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Nieuws
in

vogelvlucht
DHAKA — In Bangladesh zijnfyim 200 mensen verdronken op de

nv^r deKajla toen de veerboot kap-seisde. Hij had veel te veel mensenaan boord: 300, velen hadden hun"eil ophet dak gezocht.De boot dreefa°or sterke stromingen enige kilo-meters af. Ongeveer 100 mensenrürungen tijdie van het schip en be-reikten zwemmend de oevers. Velerouwen en kinderen zijn omge-

TEHERAN — Iran heeft met eenj»euwe militaire operatie diep opraaks grondgebied olie- installaties
erwoest in samenwerking met

ki°u r
T

Sche rebellen bÜ de stadKir-uk. Teheran zegt dat een nieuwsta-;_um ls ingebroken in de ruim 6ii l °Ude °°r,og- Baëdad hieldil(-n stil.

JEW YORK - Unaniem heeft de
veiligheidsraad de VN- assembleegeadviseerd Perez de Cuellar her teoenoemen als VN- secretaris. Deaanwijzing door de VNkorte tijd la-«r gebeurdebij acclamatie.Zijn hui-ge terniijn eindigtop 31 december.

lift VE —De °Pee- ministers
J*enop weg naareen akkoord over!:" "jeuwe verdeling van de totale«Port- productie. Men komt maan-

mrf tWeer b^ elkaar- Deskundigen
eten in het weekeinde een sys-em voor productieverdeling uit-

m t ?n'waarbÜ menrekening houdt
va a behoeften en mogelijkheden
ooU 'eden, met gebruikmaking
j VanYan- criteria als historisch pro-
D cjjlepeil, bewezen oliesreserves,
j" °ductie- capaciteit, bevolkings-
:xotte,Bruto nationaal product, ei-

°''everbruik en productiekosten.

s fiAftCELONA — Een speciale
Paansepolitie- eenheid heeftin eenSrtelle actie een einde gemaakt aandegijzelingvan 9mensen door2over-

vallersvan een Barcelona- bank. Dedaders werden ingerekend. De actiebegon metflinkeexplosies. Er vielen
slechts2 lichtgewonden.

PEKING — China en de SU heb-ben weinig voortgang gemaakt bij
"vn 9e onderhandelings-ronde overnet verbeteren van hun relaties. De?. Was bereid te praten over kwes-
les welke men voorheen niet be-

spreekbaar achtte zoals VietnamsPresentie in Kapuchea en de SU- in-tentie in Afghanistan.
f *****PRETORIA — Aartsbisschop Tv-Uneeft; deleden van zijn Anglicaan-e parochies in zwarte woonsteden'tgenodigdvoor een picknick in hetPark bij zijnambtswoningin de blan-ke wijkvan Kaapstad. Dit park moeten sociale ontmoetings- plaats wor-en voor jongen oud. Pretoria wei-

va !i cc" visum aan de secretaris
fed" .Internationale journalisten-°e""atle Larsen. Hij was door eenwarte organisatie uitgenodigd. Dessemblee van de Internationale
Irlrfr" lucntvaart- organisatie

vraagt alle leden om lucht-erbindingenmet ZA te verbieden.
*****

d AMSTERDAM -Deslotkoers der
2 cm"

in Amsterdam was vrijdag
p7470 tegen 2,2645 gld donderdag.
!ÏÏ ln demiddag ging de dollarflink
miaag. Het pond sterling noteerde"°ger. De Dow Jones index in Wall

derd* Sl°0t 366 Pnt lager dan d°n"

*****uiti°|KOU ~~ Dejoodse emigratieit deSU isin september lichtgeste-gen tot 126, hethoogste cijfervan 86.*°t oktobervertrokkener 667 joden,njdagkwam nogeen 2edissidente,
sipova,vrij uit een werkkamp. Zij

5
as I,d van deHelsinki- groepen had

i
Jaar werkkamp en 5 jaar binnen-

landse verbanning gekregen. Zijag naar haar man die ook binnen-'andse verbanning heeft.
*****SCHIPHOL — De van mede-

plichtigheidaan 13Canadese moor-denverdachte CanadeesL. wordtvia
I nversneldeprocedure door Neder-
'and aan Canada uitgeleverd. L.
torndein dezeprocedure in.Hij werd
aandag door de marechaussee op

aangehouden. Hij zou ook
°gbij 45 andere moordpartijen pre-
jf „,z'Jn geweest als leider van de
ell's Angels- groep die concurreer-demet 2 andere bendes. OpSchiphol
erd tot oktober dit jaarmeercocai-ne onderschept dan voorheen; in to-"^al 76,7kg tegen 37,8 kg in 85.

*****NAIROBI — De complotten tegene nog geen jaarzittende regeringan Uganda volgen elkaar snel op.
ffet gejuich waarmeeMuseveni met
lJnNationaal verzetslegerwerdont-vangen begin 86 is verstomd. Zijn
'-geringkon aanvankelijkrekenen

°P veelkredietbij de bevolkingna ja-en van massamoorden en plunde-
'ngen onder Museveni's voorgan-gers. Na het voorbijgaan der witte-broodsweken is nu het tijdperk van?ekomplotten begonnen. Het laatste

komplot betekende de gevangenne-mingvan 3 ministers en een aantalPolitici.

Links Frans Guyana:

Imperialisten
met Brunswijk
CAYENNE — De linkse

groep Anti-' imperialistische
en nationalistische volksor-
gansiatie OPANGA in Frans
Guyana ziet in de acties van
de groep- Brunswijk in oost
Suriname een
«imperialistische coalitie»
aan de gangvanFrankrijk, de
Verenigde Staten en Neder-
land.Doel ervan is hetbewind
van Desi Bouterse in Surina-
metedestabiliseren.Hij eiste
datFrans Guyana dat geen
enkelepogingdoetomtussen-
beiden tekomen in de interne
zaken van Suriname.

ASTEC-directie om personeel aan slag te houden

Upa leden wijzen vullen van
zakken met koffie van hand

ORANJESTAD — De Aru-
baanse havenarbeiders zijn
niet van plan het vullen van
koffiezakken in hun
werkschema op te nemen.
Daartoe werd besloten tij-
dens een ledenvergadering
van de Arubaanse Havenar-
beidersbond UPA. Zij stellen
'dat dit hun werk niet is. Hun
werkishetlossenenhetladen
van schepen en niet het met
koffie vullen van zakken.

Van de directievan deASTEC
wordt vernomen, dat in een po-
gingvan de directieom de UPA-
ledenaan hetwerk tehouden ge-
zocht werd naar alternatieve
werkzaamheden. Op het
ogenblik is het zo dat de UPA-
leden ongeveer twaalf uur per
week werken en daarvoor een
minimum-salaris van 2261 gul-
den ontvangen. ASTEC is een
van de weinige maatschappijen,
dieondanks de slechte gangvan
zaken opAruba, geen salarissen
heeft ingekort.Het ligtniet in de
bedoeling om mensen te onts-
laan, aldus directeur M. Schoon
aan depers, maar wel zullen zij
hun veertig urige werkweek

moeten volmaken.
De UPA-leiding heeftopdracht gegeven testoppen met

het vullen van zakken koffie. De
UPA-leden werden door het be-
stuur opnieuw gehoord en stel-
den dat "zakken koffie vullen"
niet hun werk is, waarbij ook
naar voren werd gebracht dat
wanneer de UPA-leden dit gaan
doen, anderewerknemers wiens
werk het was om de zakken te
vullen nu zonder werkkomen te
zitten.

De voorzitter van de UPA liet
weten dat de koffie uit Tachira
komt en op Aruba opnieuwver-
pakt wordt om naar het buiten-
land te sturen. De UPA-
voorzitter heeft het vermoeden
datde directievan ASTECbij de-
ze zaken belangen heeft. Het is
bekend dat verschillende han-
delarenopAruba hun eigenper-
soneel de zakken laten vullen,
waarnadeUPA ledenzich alleen
bezig hielden met dekoffie in de
schepen te laden. Het ligt in de
bedoeling van de XSTEC-
directie om een gesprek met de
UPA leden te hebben en henuit
een te zetten wat de situatieis.

VEEL KINDEREN ONDER SLACHTOFFERS
Tijdens lunchpauze treft aardbeving Salvadoraanse hoofdstad

San Salvador beeft:
mogelijk 1000 doden

SAN SALVADOR — Dood en verderf zijn gezaaid door
krachtige aardbeving welke vrijdag rond het middag ur de
Salvadoraanse hoofdstad trof. Daarbij zijn veel doden geval-
len, er wordt gesproken over honderden doden en mogelijk
zelfsduizendenenookhonderdengewonden. Grotegebouwen
storttenin zoals hethoogste gebouw toen zich daarinzon dui-
zend mensen bevonden. Ook een kinder- ziekenhuis zakte in
elkaar. Talrijke andere gebouwen zoals van deoverheid wer-
denzwaar beschadigd. President JoséNapoleon Duarte heeftde noodtoestand voor hethele land afgekondigd. Hij riep debevolking ookop hethoofd koel te houden.Er brak namelijk
allerwege paniek uit na de beving, vooral toen die zich laterherhaalde. Uit Latijns Amerika zijn al verschillende missiesaangekomenom te zien hoe men het beste kan helpen.

Het duurde uren voordat het
eigenlijk naar buiten doordrong
dat zich in El Salvador en dan
met name in de hoofdstad een
ramp had voltrokken. Wel werd
debeving opverschillendeplaat-
sen vastgesteld, zoals onder
meer in Washington en daarbij
werd ook duidelijk dat het epi-
centrum bij San Salvador lag.
Pas laterkwam langzamerhand
enigszins aan het licht wat voor
een ramp door de beving was
aangericht. Zoals bij meerdere
natuur- rampen het geval is wa-
ren het ook ditmaal de radio-
amateurs en debestaande radio-
zenders die de wereld iets duide-
lijk maakten van de tragedie en
waarin meteenwerd opgeroepen
om hulp. Als gevolg van de be-

ving viel namelijk urenlang de
stroomvoorziening uit evenals
de verbindingen met het buiten-
land.

Over dekracht van de beving
bestaat onduidelijkheid. Zo
wordt er gesproken over een be-
ving van ruim 7 graden op de
Richterschaal van 12, maar el-
ders werd gesprokenover ruim 5
graden.De beving deedzich voor
tijdens de lunchpauze toen zich
veel mensen in hetcentrum van
San Salvador bevonden. Een
kinderziekenhuis werd door de
beving getroffen evenals scho-
len.Erzouden danook altiental-
len kinderen dood vanonder het
puin gehaald zijn. Een zinnig
antwoord op devraaghoeveel do-
dener gevallenzijn is nog niet te
geven. Men vreest dathet er hon-
derden zijn. Vanmorgen hadden
reddingsploegen het echter al
over duizend doden. Naast grote
kantoor- gebouwen en over-
heids-kantoren namelijk ligter
een armoe- buurt in de zwaarst
getroffen regio. Als gevolg van
de burgeroorlogop het Salvado-
raanse platteland is deze buurt
overbevolkt. San Salvador zelf
herbergtruim een miljoen inwo-
ners.

De plaatselijke radio- zender
YSU noemde al snel het cijfer
van 150 doden. Verslaggever
Fancisco Espinosa van dezezen-
der maaktevoorzover het moge-
lijk is vrrj snel na debeving een
rondrit door het centrum en de
uitzending van dit programma
werd opgevangen in Colombia
en vandaaruit doorgeseind naar
de rest van dewereld. Hij zei in
zijn eerste directereportage van
deramp dat hij overal op straat
verminkte lichamen zag liggen,
vooral veel kinderen. Mensen
komen verdwaasd uit de ineen-
gestorte gebouwen vandaan op
zoek naar bekenden. Er bevon-
den zich op het ogenblik van de
beving duizend mensen in het
Ruben Dario- gebouw, alduszijn
reportage. Op straat liggen ook
veel gewonden. De parken zijn
eerste hulp- ziekenhuizen ge-
worden. En verder is er de vrese-
lijkeangst dater meer schokken
zullen komen, aldus Espinoza.
Volgens hemwas ookhet zieken-
huis van de Sociale verzekering
door debevinggetroffen.Dit telt
honderden bedden. De zieken

werden overgebracht naar open
plekken in debuurt waar zij met
lakens en kussens probeerden
zich dezon van het lijfte houden.

Het tien verdiepingen hoge
Ruben Dario- gebouw blijkt als
een kaartenhuis in elkaar ge-
stort te zijn. Tussen de middag
trekken daar altijd honderden
mensen heen voor de lunchpau-
ze. Het ishethoogstegebouwvan
San Salvador. Ook een voorma-
lighotel- gebouwdatnu alskan-
toor- centrum wordt gebruikt
stortte ineen. Ernstige schade
werd aangericht aan de Ameri-
kaanse ambassade en ook het
presidentiele paleis ontkwam
niet aan de aardbeving en werd
beschadigd.

Meteen werd begonnen met
pogingen de mensen te redden
vanonder het puin. Boven de
hoofdstad werden leger-helicop-
ters ingezet voor het red-
dingswerk. In een park bij een
der getroffenziekenhuizenwerd
een openlucht- hospitaal inge-
richt. Artsen en verplegend per-
soneel werden opgeroepen om
naar hun werk te komen om de
helpende handtebieden. De am-
bassadeur van CostaRica beves-
tigdetegenoverRadio Cuscatlan
datmen uit een ingestorteschool
zon dertigdodekinderen had ge-
borgen. Er is geen water, geen
stroom en ook zijn er geen ver-
bindingen met het buitenland,
aldus de diplomaat.

Onmiddellijk na de eerste be-
ving heerste er een ontzaglijke
paniek opstraat. Later werd het
rustiger. Toen de beving zich in
lichtere mate echter herhaalde
kwam de schriker weer goed in.
Vanmorgen was er nog steeds
sprake van verwarringen angst.
Velen hebben denachtop straat
doorgebracht.

Volgens militaire bronnen
waren er vijftien dode kinderen
geborgen uit een schoolgebouw.
Vele gewonden werden door he-
licopters naar veiliger plaatsen
overgebracht, aldushet leger. In
een korteradioboodschap deelde
president Duarte mee dat nietal-
leen de noodtoestand was afge-
kondigdvoor het hele land maar
ook deramp- toestand.

De aardbeving gebeurde op
eenzodanigogenblik datveel ou-
dersvoor hun ogen hunkinderen
hebben zien omkomen, althans
zij zagen de ramp zich voltrek-
ken toen zij buiten de hekken op
hun kinderen stonden te
wachten om naar huis te gaan.
Zij zagen hoe het schoolgebouw
ineen stortte. Er bleef niets van
over.

Volgens de eerste berichten
stortten ook in de gebouwenvan
de Economische faculteit eve-
nals andere universiteits- ge-
bouwen. Zware schade liepen op
de Centrale bank en ook het
Amerikaanse ambassade- ge-
bouwdat inverband meteventu-

ele guerrilla- aanslagen in een
burcht was herschapen. Wegens
hei uitvallen van de verbindin-
gen was het ook vanmorgen on-
mogelijk een duidelijkbeeldvan
de omvang van de ramp te
krijgen.

De eerstereddingsploegen zijn
inmiddels inEl Salvador aange-
komen. Zo stuurde Guatemala
een commissie om zich op de
hoogte te stellen van de meest
dringende behoeften op dit
ogenblik.Venezuelawaseen der
eerste landen welke hulp aan-
bood. Ook Mexico dat ruim een
jaargeleden te maken kreegmet
eenverschrikkelijkeaardbeving
welke aan duizenden mensen
het leven kostte toonde zijn be-
langstelling voor El Salvador.
De hulp zal in de loop van van-
daag pas goed op gang komen
magmenverwachten. HetInter-
nationale Rode Kruis heeft tien
ton hulpgoederen laten over-
brengen naar El Salvadoren wel
uit zijn magazijnen in Oanama
zoals dekens, tenten en eerste
hulp- goederen.

D’Escoto: El Salvador, Honduras, CostaRica weten van CIA-vluchten

Bush genoemd in verband met
neergeschoten contra- vliegtuig

MANAGUAWASHINGTON— Volgens een Amerikaanse
krant zou vice- president Ge-
org Bush bij de zaak betrok-
ken zijn van het door Nicara-
gua neergeschoten
vrachtvliegtuig. Van ver-
schillende kanten in de VS
wordt echter beklemtoond
datdeCIA nietsmetdezezaak
heeft te maken. De Nicaragu-
aanse minister van Buiten-
landse zaken Miguel d' Esco-
to beweerde echterdatMana-
gua nu de eerste gevangene
heeft «die duidelijk isgeïden-
tificeerd alseenAmerikaanse
militaire adviseur in El

Salvador». Zo beweert Ma-
nagua.

De San Francisco Examiner
meldde vrijdag onder aanhaling
van een anonieme informant bij
een geheime dienst dat deAme-
rikaanse vice- president Bush
betrokken is bij de mysterieuze
affaire rond het bevoorradings-
vliegtuig voor de anti- Sandinis-
tische contra's. Met name deNa-
tionale veiligheids- raad zit er-
achter, aldus deze krant. Vol-
gens zijn informant is Max Go-
mez, een Amerikaan van Cu-
baanse afkomst, door de veilig-
heids- adviseur van Bush, Do-
nald Gregg, naar Ilopango in El

Salvador gestuurd. Daar ligt de
Salvadoraanse luchtmacht- ba-
sis van waaruit bevoorradings-
vluchten voor decontra'szouden
worden georganiseerd. Gome/
werd door de in gevangen- geno-
men inzittendevan hetvliegtuig
Hasenfus genoemd samen met
nog een Amerikaanse Cubaan.
Beiden werken volgens Hasen-
fus voor de CIA en zorgden voor
de organisatie van de vlucht en
wat daarbij komt kijken. De
opdracht voor deze vluchtkomt
stelligniet van de CIA, aldus de
informant van de Examiner.
Bush was in 1976 en 77 chef van
deCIAenzoubegin 1985metzijn
veiligheids- adviseurhebben af-
gesprokenGomez in El Salvador
te zetten nadat het congres had
besloten dehulp aan de contra's
stop te zetten.

Volgens de Republikeinse
voorzitter van de senaats- com-
missie voor Inlichtingen-
diensten, David Durenberger,
beschiktWashington over dege-
gevens van de afkomst van de
hulpgoederenin hetneergescho-
ten vliegtuig, maar wil men die
niet prijs geven. Wij weten niet
wie dieoperatie heeft geleid.De
president, iemandvan deNatio-
nale veiligheids- raad, beschikt
over informatie, aldus Duren-
berger. Ook hij steldevast datde
CIA niet in deze affaire is ge-
mengd.

In Washington heeftmen nog-
maals ontkend iets te maken te
hebben met de bevoorradings-
vlucht welke door Managua
werd onderschept en welke
kennelijk bedoeld was voor de
contra's. Volgens de Verenigde
Staten voerde het vliegtuig
waarschijnlijk de vlucht uit in
opdrachtvaneen particuliereor-
ganisatie.

Minister D' Escoto uitte zijn
beschuldiging in zijn toespraak
tot de Algemene vergadering
van de VerenigdeNatiesen ging
hierbij in op het feit van het on-
langs door de Sandinisten neer-
gehaalde Amerikaanse
vrachtvliegtuig. Over de enige
overlevende van het incident, de
Amerikaan Eugene Hasenfus,
zei de Nicaraguaanse be-
windsman nog dat deze had uit-
gelegd hoe het grondgebiedvan
CostaRica, El Salvador en Hon-
duras gebruikt werd bij ClA-
operaties en dat deze Middena-
merikaanse landendaarprecies
van op dehoogte waren. Volgens
D' Escoto is er sprake van een
steeds omvangrijker wordende
agressie- oorlog tegen Nica-
ragua.

Huis geeft er al zijnfiat aan
VS- congres weer bezig
met nieuwe Migratie-wet

WASHINGTON —Een ont-
werpvoor een nieuweImmig-
ratiewet is in behandeling bij
het huis van afgevaardigden
en de senaat in Washington.
In het congres leeft de over-
tuiging datdezewet hethaalt.
Tweejaargeleden echter leek
heterookal op dateen Immig-
ratie- wet aangenomen zou
worden maar op het laatste
ogenblik sneuvelde deze wet
toen toch nog. Elementair in
hetontwerp is dealgeheleam-
nestie voor illegalen die voor
1982zich in deVerenigde Sta-
ten hebben gevestigd.

Het huis aanvaardde met 230
tegen 166 stemmen het wet-
sontwerp waarvan het doel is de
migratie nauwer in te perken.
Onderdeel van het ontwerp is
een tijdelijke amnestie voorvluchtelingenuitEl Salvadoren
Nicaragua en speciale regelin-
gen voor de dagloners in delandbouw- en tuinbouw- sector.
Maar in feite is de basis van het
nieuwe ontwerp nagenoeg het-
zelfde als zijn voorgangers, wel-
ke het niet haalden. Nu het ont-
werp aanvaard is in het huis ligt
het bij de senaat. Men verwacht
echter dat de senaat zich uit-
spreekt voor het wetsontwerp
van verleden jaar,zoals men dat
toen aanvaardde, wat dan bete-
kent dater tussen senaat en huis
een uitweg gezochtmoet worden
zodat er een compromis uit de

buskomt dathuis en senaat vol-
doening geeft. Overigens was
het ontwerp bijna al in het huis
ten onder gegaan, toen een po-
ging werd ondernomen om de
amnestie er uit te wippen. Deze
houdt in dat allen die al voor
1982 als illegalen zich hebben
gevestigd in deVS er nukunnen
blijven wonen. Op weg naar zijn
eindbeslissing in het huis werd
een amendement dat de amnes-
tie om zeep zou helpen met 199
tegen 192van de hand gewezen.
Het amnestie- decreetdat in het
ontwerp opgenomen is komt aan
miljoenen illegalenten goedeen
vormt een der meest fundamen-
tele onderdelenvan hetontwerp.
Wel kon door de beugel voor een
huis- meerderheid een amende-
ment waarbij het verboden
wordt aan Immigratie- perso-
neel zonder een justitiëleorder
landbouw- bedrijven binnen te
stappen omte zien ofer soms ille-
gaal personeel werkzaam is.

Chili wil olie gaan
boren in Ecuador

SANTIAGO — Het Chileense
staatsoliebedrijfENAP heeft be-
langstelling voor het verkrijgen
van een exploratie- vergunning
op twee vermeendeolieveldenin
Ecuador. Enap heeft zich daar-
om laten inschryven bij hetEcu-
adoraanse staatsoliebedrijf CE-
PE.

WILLEMSTAD — Op de krui-
sing van de Weg naar Westpunt,
de St Michielsweg en de Jan
Noorduynweg steldegisteren ge-
deputeerde ingAngel Salsbach
officieel de verkeers- lichten in
werking. Het vooral sedert 1979
met name in de spitsuren sterk
verhoogde verkeers- aanbod op
datkruispunt, zal daardoor in
betere banen kunnen worden ge-
leid, dan tot dusverre het geval
was. Bij de nieuwe constructie
van de kruising werd overigens
ook rekening gehouden met het
mogelijk uitvallen van de ver-
keerslichten; een brede midden-
berm maakt het mogelijkom ook
zonder functionerende ver-
keerslichten de kruising redelijk
veilig te kunnen oversteken. De
"lay-out" van de kruising heeft
eenreserve- capaciteit van veertig
tot vijftigprocent meer verkeer
dan het huidige verkeers- aan-
bod, hetgeen voldoende groot
wordt geacht om verkeers- groei
in tenminste de eerstkomende
tien jaarop te vangen. Op defoto
links gedeputeerde Salsbach in
gezelschap van het hoofd van de
Dienst Openbare Werken.



Mensen

Secretaris generaalvan deVere-
nigde Naties JAVIER PERES
DE CUELLAR vindt het "un-
fair" dat een commissie van de
Amerikaanse senaat een van
zijn naaste medewerkers een
"spion" heeft genoemd en cist
van decommissie datdeze debe-
schuldigingen met "overtuigen-
de bewijzen" hard maakt. Vol-
genseenrapport van de senaats-
commissie dat voor de geheime
dienst werd opgemaakt, was de
Russische geheime dienstKGB
erin geslaagd agenten in destaf
van de Volkeren- organisatie te
doen infiltreren. Sommigen zou-
den daarzelfs een gezaghebben-
de functie hebben gekregen.
Zonder namen te noemen ver-
meldde het rapport, dat de be-
trokken spion een van de twee
assistenten van deSecretaris ge-
neraal was.Deene assistentis de
Rus VladimirKolesnikov, dean-
der is een Peruaan. De
werkzaamheden van Kolesni-
kov bestaan ondermeer uit het
voorbereiden van de spre-
kerslijst in de Algemene Ver-
gadering. Volgens Peres de Cu-
ellarverrichtdeRus zijn VN- ta-
ken "met grotebekwaamheid".

Het waarnemend hoofd van
het Huis van Bewaring op Aru-:ba, JOHNHART, herdacht deze
week het feit dat hij 25 jaargele-
den inoverheids- diensttrad. Hij
ontving in verband daarmee, in
aanwezigheid van tweede waar-
nemend directeur Silo Tromp,
uit handen van minister van
Justitie Watty Vos de gebruike-
lijke enveloppe met inhoud.

Op Aruba herdachtdezeweek op
het Colegio Arubano mevrouw
ANTONIA RICHARDSON het
feit dat zij 25 jaar geleden in
dienst trad bij deStichting Mid-
delbaarOnderwijs. In bijzijnvan
de voorzitster van de stichting,
mevr S. V. Henriquez, de leiding
van het Colegio Arubano, rector
A.M. Hoevertsz en mr drsPronk,
werd zij in verband met dit jubi-
leum gehuldigd en ontving zij
naast geschenken ook de gebrui-
kelijke enveloppe met inhoud.

MR PIETER VAN VOLLENH-
OVEN, echtgenoot van prinses
Margriet, wil dat er in Neder-
land en liefst inde gehele Euro-
peseGemeenschap eenvoorlopig
rijbewijs komt, dat twee of drie
jaargeldigisen dat de automobi-
list beperkingen oplegt, zoals
een verbod om 's-nachts terijden.
Hij zei dit als voorzitter van de
Raad voor de Verkeers- veilig-
heid op een congresvan Europe-
se rijschool- houders in Oosten-
de. Van Vollenhoven vindt dat

automobilisten in hun eerste ja-
ren op de weg eerst maar eens
moeten bewijzen datzij een rijbe-
wijs waard zijn. Slagen voor het
rij- examen vindt hij daarvoor
een onvoldoendebewijs. Ook het
invoeren voor iedere automobi-
list van een strafpunten- sys-
teem, zoals in West- Duitsland
bestaat, vindt hij het overwegen
waard. Per verkeers- overtre-
ding, zoals bijvoorbeeld fout

parkeren, noteert de politie in
zon geval strafpunten. Hoe ern-
stiger de overtreding, des te
meer strafpunten. In Duitsland
kan derechter iemandsrijbewijs
voorgoedafnemen bij overschrij-
ding binnen een bepaalde tijd
van depuntengrens.

*****
Een INBREKER kreeg, toen hij
probeerde in te brekenineen dis-
cotheek in Enschede, een voor-
proefjevan wat hem enkele uren
later te wachten zou staan: de
man zat ruim elfuur lang opges-
loten in een goederenlift van de
discotheek. De lift van slechts
een meter langeneen halve me-
ter breed, was tijdens de inbraak
blijven steken en de brandweer
moesteraan te paskomen om de
lift los te brandenen de inbreker
te bevrijden uit zijn benarde po-
sitie.De 20- jarige inbreker kon
van de liftdirectnaar een ander
vierhoekigverblijf: een cel in het
politie- bureau, waarin hijoveri-
gens aanzienlijk meer bewe-
gings- vrijheid heeft dan in de
lift.

*$♦ ♦ ♦
De Belgische minister van De-
fensie, Francois Xavier de Don-
nea, isvan plan om defysieke ei-
sen diegesteld worden aan mili-
tairen te veranderen, teneinde
meer vrouwen de kans te geven
bij de STRIJDKRACHTEN te
dienen. Hij zal dat binnenkort
ook in deBelgischeministerraad
voorstellen. Bij de Belgische
strijdkrachten dienen momen-
teel ruim 3.400 vrouwen, onge-
veer zes procent van het totale
aantal militairen. De minister
vindt datoverigens geen slechte
score,aangezienBelgië daarmee
opde derdeplaats van dewereld-
ranglijst staat. België wordt
slechtsovertroffen door de Vere-
nigde Staten, waar tien procent
van de strijdkrachten uit vrou-
wen bestaaten Canada,waar dat
cijfer negen procent is. Sinds
1982 stagneert echter de groei
van het aantal vrouwen bij de
strijdkrachten in België. De mi-
nister verwacht door de aanpas-
singvan defysieke eisen de groei
te bevorderen.

Bij de Dienst Landbouw, Veet-
eelt en Visserij (LVV) herdacht
gisteren WILSON VAN DE
WERP hetfeit dathij 25 jaarge-
leden in overheids- dienst trad.
De jubilaris, die in 1961 zijn
werkzaamheden voor de over-
heidaangingen te werk werd ge-
steld bij de de Dienst Water en
Electriciteits Productie (DWEP)
en die in 1977 werd overge-
plaatst naar de dienstLVV, ont-
ving uit handen van waarne-
mend LVV- hoofd Murray Jou-
bert de gebruikelijke enveloppe
metinhoud.Bij dehuldigingwa-
ren tevens een dochtervan de ju-
bilaris en deLVV- functionaris-
senBruce Spenceren drs Gerard
van Buurt aanwezig.

*****Voor het eerst in een halveeeuw
maakte de Amerikaanse senaat
gebruik van de juridische afzet-
tings- procedure die haar in de
gelegenheid stelt een federaal
rechter uit zijn ambt te zetten.
Degene die zij op een dergelijke
manier aanpakten, was de 69-ja-
rige federale rechter HARRY
CLAIBORNE uitNevada. De se-
naat besloot daartoe omdat de
rechter veroordeeld was wegens
belasting- ontduiking en een ge-
vangenis- straf van twee jaar
moet uitzitten, maar deson-
danks weigerde zijn ontslag te
nemen als rechter. Dat levert
Claiborne, "brommend" in zijn
cel hetaardige jaar- salaris van
78.700 dollar op. Federale
rechters worden voor het leven
benoemd en kunnen alleen wor-
den afgezet via een juridische
procedure waarbij het Huis van
Afgevaardigden als aanklager
optreedt en de Senaat als jury-
rechtbank. Met 87 tegen 10
stemmen besloot deSenaatClai-
borne uitzijnambttezetten. Het
laatste soortgelijke geval da-
teert uit 1936, toen de Senaat
rechter HalstedtRitter uitFlori-

da, eveneens wegens belasting-
ontduiking,afzette.
De aankomstvan president Rea-
gen en Sovjet- leider Gorbatsjov
in IJsland, brachtvoor de IJslan-
derseen unicumteweeg; zijken-
dentoen voor heteerst intwintig
jaar geen TELEVISIELOZE
donderdag,maarkregen deze op
debeeldbuis voorgeschoteld. Tot
nog toekregen de IJslanders op
dedonderdagnooitmeerdaneen
leegtelevisie- scherm te zien, te-
neinde de mensen een dagje
"rust" te gunnen en televisie-
verslaving tegen te gaan, lichtte
televisiemaker Sigurdur Snae-
bergvan destaats- televisie toe.
Dat besluit schijnt indertijd te
zijngenomen om"de saamhorig-
heid in de IJslandse gezinnen te
bevorderen" en zou tevens be-
doeldzijnom de IJslandse cultu-
rele identiteit te beschermen te-
gende invloedvan de stroom van
buitenlandse programma's.

*****De ChinesemaarschalkLIU BO-
CHENG, een van de laatste vete-
ranen van de Chinese revolutie
en mede- oprichtervan het Chi-
nese volksbevrijdings- leger,
overleed deze week op 94-jarige
leeftijd.Liv, dieook de"eenogige
draak" werd genoemd omdat hij
op jongeleeftijd als militair een
oog kwijtraakte, werd in 1955
maarschalk. Destijds werden er
tien benoemd, van wie er nu na
hetoverlijdenvanLiv nogdriein
leven zijn. Liv was al jarenzwak
van gezondheid. In 1982 gafhij
daaromzijnofficiële functies, zo-
als het lidmaatschap van hetPo-
litburo van de partij, op.

Het Boliviaanse paspoort van
KLAUS BARBIE, de vroegere
Gestapo- chef die in de gevange-
nis van Lyon op zijn proces
wacht, is spoorloos verdwenen,
zo meldde deze week deLyonese
krant "LeProgres". Het verdwij-
nen van hetpaspoort en nog eni-
ge documenten werd bevestigd
door de directeurvan de gevan-
genis waar Barbie opgesloten
zit. Volgensde directeurwerd de
vermissingvan een aantal docu-
menten uithetBarbie- archiefin
december 1985 al ontdekt. Die
heeft volgens hem echter geen
gevolgenvoor het proces tegen
Barbie, dat begin volgend jaar
wordt verwacht. Volgens Bar-
bie's advocaat bewijst het ver-
dwijnenvan de documenten dat

men het bewijs- materiaal,
waaruitblijktdatBarbie deBoli-
viaanse nationaliteit bezat toen
hijwerd uitgewezen,wil vernie-
tigen. Barbie, beter bekend als
"de slager van Lyon", werd in
1983 door Bolivia uitgewezen
naar Frankrijk. Hij wordt ervan
beschuldigd honderden mensen
naar een zekere dood in de con-
centratie-kampen te hebben ge-
stuurd.

Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

1012 — "Bent u ziek, heer Ollie?" vroeg Torn Poes ongerust.
"Wat scheelter aan?" "Alles!" sprak heerBommel vermoeid.

"Alles, jongevriend. Ik mag nietmeer eten en niet meer drin-
ken! Nee, met mij is hetafgelopen. Dit is geen levenmeervoor
een heer en een Bommel, als jebegrijpt wat ik bedoel!""Maar
hoe komt dat dan?" vroeg Torn Poes verbaasd. "U was toch
altijd gezond, totdat u gisteren te veel hebt gegeten?" "Het is
een sluimerende kwaal!" zei heer Ollie droevig. "Ik ben te
zwaar! Verschrikkelijk, nietwaar? Ja, de pret is uit het leven
verdwenen, Torn Poes! Vaarwel, ga jijmaar plezier maken, zo-

lang je nog licht bent! Ik ga nu naar huis!" Heer Bommel
wendde zich om en besteeg traag een taxi, terwijl Torn Poes
hem verbaasd nakeek. "Waar is de Oude Schicht?" riep hij
toen. "Ikrijd zelf nietmeer!"riep heerBommel terug. "Dat is te
gevaarlijk! Stel jevoor, dat het vet ineens op het hart zou
slaan!"Detaxireedronkendweg enTornPoes draaidezich om,
om zijn wandeling te vervolgen, toen hij van de andere kant
plotseling een luid ratelend geluid hoorde, dat hem bekend
voorkwam. "Dat is dekoets van diekwakzalver!" mompelde
hij. "Ik ben benieuwd wat hij hier in diereclame-wagen komt
doen?".

CURACAO
AGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
11oktober 1986vanaf08.00uurt/m 13
oktober 1986om 07.00 uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg 72.tel.: 76464; spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
10oktober 1986vanaf 17.00uurt ml3

oktober 1986om07.00 uur
Dokter Soliana-Tjin, Spreekkamer:Schotte-
gatweg Oost 34, tel.: 70635; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedgeval-
len:tel.: 70635 b.g.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession en
mevr. Pablo)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
10oktober 1986vanaf 17.00uurt/m 13
oktober 1986om07.00 uur.
Dokter Spong, Spreekkamer: Barber, tel.
641658/641605;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur;enCentro MedicoTera Co-

ra 42,tel.: 648700;spreekuren: 11.15-12.00
/18.15-19.00 uur; spoedgevallen: tel.:
87004 b.g.g. 625822/645614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging): Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uur;
zaterdag de gehele dag gesloten;dewacht
hebbenzuster Wever, tel.: 87181, pageboy
027-360enzuster Hailand,tel.: 87944page-
boy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopendvan maan-
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-
-18.00 uur; zaterdag gesloten.

BOTICA'S(Weekeindedienst)
Zat.: Otrobanda: de Goede Hoop.'
82857;Punda: Brievengat. tel: 79;98.
Zon.: Otrobanda:Paradeis,tel.: 89676;P 1
da: Antillian, tel: 76200.

VERLOF BEGRAFENIS
11okt: M.V. Meyer,Kaya Wawa Schdt
12okt.: R.J.Grüning, Patrijsweg 9.

ZATERDAG
DIVERSEN
TONEEL
20.30 uur Uitvoeringvan "Dushi Suzy" o'
Eligio Melfor - CentroPro Arte.
ZONDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP
09.00-17.00 uur "Royal Viking Sky" -"vert. Selma.
TONEEL
20.30 uur uitvoering van "Dushi Suzy'oJ
Eligio Melfor- CentroPro Arte.

POMPSTATIONS (openingstijden: oa*
15.30uur): Craz-DeRuyterkade; Isa-Sa*
ja; Van der Dijs - Rio Canario: Canwo^
Gasparito;Coop. Transport - Colon; GasJ- Sorsaca;Galmeyer - Cerrito; deLanoi - S"l
Rosa; Jansen - Sta. Maria; Mauricio - S*
Helena.
MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-22.00 uur "Rotterdam" FT.I - VW
H.A.L; 10.00-20.00uur 'CarlaC' S J.-**l
Selma.
KERKDIENSTEN
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00*
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van AltagraC*
zat.:o7.ooen 19.00uur;zon.: 08.00, 10*
(charismatica) en 18.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00<Azon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): &]
18.30uur; zon.: 06.00,11.00en 18.001*1]
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.^08.30en 19.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur. JSANTAROSA: zat.: 18.30uur;zon.: 07*
09.00en 18.30uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): z*
18.30uur; zon.:08.30 en 17.30uur. J
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10*
en 18.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van W#
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (N«*
en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L.Vrouw van Fatima):ï*i
18.00uur; zon.: 09.00en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): 1&
19.00uur; zon.: 09.00en 19.00uur.
STA. MARIA: zat.: 18.30 uur; zon.: 07.<*.
09.00en 18.30uur.
JANDORET (O.L.Vrouw van GoedeRaaf
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 0>
zon.: 08.00 uur.
BARBER(H. Joseph): zat.: 19.00uur; ztA
06.00 en 09.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
SOTO:zat.: 19.00uur;zon.: 09.00 uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur; Zoft:
17.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00m
zon.: 08.30uur.
HULPKERK LAGOEN (H. Johannes): l*A
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zd^
06.00 en 18.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zali19.00uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) *19.00uur.
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. v8»
Lansbergeweg): zon.: 10.00uur hoogir*!
(Ned.); 16.00uur (Papiamentu).
OTROBANDA
(Santa Ana): zat.: 19.30uur;zon.: 08.00w
19.00uur

(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11.0"
(Engels) en 19.00uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VER. PROT. GEMEENTEN
EBENEZER: 09.30 uur ds Smith
TAMARIJN: 09.30 uur ds Moens
EMMAKERK: 09.30 uur ds Smith
FORTKERK: 19.00uur ds Moen

GEREFORMEERDEKERK
(Arowakenweg 28)
09.00en 17.00uur dsOW. Bouwsma.
(Tebenkweg 7)
08.30uur ds J.J. Schreuder.
(CubaweglOO)
09.30uur dsJ.J.Schreuder.

