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Nieuwsinvogelvlucht

nSKING— Bijeen gasexplosie in
** mijn in het noorden van ChinaSfoeerderditjaar31 dodengevallen.?meldde een ChineesDagbladvrij-

?|- Volgens het dagblad vielen er
?den omdat het ventilatiesysteem
let goed werkte.

*****, JOHANNESBURG— Zwarte mi-
ante jongeren zijn vrijdag ver-

K^ e'dene centra in Soweto binnen-
r^O'igen waar die dagde schoolex-
L^fis waren begonnen. Sommigen
f, ~.den messen en zwepen bij zich.

en leerlingen zochten
11goed heenkomenterwijl dejonge-j' de examenpapieren verscheur-
ö> aldus ooggetuigen. Op straat. rden scholieren die examen wil-. ö doen aangevallen door radicale
genstanders van het onderwijs-systeem.

*****
V
,BAGDAD — Tientallen Iraakse
legtuigen hebben vrijdag in het
«sten en noordenvan Iran troepen-

i^entraties en militaire hoofd-
manieren aangevallen.Ditstaatin
0'raaks oorlogs- communique.

*****MANILA—Drie personenzijn ge-

" °ndgeraakttoen een bomontplofte
w een winkelcentrum in een voor-
:*dvan deFilipijnse hoofdstad Ma-
i*|a- Het is onbekend wie de aanslag

ft gepleegd.
*****BEIRUT — Onbekende gewapen-

i* mannen hebben vergeefs gepro-
?*rd deGriekse militaire attache in
J^rutteontvoeren. De mannen wil-
r* kolonel Papaioannou grijpen
J*" hij in zijn auto met chauffeur
JJ*hetchristelijk deelvan O-Beirut
Smeerde over te steken naar het"««ten.

*****JERUZALEM-De Israëlische
/-Settings- autoriteiten op de wes-**Ver van de Jordaan hebben weer
**°- Palestijn benoemd tot burge-
rmester. Taher Hidshasi wordt
~*Bteburgervan het3.000 inwonersblende dorpAnabta.

*****. "EIRUT—Dehevigestrijd tussen
Amal- militieen Pales-

Jnseguerrilla- strijdersrondom het, aiestijnse vluchtelingenkampRas-
miyeh in Z-Libanon gaan onver-

door en hebben zich uitge-J|eid tot Sidon. Deze week vielen er
*nminste 18dodenen 50gewonden.

*****NAPELS — Vrijdag is een VS
PsPorings- vliegtuig dat deelnam

.J* de zoekacties naar een vermistJJJ^telvan deVSmarine tenzuidoos-
ltea*Van reta mdc MiddellandseZee

De 2pilotenwordenvermist.
*****_VrijdagheefthetFran-

Parlement een omstreden wet-
voor hervorming van het

j^sstelsel aangenomen. President
'terrand weigerde eerder een de-

te tekenenwaarmee de wet me-
j^nvan kracht zou zijn geworden.
v evenredige vertegenwoordiging,
,- r net eerst ingevoerd in maart,

*et weer plaatsmaken voor het
en districtenstelsel.

_r_.Vendien worden de kiesdistrictenBe*._igd.
*****SAN SEBASTIAN — De Spaanse

hu raal Garrido Gil, zijn vrouw en
<j

n chauffeurzijn vanmmorgen ge-
<_iu een bomaanslag in het
W. m van San Sebastian. Er vie-n «lrijkegewonden.

*****n MOSKOU - Volgens SU-leider
v 0 r atsJov streven de VS naar de
ft rfeing van een militair bondge-
«n_ . van JaPan> Z-Korea en. de»* Aziatische landen ineen ver-
red analoogaan deNAVO. Hij wees■lf4O VS basesin Z-Koreaen de32
(. Japan. Gorbatsjov riep op tot een
y reniging van de beide Korea's,

erzet tegen de Azië politickvan de
.ö en hun bondgenoten is nodig al-aus de SU-leider.

*****
n JUBINGEN — Dieven zijn 's
j achts een basis van het Westduitseger bij Baden Wurttemberg bin-

en hebben 180
ndgranaten meegenomen. Het

?*at om fragmentatie- granaten die
ic^nomtrek van 20 meterabsoluut. odelijk zijn. De politie heeft geen
Qe« wie de daderszijn.
T\« *****UEN HAAG - De milieu-. ganisatie Greenpeace heeft vrij-

r*B gewaarschuwd voor de geweldi-
f Rico's voor het milieu wanneer

zouden overgaantothet win-
de. _an mineralenm het n°B maaK"
tariJ geDiedvan dezuidpool. InAn-

nica worden grote hoeveelheden
Jjfdgas enaardolie vermoed, terwijl

k de aanwezigheid van goud, ko-r > platina, chroom en uranium is
In Tokio begint maan-

i Rdenegenderondevanlandenvan. et Antartica verdrag, die trachten
i n belangen in het gebied vast te
biff6l^' Greenpeace wil dat het ge-
tu uitBeroepenwordt totwereldna-

en metrust gelatenwordt.

Overheid heeft enige dagen respijt
In Venezuela zand
monsters opgevraagd

WILLEMSTAD — Terwijl
een aantal monsters van het
zand datmen op Curacao no-
dig heeft voor de aanleg van
het strand tussen hetSeaqua-
rium en het Princess Beach
Hotelnaar Venezuelazijn ge-
stuurd, is men de wateren
rondom Curacao nog steeds
aan het onderzoeken op
zandvlakten. Naar alle
waarschijnlijkheidheeft men
een paar dagen spelingvoor
watbetreft debootvan deNe-
derlandse firma die de
opdracht zou moeten uitvoe-
ren omdat deze, by een goede
prijs van de Curacaose Dok
Maatschappij,hiereen aantal
reparaties wil laten ver-
richten.

Zoals bekend is er heel wat te
doen over het zogenaamde
"zandproject" waarbij in eerste
instantie zand van de zeebodem
tussen KleinBonaire en hetBo-
naire Beach Hotel gehaald zou
worden. Nadat hierover onrust
onstond op Bonaire, die vreest
voor schade aan dekoraalriffen,
moest naar andere alternatie-
ven gezocht worden. Dat moest
met de grootste spoed gebeuren
omdat de Nederlandse firma die
een speciale prijs gebodenhad,
uiterlijk dit weekeinde zou ver-
trekken als hetproject niet door
zou gaan.

De Curacaose overheid lijkt
echterenigedagenrespijt tekrij-
gen. De boot waarmee het zand

van de zeebodem opgezogen
moet worden, heeft namelijke
enigereparaties nodig. Indien deCuracaose Dok Maatschappij
een goede prijs biedt, zal dat lo-kaal gebeuren waarmee enigedagenuitstelverkregen wordt.Daar lijkt deoverheid goed ge-bruikvan tewillen maken. Naargedeputeerde Reintje Martinavan Toerisme, die samen metzijn collega- gedeputeerde
Salsbach het project in handenheeft,vanmorgen lietweten, zijner inmiddelsal monstersvan het
zand dat men nodig heeft naarVenezuela gestuurd. Uiterlijk
maandag verwacht de gedepu-
teerde antwoord, vergezeld vanVenezolaansezandmonsters. In-dien blijkt dat in Venezuela ookde goedekwaliteit zand aanwe-
zig is en dit tegen een redelijke
prijs geboden wordt, overweegtde overheid het zand daarvan-daan te halen. Dat kan dan
waarschijnlijk toch door de Ne-derlandse firma gebeuren dieimmers een speciale prijs biedt.Indienditonverhoopt niet moge-
lijkblijkt, heeft Venezuela laten
weten andere mogelijkheden te
hebben om dat zand naar Cura-cao te verschepen.

Zoals de Amigoe echter giste-
ren al berichtte, wordt ook eentweede onderzoekverricht in de
waterenrondom Curasao. Dat op
één plek niet voldoende zandligt, is een bekend gegeven.
Maar wat misschien wel moge-
lijk is, is om de totale benodigde

hoeveelheid van verschillende
plekken te halen,aldusMartina.
De kwaliteit van dit zand, de
diepte waarop het ligt en de hoe-
veelheid op elke plek, moet
echter nog nader onderzocht
worden.

Daarbij kan bijvoorbeeld ook
gekozen worden voor een hoe-
veelheid zand alleen voor het
strand van het Seaquarium, al-
dus Martina, waarbij de overige
stranden ineenlater stadiumop-
geknapt worden. Dit hangt on-
der andere af van de kosten die
nu met het project gepaard zul-
len gaan. Die zullen naar alle
waarschijnlijkheid hoger liggen
danin eerste instantieberekend
was, zo verklaarde Reintje Mar-
tina.

Over de uitlatingen van ei-
landsraadslid Donny Hernan-
dez, die in een brief aan het BC
zijn ongenoegen uitte over de
"valse voorlichting"van degede-
puteerden tijdens de raadsver-
gadering inzakehetzandproject,
stelde Martina dat dit raadslid
dan niet goed geluisterd heeft.
Er is niet gegarandeerd dat Bo-
naire aceoord zou gaan met het
zandproject, z° benadrukte de
gedeputeerde die slechts gezegd
zou hebben "de hoop te hebben"
datdebeslissingpositiefzou uit-
vallen. Wat wel gegarandeerd is
dat het zand voor het Seaquari-
umer komt en datditprojectbin-
nen de gestelde deadlinegereed
komt, aldus Martina »en e ga_
rantie geefik nu nog steeds "

NA BEWIJS SYRISCHE BETROKKENHEID BIJ TERRORISME

VS en Canada roepen ambassadeur terug uitDamascus

Londen: betrekkingen
met Syrië verbroken

LONDEN/WASHINGTON—Groot-Brittanniëheeftvrijdag
de diplomatieke betrekkingen met Syriëverbroken. De actie
van deregering Thatchervolgdeonmiddellijkna deveroorde-
linginLonden van de JordaniërHindawi tot 45 jaargevange-
nisstraf wegens een mislukte poging een Israëlisch ver-
keersvliegtuig opte blazen.Hindawi hadgeprobeerdeen bom
aan boord te smokkelen diezat verstopt in debagagevan zijn
zwangere vriendin. Canadariep zyn ambassadeur voor over-
leg terug uitDamascus, even later gevolgddoordeVSdiehun
ambassadeur uit de Syrische hoofdstad terugriepen. Libië
heeft deBritse regering na haar besluit tot verbrekenvan de
banden metSyriëbeschuldigd van "kwaadaardigracisme" je-
gens Arabieren.

De Britse minister Howe van
Buitenlandse Zaken verklaarde
in hetLagerhuis dater "sluitend
bewijsisvoor deSyrischebetrok-
kenheid bij Hindawi". In Britse
regeringskringen werd verno-
men datHowe zijn ambtgenoten
van de Europese Gemeenschap
maandagin Luxemburg zal vra-
gen de maatregelen tegen Syrië
te steunen. Londen verwacht
niet dat ook de andere EG-
landen hun diplomatieke rela-
ties met Syrië beëindigen, maar
hoopt wel op solidariteit in de
vorm van bijvoorbeeld econo-
mische strafmaatregelen.

De Syrische ambassadeur in
Londen en de Syrische president
Assad hebben steeds iedere be-
trokkenheidvan hunland tegen-
gesproken bij Hindawi's terro-
ristisch complot. Howe zei dat
Groot-Brittannië "vastbesloten
blijft de strijdvoort te zetten om
het terrorisme uit ons midden te
bannen".

Syriëmoet zijnambassadestaf
van 21 mensen binnen twee we-
ken terugtrekken. De Britse am-
bassade in Damascus, met 19 di-
plomaten, wordtbinnendezelfde
tijd gesloten.

Door hetverbreken van debe-
trekkingen met Syrië heeft de
Britse regering voet gezet op po-
tentieel gevaarlijk nieuw ter-
rein bij de strijdtegen het terro-
risme vanuit het Midden-
Oosten, zo zijn Westerse diplo-
maten van mening. Buiten Is-
raël heeft nog geen enkel ander
landzulke drastischemaatrege-

len genomen tegen het regime
van HafezAl-Assad wegenshaar
vermeende aanmoediging van
het terrorisme. Maar kenners
van het Midden-Oosten zeggen
dat nog nooit zulk duidelijk be-
wijsmateriaal boven water is ge-
bracht over de Syrische betrok-
kenheid bij het internationale
terrorisme.

De conservatieveBritseeerste
minister, Margaret Thatcher,
zelf twee jaar geleden bijna het
slachtoffervan een bomaanslag,
heeft het voortouw genomen bij
deEuropese pogingen het terro-
risme effectiever te lijf te gaan.
Thatcher gaf eerder de VS toes-
temming Britse luchtmachtba-
ses te gebruiken voor haar ver-
geldingsacties tegen Libië en
schroefde de betrekkingen met
Libië tot een minimum terug.

Met het niet uit de weg gaan
van de confrontatie met de Sy-
rische president betreedt de
"ijzeren dame" echter een veel
gevaarlijker strijdperk, zo me-
nen Westerse diplomaten. "As-
sad heeft een veel grotere aan-
hangin deArabische wereld dan
Gaddafi. Gaddafi wordt slechts
gesteund als gevolg van de Ara-
bische solidariteit, maar Assad
wordt in heel de Arabische we-
reld gevreesd".Kenners van het
M-Oosten zeggen dat Groot-
Brittannië nu geheel van de
landkaart van het M-Oosten is
geveegd en geen enkele moge-
lijkheid meer heeft om op te tre-
den als mogelijke bemiddelaar
in hetvredesproces. Syrië isvan

fundamenteel belang voor het
bereiken van vrede in het M-
Oosten. Ook zal Groot-
Brittannië door deze affaire de
goede diensten van Syrië in Li-
banon kwijtraken. Damascus
heeft herhaaldelijk de helpende
hand gebodenbij het vrijkrijgen
van Westerse gijzelaars.

De "duidelijk verzonnen be-
schuldigingen over de betrok-
kenheid van Syrië bij de poging
een Israëlischvliegtuig op tebla-
zen opdeluchthavenvan Londen
zijn gebruikt als een voor-
wendsel voor deze onvriendelij-
ke enprovocatieve daad", zo rea-
geerde het Sovjet-persbureau
Tass. "Het is bekend dat het Sy-
rische leiderschap het terroris-
me herhaaldelijk heeft veroor-
deeld en nadrukkelijk alle po-
gingen van de hand heeft gewe-
zen om Syrië zulke daden in de
schoenen te schuiven", zo be-
richtte Tass vanuit Londen. Sy-
rië is de belangrijkste bondge-
noot van Moskou in het Midden-
Oosten.

Als reactie op het Britse be-
sluit verbrak Syrië later op de
dagzijndiplomatieke betrekkin-
gen met Groot-Brittjannië en
sloot het luchtruim =n zijn ha-
vens voor Britse vliegtuigen en
schepen. In de verklaring van
Damascus werd tegengesproken
dat Syrië betrokken was bij de
poging in april een ver-
keersvliegtuig van El Al in de
lucht te laten exploderen.

Een hoge Israëlische functio-
naris die anoniem wilde blijven
zei dat Israël "het energieke
Britse besluit met voldoening
ontvangt". "Het gaat om een be-
langrijke daadin de strijdvan de
democratieëntegen het interna-
tionale terrorisme". Het Israë-
lische kabinet bespreekt dezaak
tijdens zijn zitting van zondag,
zij hij.

In een commentaar van de Li-
bische staatstelevisie worden de
VS "en hun vliegdekschip
(Groot-Brittannië)" beticht van
een vijandelijke politiek jegens

deArabische wereld.
Witte Huis woordvoerderLar-

ry Speakes zei, nadat de Ameri-
kaanse ambassadeur uit Syrië
was teruggeroepen, dat de VS
overleg gaat voeren met Groot-
Brittannië en andere bondgeno-
ten voor "aanvullende maatre-
gelen die wij en anderen zullen
nemen". Hij wilde geen nadere
bijzonderheden geven.
Waarschijnlijk zal deVSreizend
ambassadeur Paul Bremer 111,
tevens directeurvan het bureau
voor het bestrijden van terroris-
me, ditoverleg gaan voeren.

Hetterugtrekken van deAme-
rikaanse ambassadeur William
Eagleton uitSyrië is dezwaarste
maatregel die Washington kan
nemen voor de diplomatieke be-
trekkingen totaal verbreekt.

WILLEMSTAD- Gistermid-
dag vloeide het spantenbier bij
hetbereiken van hethoogstepunt
bij debouw van het "StandardB
Satelliet Grondstation" van de
Landsradio dat eind januari in
gebruik zal worden genomen.
Hiermee wordt een directe ver-
binding gecreëerd met Neder-
land in plaats van via Martini-
que. De financiering van het
grondstationvanzes miljoengul-
denAntilliaans wordt gedeelte-
lijk via een leverancierskrediet
van de regering en voor de rest
door de ABNgefinancierd. Het
aantal kanalen per draag- golf
wordt met het grondstation ver-
hoogdtot252.Verderbiedt hetde
mogelijkheid om televisie- beel-
denvanuit Curagao via hetIntel-
sat systeem direct uit te zenden
over de hele wereld.

Gemengde gevoelens bij startsein voor hulp

Reagan zet handtekening onder
uitvoeringsbesluit hulp contra's

WASHINGTON — Presi-
dent Reagan heeft vrijdag
zijn handtekening gezet on-
der de laatsteuitvoerings- be-
sluiten van de wet voor de
Amerikaanse steun van 100
miljoen dollar aan de anti-
Sandinistische opstandelin-
gen, zo maaktehetWitte Huis
bekend. Het startseinvoor
hethulpplan heeft evenwel in
Washington opnieuw ge-
mengde gevoelens losge-
maakt. Nu hetdan werkelijk
zover is, steekt de angst voor
een tweede Vietnam weer
krachtig dekop op.

De hulp aan decontra's, dieer
op uitzijn de linkseregeringvan
Nicaraguaomver te werpen, zou
wel eens tot gevolgkunnen heb-
bendat deVerenigdeStaten zich
wederom in een wild avontuur
moeten storten met alle nogniet
te voorziene gevolgen vandien.
Midden- Amerika en de
weerslag hiervan op het Ameri-
kaanse beleid zijn des te moeilij-
ker te overzien daarderegering-
Reagan detwijfel over haar wer-
kelijke doeleindenin Nicaragua
niet heeft kunnen wegnemen.

„Wat in Nicaraguastaat te ge-
beuren isprecies datgenewat er
gebeurd is in Vietnam, wat men
ook zegt", aldus deRepublikein-
se senator David Durenberger
vrijdag in een vraaggesprek met
de krant Washington Post. De
voorzitter van de senaats- com-
missie voor de inlichtingen-
dienstzei dathijmoeiteheeft om
iemandin zijnafdeling tevinden
„die begrijptwat wij nu eigenlijk
aan het doen zijn in Nicaragua".
Volgensde senator gevenopinie-
peilingen aan dat de meeste
Amerikanen tegen de hulp aan
de contra's zijn en „dat kan wel
eens een belangrijke rol spelen
in de presidents- verkiezingen",
die in 1988plaatsvinden.

De Amerikaanse geheime
dienst CIA mag nu, onder toe-
zichtvan hetministerievan Bui-
tenlandse zaken en in samen-
werking met het ministerievan
Defensie,de stroomvan 100 mil-
joen dollar aan circa 20.000
contra's op gang brengen. Van
datbedrag is 30miljoenbestemd
voor „niet- dodelijke" hulp. Vol-
gensdeAmerikaanse regering is
de steun zeker niet bedoeld om
het „marxistische" bewind van
Nicaragua omver te werpen.
Washington zou de Sandinisten
alleen maar onder druk willen
zetten opdat zij gaan praten met
de opstandelingen over demo-
cratische hervormingen in het
land.

Talrijke waarnemers wijzen
er evenwel op dat dit oogmerk
moeilijk, zo niet onmogelijk, te
verwezenlijken is gezien de in-
verzettelijkheid van Managua.
Zijvrezen dan ookvoor een eaca-

latie in het gebied die de Vere-
nigde Staten in een nieuw Viet-
namkan storten,deplechtige be-
loften van Reagan ten spijt dat
hij geen Amerikaanse soldaten
bij het conflict wil betrekken.
Een ander probleem voor Was-
hington is volgens hen dat de
hulp aanzienlijke schade kan
toebrengen aan deAmerikaanse
diplomatieke positie in Latijns-
Amerika. De meeste Latijns-
amerikaanse landen zijn tegen
de Amerikaanse steun aan de
contra'senwilleneenvreedzame
oplossingvia onderhandelingen.