QUINCY By Ted Shearer

ZATERDAG 11 OKTOB6R \4

08:24 uur
r^ t * »*vj ±5.400 gr.

K v^uincy Josnua Maduro 48 cm. lang

bU cm. lang »
Quintin Jonathan Maduro ± 6.300 gr.

yfë ¥'j Curacao
-wPé'^ÏX éPS* \ geboren op 2 oktober 1986

J* $\/^ £x ouders:
»J MorioO. ModuroenOlivioCModuroN^4W 1

HENRY By Dick Hodgins
Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
Curagao NA
Giro440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek.nr: 874.825.10
Maduro & CurielsBank nv

CURAQAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
LM.Ph. de Maayer-Hollander
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Laureen Ravelli-Schenk (adj.)
Overige leden Redactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Paul de Windt, Sheila Rhodes (secretares-
se). Chris van Grol (sportmedewerker), So-
lange Isselt (opmaak) en Ken Wong (fotog-
raaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandagt/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10 00 uur.

Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dag van tevoren vóór vier uurbin-
nen zijn of op dezelfde dagvóór elf uur.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iederedag tussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóórtwaalf uur binnen zijn, kunnen
dedag daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der Schooten
EtleenLandsmark.

BONAIRE
CORRESPONDENT:
HubertLinkels, Kaya Gobernador N.Debrot
154, tel: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard Van Veen, Postbox 118,tel.: 24427.
Abonnement en advertenties:

'Popular Agencies,
SMTC Building. Illidge Road 38,
Tel.: 22737.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), GreatBay Hotel,
Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
Julianaiuchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.
DEN HAAG:
CORRESPONDENT:
Frans Kok (te1.:070-614911).

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo en Victor Hafkamp: Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

MIAMI:
medewerker: David Serphos. 1420Southe-
ast Bayshore Drive 306, Miami Florida
33131 (tel.: 3055798622).

Persagentschappen: ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi-
ami Herald. De HaagscheCourant, De Bra-
bantse Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel.: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Giro rek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08en ABN rek.
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):mv. A.
Wong-Loi-Sing, Noord Salifta.
Losse nummers 50cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijks
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AFGESTUDEERDEN KRIJGEN ”BONUS” BIJ TERUGKOMST

Studeren in de regio promoveren

Terugkeer-verplichting
bursalen is afgeschaft
ein STAD ~~Terwyl voor de bursalen die vóór hetbe-
| n van dit schooljaar al in Nederland studeerden, een over-jjfi1??* .regeling is ingesteld,zullen de studentenmeteen beurs
NpH i

aarz^n weggegaan de zogenaamdebasisbeurs van de
m«w ndse reSering ontvangen en daarnaast een lening
len afsluitenbij deAntilliaanseregering. Indien debursa-
al. 113, studJe niet naar de Antillen terugkeren, moet de
naij

m ziJn geheel worden terugbetaald. Voor terugkeer
cciTC AntUlen wordt echtereen soort "bonus" ingesteld:on-
Un Waarmen fJaarwerkzaam is,krijgt menop deafbeta-ng van de lening een korting van 25 procent.

.Zoals bekend maakte de mi-nster van Onderwijs, Linda Ba-eJn- Richardson, onlangs een
£eis naar Nederland om aldaar
"et haar Nederlandse collegaan-Onderwijs, de heer Deet-
"an, van gedachten te wisselenver onder andere de problema-
"ekrond het beurzen- beleid dat
~* lnNederlandmet ingangvan
et inmiddels begonnen school-

d'Tkfck°0rlijk is veranderd en
it ookgevolgen heeftvoor de in-stellingop deAntillenenvoor de

bursalen. Ook metjuisterJandeKoning van An-"haanse en Arubaanse Zaken
ee»t de Antilliaanse minister

PROBLEMATISCH, Iijdens een gistermiddag ge-
Jouden persconferentie maakte«UnisterBadejo- Richardson be-
end dat nog voor volgendschooljaar de wet omtrent de

op de Antillen zal wor-en aangepast. Alhoewel inmid-
els vrijwel alleshiertoerond is,

zullen bepaalde aspecten nog
verder uitgediept worden. Zo is
de kwestie van de bursalen die
reeds vóór dit schooljaar in Ne-
derland studeerden, enigszins
problematisch. Deze studenten
zijn immers volgens het "oude
beurzen- systeem" op het vlieg-
tuiggestapt en hebbennueen zo-
genaamde terugkeer- ver-
plichting van vijfjaar. Dit
schooljaargeldt als overgangs-
jaar: de studenten ontvangen
een Nederlandse basis- beurs en
een extra bedragvan de Antilli-
aanse regering "gratis" daarbo-
venop. Indien die studenten vol-
gend jaar echter nog studeren,
geldt voor hen ook deregeling
van een basisbeurs met daar-
naast een leningvan de Antilli-
aanse regering. Dit heeft tot ge-
volg dat zij zowel een terugkeer-
verplichting hebben (ter com-
pensatie van hun beurs van vóór
het schooljaar '86^'87- red) als
een opgebouwde schuld bij de
Antilliaanse regering. Deze
kwestie zal danook nog doorhet

Departement van Onderwijs be-
keken worden, zo werd gisteren
desgevraagdverklaard.

VIER MILJOEN
Het huidige Nederlandse

beurzen- systeem zal de Antilli-
aanse regering zon vier miljoen
gulden per jaar in kosten sche-
len.Dat isdanook dereden dater
naar alle waarschijnlijkheid
meer beurzen verstrekt zullen
worden, terwijl de toekomstige
bursalen vrij veel "secundaire
voorwaarden" hebben. Zo blij-
ven zij in aanmerkingkomen
voor de overtocht, uitrustings-
kosten, opvang in Nederland,
een gegarandeerdekamer ofan-
ders gedurende drie maanden
vergoeding voor verblijf in een
hotel, een collectieve verzeke-
ring en vakantiegeld. Deze kos-
ten worden echter wel bij de le-
ning opgeteld, aldus minister
Badejo.

Doordat er voor studies in Ne-
derland in hetvervolg echter al-
leen maar leningen verstrekt
worden, vervalt de terugkeer-
verplichting. Het Departement
van Onderwijs heeft daarom
naar een mogelijkheid gezocht
om hettoch aantrekkelijk te ma-
ken voor afgestudeerden om
naar de Antillen terug te keren.
Indienzij ditdoenenhiervijfjaar
werkzaamblijven(dat kan bij de
overheid zijn, in de privé- sector
of in een eigenbedrijf) wordt hun
schuld met 25 procent vermin-
derd. Overigens isvoor debursa-
len die nog wel een terugkeer-
verplichting hebben (bijvoor-
beeld bursalen in de regio) een
verandering aangebracht: ge-
zien de huidige situatie van de
overheid, mogenzij na terugkeer
ook in deprivé- sector gaan wer-
ken en wordt hen geen baan bij
de overheid in het vooruitzicht
gesteld.

UITMUNTEND
Omdat er nu geen beurzen

meerverstrekt worden maar al-
leenleningenvoor studies inNe-
derland, overdenkt hetDeparte-
ment van Onderwijs de moge-
lijkheid om een nog te bepalen
aantal beurzen beschikbaar te
stellenvoor aanstaande studen-
ten die hun middelbare school
met uitmuntend resultaat heb-
benafgelegd.De detailshierover

zijn echternog niet bekend.Ove-
rigens is het Departement van
Onderwijs voornemens om een
grootschalige informatie- cam-
pagne op te zetten voor alle ou-
ders en studenten om hen te in-
formeren over deveranderingen
binnenhet beurzen- systeem.

Minister Badejo heeft eve-
neens methaar Nederlandse col-
lega gesproken over de stimule-
ringvan studeren in deregio. Ge-
bleken is datstudenten uit dere-
gio veel eerder terugkeren naar
de Antillen en dat bovendien de
resultaten van deze studenten
veel beter zijn. Om meer moge-
lijkheden te scheppen voor stu-
dies in deregio, is de 1.8 miljoen
gulden die minister De Koning
op debegroting had staanvoor de
zogenaamde KABNA- beurzen
die'nu niet meer verstrekt wor-
den, uitgetrokken voor beurzen
voor studies in de regio. Een be-
langrijke stap, aldus minister
Badejo gistermiddag, omdat
eerdere verzoeken hiertoe totop
heden steedswerden afgewezen.

HUISVESTING
Overigens heeft minister Ba-

dejo, die op reis vergezeld werd
door directeurKleinmoedig van
deDienst Onderwijs, ook met de
Antilliaanse studenten zelf ge-
sproken. Zoals bekend was er
nogal wat onrust onder deze
groep ontstaan omdat zij niet
wistenwaar zij aan toe waren na
de veranderingen van het Ne-
derlandsebeurzen- systeem.
Naar mening van minister Ba-
dejo zijn deze studenten inmid-
dels gerustgesteld en zal de
rechtszaak waarmee gedreigd
werd ook niet meer door gaan.

Behalve met studenten heeft
de ministerook met verschillen-
de burgemeesters gesproken
over het probleem van de huis-
vesting voor Antilliaanse stu-
denten die in Nederland aanko-
men. Gevraagd is om medewer-
kinghierindoorhet beschikbaar
stellen van een aantal kamers
per jaarin elke stadvoor Antilli-
aanse studenten.MinisterBade-
jo-Richardson stelde gistermid-
dag overal zeer goed ontvangen
te zijn, terwijl alle bezochte bur-
gemeesters en wethouders het
probleem erkendenen medewer-
king hebben toegezegd.

Minister Badejo- Richardson
heeft in haar gesprekken met
ministerDeetmanen DeKoning
nogvele andereonderwerpen be-
sproken, waarover al eerder in
deAmigoe bericht werd. Zo is er
inmiddels een gemengd advies-
orgaan in het leven geroepen dat
de verschillende veranderingen
binnen het Nederlandse onder-
wijs- systeem onder de loep zal
nemen, de gevolgen daarvan
voor het Antilliaanse onderwijs
zal bespreken en zal adviseren
welke veranderingenwelen wel-
ke niet door deAntillen moeten
worden overgenomen.

Kamer van Vakbonden:
Geen maatregelen
zonder investeringen

WILLEMSTAD — De Ka-"Jer van Vakbonden is van«emng datde sleutelvoor al-
v maa*regelen ter verlagingn dekosten, investeringen

zijn zodat er meer'gelegenheid geschapen. rdt en de economie zich*ai» stabiliseren. Voor de
otf.atregelen die momenteel
v» v Uggenheeft deKan»er

ö Vakbonden geen goed
oord over. Dit zal alleen

ere meer werkloosheid
nni r̂en ' toenemende crimi-J^teit tot gevolg hebben en
vT, de overheid juisthanden-vol geld gaankosten.
& atbracht secretaris generaal
V k°K seniavan deKamer van
r g bonden in het radioprog-
p j^ma deze week naar voren.
ra kritiek werder geuitophetaPport Berenschot datzoals be-
v* A

een drastische verlagingan de overheids- uitgaven tot
ITa ë moet hebben. Het vak-
«nds- wezen heeft hetrapport_ °P heden unaniemafgewezen

en maakt zich zeerbezorgd over
de gevolgen van het rapport, zo
maakte ook deKamer van Vak-
bonden wederombekend.

Nietalleen zullen de gevolgen
voor de bevolking zeer ernstig
zijn, ook de overheden schieten
er volgens deKamer van Vak-
bonden nietsmee op.Door de toe-
nemende werkloosheid die de
reeds genomen maatregelen bij
de CDM en de ALM tot gevolg
hebbenen de 4000 ontslagen die
bij de overheden zullen vallen,
neemt de druk op de onderstand
alleen maar toe, aldus deKamer
van Vakbonden. Dat kost de
overheid dan handen vol geld
terwijl ook de dokterskosten
voor de onderstand- trekkers
astronomisch zullen toenemen.

Fellekritiek werdook geuitop
deprivé- sector die naar mening
van deKvV sinds 1975nietmeer
in ons eiland heeft geinvesteerd.
Terwijl door de overheid wordt
getracht de uitgaven te beper-
ken, stroomt er vanuit de prive-
sector geld naar het buitenland,
aldus een felle Ronchi Isenia in

hetradioprogramma. Ook voor
de oppostie- partij PNP heeft de
Kamer geen goed woord over.
Diekunnen zich nu wel uitspre-
ken tegen de maatregelen maar
ten tijde van hun regerings-peri-
ode werd de"crisisheffing" inge-
voerd die evenzo geen vruchten
afzou werpen, aldus deKvV. Dehuidige regering deed allemaal
mooie beloften in haar regeer-
programma, nu het puntje
echter bij het paaltje komt wor-den alle adviezen van het vak-bonds- wezen genegeerd.

Er moet geinvesteerd wordenm onseiland, zoweldoor deover-heid als door deprivé- sector, al-dus deKamer van Vakbonden.Pas als de bevolking een beteretoekomst voor ogen heeft, kan er
gepraat worden over maatrege-len. Dan zullen de werknemersook bereid zijnom medewerking
te gevenaan debevordering vande economie. Dat er nu door henfel geageerd wordt tegen de op
stapelzijnde maatregelen is vol-gens deKvV echterzeer logisch.

September-regen
80 procent boven
het gemiddelde

WILLEMSTAD — In de
maand september werd door de
Meteorologische Dienst, voor
watbetrefthet stationHatoopde
luchthaven opCuracao,een tota-
le neerslag gemeten van 59,1
mm, hetgeenruim tachtig pro-
cent boven het gemiddelde van
deze maand ligt. De meeste re-
gen deed zich op 24 september
voor, toen in een tijdsbestek van
24 uur 24,6 mm neerslag werd
gemeten. In totaal viel er daar-
door indeeerstenegen maanden
van dit jaar 196,9 mm regen en
bleefdeneerslag over dieperiode
van het jaar daarmee ruim 25
procentonder het gemiddelde.

MinisterRozendal in DP-radioprogramma
Markt-bescherming kan niet
los staan van voorwaarden
WILLEMSTAD — De rege-
rings- partijDP is van oordeel
datweliswaar alle bestaande
industriële activiteiten ge-
steund dienen te worden en
hetopenenvan nieuweindus-
trieën moet worden bevor-
derd door het verlenen van
markt- bescherming, maar
dataan dezebeschermingwel
een aantal voorwaarden ge-
bonden moeten zijn. Die me-
ning verwoordde DP- minis-
ter Frank Rozendal tijdens
het wekelijkse radio- prog-
ramma van zijn partij.

De voorwaarden dieRozendal
in dit opzicht noemde, hadden
betrekking op verschillende as-
pecten met betrekking tot de lo-
kale industrieën. Zo dient, stelde
de woordvoerdervan deCuraga-
ose coalitie- partij, de prijs van
het lokaleproductvan een verge-
lijkbaar niveau te zijn met
soortgelijke, in het buitenland
vervaardigde, producten en
dientookdekwaliteit van een lo-
kaalproduct op een aan-
vaardbaar peil te liggen. Ook de
productie- hoogte was in deze,
meendeRozendal, van wezenlijk
belang. Die moest, zei hij, vol-
doendehoog zijnom aan de loka-
le vraag tekunnen voldoen.

Met het oogopde gestadigstij-
gende werkloosheids- cijfers,
zullende lokaleindustrieën, wil-
len zij in aanmerking komen
voor de door de regering nage-
streefde markt- bescherming,
voldoende arbeids- plaatsen
moeten creëren, zei de DP- mi-
nister. Hij voerde evenzo het
voorkomenvan deviezen-verlies
alseen belangrijk aspect aan. De
industrieën op de Antillen, gaf
hij te kennen, zullen ertoe moe-
ten bijdragen dat de afvloei van
deviezen zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Indienechter in een
bepaalde lokale productie- sec-
tor een schaarste lijkt te zullen
ontstaan, zal er, bracht hij an-
derzijds naar voren, onmiddel-
lijk import- vergunningen die-
nen tewordenverstrekt opdat de
dreigende schaarstekan worden
afgewend.

Rozendal maakte tevens be-
kend, dat door de DP in deRaad
van Ministers, bij de behande-
lingvan demarkt-bescherming,
het voorstel werd gelanceerd,
een overleg- orgaan in te stellen,
waarin zowel de consumenten
als de producenten vertegen-
woordigdzijnenwaarmee, op het
moment dat markt- bescher-
ming wordt toegewezen, danwel
wordt geweigerd, in overleg kan

worden getreden. Evenzo is de
DP er voorstander van om een
termijn vast te stellen waarbin-
nen een beslissingomtrent de
gunning van markt- bescher-
ming, moet worden genomen.
Garantie voor zowel goede kwa-
liteit als voldoende productie
van de lokale artikelen, waren
daarbij naar het oordeel van de
DP onontbeerlijke vereisten,

verklaarde hijnogmaals.De con-
sument moet daarbij eveneens
de garantie kunnen krijgen, zei
hij, dat bescherming niet met
zich mee zal brengendatdefabri-
kant naar eigen goeddunken de
product- prijzen kan verhogen.
Ook de prijzen van de producten
en artikelen zullen derhalve
wettelijk worden vastgelegd,
voerde hij aan.

Prijsindexcijfer
WILLEMSTAD — Volgens

berekeningen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek steeg
het prijsindex- cijfervan de con-
sumptie van huishoudens voor
Curacao en Bonaire in de maand
junimet 0,8 procent ten opzichte
van demaand mei dit jaar.

De meest opvallende stijging
deed zich voor in de categorie
vervoer en communicatie, waar
het prijsindex- cijfer met drie
procent toenam.

WILLEMSTAD -DP- gede-
puteerde Raymond Bentoera
nam onlangs in de Venezolaanse
hoofdstadCaracas, als afgevaar-
digdevan zijnpartij, deelaaneen
diner- bijeenkomst ter gelegen-
heidvan devieringvan het4s-ja-
rig bestaan van deVenezolaanse
regerings- partij Aceion Demo-

cratico(AD). GedeputeerdeBen-
toera maakte daarbij van degele-
genheid gebruik om met hoge
AD- functionarisseri aangele-
genheden te bespreken die voor
beidelanden van belangzijn, ter-
wijlook de nauwe banden tussen
AD en de DP daarbij nauwer
werden aangehaald. Op defoto

Raymond Bentoera in gesprek
met mevr Lusinchi, echtgenote
van de Venezolaansepresident
JaimeLusinchi. Eveneens op de
foto AD- voorzitter Gonzalo Bar-
rios, secretaris- generaal van de
regerings- partij ManuelPenal-
ver enex-president van Venezue-
la CarlosA ndresPerez.

FRestaurant >*T^.

HHThe Wine Cellar WBjfy
toncordus.r l.ai. Ook geopendvoor lunch! nlcocorn],llsse

Tel.: 612178 Elegantambience, gracious dining, maftre rbtisseur
ledere dagGEOPErID. J

WILLEMSTAD - Teneindehet project van de Stichting
MAR-Kultura opBonaire te be-
spreken, legden deze week
stichtings- functionaris Robert
Hensenenadviseurvan deDienst
Landbouw, Veeteelt en Visserij
(LVV) op Curacao, drs Gerard
van Buurt een werk- bezoek af
aan gedeputeerdebelast met on-
dermeer LVV, Henky Gumma-
rus. Het project op Bonaire be-
helst ondermeer een op Sorobon
te installeren garnalen- kwe-
kerij.

Uvanuytrecht
Packers, Movers, Storage& ConsolidatorsKaminda Buena Vista 12, Tel. 84566

Pa karganan konsolida pa
Aruba. Boneiru i Europa.

NOS YUNAN Dl KORSOU TA HENDE LIMPI!
Tene Körsou mes limpi kv bo!

Iselihpr,
SERVISIO Dl UMPiESa Dl KORSOU

2flT6RDflGll OKTOB6R 1986 AMIGOE

888 Wij maken hierbij bekend dat in verband met

1 YOM KIPPUR 1
H al onze kantoren op Aruba, Bonaire en Curasao op maandag 13 oktoberKBS 1986 gesloten zullen zijn. 88»

ffl MOGE DE GEHELE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA OPm DEZE HEILIGE DAG GESCHREVEN EN VERZEGELD WORDEN IN fflM HET BOEK DER LEVENS. DAT ALLE INWONERS VAN ONZE fflSS EILANDEN GEZEGEND MOGEN WORDEN MET DE VOLHEID DES

H WIJ WENSEN U EEN "SCRITO V SELLADO''TOE.

ü tP*j| Maduro & Curiei's Bank N.V. 888
B 8p*Vk>fp Caribbean Mercantile Bank N.V. B§||§j Wjü? *j Caribbean Credit Corporation N.V. »H
888 ■ iKjgpÉEfJ De Curacaosche Hypotheekbank N.V.
m § ~^~ Maduro & Curiei's Bank (Bonaire) N.V. B§B|8 __^%_iilV Spaar- en Beleenbank van Curagao N.V.
|& %T 1 jM Maduro & Curiei's Insurance Services N.V.

[ji i * Voor Uw zaken-
of

vakantiereizen
CSIC ANTHONY VEDER\||\[ TRAVEL

i Erieweg - Zeelandia
f Telf.: 611255

i Wij zijn altijd tot Uw dienst.
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TE HUUR
GEVRAAGD:

periode
half oktober -

eind december
Gemeubileerd

HUIS
met tuin, inclusief water
en elektra.

Tel.: 672567
OPPASHUIS mag ook!

/
" *TE HUUR

GEVRAAGD:
Ongemeubileerde

WONING
in goedebuurt

min. 2 slaapkamers.

Tel.: 73056
na 19.00 uur

TE HUUR
GEVRAAGD
voor periode

1 november -1 januari
Gemeubileerd

APPARTEMENT
inclusief water
+ elektriciteit
Tel.: 672567

President Guatemala
op bezoek in Den Haag

DEN HAAG — President
Marco Vinicio Cerezo Arevalo
van Guatemala bracht zaterdag
een informeel bezoek aan Den
Haag voor een gesprek met de
CDA- ministers premier Lub-
bers, Van denBroek van Buiten-
landse zaken en Bukman van
Ontwikkelings- samenwerking.
De Guatemalaanse president is
op rondreis door Europa. Hij is
christendemocratisch georien-
TPPrH

UITSLAG
BAZAR

KINDERHUIS
HEBRON

DEURPRIJZEN/
ENTREEKAARTKind Kaart nummer 00465

VolwassenenKaart nummer 02505Winnaars;
Knopen raden:

GIOVANNI JIMENEZ
Naam Pop:

A. GUSTINA
Deurprijzen af te halen met entreekaart
bij het

LANDHUIS MOUNT
PLEASANT

Weg naar Bullenbaai
Tel.: 81922 J

f TE HUUR
Gemeubileerd

' TUIN-
HUISJE
Telf.: 614072

I clA\ CURACAO
yOl^T^ WATERPARK
\^)f>'Ük\ HERFST
nfmw VAKANTIE

I J&> SPECIAL I
LEDEN EN
NIETLEDEN ATTENTIE!! I

opWOENSDAG 15 OKTOBERzullenwij geopendzijn van 13.00
tot 17.00 uur en betaalt U natuurlijk weer Onze INTRODUCEE

3 prijs:
2 personen, voor de prijsvan 1 j
Verder iederezaterdag + zondag open van 11.00-18.00 uur— op zaterdag: ONZE INTRODUCEE PRIJS

2 personenvoor deprijsvan 1
Dus 1 liden 1 introducee’. 5,- I!
2 personen diegeen lidzijn betalenechter ’. 10,- I— opzondag geldt denormaleprijs il

CURACAO WATERPARK voor méér plezier!!!

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag 6 november 1986 desvoormiddagsom 10uurzal
tenoverstaan van notarismr. M.L. Alexanderof dienswaarnemerte zijnen kantore aan deConcordiastraat 54, Alhier, in het open-baar worden verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboekvan-de Nederlandse Antillen:
een perceel grond gelegen in het Tweede District vanCuracao op Mahaai ter grootte van ongeveer 1.592 m2,nader omschreven in meetbrief no. 254 van 20 augus-tus 1941, met het daarop gebouwde plaatselijk bekendalsROZENWEG 3.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld Notaris-kantoorvanaf 8dagenvoordeveilingen houden onder meerin datiederebieder gehouden is terstond een bankgarantie of anderevorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en debijkomende kosten.

NotariskantoorMr. M.L. Alexander
Concordiastraat 54,
Curacao
Telefoon: 616644.

TE HUUR GEVRAAGD:
WOONHUIS

ANNEX KANTOOR
in representatieve omgeving

Maximum prijs: ’. 1.500,-.
Aanbiedingen:
*) zaterdag uitsluitend na 17.00 uur op tel. 76692

(privé)
**) maandag uitsluitend tussen 08.00 -17.00 op tel.. .615511.

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag 12 november 1986, des voormiddags om 10 uur, zal ten
kantore van de notarissenPalm & Senioraan de Polarisweg 33, alhier, ten
overstaan van notaris Mr. R.J.A. Palm of diens plaatsvervanger in het
openbaaraan de meestbiedende worden verkocht:
1. Garage, benzinepomp enerf,gelegen in hetStadsdistrict van Cu-

racao aan de hoek Schottegatweg/Pastoor Blommerdeweg, ter
groottevan 3.274m2,kadastraal bekendals Vijfde Afdeling, Sec-
tie 6K, nummer 38;

2. Garage(gedeeltelijk) en erf,gelegen in het Stadsdistrictvan Cura-
cao aan dePastoor Blommerdeweg, tergroottevan 525m2,kada-
straal bekend als Vijfde Afdeling, Sectie6K, nummer 40;

3. Garage(gedeeltelijk) en erf,gelegen in het Stadsdistrictvan Cura-
cao aan de Pastoor Blommerdeweg, groot 1.042m2, kadastraal
bekend als Vijfde Afdeling, Sectie 6K. nummer 41;

4. Een perceel grond gelegen te Curacao aan de Schottegatweg/
Pastoor Blommerdeweg, groot 1.200m2,kadastraal bekend als
Afdeling 5, Sectie 6K, nummer 39, met het opgemelde percelen
gebouwde plaatselijk bekend als Weg naar Welgelegen 38,
met al hetgeen daartoe door aard, bestemming of natrekking be-
hoort.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor de veiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehoudenis terstond een bankgarantieof anderevormvan zekerheid ten
genoegenvan de executant te stellen tot nakoming van zijnbod, vermeer-
derd met de kosten.

PALM & SENIOR
Polarisweg 33
Telefoon: 613655.

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag, 22 oktober 1986 des voormiddags om 10 uur zal
ten kantore aan deDe Ruyterkade 50 alhiertenoverstaan van één
van de notarissen of diens plaatsvervanger van hetkantoor Palm
& Senior in het openbaar worden verkocht ex artikel 1203van het
Burgerlijk Wetboek:
a. een perceel grond, gelegenin het tweede districtvan Cu-

racao op "BRIEVENGAT", ter grootte van 900m2, nader
omschreven in meetbrief nummer 792 van 30 december
1977, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
Kaya Kiwa 17;

b. een perceel grond, gelegen in het tweede district van Cu-
racao, groot " 978m2 nader omschreven in meetbrief
nummer 234 van 5 augustus 1941, met het daarop ge-
bouwdeplaatselijk bekendalsLelieweg 13;

c. het tot 15augustus2034 lopendrecht van erfpacht opeen
perceel grond, gelegeninhettweede districtvan Curacao
op 'BRIEVENGAT", ter grootte van 338m2, nader om-
schreven in meetbrief nummer 314 van 24 juli 1972, met
het daarop gebouwde plaatselijk bekend als John de
Poolstraat 18;

d. hettot 20 mei 2040 lopend recht van erfpacht opeen per-
ceel grond, gelegen op Curacao op "CHER ASILE", ter
groottevan 306m2, kadastraal bekendalsAfdeling 5 Sec-
tie 4R nummer 449, met het daarop gebouwdeplaatselijk
bekend alsWageningenstraat 34;

e. het tot 28 oktober 2014 lopendrecht van erfpacht op een
perceel grond, groot 1.850m2, bekend als Blok A, kavel
nummer 13van hetverkavelingsplan"CAS CORA", kada-
straal bekend als Kadastrale Afdeling Tweede District,
Sectie A nummer 629, met hetdaarop gebouwdeplaatse-
lijk bekend alsReigerweg 30.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoor vanaf 8dagenvoor deveiling en houdenonder meer in dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomende kosten.

Notariskantoor
Palm & Senior,
De Ruyterkade 50, tel.: 613199
Polarisweg 33, tel.: 613655.

OPENBARE VERKOPING
Op donderdag 13 november 1986, des morgens om 10.00uur, zalten over-
staan van één der notarissen van hetkantoor Smeets & Thesseling of hun
waarnemer ten kantore aan de Emancipatie Boulevard 18 in het openbaar
worden verkochtkrachtens artikel 1203van het Burgerlijk Wetboek van de
Nederlandse Antillen:
a. een perceel grond, bekend alskavel nummer 115van het verkave-lingsplan "JAN THIEL", groot 1.760 m2, gelegen op JANTHIEL inhet tweede district van Curacao, nader omschreven in meetbriefnummer 193 de dato 27 juni 1966,

b. een perceel grond, bekend als kavel nummer 116 van het
verkavelingsplan "JAN THIEL", groot 1.760 m2, gelegen op JANTHIEL in het tweede district van Curacao, nader omschreven inmeetbrief nummer 194 de dato 27 juni 1966,

met het op die percelen gebouwde,plaatselijk bekend als Kaya Papi-lon 17 (ook bekend als Jan Thiel 115).

De veilingcondities liggen vanaf 8 dagen vóór de veiling ten kantore vanvoornoemde notarissen ter inzage.Decondities houdenondermeerin debepaling, datvan iedere biedergevor-derd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtin-gen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op tehouden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

SMEETS & THESSELINGnotarissen
Emancipatie Boulevard 18Alhier.

S Tel.: 74222/78222. f
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"e bevolking van Curasao is aan hetvergrijzen... Dit isen feitelijkheid waar niemand omheen kan. Het aan-
deel van de bejaardengroep binnen onze bevolking

! j>r °eit langzaam maar gestaag en zal dit volgens deaatste prognoses nog geruime tijd blijven doen... Naar
Schattingzalrond hetmagische jaar2000 llc/i vandeCu-ra Qaose populatie uit mensen bestaan van zestig jaaren
°uder... Hoe staat hetnu metdeopvang enperspectieven
°°r deze aanzienlijke groep? De Amigoe sprak metRi-g°berta Pieters, directrice van het in oktobervorig jaar

geopende verzorgingshuis 'Nos Lanterno' aan de Gou-emeur van Lansbergeweg....

CRIMINALITEIT
"Ik vind," stelt Pieters,

"dat er de laatste tijd ontzet-
tend veel werk isverzet om de
bejaardenzorg op het eiland
te optimaliseren. Ik noem bij-

vaak doodmoe van. Persoon-
lijk vind ik zon drie- of zelfs
vier-generatie situatie in één
huis niet bepaald ideaal wer-
ken. Want kijk, een ieder
heeft zijn eigen ideeën en ma-
niervan leven.Enwanneer je
dan lukraak de oudere gene-
ratie inplant in een jong ge-
zin, dan druk je op dat gezin
een zwaar stempel. Het is
moeilijk voor de ontwikke-
ling van de jongeren, maar
ook nogal frustrerend voor de
ouderen. 'Ja, vroeger was het
toch heel anders, en nu laten
ze dekinderen maar voor galg
en rad opgroeien. Uitspra-
ken in die trant krijg je dan.
Dat geeft uiteraard wrijvin-
gen. In Nederland heeft men
momenteel een experiment
gelanceerd woningen te bou-
wen waar verschillende ge-
neraties bij elkaar wonen. Ik
ben benieuwd hoe het afloopt,
maar ik heb er een hard hoofd
in... Spanningen zullen er al-
tijd ontstaan.

Maar hoe raar het ook
klinkt in deze slechte econo-
mische tijd, toch hebben de
meesten nu een baan. En na
hetwerk andere bezigheden,
waardoor men zich niet meer
tenvollekan inzetten voor de
ouders. Daarnaast zie je de
tendens dat de oudere men-
sen ook wat zelfstandiger
worden. Dijewillen niet meer
bij de kinderen gaan inwo-
nen. Menzegtdan:'Ik wil niet

anderd. Velekinderen zijn de
hele dag uithuizig omdat ze
werken, terwijl vroeger de
meisjes thuis waren om voor
vader of moeder te zorgen.
Waren er veel meisjes in het
gezin, dan bleef er vaak één
thuis wonen om voor de ou-
ders te zorgen. Men kan zich niet goed meer

verdedigen en isminder snel
ter been. De bejaarde spelt al
die onheilspellende be-
richten in depers, piekert er-
over, borduurt erop door en
het uiteindelijke resultaat is
dat men nog veel angstiger
wordt:.. Ja, we kunnen er niet
omheen dat op Curagao toch
vrij veel ouderen hetslachtof-
fer worden van criminelen
omdat ze zon willig object
zijn.

Prognose leeftijdsopbouw Curagaose bevolking voor het jaar2000
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De overheid verstrekt ons
subsidie en met wat moeite
lukt het wel om onze begro-
ting sluitend te maken. Toch
zijn ervaak extra'snodig. Bij-
voorbeeld ommateriaal te ko-
pen voor het figuurzagen en
handwerken. Daarom hou-
den we binnenkort een fancy-
fair. Met de opbrengst kan
dat materiaal dan bekostigd
worden. Het gebeurt ook
vaak dat onze staf van huis
iets meeneemt of koopt.
Zoiets noem ik betrokken-
heid... Kortom, ik zie in ver-
gelijking met het verleden
een enorme verbetering... De
bejaardenzorg opCuragaozit
duidelijk ophet goede spoor".

dragen. Afen toe zijn er wat
gunstgaven en dankan je die
categorie bewoners die nie-
mand hebben ook weer in de
nieuwekleren steken... Maar
nogmaals, als je helemaal
bent afgesneden van een
klein beetje eigen geld, dan
betekent dat afhankelijk-
heid. Het is een slechte tijd
om daarover te beginnen en
iedereen ziet in dat er bezui-
nigd moet worden. Ik vind
een beetje zakgeld echter wel
noodzakelijk. De mensen
moeten het gevoel blijven
koesteren datze nog zelfvoor
hun spulletjes kunnen
zorgen...

suikervrije dieet. We hebben
ook bewoners die vanwege
hun godsdienstbepaalde voe-
ding niet mogen gebruiken.
De stichting Birgen di Rosa-
rio is weliswaar van rooms-
katholieke oorsprong, maar
we hebben hier mensen van
allerlei gezindten, waaron-
derzelfs een mohammedaan.
Pastor van het huis is pater
Anink, terwijl ook dominee
Bouwman zich regelmatig
laat zien... Ze zijn er voor al
onze bewoners. Nee, diereli-
gieuze lijnen worden echt
niet strak getrokken...

"Onze bejaarden,"vervolgt
de jongehuisdirectrice, "krij-
gen niet zoals dat in Neder-
land het geval is zakgeld. Het
ouderdomspensioen van de
bejaarde wordt in zijn geheel
ingehouden en SocialeZaken
past het overige bij. Men
heeft danook niets in handen
voor zijn kleine natje en
droogje. Ja, sommige bejaar-
den krijgen een kerst-bonus.
Die wordt dan over de maan-
den versnipperd voor kleine
uitgaven. En familie zorgt
wel voor toilet-artikelen of
voor nieuwe kleren. Er zijn
echter ook mensen inonsver-
zorgingshuis die kind noch
kraai hebben. Daar moeten
wij dan voor zorgen. Maar
toch, kleren vergen grote be-

moet zorgen dat zij zichzelf
bedruipt... Menkan niet iede-
re dag op de stoep staan om
gedag te komen zeggen.

De bejaarde op Curagao
zegt vaak: 'Ik ben oud. Dus
gaat hij lekker oud en zielig
zitten zijn. Dat is de mentali-
teit: Je gaat je oud voelen, je
komt je stoel niet meer uiten
verschrompelt... Je hoort ze
zeggen: 'Nee, datkan ik niet
meer, ik ben al oud. Dat mag
ik niet meer doen. Maar zon
stellingname maakt de men-
sen juist oud voor hun tijd.
Toch zie ik dathet ook anders
kan. In Nos Lanterno zijn
veel mensen binnengekomen
met het idee van: 'We komen
hier om terusten. En die wil-
len in den beginne dan ook
niets meer... Bezigheidsthe-
rapie?... Je vraagt het. Je no-
digt hen uit maar krijgt als
antwoord: 'Nee, ikben al oud,
datkan ik niet meer... Ik wü
opmijnkamerblijven...lkwil
op mijn bed blijven liggen...
Ja, dat soort mensen krijg je
ook binnen. Maar toch heb-
ben we gezien dat die groep
diehierkwam omterusten en
verder geen gezeur, nu toch
meedoet met de activiteiten
van de overige bewoners.
Wandelen, praten, kaarten,
haken, domino-spelen, noem
maarop.Dan zie jede mensen
gewoon opleven. Mensen, die
een aantal maanden daar-
voor krampachtig en ineen
gekrompen bij ons binnen
kwamen...

inwonen want ik wil geen
pressie uitoefenen op het ge-
zin van mijnkind. Een en an-
der heeft ook te maken met
een zekere mentaliteits-
ombuiging. Ja, vroegerkon je
het toch niet doen: "wat zul-
len de mensen, de buren, de
straat er wel niet van zeggen
wanneer ik mijn vader of
moeder niet in huis neem"
Schande... Maar ik vind het
goedzo. Jemoetje inhetleven
niet richten naar de op-
pervlakkige mening van
anderen, nee, je moet doen
wat het beste isvoor alle par-
tijen: je gezin, je vader, je
moeder...

Voor ouderen is het ook
moeilijk in een gezin met
kleine kinderen tekomen wo-
nen. De ouderen worden er

Heteventuele verschil tus-
sen de Curacaose en Neder-
landse bejaarde? Nu, in Bra-
bant, in Etten-Leur waar ik
in het verleden in de bejaar-
denzorg heb gewerkt, viel het
mij op dat daar de bejaarde
veel zelfstandiger was.De be-
jaarde in Europa moet vóór
alles proberen zichzelfte be-
helpen. Daarenboven over-
heerst het gevoel 'dat men
nog zoveel kan', 'dathet leven
nog niet helemaal geleefdis.
Dat zelfstandige gevoel heeft
niet alleen te maken met de
lossere familie-band, maar
ook met de veel grotere af-
standen dieerzijn. Jerijdt nu
eenmaal niet zo gemakkelijk
iedere dagvan Alkmaar naar
Den Haag om je oude moeder
te bezoeken. Dus moeder

. ooms zieje," zegtRigober-a,Pieters, "oude mensen in
j°n klein hok leven. Het dak
kt als een zeef en het is er

jjet goed schoon te houden.
pTar men is aan dat huisjegehecht... Men kent de omge-

de buren, de dagelijkse
jjeheurtenissenen dan vindt
al6?- e^ ontzettend moeilijk
■ die vertrouwelijke zeker-en te verlaten... Waar dan
JL°g bij komt: Als je zoneHsje uit die omgevingweg
j°u halen, dankwijnt ze sub-
j Weg. Maar er zijn uitzon-
eringen. Mensen die in ui-
j.r^iate moeilijke omstan-
i zitten en weten dat. °ok anders kan. Je moete Jflditgeval zelfdekeuze la-ten maken. Het verzor-
gingshuiskan dan een oplos-
-Blhg zijn. Jehebt er te maken

meer mensen, mensenvan deeigenleeftijd. Datsoci--5 contact is erg belangrijk.
ernaast behoeft men zich

°een zorgen meer te makenyer de dagelijkse beslomme-
i lngen zoals het doen van
°°dschappen en het koken,

V^nt datwordt allemaal door
Qestaf gedaan".
, per 1 oktober 1985trokkene eerste bewoners in het
w°°ie, verbouwde pand van, osLanterno. Opditmoment
Uizeri er 68bejaarden, waar-

yderl2heren.Dejongstebe-
°ner is 55 jaar, terwijl de

j^dstebinnenkort 95 wordt.
et huis, een vroeger inter-

Oh^ Voor JonSe meisjes, valt
b der de stichting Birgen di

NosLanterno telt 28
edewerkers, waarvan er
"j* Part-time in dienstzijn.
Kigoberta Pieters: "Er is

s degelijk een verschil tus-
i

n een normaal bejaarden-
In *k en een verzorgingshuis.

«et algemeen kan gezegd
jofden dat er in een bejaar-

fthuis gezonde mensen wo-

-2 V weliswaar oud—maar
b gunnen zichzelf nog goedhelpen. "In een verzor-
(j moetveel meer ge-
?..an worden. De bejaarden
Jn ziek geweest. Hebben li-

klachten... Het
di Iv.'-^e nieren... De bejaarde

6 hier komt wordt bij wijzen spreken van top tot teen
rJa?orSd. De indicatie is dus. bejaardmoet zijnen iets
ti O<

L mankeren. Die indica-
b.. *an ook een sociale zijn.
<i»koorheeld wanneer je geen

boven je hoofd hebt of
0^nneer er thuis niemand ism naar je om te kijken.

voorbeeld het Open Bejaar-
denwerk, waarbij bejaarden
thuis, in hunvertrouwde om-
geving bezocht worden. Met
ditOpen Bejaardenwerk is in
1975 gestart... Maar dan
nog... Dit ishulpverleningdie
zich in de daguren afspeelt.
's Nachts zit de bejaarde al-leen. Men is afgezonderd van
de rest van de wereld enbang... Angstig... De angst
dat men iets aan het hart
krijgt en niemandklaarstaat
om in te grijpen... De een-zaamheid. De verlammendeangst voor criminaliteit diesteeds sterker wordt.

Het is een vaststaand feitdatde oudere mens enorm be-vreesd is voor criminaliteit.
De bejaarde vormt een weer-loos, gemakkelijk doelwit

PRESSIE
*n het algemeen, "vervolgt

y Actrice Pieters, "spreek jen een bejaarde als iemandJe leeftijd van 65 plus heeft
ereikt. Al zijn er uiteraardensen die met 55jaarin hun

[^dfagingen al behoorlijk
Jaard zijn. In het verledenas het op de Antillen ge-

t, °°nte datdebejaarde veelal
v vis bij familie werd opge-

en ondergebracht.. aar nu is dit allang nietneerzo. Hethele leven is ver-

Het bejaardenverzor-
gingshuiskent men op Cu-
ragao sinds ongeveer 45
jaar. Het oudste, het Ko-
ningin Wilhelminatehuis
bij Zeelandia, is enige tijd
geleden omgezet ineen be-
jaarden-appartementen
complex met een 32-tal
units, waarbij gedeeltelij-
ke verzorging geboden
wordt. In Huize Hugen-
holtz worden al jarenonge-
veer 40bej aarden verzorgd
en verpleegd. Daarnaast
bestaat Casa Hermandad
met 70 bejaarden. De
stichtingBirgin diRosario
beheert HuizeWelgelegen
(160 bejaarden), hetRicar-
dustehuis (72 bejaarden)
en hetvorig jaar geopende
NosLanterno.

Naast haar zorg voor de
huizenbesloot de stichting
in 1975 een nieuwe vorm
van hulpverlening toe te
voegen aan haar
werkzaamheden. Dit werd
hetOpen Bejaarden Werk,
dat zich ten doel stelt het
welzijn van bejaarden te
bevorderen door hen zo
lang mogelijk in de eigen
vertrouwde omgeving te
handhaven. Het Open Be-
jaardenWerk, dat voor de

volle 100% door het Ei-
landgebied Curagao gefi-
nancierd wordt, blijkt nog
steeds ineen zeer grote be-
hoefte te voorzien en valt
nietmeerweg te denken op
het eiland.

Tot slot is er de Dagop-
vang. De dagopvang is een
recent type semi-murale
voorziening in de ge-
zondheidszorg c.g. de be-
jaardenzorg. Deze dagop-
vang, momenteel gehuis-
vest in bejaardentehuis
Habaai, werd in oktober
1982 officieel geopend.
Doelstelling van de dagop-
vang is het geven van me-
dische- en paramedische
hulp, verpleging en verzor-
ging gedurende de dag,
speciaal voor thuis wonen-
de ambulante geriatrische
bejaarden. Belangrijk oog-
merk van de dagopvang is
dat de bejaarde zolang
mogelijk in zijn eigen ver-
trouwde omgeving kan
blijven. Tevens is de stap
van dedagopvangnaarhet
bejaardentehuis indien dit
noodzakelijk wordt, niet
groot. Via de dagopvang
wordt de eenzaamheid en
het sociale isolement van
de bejaarde doorbroken.

Ikweethet, op een gegeven
moment kan iemand werke-
lijk niet meer en dan moetje
hem natuurlijk nietdwingen.
Maar in het algemeen, wan-
neer iemand zegt: 'Ik heb
mijn hele leven gewerkt, nu
hoefik niet meer, nu,datgaat
er wel af wanneer zo iemand
een andere bejaarde bezig
ziet.

Goed de bejaarde in Neder-
land heeft nog meer voorde-
len. De bekende verzorging
van dewieg tot hetgraf. Maar
ikkan welmet nadrukstellen
dat Curagao steeds meer 'be-
jaarden-minded' wordt. Bij
NosLanterno vormen wij met
zn allen één grote familie en
omdat heteen grotefamilie is
hebben we natuurlijk huisre-
gels. Dit uit zich bijvoorbeeld
in de vaste etenstijden waar
iedere bewoner zich aan dient
te houden. Als het eten om
twaalf uur gepland is, dan
kan jeniet om drieuuraanko-
men voor een boterham.

En wat dit eten betreft. In
onze keuken wordt uiteraard
rekening gehouden met spe-
ciale diëten. Normaliter zijn
dit het zoutvrije, yetvrije en

ZAKGELD

A

OUDERE MENS IS BEVREESD VOOR CRIMINALITEIT

Nos Lanterno- directrice Rigoberta Pieters:

NAPA

”Curasao wordt steeds
meer bejaarden- minded”

Amigoe
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ren zien tussen psychische
conflicten, angst, depressie en
pure lichamelijkereacties".

Het blijkt dat hyperventilatie
verschillendwordtbeleefd. Voor
een aantal mensen is het een
kernprobleem. Zij worden ge-
leefd door hun kwaal. Vaak heb-
benzij een hartneurose, ofzijn zij
bangdatzij deeenofandereenge
ziekte hebbenofkrijgen.

Voor een aantalanderen is hy-
perventilatie een nevenpro-
bleem. Meestal hebben deze
mensen neurotischeklachten en
overschrijden zij vaak voortdu-
rend hun draagkracht.

Carla Vlaander: „Ik vraag mij
wel eens af of hyperventilatie
ook op zon grote schaal voor-
komt in streken, waar het soci-
aal gezien is toegestaan om per-
soonlijkegevoelenste latenzien.
Neem nou mensen op vergade-
ringen. Zijwillenop een gegeven
moment belangrijke knopen
doorhakken. Maar zij twijfelen
nogofopdatmoment ishunpunt
niet aan de orde. Dat afwachten
van het juiste moment om wel
iets te ondernemen, kost zeer
veel opgekropte emotie. Je ziet
dat vaak bij mensen die hard
werken, onder spanning levenof
mensen die als buffer functi-
oneren".

„Helaas", zegt zij, „hebben
mensen niet geleerd dat psy-
chische problemen ook gewoon
zijn. De gang naar depsycholoog
is nog steedsmet veel taboe om-

Hyperventilatie is een
verwaarloosd probleem

huid. Maar de mensen lopen wel
gemakkelijk en zonder schroom
naar de dokter. Voor lichamelijk
disfunctioneren schamenzij zich
kennelijk niet".
Tenslotte: „Zij kennendekracht
van hun eigen psyche niet. Zij
denken dat de psyche iets ab-
stracts is. Terwijl zij menen dat
de oorzakenvan hun lichamelij-
kekwalenconcreet zijn.En dat is
in vele gevallen niet zo".

„Maar voordat iemand in the-
rapie gaat,moet hij dooreen arts
worden onderzocht, om elke
vorm van lichamelijkeziekte uit
te sluiten",vindtzij. „Hyperven-
tilatiekomt namelijkinvier pro-
centvan degevallen voor als bij-
verschijnsel van een andere
ziekte".

„Het gaat om méér", zegt
Vlaander. „Hyperventilatie-pa-
tiënten moeten als het ware af-
kicken. De verstoorde bioche-
mische balans in het lichaam
moet worden hersteld. En dat is
een probleem op zich. Jeziet dat
mensen die ook na de therapie
hun ademhalingblijven trainen,
zichzelf steeds meer beter
maken".

De psychologebetreurthet dat
bij hyperventilatie doorgaans
wordtvolstaan metwel zeer sim-
pele adviezen, zoalsbijvoorbeeld
eenplastic zak. Ofmenzegt datje
rustiger moet gaan ademen,
maarlegt niet uit hoe. Ofer wor-
denmedicamentenvoorgeschre-
ven. Uit haar onderzoek blijkt
dat 72 procent van de patiënten
vaak meerdere medicijnen slik-
te. Zij heeft ook geen goed woord
over voor zelfhulp- groepjes, die
volgenshaar nietveel verderko-
men dan pogingen om proble-
men weg te praten.

spanningofangst. Hetwordteen
probleem als jeniet meerinstaat
bent om te ontspannen in een si-
tuatie dieniet stressvol is. Je zou
kunnen zeggen dat mensen die
hyperventileren, zich voortdu-
rend opmaken om tot actie over
te gaan, terwijl er juist geen da-
den worden gesteld. Bijvoor-
beeld gevoelens van woede wor-
deningeslikt.De enehelftvan de
patiëenten heeft last van acute
aanvallen, meestal minimaal
één keer per week. De andere
helft heeft min of meereen chro-
nischevorm van hyperventilatie
ontwikkeld. Het is allebei even
erg".

vallen als zij ergens voor hulp
aankloppen. In vele gevallen
hebben juistdie mensen niet ge-
leerdomover hun emoties tepra-
ten. Veel therapieën hebbeneen
te hoge drempel enzijn daardoor
lang niet geschikt voor iede-
reen".

fout is. En een psycholoog moet
kunnen ziendathyperventilatie
een onderdeel, een gevolgofeen
oorzaak is van diepere proble-
men". Hyperventilatie is een
complex, biochemisch proces. De
balans tussen zuurstofopname
en koolzuurafgifte is verstoord.
Er wordt meer koolzuur door de
longen uitgewassen dan het li-
chaam produceert. Het lage
koolzuurniveau verandert de
zuurgraad in hetbloed en er ont-
wikkelt zich een scala van
klachten: benauwdheid, onwer-
kelijkheids- gevoel, darmstoor-
nissen, tintelingen, stijve spie-
ren, flauwvallen en nog véél
meer.

COMBINATIE-THERAPIE
Zij concludeert dat hyperven-

tilatie het beste is te bestrijden
met een zogenoemde combina-
tie- therapie, die niet langer
hoeftte durendandriemaanden.

„Het is een vorm van psycho-
therapie, die sterk lichaamsge-
richt is. Er zitten ontspannings-
oefeningen in en ademhalings-
trainingen. Het beste is om de
mensen in groepsverband te be-
handelen.Daardoor lerenzij hun
gevoelens onder woorden te
brengen. Zij hoeven zich voor de
anderen niet te schamen, want
die hebben immers hetzelfde.
Het niet uiten van gevoelens
speelt een groterol bij hyperven-
tilatie.Die ingehoudenheidleidt
juisttot angst, depressie en neu-
rotische klachten. Veel mensen
die hyperventileren, reageren
opgewonden op situaties zonder
het te laten blijken. Zij nemen
vaak geenbeslissing om proble-
men op te lossen. Blijven dan in
afwachting piekeren".

Met nadruk stelt zij dat haar
therapie in principe voor iede-
reen geschikt is. „Het gaat mij
om de grote groep mensen, die
door hunvrij lage opleidings- ni-
veau meestal tussenwalen schip

REACTIE

' Wat is hyperventilatie? Kort
ge.egd een verkeerde ademge-
wtoonte als reactie op probleem-
situaties. Zoals verhoogde
bloeddruk ofrugklachten mees-
tal ookreacties zijn opdieper lig-
gende problemen van het li-
chaam. Maar juist die foute ad-
emgewoonte bij hyperventilatie
heeftweer allerleivaak ernstige
lichamelijke klachten tot ge-
volg. Het moeilijke in de be-
handelingvan hyperventilatie
is datje twee vliegen ineen klap
moet vangen. Het ademhalings-
patroon moet worden herstelden
tegelijkertijd moeten psychische
ïïioeilijkhedenworden aange-
pakt.
"Carla Vlaander, die zich al

tien jaarbezighoudt met het fe-
nomeen hyperventilatie, heeft
gedurendevijfjaar metfinancië-
le steun van de Amsterdamse
ziekenfondsen aan de VU onder-
zoek gedaan naar de behande-
lingvandekwaal.Er dedenruim
tweehonderdpatiënten mee aan
het onderzoek.
i Het resultaat is verrassend:
tachtigprocent van depatiënten

HART
Omdat hyperventilatieernsti-

ge ziekten suggereert zoals
hartkwalen en epilepsie, is de
kwaal moeilijk herkenbaar. Uit
Engels onderzoek in 1977 bleek
echter, dat van de vijftigpatiën-
ten die met ernstige klachten in
een hartkliniek waren opgeno-
men, er slechts dertien echt iets
aan hun hart hadden. De rest
had 'gewoon' last van hyperven-
tilatie.

„Het lijkt er op dat veel
klachten niet serieusworden ge-
nomen. Terwijl een arts toch op
zijn minst moet kunnen herken-
nen dat iemands ademhaling

Carla Vlaander: „De meeste
hulpverleners weten weinig of
niets van lichamelijkeklachten,
die het gevolg zijn van psy-
chische problemen. Artsen den-
ken puur medisch. Als depatiënt
iets anders heeft dan een orga-
nische aandoening, weten zij
vaak niet meer wat zij moeten
doen. Dat blijkt wel uit dehulp
die aan hyperventilatie- patiën-
ten wordt geboden. Van spraak-
les tot een poosjevakantie- kolo-
nie, onduidelijke ontspannings-
oefeningen, de aanschaf van een
bril, het advies om vooral aan
sport tegaan doenofombomente
hakken".

KERNPROBLEEM
Hetishaarbedoeling datmeer

psychologen hyperventilatie-
patiënten gaan helpen. Maar
dan zullen zij eerst beter ge-
traind moeten worden in de be-
handeling van zowel lichamelij-
ke alspsychische verschijnselen.
Het hoeftvolgens Vlaander niet
te gaan om diepgaande psycho-
analyse. „Mensen moeten leren
om gevoelens te verwoorden,
problemen te formuleren en er-
mee om te gaan.Zij moeten let-
terlijk lerenom teventileren. Zij
moeten ook de verbindingen le-

ACTIE
Vlaander: „Eigenlijkis hyper-

ventilatieeen normalereactie op

Surinaams Assemblee-lid drs. Waldie Breeveld:

Nederland maakt Antillen medeplichtig aan opschorting
ontwikkelingsgelden

"Reden dat ik dit interviewtoesta," zegt drs.Waldie Breev-
eld, lid van de Nationale Assemblee van Suriname, "is, dat ik
tijdensmijn verblijfopCuracao nogal geschrokkenbenvan de
eenzijdigeberichtgeving over mijn land en de daaruit voort-
vloeiendegeestelijke verwarring, waarin sommige alhierwo-
nendeSurinamerszijn komen teverkeren.... Ooitgehoordvan
hiet recht van hoor en wederhoor?... In ieder geval, al die
persberichten met Den Haag/Paramaribo in dekop komen
persé nietuitParamaribo...Bij mijnterugkeerin Surinamezal
ikerdanookbij ministervan BuitenlandseZakenHerrenberg
voor pleiten een consul-generaalvoor Willemstad te benoe-
men, zodatdezaken weerwatin evenwichtgetrokkenworden.

Drs. Waldie Breeveld, die
naast zijn lidmaatschap van de
Nationale Assemblee organisa-
tie-agogie doceert aan de Uni-
versiteit van Suriname, merkt
opdatheter de Surinaamserege-
ring veel aan gelegen is om in
principe met ieder land ter we-
reld goede relaties te onderhou-
den. "Maar, we zullen echter
nooit toestaan datwelk land dan
ook ons in een bepaalderichting
probeert te dwingen. We zien in
dathet goed zouzijn dat derela-
tie met Nederland wordt verbe-
terd. We hebben weliswaar een
pijnlijke, historische band met
Nederland", zegt Breeveld,
maar hetvalt nietuit tevlakken
dat er zon 200.000 Surinamers
indatland verblijven.Envan al-
le landen terwereld kent Neder-
land ons het beste, al heeft men
dezekennis nog nietgebruiktom
onswerkelijkteondersteunen in
onze ontwikkelingsplannen.

motievenomhiertewonen nogal
verschillend. Maar ikzal ditzeg-
gen: 'ledereen diegevlucht isuit
Suriname heeft boter op het
hoofd..."

land... Driehonderd Libiërs in
Paramaribo... Nonsens...
Pamfletten strooien boven de
stad...Kolder... Nonsens.

Het is mij daarnaastbekend",
benadrukt Waldie Breeveld,
"dat er een gedachtenkronkel
leeft, dat iedereen dienaar Suri-
name gaat een aanhanger zou
zijn van Desi Bouterse. Ja, juist,
Bouterse is een Surinamer. Ik
ben een Surinamer...Maar Suri-
name is niet van Bouterse. Het
land is van allen die in hetbezit
zijn van een Surinaams pas-
poort. Ik denk echter niet dat de
mensen die juistin deze moeilij-
ke situatiehebbenverkozenbui-
ten Suriname te verblijven,daar
een wezenlijke bijdrage kunnen
leverenaan deontwikkeling van
het land. Mijn mening is dat de
problematiek waarSurinamenu
in verkeert slechts fundamen-
teel door de mensen ter plaatse
kan worden opgelost. Die men-
sen, die aan dekant staan bij de
vette vleespotten, voor hen heb
ik één advies: 'matig u in uwoor-
deel over wat wij in Suriname
doormaken. Dat wil ik alleen
maar kwijt... Echte Surinamers
dievoorhun landvoelenzittenin
Suriname. Zelf heb ik alles in
Nederland, waar ik 25 jaar
woonde en een goede baan had,
gelaten om juistop dit supreme
momentin Suriname te zijn... Ik
vind datik wat kan en wil mijn
land helpen uit de impasse te ge-
raken waarin het thans ver-
keert.

Natuurlijk, er zijn problemen
in Suriname. Ik benrealist... De
boslandcreolen in Oost-
Suriname hebben een sociaal-
economische achterstand. Die
achterstand is van structurele
aird omdat men geografischzo-
ver verwijderd zit dat men nau-
welijks kan meespelen in deont-
wikkelingen die zich elders in
het land voltrekken. Daarnaast
verschilt decultuurvan 'de men-
sen die achter de watervallen
wonen' aanzienlijk met die van
derest van het land.

Enmissie,zendingenministe-
rie van onderwijszijn erondanks
hun inspanningen tot dusverre
niet in geslaagd de achterstand
dieditbevolkingsdeelheeft opde
rest van de populatie te over-
bruggen. Het gevolg is dat de
mensen die streven naar voor-
uitgang en verbeteringvan hun
toestand naar de stad migreren.
Sommigen zijn succesvol, maar
de meesten zijner niet op toege-
rust in de stad te wonen. Die
mensenraken in deperiferievan
de samenleving verzeild, wat
zich manifesteert in drugsge-
bruik en handel in drugs, dieze
krijgen aangevoerd van eigen
marihuana-aanplant in het bin-
nenland. Percentueel gezien zit
er voor dit soort vergrijpen een
groot aantal boslandcreolen in
de gevangenis.

delt. In die vaak onmenselijke
houding maakt men zodoende
Aruba en de Antillenvan deVijf
automatisch medeplichtig aan
ditsoort praktijken. En gegeven
de solidariteiten de band die er
tussen Suriname en de Antillen
bestaat, hoop ik dat men vanuit
Willemstad Den Haag hiereens
op zou kunnen wijzen...

Mij heeft de zaak Boerenveen
in Miami ernstiggeschokt...Ook
al omdat commandant Boeren-
veen gezien kon worden als één
van depopulairste leden van het
militair gezag. Voor mij is het
nog steeds onbegrijpelijk dat hij
zich heeft ingelaten metdietwij-
felachtige vader en zoon Hey-
mans. Aan deanderekant ben ik
erg blij dat de Amerikaanse
regering — in casu de rechters
van hethof—er geenpolitiek 'is-
sue'van hebben gemaakt...Ner-
gens is komen vast te staan dat
achter het hele drugs-gebeuren
een systeem stak dat terug te
voeren was tot de Surinaamse
regering. Ik zie dit alles als een
betreurenswaardig incident.-
Ja,wezijnererg door geschokt.-

Het vergt in ieder gevalemoti-
oneel bijzonder veel van de
rechtgeaarde Surinamer," be-
sluit Waldie Breeveld. "Om dan
trouw teblijvenaan jelanden te
redden wat er teredden valt. We
hebben van zon affaire met zn
allen veel geleerd. Dat leerpro-
ces gaat door. Wij zijn in Surina-
me geenrobotten... We leren
iederedag... Hetis onze strijd.De
buitenlandse persmedia mogeP
watmijbetreftzeggen watze wil-
len, maar we laten ons niet ver-
leidentotongecontroleerde stap-
pen. Ook die rebellie in Oost-
Suriname gaan we gericht te
lijf...En dan nogiets...December
1982 kwam Cyriel Daal, onze
voorzitteromhet leven...Wij van
deMoederbond betreuren ditten
zeerste en zijn sterfdagwordt ie-
derjaardanookopenlijkdoorons
herdacht... Maar wij stellenons
tevens op het standpunt, datwe
niet meer achteruit moeten kij-
ken, maar constructief moeten
blijven werken aan de toekomst
van Suriname,zoals CyrielDaal
dat ook deed".

MILITAIRE OPLOSSING
IEn dan hebben we daar ene
Ronnie Brunswijk," vervolgt
Breeveld. "Een ex soldaatdiewe-
gens diefstal oneervol uit mili-
taire dienst werd ontslagen en
daarna gefrustreerd als hij was
gewapendebankovervallenging
plegen waarvoor hij werd gear-

Wat we in Suriname dus nu
zien is een regering met een bre-
der draagvlakdanwij ooit in het
verleden hebbengehad.Dit bete-
kent daarnaast, dater, omdat ie-
dereen bereid is mee te werken,
voor al die buitenlandseanti-

resteerd. Ontvlucht uit voorar-
rest dook hijvia Parijs op in Ne-
derland, waar de 'contra's', de te-
genstanders van onze regering
hemblijkbaarallerleischonebe-
loften hebben gedaan. Nu, hij
keerde terug en gesteund door
enkele Hindoestaanse ex mili-
tairen begon hij de boel in Oost-
Suriname te terroriseren. Men
heeft dus de situatievan een gef-
rustreerd mens misbruikt voor
eigenpolitieke doeleinden...

Ik zie deBrunswijk-groep niet
zozeer als een bedreiging. Nee,
de acties van deze mensen zijn
eerdereenverstaringvan hetpo-
litieke en bestuurlijke ontwik-
kelingsproces dat in Suriname
opgang gekomen is. En waarom
hebben decontra's in Nederland
juist nu gebruik gemaakt van
Brunswijk? Juist door dat ont-
wikkelingsproces... We zitten
momenteel in een overgangsfa-
se, waarbij alle betrokkenen,
vakcentrales, bedrijfsleven, en
het militair gezag, vertegen-
woordigd door de 25februari be-
weging, hun steentje bijdragen.
Alsgevolghiervan iser eenNati-
onale Assemblee gevormd waar-
in genoemde organisaties hun
afgevaardigden hebben. Er
wordtnu hard gewerktomte ko-
men tot een nieuwegrondwet en
het scheppen van duurzame de-
mocratischestructuren. Aan de-
ze doelstellingen hebben zich de
drie grootste politieke partijen
geconformeerd.

ONMENSELIJK
Na 1982 heeft de Nederlandse

regering—ik zou hetwillen noe-
men — een bijna on-Hollandse
houding ten beste gegeven. On-
menselijk hard, omdat men, ge-
steund door Surinamers die ook
adviseerden dat de ontwikke-
lingstegoeden opgeschort dien-
den te blijven, een situatie
schiep, waarin nu met name de
medicamenten-verzorging der-
mate slecht is, dater zieken on-
nodigpijn lijden en volwassenen
en kinderen sterven. Dit vinden
wij in Suriname een uitermate
kwalijke zaak, die deverhouding
Nederland—Surinametoch wel
een anderedimensie geeft. In ie-
der geval hoop ik dat men leert
inzien dat men op deze manier
toch wel erg fout bezig is. Ja , er
moeten dus openingen komen.
Er is veel geld van de Neder-
landse belastingbetaler in ons
land gestopt, maar dat gaat nu
gewoonverloren. En het interes-
santeaspect wat ik daarnaastzie
isdat Nederland namens hetKo-
ninkrijk der Nederlanden han-

Het gezag dient hersteld te
worden," aldus andragoog Wal-
die Breeveld, "en als het gezag
zich nu niet doet gelden, dan is
het hek van de dam en staat er
morgen weer een andere
Brunswijk op. Natuurlijk, een
militaire oplossing is niet de fi-
naleoplossingvoor hetprobleem
van de boslandcreolen.Via com-
munity-developmentmoet daar-
omalles in het werk gesteld wor-
den om de sociale, culturele en
economische afstand tussen deze
mensen en de stad zo snel moge-
lijk te verkleinen. Maar nog-
maals, wat Brunswijkbetreft, ik
ben er in geengeval voorstander
van om te gaan praten, om te on-
derhandelen. Ik zou niet weten
wat ermetdieman tepraten valt
en nog minder waar zon gesprek
toe zou kunnen leiden... Onze
overgangsfase loopt eind maart
1987 af... Daarna moet het pad
geëffend worden voor openbare,
vrije verkiezingen. Eerlijke ver-
kiezingen en dien ten gevolge
een herstelvan de democratie..."

VolgensBreeveld heeft bevel-
hebberDesi Bouterse geen abso-
lute macht... Die macht ligt bij
Nationale Assemblee en rege-
ring. Breeveld: "De militairen
hebben na januari 1985een zeer
groot deel van hun directe
machtspositie gedeeldofoverge-
dragen. Wat mij betreft — ik zit
namens het Algemeen Verbond
van Vakverenigingen, de zoge-
naamde 'Moederbond' in de As-
semblee—kanikzeggen datjeje
moet aanpassenaan defeitelijke

Bouterse groepen geenplatform,
geen entplaats meer is. Daarom
is Ronnie Brunswijk juistnu ge-
lanceerdom ervoor tezorgen dat
men alsnog invloed op de gang
van zaken kan blijven uitoefe-
nen en daarenboven dat men in
het nieuwsblijft. Het Surinaam-
se volk verwerpt echter het sys-
teem dat Brunswijk en zijn
achterban voorstaan. Ik benvan
mening dat men nu moet leren
dat men door gewelddadige in-
grepen geen fundamentele op-
lossingen genereert, al ben ik in
deze Brunswijk-kwestie voor
een zuivertmilitaire oplossing.
GEZAG

Sommigen hebben een paar
jaargeleden nueenmaal dekans
gemisten nu hoopt men binnen-
kort op een nieuwe gelegen-
heid... Ja,mensen dieuit deboot
zijngevallen. En het doetmepijn
omte stellen, maar het Suri-
naamse bedrijfsleven is
doorspekt van malafide han-
delaren. Ook op Curagao zitten
Surinamers diezich voor hande-
laar of zakenman uitgeven,
maar ik moet ten stelligste
waarschuwen geen contact met
dit soort mensen te blijven on-
derhouden voordat men exact
weet wat men voor vlees in de
kuip heeft. De Surinaamse am-
bassade in Caracas is altijd be-
reid te helpen met zon antece-
denten-onderzoek. Nogmaals,
daarom ook maak ik mij sterk
voor de komst van een consul-
generaal naar Willemstad. Dat
zou veel misverstanden en on-
duidelijkheden uit de weg rui-
men. Al zou het alleenmaar zijn
om enigtegenwicht te biedenin
de perscampagne tegen mijn

situatieen in dat lichtgezien stel
ik 'dat wij rekening zullen moe-
ten houden met de militairen.
En hetheeft geen enkele zin die
jongens tegen de schenen te
schoppen. Ja, iedereen werkt
mee in deze overgangsfase.

De toestand dat het leger zijn
bevelenkrijgt van bijvoorbeeld
een minister van Defensie is
echter nognietbereikt. Maarhet
leger dientvermaatschappelijkt
te worden. Dit betekent dat de
militairen dan dezelfde rechten
en plichten in acht dienen te ne-
men als bijvoorbeeld de
ambtenaren. Ik wil geenszins
zeggen dat de militair momen-
teel in Suriname een voor-
keursbehandeling geniet... Nee,
ze hebbenechter weleen bijzon-
der grote verantwoordelijkheid
op de schouders genomen, want
ons land wordtbedreigd... En ik
moet zeggen: 'mijn volk is toch
wel opportunistisch geworden.
Natuurlijk, iedereen wil graag
datde democratie ten lange leste
hersteld wordt, maar de motie-
ven achter deze begrijpelijke eis
liggen zeer verschillend.
NONSENS

Maar kortom, het landblijft
openstaan voor iedere construc-
tief denkende Surinamer die de
handen uit de mouwen wil ste-
ken. En al dieberichten over ar-
restaties? Die zijn niet juist...
Ook in Paramaribo bestaat een
instituutvoor mensenrechtenen
klachten vanuit de bevolking
worden terdege nagetrokken...
Op Curagao wonen veel Surina-
mers... Sommigen al dertig,
veertig jaarof zelfs langer. Ik
vind het erg hartverwarmend
dat juistdeze groep deband met
het geboorteland is blijven be-
houden en er ook regelmatig op
bezoekkomt... Van deandereca-
tegorieën op het eilandliggen de

MM AiGmVr\££H
5k dacht dat ik dood zou gaan. Er zat een harnasrond mijn
borstkas. Ik hapte als een wildenaar adem...'
De sensatievan hyperventilatie, een kwaal diehoog scoort op
delijst metdemeestvoorkomende aandoeningen. Maarjegaat
er niet aan dood.
Het overkomt een massa mensen. Hyperventilatie overvalt
hun tijdens werk, ofbij het slapen gaan, op school, of op het
sportveld, of alszij juisteven rustig onderuit gaan. Veel men-
sen ademenbij hyperventilatiein een plastic zak. De ademha-
lingwordt dan welweer even normaal, maar dekwaal blijft.

...dr. Carla Vlaander- Van der Giessen...

Alhoewel een massa mensen daaraan lijdt:

Carla Vlaander: „Er was nog
geen gerichte therapie voor hy-
perventilatie, omdater ook maar
zo weinig onderzoek naar is ge-
daan door psychologen. Terwijl
alleenal tussen devijfen elfpro-
cent van alle patiënten die een
huisartsbezoeken, lastheeftvan
hyperventilatie. Het werkelijke
aantal mensen dater aan lijdt, is
vast véél groter. Dat zijn vaak
patiënten met klachten, die niet
direct thuis te brengen zijn".

verbeterde na een door haaront-
wikkeldekort- durendetherapie
aanzienlijk. Depressies namen
hetsterkstaf, gevolgddoor licha-
melijke klachten en dan angst.
Een jaar later hadden diezelfde
mensen zelfs niet of nauwelijks
klachten meer. Het is een vorm
van behandeling, dieop de lange
termijn nog steedseffect heeft of
juist méér.

Het.verwaarloosde probleem
hyperventilatie wordt behan-
deldin haarproefschrift, waarop
zrj is gepromoveerd tot doctor in
de socialewetenschappen aan de
Vrije Universiteit (VU) van
Amsterdam.

„Al komt het zoveel voor, toch
wordt hyperventilatie absoluut
onvoldoende onderkend door
artsen en psychologen", luidt de
kritiekvan een hyperventilatie-
expert, de Tilburgse psychologe
dr. Carla Vlaander- Van der
Giessen„Patiëntenworden naar
huisgestuurd met deboodschap:
het zijn de zenuwen. Of zij krij-
geneen verwijsbriefje voor een
behandeling die volstrekt niet
helpt. Soms liggen mensen we-
ken in het ziekenhuis voor on-
derzoek, maar men kan niets
vinden", zegt zij tegenover Ma-
deleine Roumen van de
Haagsche Courant, die dit arti-
kel optekende.
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"Ik word geen tweede Bouter-
se", zegt Brunswijk. "Ik vecht
voor de democratie. Als de nieu-
weregeringzouvindendatik het
niet goed heb gedaan, dan leg ik
me daarbij neer. Als ze zeggen:

üesißouterse, de sterkeman inParamariboen omgeving, zeieen aan-«« wekengeleden in een interview: "Laat dieBrunswijk maar aan demilitairen over.Dat iseen korte-termijnding.DiejongenheeftgeenIQ,alleen maarpk".
Redacteur Frans van Klaveren van het NRC-Handelsbladbracht"legaaleen bezoek aan Suriname en constateerdedatBrunswijk heeren meester is in een grootgebiedlangs deMarowijne.Allegranmans,

"evorsten van hetbinnenland, staan achter hem en methen debosne-Serstammen en een indianenstam, deAioekoes. Een monsterverbond
ln het bos.

pen. "We moeten hierweer gauw
weg".

Als de korjaal afvaart, klinkt
plotseling een kreet. Terug. De
scherpe ogen van de bosnegers
hebben de in camouflage-
pakken gehuldelichamenvan de
in dienst van Bouterse gesneu-
velde militairen gezien. "Neem
foto's, wordt gezegd. "Dankan de

den een paar gewonden".
Die gewonden liggen ergens

langs de Marowijne in twee hut-
ten. Een echte arts was er toen
nogniet—twee Belgischeartsen
waren onderweg—wel een krui-
dendokter. Alvorens een van de
hutten betreden mag worden,
moeten de blotevoeten bespren-
keld worden met een of ander

Als de Surinaamse staatsra-
diovanuitParamribo meldt dat
de minister van Buitenlandse
Zaken Henk Herrenberg heeft
meegedeelddater terroristische
acties van de zijde van
Brunswijk in de stadzijn te vre-
zen, hij denktaan een bomineen
hindostaanse wijk, wordt men
woedend. In Paramaribo is men
bezig de raciale tegenstellingen
te vergroten, de mensen bang
voor elkaar te maken.Sergeant-
majoor Henk van Randwijk, tot
voor kort commandant van het
keurkorps van Bouterse, de
Echo- compagnie, en na gevan-
gen genomen te zijn nu tot het
JungleCommando behorend,
zegt: "Het zou me nietsverbazen
als hetregime van Bouterse zelf
een bom in de hindostaanse wijk
plaatst of aanslagen op over-
heids- gebouwenlaat plegen om
die vervolgens ons in de schoe-
nen te schuiven. Dat is een tac-
tiek die in Paramaribo aleerder
is toegepast. Onder andere tij-
dens de stakingen van de Sural-
co- arbeiders. Er werden op last
van Bouterse vernielingen aan-
gericht,waarvan dearbeidersde
schuldkregen".

Nog zuidelijker, op weer een
andere lokatie, wordt aan-
dachtiggeluisterdnaar deradio.
De Wereldomroep is erg in trek.
Met verbazing luisterende com-
mando's naar nieuwe helden- of
wandaden die hen worden aan-
gerekend. "Die slag bij Carolina
met dertig doden, die is crook
nooit geweest.Zover zijn we nog
nooit opgerukt."