De CIA en het ministerie van
Defensie zullen de contra's wa-
pens verstrekken, vooral
luchtafweer- raketten, en ver-
voersmiddelen die de opstande-
lingen in staat stellen door te
dringen op Nicaraguaans
grondgebied. De Amerikanen
gaan daarnaast officieren en
commando- eenheden opleiden
in het kamp Fort Bragg in
Noord- Carolina, waar zich de
beroemde„Groenebaretten" op-
houden, alsook in Porto Rico.
Verscheidene bases in El Salva-
dor en Honduras zullen worden
gebruikt voor bevoorrading van
materieel, aldusverluidt in goe-
dingelichtekringen.

Amerikaanse deskundigen
zeggen dat het ondanks de hulp
moeilijk zal zijnvoor de contra's
om een doeltreffende strijd te
voeren tegen het Sandinistische
bewind. Het leger van Nicara-
gua krijgt aanzienlijke logistie-
ke steun van deSovjetunie en is
uitgerust met goedehelikopters,
aldus de deskundigen.

In Amerikaanse regerings-
kringen wordt sterkbetwijfeld of
de opstandelingen een serieuze
bedreiging voor de Sandinisten
zijn.

SU bakkers
beter betaald
MOSKOU—Russische bakkers
worden met ingang van volgend
jaarbeter betaald.Dit heeft het
Politburo van de Sovjetunie be-
sloten. Met de loonsverhoging
hoopt men dat kan worden vol-
daan aan de toenemende vraag
naar brood van goedekwaliteit.

Het Politburo besloot het
maandloon en de betalingen
voor nachtwerk teverhogen "om
het werk van de bakkers te sti-
muleren". Het doel is voor 1990
de productie van tarwe- en rog-
gebrood van hoge kwaliteit te
verdubbelen. Het leidende par-
tijorgaan heeft ook maatregelen
genomen om de productie van
zuivelproducten aanzienlijk te
vergroten.

In tegenstellingtot veel ande-
re levensmiddelen zijn de win-
kels ruim voorzienvan goedkoop
brood, maar de afgelopen jaren
zijn regelmatig klachten te ho-
ren over de kwaliteit van het
brood.

In hetverslagvan hetPolitbu-
ro stond verder dat gesproken is
over de instellingvan een natio-
naalorgaan voor deraadpleging
van vrouwen.

Taxi chauffeurs fel
tegen gratis busplan

ORANJESTAD — Van de
Aruba Transfer Tour and
Taxi werd een felle verkla-
ring ontvangen die gericht is
tegen deregering, in casu mi-
nister Nisbet, in verband met
hetfeit dat per 1 november de
bus van de hotels naar Nas-
saustraat toch achtmaal per
dag gaatrijden.

"We hebben vorig jaar ge-
stemdvoor een verandering van
overheid. Wij hadden verwacht
dat de privileges voor groepjes
tothetverledenzoubehoren",al-
dus de taxichauffeurs, "maar
vandaag de daghebben de tax-
ichauffeurs de bittere ervaring
datditniet het geval is". De tax-

ichauffeurs — deverklaringwas
ondertekend doorvoorzitter Joa-
quin Bareno — stellen zelfs dat
minister Nisbet hen persoonlijk
geïntimideerdheeft met repres-
sailles, als het bestuur de over-
eenkomst om de bus te laten rij-
den niet ondertekend had. "Dat
isAruba Nobo", zo stellenzij. Het
is voor de taxichauffeurs een
zware slag ditte moeten ervaren
op deze wijze. Met nadrukwordt
gesteld dat de taxichauffeurs
geen overeenstemmingbereik-
ten met de ASEF. Ofschoon de
strijd voor ons verloren lijktzul-
len wij — wanneer de bus toch
gaat rijden — blijven aandrin-
gen dat de bus van de weg ver-
dwijnt.



MENSEN

Jazz- trompetist John Birks
"DIZZY" GILLESPIE tijdens
een bijeenkomst in het Smithso-
nian Nationale Museum voor
Amerikaanse Geschiedenis in
Washington. Daar schonk hij
zijn King Silver Flair trompet,
die hij gebruikte van 1972 tot
1985, aan de jazz- collectie van
het museum.

Het Amerikaanse PASPOORT,
raakt, in tegenstelling tot vroe-
ger, steeds minder in trek. Ame-
rikaanse reizigers vragen uit
vrees door terroristen te worden
ontdekt met een Amerikaans
paspoort, steeds vaker het
staats- burgerschap van andere
landen aan. Zij voelen zich daar-
door, meldde deze week de New
York Times, minder kwetsbaar.
Met namebij deGriekse en lerse
consulaten zou het aantal Ame-
rikaanse burgers dat een pas-
poort aanvraagt, aanzienlijkzijn
toegenomen. Dit jaarkregen 106
Amerikanen een lers paspoort
en er liggen nog 142aanvragen.
Vorig jaarwerden maar 60 lerse
paspoorten uitgegeven aan
Amerikanen.

MuskusPaintandHardware- di-
recteur HUBERT ZIMMER-

MAN ontving onlangs in het
Waldorf Astoria Hotel in New
York de"America Award 1986",
een onderscheiding die dit jaar
voor het eerst werd uitgereikt
aan bedrijven over de hele we-
reld methandels-relaties metde
VS en bijzondere persoonlijkhe-
den op het gebied van politiek,
economie en kunst. Met de uit-
reiking van de award willen de
EditorialOfficeen deTrade Lea-
dersClub in deVSde handels-re-
laties met andere landen be-
vorderen. Met behulp van infor-
matie van Kamers van Koop-
handel, beroeps- organisatiesen

overheidsdiensten selecteerde
een comité bestaande uit men-
sen van genoemde organisaties
het Curacaose bedrijfvoor een
van de onderscheidingen. Eve-
nals de andere geselecteerden
moestook Muskus tijdens de bij-
eenkomst in New York, die door
de pers werd gevolgd, verslag
doenoverhaaroperatie. Opdefo-
to een trotse directeur Zimmer-
man met de award en andere
werknemers.

In Amersfoort is onlangs het
eerste ABONNEE-RADIONET

van Nederland in gebruik geno-
men. Het istevens heteerste ka-
belradio-netvan zijnsoort inEu-
ropa. De service wordt verzorgd
door ziekenomroep De Golfbre-
ker in Amersfoort, en richt zich
op mensen die veel aan huis ge-
bonden zijn zoals zieken en be-
jaarden. Men zal vooral aan-
dacht besteden aan lokaal
nieuws en onderwerpen in de
dienstverlening- sfeer, waarbij
wordt samengewerkt met diver-
se sociale organisaties. De om-
roep zegt hiermee in te spelen op
het overheids- beleid om bejaar-
denzo lang mogelijk zelfstandig
thuis te laten functioneren. Om
hen thuis toch van de program-
ma's voorzien die ziekenomroe-
pen van instellingen meestal
verzorgen isnuvoor abonnee-ra-
diogekozen.Die hebbenvolgens
een woordvoerder behoefte aan
speciaal op hen gerichte infor-
matie, waar de landelijke media
te weinig aandacht aan be-
steden.

*****Franse onderzoekers hebben
voor heteerst in de medische ge-
schiedenisvastgesteld datHER-
SENEN GESLACHTS- HOR-
MONEN produceren die een rol
spelen bij seksuele erkenningen
agressiviteit. Proeven met rat-
ten en apen toonden geslachts-
hormonenin de hersenenaan die
niet door geslachts- organen ge-
produceerd waren omdat men
die verwijderd had. Bekend was
reeds dat hersenen talrijke hor-
monen, zoals insuline, bevatten
die daar door het bloed naar toe
worden getransporteerd.Heton-
derzoek bewees echter dat het
verstand ze zelf produceert, en
datde hormonen in de hersenen
vrijconstant bleven naverwijde-
ring van de geslachts- klieren.
Volgens experimenten vervul-
len deze hormonen een funda-
mentele rol in de ontwikkeling
van agressiviteit en seksuele er-
kenning. Mannelijke ratten
waarbij. de productie van deze
hormonen,belet werdherkenden
geen wijfjes, maar gecastreerde
ratten die extra hormonen wer-
dentoegediend dedendatwel en
werden zeer agressief.

*****Bij Selikor werd deze week het
feit herdacht dat werknemer
SERVIO VICTORIA 25 jaarge-
leden in overheids- dienst trad.
Uit handen van Selikor- hoofd

JaimeFranciscoontving de jubi-
laris de gebruikelijke enveloppe
met inhoudvoor zijn jarenlange
inzet enzijn echtgenoteeen boe-
ket bloemen. Aanwezig waren
verder personeelschef Provence
en Victoria's directe chefKa-
midi.

De stichting Volksgezondheid
en Roken mag in haar campag-
nes niet meer zeggen dat PAS-
SIEFroken ookongezond is. Het
Nederlandse college van beroep
van de stichtingReclame Code
heeft dat bepaald na een klacht
van detabakindustrie. De bewe-
ring van de anti- rook organisa-
tie werd in eerste instantie wel
toelaatbaar geacht. Volgens het
college van beroep is echter niet
aannemenlijk gemaakt dat pas-
siefroken schadelijk is, en vindt
teksten waarindatals objectieve
boodschap gemeldwordt in strijd
met de waarheid en door hun te
grote stelligheid misleidend.
Het college meentanders dan de
commissie in eerste aanleg dat
ideëlereclame even strikt moet
wordenbeoordeeldals anderere-
clame. De bewijslast blijft voor
rekening van deadverteerder.

NAAKTRECREANTEN kun-
nen volgende zomer voor het
eerst legaal op het strand van
Walcheren tussen de gemeentes
Veere en Domburg hun hobby
beoefenen. Beide plaatsjes gin-
genonlangs aceoord meteen wij-
ziging van de politie- verorde-
ningwaardoorbloot lopen moge-
lijk wordt. Hiervoor zal een ap-
part stuk strand worden aange-
wezen, om te voorkomen dat
andere badgasten overal op het
strand illegaal naakt lopende
mensen tegenkomen. Door de
naaktrecreanteneen alternatief
te bieden hoopt men het beeld
van een familiebadplaats te ver-
sterken en de problemen op te
lossen.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00& 24.00 uur Topgun (14 jr.).
zondag
19.30& 22.00 uur Topgun (14 jr.).

TELECURACAO
ZATERDAG: 17.15 Telefiesta; 18.15
Carrousel; 19.30NotisieroTele-8;20.00
Notisiero Tele-8; 20.00 Directe uitzen-
ding baseballwedstrijd vanuit het Shea
Stadium^New York): Boston Red Sox vs
New York Mets (World Series);Kombi-
nashon;CNN Sports tonight (live); Slui-
ting.

ZONDAG: 15.45Kombinashon; 16.00
Sala di konsierto; 17.30 Telepatria;
18.30Rikesa Universal: «Julio Bernar-
do Euson»; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30 Oh Madeleine; 21.00 Dynasty;
22.00 Triangulo; 22.30 CNN special;
23.30 CNN Sports tonight (live); 24.00
Sluiting.

in gevalvan 7e baseballwedstrijd
New Vork Mets - Boston Red Sox
om 20.00directe uitzending.

Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

1024— Joostwerd doordatdriftigebellenvan heerBommel uit
zijn slaap gewekten zonder aarzelenschoot hijzijn jasaan en
sneldenaar beneden."Hebt u gebeld,heerOlivier?" vroeg hij."Ja... ja! Gebeld!" stamelde heerBommel, met een bevende
hand naar demuurwijzend. "Daar! Op dewand, Joost! Sterren
_n streepjes!Daar! Allemaal dansendesterretjes, Joost!"
"U zult gedroomdhebben,metuw permissie!" zeiJoost, ver-baasd naar de donkere muur starend.
"Niet gedroomd!" riep heer Bommel ongeduldig. "Ik zag ze

duidelijk! Het is slecht met me, héél slecht!Doe iets, Joost, an-ders is het te laat!"
Jooststapte onderzoekendnaar hetraam enkeek peinzend

naar de gordijnen, die niet helemaal waren gesloten. Toenschoofhijze opzij en stakhethoofd naarbuiten.Een lichtgerit-

seltrof zijn oor en toen zag hy tot zijn verbazing een enorme,
lichtende gestalte, diemet dwazesprongen over het grasveld
rende en in destruikenverdween.

"Er was een vreemd gekleed persoon op het gazon, met uw
welnemen!" zei hy. "Een zéérgebouwdheer, als ik zo vrij mag
zijn. Zou hetnietmogelijk zijn..."

"Hetvolvettersspook!" kreetheerBommel. "Het loertop me!
Doe iets. Joost!"

"Zou het nietmogelijk zijn, datdie heeru aan hetschrikkenheeft gemaakt?"hieldJoostaan. "Meteen lampkanmen soms
aardige lichteffecten maken, als u my toestaat!"

Maar heerBommel luisterde niet.Hy was in diep nadenkenverzonken.

CURACAO
AGENDA

ZONDAG

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
25 oktober 1986vanaf08.00 uurt/m27
oktober 1986om07.00 uur.
Dokter Doran, Sentro Mediko Montana Ab-
ao, tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.:83270
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 2DE DISTRICT WEST
24oktober 1986vanaf 17.00uurt/m26
oktober 1986om07.00 uur
Dokter Wiedijk, Spreekkamer: Cas Chikito,
tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur;spoedgevallen: tel.: 81261

b.g.g. 625822/625614.
26 oktober 1986vanafo7.oouurt/m27
oktober 1986om 07.00uur
Dokter Whiteman, Spreekkamer:Cas Chiki-
to, tel.: 623550; spreekuren: 11.00-12.00/
17.00-18.00uur;spoedgevallen: tel.: 81656

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 DISTRICT BANDA ABAO
24 oktober 1986vanaf 17.00uurt/ m27
oktober 1986om 07.00 uur.
Dokter Botero Duque, Spreekkamer: Soto,
tel.: 671690/641790; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.:
641790 b.g g. 625822/645614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de anderemedische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging): Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopendvan
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uur;
zaterdag de gehele dag gesloten; dewacht
hebben zuster Rosa, tel.: 673389/77714,
pageboy 027-360 en zuster Hailand, tel.:
87944 pageboy 027-360.

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

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

K_EUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgensafspraak.

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
07.00-12.30/13.30-17.00uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICAS(weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda: Curacao, tel.: 623575;
Punda: del Pueblo, tel.: 612444.
zondag
Otrobanda: del Pueblo, tel.: 625333;
Punda: Popular, tel.: 611269.

INFOSODO(2sen26oktober 1986) orga-
niseert «Duna skol vnkara nobo».

VERLOFBEGRAFENIS
25oktober:E.F. Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
26 oktober: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchil'weg 157-E.

DIVERSEN
CURAQAOSCH MUSEUM(t/ m3novem-
ber 1986) expositievan werkenvan JubiKi-
rindongo gemaakt van autobumpers.

ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zonda-
gavond om 19.30 uur te Jirajaraweg 8,
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw CreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-

ZONDAG

DIVERSEN .

MAANDAG
TOERISTENSCHEPEN ,

KERKDIENSTEN rf

PROTESTATNSE
KERKDIENST^

VERENIGING PROTESTANTSE &
MEENTEN

vond om 19.30 uur te Centrum Abra**
achter Kooyman.

LEZING: 1 1.00 uur Cola Deb^voordrachten - aulaUniversiteit (spr.:W*
fe Smith (Saba); ond.: «Poëzie van»
Boyenwinden»),

POMPSTATIONS (openingstijden: O|JJ
15.30uur): Craz -DeRuyterkade: Isa-S»*]
ja: Van der Dijs - Rio Canario; Canw°"
Gasparito; Coop. Transport - Colon; Ga»J
" Sorsaca; Galmeyer - Cerrito: deLanoi-j*
Rosa: Jansen - Sta. Maria; Mauricio- 5*
Helena.

10.00-20.00uur «Carta C» - vert. SELM*
09.00-23.00 uur «NieuwAmsterdam» ""*HAL.

PIETERMAAI (kathedraal): zat: 19.00*
zon.: 06.00,09.00en 19.00 uur. ->
STEENRIJK (OL. Vrouw van Altagra»
zat.: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00, 1"*
(charismatica) en 18.00uur. ,
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat: 1 9.001"'
z0n.:08.30,12.00en 19.00 uur(Ned. ..
KORAAL SPECHT (Goede Herder): 2»
18.30uur; zon.:06.00,11.00en 18.00*.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05'»
08.30 en 19.00uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00 uur
SANTA ROSA: zat.: 18.30uur; zon: 07*
09.00 en 18.30uur. .
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus):**
18.30uur; zon: 08.30en 17.30uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon.: 10*"
en 18.00uur. .
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van»*
Carmel): zat.;. 19.30uur; zon.: 09.00 (Nf
en 18.00uur. .
SUFFISANT (O.L.Vrouw vanFatima):*
18.00uur;zon: 09.00en 18.00uur. ..
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): **19.00uur;zon: 09.00en 19.00uur ASTA. MARIA: zat.: 18.30 uur; zon.: O"-9'
09.00 en 18.30uur. .
JANDORET(O.L.Vrouw van GoedeRa*
zon.: 10.00en 19.00uur. (
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00*'
zon.: 08.00uur.
BARBER (H.Joseph): zat.: 19.00uur;**06.00 en 09.00 uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon:09.00 uur^SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur;*""
17.00uur. .
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00*'
zon.: 08.30 uur.
HULPKERK LAGOEN (H. Johannes):&
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; l*
06.00 en 18.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): **19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00(Spaans)*
19.00uur. .
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. *JLansbergeweg): zon.: 10.00uur hoog"*
(Ned); 16.00uur (Papiamentu).
OTROBANDA
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon: 08.00'
19.00uur .
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11"
(Engels) en 19.00uur.

EBENEZER CHURCH: 09.30 uurrti**
Smith.
EMMAKERK: 09.30 uur ds Moens.
TAMARIJN: 09.30 uur dsSmith.
FORTKERK: 19.00uur ds Smith (Pap.)- I
GEREFORMEERDE KERK
(Arowakenweg 28)
09.00 en 17.00uur dsSchreudar.
(Tebenkweg 7, Montana)
08.30uur ds J.Glas.
(Cubaw'eg100)'
09.30 uur OW. Bouwsma.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEEN^
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
zaterdagavond J9.00 uur zangdienst;
zondagmorgen 09.30 uurpreekdienst; .
Emmy Berthold Kleuterschool, Sufl
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamento
dienst.

Een brand in een wooncarav*Jvan het in Volendamopgestel^
CIRCUS "Bassie en Adriaa»
heeft het leven gekost aan e*Jtwee-jarige peuter. Hij overle^
aan brandwonden, terwijl e&
baby van acht maanden in b*
ziekenhuis ligt. De circus- dir^'
teur en de grootvader van «'slachtoffertjes kregen bij hf"
reddingspoging zoveel rook bi""
nen dat zij eveneens met adeC'
halings- moeilijkheden werde*
opgenomen. De brand ontstof*
door een dekentje dat op ee"
straalkachelviel.

Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvelz' nof P.0.8 577
Curacao N.A.
Giro 440.000
Bankrek. nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr: 874.825.10
Maduro & Curiels Bank nv

CURApAO
Centrale (alle afdelingen)

.672000
Directie:
I.M.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) enKen Wong (fotog-
raaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
'Maandag t/m vrijdag van 07.30-16 00 uur;
zaterdag 07.30-10.00uur.

Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dag van tevoren vóór vier uur bin-
nenzijn of op dezelfde dagvóór elf uur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
-16:00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
de dag daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan derSchoot en
Etleen Landsmark.

BONAIRE
CORRESPONDENT:
Hubert Linkels, Kaya Gobernador N. Debrot
154. tel: 8627.
SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard Van Veen, Postbax 118.tel.: 24427.
Abonnement en advertenties:

Popular Agencies,
SMTC Building, lllidge 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
Julianaluchthaven 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 (tel.: 070-614911).

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo enVictor 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 (te1.: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, 70504 en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Girorek. nr: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286 330 08 en ABNrek
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A
Wong-Loi-Sing, Noord Saliria.