Brunswijk het is wel goed, dan
blijf ik in het leger. Nee, ik ga
niet terug naar de Memre Boe-
koe- kazerne. Ik ga terug met
mijn commando naar het bos.
Daar hoor ik."

Door deredacteur
FRANS VAN KLAVEREN kruidenaftreksel. De gewonde in

de hutziter viefbij. "Ik kreeg een
kogel door mijn linkerarm. Het
bot was kapot. Maar nu kan ik
mijnhand alweerbewegen. Nee,
mijn naam geei' ik niet op. Ook
geen foto's alstublieft. Anders
maakt de familie in Nederland
zich maar zorgen".

Na de Armina-vallen, door
rotsblokken totwoest schuimge-

tussen het geboomte verdwij-
nen, drie kleiner wordende ge-
stalten in korte broek en gewe-
ren, begint het oerwoud plotse-
ling te zingen. Het is het geluid
van de siksi joeroes (zes-
uurbeesten ), een soort grotevlie-
gen die alleen bij het invallen
van de schemering, om zes uur
dusvandaar de naam, een geluid
plegen voort te brengen als van
een cirkelzaag. Ze zijn te vroeg
dit keer. Het is nog steeds
ochtend, maar wel al erg heet.
Het gezang blijkt een massale
doodskreet te zijn vlak voor zij
volgens een duistere natuurwet
door de hitte zullenontploffen.

In de volgende nederzetting
klinkt het gehamer aan een
doodkist.Een junglecommando
is door zijn eigen wapen om het
leven gekomen. Het is een onge-
luk met een diepere betekenis....

"Mijn hele familie weet niet
dat ik in de junglezit", zegt een
jongecommando. "Ze moeten me
vergeven datik gelogenhebover
werk in Groningen.MetGods wil
kom ik hier weer gezond van-
daan.Toen ik hoorde datRonnie
Brunswijk voor de democratic
vocht, ben ik meteen hierheen
gekomen. Ikwil mijnland bevrij-
den.Van diegedachtekon ikniet
loskomen. Elke keer als ik een
baan had, dacht ik: voor hoe
lang, wanneerkan ik naar Suri-
name terug?"

Een ander: "Ik hadhet goed in
Nederland hoor. Werk, een au-
tootjevan acht jaaroud.Afen toe
ging ik met mijn kinderen in de
Biesbosch barbecuen. Het is ei-
genlijk gek met me. Als ik het
Wilhelmus hoor, krijg ik kippe-
vel. Maar ookbij hetSurinaamse
volkslied. En m'n navelstreng
ligt nu eenmaal hier begraven.
Dus ben ik naar hier gekomen,
want ons volk moet vrij
worden.".

Weer een ander: "Zolang er ac-
ties zijn, is het goed. Dan ben je
gemotiveerd. Maar in de ge-
vechts- pauzes ga je nadenken.
Dat is niet goed. Nou ja, met
kerstmis wil ik in Paramaribo
zijn".

"opstaan". De echtemilitairenin
de groep ergeren zich een beetje
aan die vrijgevochtenheid. Lui-
tenant Azimullah, wiens aan-
houding via in Paramaribo ver-
spreide plakkaten is verzocht,
zegt: "We moeten het nog
stroomlijnen. Als een geweer
weigert, schrijven ze dat aan de
goden toe. Maar er kan natuur-
lijk ookroest in de loopzitten. Je
moetje wapengoedonderhouden
en de goden niet verzoeken".

VERBOND
Het afscheid tussen granman

Forster en Ronnie Brunswijk is
ontroerend. De oude man
omarmt Brunswijk en heeft
moeite zijn tranen te onderdruk-
ken. Openlijk toont hij nog eens
dat hij en met hem alle gran-
ulans van Suriname achter de
opstand staan. Opnieuw heeft
het bosin Suriname een verbond
gesloten, waarbij niet alleen de
bosnegers zich hebben aangeslo-
ten, maar ook deAioekoe- india-
nen uitFrans Guyanaen hindos-
tanen, Javanen en stadsnegers.
lemand zegt: "We delen hier al-
les met elkaar. AlsBouterse een
verdienste heeft gehad, dan is
het dat hij van de bevolkings-
groepen van Suriname een volk
aan het maken is hier in het bos,
met hemenzijnkliekin Parama-
ribo als vrijand. Een jongenmet
wie je een shaggie deelt tijdens
een patrouille, scheld je nooit
meer uit voor koelie".

Opnieuw is de Marowijne- ri-
vier de transport- weg naar een
volgendkamp van Brunswijk.
Een rivier vol gevaren en ge-
heimzinnigheden. Pirengs (pi-
ranha's) in dediepere gedeelten,
sparri (een visje met uiterstpijn-
lijke stekels) op de zanderige bo-
dem, hollerotsen onder waterdie
mensen "eten" en soms als deri-
vier hoog staat gaan sluiten en
danaltijd weer de soelas, vallen
vol schuimend, woest water. Op
de stillere gedeelten liggenboot-
jes van goudzoekers, die naar
men zegt soms gouden dagen
hebben omdat "de rivier vol zit.
Als we geen financiële steun
krijgen, gaan we zelf goud zoe-
kenomwapenstekopen".De bei-
de oevers zijn ondoordringbare
wandenvan groen geboomte, he-

technieken—darteltgillendvan
hetlachenrond, ook—en datge-
beurt nog al eens— wanneer hij
stevig wordt aangepakt. Hij
smaakt het genoegen een doel-
punt tegen keeper Van
Randwijk tescoren,zodatniet al-
leen militair maar ook sportief
de zaken in de juiste proporties
zijngesteld. "Weetje wathet met
Ronnie is", zegt een van de
omstanders. "Hij is zo echt Suri-
naams. Bouterse was dat in het
begin ook. Maar die is hetkwijt-
geraakt".

Op deze lokatie is de sfeer ui-
terst relaxed. Van een overvlie-
gend verkennings- vliegtuigje
van Bouterse, een Defender, die
opgrotehoogteblijft, trekken de
mannen zich niets aan. De whis-
key- fles gaatrond, er wordt een
pilsje geschonken of een soft.
"Nee, Ronnie betaalt alles". Alshet wat koeler wordt, besluiten
de jongenseen partijtje te gaan
voetballen. Brunswijk —een
snelle rechtsbuiten met leuke

Ik zoek naar de krijgs- gevan
genen die Brunswijk heeft ge

KRIJGSGEVANGENEN

zeven mannen aan boord van de
korjaal,waarop detricolore is be-
vestigd. De Franse vlag dekt in
deze dagen vele ladingen. Het
heeft onder deze lieflijke
omstandigheden bijna iets pa-
thetisch als de mannen aan
boord hun vuurwapens doorla-
den en twee, driemaal controle-
ren. Op derivier is geen enkele
beweging.Er is geen sprake van
dat de Franse en de Surinaamse
marine eendrachtelijk pa-
trouilleren, zoals het gezag in
Paramaribo ons eerderheeftwil-
len doen geloven. "Er is nooit
sprake van geweest", zeggen de
junglecommando's. "Een van de
vele leugensuit Paramaribo".

...mannen van Brunswijk bij de
neergehaaldehelicopter, dievoor
Bouterse van cruciaal belang
was...

Ie hoge, een tussensoort en
struikgewas. Uit de lucht kan
geen enkelebeweging in het bos
worden waargenomen.

Een kleine honderd meter
achter de helikopter lag het
plaatsje Mopikondre. Er is niet
veel meer van over. Terwijl de
jungle commando's hun wapen
in de aanslag houden, maak ik
foto's. "Dit was de school", zegt
een van hen. Tussen de zwarte
staketsels scharrelen wat kip-

"Hier gaan we kijken. Hier ligt
de helikopter die we hebben
neergeschoten". Het is het sche-
mergebied van de militaire
machtsverhoudingen. Aangeno-
men moet worden dat Bouterse
dit deel van Suriname onder
controle heeft. Surinamers aan
deoeverbeduidendatallesveilig
is. En daar ligt dan een sa-
menstel van verwrongen en ge-
blakerd metaal. De helikopter
die door Bouterse in Brazilië
werd gecharterd om de jungle
commando's op te sporen, en
slechts enkele uren in de lucht
bleef. Een eendagsvlieg.

Dicht onder de Franse oever
blijvend — de grens met Surina-
me loopt door het hart van deri-
vier — zien we aan de overkant
de nederzettingen voorbijglij-
den. Dan doemt Mopikondre op.

EENDAGSVLIEG

slagen water vol draaikolken,
waar de bootsman en de man op
de voorplecht ons met adembe-
nemende stuurmanskunst door-
heen loodsen, ligt de volledig
door Brunswijk gecontroleerde
strook langs de Marowijne. Met
de wachtposten worden
nieuwtjes uitgewisseld. Ze krij-
genrijst, tabak, vloeitjes, nieu-
we korte sportbroeken en mili-
taire schoenen.

Vlak voordat zij in de verte

öe dood, in beidegevallenver-
haakt door kogels, heeft die
Zondagochtend 21 september
'Wee gezichten. Bij het totaal
Verwoeste bosnegerdorp Mopi-
kondre toont hij het gezicht van
totale ontluistering: aan de oe-
ver, gedeeltelijk onder struiken,
liggen de twee lichamen van ge-
sneuvelde militairen van Desi
Bouterse, half aangevreten ske-
letten, achtergelaten als nutte-
loze mechanieken.

Een eindzuidelijker, in hetge-
bied vanRonnie Brunswijk, ligt
*neen nederzettingondereen af-
dak het stoffelijk overschot van
een jungle commando die door
een ongelukmeteen vuurwapen
°to het levenkwam. Hetbegrafe-
nisritueel duurt al twee dagen,

Wordtrum gesprenkeldom de
Soden te verzoenen. En afen toebinken luide jammerklachten
°P van nabestaanden.Er wordt
gerouwd met eerbied en ver-driet.

De dood had nogverafgeleken
"^en die zondagochtend om zes
Uur in Saint Laurent, een
Plaatsje aan demondingvan Ma-
rowijne inFransGuyana, negers
de korjaal volstouwden metetenswaren, brandstof, tabak en
anderssoortige primaire le-
ensbehoeften voor militairen.

under de palen van de houten
"°ningen waren vrouwen doen-
de met de afwas in derivier, diedampte in defrisse lucht.Aan de
°verkant waren de witte gebou-wen te zien van Albina, Suri-naams grondgebied, waar twee
weken daarvoor een hevige slag
"ad gewoed tussen de jungle
S°mmando's van Ronnie
runswijk en manschappen van

oouterse.
Alles op dituur van de dag ad-

enide rust en vrede, nog ver-
kerkt door het voortdurende ge-
ach met veel blikkerende tan-en- Behalve mijn leidsman Jo-Zef> een van Brunswijk's naaste

Medewerkers, en ik, stappen nog

...een stofelijk overschot van een
militair, gesneuveld in dienst
van Bouterse, achtergelaten
langs de oever...

...de oud- commandantvan Bou-
terses keurkorps de Echo- com-
pagnie, Henk van Randwijk
(links) met een buitgemaakte
Russische kalasjnikov, is naar
Brunswijk (rechts) overge-
lopen...

hele wereld zien hoe Bouterse
zich nietsaantrektvan zijn man-
nen. Hij hadze toch al lang kun-
nen latenophalen". Terwijl ik de
opdracht vervul, klinken plotse-
ling vlakbij twee schoten. Van
schrik laat ik decamera bijna uit
mijn handen vallen. Eén van de
junglecommando'sheeftzijnpis-
tool hemelwaarts gericht. Hij
zegt: "Dit waren net als ik mili-
tairen.Ik brengzeeen laatstesa-
luut". Hij heeft, zegt een ander,
tijdens de slag bij Mopikondre
als een beest gevochten.

Later zal Ronnie Brunswijk
over dit treffen vertellen. "We
zaten in onskamp toen die heli-
kopter vlak over de boomtoppen
kwam aanvliegen.We schotener
met onze Fal-geweren op en
raakten de brandstoftank, zodat
hij vijfhonderd meter verderop
een noodlanding moest maken.
We zijn er meteen naar toe ge-
gaan, waarbij een vuurgevecht
met debemanning ontstond.Die
vluchtte de bossen in. We beslo-
ten vlak achter de helikopter te
blijven liggen, want we wisten
datdemannenvan Boutersezou-
den terugkeren met verster-
kingen.

Na twee dagen kwam dat pon-
ton met daarop Cascavelles
(Brazilliaanse pantservoertui-
gen). Die schoten een halfuur
lang granaten. Alles vloog over
ons heen inMopikondre. Toen ze
dachten dat er niemand meer
was, kwamen er drie korjalen
met militairen aan. Toen twee
landden, openden we het vuur.
Alle mannen werden gedood.
Ook in de derde korjaal werden
mannen gedood en hij voer snel
weg. Ik zag de lichamen drijven
in de rivier, want zij hadden
zwemvesten om. Het waren er
minstens twintig. Wijzelf had-

...Brunswijk danstna afloop van
een begrafenis-plechtigheid...

De weg terug naar Saint Lau-
rent verloopt in het nachtelijk
duister probleemloos. Dat tro-
pennachten zo helder zijn dat je
een boek kunt lezen, geldt hier
niet. Er is niets aan deoverkant
te zien. Het duisterbedekt alles.
Het stukgeschotenMopikondre.
De lijken.

zegteen van decommando's, "De
eigenaarzal door ons schadeloos
worden gesteld. Zie het als een
soort leasen. Het binnenland
heeft voedsel en medicijnen no-
dig".Even later lopenze weg het
bos in. "We gaan hem nu opha-
len", zegt een van hen. "Vrijdag
weetje meer".

In het tijdelijk hoofdkwartier
van Brunswijk word ik van een
actie op de hoogte gesteld. "We
gaan een vliegtuigje kapen",

In SaintLaurent is detelevisie
afgestemd op het nieuws van de
STVS, de staatsomroep van Su-
riname. Er is een interview met
een of andere minister. "De ge-
handicapten- zorg is achter ge-
bleven", zegt hij. "We willen nu
alle gehandicapten registreren.
U moetnietbang zijnom uw ge-
handicapte kindaan te melden".

Hetartikelen defoto’s wer-
den gemaakt door NRC- re-
dacteur Frans van Klaveren.
Publicatie daarvan in de
Amigoe vindt met zijn in-
stemming plaats.

”GEEN CREDIET
HIER

Af en toe is er een nederzet-
ting. Bij een winkeltje annex ca-
fe wordt halt gehouden. "Geen
crediet hier!" staat op een bord
aan de muur. Er wordt wat ge-
dronken en gegeten. Ook
Brunswijk —hoewel zichtbaar
populair— heeft geen krediet.
Hij betaalt het hele rondje, 's-
Avonds wordt in een bosneger-
nederzetting overnacht. De
manschappen slapen in
hangmatten onder een afdak en
zijn prooi voor de muggen. Voor
commandant Brunswijk en zijn
gast is er een bed. Een tweeper-
soons bed. Bij het flakkerend
licht van een kaarsje, een op de
militairen van Bouterse buitge-
maakte kalasjnikov geweeraan
hetvoeteneind en pogend zoveel
mogelijk lichamelijk contact te
vermijden, liggen Brunswijk en
ik bij te praten.

"In Paramaribo zijn de men-
sen bang voor een bosneger-
overheersing. Ze denken dat
Bouterse wordt vervangen door
Brunswijk. Dat ze van de negen

Van een echte militaire disci-
pline is geen sprake. Wel wordt
er gemarcheerd en wordt 's-
morgens na het hijsen van de
vlag en het zingenvan het Suri-
naamse volkslied appèl gehou-
den, maar van een echte dril is
geen sprake. Af en toe deelt
Brunswijk wat lichtestraffen uit
als iemand staat te lummelen.
"Vijftienkeeropdrukken". Bij de
twaalfde keer zet,

In ditkamp heerst een onwan-
kelbaar geloof in de uitkomst
van de strijd. Bouterse zal wor-
den verslagen. Sterker nog hij
zou allang het land zijn uitge-
vluchtalsze watzwaarder mate-
riaal hadden gehad. Nu kan het
nog een paar weken duren,
misschien een paar maanden,
maar hij gaat eraan, zo is de
stemming.

De ex- militairenvan Bouter-
sezijnallenin dienstgetreden bij
Brunswijk. "Hebben jullieslaag
gehad?Zijn julliemishandeld?",
vraag ik in een apartje aan een
aantal van hen.Allen bezweren
me dat daarvan geen sprake is
geweest, ook als ik zeg niets te
zullen doorvertellen. "Nee hoor,
we doen mee met Brunswijk.
Echt".

maakt. "Waarzittendieopgeslo-
ten?", vraag ik. De commando
kijkt me even onzeker aan, be-
gint te lachen en wijst. "Daar
staat er een", zegt hijwijzend op
een gewapende jongeman. "En
daar is een ander, in dekeuken.
Die kanons allemaal vergiftigen
als hij wil".
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Ingrid,
Tegen alles delen valt inderdaad niets te
zeggen. Maar een Sponsorship zoals in
dit geval vereist bijna Shirt-reclame. En
datfcan in onze sport complicaties op-
leveren. deVogelbezoeker.

Wie de prachtige omslagteke-
ningvan MiepDiekmanns nieu-
we jeugdboek HOE SCHILDER
HOE WILDER aandachtig be-
kijkt, zou kunnen denken dat de
jongen die afgebeeld is, langza-
merhand in het schilderij ver-
dwijnt. Zoiets als 'Erik' in
Godfried Bomans insectenboek,
die in hetbegin van het verhaal
lichamelijkinhetschilderijWol-
lewei terechtkomt en dan aller-
lei fantastische avonturen be-
leeft. Maar MiepDiekmannpas-
te deze verdwijntruc niet toe. De
hoofdfiguur Bastiaan Dercks
blijft lijfelijktoeschouwerbuiten
het kunstwerk, maar leeft zich
uit belangstelling wel helemaal
geestelijk in de schilderijen van
een aantal 17deeeuwse schilders
in. Hij en zijn vriend Andreis
Harmsen die beiden in Leiden
wonen, hebben de grote wens om
laterschilderteworden. Andries
tekent daarom al heel vaak op
het atelier van Erik Dou. De
twaalfjarige Bastiaan wil bij de
zeeschilder Hendrik Cornelisz.
Vroom inHaarlem in deleer, wat
hij aan het einde van het boek
ookbereikt.Daarmee is dandeel
1 dat over Leiden gaat afgeslo-
ten. Er zullen nog een tweede
deel over Haarlem en een derde
over Amsterdamvolgen. Het 192
pagina's tellende boek is alle-
reerst geschrevenen belangstel-
lingvoor dezeventiendeeeuw en
deberoemdeHollandse schilders
die toen leefden te wekken en
daai'over informatie te geven.
Daarom is dit boek het produkt
van een hecht samenwer-
kingsverband van de kunsthis-
torica Drs. Marliekevan Wersch
en de jeugdboekenauteurMiep
Diekmann. De eerste verrichte
het historisch onderzoek, de
tweede bewerkte deze informa-
tie tot een jeugdboek:feit en fic-
tie, informatie en verhaal gaan
hand in hand.Hoeverwerkt een
auteur dergelijkbepaald niet zo
eenvoudige informatie tot een
boeiend verhaal voor de jeugd
van dertienjaaren ouder? Basti-
aan komt uit een eenvoudig mi-
lieu, maar bezoekt vaak een al-
leen wonende al wat oudere
kunsthandelaar Salomon, waar
hij dan schilderijenziet die te
koop zijnen waarhij de gelegen-
heid heeft over de schilders te

De laatste verhaaldraad
wordt al vanaf het midden van
het boek terloops voorbereid
maar istoch te zwak om de span-
ning een half boek erin te hou-
den. En dat Bastiaan zal mogen
gaan is natuurlijkheelvoorspel-
baar.

Miep Diekmann is er dan ook
niet in geslaagd informatie en
verhaal zo naadloos in elkaar te
weven als in haar grote jeugdro-
man over de slavenhandel 'Ma-
rijn bij de lorredraaiers' (1965).
Daarin waren deze grote lijnen
die de nodige spanningbrachten
veel sterker:deorkaanvan 1681;
Knikkertje van zusje tot slavin;
Marijn als blanke slaaf; de reis
naar Afrika en terug; de zoek-
tocht naar Knikkertje....Dat
soort grote spanningsbogenont-
breekt dit keer. De lezerzal zich
moetenconcentreren op de waar-
de van de historisch details op
zichzelf, omdat die dit keer niet
alsfunctionele sfeerscheppingin
een spannende intrige zijn inge-

den door middelvan gesprekken
en gedachten (innerlijke ge-
sprekken)over de schilderijenen
hun makers. Maar Miep Diek-
mann en Marieke van Wersch
wilden niet alleen over schilde-
rijenvertellen, want hetverhaal
plaats deze in de tijd - Het roeri-
ge, onveilige, onhygiënische
dooroorlogen godsdiensttwisten
bezochte Leiden; het verhaal
speelt in 16384639.

Is dat alles bij elkaar niet een
beetje veel van het goede (de in-
formatie) voor een jonge lezer?
Miep Diekmann heeft om dat op
te lossen een ritmisch patroon
aangebracht, waarin gedachten
en gesprekken over schilder-
kunst worden afgewisseld door
behandeling. Daarbij worden de
delen dieuiterlijke gebeurtenis-
sen weergeven relatief steeds
groter, vooral in de tweede helft
van het boek, en de gesprekken
over schilderijen meer gespreid
en korter. Dat voorkomt zeker
vermoeidheids- verschijnselen
bij de jonge lezer.

Via de twee jongensen hunfa-
milielevenkijken we van onder-
op naar het 17de eeuwse dage-
lijkse leven: de school, ijspret, de
kermis en de jaarmarkt, werk
datbestaat uit naaien en kinde-
ren oppassen voor rijke mensen,
en ook de sociaal-economische
tegenstellingen. En vooral: hoe
keken de tijdgenoten uit diverse
lagen van diebevolkingnaar de
schilders en hun werk?

Er zijn bovendien enkele ver-
bindende verhaaldraden die

praten tegen Salomon,(al ofniet
gespeelde) klanten en collega's
van Salomon. Andries komt uit
eenburgermilieu— zijnvader is
schoolmeester—en hij heeft een
aanzienlijke oom Jasper die
schilderijen verzamelt, wat een
opkomend modeverschijnsel is
in die dagen. Deze oom Jasper
praat enthousiast over zijn aan-
winsten en neemt de jongens
mee naar hetstadhuis waar 'Het
laatste oordeel' van Lucas van
Leyden te bewonderen valt.
Andries zelf tekent bij Gerrit
Dou, zodat een bezoek aan diens
atelierookvoor de handligt. Het
vertelperspectief ligt beurte-
lingsbij Bastiaan en Andries zo-
dat wij op die manier ook van
twee kanten geïnformeerd wor-

voor een zekere spanningop ter-
mijn zorgen: zal Andries zijn
voorkeurmogen volgen; zalBas-
tiaan erin slagen naar Haarlem
te gaan; deverhouding tussen de
jongemensenen de steedstoene-
mende dreiging op de uitvoerig
beschreven kermis dieop een ca-
tastrofe uitloopt voor Andries'
zuster Trijntje, die door haar
knappe uiterlijk het onderwerp
van jonge mannelijke begeerte
en wraak wordt.

REAKTIES

ming is naeconomisch voordeli-
ge, slappe kaftjes waaraan we
maar al te gewendzijn geraakt.

Miep Diekmann & Drs. Mar-
lieke van Wersch: "Hoe schilder
hoe wilder", deel 1 Leiden, Leo-
pold - Den Haag, 1986,192 pag
1.5.8.N. 90 2584788 9.

WIM RUTGERS

gel— een grotepaginavan 21 bij
39 cm meteenrelatief smalle ko-
lomtekst en detailsvan schilde-
rijen in de marge, maar boven-
dien ookpagina grotereproduk-
ties in zwart-witen kleur—is er
ook visueel heel wat te beleven
aan ditboek, datprachtig gebon-
denop stevigpapier een verade-

bed. Daarom is dit een boek ge-
wordenvoor echte lezersdiegeen
aansporing voor wat zwaardere
kost nodig hebben.Zij zulleneen
schat aan plezierige informatie
vinden en een verrassend nieu-
we kijk op het realisme van de
17deeeuw.

Door de opzet van debladspie-

ALLEREERST wil ik mijn
complimenten maken aan dere-
dactie van de Amigoe voor het
aan de orde stellenvan het pro-
bleem van deemancipatie van de
vrouw op Curacao. De inhoud
van de openings- artikelen is
eveneens zeer treffend, omdat in
de meningen van Wilbert Tecla
en JeannetVerkleijhetessentië-
le verschil in denken over bevrij-
dende ontwikkelingen in de
maatschappij tot uiting komt.
Dat betreft nl. het begrip "ver-
andering". Het gaat erom: zie je
dewereld alsveranderbaarofon-
derworpenaan allerlei onveran-
derlijkewetten. Dit laatste noe-
men sommigen heel vroom
"scheppings- ordeningen", als of
zij er zelfbij zijn geweest!

"niet gewend" waren. Er ont
staat dan een crisis van onbe-
kendheid en onveiligheid. Ma^
hetis mogelijkomdaardoorheen
te komen. De ander wil gewoon
de onderlinge verhouding vef
anderen op een manier die leef
zaam en verrijkend isvoor beid*
partijen. Zo ook bij vrouwen'
emancipatie: de wereld wordt
verrijkt met iets nieuws, een
nieuw gevoel, nl. van de vrou*
hoe zij zichzelf vrouw voelt. En
het oude, door mannen opgeleg-
de patroon van "in jemandje e"
behagen maar..." heeft afge'
daan. Mannenkunnen daar hu"
voordeel meedoen. Misschien, j*
weet hetnooit,hebben zij ook ge-
voelens die ze steeds als "on'
mannelijk" hebben beschouwd

gen liggen niet voor altijd vast'
mensen "groeien" met elkaar'"
aan elkaar en opeens is er ie*
mand, of een categorie, die zegt
ietswat we nog nooithebben ge*
hoord, iets wat we van die kant

Zolang als er nog mensen zijn
diezo denken, heeft devrouw ze-
ker andere vrouwen nodig voor
steun, om mee te lachen en te
praten en om gezamenlijk te
proberen bepaalde maatschap-
pelijke misstanden te verande-
ren. Dit is geen "oorlogsverkla-
ring" aan de man, maar een po-
ging van de vrouw om een
klankbord te vinden bij iemand
die haar niet als een Griekse
vaas ziet, maar als een gelij-
kwaardig persoon om mee te
communiceren en haar zorgen
mee te delen. En ditkan zowel
een man als een vrouw zijn, als
die persoon er zich maar voor
open stelt.

ELS BUESINK- VAN DER
HORST

met demondbelijdt,dat iedereen
gelijke kansen krijgt, mits men
maar over de benodigde capaci-
teiten beschikt, maar intussen
qua denkpatroon nog typisch
vastzit aanhet ouderwetsebeeld
van devrouw,datzij lief, mooi en
zorgzaam moet zijn, en "haar
plaats moet weten"; oftewel zo-
als de geïnterviewdeditzo "tref-
fend" weet uit de drukken; " de
vrouw moet terug naar haar
mandje". Ziet hij dan zelfniet in,
dat hij de vrouw nog steeds be-
schouwt als een "urn", "een
mooiepot" ofeen "Grieksevaas",
oftewel als een objekt".

Oh dwazevrouw:
De mensheid is niet verdeeld in
mannen en vrouwen, noch in ar-
men en rijken, noch blanken en
zwarten
Maar als heiligen of zondaars,
als levendenen
dodenziet Hij hen.

Wees geen gevangene van je
eigen frustraties maar erken in
allerlei situaties, de Bevrijder,
dievreugde, krachten liefde ver-
schaft.

Zichtbaaren vergankelijkis je
leven
Eeuwig en pijnlijk de dood, het
straf
"Geen aanzien des persoons"
zegt Zijn Woord
en in Zijn liefde zó groot, van-
daageerder
dan morgen Zijn Heil betracht
het zij je als man het zij je als
vrouw bestaat

RAQUEL CROES
(Aruba)

IN TIJDENvan oorlogofgrote
werkeloosheid is er geen sprake
van eenemancipatie conflict tus-
sen mannen envrouwen. Beiden
staat maar één doelvoor ogen en
dat is het uitschakelen van de
vijand en het verdrijven van de
honger.

In de afgelopen twee werel-
doorlogen werkten de vrouwen
in deoorlogsindustrieen namen
daar het werk over van de man-
nen omdat die aan het front
vochten of ze verpleegden ge-
wonden soldaten.Sindsdien is er
veel veranderd. Vrouwen
vechten als nodig,nu ookaan het
front omdat ze hebben leren
schieten.Mannenwerkentegen-
woordig in de verpleging omdat
ze zieken hebben leren verzor-
gen. Met andere woorden: De
vrouw staat haar mannetje mits
de socialeomstandighedendaar-
bij aansluiten.

Om volledig tot haar recht te
komen, heeft de vrouw de man

nodig enandersom, al washet al-
leen maar. voor de instandhou
ding van het soort. Omdat de
mens zich door zijn bewustzijn
onderscheidt van andere (zoog)
dieren heeft hij nog een moge-
lijkheid tot zijn beschikking en
dat ishet vermogen omgelukkig
tekunnen zijn.

Mijn persoonlijke visie is dat
iemandbinnen eenbepaalde cul-
tuur ongeacht sekse in volledige
vrijheid moet kunnen kiezen.
Niemand heeft hetrecht om een
ander te bezitten. Geen man
waar ook ter wereld kan uitma-
ken wat goeden wat niet goed is
voor de vrouw. We leven niet
meer in de tijd dat de vrouw, om
tekunnen overlevenen met haar
de kinderen, afhankelijk was
van deman. Zelfbewustzijn hoeft
niets af te doen aan vrouwelijk-
heid. Het stelt wel hogere eisen
aan de man.

MEVR. Y. VERMEULEN

METSTIJGENDE verbazinglas
ik het artikelvan Wilbert Tecla
"de feministe liet zich beetne-
men" in de Napa van 4 oktober
1986. Het beetnemen lag vol-
gens hem aan het feit, dat de fe-
ministe gelooft in de theorie van
"a priori gelijk te zijn". Terwijl
iedereen al volgens de geïnter-
viewde gelijk is aanelkaar.Wel,
het is misschien wel interessant
om bij zijnkat - hondparabel aan
te sluitenmet een citaatvan Ge-
orge Orwell uit Animal Farm:
"Some animals are more equal
than others". Het lijkt welof een
aantalmensen nogsteedsniet in
de gaten hebben, dat veel vrou-
wen door een combinatievan op-
voeding, milieu en structuren
van bovenaf (staat) niet bij
machte zijn, de "tools" waar de
geïnterviewde hetover heeft, op
adequate wijzete benutten.

Bovendien gelooft een femi-
niste niet in een theorie waarin
alle mensen gelijk zijn aan el-
kaar, maarineen theoriewaarin
men de gelijkwaardigheid van
man en vrouw erkent, en strijdt
zij voor gelijkerechten op allerlei
gebied. Een actueel voorbeeld
hiervan is de strijdvan devrouw
om evenveel salaris te krijgen
als de man voor een gelijkepres-
tatie (equal pay, equal job).

De mening die in het artikel
verkondigd wordt is een typisch
voorbeeld van een persoon, die

Die blijken nu te "mogen", vol'
waardig en opbouwend te kun"
nen zijn. Jeannet Verkleij wee*
al op het macho-verschijnsel al*
overschreeuwings- mechanic
me; misschien is het feminism*
uiteindelijk juist bevrijden''
voor de mannen!

Reacties op het
emancipatie-vraagstuk

Welnu, Tecla zegt: "het is ab.
surd om dingente willen diena-
genoeg niet haalbaar zijn", en
dankomthijmetznonthullende
voorbeeld van de automaat, die
je nietje wil kunt opleggen. Je-
annet Verkleij daarentegen:
"Vrouwen moeten léren meer
ruimte in te nemen..." en "ver-
anderingbetekent altijd strijd".

Mijnsympathie gaatuitnaar
hetlaatste standpunt. Ons leven
wordt niet beheerst door onver-
anderlijkheden. Zelfs natuur-
wetten zijn niet onveranderlijk.
Zo dachtmen vroeger dat water
kookte bij 100 graden Celcius;
totdat men ontdekte dat dat op
een hoge berg bij minder graden
geschiedde, en in een gesloten
vatbleek hetweer anders tezijn.

f van ©lorp «

n.v. >
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i "Neteven iets beter" J

Kortom: de mens leert steeds
meer van de natuur, maar ook
van elkaar, nieuwe mogelijkhe-
denen nieuwe manieren ommet
de werkelijkheid om te gaan en
om te werkelijkheid teformulie-
ren. Mensen die zeggen: "er ver-
andert toch nooit iets",bedoelen
vaak: "ik wil niet dat er iets ver-
andert, daar ben ik bang voor,
danmoet ik gaannadenken, mij-
zelf aanpassen 0f... misschien
wel een stukje macht afgeven".
Veranderingen hoeven boven-
dien niet spectaculair te zijn. De
veranderingvan deFranserevo-
lutiewas wel spectaculair, maar
die bevrijdings- beweging was
natuurlijk alveel eerder begon-
nen in het denken en met elkaar
praten van mensen. En zo is het
ook met andereemancipatie- be-
wegingen: de machthebbers
kunnen wel denken dat alles bij
het oude blijft, maar aan de on-
derkant wordt de automaat on-
gemerkt gevuld met een ander
artikel...!

Tot slot een voorbeeld. On'
langs werd er een vrouwendag
georganiseerd op het vorming*
centrum van de marine, he'
landhuis Ascension. Daar kwB'
men vrouwen bijelkaar va"
mannen werkzaam by deNeder'
landse defensie op Curacao, uit'
gezondengezins-verbanden du»
Debedoeling was niet omergen*
een front tegente vormen (waai"
tegen? men was immers met po-
sitieve motivatie meegegaan)
maar gewoon om creatiefeen ei'
gen auditorium te scheppen oC
na te gaanof bepaalde, persoon-
lijk gevoelde, ervaringen ge'
deeld werden door andere vrou-
wen en om van elkaar te lerefr
Om na te gaan ook, in hoeven*
nu de kant van de vrouw wordt
bekeken bij uitzendingen, heef 1
men daar en daar wel aan ge"
dacht? Want, zonder nu meteen
beschuldigendevinger tewnzeO'
de mannen zijn door de eeuwen
heen zo gedetermineerd, dat&
dievrouwelijke visie op de zaai
gewoon nietkunnen ontdekken.
ze kómen er gewoon niet op. He*
punt is bereikt dat van mannen
op een bepaald gebied gewoon
nietsmeerte lerenvalt. In tegeO'
dccl, hetpunt isbereikt datman'
nen het zwijgen er toe moeten
doen en ... luisteren. Daar kan
niemand ooit minder va"
worden!

johanmoenS

Maar er is helemaal geen re-
den om daar bang voor te zijn.
Vrouwen- emancipatie is eenre-
lationeel groeiverschijnsel.
D.w.z dominantie- verhoudin-

echt als gelijken worden gezien,
is een discussie daarover niet
meer nodig...

Tot slotzou ik nog het volgen-
de willen zeggen. Wilbert Tecla
heeft hetover hetverlangen van
een man naar het zorgzame van
een vrouw. Het zou hier
misschien juisterzijnom te pra-
ten over mensen. Ook mannen
kunnen en mogen bestzorgzaam
zijnvoor eenvrouw. Ik denk ove-
rigens dat het in een goede rela-
tie zo is dat twee (ofmeer) perso-
nen gewoon zorgzaam zijn voor
elkaar. Elkaar bijstaan als dat
noodzakelijk is en elkaar opvan-
gen als die behoefte daartoebe-
staat. Daarbij is het mijns in-
ziens niet noodzakelijk om on-
derscheid te maken tussen een
man en vrouw.

Overigenswil ik WilbertTecla
bij deze nog even "bedanken"
voor zijn uitspraken. Ik hoop
namelijkdatdiebij meermensen
dan alleen maar mijn persoon,
een gezonde,bozereactie opwek-
ten, en de mensen weereens aan
het denken heeft gezet over de
"macho"- maatschappij die op
Curacao helaas nog steeds al te
sterk aanwezig is en mensen
voortbrengen alsWilbert Tecla.

HANNEKE VANKOUWEN

Ik wil me echterbeperken tot
het interviewmetfilmproducent
Wilbert Tecla.Nietalleenomdat
zijn uitspraken mijn nekharen
overeind deden staan, maar met
name omdat ik het zeer triest
vind dat een man diefilmprodu-
cer is er dergelijke "ouderwetse"
en vrouwonterende gedachten
op na houdt. Wat moet dat voor
gevolgen hebben voor de films
die gemaakt worden door hem?
Worden vrouwen daar uitslui-

ALS VROUW en alsjournalis-
te, heb ik met veel interesse de
eerstereeks van interviewsgele-
zen over het onderwerp "De
emancipatie van devrouw op Cu-
racao". Alhoewel ik vind dat ie-
dereen het recht heeft er een ei-
genmeningop na tehouden, kan
ik het niet nalatenom in depen
teklimmen. Ik wil nietopallein-
terviewsreageren, alhoewel het
me verbaast dat een vrouw een
uitspraak doetals zou hetdiscri-
minerend zijn dat een vrouw in
aanmerking komt voor zwan-
gerschaps- verlof. Op de dag dat
denatuur het toelaat datook een
man zwangerkan worden, denk
ik datdezelfde arbeidsvoorwaar-
den ook op hem van toepassing
zijn. Is het namelijkniet gewoon
een vorm van arbeidson-
geschiktheid?

tend afgeschilderd als "sex- ob-
ject"?Dat is immers de mening
die WilbertTecla erop na houdt.

Bij hetschrijvenvan dezebrief
komt bij mij de vraag weer op of
ik als feministe beschouwd kan
wordenof niet. Tijdens mijn stu-
die- periode in Nederland werd
ik beslist niet als feministe ge-
zien dooranderen in mijn omge-
ving diezich veel fanatieker in-
zetten voor het doel gelijkheid
voor de vrouw te bewerkstelli-
gen. Terug op Curacao kreeg ik
echter al snel het label"feminis-
te" opgedrukt, hetgeen denk ik
een indicatie is hoever we hier
zijn met de emancipatie van de
vrouw. Ik ben mij er danook zeer
welvanbewust datde emancipa-
tie van devrouw op de Antillen
veel minderver gevorderdis dan
in sommige andere landen. De
strijdvoor gelijkheidmoet in de-
ze "macho"- maatschappij voor-
zichtig worden aangepakt. Men
kan een cultuur nietzonder slag
of stoot veranderen. Het zijn
echter wel mensen als bijvoor-
beeld filmproducers die in het
proces van "heropvoeding" een
steentjekunnen bijdragen. On-
geachtofditnu mannen of vrou-
wen zijn.

Terug naar Tecla: deze man
zegt wel dat voor hem de vrou-

wen gelijk zijn aan mannen, in
zijn uitspraken spreekt hij zich
echter duidelijk tegen. Hoeveel
mannen zou Tecla bijvoorbeeld
als"sex- object"zienen stuurthij
mannen ook terug naar "hun
mandje" omdat zij "hun plaats
moeten weten"?

Ikben overigensminderpessi-
mistisch gestemd dan Tecla
waar hij het onmogelijk noemt
voor vrouwen om "zich te bevrij-
denuitdekluisters". Dat diemo-
gelijkheid er is, heeft de tijd,
waarin gelukkig al veel ten goe-
de voor vrouwen is veranderd, al
uitgewezen. De strijd wordt
echter bemoeilijkt door mannen
als Tecladiewelzeggen datvrou-
wen gelijk zijn aan mannen
maar dieuitspraak nietnaleven.
Zou Wilbert Tecla zich bijvoor-
beeld inzetten voor een strijdom
de salariëring binnen de over-
heidrecht te trekken waar vrou-
wen voor eenzelfde functie als
hun mannelijkecollega's minder
betaald worden alleen door het
feit dat ze vrouw zijn?

Wilbert Tecla wordt moe van
al dat "geleuter" van die vrou-
wen dievechten voor gelijkheid.
Dat "geleuter" zou niet nood-
zakelijkzijn indien demensheid,
datfeit alsvaststaandaccepteer-'
de. Op het moment datvrouwen

Pakkerdies

Kojak,
Zonder dat
haarstukje zie
jeer opeens
veel beter uit.

Video-fanaat.

U.
Langzaam maarzeker!

~ I ’ wachtingVolver { langen
klopt ons hart.

J.0.P.-O-GIGO

\SA9A ALG€A£EH

Dearest dearDaddie
of a cute little laddie
and a timid one too
I wish I were the object
ofpoetic outpourings
coming from YOU!
But maybe you've become a "strait-lace"???
Or have I truly fallen out of grace?!?

The "hard case"

In ”Hoe schilder hoe wilder”

Miep Diekmann over de
17-de eeuwse schilderkunst Het opgeven van ”Pakkerdjes”, dierespectievelijk vijfen tiengul-

den kosten, kan geschieden bij het redactie- secretariaat van dt\
Amigoe. De Amigoe behoudt zich het recht voor deplaatsing van \een "Pakkerdje" op basisvanzijn inhoud te weigeren.
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-P- 'LA. iseenprimaplaats omte
werken. En New York vond ik
leuker toen ik nog niet bekend
was enniet steedswerd lastigge-
vallen als ik uitging. Je zou 't
eens moetenzien.Erzijnzelfs lui

en toe wasik cru genoegomditte
zeggen ook. Ik vond dat die rol
was weggelegdvoor Morris.

-P- 'Nou nee,... Veelvan mijncol-
lega's hebben de mond vol over
de maffe dingendie wij doen, op
podium zowel als op de plaat.
Morris Day, de vroegere lead-
zanger van Time, kreeg ookveel
van dat soort kritiek te ver-
duren.'

-I- Watvoor maffe dingenbedoe-
len ze danprecies?
-P- 'Alles — muziek, hetdansen,
de teksten. Wat ze maar niet
schijnen te begrijpen is, dat het
precies is wat we willen doen.
Het zijn geen maffe dingen, het
zijnziekedingenenin ditgeval is
ziek dan een omschrijving voor
de dingen die wij doen, die nie-
mand anders zou willen doen.
Naar dat soort dingen ben ik al-
tijd op zoek. Hetkomt erop neer
dat alsik denkdat iets watik doe
klinkt alsof het van iemand an-
ders is, ik hetprobeer anders te
doen.'... 'Thekid', opwegnaar erken -ning...

...en als ik afen toe eigen werk
speelde ging het publiek met
de handen voor de oren
staan...

dit derde album lieten zowel de
hoes als de even seksueel gela-
dencontroversiële teksten niets
teraden over:'l justcan't believe
allthe people say. AmI black or
white, Am I straightor gay'

In het voetspoor vanLittleRi-
chard, die al vele jaren eerder
niet wist of hij zwart-blank dan
welman-vrouw was, definieerde
hij zijnband als TheRevolution
en bevolkte deze met zwarten-
blanken, mannen-vrouwen. The
Revolution wasPrince en Prince
was dedirty mind uitzijn eigen
jeugdgeworden. Omdatdeplaat
vanwegetekst<en inhoud geboy-
cot werd door de Amerikaanse
radiostations stelde de verkoop
teleur, maar vestigdePrincezich
wel definitiefals een even muzi-
kaal interessante als controver-
siële act. Gekleed in een uitda-
gend tenue leekhij zo weggelo-
penuit een travestiet-actvan be-
denkelijkkaliber, en deverwar-
ring die ontstond, werd door
hemzelf middels gewaagde uit-
spraken alleen maar versterkt.
Inzijnkielzog ontwikkeldenzich
groepen als Vanity6, Appolonia
6, SheilaE en later TheFamily
en Mazerati, die door de Prince
himselfbegeleidwerden. Zijn de-
finitieve doorbraak volgde na
het in 1982 verschenen album
1999en deelpee PurpleRain en
de gelijknamige film. Purple
Rain vertelt in het kort het ver-
haal van een briljante muzikale
jongeling(The Kid), de moeiza-
meweg naar de top en zijnspeur-
tocht naar zelfverzekerdheid en
liefde. Deze prent werd uiter-
aard in eigen beheer gefilmd en
kostte zeven miljoendollar. On-
danks het ietwat magere ver-
haal steeg Purple Rain als
rockfilm tot ongekende hoogte,
mede dankzij de muziek en de
verrassende acteerprestaties
van MorrisDay & The Time. De
opbrengsten waren wereldwijde
hits in de vorm van When Doves
Crypurple Rain Lets go Crazy
en Take Me With U, gekoppeld
aan een opzienbarend we-
reldtournee. Vanafdat moment
groeidePrince in mythe en mys-
terie. Toch al geen gretigprater
sloot hij zich nu ogenschijnlijk
voorgoedafvan dedoor demedia
geregeerde buitenwacht. Hij
weigerde interviews, maar ver-
scheen, scherp getimed, wel en
plein public. Het resultaat van
deze strategie was groter dan
menig groots opgezette publici-
teitscampagne. En stond hijwel
een interview toe, dan wist hij
meestal over te komen als een
verward en vreemd romanticus.
Met zijn volgende album
Around TheWorldlnADayver-
raste hijvrienden vijand vanwe-
ge de psychedelisch getinte mu-
ziek. De elpee was radicaal an-
ders dan al zijnvoorgangers. De
maker had zich doorverkoopcij-
fers, maar meer door artistieke
motieven laten leiden. In het
nummer PaisleyPark gafPrince
blijk van een gelovig we-
reldbeeld. 'Zezittener volkomen
naast alsze denkendat ik mevia
deze elpee probeer te presente-
ren als de superbegaafde ziener.
Paisley Park is in het hart van

die jeletterlijk dooreen hele dis-
cotheek heen achterna zitten!
Hetkan mijnietschelenom gefo-
tografeerd te worden, als 't maar
opeen nette memiergebeurt.Het
is toch heeleenvoudigomte zeg-
gen: Prince, mag ik een foto van
je maken? Ik weet niet waarom
mensen dat soortdingen niet hu-
maner aanpakken. Als ik nu
weereens in de stadben, probeer
ik wel eens iets uit. Ik vind het
leukom stiekem naar concerten
te gaan en dan weer weg zien te
komen zonder dat ik gefotogra-
feerd word. Dat is lollig. Een
soort Indiaantje spelen ei-
genlijk.

'Neemnou Wendy.Diezegt ge-
woon: Ik wil dat helemaal niet.
Ik voel me prima op m'n plaats.
Dit is de manier waarop ik het
best in de band kan functione-
ren. Daarom houd ik ook het
meest van deze groep waarmee
ik nu werk. ledereen weet wat
zijn taak is. En ik weet wat IK
moet doen.'

-I-Krijgje nu,na aldie jaren,nog
steeds zon kick van muziek als
toen jebegon?
-P- 'Dat wordt zelfs voortdurend
sterker! Ik heb een vriend die
zich wel eens zorgen maakt dat
de stoppen bij me zullen doors-
laan. Volgens ons zal ik ooiteen
keer voor 't laatst een nummer
laten wegsterven en dan....
(lacht en doet alsofhij terplekke
doodvalt). Maar het wordt nog
steeds met de dag boeiender. Ik
probeer vooral te vermijden dat
ik mezelfkopieer.

'Dat is volgens mij het grote
probleem met de huidigemuzie-
kindustrie. Als iemand een hit
heeft, wordt onmiddellijkgepro-
beerd dat op dezelfde manier
over tedoen. Ik geloofniet dat ik
dat ooit gedaan heb, ik blijf
schrijven en ik blijf schrappen.
Je zou mijn archief eens moeten
zien waarin ik m'n oude dingen
bewaar. Dat zit vol met
scheepsladingen muziek die ik
ooit heb opgenomen. Ik heb bij-
voorbeeld ook een andereversie
van 1999. Die plaat kan ik zo in
elkaar zetten, jevoordraaien en
vermoedelijk zou jeuitje bol
gaan. En als ik 'm dan zou laten
uitbrengen, zou hij waarschijn-
lijk net zoveel verkocht worden
als 1999. Maar ik probeer liever
iets anders, iets heel nieuws.

Prins legt het Wonder-album
op dedraaitafel, draaitéén num-
mer, en switchtvervolgensnaar
Miles Davis nieuwe elpee. 'Of
neem Miles nou. Dan wordt er
gezegd: Ah, Miles zit ernaast.
Waarom moet jezoiets zeggen?
Waarom zou jeüberhaupt tegen
Miles zeggen dathijernaast zit?
Als je't niet goedvindt, praat er
dan niet over. Koop dan gewoon
een andereplaat. Een tijdje gele-
densprak ikGeorgeClinton, een
man diezo veelvanfunk weet en
er zoveel voor gedaan heeft. Ge-
orge vertelde me hoe goed hij
Around the World In A Day
vond. Hoeveel meer waarde
denk je dat ik aan zijn woorden
hecht dan aan het gewauwel uit
de schrijfmachine van deeen of
anderezeikerd meteen hipover-
hemd?

-P- 'Af en toe, maar niet vaak.
Soms krijg ik van iemand wel
eens een leuke doorgespeeld.
Voorb-kant vanPop Life hebik
net een song geschrevend die
Hello heet.Daarin wordtaan het
eind gezegd: Het leven is al
wreed genoeg zonder wrede
woorden. Ikkrijgveel wrede taal
te verwerken. Maar dat geldt
voor een heleboelmensen. Neem
nou de manier waarop critici
over Stevie Wonder heenvielen
toen hij Journey Through The
Secret Life ofPlants had ge-
maakt. Stevie heeft zoveel ge-
weldige songs geschrevenen als
mensen danzeggen: Jehebt mis-
gekleund, doe dat niet, ga terug
naar af— nou, ik zou nooit dur-
ven te zeggen: Stevie Wonder je
hebtmiskleund.'

-I- Lees je de meeste dingen die
over jegeschreven worden?

'Jesse Jackson, de voormalige
gitarist van deTime, is eigenlijk
de enige die precies zei waarom
het draaide. Volgens hem ont-
stond er wrijvingomdat hij zich
nietbij debandwilde aanpassen.
Jesse wilde voortdurend de bo-
ventoon voeren. En ik geloofniet
datGod iedereen voor een derge-
lijke rol heeft geschapen. En af

-P- 'Als mensen weggaan, doen
ze dat meestal omdat ze gewoon
ietsanders willen. Zosimpel ligt
dat. En Morris bijvoorbeeld,
heeft altijdopde solotoergewild,
punt uit. Maar als je dan blut
bent en bijvoorbeeld schoenen
moetgaan verkopen, zie jede za-
ken niet meer zo duidelijk. Ik
denkdatMorris op 't ogenblikop
zoek is naar zijn eigen identiteit
en één van de manieren waarop
je dat kunt doen is, door net te
doen alsofjegeenverleden hebt.

-I- Waarom heeft Morris zich zo
negatief over je uitgelaten na
zijnvertrek?

Bronnen: Muziekblad Oor, Pop
encyclopedie News week, Rol-
lingStone....ik blijfschrijven en ik blijf

schrappen...

een akoestische gitaar) weerdehij dit shockerende element uithet gebeuren. (Wat niet veelmensen weten is dat deze muzi-
kant zeer regelmatig zonder eni-
ge ruchtbaarheid vele free-
concerts gegeven heeft voor aldan niet gehandicapte kinde-ren). Na het massale succes vanPurple Rain vertoefde hij enige
tijd inFrankrijk en daardeedhij
inspiratie op voor zijn tweede

film en volgende elpeeParade, MusicFrom Under TheCherry Moon. Het gebodene opde plaat hield naast de zoetge-
vooisde melancholic, vooral een
terugkeer naar de gespannen enbroeierige funk van deeerste el-
pees in.

j —zwervend als een verschoppe-
d'rtVan kindertehuis naar kin-
*"ehuis vond hij uiteindelijk
j^derdak in de kelder van het
«is vanzijnvriendje Andre Cy-

Met hemrichttehijCham-
Sne op, een groep die voor-

?*melijk Top-40 materiaal
ik } ĉ- '^m te ovei"levenmoest

al die vervelende nummers
Het was een gevangenis, aarin ik popmuziek heb lerenJ^en.Als we een hit speelden

e
eBen we applaus, maar als ik

8e a*1'*oe een e'Ben wel*kje tus-
hu i?°r S°°ide, gingen ze met
yn handenvoor hunoren staan.
j anaf dat moment wist Princel voliedjgg controle over zijn
j ea,ties, in welke vorm en hoe-
J^igheid ook, zijn artistieke

moest worden.

artistieke omgeving. Zijn
8(*er John Nelson leidde een

j. ogende jazzband onder deaa>H PrinceRogers waarin zijn
p:°eder, van Italiaans-Uippijnse afkomst, zong. Alsjündleefde hij een teruggetrok-
ken bestaan en nadatzijn vader
Jjuis en haard derug had toege-
keerd, stortte hijzich op 7-jarige
'eeftijd op een piano-studie. 'Ik*as een zonderling kind, erg inhijzelf gekeerd. Ik was niet
**art genoeg om voor nigger te
7°rden uitgemaakt en nietjank genoeg om aansluiting tegildenbij hetburgerlijkeblankej^iheuin Minneapolis. Ik leefde& een eigen fantasiewereld. 'Op
,'-Jarige leeftijd liep hijweg vanUis en gingbij zijntante wonen.
*MJ bleef muzikaal actief, nu op

1van pa gekregen gitaar. Na, hJaarformeerde hijzijneerste°aöd,Grand Centralgeheten,enerd prompt door tante het huisUltgezet.

-I- Heb jedepest aan pop-critici?
Denk jedatze bang voor jezijn?
-P- (Lacht) 'Nee, zobelangrijk is
het niet. Hoor eens, ik ben bang
voor HEN!Toen ikpasbegonnen
was hebik eensruzie gehadmet
een journalistuit NewYork, zon
klein schrielkereltje datmensen
ongenadigdegrondinkonboren.
Die zei tegen me: Ik zal jeeens
een geheimpje vertellen Prince.
Schrijvers schrijven alleen voor
andere schrijvers, en meestal
geeft hetveel meer genoegdoe-
ningomrotdingen te zeggen. Ik
hebhem toenalleenmaaraange-
keken. Maartoen ik er echtover
had nagedachten mezelf in zijn
schoenenprobeerde te plaatsen,
realiseerde ik me dat hii wel zo

Dnx* emosvan ZUneigencom-
Ne v68 vertrok Prince naar
w P York, waar de grote labels
d /interesse toonden, maar niet
k J?denin tegaanopdeuitdruk-. llJke eis van de meester zelfJn eigen platen te willen pro-pren. Teleurgesteld keerde
j^Jnaar zijn geboortestadterug.
v een nieuwe manager en eenerse demovan hetnummer Soft

De in zwart-wit geregisseerde
film handelt over gigolo/pianist
Christopher Tracy, een sierlijkeverleider, die smoorverliefdwordt op de miljonairsdochter
Mary en uiteindelijk als een wa-
re Romeo in haar armen sterft.Een oppervlakkig verhaaltje,
waar echter meerdere dimensies
aan kleven. Zo is daar bijvoor-
beeld Christophers relatie met
boezemvriend Tricky waarinseksuele stereotiepen en traditi-
onele vriendschapsverhoudin-
genworden gehekeld.

Dat zijn schrijverstalenten
niet onopgemerkt zijn gebleven
is gebleken uit de vele door hem
geschreven nummers, die door
anderen op het repertoire gezet
zijn. Mitch Ryder en CyndiLau-
per namen beiden When You
Were Mine op. Chaka Kahn
haalde met IFeel For You een
Top Tien-hit. Tina Turner
bracht in april 1985 haar versie
uit van Prince's Let's Pretend
We're Married. Stephanie Mills
nam How Come You Don't Call

NOSTALGIE
Winnaar van de laatste Nos-
talgie- prijsvraag werdFabi-
an BerryvandeTinwegstraat
All. Hij kwam, naloting tus-
sen degenen die denaam van
artiest Eddy Cochran inzon-
den, voor de waardebon in
aanmerking. Hij kan zijn
prijs afhalen bij deredactie
van de Amigoe te Scherpen-
heuvel.

'De reden waarom ik vrijwel
nooit muzikanten gebruikte,
hadtemakenmet detijden waar-
op ikwerk. Ik zweerbij God dat ik
dit niet uit opschepperij zeg,
maar er is niemand die zo lang
wakker kan blijven als ik. Mu-
ziek houdt me wakker. Ik ben
wel eens twintig uur achtereen
in destudio, enval ikook in slaap
ineen stoel, ik blijfinstaat om de
technicus tevertellen watik wil.
Meestal werken technici voor
mij in ploegendienst, want als ik
ergens mee begin wil ik het ook
graaghelemaalafmaken. Erzijn
maar weinigmuzikantendiedat
soort uren kunnen maken.'

-P- 'Mijneersteelpee hebik hele-
maal inm'neentjegedaan. Op de
tweede plaat deed André Cymo-
ne, m'n bassist, mee in Why You
Wanna Treat Me So Bad?. Hij
zong een klein stukje
achtergrond in, in feite nauwe-
lijks te horen. Maar op de hoes
werdhijnietvermeld. Opdiema-
nier is dat verhaal in de wereld
gekomen. Ik heb geprobeerd 't
hem uitte leggen, maarals je op
weg bentnaar de top, kun jepra-
ten alsBrugman, dan gelovenze
toch alleen maar wat ze willen
geloven..

-I- Er wordt van jegezegd datje
een dictator in destudiobent, dat
jealles en iedereen wilt over-
heersen. Maar in L.A. zag ik
Wendy en Lisa bezig met het
mixen van singles terwijl jij in
Parijs was. Hoe sta jetegenover
diereputatie?

-I- Denk je dat buitenstaanders
weten hoe hard jewerkt?

POP-QAGitiA&A9A

Prince Leroy Rogers werdgooren op 7 juni 1960 in het
deel van Minneapolis

'HIJ GAAT VERDER waarMichael Jackson ophoudt. 'Dekleinzoon van James Brown en
«etbrutalere broertje vanLittleKichard', 'De erfgenaam van Ji-
Jj" Hendrix' jankende gitaar enp falsetstem van Curtis May-
iield'. Prince Leroy Rogers
*°rdt, zoals het een ware artiestbetaamt, regelmatig vergeleken
Jet andere muzikale groothe-(len. en juist dit naast elkaar
Pfaatsenzegt veelover deveelzij-
digheidvan deze artiest. Net als
blJvoorbeeld David Bowie is hij
"joeilijkinéén muzikaalhokjetePlaatsenen te karakteriseren, al
uJft het zeer interessantpogin-gen in deze richting te volgen,

{"et hiernavolgend artikel is ge-
baseerd op twee van dergelijke
jjPeurtochten, namelijk een.lePgravende analyse van mv-

Paul Evers en een
interview, dat Neal Karlen, re-dacteur van Newsweek, hadmet
nince.

-I- Waarom wilde jejuistnuweer
eens een interviewdoen?
-P- 'Er wordt zoveel over me ge-
kletst en het meeste is gewoon
niet waar. Een heleboel van die
dingen zijn in tegenspraak met
elkaar.Kritiekkan menietsche-
len, maar ik heb gewoon een he-
kel aan leugens. Ik heb het ge-
voel dat ik in m'n werk enin m'n
leven altijd heel eerlijk ben ge-
weest en dan is het moeilijk om

MeAnymore op, Latoya Jackson
Private Joy, terwijl het gerucht
gaat dat recente hits van Steve
Nicks en Sheena Easton (Sugar
Walls) ook door Prince zouden
zijn gecomponeerd. Onder pseu-
doniem uiteraard.

Nu al kan hij definitief ge-
plaatst worden in het lijstje van
illustereartiesten die een onuit-
wisbaar stempel op de jaren '80
gedrukt hebben. En als je be-
denktdathijnog géén 27 i5....

moest zijn. Ik had hem door. Ze
kunnen doen wat ze willen. En
dat kan ik ook, ik kan met mijn
platen elk beeld oproepen dat ik
wil. En dat uitgangspunt pro-
beer ik altijd vast te houden, bij
alles wat ik doe.

iederemenstevinden.Het isniet
ietsbijzonders waar ik alleende
sleutelvan heb. Ik probeer op de
een of andere manier aan te ge-
ven datjedevolmaaktheidbij je-
zelf moet zoeken. En wat dat
Godsbesef betreft: het is gewoon
heel fijn om te weten dat er ie-
mand of iets is. En als dat niet
klopt, als ik het mis heb en er
niets is, wat dan nog?Maar in de
tijd die inmiddelsachterme ligt,
had ik in ieder geval een reden
voor mijn bestaan. 'Waarschijn-
lijk door tegenvallende verko-
pen veranderde Prince op aan-
drang van zijn platen-
maatschappij van tactiek en
bracht het nummer Raspberry
Baret in een nieuwe mix als
single uit. Voor het in datzelfde
jaargehoudenLive Aidwashij te
omstreden. Een live-optreden
sloeghij af, inruilvoor een speci-
ale video-clip. Toen Bob Geldof
deze video-clip onder ogenkreeg
(Prince was slechts gekleed in

andWet slaagdehij echter in zijn
opzet: een dealmetWarner Bros
van èèn miljoen dollar voor drie
platen, op zijn eigen voorwaar-
den gemaakt. Vijf maanden
werkte hijaan FourYou, zijn de-
buutelpee uit1978, waarvan Soft
andWet hetals single toteen be-
scheiden hit schopte. Ook zijn
volgende elpee, Prince, was een
volledige doe-het-zelf onderne-
ming, ditmaal echter in vijf we-
ken opgenomen. Deze beide al-
bums maaktenweinig indruken
in 1978 wist eigenlijk nog nie-
mand van zijn bestaan. 'De
eerste elpees gingenniet ver ge-
noeg, maar ik had toen een foute
manager. Mijn nieuwe mana-
gers hoordenwat ikvoor mijn ei-
gen 10l had opgenomen en zei-
den: Dat is het beste wat je ge-
daan hebt, dit moet jeuitbren-
gen. Het heeft nog heel wat voe-
ten in de aarde gehad voordat
Dirty Mind uitkwam, maar ik
heb mijn poot stijf gehouden.'In

-I- Word jekwaad als mensen in
jouwachtergrond gaan graven,
als ze dingen aan de weet probe-
ren te komen metbetrekking tot
jeseksualiteiten zo?
-P- 'ledereen denkt dat ik ver-
schrikkelijk humeurig ben en
dat iker depest aan hebals men-
sen dit doen of dat doen. Ik heb
gevoel voor humor. Ik vond die
sketch in Saturday NightLive
metBilly Crystal als mijn per-
soontje één van de leukste din-
gen die ik ooit gezien heb. Die
manier waarop hij mij uit-
beeldde was om te gillen! Hij
zong: I am the world, I am the
children! En als Bruce
Springsteen dan naar de micro-
foon probeerde te komen bleven
mijnbandleden hem wegduwen.
Grotehilariteit.Alswewillenla-
chen, draaien we die sketch. Hij
was geweldig. Alleen gaat het
nietzo, natuurlijk.

-I- Hoe voel jejeals jenaar New
Vork ofL.A. gaaten ziet op wat
voor manier jedaar zou kunnen
leven?Prince,

majestueus
toete laten daterzulkeflagrante
leugensover mewordenverteld.'

—ondeugende outfit...
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1160 — Man voor de
rechter: "Moet ik zweren
bij de God die ik op school
heb geleerd of die ik later
heb ontmoet?"

Kruiswoordpuzzel1161—Knoekmensenkwa-
men vroeger vaak met een
fles putwater naar de stad
om onderweg te drinken;
ze bliefden geen regenbak-
water "waarkatten en ha-
gedissenin vallen". Kaya Gobernador Debrot 154,

t.n.v. de heer Hubert Linkels.

Mer in aktie; op de 25+15 Pk
ultramarijn, wordt verweze»
naar de roeiklasse twee zonde*
stuurman en de serie besluitro*
een springenderuiter op depaaf
se 40+35 Pf.

1162 — Baha Baul op Aru-
ba is een helling met veel
bulten, net als de deksel
van eenkierenkoffer.

De goedeinzendinghader aldus
uit moeten zien:

1163— "Vroeger staken de
zumbi's je devingers in de
ogen, als je alleen door de
mondi liep; jeogen bleven
dan 2-3 dagenlang lopen".

HORIZONTAAL: 1. vulkaan; 4.
loflied; 7. ongegistdruivesap; 11.
muzieknoot; 12. strijdperk; 13.
deel van de bijbel; 15. voorstel-
ling in de slaap; 18. Europeaan;
19.volkomenontwikkeldinsekt;
21. voorzetsel; 22. militaire
rang; 24. met name; 25. bloeiwij-
ze; 26. broedmachine; 32. toets
alleen; 33. persoonlijk voor-
naamwoord; 35.kledingstuk; 37.
bijbels figuur; 38. vordering; 39
wig; 41. het aanwezigzijn elders;
42. land inAzië; 43. grap;44. bit-
ter vocht; 45. plaaggeest; 46.
hoofddeksel; 47. voegwoord; 48.
landbouwwerktuig; 51. genees-
heer; 57. vogeleigenschap; 60.
hetRomeinse Rijk; 61. Japanse
gordel; 63. driekroon; 65.
mannelijk dier; 67. organische
verbinding; 69. voertuig; 70.
neerslag;71. soortonderwijs; 72.
gast; 73. wetering; 74. deej.

1164 — "De eigenaar die
ons dit oude huisje ver-
kocht, verzochtons metna-
druk de dode boom ervoor
niet om te hakken, "Want
ik ben al oud, en mijn
broers zijn reeds ge-
storven."

PAUL BRENNEKER

VERTICAAL: 2. afgeknotte
boomstam; 2. nieuw; 4. vreemde
munt; 5. zuurdeeg; 6. takje; 8. fa-
milielid; 9. oogziekte; 10. plaats
in Noord-Holland; 14. maand;
16. rondhout; 17. titel; 19. onbe-
scheidenheid; 20. bevel; 23. trek-
dier; 24. persoonlijk voornaam-
woord; 27. grondtoon; 28. drie-
voudig afschrift (lat.); 29. mili-
tair; 30. maanstand; 31. draf; 34.
soort appel; 35. vruchtengelei;
36. teleurgesteld-bedrukt; 39.
hen; 40. opening; 47. water in
Friesland; 49. persoonlijk voor-
naamwoord; 51. leemte; 52. Chi-
nese maat; 53. lofspraak; 54. de
oudste; 55. rondwentelend li-
chaam; 56. lerland; 58. bolge-
was; 62. dierengeluid; 64. vlak-
temaat; 65. sportartikel; 66. In-
disch-Chinees; 68. groente.

Per 1 augustus 1936, de op*
ningsdag van de Olympiade f
Berlijn, verschijnen deze zege*
een tweede maal, nu samenga
vat in een tweetal souveniiw
letjes. Daarnaastzijnviervan#
acht zegelsnogin allerleikombl"
naties, waaronder ook zog*"
naamdekeerdrukken, in postz*"
gelboekjes te koop. Het gehed
wordt voltooid door een viert*
postkaarten en een overstelpeo,
de hoeveelheid propaganda- *_\
herinneringsstempels. Ook n*|
weer is heteen vrijwel feillo^l
emissie.

Van de afzonderlijke «egels A
geen enkelemisdruk bekend.Bil
het eerste souvenirvelletj*'
waarop de turner, de zwemstef'j
de voetballer en de springend'!
ruiter een plaats vonden,kanh^j
bij zeer hoge uitzonderingvoof
komen, dan men in plaats vB»j
een bezending hakenkruise'j
een ander watermerk aantreft-
Het is natuurlijk wel iets oven
dreven om te beweren, dat w'
vondst een vermogen waard »*
maar het geld voor een buitel
landse vakantie hebt v danto&\
wel in één klap verdiend.
(wordt vervolgd)

M. ARVtf

terspelen van 1936behoorde op-
nieuw Sonja Henie, diezichvoor
de derde maal met een gouden
medaille voor het kunstrijden
omhangenzag.

De Tweede Wereldoorlog en
ookhaartoetredingtot defilmin-
dustrie van Hollywood stonden
een verdere voortzetting van
haar Olympische carrière in de
weg. Deelnemers en toeschou-
wers hadden nog maar nauwe-
lijks Garmisch Partenkirchen
verlaten of AdolfHitler leverde
zijn volgende zet af op het
schaakbordvan de internationa-
le politiek door op 7 maart 1936
hetRijnland te bezetten. Ook nu
weer laten de voormalige gealli-
eerden maar een zeer zwak pro-
test horen. Voor Hitler is het nu
even passen op de plaats gebla-
zen, want de Xl-de Olympiade
staat voor de deur.

De Duitse Posterijen weren
zich weer opperbest en brengen
op 8 mei 1936 een toeslagserie
van 8 zegels in omloop. De zegel
van 3+2 Pf., olijfbruin, is getooid
met een rekstokturner; de4+3
Pf., grijsblauw, geeft een duik-
zweefsprong bij het zwemmen
weer; op de 6+4Pf, groen, haalt
een linksbenigevoetballer uit
voor een formidabel schot; op de
B+4 Pf., oranjerood, toont men
de karakteristieke houding van
een speerwerper; op de 12+6Pf,
karmijnrood, laat men een fak-
kel-estafetteloper zien; op de
15+ IOPf., grijslila, is een scher-

Van de donkergroene zegel
van 6+4Pf. zijnexemplaren be-
kend, die ter linkerzijde onge-
perforeerd bleven. Maar the li-
mit in prijs en kuriositeit blijft
voorbehouden aan de ultrama-
rijnblauwe zegelvan 25+25Pf.,
wanneer deze in plaats van het
hakenkruiswatermerk een an-
der watermerk vertoont. Tot de
grote triomfators bij de Win-

De groenezegelvan 6+4Pfen-
nig toont een lange-afstand-
schaatser; de karmijnrode 12+6
Pfennig een ski-springer en de
blauwe 25+15 Pfennig een door
vier sportlieden bemande
bobslede. De spreekwoordelijke
Duitse nauwkeurigheid stond
borg voor een vrijwel foutloze
uitgifte. Dit heeft tot gevolg ge-
had, dat de zeer zeldzame afwij-
kingen tegenwoordigvoor de ge-
wone verzamelaar onbetaalbaar
zijn.

TE GARMISCH PARTEN-
KIRCHEN, gelegen bij de Oos-
tenrijksegrens in deNoord Tiro-
lerKalk-alpen, vonden van 6 tot
16 februari 1936 de IV-de Olym-
pische Winterspelen plaats. Met
de bekende Duitse grondigheid
was alles georganiseerd.Daaro-
ver niets dan lof bij de deelne-
mers en bij de toeschouwers. De
Duitse Posterijen leverden hun
bijdrage in devormvan een drie-
tal fraaie toeslagzegels, een
tweetal briefkaarten eneenregi-
ment propaganda- en herinne-
ringsstempels.

Segun ordu di gobernador

Kaptura i ehekushon
di katibunan na 1795

tur esnan kv arebeldia ofkv tin
intenshondidjoin ofkoperakv e
rebeldenan, pa asinalogra demp
erebelion mas lihekv ta posibel.

Esaki a duna komo resultado
kv dia8di septemberLouis Mer-
eier ta ser kaptura pa miembro-
nan di ehersito.Tula ta ser trai-
sionai garapa vndi su mes kom-
paneronan, vn katibu di Caspar
Lodewijk van Uytrecht, dia 19 di
september,kende dicforma èïta
skapa dihustisia i ta bira perso-
na liber.Dia 21 di september 12
katibu diAlbertKikkert diplan-
tashi St Jantakore tras diBasti-
aan Karpata i ta gare mientras
vn otro katibu Anthony Zapa-
teer ta dalPedro Wacao kv tam-
be ta na St. Jankv vn palu, kap
sukabes pa despues gare tambe.

na 25 johanessen.Katibu kv ta
kömplise kv entrega vn di e re-
beldenan na hustisia ademas di
no serkastiga lobira persona li-
bertambe.

EHEKUSHON
Despues di 10 dia di e lanta-

mentu ta kumisa kv ehekushon
di e prome 9katibunan(Fransje,
Elias, Thomas, Alejander,
Dirkje, Neyro, Matheeuw, Ste-

Forgade. Hustisia tabata aktua
menos rigoroso ora tabata trata
di persona liberblanku, p.e. Srta
Lesiere a harïa simplemente vn
skuali e por a bai kas.

Thielman i asina a falta respet
na estado.—nanahortaartikulonandikas
ikuminda, nan akousa insendio
nakasnan iplantashinan i aven-
ena posnan.— nan a mata vnblanku inosen-
te, e maestro di skol, Sabel.

Tur e detenidonan kv a nana
pena dimortoa serakusa diekri-
menanaribamenshona.Manera
tabatakustumberdene tempu ei

ENKARSELASHON
Den forti tabatin dos prison,

bou di kas di gobernadorpamili-
tarnan i unu konosi bou dinom-
ber di halve maan, enkarselas-
honsivil.Peroedoslugarnan aki
notabata ofresébastante espasio
pa enkarsela e kantidat grandi
di presunan kv a kai relashona
kv erebeliondikatibu.Segun in-
formashon kv nos ta dispone di
dje, na fin di ougustus tabatin
mas o menos 250persona enkar-
sela.Esaki bienpor tabataposi-
belya kv dia26diougustus so40
persona takeda detené.

Tin evidensia kv Kerki den
forti tabata serusakomo lugapa
warda presu. Hastatabata asina
kv mamanan kv yu tabata bai
sera. Gobernadorna vndado mo-
menta ta duna ordu pa entrega
tur mama kv yu tekv 12 ana na
nan doho,kende mesterasoru pa
nan no hui, pa asina traha espa-
siodenKerki. Tambe tin eviden-
siakv vnbarkuankra denhafta-
bataser usa komo lugapa warda
presu. Nos fuentenan ta relata
kv den anochidi 25 di september
vnpresu ta hui for diebarku kv
Fiskal tabata usa komo prison,
pero ta ser sospecha ku c lo a kai
na awa ihoga,yakv taimposibel
kv e lo por a los su mes for di e
boeman.

Segune luchapalibertattaba-
ta siguirebeldpqajj^ku k^ijjre&u
kv anna den man, tabata ser m-
silainmediatamentesegun ordu
digobernadorDe Veer. Nosno ta
dispone di sifranan eksakto di
kuantukatibu awordu fusiladie
forma aki. Esnan kv no tabata
anna, pero tambe kaptura riba
kampo dibataya,segunrapört di
e propio kapitan Van Wester-
holt, tabatasermarka dordikita
pida dinanorea,paasinanan ser
identifika komo rebelde i tabata
barka nan manda forti na Pun-
da, kaminda nan tabata ser en-
karsela en espera di nan sen-
tensia.

Arestonan tabata tuma luga
na gran eskala.Riba 26 diougus-
tus menshon ta ser hasi di40 re-
belde, kendenan a ser entrega
den man di hustisia. No sola-
mente tabata detené esnan kap-
tura riba kampo di bataya pero
tambe tur esnan kv tabata ser
sospecha diakolaboró kv erebel-
denan, bou dikua tabatinperso-
nanan liber tantu blanku komo
dikoló. Nan a aresta p.e. e mula-
to liber MinguelBulbaay, akusa
diaprepara easinayama"awadi
huramentu", konsistiendo di
rom, vn poeiru blanku, kachu
raspa i otro ingredientenan,kv e
katibunanabebena SantaKrus.
Srta. JohannaLesiere, vn blan-
kukendetabataser sospecha dia
dunacrebeldenanrefugio densu
kasnan na Kwarti i Skalo. Inte-
resante ta tambe detenshon di c
figura JeanForgade, vnfranses,
kende tabata konosi komo ene-
migodiblankunan, pamotibu di
su enbolbimentuden e rebulus-
hon di Santo Domingo i tabata
ser akusa di a stroba buskeda i
kaptura diBastiaanKarpata dor
di plama e notisia kv esaki a hui
pakosta diVenezuela.

Pa lograkaptura diTula iBas-
tiaan Karpata ehèrsito ta tene
vn buskeda masal dia 15 di sep-
tember,kv no ta dunaresultado.
Hustisia ta ansiosopa gara e li-
dernan akibibu, papor deskubri
e motibunandierebelion. Va dia
27 di ougustus gobernador a po-
nepremio riba nankabes. Perso-
na liberkv entrega vndi erebel-
denanakibibu na hustisia lo ga-

Dia 3 di oktober ta fecha ri-
ba kua a efektua ehekushon
di8katibu,entrekual Tula,li-
der di e rebelion di katibu di
1795. Den e kuadro aki Aso-
sashon pa Promoshon Kon-
senshi Históriko ta publika e
siguienterelato históriko,ba-
sa riba fuentenan originalkv
ta relashona kv nos Historia.