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
vooruit te betalen.
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HENRY BY Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker



DRIETAL WONINGEN MET DE GROND GELIJK GEMAAKT

Medewerking bewoners optimaal

Gemiddeld 23broedplaatsen
per woning aangetroffen

WILLEMSTAD — Uit deeerste cyfersvan de campagne te-
f* "Aedes Aegypti"isgebleken datperwoninggemiddeld23
Potentiële broedplaatsen aanwezig zijn. Inmiddels heeft de
"GD 13.000 woningenbezocht. Bij twintig procent daarvan

men terug voor eentweede afspraakomdaterniemand
was, terwijl 13 huis- eigenaren de controleurs toegang

*eigerden. De medewerking van de bevolking noemde cam-
Pagne- coordinator WillyFranco tot op hedenoptimaal.

Zoalsbekend is deGGD, in sa-
etiwerking met een groot aan-
i anderediensten, al enigetijd
st

z?g met de campagne ter be-„r .ding van de zogenaamdeen_ue- muskiet". Het bezoe-n van allewoningen op Cura-
r°> vormt hier het grootste on-de}Jeelvan.. Ue GGD- controleurs hebben
ïod.ddels 13000 woningen be-
ReK een gistermiddag
j °uden persconferentie wer-
ft niervan deeerste computer-sevens bekend gemaakt. Die

2__.et,lter gebaseerd op het be-
aan 8000 woningen. Van

4 81 woningen werdener in
br woningen potentiële
t> °edplaatsen aangetroffen,

van 115.000potentie-

Naarde beroofd
— Inbrekers

roofden vannacht rond één
\C aan de Schout bij Nacht

een tachtig-jarige
Loliw> die zij een kussen op het
v 0 d gedrukt hielden om te
afkomen dat zij zou gaan

{(eeuwen.
Ij e vrouw verklaarde nader-
!_ tegenover de politie wak-
d/ zijn geworden door gelui-
de in haar slaapkamer. Zij
J^dedaarop in het donker een
2*? die haaropdroeg "stil te
elk ,aangeziener dan"niets zou
LbeUren". Kort daarop was
J?**een kussen op hethoofd ge-
,C*t en voelde zij dateen gou-
-sj? armband, die zij aan haar
J^droeg, werd doorgesneden
n .^genomen. De inbrekers, die

ook de telefoon- dra-
j **bleken te hebben doorgesne-
*fi> verdwenen met een groot
j'tal sieraden diezij verder in
* «amer haddenaangetroffen.

Ie broedplaatsen werd geconsta-
teerd. Het waren voornamelijk
waterplanten, tonnen, drums,
en oude autobanden dietot deze
broedplaatsen behoorden, zo
blijkt uit de cijfers. Echter ook
defecte regenbakken, beerput-
ten en huishoudelijke artikelen,
bleken aantrekkelijk als
broedplaats voor de muggen.

De controleurs geven bij hun
bezoek aan wat veranderd dient
teworden. Bij eentweedecontro-
le- bezoek, bleek twee-derde van
debewoners hun "huiswerk" ge-
maakt te hebben, aldus de heer
Laker van de GGD gistermid-
dag. Ondanks deregen in de af-
gelopenweken, is erzijns inziens
geen achterstand opgelopen.Ui-
teraard bemoeilijkte de regen
het werkvan de controleurs die
lopend de wijken ingaan, maar
daar was van tevoren rekening
mee gehouden, aldus Laker die
stelde inmiddels weer op schema
te zijn.

De dertien eigenaren die de
controleurs toegang weigerden
tot hunwoning, zullen volgende
week nogmaals bezocht worden.
Het isopditmoment nogniet be-
kend op wat voor gronden de
controleurs toegang geweigerd
werden. Mocht de bewoner ook
volgende week op hetzelfde
standpunt blijven staan, zal er
met zwaarder geschut gewerkt
worden. De controleurs kunnen
namelijk door gezaghebber Cas-
seres gemachtigd worden het
huis te betreden. Dit zal dan in
gezelschapvan eenpolitie- agent
gebeuren, waarbij de bewoner
verplicht isde controleurbinnen
te laten.

Zoals bekend wordt na afloop
van een controleineen bepaalde
wijk, aangekondigd op welke
dag Selikor langs komt voor de
ophaalvan grofvuil.Grebleken is
echter dat niet iedereen aan die
oproep voldoet en zodoende in

reeds gecontroleerde woningen,
vuil blijft liggen. Daartoe intro-
duceerde de campagne- leiding
het systeem van de "last call"
waarbij Selikor nogmaals langs
kwam. Omdat inmiddels echter
geblekenisdat sommigemensen
ookdaarniet aanvoldoen, zullen
de controleurs van het bureau
City Inspector met deAlgemene
Politie Verordening(AVP) in de
hand, de wijken ingaan. Eenie-
der die het vuil voor het hek
opstapeld is namelijk strafbaar
en datzal gecontroleerd worden.
Willy Franco kondigde in ditka-
der aan dat Selikor momenteel
de mogelijkheid onderzoekt om
in de toekomst om de zoveel tijd
inelkewijk hetgrofvuilop te ha-
len.Momenteel draaitmen daar-
mee proef om na te gaan hoeveel
materiaal daarvoor nodig is en
met wat voor regelmaat dit
mogelijk is.

Hetprobleemvan leegstaande
woningen wordt ook reeds aan-
gepakt. Dit blijkt echter nogal
wat problemen op te leveren, zo
bleekuitverklaringenvan cam-
pagne- coordinator Willy Fran-
co. Met name in en om de stad
blijken nogal wat vervallen wo-
ningen te bestaan diein de loop
der jaren zijn gebruikt als
vuilstortplaats. In nauwe sa-
menwerking metdeDROV wer-
den deze woningen onderzocht,
waarbij ook de eigenaar inge-
schakeld werd. Een drietal wo-
ningen zijn inmiddels met de
grond gelijk gemaakt, omdat
niet alleen de vuiltoestand een
gevaar voor het milieu bleek te
zijn, maarookdewoninginzoda-
nige bouwvallige toestand ver-
keerde, dat dit een gevaarlijke
situatie opleverde. Een aantal
anderewoningenzitten momen-
teel nog in de pipe- line. Overi-
gens benadrukte Franco in dit
kader dat de overheid de kosten
van het afbreken van de woning
niet zomaar voor haar rekening
zal nemen. Die kosten zijn voor
de eigenaar van de woning die
immers door het huis niet te on-
derhouden, het zover heeft laten
komen.

Zoals bekend waren ook de ve-
leautowrakken op ons eilandin
de campagne opgenomen. De
heer Gomez van de centrale be-
wakingsdienst die ditonderdeel
voor rekening neemt, verklaar-
de dat dit niet zo soepeitjes ver-
loopt. Eigenaren van wrakken
blijkenonvindbaar, anderemen-
sen tekenen een afstand- verkla-
ring voor wrakken diehelemaal
niet van hen zijn en bovendien
wordener stickersvan wrakken
afgehaald.Tochzal men volgen-
de week albeginnen met het op-

halenvan deeerstewrakken. Zo-
als bekend zijn de eigenaren die
geenafstands- verklaring willen
tekenen, volgens de Algemene
PolitieVerordening(AVP) straf-
baar. Zijkrijgen 14 dagen detijd
om hetwrak op teruimen, waar-
na ze een boete krijgen en het
wrak op hun kosten alsnog ver-
wijderd wordt.

Overigens is er inmiddels een
poster vervaardigd dienaar alle
scholen gestuurd zal worden en
bovendien in alle overheids-
kantoren aan de muur komt te
hangen. Daarnaast zullen de
scholen een informatie- pakket
toegestuurdkrijgen waarmee de
campagne- leiding hoopt de toe-
komstige generatie vanaf jongs
afaan goedop te voeden meteen
"schoon Curagao" voor ogen.

Tijdensgesprek metDP-delegatie gebleken

AD positief over eventuele
deelname in Isla-raffinaderij
geJïLLEMSTAD — In krin-
geH Van de Venezolaansere-
nJJngs- party AD, staat men
},je

l °ngunstig tegenover het
öai_ V-an een eventue^e deel-
vaJ_ en net aandelen-pakket
Sao t 6raffinaderÜ °P Cura-
_;„*, ot conclusiekwam
se delegatievan deCuracao-
OniC°alitie- partij DP, nadat
tij.a

_
gs *n Venezuelaop par-

_i»_niVeau gesprekken wer-
eö gevoerd.

(^.tegenstelling tot berichten

*e__a e Venezolaanse televisie
öp den verspreid, trachtte de
tij "delegatie,bestaande uitpar-
V(T leider Agustin Diaz, DP-
etl rzitter Petrus van der Veen_e °. d- voorzitter Onofre Bik-
t 0'ln Venezuela deAD er niet
va te bewegen vijftig procent
ge^de aandelen in de voormali-
Ovg 11_ raffinaderij op Curagao
ge rte nemen, zei Diaz vanmor-
te» nadn__kelijk in een reactie
e genover de Amigoe. Dat was
BPr *nterpretatie van het ge-

opPartÜ- niveau, die vol-
.vj en Voorrekening van het te-

t|e Ble-station was, maarnietop

_
e £erkelijkheid stoelde, aldus

j^uragaosepoliticus.
dat ..DP- leider bevestigde wel
'h e Jdens de gesprekken,waar-
opll groteverscheidenheid van
Oojr^erpen werd aangeroerd,
t^ de raffinaderij op Curagao
v008Prakekwam. Nu er eenjaar
Jaa , "" is> van de in totaal viJf
'a ._

Waaryoor met de Venezo-
*_}_£? staatsolie- maatschappij
WeJj^Aeenexploitatie-contract
Het

rfl aangegaan, achtte de DP
YeV c Boed omtijdenshetverblijfin

"ezuela op politick niveau

ook het voortbestaan van deraf-
finaderij aan te kaarten, zei hij.
Door deDPwerd in ditopzicht te-
rug gegrepen naar ondermeer
gesprekkendiein 1976alinVen-
ezuela werden gevoerd over
eventuele deelname in de toen
nogin Shell- handenzijnderaffi-
naderij. Daarbij was door de
toenmalige premier Carlos
Andres Peres officieus de moge-
lijkheid geopperd voor een gelij-
ke verdeling van het aandelen-
pakket in deraffinaderij tussen
Shell, Curacao en Venezuela,
waarbij het Venezolaanse aan-
deelgeleidelijkaanin Curacaose
handen zou worden overgehe-
velden het eiland-gebieddanui-
teindelijkover tweederdevan de
aandelen zou beschikken. De
suggestie die aan de toen in de
oppositie zittende DP werd ge-
daan, werd indertijd opCuracao
echter door de coalitie met
kracht verworpen, bracht Diaz
vandaagnaar voren. Desalniet-
temin, zovoegde hijdaaraan toe,
iser momenteel sprakevan Ven-
ezolaanse aanwezigheid in de
raffinaderij.

In degesprekken metverschil-
lende hoge politieke functiona-
rissen in Venezuela, als onder
andere minister van Buiten-
landseZakenGonsalvi, werd we-
liswaar de mogelijke deelname
in deraffinaderij aan de orde ge-
steld, maar werden geenpercen-
tages genoemd, noch werd er
over deuitwerkingvan deze mo-
gelijkheid gesproken, aldus Di-
az. Vaneen pasklaar aanbodvan
de kant van de Curacaose dele-
gatieaan Venezuela omtrent de
raffinaderij, was evenwel in de
verste geen sprake, herhaalde

hij. "De indruk wordt echter ge-
wekt alsof we met een pakket
aandelen onder de arm naar
Venezuelazijn gegaan. En dat is
geenszins het geval." Aan een
Venezolaanse deelname hecht
overigensde DP wel grote waar-de, bleek evenzo uitzijn verkla-
ring. Om immers het voortbe-staan van de raffinaderij te ga-
randeren, argumenteerdehij,zijn ondermeer forse investerin-
gen nodig. "Deraffinaderij moetbij de tijdblijven". Gebeurde datniet, dan zal de raffinaderij op
Curacao op den duur de strijd
verliezen tegen de andereraffi-naderijen, die wel de nodige mo-derniseringen doorvoeren,vreest hij.

Omdat het zuiver om partij-politieke ontmoetingen ging, zo-
als dezetussen deDPen deVene-zolaanse AD met zekere regel-
maat plaatsvinden en die be-
doeld zijnom over een scalavanonderwerpen van gedachten te
wisselen, werddeCuracaosecoa-litie- partner MAN van het ver-loop van degesprekkennietop dehoogte gesteld, zei Diaz desge-
vraagd. "We zijn als politieke
partij gegaan en hebben dus in
geen geval de verplichting omdaaromtrent tegenover de coali-tie- partner verslag uit te bren-gen". Als agendapunt voor eeneerstvolgendcoalitie- beraad zaldekennelijke Venezolaanse be-reidheid tot deelname inderaffi-naderij al evenmin worden opge-
voerd. "Maar als datonderwerptijdens een coalitie- beraad toe-valligtersprakekomt, zullen wij
daarover ons standpunt, alsme-de onze bevindingen natuurlijk
uiteenzetten".

SVEN na onderzoek van 11 gebouwen
Energiebesparing van 40 procent
bij overheid zonder investering

WILLEMSTAD—Metpuur
organisatorische maatrege-
len en zonder enige investe-
ringen van betekenis kan bij
de overheid 40 procent aan
energie bespaard worden.
Dat is de conclusie van de
Stichting Voorlichting Ener-
gie- besparing Nederland
(SVEN) na een bezoek aan elf
overheids- gebouwen.

Zoverklaarden vertegenwoor-
digers van de SVEN na een be-
zoek van twee weken aan Cura-
cao op kosten van het Neder-
landse Ministerie van Econo-
mischeZaken. In overleg met de
Antilliaanse energie-
werkgroep onderzochten zij de
mogelijkheid tot energie- bespa-
ringbij deoverheid, en stelden zij
aan de hand daarvaneen voorlo-
pig rapport op dat overhandigd
werd aan minister van Handel,
Industrie en Werkgelegenheid
Marco deCastroenwaarnemend
gezaghebber Willy Franco. Bij
de elf gebouwen kan volgens de
SVEN zon 500 tot 550 duizend
guldenper jaarbespaard worden
aan energie- kosten.

Voor drie- kwart van dezebe-
sparingen zijn geen investerin-
gennodigmaar gaat hetompuur
organisatorische zaken en een
energie- bewust gedrag van het
personeel. Aangezien de totale
energie- rekening van de over-
heid zon 12 miljoen gulden Ne-
derlandsper jaariskan daarvol-
gens de SVEN zeker een derde
deelvanafdooreenzuiniger ver-
bruik. Zo is deverlichting op di-
verse werkplaatsen maar vooral
in gangenen dergelijke van een
vrij hoog niveau, enkan men die
van 30 tot 50 procent verlagen
zonder dat aan het comfort iets
wordt afgedaan. Ook de ver-
bruikstijden moeten worden
aangepast, zodaterbijvoorbeeld
tijdensdelunchpauze nietoveral
in het gebouw voor niets licht
brandt.

Voor wat betreft de airco's
meent deSVEN datmen doorhet
controlerenvan de temperatuur
aleenheeleindkankomen. In de
bezochte gebouwen is de tempe-
ratuur gemiddeld tussen de 19
en 21 graden Celcius. Voor be-
houdvan hetcomfort is echter23
gradenlaag genoeg,en hetkomt
hier vaakvoor datmen een vest
moet aandoenophet werk eneen
enkelekeer zelfs dat het raam
wordt opengezet omdat hetbin-
nen te koud is. Elke graad bete-
kent een energie-besparing van
acht procent op deelektra- reke-
ning, aldusdeSVEN.Bovendien
staat de airco vaak nog aan op
werkplaatsen waar het perso-
neel alvertrokken is.

Eén van dedingen die energie-
verspillingbevordert is het feit
dat de relatie tussen het ver-

bruik en derekening totaal ver-
broken is. De rekeningen wor-
den namelijk centraal betaald,
en de betreffende diensten zien
geen specificatie van het ver-
bruik van hun gebouw. Dat zal
moeten veranderen als men de
mensen bewust wil maken van
de noodzaak tot besparing van
energie.De meters, dieheel goed
kunnen dienen om het verbruik
bij te houden worden niet beke-
ken, en een enkele keer weet
men in het gebouw niet eens
waar de meter is.

Volgens de SVEN moet in ie-
der overheids- gebouw iemand
verantwoordelijk worden ge-
steldvoor toezicht op en controle
van het energie- verbruik. Die
persoon moet de gespecificeerde
rekening voor dat gebouw krij-
gen en controleren, en de andere
personeels- leden wijzen op het
verspillen van energie. Af-
hankelijk van de aard van de
dienst en de grote van het ge-
bouw kan worden nagegaan ofzonenergie-coördinatoreenvol-
ledige dagtaak danwel deeltaak
moetzijn, enofhet metbestaand
personeel kan of er iemandvoor
moet worden aangesteld.

Belangrijk is ook dat over-
heids- dienstenoverleggaanple-
gen over energie- verbruik. Bij
het onderzoek is namelijk geble-
ken datin enkele gebouwen wel
degelijkrekening is en wordt ge-
houden met een zuinig energie-
verbruik. Omdat er hierover
echter geen overleg plaatsvindt
blijft het bij incidentele geval-
len. Het proces van voorlichting
om tot energie- besparing te ko-
men zal enige jaren vergen, zo
verwacht men. Ook deregering
zal met de nodige uitspraken en
stappen het juisteklimaat moe-
ten scheppen, omdat het anders
bij incidentele maatregelen zal
blijven zonder dater structureel
iets verandert.

Nederland was door de olie-
crisis wel gedwongen het proces
van energie-besparen testarten,
maaropdeAntillenstaathet nog
in de kinderschoenen. Voor-
lichting is zeer belangrijk, want
zolang fabels als die dat je een
TL-buisbeterkan latenbranden
omdat het aandoen zoveel
stroom kost niet uit de wereld
worden geholpen is het vechten
tegen de bierkaai. Audiovisuele
hulpmiddelen waar de SVEN
over beschikt kunnen eventueel
vertaald worden in hetpapia-
ments ofaangepast aan de lokale
situatie. Het mag simpel klin-
ken maar een zeer opvallende
sticker bij een lichtknop kan al
een aanzienlijkevooruitgangte-
weeg brengen. Een onderzoek
naar het energie-verbruik.in de
hotelsopAruba wat deSVEN in

maartverrichtte heeft uitgewe-

zen dat ook in hotels zonder in-
vesteringen van betekenis zon
40 procent aan energiekan wor-
denbespaard.

DeSVEN wil delokaleadvies-
bureaus een aanzet geven om
zich te storten op het nog groten-
deelsbraakliggende terrein van
de energie- besparing.Dat hetin
Nederland door een goede subsi-
die-regeling en belasting- voor-
delen makkelijker is om mensen
tot het besparen van energie te
krijgen is duidelijk, maar over
het algemeenkan menkleine in-
vesteringenvoor energie-bespa-
ring weer vrij snel terug- ver-
dienen.

De SVEN heeft zich er
enigszinsoververwonderd dater
hier gezien het klimaat be-
trekkelijk weinig op het gebied
van alternatieve energie ge-
beurt. Ook in Nederland is de
toepassingvan windenergiegep-
aard gegaan met de nodige dis-
cussie, over aansluiting op het
net, het leveren van stroom aan
het net en dergelijke. Daar is
men nu echterredelijk uit, en er
is een subsidieregeling van de
grond gekomen die op aandrin-
gen van de SVEN ook op de An-
tillen en Aruba van toepassing
is.

Door dieregeling verdringen
deproducenten van windmolens
zich min of meer voor het opzet-
ten van windmolen- parken,
waardoor de markt zeer gunstig
is. Wel is er enige haastbij, om-
dat de subsidie wordt gegeven in
de vorm van "wie het eerst komt
het eerst maalt", terwijl het bo-
vendien jaarlijksafloopt. De An-
tillenkunnen wellicht profite-
ren van deze regeling, aldus de
SVEN, die het gebruik van "de
bewezen techniek" van windmo-
lens toch wel verkiezen boven
zonne- energie, dat een stor-
machtige ontwikkeling door-
maaktmaar waarvoor nogaltijd
bepaalde beperkingen qua hoe-
veelheidenergie voor gelden.