Konseho di gobernador ta du-
naFiskal permit paaplika ture 5
gradonan di tortura, konosi den
siglo 18, pa logra vndeklarashon
rapido die sospechosonan. E gra-
donan di tortura tabata:
1°menasa e akusado, mare, pone
denposishon kv tur instrumentu
nesesariorondo di dje.
2°rek eakusadofor diotro i lanse
vntiki na lariakv vnkontrol pa
vnratu kortiku.
3° meskos kv di 2° pero vn ratu
largu.
4° meskos kv di 2° i di 3° pero
awor pa mei ora largu mientras
ta hacta e akusadokv watapana
aserka.
5° meskos kv di 4°, pero ademas
ta pone peso pisa na pianan di e
akusado ora ta lanté na lariakv
katrol, ta permiti pa hasi vso di
tursortodi instrumentuditortu-
ra te asina leu kv por leshona e
akusado a proposito na man of
pia di tal forma kv e doló kv e lo
sinti lo poné deseadi ta mortokv
bibu.

A priminti Tula i Bastiaan
Karpata bishita di vnpastor pro-
mékv nanmuri sinan papia ber-
dat mesora, pero si nankeda ter-
ko lo torturanan pisa. Nos ta dis-
pone di informashonkv denkaso
die dos lidernan aki i tambe Ni-
colaas van Spransa, ruman di
Tula tortura di 4te 5 gradoa ser
aplika.

Un dokterta presente durante
c tortura pa determine kuantu
doló e detenidopor a soporta. Un
burdugu ta aplika e tortura
mientras tambe ta presente fis-
kal i dos miembro di konseho di
Gobernador huntu kv vn en-
terprete patradusi e deklarasho-
nan. Di e deklarshonan ta traha
vn proses verbal i riba proposis-
hon diFiskal Konseho di Gober-
nador ta diktasentensia.

HUSTISIA
Fiskal van Teylingen, konsi-

derandokv tabata trata divnre-
belion serio a desvia for die for-
ma normal diprosedura hudisial
pa no perde tempu baliosona tur
sorto diformalidat. Den e situas-
honaki mester hasi vso di tortu-
ra, mester pidi kastigunan pisa,
hasta pena di morto, kualnan
mester sirbi komo ehempel pa

turkatibu tabata wordu kulpa i
kastiga pa erornan kv algun of
vn so akomete.

E akusadonan mester a duna
respuesta riba e sigientepregun-
tanan:— kiko ta e krimenan kv nan a
komete?— kiko ta e otro krimenan kv
nan tabatin intenshon di ko-
mete?— ken ta nankompinchinan?— na undanana warda e artiku-
lonandi kas horta.

Takomprendibel kv vn perso-
na kv no a komete ningun klase
dikrimen, bou di tortura lo kon-
testa riba e preguntanan espesi-
fiko aki, loke esnan kv ta intero-
ga ketende, pa skapa su mes di
doló.

ba,Chico), dikuaKonseho diGo-
bernador ta pretende di tin prue-
baapsolutokv nan takulpabel di
rebeldia, insendioiasesinato.Ta
maskv klarokv epromé senten-
sia aki, kv a kai dia27 diougus-
tus tabatin komo meta, hinka
susto denkurpa dierebeldenan,
pone nanflakea, pa asinapor do-
mina erebelion.

Esentensia tabisapahorka e9
personanan menshoné "op een
schavot". No ta bisa na unda ek-
saktamente esakitabata. Segun
nos dokumentonan di historia
ehekushonan tabata ser efektua
riba plenchi, dilanti di kas digo-
bernador, na entradadihaf. For
di balkon di kas di gobernador
den c tempu ci tabata lesa sen-
tensia, i hasta tabata asinaku c
burdugu tambe tabatin su kas
djis ci banda. Riba c plenchi
menshona aki aparentemente
segun relato di Fiskal van Tey-
lingen a konstrui un stellage,
spesial pa c ehekushonan aki.
Dia 20 di October Fiscal ta
konstata kv ya 26katibu a hana

Mereier, Luis Sambo, Mars, M
an Domingo Coraar i JuanFeÜ*1

).Deskripshon di e sentensian*1!
di e prome tres katibunan den*
dokumentonan, ta pone vn he"'
de sukurpa kohe ril. Tula ta &<
diradbraak, esta ta marebibunj
vn krus forma di vn equis i b«r
sukurpa, kuminsando nasupi^
nan, kv vnbara di herukibra sj
wesunan. Despues ta kima 4
kuerokv vlamdikandela i fin^j
mente takap su kabes afokv A
hacha.Karpata mesterasufri"1
ansha enorme ora e tabata ko*
templa e ehekushon diTula, sp*
rando riba su turno. Su kastitf
tabata meskos kv di Tula. V!
otro katibu, kv tabata warda f
ba su turno, nppor a soporta e&\
pektakulo aki i a korta su g$
gantakv vn obheto deskonosi;'

Pedro Wacao pa motibu di'
maltratae maestro di skol Sabf
a ser mara na pia i lastra dordi.
burdugu i su asistentenan forfl
piskalat te na e luga di "WaB^(kaminda dipisakos). Despues'"
a lastre tambe rondo di e steil'
ge. Esaki ta seryama vnkastifj*
di bengansa, pasobra e maesCJSabel a ser mara na rabu di
kabai. Einanta marenavnpaH
kap su dosmanan bibukita fo $
vn houru. Por ultimo ta bati *kabes kv vn mukel kibra.

E otro personanan kv a &
ehekuta dia 3 di oktober tut!
muri na palu di horka. Pa s'oT'
atardi a tiratur ekadavernan
laman menos kabes di Tul*;
Karpata, kulanan a wor<iv
pincha riba vn staka kv *_
skripshon di nan nomber arib*!
pone narif, unda takologa kadj
ver. E ehekushonan a tuma lm
for di 27 diougustus tekv 7 diA
vember. Dia 20 di oktober fisW
ta propone pa apresurakv e cM
kushonan pa porkibra e stellajj
kaminda 26katibu a hana pc"-
-di morto. Tabata falta 3 eheH
hon mas pa ser efektua, lokU*
probablemente tambeatuma1'
gana e sitioyamenshoné. Asi^
nos ta yega na e konklushon "no tariba rife ehekushon die _
beldenandi 1795a tuma luga,H
noriba plenchi, dilantikas dif?j
bernador, na entradadi haf. JPesei Asosashon pa Kol
senshi Históriko ta di opinion*! ,
lo boga tambe, pa na momeni
kv mesterskoheun sitiopa lanl ,
vn monumento di libertad, k<^ .sidera e sitio aki, kaminda er 'katibunan a dramanan sang*! (
pa motibudiunlucha^utap»l]'di e lucha di emansipashon tofl 'di nos pueblo.

Mester apunta aki kv e doku-
mentunan ofishal kv nos ta dis-
pone di dje ta simplemente resu-
mendi e deklarashonan, kv ade-
masdia seroptenébou ditortura
pisa a ser hasi tambe na papia-
mentu di modokv kisas hopi de-
taye interesantea bai perdi.

Erebeldenan tabata akusa di:—arebeldia kontra dinan dono.— purba kv anna napodera nan
mes dic isla.— nan a atakafortman diKene-
pai Santa Krus, hortaannaipri-
sona dos militar van de Griip i

Aparentemente ne sitio aki
tambe lo tabatin vn "schavot",
pero esaki no a ser usa na 1795,
manera nos por dedusifor di loke
ya nos a sita ariba di Fiscal van
Teylingen.

Kastigu di pena di morto den
siglo 18tabatin tambekomo me-
tapa sirbikomo les i spantopa vn
i tur, pesei ehekushonan mester
a tumalugana vnluga sentrali e
kadavernan mester a wordu
ekspone na vn lugakaminda tur
kv pasa ei banda por a kon-
templanan for di vn distansia.
Nos por konstatafor die senten-
sianan di 1795kv tur e ehekus-
honnanmestera tumaluga parti
dimainta i ekadavernan akeda
ekspone na bistadivn i turriba e
stellage na Punda, pa merdia
banda di s'ordespachanan. A ko-
loga e prome 9 na rif, a dera 4 ei-
nan tambe i a tira sobra na
laman.

Dia 4 di september vn kanti-
dat di4 katibu (Laurens, Silves-
ter, Jantje, Nicolaas) ta ser hor-
ka riba e stellagedilanti diforti i
ta dera ekadavernan narif. Nos
ta buska aklarashon pa esaki
simplemente den e hecho kv ya
tabatin 9kadaver di 27 diougus-
tus takologanae luga ei i tapesei
a dera e kuaternan aki bou di e
pilanan. Dia 10 di september
sentensia ta kai pa e siguiente
diaradbraak (kibra wesunan) di
Sian i Thony Olbero i pa horka 3
otro, Nicolaas La Cruz, Franci-
sco i Snakje. Diana, kende a in-
tenta na choka su ama, Sra Per-
rent Gentil, su dos manan lo ser
dikap bibui despueslochoké na
vn palu. Kadaver di e persona-
nan aki ta wordu tira na laman
kv peso pa nan sink.

Dia 2 di oktober sentensia ta
ser dikta pa e siguiente diaehe-
kuta 8 katibu (Tula, Bastiaan
Karpata, Pedro Wacao, Luis

nan kastigu riba e asina yama
"straftoneel" aki.Natur 29kati-
bu a hana pena dimorto na 1796
pues dia 20di October tabata fal-
ta solamente3 ehekushonpa tu-
ma luga i Fiscal van Teylingen
ke aapresura pa kabaku henter
e asuntu aki "... Alle mogelijke
vlijt aan te wendenom te onder-
zoeken en verhoren (waaraan ik
seedert ruim twee maanden ben
beezig geweestten reguarde der
moord en roofziekè neeger-
zoo veel immers mogelijk te ver-
haasten en ten eijndetebrengen,
op dat wij het straftoneel waar-
op, en neeyens seedert dien tijd
een aantal van zes en twintig
met de dood zijn gestraft eens
mogten zien wegbreeken....".

Kontrario na tur interpretas-
honan anteriorakinos ta jegana
ekonklushon kv e prome9perso-
nanan tambe a ser horka dilanti
kas di gobernador, kual ehekus-
hon tatumaluga ribae mesunfe-
cha. Despues di merdia a hiba e
kadavernan na e luga kaminda
ta kologa kadaver di kriminal-
nankvhanapenadimorto, paso-
bra e sentensia tabata bisa ade-
mas... dat deze negen rebellige
neegers heden namiddag na het
schavot werde getransporteert
aan de steenen galg op deRif bij
de Kreek en aldaar werde opge-
hangen...".

Na tur29katibu ta hanapena
di morto. Otro forma dikastigu
aplika ta sota kv bulpes ofwata-
pana i destiero a bendenan den
eksterior. 10 Persona libera ser
desteré,entre nane franses Jean

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van dezeAmigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijkalsgelukkigewin-
naarfes) van deweekprijsvan 25
gulden getrokken:

1157 — Op haar sterfbed
was bruavrouw Jajang
plotseling verdwenen. La-
ter zagen de buren eenvar-
ken met biggetjes het huis
binnenlopenen Jajanglag
weer op bed.

MaritzaDickens
Puerto Ricoweg 64

Curacao

Postzegels
ïSAPA ONTSG4NNING

1158— Nog een wasmiddel
is het slijmvan de datucac-
tus mengen met koeievet;
armoe maakt vindingrijk. De winnares kan haar prijs na

identificatieafhalen op het kan-
toor van deAmigoe op Scherpen-
heuvel (tot 15.00 uur 's mid-
dags).

Oplossingen moeten ingediend
zijnvóór vrijdag 17 oktober 1986
twaalfuur 's morgens en duide-
lijk op deenveloppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

Curagao - P.0.8. 577; Aruba -
Nassaustraat 110 en Bonaire -

1159— "Onlangs legde de
familie zelf een hele doos
vol papiertjes met namen
naast een lijk, voordat de
kist werd gesloten".

ZATERDAG 11 OKTOBER 1986
F
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In stadje Imperatriz, ver inac binnenlanden van Noord-
°°st-Brazilië, werdde33-jari-ge zwarte pater JosimoTava-. H'jkwam diezaterdagmiddag
"tost uitzijnkleineparochiekerkn> op weg naar een vergadering
"tet enkele landloze boeren uit
ZlJn basisgemeenschap, werd hij
jüettwee welgemikte kogels uitne pistool van een huurmoorde-naar, omhet leven gebracht. Het
w°nder, dat Josimoeen halfjaar
eerder een eerste moordaanslag
jjjetvijfkogels deed overleven,
oieef dezekeer uit. De dader

erkte in opdracht van enkelegrootgrondbezitters uit de
reek en toonde bij zijn aanhou-

j~ng geen enkel berouw. Josimo, as in zijn ogen niet meer daneen. opruier.
De begrafenis van Josimo Ta-ares liep uit op een massa- de-
onstratie, waarbij gerechtig-eid en wraak werd geëist. De

?rmoorde priester is nu een
teuwe Braziliaanse martelaar,

*°a s het land de laatste jarenaleel heeft bijgekregen.Allemaal
"'achtoffers van het geweld dateheersende klassegebruiktom.egroeiendemachtvan dearme,, ndloze boerenenbewonersvan
r°ttenwijken te breken.Josimoavares was een van de grootste
yitibolen van die groeiende

■^cht.

bedreigen. De regering is bezig
met een lastercampagne om ons
werk in diskrediet te brengen,
zegt dat wij zijn geïnfiltreerd
door communisten. Maar daar
heeft het niets mee te maken.
Het is nietcommunistisch, maar
vooruitstrevendwatdekerk hier
doet.Dat is ietsheelanders".

het hem niet zint dat onze ge
meenschappen zijn oligarchie

ren. Janvan derHeydengaat ge-
woon door met zijn werk en dat
geldt overigens ook voor kardi-naal Lorscheiter zelf. Ook hij isal meerdere malenbedreigd, zijn
honden vergiftigd, maar nogda-
gelijks rijdt hij in zijn Volkswa-
genKever door dekrottenwijken
van zijn stad.

Hij is razend populair, deze
Dom Aloisio. En ooit kon hij hetook goed met deregering inBra-siliavinden. Maar dat was toenhij nog als 'gematigd' te boekstond.

Derelatie tussen kerk en staat-is in Brazilië inmiddels op eendiepte punt gekomen. Vooral
toen er leden van een kerkelijke
basisgemeenschap in de staatCeara werden gearresteerd op
verdenking van verstoring vande openbare orde en aanzetten
tot geweld.

»Ik verafschuw het geweld te-sen dekerk", zegt hijbeslist. „De
aat onderneemt niets om de

te beschermen". Tienar geleden stond Lorscheiter
k u e'cend als een conservatief
Va Dider' en man de nn Rome volgde, zoals destijds

crigens de meeste van zijn
raziliaanse collega's.rhj zegt nu beterte weten.

Het is nukardinaal Ivo ('Dom
ploisio') Lorscheiter van Forta-leza, voorzitter van de Brazili-aanse bisschoppen- conferentie
*n vaak genoemd als kandidaatoor het pausschap, die de
Preekbuis is van de duizendenPriesters die in Brazilië actief
Jin. Dom Aloisio staat bekend
s een uiterstbeminnelijkman,

zijn taal wordt steeds
van toon.

SIRIJDER
Dom Helder Camara, de voor-

»,a'ige aartsbisschop van de
pj°ordoostelijke stedenRecife en
, lnda, stond vijftien jaar gele-
, n al bekend als 'de rooie', om-

r? 1hij pleittevoor devolksbewe-gingin zijn land. Ook nu isde in-
, 'ddels gepensioneerdekerkva-r nogeen vurigstrijdervoor so-lale gerechtigheid.
I

>,In werkelijkheidkent Brazi-
* een gigantische economische

jP°*i voor een zeer kleine min-
i rheid van rijke inheemsen. De

steltzonder haaten zonder
ïpeld datonrechtaandekaak".vatuat zei Camara ruim tien jaar
kleden al.

gen "Minister van Justitie te-
Vdhe zegtdatikmeniet metde
eö 7lervormingen mag bemoei-

' «an bedoelt hij eigenlijk dat

de if asisgemeenschappen die
(j 0 j^rk opzet, zijn sleclr. be-
rech °m te voork°men dat detypten van miljoenen langer
teB

n vertraPt- We tredenonze
met open vizierdi-5emoet ' "aar worden be-

en vermoord".
de kardinaal van Fortale-

lft Praat over de houdingvan de
dcc?Kngishi^bitter-»Ik veroor-het facisme in de regering.

BEKLEMD
u" e kerk werd jarenlangbe-emd door angst over de schei-
lev tussen geloofen dagelijks
e j,en. Maar we zien al jarende
t aan onze ogen voorbij-
de n' Conflicten tussen on-
(jerdrukkers en onderdrukten,
en jecilneringvan de indianen
r *Je uitbuiting van de immig-nten. Wijhebben gezien dat de
mj hulp- en produktie-
jj delen terecht komen in de

nden van steeds minder men-
jei ■ hebben gezien dat de
w &d lijdt onder gebrek aan
latx' datze in de steekwordtge-
a» ' dat Sezinnen kapot gaan
}j n °ntrouw, dat de misdadig-
jj . toeneemt. Wij hebben een

Pitaalstroom gezien, die geengenade kent".
tw' l

s wat wy moeten doen is
t» °nderdjaarproberen recht
e: e^en en het evangelie nu
ge „Jk eens in praktijk bren-
t n Zegt een strijdbare Ivo
u rscheiter. Hij kan niet meer

daux611 in God's wiL Niet om". N et berusten is verleerd:
et 's 6ewoon God's wil

De regering van president
Sarney zou het liefst zien dat de
priesters, pastoraal werkers,
bisschoppen en kardinalen weer
gaanbiddenen daarmeehetgoe-
de voorbeeld geven. „Politiek is
niets voor geestelijken", heeft
Sarney al vaak gezegd.

De verwijten van de regering
en de agressie van de groot-
grondbezitters richten zich ove-
rigens nietuitsluitendopdeBra-
ziliaanse priesters en pastoraal
werkers. Ook buitenlandse gees-
telijken en lekenwerkers wor-
den bedreigd en vermoord, zoals
de Brabantse pater Jan van der
Heyden.

Hijkreegonlangs, namenseen
groep grootgrondbezitters, de te-
lefonische opdracht zijn koffers
te pakken. „Je krijgt acht dagen
detijd en daarnaword je in stuk-
ken geschoten", zo luidde het
dreigement.

„Het is maar goed dat de kerk
zich in Brazilië al jarenlang be-
zighoudt met deze hervormin-
gen. Als dat niet was gebeurd,
was allang een gewelddadige re-
volutie uitgebroken. Het zijn de
priesters diehetvolk nogin toom
kunnen houden", zegt een aan-
geslagen, maar vastbebesloten
Van derHeyden.

Lorscheiter: „Ik ben juist blij
dat veel Europese missionaris-
sen, en vooral die uit Nederland
en Frankrijk, hun rijke landen
verlaten om hier, onder moeilij-
ke omstandigheden,een volk be-
wust te maken van haarrechten
enplichten, over demorele nood-
zaak van sociale hervormingen.
Het is onzinals deregering zegt
dat de buitenlandse priesters de
specialerealiteitvan hetBrazili-
aanse platteland niet kennen en
dus geenrecht hebben zich soli-
dair te verklaren. Dit probleem
hieris universeel enzo oudalsde
wereld; de strijd van arm tegen
riik".

Moordaanslagen en doodsbe-
dreigingenschijnende geestelij-
ken in Brazilië niet meer te de-

BIDDEN

„Het is nietmeer dannormaal
dat de mensen zichzelf, hun ge-
zin en hun stukje land proberen
te verdedigen tegen de legers
van de landeigenaren. Dat mag
jehen nietkwalijk nemen", zegt
de primaat van de Braziliaanse
RK- kerk, kardinaal Vilela.Ook
hij heeft het steedskort ver-
schrikkelijk aan de stok met de
regering en politie.

Juazeiro do Norte in de staat
Ceara is de stadvan wijlenpater
Cicero. Een twintig meter hoog
standbeeld van Cicero domi-
neert sinds enkele jaren het
centrum. Eenen vijftig jaargele-
den overleed deze dorpspriester
en vervolgens hebben de inwo-
ners hem op eigen houtje heilig
verklaard.

Pater Cicero was met de be-
vrijdingvan zijn parochianen al
bezig toen Boff zijn eerste boek
over de bevrijdings- theologie
nog moest schrijven.

Volgens debewoners van Jua-
zeiro heeft pater Cicero ook een
wonder verricht. Dat de
bisschoppen dat nóg steeds niet
willen erkennen deerde de men-
sen evenwel niet. Evenmin dat
Cicero zijn priesterambt niet

BEMIDDELEND
Het Vaticaan probeert een be-

middelenderol tespelen in de ge-
spannen Braziliaanse verhou-dingen.President Sarney wil datdepaus de bisschoppen ertoe be-
weegt 'minder emotioneel' op tetreden, wantin zijn ogen wordenmiljoenen mensen door de gees-
telijken aangezet tot geweldda-
dige acties.

meer mocnt oefenen, toen bleek
dathij watal terevolutionair be-
zig was. De stad heeft hem des-
tijds gewoon tot burgemeester
benoemd.

Sindsdien staat in vrijwel elk
huisen elke hutvan Juazeiroeen
beeld of beeltenis, van Cicero
waarbij de kaars dag en nacht
brandt.

VLUCHTELINGEN
Alleen alaan de stadrand van

Fortaleza (anderhalf miljoen in-
woners) zijn er in de laatstetwee
jaar 80 basisgemeenschappen
bijgekomen, bevolkt doorboeren
die tijdens de langdurige droog-
teperiode naar de stad zijn ge-
vlucht.

Het is ook daareen preister of
pastoraal werker die de mensen
vertelt dat ze, als rampvluchte-
ling, recht hebben op rege-
ringshulp. „Dat wij politiek be-
drijven is waar", zegt pastoraal
werkerAdolfo na afloop van een
bijeenkomst met zijn 'parochia-
nen. „Maar we doen niet aan
partij- politiek, we doen aan poli-
tieke opvoeding. Deze mensen

IN HET WEEKEINDE van
18 en 19 oktober wordt in de
katholieke kerk over heel de
wereldMissiezondag gevierd.
Dit gebeurt om zich te bezin-

i nen op de taak welke iedere

' christenheeft voorhetuitdra-
gen van de Blijde boodschap.

| Inzijnnaaste omgevingmaar
ook elders. De katholieke

k
kerk van de Nederlandse An-

> tillen heeft verschillende zus-
tersreligieuzen diebuiten de

i Antillen werkzaam zijn zoals
deze kerk zelf ook gebruik
maakt van talrijke uitgezon-

I den krachten met priesters
uit een grote verscheidend-

i heid van landen en met reli-
gieuzen die voor een deel uit
Nederland afkomstig zijn.

! Missiezondag is niet alleen
bezinning. Daadwerkelijk

I kan men bijdragen aan het

' uitdragen van het evangelie
door onder meer een bijdrage

} te gevenaan de collecte. In de-
ze aflevering vanKerk en We-

i reld aandacht aan dep boodschap van depaus bij ge-
legenheid van Missiezondag

!en aandacht aan de kerk in
Brazilië welke ookons kan in-
spireren door zijn inzet en
moed.

collegialiteit moet nu meer en
meer vertaald worden in een
zichtbaar teken van bezorgd-
heid, dieelke bisschop moet heb-
ben voor alle kerken (Christus
Dominus, n0.3) en niet slechts
voor zijn eigen kerk alleen. Het
ontstaan van nieuwe missie- in-
stituten in de jongekerken —watdenadruk legtophetfeit dat
nieuweEvangelie-verkondigers
komen van dekerken diezelf in
nood zijn — moet alle kerken
dwingen omte gevenaan de uni-
verselekerk, ofzij nu is van wel-
vaart of gebrekaan middelen of
aankrachten kennen. Het groei-
endaantalvan uitgezonden dio-
cesane priesters, van leken of
vrijwilligers naar missie- terrei-
nen, is een teken van groeiend
missie- bewustzijn binnen de
kerkelijke groepen dieuitwillen
trekken om Christus te verkon-
digen. Dit aantal is een uitda-
gingaan alleclubs, bewegingen
en kerkelijke groeperingen, het
getuigenis van hun geloofster-
ker te maken en zó Gods roep te
her- ontdekken om alle mensen
op aarde te maken tot het ene
volk van God.

Het is troostend te zien, dater
een groeiend gevoel is voor ver-
antwoordelijkheid in de ver-
schillende gemeenschappen. Er
is veel gedaan, maar er is steeds
nog meerte doen, wanthet twee-
de Vatikaans concilie verwacht
een uiterste inspanningvoor het
toenemen vanroepingen, van ie-
deren in hetbijzondervan Chris-
telijke gezinnenen parochie- ge-
meenschappen .Ik wil bij deze gelegenheid de
hoop uitspreken dat alleKatho-
liekeleken, verenigd met de lei-
ders van Gods volk in de dienst
van enaan dePauselijke Missie-
werken de waarden mogen vin-
den die voortkomen van die
school van wereldwijde liefde.
MogeMaria, trouwe missionaris
van alle tijden U allen bijstaan
om deze boodschap te begrijpen,
eraan te beantwoorden, duide-
lijk en bewust, en ook met een
geest van eenheid en ge-
meenschappelijkheid. Ikbedank
nogmaals hen die de bijzondere
roeping hebben de volkeren het
evangelie te verkondigen, en in
het bijzonder zij die in moeilijk-
heden verkeren omdat zij 't Ko-
ninkrijk Gods verkondigen. U
allen zegen ik.

JOHANNESPAULUSII

— door God voorzienigheid, zou
ik willen zeggen — met Missie-
zondag 22 oktober 1978. Daarbij
heb ik mijzelf— ik hebvaak ge-
zegd — aangesteld als een rei-
zendeprediker, jaar in jaaruit.
1, Zodoende contact te hebben
met de ontelbare velen, die

Zo begint paus JohannesPau-
lus zijn boodschap bij gelegen-
heid van Missiezondag welke in
hetweekeinde van 18en
ber in de katholieke kerk wordt
gevierd. In deze boodschap legt
de paus er de nadruk op dat het
missionerennu meerdanooiter-
yaren wordtals eenopdrachtvan
de hele kerk, of het nu gaat om
een kerk welke eeuwen geleden
werd gevestigd ofom een pasre-
cent gevestigdekerk.Het istrou-
wens dit jaarzestig jaargeleden
dat Wereldmissiezondag voor
heteerst werd gevierd. In het be-
gin werd deze zondag door
slechts een klein deel van het
Volk Gods gevierd.Nu heeftdeze
zondag een veel breder
draagvlak,zo blijkt uit depause-
lijke boodschap. Johannes Pau-
lus II herinnert er aan dat zijn
voorganger Pius XI toen hij van
het idee van de instelling van
Missiezondag hoorde reageerde
met: „Dit is een idee dat van de
hemel komt". In alle jaren is het
doel vanMissiezondagsteeds ge-
weest het Volk Gods bewust te
maken van de noodzaak te bid-
denvoor missieroepingenen de-
ze te steunen. Maarook werd bij
het vieren van Missiezondag de
plicht gevoeld geestelijk en ma-
terieel bij te dragen en mee te
werken aan de missie- opdracht
van de kerk. De paus vervolgt
danzijn boodschap alsvolgt: Het
probleem van het Koninkrijk
Gods bekend maken onder niet-
christelijke volkeren is steeds
een uitdaging geweest voor mij
sinds ikals hoofd van dekerkben
geïnstalleerd.En datviel samen

wijdaan God in tezetten voor
de groeivan de jongekerken.

DRINGENDER DAN OOIT
moet deroeping worden ge-
voeld van het verkondigen,
van het getuigen van het
Evangelie en van de dienst
van hetEvangelie. Alsmen de
hele wereld in ogenschouw
neemt en naar alle kerkge-
meenschappen ziet danvoelt
men zich nog meer aange-
spoord zich als missionaris,
als priester, als religieus en
als leek die zich heeft toege-

Christus nog niet kennen.
2. Om zowel in de geestelijke
rijkdom van de jongekerken te
delen, alsook hun behoeften en
lijden te beleven en hun pogen
om het Christelijk geloofdieper
in hun cultuurin te bouwen.
3. Ook om allen te bemoedigen
diedezeevangelischetaak uitoe-
fenen ver weg, zodat hun leven
een overtuigendbewijs mag zijn,
van degoedeboodschap (evange-
lie) die wij verkondigen, juist
voor jongemensen.

Wij allen weten hoe de onder-
vindingvan een nieuw Pinkste-
ren, dankzij het 2e Vatikaans
Concilie, een stempel heeft ge-
drukt op deKerkgeschiedenis
van de laatste twintig jaren.
Door dezebuitengewonegebeur-
tenis is de kerk feitelijk in staat
gesteld nog meer bewust te wor-
denvan zichzelf en zijnzending.
De kerk voelde zich gedwongen
een ernstige dialoogaan te gaan
met de helefamilie van mensen
om zich zo eigen te maken "de
vreugde en de hoop, het leed en
de angst van de hedendaagse
mens, vooral van de armen en
van hen die lijden op welke ma-
nier ook". (Gaudium et spes,
no.1). Door een steeds voort-
gaande verkondiging, voorko-
mend van het 2e Vatikaanse
Concilie, heeft dekerk alhet mo-
gelijke gedaan om de omgang
van God met de mensen grondi-
ger te doen zijnen ook dievan de
mensen onder elkaar. Maar de
kerk botste tegen het grootste
dramavan onze tijd, namelijkde
kloof tussen Evangelie en Cul-
tuur, zoals Paulus VI schreef in
Evangelii Nuntiandi, n0.20.
Hiervandaan komt de dwingen-
deplicht van dewereldwijde zen-
dingvan dekerk om terug te ke-
ren naar haar oorspronkelijke
actie: Evangelie verkondiging,
dit is de Verkondiging aan de
Volkeren, zodatkunnen ontdek-
ken wie Jezus Christus is voor
ons!

Twintig jarenna het Concilie
gaat nog steeds debriesvan een
nieuw Pinksteren over de bui-
tengewone Bisschoppen Synode,
die ik heb bevorderd juistom de
richtingen en aanwijzingenvan
het concilie te verwerkelijken
onder het Volks Gods. De mede-
verantwoordelijkheid voor de
missie, die zo dwingend uit het
Concilie naar voren kwam als
een teken van bisschoppelijke

Groeiend gevoel
verantwoordelijkheid voor elkaar

als kerken is troostend gezicht

JohannesPaulus II

Bovenstaande beschou-
wing is van de hand van Mi-
chiel Willems en verscheen in
de Gelderlander als onder-
deel van een serie artikelen
over Brazilië onder de titel
Brasil tudo bern?

weten niet dat er eenregering is
dievoor zekan zorgenen daartoe
ook verplicht is".

In bijna alle basisge-
meenschappen overal in het
land, wordt de mensen bijge-
bracht hoe de Braziliaansepoli-
tiek inelkaarzit. De stromingen,
hun ideologiënenvertegenwoor-
digers. Uiteindelijk zullen zij

blijven belangrijke resultaten
uit. En elkjaargroeit deBrazili-
aanse volksbeweging met dui-
zenden mensen die voorheen
nooit hebben meegedacht of
meegedaan aan een sociale om-
mekeer. Het volk wordt mondig
en wint daarmee zienderogen
aan macht. Dat juist de kerk
wordtverweten toteen dergelijk
bewustwordings- proces aan te
zetten, beschouwen de bisschop-
pen als eentekendatze opdegoe-
de weg zijn. Sterker nog, een
priester die het uitsluitend als
zijn taak beschouwtom demis op
te dragen, de biecht af te nemen
ofkinderen tedopen is, in elkge-
val in Noordoost- Brazilië, niet
meer gewenst. Pater JosimoTa-
vares wist dat hij vroeg of laat
vermoord zou worden en schreef
daarom opzn 31e alzijn geeste-
lijk testament. Daarin staat on-
der meer te lezen: „Ik doe mijn
werk en weet dat ik meteen tijd-
bom bezig ben. Ik weet dat ge-
weld onafwendbaar is en ik ver-
afschuw het ook. Als ik stop met
mijn werk, neemt het geweld
misschien af en toch doe ik dat
niet.Mijnenige houvastisdewe-
tenschap dat Onze Lieve Heer
hier ook op straat rondloopt en
houdtme niet tegen. Hijwil het-
zelfde alsik. Recht doenaan zijn
kinderen".

straks allemaalvoor het eerst
naar de stembus gaan en vanaf
datmomentzal er in Braziliëpas
werkelijk sprake kunnen zijn
van 'de stem van hetvolk.

Ook als het gaat om deopvat-
tingen van de kerk zijn de ver-
schillen tussen Noord- en Zuid-
Brazilie erggroot.In hetnoorden
is de kerk veel progressiever",
zegt de Nederlandse pastoraal
werker Jan Teregen, die veel in
het Amazone- gebied met india-
nen heeft gewerkt. Hij kwam
naar Brazilië als priester, maar
iser, evenalsveelvan zijnNeder-
landse collega- missionarissen,
uiteindelijk getrouwd. „Hier is
de kerk al jarengeleden wakker
geschud, inhet zuidenzitten nog
veel conservatieve priesters en
bisschoppen. Begrijpelijk trou-
wens, want de problemen zijn
daarlang niet zo groot".

„De kerk heeft hier dezelfde
betekenis als de vakbonden in
het 19eeeuwse Engeland ofin de
Verenigde Staten.Rome kan dat
maar niet begrijpen, wil dat ook
niet begrijpen. Maar ja,Rome is
heel ver weg," zegt Teregen. De
Vaticaanse voorschriften over
hetpastoraal werk in Derde We-
reldlanden, worden door diege-
nen waarvoor ze bedoeld zijn,
danook met een van de Brazili-
aanse indianen ontleende op-
merking terzijde geschoven.
„Geklets van deblanken".

Maar de Braziliaanse kerk,
hoe vooruitstrevend ook, heeft
nog een lange weg te gaan. Zo-
langRome halstarrig derealiteit
in Zuid- Amerika ontkent en de
BVraziliaanse regering alleen
maar voor een revolutie vreest,

MPA KERK& WEWELO
Kerk in Brazilië groeit uit tot belangrijke machtsfactor

Josimo Tavares:
tijdbom bezig ben

Vermoorde priester
ik weet dat ik met een
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Voor beroven
bejaarden
12 maanden

j-°SSENuMMERSOPArubadagelijksver-Knigbaarbij:
°RANJESTAD:ZeppWever,La Fama, Piet

Fountain en SupermercadoPueblo.

NOORD. Lee Take Away, Noord 82.

JANKILEENDERT: Kalalu, Tanki leendert

SANTA CRUZ:Rowiginïs, Santa Cruz48.
SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
"eidtstraat 27.
Voorts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr."Oracio Oduber hospitaal, Giftshop
""anchebo Beach Hotel.

08.00-12.00/ 14.00-
-30 "ur; zaterdag gesloten.

8lefoon: 24333(drie lijnen).

°°' spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«850 en 22316.ageboy: 127-849.

nr. 248-1 BarclaysBank.
2V6oen,rale: 24uur **" dag',e'"'22116°'

„^KERTJES verschijnen op dinsdag en
'2 (*i9 6n kunnen iedere da9 tussen 08.00--■UO/14 00-i 7.00 uurworden opgegeven;n«ve opzaterdag. Alleen zoekertjes, diebinn,aanda9 en donderda9 voor 100° uur
OjX?" *'in. kunnen de dag daarop (dus
w~aflen vrijdag) verschenen.

ORANJESTAD — Van mi-
nister van Verkeer Benny
Nisbet wordt vernomen dat
Nederland akkoord is gegaan
met een bedrag van 8.5 mil-
joen gulden voor de lan-
dingsbaan van Aruba zodat
de nodige onder-
houdswerkzaamheden kun-
nen beginnen. Wel werd
duidelijkgestelddoorNeder-
landdatindetoekomstrecap-
ping en onderhoud van de
landingsbaan op de Aru-
baanse luchthavenvoorreke-
ning van Aruba zullen moe-
ten komen.

Minister Nisbet verklaarde
dat de goedkeuringvan Neder-
landnietop basisvan destijdsin-

SAN NICOLAS — Kort voor
twaalfuurkwam vrijdagvia een
anoniem telefoontje bij de poli-
tiewacht te San Nicolas het be-
richt binnen dat te Grapefield,
terhoogtevan hetpomphuis een
hoofd lag in een plastic zak. De
politie was spoedigterplaatse en
vond tussen de struiken en rot-
sen een hoofd skelet in een plas-
tic zak. Eenen ander werd in be-
slaggenomen.Depatholoog ana-
toom zal moeten zien vast te stel-
len ofhethier inderdaad een oud
skelet betreft. Het vermoeden
bestaat dat hethoofd afkomstig
is van grafschennis.

Deel skelet
gevonden

Radio-amateur-
club bedankt
Plas en Provence

gediend project werd gegeven.
De bewindsmanzette uiteen dat
in eerste instantie het Be-
stuurscollege ruim elf miljoen
voor dit project had staan. Uit
nieuwe rapporten bleek dat het
werk voor 2.7 miljoen minder
kan worden uitgevoerd. Indemi-
nisterraadwerd afgesproken dat
deze 2,7 miljoenvoor anderepro-
jectenzal worden aangewend,
waarvan vijftigprocent voor pro-
jecten in de omgeving van San
Nicolas.

Op 15 september werd aan
KABNA hetbestek voor de aan-
besteding aangeboden ter nade-
re bestudering door de
rijksluchtvaart dienst. Vorige
week kreeg de minister te horen
dathetproject kan worden uitge-
voerd. Hij kreeg daarbij een
compliment dat dit een van de
weinige projecten is die bijzon-
der goed gepresenteerd werd.
Minister Nisbet zal dit compli-
ment aan zijn experts over-
brengen.

FATUM
„e Nederlanden van 1845
**&«, pa vn i tur!"

TELEFOON 24888
N,t'onale Nederlanden jfV/

Roland Lacle: Wraakneming tegen MEP
Grace Bareno; wie volgend slachtoffer

MEP verontwaardigd over terughalen Dabian uitArubahuis

ORANJESTAD — Twaalf
maanden gevangenisstraf
waarvan 1 voorwaardelijk
luidde vrijdagmorgen het
vonnis tegenverdachteQ. die
een bejaarde lotenver-
koopster haar portemonnee
had afgenomen.