WILLEMSTAD - Een bij de
Maduro & Curiei's Bank aange-
gane leningzal het telefoon- be-
drijfSetel NV in degelegenheid
stellen op korte termijn over te
gaan tot de investeringen die
noodzakelijk zijn voor de moder-
niseringen uitbreidingvan de te-
lefoon- centralesSteenrijk, Otra-
banda en Brievengat met een to-
taal van 6.000 telefoon- aanslui-
tingen. De lenings-overeenkomst
tussen Setel en de lokale bank
werd deze week ondertekend. Op
de foto vlnr bank- directeur Lio
Capriles,president commissaris
van Setel gedeputeerde Tolinchi
Pietersz, Setel- directeur ingAn-
gelKook, Senior accountant ma-
nager van Maduro & Curiei's
Bank Isidora en waarnemend
bank- directeurRon Gomes Cas-
seres.

WILLEMSTAD - De
Stichting Voorlichting Energie-
besparing Nederland (SVEN)
rondde gisteren een bezoek van
twee weken aan Curaqao afvoor
een onderzoek naar mogelijke
energie- besparing bij de over-
heid. Als aandenkenaan het be-
zoek ontving minister van Han-
del, Industrie en Werkgelegen-
heid Marco de Castro van de
stichting die haar 10-jarig be-
staan viert een "t- shirt".

Als er geen milieuschade is

ABVO steunt
vuilproject

WILLEMSTAD — Hoewel
de ABVO alle pogingen om
werkgelegenheid te schep-
pen steunt, vindt de over-
heids- vakbond wel dat der-
gelijkepogingen geen schade
aan het milieumogen veroor-
zaken.

Zo verklaarde woordvoerder
Wim van Lamoen in hetradiop-
raatje van de bond naar aanlei-
dingvan plannen voor een vuil-
verwerkings- fabriek voor de
productie van water- en electri-
citeit te Boca SanMichiel. Zoals
bekendtekende hetBestuurscol-
lege deze weekeen "letterof in-
tent" om verder te praten met
een Engelse groep die hierin
geïnteresseerd is. De ABVO
steunt de intentie om een ver-
gunning te geven voor dit pro-
ject, maar benadrukt wel dat
zoiets op een gecontroleerde wij-
ze dient te geschieden, om geen
schade aan het milieute veroor-
zaken die gevolgenvoor hetvolk
met zich mee kan brengen. Als
die zekerheid bestaat heeft dit
project de steun van de ABVO,
terwijl ook anderefabrieken die
hier onder dievoorwaarden wil-
lenkomen welkom zijn.
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Bionic naar
Nederland

ORANJESTAD — In ver
band met hetnegen- jarigbe-
staan van dekorfbal- vereni-
gingBionic en hetfeit datBio-
nic volgend jaar april naar
Nederlandwilreizen om Aru-
ba te vertegenwoordigen bij
het wereld- kampioenschap
korfbal wordt de komende
dagen een korfbal- toernooi
georganiseerd.

Hieraan nemen de verschil-
lende verenigingen deel. Aan
het toernooi om de wereldbeker
van korfbal nemen elf landen
deel: België, Duitsland, Enge-
}and, Frankrijk, Taiwan, Indo-
nesië, VerenigdeStaten, Spanje,
Australië, Indiaen Nederland.

Aanstaande zondag(morgen)
wordenop hetBionicveld te San-
ta Cruz de volgende wedstrijden
gespeeld: 10.15 uur Bionic vs
Car. Stars, 12.15uur Arukorfvs
Volvox en 14.15 uur Santa Cruz
Stars vs Skylab.

ORANJESTAD - Aruba
stond gisteren — dag der Vere-
nigdeNaties—in hetteken van de
vredesactie die door de huis-
houdscholen werd georgani-
seerd. Via radiostations werden
speciale uitzendingen gedaan,
terwijl gistermorgen minister
van Welzijnszorg mr. Mito Croes
(zie foto) in deBibliotheek een
tentoonstelling over het onder-
werp vrede officieel opende. De
tentoonstelling is geheel gewijd
aan deproclamatie van deVNom
ditjaartot hetJaar van de Vrede
uit te roepen. Zondagmiddag
wordt in samenwerking met de
Aruba Jaycees een stille mars
doorOranjestad naardePlaza 18
diMaart gehouden.

Paard bijt
aan kozijnen

ORANJESTAD — De eige-
naar van een huis in aanbouw
aan deGuyabastraat vroeg poli-
tie- assistentie daar iemandeen
paard naastzijn huishadvastge-
bonden.Hetpaard wasechterbe-
gonnen aan dekozijnen te bijten
waardoor deze beschadigd wer-
den. Ook vermoedde de man dat
de eigenaar van het paard zijn
water gebruikte, want hij kreeg
de laatstetijd nogaleen hoge wa-
terrekening aangeboden. De po-
litie is op zoek naar de eigenaar
van hetpaard.

ORANJESTAD — Bij notaris mrJ.R. Croes vond vrijdagmorgen in het bijzijn van
managerLuis Odoren mej. Tinaßermudez(ziefoto) deverzegelingplaats van debussen
voor de traditionele eind van het jaarcampagne van Wimco, waarover spoedig meer
bijzonderheden in dit bladzullen verschijnen (i.m.).

’s Nachts

Vrouw loopt met
5 mille op zak

ORANJESTAD — In de
vroege ochtend van vrijdag
kwamen verschillende mel-
dingen bij de politie binnen
dat de bewoonster D.L. van
hetoudehospitaal overvallen
zou worden.

Het was namelijk bekend dat
zij vijf mille op zak had, een be-
dragdatzij metCatoochi hadge-
wonnen. De politie trofde vrouw
in debuurtaanin gezelschapvan
enigemede- bewoners. Zehadin-
derdaadveel geldop zak.De poli-
tie wees haar erop dat het nogal
een gevaarlijke zaak is in de
nachtelijke uren met zoveel geld
op zakte lopen.Zijwerd naar het
huis van haar moeder gebracht
en beloofde dat zij de volgende
dag het geld op de bank zou zet-
ten. Of dat ook gebeurd is, ver-
meldde hetpolitie- rapport niet.

Transportproblemen
supermarkt te Noord

NOORD—Depolitieke par-
ty PDA iserin een verklaring
nietover tespreken datdeSu-
permarket CADA te Noord,
die goedkope producten uit
Venezuelabrengt, afgelopen
woensdag bijna een hele dag
heeft moeten wachten voor-
datmen zijn containers naar
Noordkon brengen.

Hierdoor worden de goederen
duurder, waartegen de PDA
meent fel te moeten protesteren.
In ditverband wordt opgemerkt
dat destijds minister Berlinski
van de PDA in Colombiabespre-
kingen heeft gevoerdom goedko-
pe goederen naar Aruba te kun-
nen brengen. De PDA is van me-
ningdatderegering opditgebied
efficiënter moet optreden enzor-
gen dat er een optimale service
wordtgegevenzodat de handela-
ren zonder problemen over hun
goederen kunnen beschikken.
De regering zou volgens de PDA
zijnbeleidvoor het brengenvan
goederennietalleenopVenezue-
la, maar ook op Brazilië en Co-
lombia moetenrichten.
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i *>-* TEXAS **_£_.
| p FURNITURE STORE

ÏX|»FrP* CANTIDAD Dl MERCANCIA TM*\JÏ,
» Ji UNTIKIRASKAOF ftOU-
**4y|oy POCO GOLPEA

CORTINA STEREO-ET
) STrmt, v asina noP pero no|Di

I*Ufi£ y n mercancia mas na üffr^,__ prijsnannuncavisto IMlOs na Aruba

DIASABRA 1 NOVEMBER NA SABANA BLANCO 2-B
(PATRAS Dl PRISON BAI ARIBA)

For di 10.30'0r di mainta te eu 4 'or di atardi

THOUGHTS ON THE BUSINESS OF LIFE:
YOU CAN EMPLOY MEN AND HIRE HANDS TO WORK

FOR YOU,BUTYOU WILL HAVETOWINTHEIRHEARTS
TO HAVE THEM WORK WITH YOU.
WILLIAM J.H. BOETCKER
@J_7V A MESSAGE FROM:

iQJIQ B.J. ARENDS& SONS
" 'ST.A"I ING HOME & ISDUSTRY SINCE 19.U'' J

■i i ; .^i

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

*_*o_£____w I arftrßßQ^1

HOTEL AND CASINO
Proudly presents:

TUB THIRff- Wereally know how to toss a par-■ ■,fc ■ ■»■«■* ty so — toss your next one our
DYNASTY way—and sit back and enjoy!

Dinnershow in the Callusfor
Rembrandtroom at 9 p.m. (clo- more informations
sed on Wednesday) and in the
Galactica nightclub at 11 p.m. PAPIAMENTO

Happy Hourfrom 7.00-9.00 pm. Rental irant
B«i..hi Poolbar Hestauram

4.00-7.00 Happy Hour
2.00-5.00 Sunday lite entertainment Wilhelminastraat Tel.: 24544

*5. Americana Aruba LBt'S_LV _tot__&Casinoj^fc. Presents (fK w\C\
ANGELA BACARI m\\J __DV.'q

SUPERNOVA in the ba
vr^ quegri"

Two Shows nightly _^ i(except Mondays) C\ r*\ /]
Stellaris Supper Club vV^U^ Js
Dinnershow: 9.00 p.m. «^Arrt»Le Club Lounge .*&OTRffi_C_sFS_sJi_(_>M

Showtime: Midnight 12.00 &M&^®*XWWFI
Happy Hour daily Nu Geopend:

6.30 p.m -7.30 p.m. 19.00-24.00 uur

Een<an_s__he ARUBA
BLOODY MARY ISLAND BRUNCH

Elke zondag in LE SALON RESTAURANT van 9.30a.m. - 2 00 p mUiigebrekJ assortimentvan gerechten
Romantische muziekvan TOMMY _ FRANCIS
$10.00 pervolwassene; $6.00 per kind tot 12 iaarplus service charae"COME BRUNCH WITHUS'"Bipnlevering van dezeadvertentie
10%korting op deBrunch voor 2 personen.

"lilMi "UI 18.00-23.00 uur
maandag gesloten

BOULEVARD I BOULEVARD
THEATRE H
I8? II - SUNDAY at 6.00 p.m.

TODAY at

8.15 - 9.15 & 12.00p m

M OlA1_*__._**_. * '^*

THRILLER 14 yrs. ALL AGES

__■' ALwS&Xm. \m^S£a£ï£m
Bil^B ■ ukm■Br ■ --* < ____H i____p*S3|

DE DIRECTIE ONDERWIJS maakt bekend dat er bij vol-
doende deelname in de maand november 1986 aan de
Avondschoolvoor Technisch Onderwijs zalworden begon-
nen met een opleiding voor:
DE PEDAGOGISCHE VERKLARING VOOR HET
TECHNISCH ONDERWIJS.

Toelatingseis:
bezit vaneen N-akte, diplomaAntilliaanse Lerarenop-
leiding, H.T.S.-diploma.

Zij die het vereiste toelatingsdiploma niet bezitten, kunnen
als toehoorder worden toegelaten.

Inschrijvingen dienen schriftelijk te geschieden bij de heer
J.A. van Bochove, directeur van de Avondschool voor
Technisch Onderwijs.

DE DIRECTEUR ONDERWIJS, WND

VERHUISBOEDEL
inpakken en vervoeren

alsmede verhuizingen op
Aruba:

OFICINA MARITIMA
f Tel. 21622

TE KOOP "^GEVRAAGD
UITSTAL-
REKKEN

voor een moderne win-kel, liefst Lundia of! Storebest.
Aanbiedingen onder nr481 van dit blad, Nassau-
straat 110, Oranjestad,
Aruba.

_SS________M______n__B_9S_S

SPORTLOTTO
U kunt voor de trekking van

31 oktober 1986
kopen t/m 29 okt. '86

.

\-L~. Ook in deze dure tijden kunt U geld
Sf sparen door te profiteren van onze
Wfp STCCI.VERLAAGDESE/iALPDIJZEN
fILA CP Ml 11 lAM\KWAl 11111 .VEVVI
// \YJI\ WyJ»ezoreen
/ v^\krf\ I gratisaanhuis 1 Rondijzer - Vierkantijzerv^ 'WSte ' Betonijzer - Platstaal
i^^K^^^^^^^^t Hoekijzer - Profielbuizen

J%Jn_^CT /S^Pw «NP balken - UNP balken
___Jl^ / //'JÊÊm^I HEB balken ■ Zwarte Platen

jj|pDÉg__ ,_JPc^ r»| Gegalvaniseerde platen

mËEÊÈïïÊm[\h"~______^_"" L: I^^ Alle maten in voorraad
Beste kwaliteit

[f_S !wiS^^ffls WIH __^__T^_K_______i___________i___i_l

AMIGOE ZI.T6I.DfIG 25 OKTOS6R 196*14

/VOZ Dl ARUBA - VOZ Dl ARUBA>

1 y^QQ/ITN. §

< >5 *
0 TOPICO: 5

"Trato na
£ Hospital" g
5 FECHA: £N c5 26 Oktober 1986 5
< <m o3 N
k ORA: g

° 11.00 a.m.-12.25 p.m. |
8 5

2 ÏNFORMA PA o
1 PARTICIPA" J5 l
o "> PAPREGUNTA '
%. o| O COMENTARIO
< DURANTE PROGRAMA >
Q £gYAMA 21601 y 23355 g
> .
VOZ Dl ARUBA - VOZ Dl ARUBA -J

<k___~'.- 3$J 'J' Vanavond in
/^ if^l 1 C. "ONS
wffÊÊÊ- G KROEGJE" |

lN|i I Q heerlijke muziek von:
vj %^ $7 TRIO LOS ARUBEMOS ,

▼ €en dansje, eenborreltje, een praatje, alleskan bij: ▼
I \ n 1 1 o \ Ronald _. ElainelJ _»._-__. —_» —ARuBA 4- _-. ♦- (
______________-_-----—-——--——-—«____■__■_________■

PRODEO
Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij hetGerecht op Aruba van de 17de oktober 1986, waarvan een
afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officiervan Justitieop
Aruba, diehetorigineel voorGEZIENheeftgetekend, is aanMARITZA MARINA VANEGAS RAMOS, zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Aruba of elders;

BETEKEND:
een grosse van hetvonnis d.d. 1 oktober 1986, waarbij ten
verzoeke van ROBINSON CROES, wonende op Aruba,
tussen partijen op 10augustus 1982 opArubamet elkander
gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

(Get.) N.E. Hart,
deurwaarder.

»lay__; Ito _b _.
PUBLIC CONTACT PERSON

IFYOU ENJOYMEETINGPEOPLE ANDYOUARESEEK-
ING A NEW CAREER WITH OPPORTUNITY FOR AD-
VANCEMENT. WE OFFER BENEFITS, BONUSES,
OUTSTANDING TRAINING AND THE POTENTIAL TO
EARN TOP MONEY.
Requirements:— Speak English and Spanish Fluently.
Please call: Telephone 34046 for an appointment be-\tween 9:00 a.m. and 12:00 noon. J

■ '"r——inr~" =1F" ii"=____iiai h» » m m

I Weare lookingfor a mature,energetic andex-
perienced E

\ MANAGER [
for our Philipsburg Store.
Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offer excellent salaryand L
generousfringe benefits. E
Only written applications with complete re-
sumé, photograph and salary history will be \U considered. r

LITTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887 c

St. Thomas, US Virgin Islands 00801



KORSOU MANERAE TA... CURACAO ZOALS HET IS

”In Italië, dan was ik misschien een Picasso geworden!”

De wereld van
José Rosales:

de troubadour

een mooi spreekwoord voor:
'Schoenmaker blijfbij jeleest'— waarom zou ik naar Euro-
pa, naar Nederland moeten?

KANTANTE

zone». Nudit isgeen echtered
light zone. Zon hotel, Hotel
Venezuela was een uitste-
kend hotel. Misschien is het
nu iets minder. Maar vroe-
ger, vroeger logeerden daar
alleen maar Venezolanen,
die met vakantie waren. Nu
zitter er meer Dominicanen.
Vandaar dat je zeggen kent:
'Ja, er lopen wel eens meisjes
rond. Maar in het verleden,
laten we zeggen voor drie ja-
ren, voor dedevaluatievan de
boliver, liepen hier erg veel
Venezolaanse toeristenrond.

Er is dan ook veel voor de
stelling te vinden, jezietditin
een groot aantal steden, dat
het vlakbij de meisjes, vlakbij
de «red lights» op zn minst
gezegd zeer veilig is. Jewordt
er in ieder geval nietberoofd.
Berovingen zijn in de zijstra-
ten van Scharlooen opPieter-
maai aan de orde van de dag.
Hier,bij mij echter niet. Men
is nu blijkbaar bezig een spe-
ciale toeristen- politie op te
richten. Mijn mening", zegt
JoséRosales, "is dat dit hele-
maal niethoeft. Zet maareen
aantal VKC-ers in. Daar is
men doodsbang voor. Daar
heeft men respect voor. Waar
de VKC patrouilleert, komt
niemand met slechte bedoe-
lingen. Men kijkt wel uit.

WEET JE WAT?" vraagt
j°ssieRosales. "Ik denk5,at de meeste mensen op
Uragao beweren dat ze

,'°eiend Nederlands spre-
*?ö. Maar datisnatuurlijk
jj^twaar! Zelfkan ikmij in
?et Nederlands verstaan-?aar uiten, maar daar
JJudt het ook mee op. We
j tten allemaal in dezelfde
ae-io als Venezuela. Het
toans is zodoende voor

J*s niet moeilijk om te le-
ook al dooronze Papi-

achtergrond.
i Mijn vader", vertelt Rosa-
7*> "was een Venezolaan, die

twintigste naar Cura-
£° kwam. Mijn grootvader
7*svan Curasao. Mijnvader,
7^ van de beste sportlieden

eiland in die tijd, was,
Vik je ditzeggen, geen ge-

Voor zijnplezier
hij in eén van degrotepesten. En wat deed hij?

/^spronkelijk zat hij in het
Jhoenmakersvak. Later
e,,d hij peon, landarbeider,?ookwerkte hij een tijdje opye administratie van het

».enezolaanse consulaat.a&rna begon hij een eigen
»?ak, in manifacturen, in de
i.eükenstraat. Dat was inj5B.Op de bovenverdieping
2.Rudy Dovale Advertising,
fjtin vader werd ook scheep-
i^&nt. Alle papieren van de

van defruitbarkjes

JoséRosales, "gedwongenbe-
gonnen op de St. Vincenti-
usschool bij de fraters. Je
moest voor je rapport- cijfer
Nederlandse liedjes zingen.
Nu, dat zei mij helemaal
niets. Ik was in dietijd nogal
opstandig. Ja, «against the
establishment».
PICASSO

Er isechter één liedje, daar
ben ikvan gaan houden. Dat
sloeg op ons!" Rosales zingt:

\ i 'Hoe schoon is deWest i ['| is het land mijner |i
!' dromen. |
\ Heerlijkomstuwd doorde /
i 1 bruisende zee, <\]! ruw zijn degolvenengril- |'
i' lig de stranden...' j[

Maar die andere liedjes.
Een paar beginregels. 'Klein
vogelijn op groene tak. Dat
soort dingen. Verder herin-
nert dit kind van de fraters,
zoals Jules de Palm het zo
mooi zegt, zich niets. "Die
school was ook meteen mijn
volledige opleiding. Ik ben
niet doorgegaan met leren.
Hoe gaat dat? Vader en mo-
der scheidden. De moeder
trouwt later met een ander.

school, gaan werken. Ik zong
toen al. Je moet ook een in-
strument kunnen bespelen:
mond- harmonica, hand- har-
monica, de tamboer, daarna
de gitaar, noem maar op. Dat
zingen heb je geërfd. Hetzit in
je bloed. Men zegt wel eens
dat ik dezelfde stem heb als
mijn vader. Dat zingen, ja.
Maar het werk ging voor. Ik
was verkenner bij de padvin-
derij op Wishi. Daar werkte
mgr. Wim Ellis toen als pas-
toor. Ik deed soms karweitjes
voor dekerk. Voor hetpasto-
raat. Bijvoorbeeld schilde-
ren. 'José,wat hebjevandaag
te doen? Niks. Nou ga dan
maareven diegarage schilde-ren. Nee, ik deed niet met de
andere jongensmee. Ik houd
nog steeds niet van voetbal-
len. Ikvind het gek om achterzon bal aan te hollen.

Pastoor Jansen van Wish,
zei: 'Kijk, ik heb hier een
briefje voor je. Je moet naar
Nederhorst toe. Die Neder-
lander daar zal je een job ge-
ven'. Oké, fijn, ik had werk
nodig. Ik moest hard werk
verrichten. Hetwas een blok-
ken- fabriek. Blokken optil-
len, verplaatsen, op de truck
laden enwegbrengen. Vanuit
die truck schreeuwde ik dan
naar de jongens langs de
straat. 'Hé, ik heb werk hé'.
Waar zou ik mij voor
schamen?"

kende zon. Ikheb hetdan ook
maar één dag volgehouden,
dat was mij voldoende. Die
opzichter daar, die mijnheer
was ook een Hollander, zei:
'Rosales, zie je die man daar
graven. Minstens drie, vier
meter. En jij hebt vandaag
maar zestig centimeter ge-
daan. Ik zeg: 'Mijnheer, weet
u veel van graven af? Mijn-
heer, hier, hier is mijn pik
(pik = houweel), hier is mijn
pik dusen danmag u mij even
wijzen hoe u het zou doen!'
'Nu Rosales', antwoordt de
man, 'donder nu maar op.

Daarna", vertelt JossieRo-
sales, "werkte ik een paar
jaarineen manifacturenzaak
van een vriend. Toentertijd
had ik een relatie gekregen
met een aardigmeisjeen haar
vader had harde trouwplan-
nen voormij. Maar ik had zelf
niet eens twee paar broeken,
geen woning, nauwelijks
twintig jaar oud. Onvoorstel-
baar, ik had niets. En ik zat
daarinhuisop debank. 'José',
vroegenze, 'heb jeeendatum?
' 'Ja', zei ik, enmeende hetook
nog: 1 april. Toen begonnen
ze te lachen. Maar voor mij
was het duidelijk geen mop!

Maar goed, toen ik af-
monsterde, ben ik weer met
zingen begonnen. Dat was als
een soort van semi- professio-
naleindjarenvijftig. Ik speel-
de met een paar vrienden in
eentrio.Later ineenkwartet.
Typische Dominicaanse mu-
ziek; merengue, met harmo-
nica, tamboer, rasp en een
marimba met horlogeveren.
Dan krijg je dat effect: toem,
toem, toem... Dat idee. Ikben
gewoon een kantante, een
zanger. Ik specialiseer mij
niet. Ik ben zoals salsa- zan-
ger Macario Prudencia. Ik
breng geen typerende pro-
ducten van deeilanden. Nee,
datniet.

Tien jaarmaakteik deeluit
van het orkestKonjunto San
José. Veel werk. Reizen naar
Venezuela en bijna wekelijks
op de televisie. Vorigjaar heb
ik ook nog televisiewerk ge-
had, samen met La Nueva
Generashon. Van het orkest
en het zingen kon ik echter
niet leven. Ik had het scheep-
sagentschap inmiddels van
mijn vader overgenomen en
erwaren een paarmensen die
voor mijwerkten. In 1968ben
ik dan ook gestopt met regel-
matige optredens. En toen
kwam die bar erbij, ja...

VUILE TROEP
Hetzal in 1964zijn geweest

dat een broer van mij een bar
overnam in Otrobanda. Hij
kon die barechter niet alleen
beheren, vandaar dat ik hem
ben gaanhelpen. Zo ishetbe-
gonnen. Daarom heb ik nu
nog steeds een bar, de Vene-
Cur aan het Waaigat. Maar
eigenlijk houd ik niet zo van
dat barwerk. Eerst was dit
zon beetje een was- gelegen-
heid, eenklein gebouwtje, dat
een geschenk wasvan de Cu-
ragaose Lionsclub aan de
Venezolanen van de barkjes.
Toen ik hier kwam, was het
een onvoorstelbaar vuile
troep. De sushi lag me-
tershoog. Allemaal Venezo-
laanse rotzooi. Dit zal onge-
veer tien jaargeleden zijn ge-
weest. Ik heb er foto's van ge-
maakt en deze naar de Li-
onsclub gestuurdmethetver-
zoek of men afstand zou wil-
len doen van het gebouw. En
of ik er gebruik van zou kun-
nen maken om limonade te
verkopen. Zo ben ik gestart
met de bar.

Ik ben toen gaan verbou-
wen", aldus Jossie, "en daar-
na kon ik ook het modderige
terrein er omheen krijgen.
Mijn idee was eigenlijk een
groot kantoor en misschien
een supermarket. Maar het
Bestuurscollege wilde daar
niet aan. Hetmoest eenrecre-
atie- centrum zijn en blijven.
En dat is het dus nog steeds.
Ik zou deze kade, aan het
Waaigat, deveiligste vanCu-
rasao durvennoemen. Ik zeg
altijd. Dit is geen Scharloo,
waar schoremzit, dat erzelfs
niet tegenop ziet om oude da-
metjesvan hun onderstand te
beroven om maar geldte heb-
ben voor base ofcocaïne. Ik
zeg, JossieRosales zit aan het
Waaigat en daar is hetveilig.

Ja, is de kritiek dan. Je
komt opvakantie en danzie je
overal soldaten. Maar waar
die toeristen vandaan ko-
men, ofhetnu uitVenezuela,
Amerika of CostaRica is, zie
je die soldaten ook. Ik vraag
me dus af, waarom hier niet?
De toerist weet, dat het voor
zijnbescherming is. «Thisbe-
ach isprotected» zegthem erg
veel. Dat jejeautokunt laten
staan.Datjerustig kunt gaan
zwemmen. De toerist weet
dater iemand is die opzynbe-
zittingen past.

VRIENDEN
Dat image van mij. Ja, een

witpak, veel gouden een wit-
te hoed. Wanneer ik bijvoor-
beeld zonder die hoed in de
stad zou rondlopen, dan zegt
men, nee dat kan niet. 'Zeg
Rosales, hé, waar is je hoed
gebleven? Jehebtje hoed nietop. Soms komt er hier wel
eens iemand debar binnen—
ik zit dan zonder hoed — en
dan vraagt die persoon naar
Jossie... De laatste tijd, zei ik
al, treed ik niet veel meer op.
Misschienals men een beroep
op mij zou doen, bijvoorbeeld
ter gelegenheid van een spe-
ciale gebeurtenis. Ik maak
wel platen. Vorig jaar heb ik
er nog 1500 laten maken. Ik
heb ze allemaal cadeau gege-
ven. Niet één verkocht. Dit
jaar weer een maxi- single
metnummers«Sperandoribo
bo» en «Nosdushiamor». Van
diesingle hebikerookalweer
veel weggegeven. Ik hebveel
vrienden.

De meeste bekenden van
vroeger, van Wishi, ze doen
hetmeestal wel goed. Envoor
hen ishetvaak iets aparts om
te kunnen zeggen: 'José is
mijn vriend. Dat telt.

Ook heb ik veel ministers
en gezaghebbers gekend. Ze
kwamen... Nu niet meer. Ik
weet eigenlijk niet wat ik
daarover moet zeggen. De
zoon van Don Martina leerde
bij mij gitaar spelen.

Nou ja, ik heb vele vrien-
den. Bij mij is het met Oud en
Nieuw geen vuurwerk. De
laatste vier jaar laat ik liever
iedereen gratis eten en
drinken.."

RED LIGHT ZONE
Je spreekt wel eens over

een zogenaamde «red light

°esten doorhem en deVen-
Ij °laanse consul onderte-eftd worden. Mijn moeder

>°°nt nog steeds op Curagao.
o_).Wam n*er vanuit Aruba
P baarzevende jaar.En mijn
°otmoeder van moedersaüt was een soort Indiaan
*fjekunnen zeggen".
ttosales zegt erg veel te le-
**> voornamelijk in het En-r's en het Spaans. "Maaror mijn werk, ik heb die

v van mijn
ijjjer overgenomen, moet ik

_» °°k afen toe Nederlands2en. Dat doe ik echter niet
P^ag. En weetje wat ik dan?es? Het Wetboek van deNe-
L^andse Antillen. Die arti-

moet ikbijhouden. Ver-
_>!. nee.geefmijmaareenEn-
r-Js boek. En vele boeken zijn
j ĉh ookvanuit hetEngels ine* Nederlands vertaald?Met zingen ben ik", aldus

Dan denk je:Wanneer kan ik
wegvan school, werken om in
mijn onderhoud te voorzien
en mijn moeder voor zover
mogelijk te helpen.

Een kans om verder te
studerenkrijgje niet meer. Ik
ben een goede tekenaar. De
meeste mensenzeggen dat. Ik
bedenk mij dan: Waarom ben
ik deze keer niet in Neder-
land of Italië geboren, maar
juist op Curagao? Dat moet
toch een bepaalde bedoeling
hebben? Want wanneer ik in
Nederland of Italië geboren
zou zijn, was ik numisschien
vandaag een Picasso. Het is
toch meestal een bepaalde
voorbeschikking, dat je er-
gens geboren wordt en daar
moetjevrede mee hebben.

BLOKKEN TILLEN
Dus ben ik met mijn veer-

tien jaar, na zeven klassen

Maarhetprobleemvolgens
Rosales was, dathij hetwerk
moest doen van 'een grote
man', terwijl hij niet eens dehelftbetaald kreeg. "Dat was
vaak achttien gulden per
week. De anderen gingen
naar huis met zestig tot
tachtig gulden. Ze deden het-
zelfde werk, maar waren
ouder.

PIK
Op een gegeven moment

hield ik het voor gezien. Ik
kwam 's morgens vroeg en
ging onder een barak liggen
slapen. Die baas van mij was
erg alert en tegen het eind
van de week, toen ik mijn ga-
ge ging halenzei hij: 'Rosales,
volgende week gajeecht wer-
ken, begrijp je.En toen moest
ik bij Parera greppels gaan
graven. Nou, dat was hard
werken! De hele dag indeste-

CONFRONTATIE
IK ben toen naar mijn va-

der gegaan. 'Papai, zei ik, ik
wil weg van Curagao'. 'Wil je
dan naar Venezuela toe?
Naar mijn geboorteplaats?'
vroeg hij. Ik zei: 'Nee, nee,
nee. Ikwilgaanvaren. Kan je
dat voor mij versieren?' Ja,
dat kon. En mijn moeder
mocht het niet weten. Ik had
namelijk geen paspoort en
wistzeker datze niet voor mij
zoutekenen. Mijnvaderheeft
mij met alles geholpen. Met
een paspoort en een monster-
boekje. Toenzat ikvan deene
op de andere dag opeen Noor-
se tanker, eerst als deckboy,
later als gewoon matroos.

Dat duurde driejaar", ver-
volgt Jossie. "Maar toen die
tanker naar Europa moest,
naar Duitsland om precies te
zijn, ben ik afgemonsterd.
Nee, ik ging voor geen goud
naar Europa. Dat dacht ik
toen, dat denkt ik nu nog.
Kijk, hoor eens,Nederland is
voor deNederlanders. En als
je dan hier en daar geschre-
ven ziet staan «for white pe-
ople only» dan wil je er toch
in, daarnaarbinnen. Maar ik
zeg dan. Waarom zon
confrontatie zoeken. «Keep
away». Mijn dochter, die in
Den Haagwoonten economie
studeert heeft een dergelijke
ervaring. Dat haar de toe-
gang tot een discotheek werd
geweigerd, terwijl haar
vriendinnen wel naarbinnen
mochten. Onvoorstelbaar, op
dit moment, nu, in Neder-
land. Ik zeg dusaltijd maar—
en deNederlander heeftdaar

Afen toesijpelt watfijne
wind debar binnen, die de
rook van mijn zware Van
Nelle langzaam omhoog
doet kringelen... Veel fo-
to's. De dansende gezag-
hebbers Casseres en Kees
Martina. De dansendeDon
Martina. De meeste men-
sen kennen dit stukje tra-
ditioneel Curagao niet, en
dit is jammer. Deze bar is
een wereld op zichzelf. Het
is de zelfgeschapen wereld
van volkszanger José Ro-
sales...

Dit allesis desfeer waar-
in het Curagaose lied het
beste gedijt. Een wals vol
sentiment over een verlo-
ren of herwonnen liefde
wordt allang niet meer ge-
maakt in een mooi heren-
huis op Pietermaai, waar
de stemvan debranding de
dissonanten overstemt.
Nee, slechts indeze bar, ge-
stuttegen dehalfonttakel-
de gele ophaalbrugklinkt
die muziek door van een
stoffige cactusland en het
eeuwigewater.

HETISEEN forse man,die
drukkanpratenmetgrote,
weidse gebaren. Maar hij
kan ook zo stil zijn als de
nacht, die in de vroege
avond fijne donkere kleu-
ren penseelt over het groe-
ne water van het Waaigat.

De locatie: De Vene-Cur
Bar en Restaurant. De ei-
genaar van het etablisse-
mentzit, slechts gekleedin
een eenvoudig sp-t^aroek-
je,rekeningen uit te schrij-
ven. Men kent hem welan-
ders; in een hagelwit tro-
penpak, beringd en behan-
gen met goudenkettingen.
Een gerandeStetson ophet
hoofd... De grote juke-box
schettert luide Antilliaan-
se muziek.

Het is middagen over de
vele fruitbarkjes aan de
overkantbij dekade hangt
een lome, slaapverwek-
kende hitte. Het is bijna
windstil. De meisjes met
hun roodgeverfde krul-
haaruitdenaburige hotels
Venezuela en Caracas
hangen lvi aan de bar. Al-
leen hun ogen flitsen rond
en schatten professioneel.
Aan de met hout betim-
merde muur hangteen ou-
de, electrische gitaar zon-
der snaren, een
«Sertifikado di Mérito»
van Jean Girigorie Art
Studio, een stoffige gitaar-
kist op een plint, een ver-
geelde foto achter glas:
«Wanted deador alive, re-
ward $3000».Bij dewater-
cooler leunt een zwetende,
ongeschoren koopman.
Een magere Chinees ver-
koopt loempia's.
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vertegenwoordiger dieuit naam vanallen
kan spreken. Bij de Islam wordt het hele-
maal moeilijk ingevallen waarhetgeeste-
lijk en wereldlijk leiderschap samenval-
len. Daarom is in Assisi iedereenwelkom
die zich geroepen vocli voor de vrede te
bidden. Dat geldt net zogoed voor de verte-
genwoordiger van de Iraanse leiderKho-
meini als vooreen Boeddhist ofHindu

Het is de vurige wens van de paus. dat
het voorbeeld van Assisi op nationaal en
regionaal niveau navolging zal vinden.Zo

ontvangen alle bisschoppen- conferenties
te; wereld een theologisch document,
waarin de beweegredenen voor het orga-
niseren van deze wereld- gebedsdag ui-
teen worden gezet. Een nationale ge-
bedsdag voor de vrede van de christelijke
kerken envertegenwoordigersvan andere
religies zoueen teken kunnen vormen tot
verzoening in menig Europees land, waar
de vijandschap tegenover de vreemdeling
de laatste tijdernstige vormen heeft aan-
genomen, aldus pater Zago.

VATICAANSTAD — "leder bidt
voor zich, maar allen bidden voor de
vrede". Dat is het devies, dat paus Jo-
hannes Paulus II de op 27 oktober in
Assisi tehouden gebedsdagvan dewe-
reld- godsdiensten voor devrede heeft
meegegeven. "De deelnemers komen
daar samen om te bidden, maar niet
om tezamen te bidden", verklaart de
secretaris van het Secretariaat voor
de niet-Christenen, pater Marcello
Zago.

De pater is niet erg te spreken over de
kritiek, diehier en daaropklinktrond het
gebeuren in Assisi. Zo hebben Evangeli-
kale theologen in de Duitse Bondsrepu-
bliek opgemerkt, dat in Assisi christenen
zich samen met "heidense afgoden- die-
naars" in gebed begeven. Daardoor wor-
den huns inziens degrenzen tussen de wa-
re en valse godsdienst uitgewist "en datef-
fect de weg tot een regelrechte vermen-
gingvanallegodsdiensten, syncretisme in
zijn meest pure vorm".

Pater Zago, die deel uitmaakt van de
vourlw.reidings- commissie, vindt die
waarscnuwing alle grond missen.
Boeddhisten, Moslims, joden en christe-
nen buigen ieder op hun eigen plaats de
knieën, waarbij depaus zijnplaats tussen
de christenen zal innemen. Naar de me-
ning van pater Zago is van syncretisme
evenminsprakealsvanpolitieke manipu-
latie bij voorbereiding en uitvoering van
de wereld- gebedsdag. Paus Johannes
Paulus II heeft naar zijn zeggen heel goed
onderkend envoorzien, datzich bij heton-
dereen noemerbrengen vanverscheidene
godsdiensten moeilijkheden zouden voor-
doen. Een week voordatdeoproep officieel
uitging, is via het Secretariaat voor de
niet-christenen in opdracht van de paus
aan vertegenworodigers van de wereld-
godsdiensten de vraag gesteld, of er
bezwaren tegen bestonden. Pas nadat al-
gemene instemming wasontvangen heeft
de paus de wereld- gebedsdag aangekon-
digd.

Pater Zago licht toe datJohannes Pau-
lus 11 zeer veel belang hecht aan een ge-
meenschappelijk engagement van de
christelijke en andere godsdiensten voor
de vrede. Op zijn reizen legt hij keer op
keer daarvan getuigenisaf. Uitgangspunt
van de paus is, dathij de vertegenwoordi-
gersvan anderewereld- godsdiensten voor
alles als internationale morele gezagdra-
gers in zaken van vrede en ontwapening
een uitnodiging heeft doentoekomennaar
Assisi tegaan.

De gebedssamenkomst zelf beschouwt
de paus als een mijlpaal op deweg van de
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Kerk en
Wereld

Afrika in
Assisi
present

KINSHASA — Op de Wereld- ge-
bedsdag voor de vrede, waartoe paus
Johannes Paulus II alle wereld-
godsdiensten heeft uitgenodigd afge-
vaardigden te sturen, zal hij zelf' wor-
den omringd door bisschoppen die de
vijfwerelddelen vertegenwoordigen.
UitAfrikazullenkomen kardinaal Jo-
seph Malula. aartsbisschop van
Kinshasa, en bisschop Gabriel Gana-
ka. van het diocees Jos in Nigeria.
Kardinaal Malula is voorzittervan de
Vereniging van bisschoppen- confe-
renties van Afrika en Madagascar

iSCEAM i.terwijl bisschop Ganakavi-
ce- voorzitter is van deze overkoepe-
lende organisatie. Kardinaal Roger
Etchagaray. voorzitter van de Vati-
caanse commissie Justitia et Pax.
heeft laten weten datop de gebedsdag
van maandag 27 oktober alle deelne-
mers zich tegen het eind van de dag
zullen begeven naar het plein voor de
basiliek van Assisi. waar vertegen-
woordigers van de wereld-
godsdiensten toespraken zullen hou-
den en ophun beurtzullen worden toe-
gesproken doorde paus.

na het tweede Vaticaans Concilie begon-
nen gesprekken met de niet-christelijke
godsdiensten. Hetonderwerp "vrede" is in
dezedialoog geenszins pas in de afgelopen
jaren actueel geworden. Van het begin af
aanwasvrede iets gemeenschappelijks te-
midden van alle verscheidenheid.

Khomeini
stuurt af-
gevaardigde
I
I
I VATICAANSTAD — Ook geeste-

' lijk leider Khomeini uit Iran zal een
l afgevaardigde sturen naar door de
I paus Johannes Paulus II georgani-

" seerde Gebedsdag van de wereld-reli-
[ gies voor de vrede op 27oktober in As-
> sisi. Het zal een Shi'itischegeestelijke
)zijn, Sheyhk Salman Ghaffari. die

'wordt gezien als de opvolger van de.binnenkort afscheid nemende Iraanse
Iambassadeurbij de Heilige Stoel, Sey-
I cd Hadi Khosrovshahian. Ineen inter-

'view met het katholieke maandblad
■ Trenta Giorni- verklaart de ambas-
i sadeur erop te vertrouwen, dat het in
Assisi omeen nuttigebijeenkomst zal
gaan. "waarbij een oprechte en ver-
standige dialoog" zal worden gevoerd.
Behalve de Rooms- katholieke kerk
nemen aan deze gebedsdag deel het
Orthodoxe patriarchaat, ook dat van
Moskou, de Anglicaanse kerk, tot de
Wereldraad van Kerken behorende
protestantse kerken, alsmede verte-
genwoordigersvan het jodendom.
Boeddhisme, de Islam, het Hinduis-
nie, Shintoisme en Taoisme.

Mijn droom
Moeder, ik zag in mijn droom
hoe een engel met wittevleugels
alle geweren stuk brak,
en de kanonnen heeft verbrijzeld
en hen in vlammen deed opgaan,
tot zij werden tot as en tot rook.