De 28jarigeverdachte had nog
meer van dergelijkezaken op
zijnlijst staan hetgeen hem door
de officier en rechter bijzonder
kwalijk werd genomen. In de
portemonnee bevond zich een be-
dragvan 3,50 gulden.De officier
van justitiewees erop dat bero-
ving een strafbaar feit is, erger
nog wanneer het een bejaarde
van 74 jaar betreft. De rechter
veroordeelde de verdachte con-
form deeisvan deofficier enwees
erop dat hij hierbij ook rekening
hield met twee andere berovin-
gen dieverdachte bekend had

DE HEERDelio Wester mocht
gistermiddag vele gelukwensen
in ontvangst nemen bij de ope-
ningvan zijnnieuween moderne
slagerij aan deHendrikstraat in
Oranjestad. Op zeer attractieve
wijze — zowel binnen als buiten— heeft de heer Wester zijn Z.
Carniceria Unico opgezet. Een
aanwinst voor Oranjestad.
Op defoto familie Wester met de
heerChinto Geerman van de Ca-
ribbean Mercantile Bank die de
opening verrichte.

Op 19 oktober voor laatst
open vijfkm wegwedstrijd

Volgend jaaralleen deelname met loop- licentie

Tijdens de vergadering werd
specialedankgebrachtaan deaf-
tredende penningmeester Aart
van der Plas en voorzitter Irwin
Provence, die zich op uitsteken-
de wijze steedsweer voor de club
enzijnbelangenhebbeningezet.
De heer Provence heeft zich on-
der meer vele maanden als cur-
susleider en enige als docent
voor de laatste radio-amateur
cursus ingezetwaarbij allekan-
didaten ook hun A-machtiging
behaaldhebben.

ORANJESTAD—Tijdenseen
algemene ledenvergadering
werd het nieuwebestuur van de
Aruba Amateur Radio club als
volgt samengesteld: voorzitter
Gary Roeder, vice voorzitter Ir-
win Provence, penningmeester
Juan van den Berg, secretaris
George Leslie, manager Eddy
Kappel, Shon Lee Vrolijk mem-
berat large, Boy Winklaar alge-
meen adviseur en Matty Vrolijk
awards manager.

ORANJESTAD — De me-
dedeling van premier mr
HennyEmanbij terugkeeruit
Nederland dat de heer Miro
Dabian — die sinds de op-
richting van het Aruba Huis
daar een leidendefunctie be-
kleedde —in hetkader van de
reorganisatie van het Aruba
HuisnaarArubawordt terug-
geroepen, heeft in MEP-
kringen de nodige veront-
waardiging veroorzaakt.
MEP-voorzitter ing. Roland
Lacle kwam meteen felle ver-
klaring waarin het terugroe-
pen van Miro Dabian als een
wraak neming tegen deMEP
wordtgenoemd,terwijl MEP-
Statenlid Grace Bareno in
vragen aan deminister presi-
dentwil wetenwiehetvolgen-
deslachtoffer zal worden.

MEP-voorzitter ing. Roland
Lacle haaltinzijn verklaringhet

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-17.00uur Divi Divi Hotel.
INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
openvoor publiek- bij «IndianRock».

MUSEO HISTÓRIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandag t/m vrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdag van09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uurteNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uurte Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag; 13.00-15.00 uurte Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag08.00-10.00uur
Club Caiquetfo, Paradera 47A, tel.: 24280'dinsdag08.00-10.00 uur.

!^!?THEEK CENTRO Dl BARRIO DA-?,?n 0̂k eningBtyden): dinsda9 van16.00-ZO.OO uur en vrijdagvan 17.00-19.00

SHASA(Stichting Hulp aan SlechthorendenAruba) Engelandstraat (Lionsgebouw t/oS?E7J?!£dcale,iiks9e°Pendvan «.30--12.00/13.00-16.3016.30 uur.

rs^
(j|) Een uitje naar
Punto FijoP^r^
Natuurlijk met een Prop-Jet
van ODUBER AVIATION

bel 26975of23080
S^ ~Si

FESTIVAL ANANAN 60
20.00 uur met gelegenheid tot dansen - ge-
organiseerd door Casanova en La Nueva
Fuerza.

CITYBANKCLUB
19.30uur startfun carrally; finish: Villa No-
stra*(prijsuitr. en dansfeest, muz.: Marytlo-
disco).

ZONDAG
BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
(I): 20.15uur Medicine.
(II): 18.00uur The Secret of ninth;20.45 uur
Invasion USA.

DRIVE-IN: 21.00uur El sinverguenza.

DIVERSEN
STICHTING KULTURA KLEU-
TERSCHOOL
koffiemorgen

HONDENSHOW
16.30 uur te Tivoliclub.
SPORT
FUNDASHON ANTI DROGA (FADA)
08.00 uur fietstocht (van: San Nicolas
sportpark).

CAMACURIBOWLING CENTER
(VAN 12-18OKTOBER)
torneo delaraza.

VOETBAL
(FEDEVETA)
16.30uur Atlantic» Maxellvs Phoenix - Rooi
Afó.

(SPORTWEEKSTA CRUZ)
10.00uur dammen; 14.00uur domino- Club
Estrella. >

FIETSTOCHT
(La Nueva Fuerza)
12.00uur start en finish te Casa Nova.

vijfduizend meter. Er zijn aan-
trekkelijke prijzen beschikbaar
gesteld.

De kampioenschappen zijn dit
jaar voor de laatstekeer "open"
hetgeen wil zeggen iedereen kan
inschrijven.Vanaf 1 januarizyn
alle AAB kampioenschappen
uitsluitendtoegankelijkvoor lo-
pers die in hetbezitzijn van een
startlicentie. Voor de wedstrijd
van 19 oktoberkan worden inge-
schreven tot uiterlijk 17 oktober
zowel bij Sportshop Antilliano
alsbij ldefre.

ORANJESTAD — Op zon-
dag 19 oktober worden de
open Arubaanse kampi-
oenschappen vijfkilometer
hardlopen op de weg ge-
houden.

De start is 's middags om vijf
uur bij hetbegin van de Bucuti-
weg(oude luchthaven) ter hoog-
te van de Bucuti Jachtclub en
gaat dan de oostelijke richting
totdeOpenbarestortplaats opde
oude hoofdverkeerswegen terug
naar het startpunt. De afstand
bedraagt voor alle categorieën

r'?SCOPÉN°°U|-EVARD THEATER
£" 15uur Medicine (14 jr.);24.00 uurPer-A?'0nes Sexuales(18 jr.)";0'45 uur Invasion USA.

p°h
TIcAS (nachtdienst)

Pa?K° bruo-: S,aCruz' ,el-: 28028""babrug: SanLucas, tel.: 45119.

ACHtreGEL|NG DOKTOREN
Le°niestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Guri rt' Paradera en Sta. Cruz: dokterR.
Bl3Bn Mor9ens,er 9 <zon). *""" 21839/

DOKTOREN
do? Ohiquito, Savaneta en San Nicolas;
$xer CE. Zaandam, via Centro Medico

Nicolas, tel.: 48833/24300.
Wrr *****H<GELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
tel. .J,61:23425;Santa CruzenParadera:
47Qi?288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
koi» M/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
toor) '-29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

V°OM.
Ce&c e& "randgevallen, ongelukken of
!li °f ander ongeluk gelieve: '"'mcentraleop te bellen, tel.: 118)

RIÜRSENliH-HT INFORMATION CENTRE: dage-J^.geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00'"formaties via verkeerstoren.
jSSTj SERVICE CENTRE (Oranjestad):

ter! va
UurpeT da8geopend(alleen geslo-

ten <v? Mndag 20.00 uur totmaandagmor-i""> 07.00 uur).

'TAAiTER horacio ODUBER HOSPl-
'lêrü el :24300):bezoekuren15.00-15.45
JÜÜSOuur.

uit de
Verenigde Staten
of Europa?

|H MET

"MASTERCARGON.V.
KRIJGT U EEN
KQMPLETE SERVICE

TELEFOOIM 25323K EN 31577 .
tiaJ^E FRANQAISE D'ARUBA: iederegovJ^agvan 19.30-20.30uur cursus voor""«rati 6*1enVan20.30-21-30uur Franse
Wr^ dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-
Ug, "«essen; woensdagvan 19.00-20.00
\ \A*Us v°orbeginners - Colegio Aruba-

61/62
I^fpPREVENTIEWEEK
brand 22.00 uur auto-rally (start:
club) peerPost Oranjestad; finish: POVA-iO* wol] -«-03.00uurfeestterafsluitingvan«eek-povAclub.

'9 30 TWEEKsta cruz>
Se d Urzaalkorfbal: tafeltennis openklas-
Sten* a 8

an heren; tafeltennis jeugd jon-
60meisjes -Club Estrella.

fex' vertoningfilm: "Howtotalk toyour
and drugs" - Tele Aruba.

BkW

huil *a***reisof spoedeisendgevat
eiUuut

GEEN RAMP

l£Jr£Vßjf!
de i5barter maatschappijvan
[} J^erlandseAntillenvliegt
W®1.-tsluitendberoepspilo-
Wsta» '"9 en°P maat naar Uw"a* van bestemming

'n nieuwe, zéér goed
onderhouden toestel-

* £n;fonder hinderlijke
""chttijden off over-» fcPP^n;"bepaalt plaats en
"'terst scherpeWjxen.

Aruba 26363-21365L Curacao 76278Bonaire 8880-8939

aparte inging.
MEP-Statenlid Grace Bareno

begint met een artikel uit het
eerste hoofdstuk van de Aru-
baanse constitutie aan te halen:
"Allen die zich in Aruba bevin-
den worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensover-
tuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht, kleur, taal, natio-
nale of maatschappelijke af-
komst, hetbehoren toteen natio-
nale minderheid, vermogen, ge-
boorte ofop welke grond dan ook
is niet toegestaan". Dit werd in
het programma van de huidige
regering nog eens benadrukt.

Daarom begint Grace Bareno
haarvragen serieaan depremier
door te vragen of de premier de
mening deelt dat nadat de rege-
ring deherenRemy Zaandam en
Henry Fingal getroffen heeft,
hetnu debeurt isvan Miro Dabi-
an om uit hetAruba Huis te ver-
dwijnen. In detweede vraag wil
hetStatenlid weten wie het vol-
gende slachtoffer zal zijnom alle
MEP-simpatiserenden van het
Aruba Huis te weren? Tenslotte
vraagt mejBareno ofdeze vraag
moeilijk te beantwoorden is door
de premier, of de premier
misschienkan bevestigen of dit
dandezustervan defractieleider
van de MEP zal zijn.

Zijn contacten met de Aruba-
nen in Nederland waren inten-
sief en goed. Hij heeft bewezen
dat hij capaciteiten heeft, aldus
MEP-voorzitter Roland Lacle in
tegenstelling tot minister Mer-
ryweather die niet voor Aruba
wilde werken toen de status

Hoe is het mogelijk, zo vraagt
deMEP-voorzitterzich af, datde
heer Dabian uitstekend heeft
kunnen werken met allerege-
ringen en gevolmachtigde mi-
nisters van de Antillen en nu in-
eens niet ineen team met minis-
ter Merryweather past. Dat de
Antilliaanseregering decapaci-
teitenvan deheerDabian erken-
de bleek onder weer destijds uit
zijnbenoemingtot hoofd van het
departement na vertrek van de
heerVan Hesteren. VoordeArü-
banen in Nederland stond Miro
Dabian te allen tijde klaar met
adviesen om dehelpende hand te
bieden. In bepaalde gevallen
stelde hij zelfs zijn woning be-
schikbaar.

goede werk van Dabian aan, die
sinds 1974eerst in het Antillen-
huis en daarna in het Aruba
Huis was. In het Antillenhuis
was hij ondermeer werkzaam bij
hetdepartement van Ontwikke-
lingsprojecten en tevens belast
met de studenten van de An-
tillen.

TELEARUBA

17.00Casa de Campo: Un recorido den uncampo di deporte na Sto. Domingo; 18.35solid gold; 19.30 showtime; 20.30 tele-resumen; 21.00 QuoVadis?; 22.15 Glory ofGod: (MarianDevotion); 22.45CNN interna-tional news; 23.30sportstonight(live); 24 00Sluiting.

ZATERDAG
tSJSSïïf stable; 18.15 The A-team(Beneath the surface); 19.05Rikesa Univer-sal (Pentagram); 20.00 Telenoticias; 20.30«SS'V;?h (°c!mite|yMiami);2l.2oEstreno
(Land o the Celtic ghosts); 23.00CNNinter-24Tl!:rgS;2330SPOrtS,Oni^(live);
ZONDAG

tenleden zijn die vragen stellen,
waarbij het aan de nodige ernst
ontbreekt. Om aan te geven hoe
het wel moet en kan, haalde mi-
nisterCroes alsvoorbeeld aan de
vragenvan MEP-StatenlidGuil-
lermoTrinidad, diebewijzen dat
hij zijn vragen serieus en op ni-
veau weet testellen.Voortswer-
den vragen van andere parle-
mentariërs door de bewindsman
beantwoord.

De Amigoetekent hierbijaan,
dathetinfeite nietsbijzonders is
als een minister vragen be-
antwoordt. Dit dient steeds op
korte termijn te geschieden.
Hopelijk zullen de bewindslie-
den wanneer de "ongezonde"
achterstandisweggewerkt,in de
toekomst zorgen datzij "bij" blij-
ven in de beantwoording van
vragen aan Statenleden. Telang
laten wachten betekent gebrek
aan respect voor het Statencol-
lege.

Serie achterstallige Statenvragen beantwoord
Min Croes prijst kaliber
vragen Guillermo Trinidad

ORANJESTAD— Minister
mrMitoCroes heefteen groot
aantal vragen, die door Sta-
tenleden gesteld werden, be-
antwoord, zoals premier
Eman enige tijd geleden ook
reeds enige aan hem gestelde
vragen beantwoord heeft.

Onder de serie antwoorden
van minister Croes bevinden
zich antwoordenop de23 vragen
die MEP-Statenlid Guillermo
Trinidaddestijdsoverhet onder-
wijs en studie-financiering stel-
de .MinisterCroesweesvoorts op
de beschuldigingen die onlangs
door de oppositie werden gelan-
ceerd. Dat vragen niet be-
antwoord worden, dat de rege-
ring in tegenstelling tot wat
vroeger geschiedde in de tijden
van Bestuurscolleges, wel de
vragen van de Statenleden zal
beantwoorden.

Wel meende de bewindsman
op te moeten merken dater Sta-

Voor brandkastkraak
drie jaar geeist

12.00-14.00taketwo(live); 18.00Star Fleet;18.30Telenovela: (La Sombra); 19.30 TheWorld Tomorrow (Blueprint for Parenting);20.00 Telenoticias; 20.30 Haroldssportshow; 21.00 CNN international news22.00Dynasty; 23.00 showbiz today; 23 30
sports tonight (live); 24.00 Sluiting

MAANDAG
SPORTLOTTO

U kunt voor de trekking van
17 oktober 1986

kopen t/m 15Okt.'B6

MAANDAG
DIVERSEN
WIT GELEKRUIS
zuigelingenbureau
09.30-12.00 uur teParadera
(kieuterbureau volgens afspraak)

KIWANIS (Palmbeach): 19.30 uur dinner
meeting - ArubaBeachdub.

LIGA Dl MARIA (San Nicolas): iedere
maandagochtend van 08.00-12.00 uurkan
pakjes Ayudo Social afgehaaldworden - Mi-
lagrosa Centrum- Theresiastraat6.

TOERISTENSCHIP: 15.00-24.00 uur 'Sun
Princess" - vert. SELMA.
SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»
(donderdag): 18.00-19.00 uur training -
Palmbeach Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
zwembad.

ARUBA WEIGHTLIFTING ASSOCIATION:
17.00-19.00 uur gewichtheftraining -
SportcentrumNoord.

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 17.30-19.30uurzwemlessen(voor
dipl. B, E, D en F) -Americana Hotel.

*****PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur doop- en
avondmaaldienst (creche en zon-dagschool), dsAvan den Doel.
SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA. vanden Doel.
PIEDRA PLAT: 10.30 uur ds H. Hessen
(zondagsschool in het Jeugdcentrum)SAN NICOLAS: 09.00 uur ds H. Hessen"(zondagsschool op dezelfdetijd).

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00 uur; zon.: 08.00 en
19.00uur.
EMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,
10.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
18.30 uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.
SAVANETA:zat.:l9.oouur;zon.:l7.3ouur.
TANKILEENDERT: zon.: 09.00 uur.

n^k*? xl- >\fj = ~m-W~
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Ora eu tin candela den vn edificio:
NO HASI USO Dl LIFT
Pero hasi vso di trapman

Hedenavond 19.30 ___. .
Autorally FATUM21.00-03.00 ■ ■
Sluitingsfeest POVA. Sigur, pa vn i tur.

Masha danki
aan een ieder zonderuitzondering die medewerking
verleende aan welslagen van deze
Fire Prevention week 1986.

BRANDWEER ARUBA s

TEKOOP AANGEBODEN:
Modern betonnen
WOONHUIS

op 1242 m2. eigendomsgrond aan de
hoofdweg te Seroe Blancoe. 3 slaap-
kamers (Masterbedroom met walk-m
closet), ingebouwde kasten in andere
slaapkamers en gang. 2 badkamers, zit-
kamer, eetkamer, grote woonkamer,
keuken met bar als scheiding, meiden-
kamer met eigen bad en toilet, washok,
garage, grotepatio.
Totalebebouwde oppervlakte 267 m2.
Prijs A’Is. 180.000,- of
U.S. $100.000,-.
Weekends tel. 31279
Maandag t/m vrijdag tel.: 28843.

Wmmmt~S

Ofschoon hij voor derechter
commissaris verklaarde dathij
wist dat er geld in de zaak was
omdat men bewaking had, ver-
telde hij ditmaal dathij nietwist
dat er geld was. De officier van
justitiewees erbij zijn eisop, dat
hier sprake was van be-
roepswerk om de brandkast te
kraken. Hij eiste tegen hem een
gevangenisstraf van twaalf
maanden. Mr Van der Kuyp
meendedathierdan welvan een
beroepswerk kan worden ge-
sproken maar dat de daderstoch
maar amateurs waren. Zij
controleerden bijvoorbeeld niet
eens wat voor veiligheidsvoor-
zieningen er waren. Uit hetRe-
classeringsrapport zou volgens
raadsman VanderKuyp moeten
blijken dat verdachte bang was
van T.A. en daarommeegegaan
is. Hij verzocht derechter — die
over twee weken vonnis zal wij-
zen—meteenen anderrekening
te willen houden.

ORANJESTAD—Driejaar
gevangenisstraf eist de offi-
cier van justitievoor bero-
ving/diefstal door de 28-
-jarige verdachte T.A., die te
samen met D.B. onder meer
een inbraak pleegde te Ba-
lashi.

T.A. kreeg van derechter het
verzoek te stoppen met zijn ver-
haaltjes dat hij niet wist wat er
gebeurde, waardoor hij toch ze-
ker niet helemaal van San Nico-
lasnaar Balashi was gegaan. De
officier kwam tot zijn zware eis
omdat verdachte een en ander
pleegde zeven weken nadat hij
een straf van 25 maanden had
uitgezeten. Over twee weken
wordtvonnis gewezen. De ande-
re verdachte D.B. vertelde de
rechterdathij in eerste instantie
het plan had geopperd om te
gaan inbreken, doch daarvan la-
terhadafgezien,totdatT.A. hem
tweemaal was komen halen om
toch maar te gaan.

KAPEL
Marinierskazerne Savaneta
10.00uur oecumenische kerkdienst olv J.G
Feenstra, vlootpredikant.
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Compliment voor goedepresentatie

Nederland akkoord met 8,5
miljoen voor landingsbaan

ARUBA
AGENDA
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"Er zijn natuurlijk meer redenen om deorganisatie van de
olympische spelen van 1922 aan Amsterdam toe te wijzen",
zegt Van Thijn in zijn zeventiende-eeuwse ambtswoning aan
deHerengracht."Ik zalermetnadrukopwijzendathetvoor de
olympischebewegingvan grootbelang is despelen te houden
in een stadmet de minstepolitieke complicaties en de grootst
mogelijke soliditeit.

AMSTERDAM —De burgerlijke standheeft onder de inwo-
ners van Amsterdam 141 verschillendenationaliteitengeteld.
Burgemeester Ed vanThijnzal ditgegeven zeker gebruikenin
zijn epiloogvoor hetverzamelde internationaalOlympisch Co-
mité op 16oktober, een dag voor debeslissende stemming. De
hele wereld is reeds geïntegreerd in de Nederlandse hoofd-
stad.Een zeerolympisch argument.

gie ontwikkeld ten aanzienvan
delOC-leden".

VanThijn isook voorbereid op
eventuelekritiekvanuitdelOC-
kringen over drugsen criminali-
teit. "De drugs", aldus Van
Thijn, "zijn een groot probleem
voor alle steden in de wereld ge-
worden. Doordat wij er zo vroeg
mee geconfronteerd werden, we-
ten we wat er aan gedaan kan
worden. Ik kanaantonen dat het
aantal drugsgebruikers in
Amsterdam aan het teruglopen
is. Ook tenaanzien van dekleine
criminaliteithebikcijfermateri-
aalbij dehand,waaruitblijktdat
we dat terugdringen. We kun-
nen devergelijkingmet de ande-
re kandidaat-steden doorstaan."

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(baseball)
AA-klasse: 17.30uur Variante - Mitsubrf
20.30uur Royal Scorpions - CCSI.
(zondag)
16.15Fem.A:Zjuntan - Amstel Voll. Masjj
16.15Fem.A: Divi Divi " Watakeli; 17.15Am.A: Green Socks - Uuvia: 17.15 MasM
Volley Gents - Warwaru; 18.15 Fem.Sil
Hurricane - Flying Six: 18.15 Mask. 9»
Watakeli - Xaverianen.

MUNCHEN—Datook gehan-
dicapte mensen een indrukwek-
kende sportprestatie kunnen
leveren werd onlangs weer eens
in München getoond. Gehandi-
capten in een rolstoel beëindig-
deneen marathon over ruim 700
kilometer van Bremen (Noord-
Duitsland) naar de Zuidduitse
stadMünchen.

Op de foto een aantal van de
deelnemersvlak voor definish in
München.

5. Zeemacht 2 4-2 ( 8-16)
6. Cadushi 5 4-1 ( 8-16)

Cadushi 4 na gelijkspel van Zeemacht 3
alleen aan de leiding in de tweede klasse

Eervol 29e van de 70 deelnemers:
Minihouse Bridge Marathon in Rotterdam
was succesvol voor Curaçaose teams

WILLEMSTAD — Daar
veel van despelers die uitko-
men in dehoofdklasse van de
eilandelijke badmintoncom-
petitie op de middelbare sa-
choolzitten,was hetergmoei-
lijk in deafgelopen weekeen
volledigecompetitieaf tewer-
ken. Vele spelers waren ver-
hinderd door de in die week
plaatsvindende schoolonder-
zoeken. Er werd slechts één
wedstrijd gespeeld:Asiento 1- Cadushi 2. Een zelfs bij dat
duelontbrakdooreen school-
onderzoek een dame bij Ca-
dushi 2, datkansloos met 5-0
ten onder ging.

Eerste en tweede klasse
In de eerste klasse speelde Ca-

dushi 3 de tweede wedstrijd te-
genAnimo 3.Eerzijnslechtsdrie
teams in deze klasse. Evenals de
vorige ontmoeting eindigde deze

Cadushi 4, tot aan het begin
van de vierde competitiedag sa-
men met Zeemacht 3 op kop,
maakte geen fout. Zeemacht 2
mocht zelfs geen enkele partij
winnen, waardoor de 6-0 over-
winningCadushi4 alleenaan de
leidingbracht. Slechts in het he-
ren-enkel en het dames-dubbel
moest de winst in drie sets wor-
den binnen gehaald..De andere
werden in twee sets gewonnen.

Animo 4 bleek goed opgewas-
sen tegen Cadushi 5. Slechts in
het heren-dubbel wist Cadushi
eenvuist te maken. Animo 4won
met 5-1.

Het dames-enkel werd ookeen
overwinning voor Zeemacht,
maar het heren-dubbel van
Asiento wasveel sterker dandie
van Zeemacht, zodat de stand
wederom gelijk werd: 2-2. Met
een superieur spelend dames-
dubbel kwam Zeemacht weer
voor te staan, waardoor de
laatstepartij, hetmixed-dubbel,
moest beslissen over winst of ge-
lijkspel. Osinga en Elisabeth
kwamen hierin weer tegenover
elkaar te staan. Nu was hetEli-
sabeth die mede verantwoorde-
lijk was voor de winst van 15-7,
18-17.De eindstand van het duel
tussen Asiento en koploper Zee-
macht 3 werd hierdoor 3-3.

sen Asiento en Zeemacht weer
gelijk: 1-1.

WILLEMSTAD— De Cura-
caose vertegenwoordiging op
de Minihouse Bridge Mara-
thon in Rotterdam heeft een
goede indruk achter gelaten.
Men eindigde als 29e in een
veld van 70 deelnemers,
waaronder zeer sterke spe-
lers.

Toen vorig jaarenige Antilli-
aanse spelers werden benaderd
met devraag ofzij wilden deelne-
men aan een 34-urigebridgema-
rathon van Minihouse inRotter-
dam werd ditzowel met enthou-
siasme als enige reserve geac-
cepteerd.

Er wordt namelijk gespeeld
met twee paren. Terwijl het ene
paarspeelt heeft hetanderepaar
vrij."Vorig jaarwerdenachtrófil
denvan ongeveer4 uurgespeeld:
van zaterdagochtend 09.00 uur
tot zondagavond 19.00 uur.

Dit jaar was het schema iets
gewijzigdenbovendienmet twee
uur verlengd n.l. voor elk paar 4
uur- 4 uur - 6 uur - 4 uur spelen.
De rust van zesuur voor elk paar
was juistvoldoende om 1 a 2 uur

Bridge- uitslagen van
Asiento en Baranca

VanThijn staat nu voor defi-
nale. Hij maakt zich op voor de
eindsprint, die zijn Amsterdam
naast en langs Barcelona moet
brengen. "InLausanne zal ik het
nog druk hebben met ons Hol-
land House, onze permanente
tentoonstelling, verschillende
belangrijkeontvangsten en eva-
luerende besprekingen in onze
delegatie.We hebbeneen strate-

De pogingen van Amsterdam
de spelen binnente halenhebben
veel geld gekost. "We hebben
niets onverantwoords gedaan.
Vergeleken met andere kandi-
daten springen we er gunstig
uit", meent de delegatieleider.
"We hebben verschillende din-
gen, die we graag wilden, laten
vallen. De competitie heeft meer
gekost dan voorzien. Het is hier
en daaruitde hand gelopen. Het
lOC heeftwillen ingrijpen,maar
dat is niet gelukt. Het enige dat
daaruit is gekomen, is dat de zo-
mersteden in Lausanne geza-
menlijkeen lunchzullen geven."

Het beslissende ogenblik is
bijna aangebroken. De afgelo-
pen twee jaar kreeg Van Thijn
steeds mindertijd burgemeester
van Amsterdam te zijn. "Toch
heb ik er zorgvuldig voor ge-
waakt mijneigenlijketaken niet
te verwaarlozen.Een kwart van
mijntijd gaat opaanrepresenta-
tie. Ontvangsten, openingen,
congressen, die tijd was door-
gaans olympisch, maarbehalve
een korte periode in Seoel en nu
acht dagen Lausanne heb ik
geen college gemist."

4. Intern psychologisch ele-
ment. "De kandidaatstelling
voor de olympische spelen heeft
geweldige impulsen gegeven
naar allerlei samenwer-
kingsverbanden. Ik noem Den
Haag-Amsterdam, bedrijfsle-
ven-sport, gemeente-
bedrijfsleven. Er gingen plotse-
ling allerlei deuren open. Het
enthousiasme had ook uitstra-
ling naar andere projecten. Het
feit dat we de durf hadden de
olympische spelen te organise-
ren, heeft iedereen meer
zelfvertrouwen gegeven, een po-
sitievewerking".

Een nieuwe woonwijk van de
stad, die tijdelijk als olympisch
dorp zal fungeren, komt zelfs
acht jaareerdervan de grond.Er
komen ook nieuwe sportakko-
modaties. Anders zouden we
daargeen kans toe zien".

Het idee de olympische spelen
naar Amsterdam te halen komt
niet van Van Thijn af. Hij geeft
toe hiernooitopgekomen te zijn.
"Ik heber ineerste instantie zeer
kritisch naar gekeken. Na een
paar dagen zag ik het toch wel
zitten, zekeromdat hetgoedvoor
de stad is". Het was nieteenvou-
digde gemeente op een positieve
lijn te krijgen. "Het grootste
voorbehoud, dat gemaakt werd,
was dat we geen financiële risi-
co's mochten lopen. Er is op vele
niveaus gerekend en de uit-
komsten waren gunstig. De ge-
lederen konden worden geslo-
ten. Watwas nodigom decompe-
titie aan tekunnen".

De olympische kandidatuur
van Amsterdam stoelt volgens
Van Thijn op vier positieve
punten:

1. De promotie van de stad.
"Amsterdam heeft van Mexico
tot Moskou de voorpagina's ge-
haald en uitgebreid op de
sportpagina's gestaan. Pas nog
L'Equipe in Parijs, sport Zurich
en The Times.Er is hierzelfs een
journalistuit China geweest
plus overal vandaan allerlei
filmploegen. Het hoogtepunt
moet nogkomen".

2. Economisch belang. "Vol-
gens berekeningen van het Fi-
nancieel Economisch Instituut
teRotterdam betekenen de spe-
len een injectie van vier miljard
guldenen 30.000 manjaren aan
werkgelegenheid, waarvan zes-
tig procent in de Amsterdamse
regio".

3. Infrastructuur. "Allerlei
voorzieningen en verbeteringen
komen in versneldtempo gereed.

In z.jn slottoespraak zal de
burgemeester ook wijzen op de
overzichtelijkheidvan Amster-
dam. "De spelen zullen de stad
niet ontwrichten. We zijn ge-
wend jaarlijksmiljoenen toeris-
tenoptevangen. We beschikken
over organisatietalent,ook inza-
ke hetcommunicatie-aspect. Ne-
derland staat garant voor de
know how. Tenslotte zullen wij
decultuurvolledigintegrerenin
het sportgebeuren. Het ver-
plichte cultureelfestival zal er
bij ons nietzomaar eenbeetje bij-
hangen".

De spelen moeten ook in een
klein land gehouden kunnen
worden. In een land, waar de
sport volop in de belangstelling
staat. Wij hebben een organisa-
tiemodel met autonomievoor de
sport, maarwel ineenvoortreffe-
lijke samenwerking met deover-
heiden hetbedrijfsleven. Omdat
wij wars van gigantisme zijn,
staat de soberheid voorop. De
spelen mogen zich niet zodanig
ontwikkelen, dat zij in de toe-
komst voor kleine landen on-
mogelijk worden".

Zestien boksamateurs
naar trainingskamp

Voor jubileumtoernooi:

In de tweede klasse werden
wel alle wedstrijden gespeeld;
daarom dezeweek watmeeraan-
dacht voor deze wedstrijden.
Asiento 2 wasgastheervoor kop-
loper Zeemacht 3. In het eerste
heren-enkeltriomfeerde Roy At-
well van Asiento met 15-5, 15-3
zeer overtuigend. Oswin Elisa-
beth kwam tegenover een meer
gelijkwaardiger tegenstander te
staan. De eerste set werd voor
Zeemacht, Elisabeth pakte de
tweede set. De derdeset werdeen
zeer spannende aangelegenheid.
Beide spelers gingen tot het ui-
terste, waarbij Osinga voor Zee-
macht uiteindelijk over de lang-
ste adem bleek te beschikken.
Met dezewinst was de stand tus-

strijd in een 5-1 overwinning
voor Animo 3. Vorigekeer redde
Cadushi de eer via het dames-
enkel; nu via het dames-dubbel.
Het dames-enkelspel werd een
'narrow escape' voor Animo en
ook inhet heren-dubbel werd pas
na zware tegenstand gecapitu-
leerddoorCadushi. Ditvoorspelt
voor de derde ontmoeting niet
veel goedsvoor Animo, daardeze
keer een paar partijen maar net
door Animo werden gewonnen.

De stand na vier competitie-
dagen:
Hoofdklasse:
1. Animo 1 3-6(10- 5)
2.Tampanja 3-4(11- 4)
3. Cadushi 1 3-4 ( 9- 6)
4. Animo 2 3-4 ( 9- 6)
5. Asiento 1 4-2 ( 9-11)
6. Cadushi 2 4-0 ( 8-16)

Eersteklasse
1. Animo 3 3-6(13- 5)
2. Zeemacht 1 2-3 ( 9- 3)
3. Cadushi 3 3-0 ( 2-16)

Tweeedeklasse
1. Cadushi 4 4-8(22- 2)
2. Zeemacht 3 4-7(17- 7)
3. Animo 4 4-4(13-11)
4. Asiento 2 4-2 ( 8-16)

Bij winst van Cats vanavond tegen Royal Scorpions:

WILLEMSTAD — Deze
week zijn er weer bridge-
activiteiten geweest.Asiento-
dames, Asiento en Baranca
hebben de onderlinge strijd
weer gestreden met de vol-
genderesultaten:
Asiento
1. Hm. Douglas - Winkel:
61,98%; 2. Mej. Snellers - Hr.
Verboom: 57,29%; 3. Ds. Vos-
kamp - Van Beek: 56,77%; 4.
Echtpaar Van Henegouwen en
het koppel Mevr. De Jong - Hr.
De Vries: 50%.

De overige 5 paren scoorden
beneden de 50%.

Stadnicki met Boelaars - Lal"
bert.
8. Hongarije met Dumbovicbj |
Korvacs -Linczmayer -Koltai'
9. Noorwegen
10. Israel

Als kanttekening willen t[
opmerken dat het team Meifll
Berger van Oostenrijk (hi{
tweede) ook op de wereldkamP
oenschappen paren inMiami» 'tweede eindigden. De op de'|
plaats geëindigde Polen K<*
walski - Stadnicki met de Ned*
landse aanvullingBoelaar' *Lambert maakten deel uit vl Jhet wereldkampioensteam ftallen 1984in Seattle, terwijlf
als achtste geëindigde Honga^i,
së ploeg-vorig jaar (teze- nfl-rf
thon won.

Als men zich verder dan &_realiseert dat het Nederlands
jeugdteam (Europees kampio^
1986Dopde 16eplaats eindig^
Hans Kreyns met zijn team
een 13e plaats, Anton - MaaSJBep Vriend enKaiser van Opp*]
finishten 19e en dekampioen*]
van Zweden Linquist A
Hallberg, die niet verder wist*]
tekomen dan de 21eplaats, A_
heeft men een aardige indrl*,
van de sterktevan het veldcn1'
prestatie van onze eiland)?'
noten.

Tenslotte dientopgemerkt.
worden dat geen enkel landov
cieel vertegenwoordigd W*
maar dat door de organisa'
sterke en bovendien bevrieP' I
relaties overal ter wereld w* <
den benaderd en gevraagd et |
representatiefteam afte vaal*
gen. Bijna alle buitenlandse'
ookenige sterkeNederlandse*
ams werden gesponsord, wa<
bij, afhankelijkvan desterkte1
bijdragen van 50% tot 75% V*
dekosten bedroegen. De orgafl
satie wasin handenvan bridgB]
ring 1935terwijl Minihousen 'derlandde grote sponsorwas] I

Het Curasaose team speejj 'onder de naam Minihouse C|'
racao.

Sokolov speelt in februari
tegen Anatoli Karpov

Beslissingsduel wordt noodzakelijk
tussen Wild Cats en Sta. Rosa Indians

Joesoepov was niet in vorm:

Het team van CDP Minihouse
Aruba bestaande uit Bob Lopez
Henriquez met Sietze van der
Meer en Hans Somers met
partner eindigden op de 50e
plaats.
De uitslag was alsvolgt:
1. Indonesië (Manoppo - Lasut -
Jasin - Muhawar)
2. Multihouse Oostenrijk (Fucik
- Kubak - Meinl - Berger)
3. Gosschalk met Tammens - Sa-
cul - Miemeyer.
i. Borst met Hoogeveen - Boe-
laars - De Haan.
5. Robey Engeland met Forres-
ter - Hackett - Elinescu - Gruia.
6. Canada - Calrab USA met Ba-
ran - Stem - Malson - Cornell.
7. Polen/Nederland Kowalski -

Van den Ende - Moenir Alam
wonnen ditmaal niet de laatste
ronde, maar werden goede derde
met een score van 64,40%. In to-
taal eindigdehet teamvan Cura-
gao op de 29e plaats uiteen veld
van 70 teams. De bezetting was
dit jaar zo mogelijk nog sterker
dan vorigjaaren wel voorname-
lijk omdat dit jaarmeer Neder-
landse topteams deelnamen.

Dit jaarnam een team van Cu-
ragao deel bestaande uit de Cu-
ragaose kampioenen de dames
Bongers- VandenEnde en wede-
rom Siem van den Ende en Lo-
renzo Moenir Alam: Er werd ge-
speeld in het Rotterdam Hilton
hotel op 4 en 5 oktobher. Het
beeld van de gehele marathon
was vrijwel identiekaan dievan
vorig jaar.

Van den Ende - Moenir Alam
wonnen toen zelfs de laatste zit-
ting met een score van 65,59%.

of helemaal niet te slapen.
De oorzaak van deze korte

'slaap' isnatuurlijk datbijna nie-
mand na een intensieve bridge-
wedstrijd gemakklijk in slaap
zal vallen. Het team, bestaande
uitde spelers Siemvan den Ende
met Lorenzo Moenir Alam en
Hans Vos/Henk Beerman be-
haalde vorig jaar een eervolle
24eplaats van de64 teamsvan 4
spelers.

(3e competitieronde): 1. Ds.
Zwollo - De Paus: 67,35%; 2. Ds.
Maas - Geenen: 63,61%; 3. Ds.
Brans - Zeinstra: 60,88%; 4. Ds.
Kruisheer - Plantz: 58,84%; 5.
Ds. Henriquez - Henriquez:
58,16%;6. Ds. Schnitger- Schou-
ten: 56,46%.