Moeder, ik zag in mijn droom
hoe deengel met witte vleugels,
de grauwe as heeft verstrooid
overal in het glanzendzonlicht,
en deas werd veranderd
in 'n blanke duif
die jubelendrondvloog in 't Oosten.
Moeder, ik zag in mijn droom
hoe de engel met witte vleugels
Mozes en Mohammed saam ophief
en hen dwong eikaars handen te drukken.
Ik hoorde sonoor en krachtig zijn stem:
'Haast U, o haast U, gij zonen van Sem!'
Ziet,
hij is reeds nabij, en verkondigt U heden
een boodschap:
een psalm en een loflied van vrede.

JOESÖEFSIRHANÜ4)
Kfar Jafia(Arabisch dorp)

Op initiatiefGeloofen getuigen van Wereldraad

Naar Wereldconferentie
vrede en de gerechtigheid

Naar de mening van pater Zago zal in
Assisi van meer sprake zijn dan van een
symbolische gebeurtenis.Enkel en alleen
al het feit. dat demeer dan honderduitge-
nodigde persoonlijkheden zonder uit-
zondering ofzelfkomen, ofeen vertegen-
woordiger sturen, mag volgens hem een
doorslaandsuccesheten.Dat toont hun ge-
meenschappelijkewil zich samen intezet-
tenvoor devrede, ook al zal een gezamen-
lijke slotverklaring nauwelijks zijn tever-
wachten.

Veel grote religies kennen geen hiër-
archie en dusook geenalgemeen erkende

De hoge tol van de actuele oorlogen

Kisari van Panafrikaanse kerken-conferentie

reacties het ambt betreffen. Uit
de kerken uit Oosteuropese sta-
ten is op deze Potsdam- bijeen-
komst de sterke behoefte naar
voren gekomen aan bijstand in
het gesprek met Marxisten.Vrede, niet met

alle geweld

van de kerken in de DDR zullen
worden uitgenodigd de kerken
uit Europese landen die betrok-
ken zijn bij het Oost-
Westconflict en de daarmee ver-
bonden afschrikking door
kernwapens, alsmedekerken uit
Noord- Amerika.

van JamesDunningam en Aus-
tinRay. Zij komen uit op een to-
taalcijfer van 50.812.00. Dit ge-,
tal komt een heel eind in de
richting van het slachtoffer- cij-
fervan de TweedeWereldoorlog-
Deze constatering is voor beide
Amerikaanse onderzoekers dan
ookeenredenomte stellendat de
Derde Wereldoorlog allang is
uitgebroken.

De commissie voor Wereldzen-
dingenevangelisatie van de We-
reldraad van Kerken zal een
nieuweWereld- zendings- confe-
rentie voorbereiden, die ver-
moedelijkin 1989zal worden ge-
houden. De laatste vergadering
van dezeaard hadin 1980 plaats
te Melbourne. In Potsdam is na
een levendige discussiebesloten
aan de Zendings- conferentie
geen uitbreiding te geven door
een koppeling met een We-
reldconferentie over Geloof en
Kerkorde. De betrokken com-
missie, dievoor hetlaatstin 1978
te Bangelore congresseerde,
geeft er de voorkeur aan haar
studiewerk op de gebruikelijke
maniervoort te zetten.

Zij is bovenal bezig met een
evaluatie van de binnengeko-
menreacties op hetWereldraad-
rapport over doop, Avondmaal /
Eucharistie en Kerkelijk ambt.

het Lima- rapport. Gebleken is,
dat de grootsteverschillen in die

Op korte termijn zal wat het
vredesthemabetreft een voorbe-
reidende vergadering worden
gehouden, waarbij op initiatief

POTSDAM — Er zal wor-
den gestreefd naar een we-
reld- conferentie over vrede,
gerechtigheiden hetbewaren
van de schepping, dit in sa-
menhang met de in 1991 te
houden volgende Xlgemene
vergadering van de We-
reldraad van Kerken. Dit be-
sluit is gevallen op de achter
gesloten deuren gehouden
werkvergadering van de af-
deling Geloof en Getuigen
van de Wereldraad van Ker-
ken. Deze werd besloten met
oecumenische kerkdiensten
in twintig gemeenten van de
Evangelischekerk in deDDR.

Op de wereld- conferentie zal,
aldusdit besluit, aandacht moe-
ten worden geschonken aan de
op de Evangelische Kirchentag
van Dusseldorf geboren ge-
dachte, een vredeconcilie te hou-
den van alle christelijkekerken
over de hele wereld. Daarbij
dientrekening te worden gehou-
denmetbepaalde gevoeligheden
in deRooms- katholieke en in de
orthodoxe kerken met betrek-
king tot hetbegrip „concilie", zo-
dat wellicht beter een andere
aanduiding kan worden ge-
bruikt.

ONDERZOEK
Aan het Polemologisch Insti-

tuut te Groningen worden al en-
kele gegevensverzameld over de
gevolgen van oorlogen sinds de
Tweede Wereldoorlog. Hieron-
der een tabel van het aantal
slachtoffers per duizend van de
bevolkingen hetaantalslachtof-
fers per oorlogsmaand. Het on-
derzoek strekt zich uit over
twaalf oorlogen:

worden vastgesteld wat ge-
ruchten zijn geweesten wat be-
schouwd kan worden als een re-
delijkeweergave van de situatie.
Het blijft echter altijd bij schat-
tingen, die nogal eens uiteen
kunnen lopen, afhankelijk van
de gebruikte criteria.

Er zijn verschillende onder-
zoekers geweest die een poging
hebben gedaan om bijvoorbeeld
vast te stellen hoeveel doden er
sinds de TweedeWereldoorlog in
andereoorlogenzijn gevallen.Zo
komt een Hongaars onderzoekin
1978 uit op een aantal van 25
miljoen doden.Een Amerikaans
onderzoek uit 1983 komt op een
totaalvan 16.359.000.HetDuit-
seweekblad«DerSpiegel»publi-
ceerde in 1982een lijstvan oorlo-
gen met slachtoffers-cijfers. Het
totaalcijfer was 35 miljoen do-
den. De hoogste schatting was
van het Amerikaans onderzoek

De dodelijkheid en
intensiteit oorlogen

Dankzij de moderne media
worden we dagelijks geconfron-
teerd metgruwelijkebeeldenuit
landen waarvan we ons soms de
namen nog vagelijk herinneren
uit de aardrijkskunde- les. Die
berichtgevingblijkt nogal selec-
tiefen er bestaat weinig inzicht
in de feitelijke aantallen
slachtoffers.

Vooral tijdens oorlogen wor-
den geruchten de wereld inge-
stuurd die moeilijk te controle-
ren zijn. Pas veel later kan een
balans worden opgemaakt en

BIJ ALLE GEDACHTENaan
de vrede gaat het toch in de
eerste plaats toch nog steeds
om hetbeëindigen van de ac-
tuele oorlogen. Hoe hard dat
nodig is,blijktweluit het gro-
te aantal slachtoffers datdeze
oorlogen vergen. Een harde
onderwerp met een duidelijk
christelijke boodschap.

Armste landen geven meest
uit aan de wapenaankopen

TOEN SPRAK JEZUS tot hém: "Steek uw zwaard weer op zijn
plaats. Want allen die naar hetzwaard grijpen, zullen door het
zwaard omkomen. Ofmeent ge soms dat ik niet dehulp van mijn
Vaderkan inroepen, dieMijdanaanstondsmeerdantwaalflegioe-
nen engelen ter beschikkingzou stellen? Maar hoe zouden dan de
Schriften in vervullinggaan diezeggen dathetzo gebeurenmoet?"
(Matteüs 26:52-54)

Vrede — met alle geweld?Dit is eens het thema van een vredes-
week geweest.
Nu zijn er verschillendesoorten geweld.
Er isde straatterreur: het lastigvallenvan voorbijgangers en het
zinloosvernielen van verkeersborden, ruiten, enz.
Er is het geniepigegeweld,waarmeeeen man zijnvrouw treitert,
in denigrerende opmerkingen, dag in, dag uit.
Er is het wapengeweld in derijke landen, diemiljarden uitgeven
voor de bewapening.
Er iseconomisch geweld:deuitbuitingvan dearmewereld doorde
rijke wereld. Al deze vormen van geweld hebben weer ander ge-
weld tot gevolg. Wij hebben in de twintigste eeuw ons vermogen
om elkaar te vernietingen tot in hetwaanzinnige opgevoerd.
Mogen wij danniet inverzet komen tegen hetonrecht?Mogen wij
onszelfdoor middelvan wapens nietverdedigentegen de vijand?
Het gaat er maar om hóe we dat doen:
met het zwaard van de haatof met een weerbaar hart.
Martin LutherKing pleegde geweldloosverzet. Maar soms isver-
zet niet geweldloos; dankan niet altijd.
Vrede — met allegeweld?
Nee, nietmet allegeweld.Een vrede metallegeweldisgeenvrede.
Heiligt het doel (de vrede) werkelijk èlle middelen (de atoomwa-
pens)? Moeten demiddelen niet inovereenstemming zijnmet het
doel?
MochtPetrus Jezusmet alle geweld verdedigen?
Moeten wij "de waarden van het evangelie"met machtsmiddelen
verdedigen?
Hij, die onze Vrede is, wijst een andere weg.
Ons geweldeindigt,waar Christus' liefde begint.

Bidden wij tot God tot Vader
die vrede geeft
aan de mensen die Hij liefheeft

— Dat tussen ons devrede
als enige macht mag heersen
opdat wij wegen vindenvan gerechtigheid
en ware boden worden van zijn rijk.

—Dat in onze samenleving
machten bezit niet langer verdedigd worden
maar dat ieder deander dient,
en daarvrede mee heeft.

—Dat de leiders van devolkeren mogen ontdekken
dat gewapendevrede niet bestaat
maar datenkel daar de vrede is
waar mensen elkaar tegemoet treden met
een open hart.

Heer, geefons vrede.

Tekst overweging is ontleend aan Thijs Weerstra in Dagwijzer,
uitg.Kok; de gebedstekstisvan deDominicaanse gemeenschapin
Huissen; debewerking is van de Werkgroep Gebed Broeders van
Maastricht.

WELLINGTON — „Het is
opvallend dat Amerikaanse
landenwaardebevolkinghet
minst geletterd is, uitblinken
door verhoudingsgewijs het
grootste bedrag te besteden
aan wapenaankopen". Dit
verklaarde Mosi Kisari,
functionaris voor ontwikke-
lings- samenwerking van de
Panafrikaanse conferentie
van kerken AACC,op eenreis
die hijmaakt ten behoevevan
de door droogte getroffen
landen.

slachtoffers
per duizend slachtoffers
van de per

land duur slachtoffers bevolking oorlogsmaand

Kampuchea 1970-1986 1.500.000-3.400.000 241-548 8333-18889
Uganda 1970-1986 500.000-1.500.000 34-102 2778- 8833
Afghanistan 1975--1986 1.100.000 74 15278
Iran-Irak 1980-1986 600.000 20 10000
Filipijnen 1972-1986 205.000 4 1314
Etiopië 1962-1986 214.000 5 775
Libanon 1975-1986 100.000 38 833
Guatemala 1954-1986 100.000 18 269
El Salvador 1979-1986 60.000 12 952
Angola 1975-1986 20.000 3 167
West-Sahara 1975-1986 20.000 1 i 67
Zuid-Jemen febr.l9B6 13.000 6 26000
Nicaragua 1983-1986 11.000 3 458

Uit detabel blijkt dat de men-
selijkeverliezen gerelateerdaan
de bevolkings- omvang het
hoogst zijn in Kampuchea,
Uganda, Afghanistan en Liba-
non. Het laagste aantal slachtof-
fers per duizend van de bevol-
king werd gevonden voor West-
Sahara, Angola en Nicaragua.

Als deslachtoffer- cijfers worden
gerelateerd aan de bevolking,
danblijktbijvoorbeeld de oorlog

in Afghanistan zes keer zo dode-
lijk als dieinEl Salvadorofbijna
25 keer zo dodelijk als di_ in Ni-
caragua. Kijkt men naar de in-
tensiviteit, dan blijkt Afghanis-
tan op dit moment de inten-
siefste oorlog te zijn. In vergelij-
kingmetdeoorlog tussenIran en
Irakvallener in Afghanistan ge-
middeld de helft meer slachtof-
fers per oorlogsmaand.

Deze verschillen in dodelijk-

heid en intensiviteit houden
lang niet altijd gelijke tred met
de publieke aandacht in de me-
dia. In dit kader is het dan ook
nietzo verwonderlijk dat de Ver-
enigdeStaten een paarmaanden
geleden enkele miljoenen dol-
larsbeschikbaar hebben gesteld
voor film- en video- apparatuur
om de verschrikkingen van de
volkerenmoord in Afghanistan
aan een groterpubliek bekendte
maken.Kisari zette uiteen dat vaak

Naarzijnzeggenlijktheterop,
dat de regeringen van die lan-
den, in plaats van aandacht te
schenken aan investeringen die
deproblemen kunnen helpen op-
lossen, liever kanonnen, ge-
vechts- vliegtuigen, tanks, ra-
ketten en ander wapentuig zien
verschijnen. Hij hekelde vooral
het feit, dat tachtig procent van
de56 ontwikkelings- landenhet
eigenvolk ermet lijfelijk geweld
onder houdt.

Naar Kisari opmerkte zijn
Westerse landen sterk inhet ma-
nipuleren van wereldmarkten
ten eigenbate, zodat het gelddat
isbestemdomdeontwikkelings-
samenwerking te bevorderen,
binnen dekortste keren weer te-
rugkeert naar deplaatsvan her-
komst. Daarom doen organisa-
ties in dat veld er zijns inziens
goedaan, grondigte studerenop
de oorzaken van armoede: „Het
is immers volkomen duidelijk
dat niemand vrijwillig wenst
voort te bestaan onder de hemel-
tergende omstandigheden die
wij thans inAfrika waarnemen".

buitenlandse belangen een rol
spelen bij voortgezette binnen-
landsestrijd, zoals in Angola en
Mozambique. Naar zijn mening
is president Reagan helemaal
niet van plan de democratie in
Angola een handje te helpen,
„omdat de president er alleen
maaropuit iseen soort democra-
tie te vestigen die toegang ga-
randeert voor de Amerikaanse
multinationals tot de rijkdom-
men van dat land".

tt4Pr_l KERK&WERELD
Buddhisten, Moslims, Joden en Christenen

Wereldvredesdag: ieder
bidt voor zich in Assisi
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Al sinds de laatste toernee in-
Engeland".
Ben je het met. me eens dat Sam "Cooke's opvolger Bobby Wo-
mack heet?

"Enof! Ik heb hem inEngeland
ontmoet. Hij is mijn laatste, nog
in levenzijnde idool. Zijn show is'
eenvan debeste dieikooitgezien'
heb qua intensiteit en qua be-'
trokkenheid met hetpubliek. En
omdat hij zo vaak belazerd is, is'
hij ook goed op de hoogte van de
business. Hijheeft meechtophet
hart gedruktom uit te kijken en
goed op mezelf te passen. Heel
vaderlijk".

Laatste vraag. Welke platen
neem jemeealsjenaareen onbe-
woond eilandmoest?

"In ieder geval Family affair
van Sly Stone en The Poet van
Bobby Womack. En als ik er zou;
moeten blijven ook nog Al.
Greens Tired ofbeing alone".

Bronnen: Popencyclopedie, Mu-
ziekkrant Oor,Rock & Soul.

sensuele soul

’Wedon'thave video, wehave
soul’

doen, wanthet is een goede song
voor jou, geschreven door die en
die, dus wees nou een brave jon-
genen neem het op, okay?' en ik

vraag of hij door zijn levensstijl
wel eens meningsverschillen
met zijn God heeft, antwoordt
hij: "Nee, ik heb permissie, cart

"Ha, ha, dat moet hij zelfmaar
uitzoeken. Het betekent niets
speciaals, maar tegelijkertijd
een heleboel.Het is gewoon een
goede titel, het klinkt intrige-
rend en het geeft de mensen iets
te raden. Maar toegegeven... er
zit een suggestie in van muzikale

Detitel vanje tweedealbum, The
secret of association. Is dat een
verwijzingnaar deverschillende
muzikaleinvloeden?

"Ik zocht een liedje waarmee
ikalszanger echt goeduitde voe-
ten kon als extraatje voor de
fans. En Dusty Springfield, die
de originele versie zong, was de
beste zangeres van de jaren '60.
Enze hadaltijdongelooflijk veel,
materiaal, omdat ze niet per se
haar eigen liedjes wilde schrij-
ven, maar gewoon zocht naar de
beste songs die er te krijgen wa-
ren. I closed my eyes heeft een
nogal dramatisch ondertoontje
en wij hebben ereen soort Tamla
Motown- versie van gemaakt.
Het is heerlijk om te zingen."

Als b-kant van jeKerstsingle
hebjevooreen live- versie van I
close my eyes and Count to ten
gekozen. Waarom?

Omdat er veel boosheid in de
titel zit, hebben we er een harde
rock- versie van gemaakt.Ook al
omdatveel mensen mij alleenals
ballade- zanger kennen. Com-
mercieelwas hetniet zon succes,
maarhet is echt een persoonlijke
favoriet van me. Ik vind het zelf
eenvan debeste dingen dieik tot
nu toe heb gedaan. Het isniet zo
dat ik covers opneem om het ori-
gineel te overtroeven... datdoeik
nooit, ik doehet omdat ik op mijn
eigen manier iets wil uit-
drukken".

down is volledig het tegenover-
gestelde van de versie van The
Peebles..

Paul Young is een van diezan-
gers, dieMarvin Gaye- nummer
Wherever I lay my hat in een
langzame versie gieten in de zo-
mervan '83wordtbejubeldals de
Grote Stem onderdeblanke soul-
zangers. De op 17 januari gebo-
ren Paul Young speelt op jeugdi-
ge leeftijd bas in de groepKool
Kat. Spoedigdaarop zegt hij zijn
baan bij Vauxhaul Motors op om
zanger te worden van Street-
band, die een geringe bekend-
heidgenietvanwegehet hitjeTo-
ast. Ondanks een geduchte live-
reputatie valt deverkoopvan het
debuut- album tegen en Young
start een solo- carrière. Met het
Marvin Gaye- nummer Where-
ver I lay my hat lijkt dit inder-
daad te gaan lukken. Zijn eerste
album No parlez bevat voor-
namelijk covers. De ene na de
andere songbelandt in dehitpa-
rade, zoals Come back and stay
en Love of the common people.
Na een uitgebreidetoerneestaat
hij in '84 tijdelijk op non-actief
wegens stem- problemen. Als hij
die te boven is, gaat de stroom
van hitsonverminderd voort met
hetvan Graham Parkerbekende
I'm gonna tearyour playhouse
down, Darryl Halls Everytime
you go away en de Knewley/
Young composities Everything■ must change en Tombofmemo-
ries. Deze laatste nummers zijn
terug tevinden op zijntweede al-
bum The secret ofassociation.

Naar aanleiding van dit
laatste album volgt hier een in-
terview dat werd afgenomen
door muziek- journalist H. van
Hoof.

I: Jehebt Whereveri lay my hat
van een vrolijk up tempo- num-
mer tot een ballade getransfor-
meerd...

Paul Young: "Ik heb altijdvan
dat nummer gehouden en echt
alle platenzaken afgestruindom
het te pakken te krijgen. Eerst
wildenwe er een rocker indestijl
van Springsteen van maken,
maar daar zijn we van terugge-
komen. Ik vind datdroevige, dat
er nu inzit, wel mooi".
Na welke versie van Love ofthe
common people beslootje het
nummer zelf op te nemen? Die
van deEverlyBrothers ofdievan
Nicky Thomas?

"Ik hoorde Nicky Thomas op
de radio en ik dacht: dat wil ik
doen. Jemoet weten dat ikop dat
moment al vijfjaar lang allerlei
liedjes kreeg toegestuurd door
een muziek- uitgeverij. Van die
nummers dieniemand wildezin-
gen. Toen ik dit hoorde, klikte
het meteen. Het is ook een goede
keuze gebleken, het heeft overal
nummer één gestaan, ook inHol-
land".
Je eerste zelfgeschreven hit is
Everything must change, een
song diejesamen met lanKew-
leycomponeerde.