Asiento-dames

WILLEMSTAD - Op de
laatste speeldagvan de voor-
ronden van de AA-klasse ba-
seballcompetitie is het nog
nietbekend welkeploegen te-
gen elkaarzullen uitkomenin
deplay-offs. Na de nederlaag
van Wild CatsUanco di Cari-
be afgelopen donderdag te-
gen Alpha/Mitsubishi nam
Sta. Rosa IndiansVariante
gisteravond op zijn beurt
weer bezit van de eerste
plaats doormiddelvan een 4-
-2 zege over Blue
HawksKodela.

Groep A:
1. Echtpaar Maas: 63,33%; 2.
Hm. Schrills - De Haseth:
60,42%; 3. Hm. Engelman -Roerhorst en Mw. Voskamp - Hr.Wintgens: 57,92%; 5. Ds. Henri-
quez - Henriquez: 57,50%; 6.
Echtpaar Van Henegouwen:
50,42%.
De overige 6 paren zaten bene-
den de 50%.
Groep B:
1. Echtpaar Schnog: 59,03%; 2.
Hm. Verboom - Koch: 58,68%; 3.
Ds. Jansen - Blankevoort:
57,99%; 4. Mw. Jilisen- Hr. Jili-
sen: 57,29%; 5. Ds. Geurds - Seni-
or: 55,90%; 6. Echtpaar Kruis-
heer: 52,78%; 7. Echtpaar Ooms:51,04%.

De overige paren zaten onder
de 50%.

Baranca

Joesoepov was de laatste we-
kenin slechtedoen.Hij had,nota
bene met de zwarte stukken, de
eerste, derde en negende partij
gewonnen. Hij verloor alleende
zevende partij.DoorSokolovs al-
les-of-niets-poging in de slotfase
van definale stokte de score van
Joesoepov. De aanwezige groot-
meesters waren echter van me-
ning dat Sokolov ondanks zijn
imponerende zegereeks nog niet
rijp genoeg was voor deontmoe-
ting met Kasparov ofKarpov.

Sokolov won vier partijen. Ze-
ven ontmoetingen eindigden in
remise. De wedstrijdenreeks
tussen Sokolov en de verliezer
vanKasparov -Karpov begint in
februari in Spanje. De winnaar
daarvan is de uitdager van de
wereldkampioen. De tweekamp
om het wereldkampioenschap
zou in deherfst van volgend jaar
moeten volgen. Met nog twee
van de 24 partijen te gaan heeft
Kasparov, die met 11,5 - 10,5
leidt, eenhalfpunt nodigvoor de
prolongatie van zijntitel.

De 23-jarige Sokolov beëin-
digde in het weekeinde een
verbijsterend herstel, nadat
hij na tien partijen met 4-6
achter had gestaan. Hij won
er vervolgens drie op rij. Za-
terdag staakte de drie jaar
oudereJoesoepovdestrijdop
de 69ste zet van devrijdagaf-
gebrokendertiendeparty. De NederlandseBoksbond heeft

reeds twaalf boksers aangewe-
zen voor "The Dutch Open". De
andere vier plaatsen worden be-
zet na selectiewedstrijden, die
komend weekeinde worden ge-
houden.

De twaalf aangewezen bok-
sers zijn:

Lichtgewicht: Richard Tuur
(Hoogvliet) en Silvio Mezzenga
(Munstergeleen).

Lichtwelter: Reino van der
Hoek (Leeuwarden en onbe-
kend).

Welter: Ronald Vos (Amster-
dam) en onbekend.

Zwaarwelter: Murad Louati
(Den Haag) en onbekend.

Midden: Peter Zwezerijnen
(Nieuwegein)en Arny Burfleson
(Amsterdam).

Halfzwaar: Floris Dekker
(Rotterdam) en onbekend.

Zwaar: Arnold Vanderlijde
(Heerlen) en Hans van Berel
(Arnhem).
Super-zwaar: Wim Gerritsen
(Arnhem) en Dick Stupers (Den
Bosch).

DEN HAAG — De zestien
amateurs dieverdeeld over acht
gewichtsklassen Nederland zul-
lenvertegenwoordigenin het In-
ternationale Jubileumtoernooi
ter gelegenheidvan het 75-jarig
bestaan van de Nederlandse
Boksbond, zullen goed voorbe-
reidaan destart komen. Voorhet
toernooi, dat van 6tot en met 11
november in Rotterdam wordt
gehouden,gaan de zestien ama-
teurs van 27 oktobertoten met 5
november in een trainingskamp
inBreda. DetrainersHenny van
Bemmel (Arnhem), Jan
Schildkamp (Hoogvliet) en Stan
van de Driessche (Rotterdam),
zijn verantwoordelijk voor de
voorbereiding.

Gisteravond waren CharoMa-
rt en Richel Martina van de Sta.
Rosa-ploeg en HumphreyGran-
ger en Gerald Dunlop van Blue
Hawks goedop dreefop de wer-
persheuvel. In 11 innings wer-
den slechts 11 honkslagen gere-
gistreerd.Naeen langerij nullen

Beide wedstrijden werden ge-
karakteriseerd door kundig
optreden van de werpers. Bij
Cats-Alpha hadden Francis Pe-
tronillaen AllisonRodriguez het
voor het zeggen. Rodriguez won
dit interessante duel uiteinde-
lijkmetbehulpvan Avalon Hoek
die alle drie Alpha- runs produ-
ceerde met zijn tweede seizoen-
homerun.De eindcijfers waren:
3-6-2 voor Alpha en 1-3-0 voor
Cats.

Voor beide ploegen vormde de
wedstrijd de afsluiting van het
voorseizoen.lndians moet echter
misschien nog een beslis-
singspartij tegen Wild Cats spe-
len alsvorensaan de play-offs te
kunnen beginnen.lndien Cats
namelijk vavavond de slotwed-
strijd van Royal Scorpions wint
komt het weer op gelijke hoogte
met Indians (17-7).Een beslis-
singswedstrijd wordt dan nood-
zakelijk tussen beide ploegen-
.Verlies voor Cats houdt in dat
Indians als nummer één in de
halve eindstrijdhet als nummer
vier geëindigdeSta. Maria Pira-
tes ontmoeten.De eerste wed-
strijd is geprogrammeerd voor
maandagavond.

op het scorebord opende Blue
Hawks indevijfde de score. Indi-
ans kwam echter in de lucky se-
ven aan de leiding dankzij Stan-
leyPalm die met een opportune
honkslag twee ploeggenoten
over de thuisplaat zond. In de
achtste werd het, wederom als
gevolg van een misgreep bij
Cats, 2-2. de gelijke stand werd
pas in deelfde slagbeurt verbro-
ken.lndians profiteerde van
tweefouten om op 3-2 te komen
waarnaShahinElhage dezeker-
heidsrun binnensloeg met een
driehonkslag. De eindcijfers lui-
den: 4-7-3 voor Indians en 2-4-2
voor Blue Hawks.
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Burgemeester Ed van Thijn van Amsterdam over OS ’92:

”De Spelen moeten ook in een
klein land gehouden kunnen worden”

WILLEMSTAD — In totaal
150 deelnemerswaren er afgetai
pen zondag bij de kareda di gi*l
siavanRoad Runners Club Kon
sou gesponsord door Kodela el
hotelLas Palmas.

De start van deze 5 kilometen
loop wasom07.00 uur 's morgew
bijKodela op hetRif en de finislj
na 5 kilometer bij Las Palmas. f

Het waren de tweelingbroer
Williamsdieals eersten de einw
streep passeerden: Anthony WÏ
liamsin 15minutenen45 secom
den. Zijn tweelingbroer
Siegfried passeerde de finish M
16.21. op de derdeplaats finishfl
Leo Berenos, terwijl Vishitrt
Benschop de eerste dame was. j

Na afloop werd bij hotel V\Palmaseen buffet-ontbijtaangg
boden aan alle deelnemers, eel
gestewelkezeer opprijs werd jffl
steld door de lopers.

Tweeling Williams wint de
Kodela - Las Palmasloop

Schoolonderzoeken verhinderen duels in hoofdklasse



De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets.

Op9 oktober 1986 is van ons heengegaanmijn dierbareechtgenote,
onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder:

Mevrouw Vera Margarita
Paulina KOSTER - EERSTELING

Haar echtgenoot : Ernesto (Netto) KOSTER
Haarkinderen : MiriamKOSTER

HettyKOSTER
Ilse en Donald MAARTEN-KOSTERen kind
Gerald KOSTER

Familieleden : JanineRIJNA
Carlos IsbelioKOSTER en fam.

Familie : KOSTER, OSINGA-KOSTER
Lucia PAESCH
Gabriela CICILIA

Familie : RIJNA, BERNABELA,EERSTELING,
lETSWAART,MACKAYA,PIKEURen
MAARTEN
Geronimo MARTIS en fam.
Ramona THODE enfam.
JosefaWILLEMS en fam.

De teraardebestelling vindt plaats op zondag 12 oktober a.s. om
16.00uur, vertrekkendevanuitEL TRIBUTOOTROBANDA naar
deR.K. Begraafplaats aan deRoodeweg.
Gelegenheid tot rouwbeklag vanaf 13.00uuraan derouwkamerEl
Tributo Otrobanda.
Gelieve geen rouwbeklag aan huis.

EXPRESSION OF THANKS >*3C^
We herewith express our sincere grati-
tude to all family, relatives, friends and f%Ê mk
other acquaintances who have shown
their simpathyduringthe hospitalizati- U X
on,passing awayandfuneral ofourbelo- «S
ved husband, father and grandfather

LUCIUS ALBERTUS t_M fARRINDELL —— *
Your shown sympathy has strenghtenedus in thesedays of
sorrow. May the LORD bless you!
Mrs. Maria - Inez Arrindell - Meyers, children and
grandchildren.f TE KOOP: 1

ZEILBOOT
Flamingo Feather

21 ft. 5 Blaappl. i.z.g.st.
1eprijs 1985Race rondBonair*
Ie prijs 1985Bonaireregatta (touring
C'aMe) Tel, 6200

Dr. C. Schaapveld, Bonaire. >

LArectoren bijeen op Puerto Rico

WILLEMSTAD -Ter viering
van het eeuwfeest van defraters
van Tilburg, brengt het comité
dat in dit verband de herden-
kings- activiteiten organiseert,
op 13 november een Delftsblauw
wandbordop de markt. Het bord
heeft een middellijn van 34 cm en
vertoont een afbeelding van
"Huize Scherpenheuvel". Verder
vermeldt het aan de bovenkant
"1886— 100jaarfraters opCura-
gao 1986". Het bord is verkrijg-
baarvoor deprijs van 175gulden
bij inschrijving tot 13 november
en daarna in deplaatselijke za-
ken voor hetbedrag van 195gul-
den. Inschrijving kan plaatsvin-
denbijdeboekhandelsStAugus-
tinus, Van Dorp Eddine, Men-
sing en Salas, alsmede bij Toko
Zuikertuintje en La Bonanza
Otrobanda.De netto opbrengsten
van debordenzullenbijdefeeste -lijkheden in november a.s. ge-
schonken wordenaan de overste
van defraters.

"RANDWEER: 8222'AXICENTRALE:BB4SH°SPITAAL:B9OO
Lagoen: maandag t/mvrijdag

|^08 00-1b.OO uur; zaterdag 08.00-12.00

|*ENBARE BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

"aandag en donderdagvan 14.00-18.00
Urn'nsda9 en vr'ida9 van 08.00-12.00/
uur) 17'°°uur; 2a,erda9 van 10.00-12.00

voor lezers)
""«nsdag van 14.00-19.00uur.

°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
**"9&lekende stukken 15.45 uur; gewone
****> 16.30 uur.

J^RVICECLUBS
g^anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel

ns:informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
ound Table: elke tweede maandag -

TerraCorra.
woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
J£j°o-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

hi^lEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
fL *" gelieve contact op te nemen metde*wRudy Bedacht. Noord Nikiboko 194.

gJ^JECLUB (Weg naar Willemstoren):
ta?*6ndopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-aa9 van 12.00-24.00uur.

dao EEKUUR (gezaghebber): elke donder-
stüurVan 090°-l 100 u"r op he Be-

Kralendijk; laatste donder-an Ie maand van 10.00-12.00uur te

Vn°RT
vVOETBALVER.ATC

1 bezing madrina.

feIENSTEN"aöefc rnarduskerk Kralendtfk:
Uur ,1<518.45 uur; zondag 08.30en 19.00
n

<C^otokerkAntrioi:Uur 193° uuf:zondag 09.00 en 18.00

di^cuskerkRincon:
ookzondag, 19.30uur.

S^ fBeven aan Mevr. A. Wong-Loi-
s'Kaya Cacique 4.

Argentinië knoopte pas in
1946met deSovjetunie diploma-
tieke relaties aan. Dit gebeurde
niet lang nadat generaal Juan
Peron voor de eerste maal presi-
dent van Argentinië werd. Deze
mikte op een normaliseren van
de betrekkingen evenals op het
aanhalen van de economische
banden tussen beide landen.Dit
proceszette zichvoort tot in de ja-
ren 70.Rusland werd zelfs debe-
langrijkste afnemer van Argen-
tijns graan. In die periode ver-
loor Argentinië ook zijn be-
langrijksteafzetmarkt voor zijn
vlees als gevolgvan het protecti-
onistische beleidvan de Europe-
se Gemeenschap.Dit hadeen erg
nadelige invloed op de Argen-
tijnse economie. Een goede han-
dels- verhouding met Rusland
was dus meegenomen. Dus ei-
genlijk was het dus niet zo op-
merkelijk dat nota bene onder
het militaire bewind de banden
met de SU steeds nauwer wer-
den, waarbij men alle ideolo-
gische geschillen liet voor waar
zij waren. Het jaar1981was zelfs
een topper toen er niet minder

BUENOS AIRES—Voorde
eerste keer brengteen Argen-
tijnse president een bezoek
aan deSovjetunieenaan com-
munistisch Cuba. Het is een
onderstreping van het beleid
van Raul Alfonsin te streven
tot het aanknopen van goede
relaties, ook met socialis-
tische landen.

weer «vriendelijk» geworden,
hoewel Alfonsin die als burger
aan de macht kwam na het zo-
veelste militaire interregnum
een felle tegenstander is van de
Marxistische ideologie. Dit
neemt nietwegdatAlfonsin zich
op het standpunt stelt dat ook
met de socialistische landen de
betrekkingen goed kunnen zijn.
Agentinierekent zichonder hem
dan ook tot de niet- gebonden
landen wat betreft het Oost-
West- conflict. Van deze onaf-
hankelijke opstelling getuigt
het bezoek van Alfonsin aan
Moskou en Havana.

Argentiniëwaseen derLatijn-
samerikaanse en Caribische
landen dat de betrekkingen ver-
brak met het Cuba onder Fidel
Castro en welinhetbeginvan de
jaren60. Dit gebeurdevooral on-
der druk van de VS. Een van de
eerste handelingen van de her-
kozen Juan Peron als president
in 1973washetherstelvan dedi-
plomatieke betrekkingen met
Cuba. De Cubaanse president
van datogenblik, OsvaldoDorti-
cos, wasdanookpersoonlijkaan-
wezig bij de inhuldiging van de
eerste president na hetmilitaire
tijdperk. Tentijde van de Malvi-
nas oorlog werden de econo-
mische banden tussen Argenti-
niëenCuba nauweraangehaald.
Sindsdien zijn de betrekkingen

De laatste jarenis Moskou wel
bij Buenos Aires gaan aandrin-
gen om de handelsbalanswat
meer in evenwicht te brengen.
Deze is namelijk uiterst nadelig
voor Moskou. Daarin is wel wat
verbetering gekomen maar het
is nóg steeds zo dat Argentinië
meeruitvoertnaar deSU danhet
invoert uit dat land.

dan voor 3,2 miljard dollar met
Rusland werd verhandeld. De
Sovjet- markt was van zon groot
belangvoor Argentiniëdat Bue-
nosAires het graan- embargo te-
gen de SU na de inval in Afgha-
nistan negeerde, zoals dit werd
afgekondigddoorpresident Jim-
my Carter. Waarschijnlijk ook
om dezereden nam Moskou een
lijdzame houding aan ten op-
zichtevan hetdoormilitairenge-
regeerde Argentinië.

Rechter geschorst in Chili
die niet meewerkt amnestie

In verband met ontvoering communisten 10 jaargeleden

continent. Het initiatiefvoor het
congres ging uit van de Intera-
merikaanse universiteitvan Pu-
erto Rico, welkezijn 75everjaar-
dag viert. Een Cubaanse rector
die men had uitgenodigd kon
niet komen omdat het State de-
partment in Washington daar
een stokje voor stak.

"4^JuAN—op PuertoRico
houH eze aBen een congres ge-
8u ren vanrectoren van univer-

l"*n uitLatijns Amerika.
(Vft , Er
öiep erdertigverwacht. Alge-
*e v.^ '^mavan discussieop de-
vaö^eenkomst was De situatie

et hogere onderwijs op dit
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BritishP. 1,4340 'JanYen. 6,472
Gernartl. 50,32 CanD. 72,08
Gold 431,00 Silver 5,62
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Akzo NV 144,80 Nat.Ned. 80,70
Cred.lyon. 88,00 Ned.Lloyd 176,80
Aegom 89,30 Philips 48,00
Fckker 62,50 Royal Dutch 202,00
Gist.Broc. 45,60 Telegraaf 329,00
Heineken 169,50 Unilever 474,50
KonPap. 156,00 Verto 42,00
KIM 45,80 VNÜ 329,00
Meneba 96,00 Index 277,20
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Borg.Wam. 35+1 IBM 123 7/8 + 1 5/8
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OocaCola 35 7/8 + 1/4 (CR 45 3/8 - 3/4
Oontr.Data 25 - 1/4 Pepsioo 26 5/8 + 5/8
Delta Airl. 47 - 1/2 Ramada Inns 6 7/8 - 1/8Diebold 39 5/8 + 1/8 Safeway 59 5/8 - 1/8
Digital Eg. 90 7/8 - 7/8 Seagram 60 3/8 unch
Di*»nt 80 5/8 + 1/8 Tteledyne 312 1/2 - 5 1/2
East.Kodak 56 + 1/8 Texas Instr. 112 1/4 + 1/8
Firestone 25 - 1/4 Ttextron 56 3/4 - 1/8Gen.El. 73 7/8 - 1/8 Union Pac. 58 5/8 - 1/2
Genl.Dyn. 73 1/2 - 1/8 Unocal. 24 - 3/8Genl .Motors 67 1/8 + 1/2 Varian Ass. 23 1/2 - 1/8
Hewlett P. 37 3/4 + 1/2 Warner Lamb. 54 3/4 - 1/4Hilt.Hotels 69 1/8 - 1/8 Williams Cos 19 + 1/4
DOW JONES
Industrials 1.793,17 - 3,65

1
Transportation 824,13 - 2,25
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Coiputer s Technology 102,12 + 0,80
Precious Metals 66,87 unch
REUTER.

BSfj MAIHJKO & CUKIEL'S BANK N.V.
PLfcfl INVESTMENT DEPARTMENT
Wfib ii For further information call
ISfegpÉl Tel. 612511/612991/612294

1 " jrfaattdtütctt |
DURANTE DIANAN DI VAKASHON

13teku18diöktober

; yuda bo yu progress den iesamentu
SERIE DIHANNY LEVI

n \ (kuentanan basé riba kosnan rondo di nos)
! BarikaHeel ’. 2.25 c-ri_ *nm_i».i De Orkaan ’. 4.50

DeMorokoi ’. 3.40 SfiEdESS!
Bx) Jenny deKat ’. 3.40 _wjv.ii.jj

«Xl Yuana " 350 f uif j*jWK TwinkyPink ’. 3.40 NA/. 10,-
-|| NJ Totaal ’.22.70 J
l H|j Ademas diskuentoriba Suskeen Wiske.Kuifje. Robbedoes. Buck Danny
\ Q . Lucky Luck, Billy Turf, enz. enz.

V Boekhandel ijSSW

; L_% ] Abraham deVeerstraat 12 «H^3j Tel.:611904-612782-613558 T^-3^ j

R.M. PATTINAJA, ARTS
AFWEZIG

tot 16oktober 1986
WAARNEMER

P.H. JANSSEN,ARTS
k

Velpstraat 17 -Tel.: 53337

het oordeel van de hoogste
rechters een aantasting van de
fundamentele basis van de
rechterlijke organisatie en het
functioneren daarvan. Reden
waarom men hem disciplinair
strafte.

Het gaat hier om een amnes-
tiewet welke allenvan strafont-
slaatdieals«dader, medeplichti-
geofanderszinsbetrokken is ge-
weestbij crimineledadentijdens
de periode waarin de staat van
beleg van kracht was tussen 11
september 1973 en 10 maart
1978». Op 11 september voerde
het Chileense leger de
staatsgreepuitwaarbijPinochet
aan de macht kwam. Meteen
werd toen de staatvan belegvan
kracht. De amnestiewetdektal-
le misdadentegen demensenre-
chen welke in dieperiode zijn be-
gaan in het belang van de strijd
tegen decommunistenen desub-
versie, zoals ditformeel heet. In
dieperiode zijnvolgens hetvica-
riaat van de Solidariteit zeker
zeshonderd mensen ontvoerd
van wie nooit meer iets is ver-
nomen.

luchtmacht- commandant van
Chili behoorde, generaal Gusta-
vo Leigh die als zodanig ook lid
was van de militaire junta die
aan de macht kwam na de
staatsgreep door generaal Au-
gusto Pinochet in 1973. Later
viel hij in ongenade bijPinochet
Daarnaast behoordencrook nog
twee andere luchtmacht- gene-
raals tot dezeontvoerders-bende
evenalseen generaalvan depoli-
tic. Dit gezelschap werd ver-
dachtvan deontvoeringvan zo'n
tiental militante communisten
tien jaargeleden. Hij wilde hun
vervolging doorzetten en gaf
geen gevolg aan de recente
opdracht van het hoogste
rechtscollege om deze veertig
verdachten amnestic te verle-
nen. Hij gingnietverder dan het
op vrije voeten stellenvan dezes
verdachten die nog vastzaten,
van wie vier militairen waren
maar gafgeengevolg aan derest
van deopdracht, namelijkdathij
hen allemaal amnestic moest
verlenen.Dan konden debetrok-
ken documenten voorgoed wor-
denopgeborgen in de archieven.
Deze insubordinatie was naar

SANTIAGO DE CHILE —Het Chileense hoogge-
rechtshof heeft een rechter
geschorst die eerder had ge-
weigerdamnestie te verlenen
aan veertigverdachten in een
paar ontvoeringszaken van
tien jaar geleden. Van deze
veertig verdachten waren er
38 in militaire dienstofwaren
datgeweest.

De door het hooggerechtshof
gestrafte rechter Carlos Cerda
zei in een eerste reactie op de be-
slissing: Het recht van de men-
sen valtnietaltijdsamenmethet
goddelijke recht. Misschien is
mijnoptreden wel een scheiding
geweest ten aanzien van het
recht van de mensen; hoe dan
ook, mijn optreden is in over-
eenstemming geweest met de
trouw aan hetrecht en de waar-
heid, zo verklaarde Cerda. Hij
werd voor twee maanden ge-
schorstdoorhet hooggerechtshof
in welke periode hij slechts de
helft van het normale honorari-
um ontvangt.

Rechter Cerda behandelde de
zaaktegen38 militairenen twee
burgers, tot welk gezelschapon-
der meer de voormalige

«GOBIÈRNU DI KORSOU
Kampana pa Eradika Sangura "Acties Acgypli"

i Limpicsa di Körsou
ULTIMO OPORTUNIDAT

Gobièrnu di Körsou ta partisipa kv durante siman for di djaluna dia 13 di
oktober te i kv djabiernc dia 17 di oktober 1986, truk ta pasa kohe shushi den
siguiente kaya pa ULTIMO BIAHA. Despues kv trük pasa kolie shushi, trabou di
limpiesa den e bario a keda konklui i NO POR PONE SHUSHI AFO MAS !!!
MUNDU NOBO/ CHARO
Mr. Jacob Beekstraat, Jan v. Cainpcnstraat, W.I. Compagniestraat, Van Beuningen-
straat, W. Kerckrinckstraat, Jan v. Erpecumstraat, JohandeLaetstraat, Goeroeboe-
rocweg, Dirk Olterinckstraat, Sisalslraat, Jean Rodierstraat, Pierre Lc Grandslraat,
Jan Otzenstraat, Van Beekstraat, Bernagiestraat, Eyck v. Voorlhuizenweg, Jatoba-
coweg, Charoweg, Rector Zwijssenweg, Piscaderaweg, Arikokweg, Bacoenaweg,
Nikibokoweg, Arashiweg, Onimaweg, Rinconweg, Balashiweg, Warahamaweg,
Andicuriweg, Daimariweg.
VREDENBERG/MARIE PAMPOEN

Telamonstraat, Poseidonstraat, Socratesslraat, Helicqnslraat,Triloiislraat,Obcroii-
straat.
Prinses Margrietplein, Rotterdamweg, Makreestraal, Masbangoslraat, Ladronchi-
slraat, Carinjitoestraat, Buladostraat, Toninostraat, Balaoeslraat, Fleerchislraat,
Nijmegcnstraat for di Rotterdamweg bai pariba, Dolfijnslraal, Pampanostraat,
Corcobastraat, Robekkistraat, Piskechistraat, Picoestraat, Vredenbergplein, Gepie-
straat, Goetoeweg, Baracudastraat, Dr. Martin L. King Blvd. for di Rotlerdamweg
te Koraal Specht.
KINTJAN
Bario komplelu.

AWOR KU BO BARIO TA LIMPI TAKEDA NA KADA
UN HABITANTE PA MANTEN'E LIMPI!!!

DEMONSTRA SENTIDO SIVIKO, NO TIRA SHUSHI RIBA KAYA
SI TA POSIBEL BARI DILANTI DI BO PORTA

Koordinador diKatnpaua,
Dept. R.P. lng, tl)jv/. Franco.

AANKONDIGING
Jty exploit d.d. 10de oktober 1986, heb ik,gevolggevendeaan een

van het Gerecht in Eerste Aanleg, Curagao, d.d. 7de
°*tober 1986, NAVEBAN S.A., gevestigdte Medellin, Colombia,
!, rder zonder bekende domicilie ofvertegenwoordiging in deNe-
Qerlandse Antillen,

OPGEROEPEN:
P°0r de terechtzitting van voormeld Gerecht van maandag, de
!pstefebruari 1987, desvoormiddags om09.00uur ten Stadhuize
<^n het Wilhelminaplein no. 4 aldaar, teneinde op de door de
yennootschap naar het recht van deDominicaanseRepubliek, A.
:"ARtinez& CO. tegen haar ingestelde vordering te
nt*oorden De deurwaarder,

R.A. Senchi.

Windward Island V
stitute for Planning, Development & Design.

Bowr devoorbereiding & begeleidingvan deprojekten op de
"venwindse Eilanden zoeken wij een

ARCHITEKT-MEDEWERKER
J|n of Haar taken zullen bestaan uit:

samenstellen van projektdossiers;
planontwikkeling en aanbestedings gereedmaken
yan bouwkundige projekten;

P leiding geven over detekenkamer;

opleiding HBO/TH architektuur;
ervaring inzelfstandige uitoefening van soortgelij-
ke funktie;
volledige beheersing van de Nederlandse- en En-
gelse taal in woord en geschrift;

' minimaal 3 jaar ervaring in de bouwpraktijk.
tg v°erige schriftelijke sollicitatiete richten aan het bureau

St. Maarten
Suncolor Building
W.A. Nisbeth Road

V Philipsburg.

[^^fflD]g Windward Island. st'tutefor Planning, Development & Design.
£°0r het begeleiden van de projekten op de Bovenwindse

'ahden zoeken wij een

5n of Haar werkzaamheden zullen bestaan uit:
aanbestedings gereedmaken van bouwkundige

L Projekten;het houdenvandagelijkstoezichttijdensdeuitvoe-
L bijhoudenvan de(financiële)projektadministratie;
P begeleiding tekenkamer;

nktie vereisten:
j^ HTS-bouwkunde opleiding;

" ervaring inzelfstandigeuitoefening van soortgelij-
l ke funktie;' Volledige beheersing van de Nederlandse en En-

L 9else taal in woord en geschrift;
Ei.. Minimaal 5 jaarervaring in de bouwpraktijk.
Roerige schriftelijke sollicitatie te richten aan het bureau
t St. Maarten

L Suncolor Building
W.A. Nisbeth Road
Philipsburg. *
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BONAIRE
AGENDA Alfonsin is voor goede relaties,

ook met de socialistische landen

Argentijnsepresident naar Sovjetunie en Cuba:
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PROFICIAT!
Ulij wensen U nog

vele succesvolle jaren
toe.
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Onze gelukwensen aan
de direktie en alle leden
met het \>ieren %>an UvO

25-jarig bestaan.
\o\) \oensen U sterkte
geluk en Voorspoed.

'SCADERA
KIWANIS CLUB PISCADERA

Netherlands Antilles Jaycees \
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Warmest \oishes to <jou
on >Jour 25th anniversary

and a lot of success
for the future.

JOHNNY MAURICIO JR.
J.C.I. Senator 3666

WILLEMSTAD —Nogvoor
hetjaar2000zal deAntilliaan-
se economieverbeterd zijnen
zal het niet langer noodzake-
lijk zijn om alle aandacht te
vestigen op de ontwikkeling
van de economie, maar kan
ook aandacht geschonken
wordenaan andere belangrij-
ke socialeaspecten. Om ditte
bereikenmoetmenechterwel
een optimistisch standpunt
innemen en moeten de over-
heid, hetvakbonds- wezen en
deprivé- sector dehandenin-
eenslaan.

Die mening uitte minister-
president Don Martina gisteren
tijdens de opening van het Jay-
cees- congres. Deze organisatie
herdenkt haar 25-jarigebestaan
hetgeen tijdens hun jaarlijkse

len:voor Het jaar2000zal de eco-
nomie verbeterd zijn, zo bracht
hij naar voren. Hij benadrukte
echter dat men de postieve
krachten moet ontwikkelen en
denegatieve krachtenuit deweg
moetruimen. Alles om tekomen
tot een goed ontwikkelde econo-
mie is op de Antillen aanwezig,
zo meent de premier. Om dit be-
reiken moet er echter samenge-
werkt worden. Een ontwikke-
ling die tot zijn grote tevreden-
heid reeds geconstateerd kan
worden. Op bepaalde terreinen
hebben de overheden, het vak-
bonds- wezen en de privé- sector
de handenreeds ineen geslagen.
Dat moet verder uitgebouwd
worden, aldusDon Martina., Uiteraard washij gisteravond
niet de enige diehetwoordvoer-

"vrede". Een begrip dat onze we-
reld, zijns inziens, hard nodig
heeft. Om ditte bereikenmoetin
eigen land begonnen worden;
Onze kinderen kunnen dievrede
danmisschienbuiten de grenzen
uitdragen, aldus Mensche.

Nelson Smith, de huidige
voorzittervan de JayceesNeder-
landse Antillen, voerde gisteren
als laatste tijdens hetofficele ge-
deelte het woord. Daarna kon-
den de aanwezigennog genieten
van een show met Libia Frans
die zoals gewoonlijk schitterde
in haar optreden. Smith stelde
dat er een nieuw tijdperk is aan-
gebroken voor de Jaycees orga-
nisaties. Waar in het verleden
vooral intern gewerkt werd aan
de ontwikkeling van deze orga-
nisatie, is hetzijns inziensnu tijd
ommeer naarbuiten te treden en

Tijdens opening Jaycees-congres

Premier uit hoop
voor de toekomst

congres gevierd zal worden met
een speciaal seminar dat detitel
draagt "Leaders upholding the
beliefs towards 2000's".

Minister- president Don Mar-
tina opende gisteravond het
congresvoor een zeer goed gevul-
dezaal met Jaycees- ledenvan de
verschillende Antilliaanse ei-
landen, Aruba en andere landen
uit de regio. Zij zullen het wee-
keinde wijdenaan hunjaarlijkse
congres dat onderandere dever-
kiezing van een nieuw Antilli-
aans Jaycees-bestuurbehelst en
uiteraard het seminar.

Don Martina steldedatdeJay-
cees in haar 25-jarige bestaan
daadwerkelijk heeftbijgedragen
aan de ontwikkeling van onze
gemeenschap. Martina toonde
zich gisteravond optimistisch
over de toekomst van de Antil-

de. Organisator van het congres
Hebron Adoptie noemde de vie-
ring van het vijfde lustrum een
mijlpaal in het bestaan van de
Jaycees- organisaties. Dit wee-
keinde moet zijns inziens dan
ook niet alleen gebruikt worden
ter evaluatie van de afgelopen
vijfentwintig jaar, maar veel
meer nogterbepaling van het be-
leid voor de toekomst. Een nieu-
we generatie zal het beleid van
de Antillen over moeten nemen,
aldus Adoptie die het onder
andere een taak van de Jaycees
noemde om deze jongerente be-
geleiden in hun voorbereiding
voor diemoeilijketaak. Een me-
ning die gedeeld werd door Her-
bert Mensche dienamens de vier
Jaycees-clubs op Curagao het
woord voerde. Mensche filoso-
feerde verder over het thema

te trachten een daadwerkelijke
bijdrage te leveren in deverbete-
ringvan de sociaal-economische
situatie op de Nederlandse An-
tillen.

Een eerste stap daartoe zal al
tijdens ditcongres gezet worden,
zo verhaalde Smith, bij hetsemi-
nar zondagmiddag. De conclu-
sies van dit seminar, waar de
huidige situatie onder de loep
wordt genomen, zal niet als in-
tern stuk behandeld worden. In-
tegendeel, hetrapport zal aan de
politici en debevolking in het al-
gemeen overhandigd worden
waarmee de Jaycees hoopt een
deel van de oplossingen te kun-
nen aandragen. "Onze toekomstbegint vandaag", aldus NelsonSmith die met deze uitspraak
een denderend applaus in ont-
vangst mocht nemen.

Netherlands Antilles Jaycees
1961 djh 1986

CONGRATULATIONS!
We wish you and all your members
all the best for the years to come.

0k Rotary Club of
y Curagao

Netherlands Antilles Jaycees

1961 1986

Gefeliciteerd met U\o
25-jarig bestaan.
\\)ij hopen dat U

\>eel sukses zal hebben
in het goede \oerk ten

behoede \)an onze gemeenschap.

MÊmh

CURASAO LIONS CLUB

Netherlands Antilles Jaycees

1961 /St% 1986

Gefeliciteerd
met Uw 25-jarig jubileum.

Veel leiderschap in de
toekomst toegewenst.

(^JST) K'wan's Club of Curacao
V Curasao. N.A.-P.O. Box 275- Chartered Nov. 14-1964
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VoorzitterNelson SmithJayCees NederlandseAntillen.

I ___^Netherlands Antilles Jaycees

1961 K||j 1986

COMGRATÜLATIÖRS!
to staff and members.
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	illustraties
	WILLEMSTAD — Op de kruising van de Weg naar Westpunt, de St Michielsweg en de Jan Noorduynweg stelde gisteren gedeputeerde ing Angel Salsbach officieel de verkeers- lichten in werking. Het vooral sedert 1979 met name in de spitsuren sterk verhoogde verkeers- aanbod op dat kruispunt, zal daardoor in betere banen kunnen worden geleid, dan tot dusverre het geval was. Bij de nieuwe constructie van de kruising werd overigens ook rekening gehouden met het mogelijk uitvallen van de verkeerslichten; een brede middenberm maakt het mogelijk om ook zonder functionerende verkeerslichten de kruising redelijk veilig te kunnen oversteken. De "lay-out" van de kruising heeft een reserve- capaciteit van veertig tot vijftig procent meer verkeer dan het huidige verkeers- aanbod, hetgeen voldoende groot wordt geacht om verkeers- groei in tenminste de eerstkomende tien jaar op te vangen. Op de foto links gedeputeerde Salsbach in gezelschap van het hoofd van de Dienst Openbare Werken.
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	QUINCY By Ted Shearer
	WILLEMSTAD – DP- gedeputeerde Raymond Bentoera nam onlangs in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, als afgevaardigde van zijn partij, deel aan een diner- bijeenkomst ter gelegenheid van de viering van het4s-jarig bestaan van de Venezolaanse regerings- partij Aceion Demo- cratico(AD). Gedeputeerde Bentoera maakte daarbij van de gelegenheid gebruik om met hoge AD- functionarisseri aangelegenheden te bespreken die voor beide landen van belang zijn, terwijl ook de nauwe banden tussen AD en de DP daarbij nauwer werden aangehaald. Op de foto Raymond Bentoera in gesprek met mevr Lusinchi, echtgenote van de Venezolaanse president Jaime Lusinchi. Eveneens op de foto AD- voorzitter Gonzalo Barrios, secretaris- generaal van de regerings- partij Manuel Penalver enex-president van Venezuela Carlos A ndres Perez.
	WILLEMSTAD – Teneinde het project van de Stichting MAR- Kultura op Bonaire te bespreken, legden deze week stichtings- functionaris Robert Hensenenadviseurvan de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op Curacao, drs Gerard van Buurt een werk- bezoek af aan gedeputeerde belast met ondermeer LVV, Henky Gummarus. Het project op Bonaire behelst ondermeer een op Sorobon te installeren garnalen- kwekerij.
	DE HEER Delio Wester mocht gistermiddag vele gelukwensen in ontvangst nemen bij de opening van zijn nieuwe en moderne slagerij aan de Hendrikstraat in Oranjestad. Op zeer attractieve wijze — zowel binnen als buiten — heeft de heer Wester zijn Z. Carniceria Unico opgezet. Een aanwinst voor Oranjestad. Op de foto familie Wester met de heer Chinto Geerman van de Caribbean Mercantile Bank die de opening verrichte.
	MUNCHEN—Dat ook gehandicapte mensen een indrukwekkende sportprestatie kunnen leveren werd onlangs weer eens in München getoond. Gehandicapten in een rolstoel beëindigden een marathon over ruim 700 kilometer van Bremen (Noord-Duitsland) naar de Zuidduitse stad München. Op de foto een aantal van de deelnemers vlak voor de finish in München.