"Ja, maarhet nummerhadeen
lange tijd nodig om door te bre-
ken, ook in Engeland. Mijneigen
liedjes schijnente moetenrijpen
voor ze echt tot de massa
doordringen. De b-kant van de
single Give me my freedom, is
een gospel. Veel te snel geschre-
ven eigenlijk,maarikbenertoch
erg blij mcc omdatmijnbacking-
koortje daarin volledig tot zijn
recht komt".
I'm gonna tearyour playhouse

bedreigd voelt, Marvin met een
pistoolschot dodelijk verwondt.
De wereld is geschokt door het
tragische einde van een van de
laatste grote soulzangers. Als
eerbewijs dragen collega'sregel-
matig songs aan hem op, zoals
het doorThe Commodoresgezon-
gen Nightshift.

Laurie Latham, onze producer,
vond ook directdat er diverse ge-
schikte nummers voor ons
opstonden. We speelden toenook
met JamesBrowns' It 's a man 's
world, maar daar blijf je ui-
teindelijk dan toch vanaf... vind
ik. Dus we kozen dit, ookvanwe-
ge de tekst.
Laurie Letham bepaalt als pro-
ducerheelprominent het geluid.
Die opzichtige fretloze bas is zo
langzamerhand een soort han-
delsmerk. Zien julliehet gevaar
van overproductie alsreëel aan-
wezig?

"Dat was bij No parlez al het
geval, maar hetfeit datdieplaat
zo lang in de elpee- lijsten heeft
gestaan, toont aan, dat er voor
veel mensen veel uit te halen
viel. Kennelijk hoor je steeds
nieuwe dingen. Sommige num-
mers opdieplaat waren welover-
geproduceerd, maar op deze,
nee".
Los van jerepertoire- keuze en
arrangementen valt mij op dat
de video'szo soberzijn.

"Zo hoorthet ook! Per slotvan
rekening ben ik geen auteur. Ik
ben demuziek niet ingegaanom
te poseren, ik wil zingen. Dus
pretendeer ik op de video ook

Jimmy Chambers en Tony
Jackson, jezwarte achtergrond-
koortje, een schitterendea capel-
la- medly van Cooke- nummers
doen. Wordt het geen tijd om tij-
dens je optreden zon set in te
voegen?

"Je wordt op je wenken be-
diend. We doen Cuüid a capella.

niets anders. Ik zing, niets meer
en niets minder"
Overzingen gesproken. Er is een
theorie die zegt dat vandaag de
dagDe Stem minder belangrijk
wordt. Dat platen vooral op ge-
luidgeproduceerd worden en De
Stem nietmééris daneen instru-
ment. In tegenstelling tot vroe-
ger, toen bijvoorbeeld Sam
Cooke en Otis Redding met hun
STEM het geluidbepaalden.

"Ja, vergeleken met die tijd
heeft De Stem aan betekenis in-
geboet. Maar ik zie toch een
kentering. Ik denk bijvoorbeeld
datDe Stem momenteel weer be-
langrijker is dan, pakweg, een
jaarof twee geleden.Er zijn in ie-
dergevalweer mensen diewillen
zingen. Dat is fantastisch voor
mij. En ik vind het goed om te
zien dat de mensen dat geëx-
perimenteer met geluid van de
laatste tien jaareen beetje beu
zijn en de directe communicatie
via De Stem weer apreciëren".

Heb je echt op zang gestudeerd?
"Recentelijk niet meer, maar

vroeger! Jaaa. Copiëren hè. Sam
Cooke nadoen, keer opkeer".
Over Sam Cooke gesproken, ik
hoorde je in Cannes in de kleed-
kamer met George Chandler,

"Ja, maar deze keer wilde ik
echte strijkers. Het idee was dat
het iets in de trand van Sam
Cooke's A changeis gonnacome
zou worden: stem, orkest, waar-
bij het arrangement nogeen bee-
tje ruimte overlaat voor de per-
soonlijke interpretatie. Het is
deze versie geworden, maar we
hadden moeiteloos door kunnen
blijven experimenteren".
Soldier things is een nummer
van Torn Waits.

"Het eerste wat ik ooit van
Waits zag was die video van In
the neighbourhood. Tot op dat
momentwist ik nietsvan hem. Ik
heb toen meteen
Swordfishtrombones gekochten

Ik was verrast door het arrange-
ment van One step forward. Al-
leenjouwstem metstrijkers.Dat
klinkt heel mooi. Je hebt het al
eerder gedaan, hè, in Broken
man?

invloeden. Wat overigens niet
betekent dat de volgende plaat
weer nét zo zal klinken. Dat we
de sound die we nu hebben defi-
nitiefis. Misschien is de volgen-
deelpee wel een folk- plaat..."

Bovenstaande titel is
zieend aan de tekst op de hoes
*a»een plaat van hetduoSam &
Uave. Deze slogan vormt op zich

illustratie voor de dankbare
pdachte dat soul nog steeds
'eeft, ondanks, of misschien wel

allerlei moderne stro-
""jigen binnen de muziekwe-

De laatste jarenkan men in
Café's en disco's steeds vaker,naast debekende hits, oude lied-
}?s horen van bijvoorbeeld Are-
J^a Franklin, James Brown enw>lson Pickett.Hoewel detanddestijdsonver-
pdelijk blijft toeslaat en veles°uleterren voortijdig uitdo-
,e"> lijken er nieuwe lichtpun-

naan hetfirmament te schitte-en- In dit artikel nog eenmaal
pi terugblik op de, volgens ve-
*l té vroegtijdig vertrokken,
"Jarvin Gdye, één van de groot-
'e soulzangers van het afgelo-

Pen- decennium. Tevens volgt
r?. 11kennismaking met een van
p'J" mogelijke fakkeldragers,
i^l Young, een zanger die het

voor heeft met de soul., Zoals bijna iedere soulzanger
T&nt de op2 april 1939geboren
°t_ineeszoon op zeer jongeleef-
W te zingen in zijnvaderskerk.n speelt gitaar,piano en drums,n het schoolorkest. Op zeven-en- jarigeleeftijd gaat Gaye bij

waarhij enthou-
®!ast begintaan een opleidingtot
"°ot. Al snelkomt hij als vrijge-
laten getto-jongen in conflict
??et de militaire discipline. Na
~'Jneervolleontslaguitmilitaire
jurist voegt hij zich bij de
/*°onglows, een vocale groep
*aarvanook HarveyFuqua deel
ï'tmaakt. Als lid van de
/°onglows zing Gaye in '62 op

*"> privé- feestje in Detroit,
a3r hijwordt ontdekt doorBer-

-2* Gordy, de oprichtervan Mot-
°u Record Corporation.
Oeze is diep onder de indruk

Vai Gayes rijke stem en soepele
*a igstijl en biedt hem eenc° .tract aan. Hij start als een
Bessie- muzikant, drumt zes
baandenvoor SnjokeyRobinson

11 doet de achtergrond vocalen
,°°r onder meer de Miracles en
'e Mariclettes. Hoewel hij
Senschijnlijk moeiteloos meed-
aaitbinnen het strak georgani-

p^d Motown geheel verklaart
■ aye later ineen interviewin '72

et volgende: "Hetwaren gewel-
i'Be mensen om mee op te trek-en. maar buiten waren hetvoor
j^'J nachtmerries. Ik had veel
!^ng-ups.Het waszonbeetjehet
j aarste werk dat ik ooit inmijn.even heb gedaan, terwijl ikjpchtdathet allemaalvolstrekt
Verbodig was: jekapot werken
°°r een stel zakenlui",
j "ergeleken met mensen alsaties Brown of Jackie Wilson
net hunuiterst dynamische sta-
j!e." act, plaatste Gaye zich on-jpddellijkbuiten het beeld vane gebruikelijke soul- perfor-
j er- Hij voelt zich niet thuis in

rol van pure entertainer. Naen aantal flops scoort hij zijn
t
erste Motown- hit met Stub-
\ï'"ti kind offellow , waarin
l^rthaReeves andThe Vandel-
i sde achtergrond-vocalenvoor
ün rekening nemen. Na dit

volgteen reeks van hits
j>als You're a wonderful one en
, OV/ sweetit is. Inhetbeginvan
* Jarenzestig vormt hijeen duo
et Motown- zangeres Mary
ells. In '66 neemt hij een elpee

P 'Het dezangeresKimWeston,
aarvan de internationaleklap-

j?er It takes two getrokken
?°rdt. Na het vertrek van Wes-
°n bij Motown wordt hij gekop-
J^daan Tammi Terrell en sa-

enwerken ze een seriehits. Te-
blijkt het door Norman

hitfield gecomponeerde Ihe-
-0 itthrough theGrapevine een
nori_e_it.

v-paye: "Ik koos die song nietn- Ze zeiden altijd: 'Marvin, je.. °et hier komen en deze tune

Aan zijn samenwerking met
Terrellkomt plotseling een eind
wanneerzij tijdens een optreden
in zijn armen stort en kort daar-
na aan een hersentumor over-
lijdt. Als gevolgvan dezetrieste
gebeurtenis zet Gaye — met uit-
zondering van een tweetal in '71
en '72 gegeven benefiet- concer-
ten—van '70 tot '75 geenvoet op
het toneel. In die periode komt
hij nader tot God en werkt hij in-
tensief aan het album What's
going on. Op deze elpee komt
Gaye naar voren als iemand die
in politiek en religieus opzicht
geen geëngageerd is en dit op
hartstochtelijkewijzeuitdraagt.
De in de teksten verhandelde
problematiek (geloof, kinderen,
oorlogs- veteranen) is niet
nieuw, maarkrijgt door de speci-
ale productie- techniek (in de
vorm van een fusie tussen jazz,
bluesen soul) weleen nieuw mu-
zikaal jasje. Een volgende, be-
langrijke elpeeisLet's getitone.
Op dit album, dat een intense
sensualiteit uitstraalt, valt een
eerbetoonaan defysieke liefde te
beluisteren. Gaye bevestigt
hiermee zijn reputatie als vrou-
wenjager en plaatst zich defini-
tiefin hetrijtje van grote mees-
ters van de sensuele soul. Voor
het titelnummervan dit album
ontvangt hij in '73 een -Grammy
Award», terwijl hij naar aanlei-
dingvan de heleplaat wordt uit-
geroepen totzanger van hetjaar.

De peilers vanzijnoeuvre, God
en seks, lijken een duidelijke
contradictie, maar voor Gaye
zijn beide kanten even spiritu-
eel. "Ik denk, dat wanneer je
nauwlettend luistertjeeen spiri-
tuele bijbetekenis in al mijn
songs zult vinden, zelfs in die
songs dieuitgesproken seksueel
zijn", zegt hij in '82. En op de

werd daardus altijd gekvan. Ge-
woonlijk zei ik: 'Hoepel toch op
met jesong!' Maar deze ene keer
dacht ik: 'Oh, hetzal wel eengoe-
de artiestzijn. Het was een soort
goddelijke vingerwijzing. Whit-
field wist dat ik zijn nummer
moest doen, daarom deed ik het
en daarom werd het een hit. Ik
hadhetgeldnodigdietijd. «Iwas
really a badguyandI neededthe
money»".

De jarenlangeproblemen cul-
mineren tenslotte in een over-
stap naar CBS. Ook zijn tweede
huwelijk strandt en Gaye wijkt
uitnaar het Hawaiiaanse eiland
Maui, waar hij in een tot woon-
huis omgebouwde caravan
woont. Hij blijft daarna eentijdje
hangen in een huurflat in Lon-
den en belandt uiteindelijk in
het Belgische Oostende. Vanuit
België maakt hij voor zijn nieu-
we label met de single Sexal
Healing een verrassende come-
back, die hem zijn grootste com-
merciële succes uitzijn loopbaan
oplevert. Hij lijkt echter niet on-
der de indruk van het succes.
'Ben jenu een gelukkigmens?"
vraagt een reporter. "Nee",
antwoordt Gaye, "ik ben be-
droefd omdat ik schizofreen ben,
verstikt tussen te veel passies,
verlangens en liefdes. Ik ben
triest omdat ik weet wat er met
deze wereld gaat gebeuren. En
het maakt me treurig dat ik me
moet vernederen om gehoord te
worden".

De terugkeerin zijnvaderland
pakt rampzalig uit. Een Ameri-
kaanse tour mislukt zo goed als
geheel waarna een reünie met
zijnfamilie ineendramaeindigt.
Op de vooravond van zijn 45e
verjaardag ontstaat er eenruzie
met zijn vader die,omdat hijzich

blanche, omdat ik een artiest
ben".

Privé bevindt hij zich dan in
een minder rooskleurige situa-
tie. Zijn huwelijk metAnna Gor-
dy loopt op de klippen en alle
emoties wordenverklankt in het
dubbelalbumHere, mydear.Dit
album bevat het bloedstollende
relaas over het opbloeien en
vooral het sterven van de liefde
tussen die twee, zeg maar vanaf
deeerste bosrozen tot de alimen-
tatie. De plaat wordt door de cri-
tici op afwachtende wijze ont-
vangen, maarblijkt na meerma-
len beluisteren een meester-
werk, waarmee Gaye zijn status
van een van de zwaargewichten
van de soul- muziekbevestigt.
Groeiende problemen met deba-
zen van het Motown- label over
budgetten en studiotijd veroor-
zaken wederom een lange pla-
tenstilte. "Al mijn problemen in
deze business komen niet omdat
ik temperamentvol, arrogant of
egoïstisch ben, ofschoon ik dat
natuurlijk wél ben. Mijn tempe-
rament, arrogantie en ego ko-
men allemaal voort uit mijn
principes. Ik veronderstel datik
er, waar het mijn kunst betreft,
te hogeprincipes opna hou".

Young,fan van Womack

doorPeter Paap ...ik neem nooit covers op om het
origineel te overtroeven...
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”We don't have video, we have soul”

...Ain't nothing like the real
thing...

MARVIN GAVE

aandacht voor -De Stem
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Soul leeft nog altijd in de muziekwereld



zondering zijn, en brengt veel
kwade trouw die ten grondslag
ligtaan 2) naar de oppervlakte.
De gevolgen in een samenleving
waarbij beslissingen in steeds
groter mate aan computers wor-
den overgelaten (in plaats van
keuzen aan mensen) acht hij fu-
nest; dediffusieen oplossingvan
verantwoordelijkheid niet
minder! Het stiefkind

Fort Amsterdam
op St. Maarten

ven en veel human potential
wordt op die manier van de
straat gehouden. Terecht? Niet
volgens Weizenbaum. In het ze-
vende hoofdstuk van zijn bock
geeft Weizenbaum zijn opvattin-
gen over de haalbaarheid van
het doel van dat soort onderzoek,
alsmede over de wenselijkheid
van zulkeresearch. Metvuur be-
toogt en beargumenteert hij dat
een gesprek tussen mensen van
volstrekt andere aard en kwali-
teit is dan informatie- over-
dracht naar computers (en v.v.h
Eén van de gevaren die Weizen-
baum belicht, isprecies datmen-
sen datverschil niet in de gaten
hebben of zelfs ontkennen. Dat
dit gvaar reëel is moge blijken
uit de ervaringen die Weizen-
baum had met een computer-
programma dat hij de titel (of
naam?) Eliza had gegeven.

COMPUTER-ONDERWIJS:
OUDERS, WEES OP

UW HOEDE!
Dat onze jonge generatie ver-

trouwd moet raken met het "fe-
nomeen computer" is evident;
hoe datmoet, daarbestaannogal
verschillende inzichten over.
Weizenbaum beschrijft het pro-
ces van invoering van het vak
computer science op de scholen
in Amerika:

ber 1954.— Op haar beurt verhuurde
het Eilandgebied dit stuk
grond aan de N.V. Hotel
Maatschappij Nederlandse
Antillen in augustus 1955
voor de tijdsduurvan 60 jaar.
In hetregister van overschrij-
vingen staan enkele voor-
waarden vermeld: i
o.a. 1) een jaarlijksebetaling
van ’ 10,—per hectare; 2) be-
doeldstuk terrein mag alleen
gebruikt worden voor hotel-
faciliteiten; 3) het is niet ge-
oorloofd deruines van Fort
Amsterdam te verwijderenof
te vernietigen. Ze mogen wel
in overleg met het Bestuur-
college hersteldworden.
—In 1970heefthetEilandge-
bied Bovenwindse Eilanden
het hele stuk grond verkocht
aan dezelfde maatschappij,
diehet 15 jaarervóórvoor 60
jaar had gehuurd. De ver-
koopsom bedroeg ’500.000,—. Deze keer werden
er geen beperkende bepalin-
gen in de notariëleacte opge-
nomen.
— De N.V. Hotelmaatschap-
pij Nederlandse Antillenver-
kocht in mei 1976een gedeel-
te van het terrein, en wel het
gedeelte waarop Fort
Amsterdam is gelegen, aan
Fort Amsterdam Estates
N.V. Wederom staan geen be-
perkende bepalingen ver-
meld.—In juni 1981 verkochtFort
Amsterdam Estates N.V. dit
door aan de Gebroeders De
Vries, die het in mei 1982 in
tweeën verdeelden.—Eén gedeelte behoort sinds
mei 1982 aanFortRotterdam
N.V., het andere gedeelte
sinds januari 1983 aan Fort
Amsterdam N.V.

Intussen is de waarde
enorm gestegen. Ging het in
1970 over ’ 500.000—, nu
praat men over vijf miljoen
dollar.

Dr. Norman Barka, hoofd
van de afdeling Anthropolo-
gicvan de"CollegeofWilliam
and Mary" in Williamsburg,
Virginiain deVerenigde Sta-
ten, heeft een voorlopig rap-
port opgesteld waar we enke-
le punten uitlichten.

Fort Amsterdam is een ui-

termate belangrijke histo-
rische en oudheidkundige
plek en wel om verschillende
redenen:
a) Het heeft een rol van bete-
kenis gespeeld in de geschie-
denisvan St Maarten en het
Caribisch gebied.
b) De ge- -hiedenis van St
Maarten, .anaf de eerste be-
zetting in 1631 totaan de hui-
digetijd.
c)Fort Amsterdam is deenige
betrekke] ii k goedin standge-
houden historische plaats in
zijn soort op heelSt Maarten.
d)Erligtgrotearcheologischei
betekenis in, dat de onderge-I
dolvenge:l celtenvan hetFort (
(het grootste dccl ligt onder- i
gronds) aar verwachting |
veel informatie kunnen ont-
hullen over de eigenaardig-
hedenen debewonersvan het
eilandgedurende de 17e, 18e
en 19eeeuw.

e) Er is een grote kans dat
juist daai de verklaring ge-
vonden wordt van veel uit St
Maarten's verleden, zowel
van de *Tr>llandse als de-
Spaanse zettingen.

StMaai lenis eentoeristen-
eiland va . formaat. Mensen
worden er toe aangetrokken
vanwege Je mooie stranden,
hotels, casino's, uitmuntende
restaurar ts en winkels. Wat
St Maarten mist is een punt
waar haar interessante ge-
schiedenis bij wijzevan spre-
ken tot leven komt. De ont-
wikkeling van Fort Amster-
dam als historische plek zou
hieraan in belangrijke mate
tegemoei komen. Het zou
gunstigzi; nvoor het toerisme
alsookvoor deplaatselijkebe-
volking. Het is uitermate be-
langrijk dat de plek van Fort
Amsterda ii wordtbehouden.
Wetens en willens Fort
Amsterdam laten afbreken,
zal voorgoeddelaatstesporen
van St Maarten's verleden
uitwissen. Intussen is tussen
alle betrekken partijen een'
overeenk<.tnstbereiktdateen
wetenschappelijk archeolo-
gisch onderzoek zal worden
ingesteld.

G.V.

"The American educatio-
nal establishment's res-
ponse to the obvious im-
possibility of training tea-
chers in numbers consis-
tent with the extendofthe
flood ofcomputers whichit
has loosedon the schools is
to convert the disasterto a
triumph: it is conse-
quently boasted that in
general American tea-
chers ofcomputer subjects
know less ofthose subjects
than do the youngsters
they are charged with tea-
ching"

(pag. XVIII)

ELIZA
Rogeriaanse psychotherapie

is een vorm van gespreks- thera-
piewaarbij decliënt door dethe-
rapeut in (het begin van) de the-
rapie gestimuleerd wordt zoveel
mogelijkover hem- ofhaarzelfte
vertellen: de cliëntkent zichzelf
immers het best? De therapeut
moet niet gaan zitten drammen,
ofproberen de cliëntin hokjes in
te delen, maar moet ruimte ge-
ven aan de cliënt. Daar bestaan
techniekenvoor en sommige van
dietechnieken zijn gemakkelijk
te parodiëren. Weizenbaum
heeft ooit een programma voor
een computer geschreven, dat de
computer voorschreef volgens
enkele van die manieren te re-
ageren opzinnen die mensen aan
het toetsenbordvan decomputer
konden intikken.De ervaringen
die Weizenbaum met het ge-
bruik van zijn programma op-
deed, worden op verschillende
plaatsen in zijn boekbesproken.
Ze zijn grofweg van tweeërlei
aard. Mensen dieeen tijdje aan
het toetsenbord hadden gezeten,
bleken hun intiemste gevoelens
en opvattingeningetoetstteheb-
ben en hadden het gevoel dat er
echt naar hen werd "geluisterd":
een blind vertrouwen in een ma-
chine dus, op het gebiedvan zie-
leroerselen! De tweede constate-
ring wasdatpsychologen en psy-
cho- therapeuten, alsmede on-
derzoekers op het terrein van de
kunstmatige intelligentie, be-
gonnen tekakelen over "compu-
ter- gestuurde psychotherapie":
één computer zou zo een paar
duizendcliënten (patiënten) per
uur kunnen helpen! Waarom
Weizenbaum opvattingenals de
laatstgenoemde moreel ver-
werpelijkvindt, en welke andere
wetenschappelijke ambities en

doelstellingenhijomdezelfdere-
denenafkeurt, vindt u metname
in hetlaatstehoofdstuk beschre-
ven. Over het misplaatste ver-
trouwen in wetenschappen in
het algemeen, en in computers
alsproducten van toegepaste we-
tenschap in het bijzonder, zegt
Weizenbaum meer in de hoofd-
stukken 4 en 9 van zijn boek.

- leer leerlingenslordige,ofzelfs
foutieve, programma's te onder-
scheiden van deugdelijkecomr

puter- programma's (het gemak-
kelijkste blijkt dat, door leerlin-
gen de beginselen van goed
programmeren te leren).
- onderwijs leerlingen in het
analyseren van de theorie of het
theoretische model dat ten
grondslagligt aanhet computer-
programma: "wat zijn de veron-
derstellingen, en deugen die
wel?"

Duidelijk waarschuwt Wei-
zenbaum tegen computer- hac-
king: het tot diep in de nacht
achter een beeldschermzitten te
prutsen om de computer aan de
praat te krijgen. Machtswellust
heeft in datgeval deplaats inge-
nomen van leergierigheid (pag.
119):niet alleeneen gezond inte-

resse in, maar ook een gezonde
afstand tothetfenomeen compu-
ter, zou het gevolg moeten zijn
van deugdelijk computer- on-
derwijs.

MIKE STARING

ComputerPower and Human
Reason;
from Judgement to Calculation,
(300 p.)
isverschenen bijPelican Books,
(Penguin), GreatBritain, 1984.

Naarmeningvan schrijver de-
zeszijn deze woordenniet slechts
met betrekking tot het Ameri-
kaanse onderwijs geldig: ook in
Nederland(watdichterbij huis?)
zijn op veel scholen computers
gedumpt, terwijl van een
zorgvuldige voorbereiding van
leerkrachten op hun nieuwe
taak nauwelijks sprake was.
"Dan maar wat aanrotzooien,
een paar programmaatjes bekij-
ken enze latenproberen watBA-
SIC- programma's te schrijven",
is eerder een noodkreet dan on-
derwijs- planning. Weizenbaum
maakt zich veel zorgen omtrent
het beeld dat mensen hebben
over demachten hetkunnenvan
computers: dat beeld zou zo rea-
listisch mogelijk moeten zijn in
een samenleving waarin men-
sen praktisch dagelijks met de
gevolgen van de integratie van
computers in onze maatschappij
temakenhebben. Vooralaan het
eind van Computer Power and
Human Reason doet Weizen-
baum een aantal uitspraken die
betrekking hebben op het onder-
wijs. Samengevatkomen dievol-
gens mij op volgende neer:- leer leerlingen wat computers
zijn (d.w.z.: de essentiële ken-
merken ervan; niet hoe een P
2000 verschilt van een Commo-
dore-64, bijvoorbeeld), welke
functies ze van mensen kunnen
overnemen en vooral waarinze
verschillenvan mensen.

"THIS IS THE best book I ha-
ve read on the impact ofcom-
puter on society, and on
technology andon man's ima-
ge of himself', een zin uit de
recensie van Weizenbaum's
boek, dieverscheen in Psy-
chologyToday.

Ofdeauteur wel zo gelukkig is
met hetfeit dat zijn uitgever deze
tekst op de voorkant van het
boek, als lokkertje, lietplaatsen,
iszeer de vraag. Want op pagina
16 van het boek, in een bepaald
niet lovende context, heeft Wei-
zenbaum het over

"scientific cafetarias as
Psychology Today"

en hij noemt het tijdschrift zelfs
in éénadem met een "religieuze"
beweging waarbinnen de
stichters hebben ontdekt datje
niet tegelijkertijd de Heer en de
mammon kunt dienen, en dus
kozen voor het laatste. Kenne-
lijk is de voorkaft- kreet in het
belang van de uitgever. Geluk-
kig laat de auteur zich leiden
door waarden, ook is het schrij-
ven van dit boek misschien niet
geheel in zijn eigen belang ge-
weest.

KRITIEK VAN
BINNEN UIT

Al enkele decennia waarschu-
wen wetenschappers uit de
"zachte hoek" (vooral sociale we-
tenschappers en filosofen) voor
ongewenste gevolgen van een
zich snel ontwikkelende techno-
logischeen op belangrijke gebie-
den geautomatiseerde samenle-
ving, zij het dat hun kritiek de
laatste tijd wat zwakker schijnt
te worden en nogal vaak tot de
meest manifeste gevaren be-
perkt wordt. Voorde sluipender,
en minder inhet oog springende,
ontwikkelingen wordt slechts
zelden aandacht gevraagd. Dit
laatste, nu, heeft Weizenbaum
tot zijn taak gemaakt. In zijn
boek bekommert Weizenbaum,
computer scientist van we-
reldniveau, zich met het beeld
dat mensen hebben van de we-
tenschappen, de computer,
kunstmatige intelligentie, rati-
onaliteit, waarheid en bewijs-
baarheid. Meer in hetbijzonder
gaat deauteur in opdevraag wat
computers wel en nietkunnen èn
op de ethische vraag wat wij
computers eigenlijk wensen te
laten doen. Het ligtvoor de hand
dat zijn vakbroeders en -zusters
niet steeds even gelukkigzullen
zijn met de kritische opstelling
van Weizenbaum: heilige huis-
jes van veel te pretentieuze we-
tenschappers worden met de
grond gelijk gemaakt, overtrok-
ken 'verworvenheden"van geld-
verslindende projecten worden
totrealistische proporties terug-
gebracht, en uitspraken van ge-
leerden over "het wezen van de
mens" (zoals: de mens is niets an-
ders daneen informatie- verwer-
kend systeem; ooitzullen compu-
ters intelligenter zijn dan men-
sen) worden zorgvuldig ontmas-
kerd. Belangrijker, echter, dan

deze kritiek van een we-
tenschapper op werk en uitspra-
ken van collega- wetenschap-
pers, is dat Weizenbaum ook
voor niet-computer- specialisten
weetaan te gevenwelke gevaar-
lijke en bedreigende ontwikke-
lingenzich methet ontstaanvan
de "Informatie- maatschappij'
aan het voltrekken zijn. Die ont-
wikkelingen gaan dóór, behalve
alsermensen zijn dieze herken-
nen, en proberen ze te keren.

FROM JUDGEMENT
TO CALCULATION

In éénvan deeerste hoofdstuk-
ken van zijn boek laat Weizen-
baum zien dat technische vin-
dingen het oordeels- vermogen
van mensen kunnen
beïnvloeden.Het meest spreken-
de voorbeeld uit hetpré- compu-
tertijdperk is wel de klok. In
eerste instantie was de klok een
instrument om de tijd te bepalen
op een effectiever en efficiënter
wijze dan bijvoorbeeld mogelijk
was met een zonnewijzer.
('s nachts "doen" zonnewijzers
het niet!). Inde loop van eenpaar
honderd jaar werd de klok van
meetinstrument gepromoveerd
naar rege/instrument. De klok
regeert een deel van onze dage-
lijkseactiviteiten:veelaleten we
niet omdat we honger hebben,
maar omdat het zes uur is; men-
sen staan niet op als ze uitgesla-
pen zijn, maar als hethalfzeven
is. Op deze wijze worden oorde-
len vervangen door berekenin-
gen, en wordt het oordelen
geïdentificeerdmet hetrekenen.
Hoeveel te meer valt dit niet te
verwachten, en gebeurt dat niet
al, als (reken(automaten alleen
maar beter, sneller èn meer ge-
meengoed worden? Dit nog
meer, omdat in allerlei we-
tenschappelijke en semi- we-
tenschappelijke publicaties
mensen en computers op één
hoop gegooid worden. In hoofd-
stuk 6van ComputerPower and
Human Reason beschrijft Wei-
zenbaum helder en uitvoerig dit
reductionisme dat onderpsycho-
logen en "artificiële intelli-
gentsia" woedt; tevens legt hij
een veelheidvan gevaren van de
computer- metafoor (de identi-
ficering van mensen en compu-
ters) bloot.

COMPUTERSEN
NATUURLIJKE TAAL

Op dit ogenblik moet commu-
nicatie metcomputers opbepaal-
de, gestandaardiseerde manie-
ren plaatsvinden. Die manieren
worden gedicteerd door mate
van complexiteit van de compu-
ter en door de wijze waarop deze
is geprogrammeerd. In SF- ver-
halen babbelen computers ge-
woon met mensen: Is dat de toe-
komst? Veel onderzoek wordt
naar die mogelijkheidgedaan,
veel computers worden steeds
geraffineerdergeprogrammeerd
om ze aldus in staat te stellen
menselijke taal te begrijpen,
veel geld wordt eraan uitgege-

De vroegere zeepiraten
hadden er een goed oog
voor om op de verschillen-
de eilanden de meest stra-
tegische plekjes uit te zoe-
ken, om een goedoverzicht
te hebben over alle toe-
gangswegen naar hunver-
overd domein.
Ik denk aan de "Drake- seat"
op St Thomas, waar naar men
zegt Sir Francis Drake op de
uitkijk stond,ofPigeon Island
op StLucia waarFort Rodney
werd gebouwd in 1778, en van
waaruit Admiraal George
Rodney in 1781 vertrokom St
Eustatius aan te vallen. Zeer
bekend zijn ook El Morro op
Puerto Rico ofFort- de-Fran-
ce in Martinique van waar ie-
der naderend stipje op de
eindeloos lijkendeblauwe zee
feilloos kan worden waarge-
nomen. Maar we hoevenniet
zovervan huis te gaan.Er zijn
genoeg Forten op onze eigen
eilanden van de Nederlandse
Antillen. Sommigen zijn nu
in gebruik als kantoren voor
overheids- diensten, anderen
werden ingericht als restau-
rant na de nodige herstel-
werkzaamheden. Noemen we
alleen maar Fort Amster-
dam, Fort Nassau en Fort
Waakzaamheid op Curagao,
ofFort Oranje op St Eustatius
en Bonaire. Fort Amsterdam
op St Maarten lijjkt wel het
stiefkind onder de forten te
zijn. Het ligt op een schierei-
landje tussen Great Bay en
Little Bay, en werd in 1737
gebouwd door Commandeur
JohnPhilips, deman naar wie
Philipsburg werd genoemd.
Eigenlijk washet dewederop-
bouw van een vroegere
Spaans Fort uit 1633. Dit
Spaanse Fort was op haar
beurt weer een uitbreiding
van een eerderbestaandFort
uit 1632, waarschijnlijk het
eerste Fort dat door Hollan-
ders in het Caribisch gebied
werd gebouwd.

Toen er enkele jaren gele-
den hardnekkige geruchten
deronde deden dat dit schie-
reilandje bebouwd zou wor-
den,kwamenvelenhiertegen
in opstand. Men vreesde dat
de laatste sporen van Fort
Amsterdam zouden worden
uitgewist, en een bezinning
op de waarde van historische
gebouwenbegon te herleven.
Teveelherinneringenaanhet
verleden waren al wegge-
vaagd, met name ook in de
Frontstreet, waar een alle-
gaartje van uitheemse
vormgevingen en allerhande
bouwstijlen de typisch lokale
architectuur heeft verdron-
gen. De verleidingvan de toe-
ristische economie heeft ve-
len blind gemaakt voor het
behoudvan de eigen cultuur,
niet beseffend dat juistdieei-
gen cultuurook grote toeris-
tische waarde heeft.

In april werd op initiatief
van Stinapa St Maarten een
comité opgericht "TotBehoud
van Fort Amsterdam" inwelk
comité verschillende organi-
saties vertegenwoordigdzijn.
Er werd besloten dat een we-
tenschappelijk archeologisch
onderzoek zou moeten inge-
steld worden als eerste stap
om hetFort Amsterdam tebe-
houden en te herstellen. Te-
vens wil men zoeken naar de
beste oplossingenvoor de toe-
komst van hetFort in het be-
langvan St Maarten,haar be-
volking, haar geschiedenis,
haar cultuur en haar econo-
mie. Gegevens in dit artikel
werden gehaald uit een bro-
chuurtje dat eind 1986 door
ditcomité werd uitgegeven.

Het Fort Amsterdam is als
een stiefkind datin deloop der
jarenvan het ene voogdij- ge-
zin naar het andere is overge-
gaan. Na 1816 werd het door
de Hollanders niet meer ge-
bruikt en raakte daardoor
meer en meer in verval.—De Centraleregering, eige-
naar van het schiereilandje
waarop de resten van Fort
Amsterdam zijn gelegen,
droeg dit over aan het Ei-
landgebied van de Boven-
windse Eilanden in septem-

Watcomputers kunnen en hoe
dat komt, legt Weizenbaum
voornamelijk in het tweede en
derde hoofdstuk uit. Het blijkt
dat computers zon beetje "uni-
versele automaten"zijnen datze
inbeginsel gelijkwaardigaan el-
kaar zijn. In de technische uit-
voering, echter, zijn er natuur-
lijk allerlei verschijnselen (ge-
bruikersgemak, geheugenom-
vang, rand- apparatuur, enzo-
voorts). Betekent dat nu, dat
computers'onfeilbaar zijn? Wei-
zenbaum geeft verschillendere-
denen waarom men zijn of haar
vertrouwen nietal tezeer incom-
puters moet investeren. Compu-
ters moeten namelijk geprog-
rammeerd worden voordat zé
watkunnen, en daarbijkan niet
alleenvan alles misgaan, maar
daargaat van allesbijmis, aldus
de schrijver. De twee voor-
naamste fouten- bronnen die
Weizenbaum noemt zijn:
1. foutieve computer- program-
ma's of programma's die door
freaks geschreven zijn, opge-
lapt, ad hoc aangepast of gewij-
zigd, uitgebreid door anderen,
onvoldoende gedocumenteerd,
kortom: onbegrijpelijke prog-
ramma's.
2. computer- programma's die
gebaseerdzijn op ongeldige ver-
onderstellingen,foutieve theori-
eën,ondoordachte manierenvan
gevolgtrekken, enzovoort.

Weizenbaum geeft aan dat de-
ze fouten eerder regel dan uit-

COMPUTERS ONFEIL-
BAAR?

Boekbespreking
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seregering buitengewoon slecht
overweg kon, vervagen.

CASPAR WEINBERGEN
...'bereidheid om bij te dragen
aan de Indiase modernisering
door middel van defensie- sa-
menwerking...

sant tijdstip. Wat betekenen im-
mers de recente toenaderings-
pogingen van het Kremlin tot
China, waarmee India op ge-
spannen voet leeft, voor New
Delhi? RajivGandhi wil datGor-
barsjov hem verzekert dat de
ontspannings- politiek jegens
China niettenkoste zal gaanvan
de Indiaas- Russische
vriendschap. Indiaen de Sovje-
tunieondertekendenin 1971een
vriendschaps- verdrag dat tot
1991 loopt. De vriendschap met
de Sovjetunie is voor India van
groot belang, niet in de laatste
plaats omdatMoskou India's be-
langrijkste wapen- leverancier
is.

Aan de anderekant worden de
recente politieke signalen uit
Washington in New Delhi met
belangstelling gegroet.

fjlj 1 Brunswijk, zodat zijn guer-
v a" groep nu ook ineens in het
Seri u Van net 'an(*zouz^n °?"
_r Onzin dus. Juistomdie
j""om van boze geruchten in te
g^men heeft legerleiderDesi
teld 'et 'anc* weer openge3-. VuorNederlandse journalis-
te! ens Bouterse klopt er
fu tmaa' niets van al die ge-
'aa. en vel"hal_n, die de
»*. tste tijd zijn gepubliceerd.

t'jd is aangebroken om nu
8^'n de Nederlandse pers de
U' aan te binden tegen al die
leeraars", aldus de bevelheb-

Van het Nationale Leger op
va y^orlichtings- bijeenkomst

"e 25Februari Beweging.

Paramaribo —De Sun-baamse vlag hing half okto-v»r !jalfstok °P net terrein
het zwaarbewaakte Fort

,?e'andia in Paramaribo.J,en dodelijk ongeval van
j*0soldaatin Opoerain West-

was hetcommen-. Tvan de wacht- comman-J»t- "Nee hoor, het heeft, ets met Brunswijk te ma-

"" Gewoon een verkeerson-val na een klapband", zo

0,-?,,

_
et "boze-geruchten- cir-

J* in de Surinaamse hoofd-
-3 was het ongeluk al toege-

feven aan een nieuwe actie
SUPER-COMPUTER

India hoopt nog steeds een
Amerikaanse super- computer
tekunnenkopen. Een dergelijke
computer die India wil gebrui-
ken voor onderzoek naar het ge-
drag van de jaarlijkse moesson-
regens — van vitaal belangvoor
deIndianse landbouw — hebben
de Verenigde Staten tot nog toe
alleen aan NAVO- bondgenoten
in West-Europaverkocht.

De VS lijken inmiddels gene-
gen tot levering van een super-
computer en het ziet er naar uit
dat minister Weinberger
hoogstpersoonlijk de garantie
wil krijgen dat dergelijke gevoe-
lige technologic niet in Rus-
sische handen komt. Er zou bo-
vendien sprake zijn van Ameri-
kaanse deelneming in de ont-
wikkeling van het Indiase lichte
gevechts- vliegtuig.

DE BEKENDMAKING DAT
India—omtebeginnen—tien
vliegtuig- motoren van het ty-
pe F-404 zal kopen van het
Amerikaanse concern Gene-
ral Elactric luidt een nieuwe
fase in van de betrekkingen
tussen New Delhi en Was-
hington. India zal demotoren
gebruiken in een licht ge-
vechts- vliegtuig, dat in Ban-
galore wordt ontwikkeld.

De F-404- motoren zitten in de
modernste Amerikaanse ge-
vechts- vliegtuigen. Tot voor
kort stond het Amerikaanse mi-
nisterievanDefensie delevering
van dergelijkegevoeligemilitai-
re apparatuur aan India in de
weg,uit vrees voor hetuitlekken
van militaire geheimen naar de
Sovjetunie, waarmee India goe-
debetrekkingen onderhoudt.

Ter illustratievan het nieuwe
Amerikaanse beleid kwam mi-
nister van Defensie, Caspar
Weinberger, naar New Delhi
om, zoals het in Washington
heet, 'de bereidheidaan tegeven
van de Verenigde Staten om bij
te dragenaan de Indiase moder-
nisering door middel van defen-
sie- samenwerking. Het bezoek
van Weinberger aan deIndianse
hoofdstad washeteersteofficiële
bezoek van een Amerikaanse
ministervan Defensie aanIndia.

De Indiaans-Amerikaanse be-
trekkingen, die jarenlang ui-
terst koel waren, namen vorig
jaar een vlucht tijdens het suc-
cesvolle bezoekvan premierRa-
jivGandhi aan Washington. Het
pragmatismeen demodernekijk
op de wereld van Rajiv Gandhi
dedenhet goedbij presidentRea-
gan.Zijnbezoek deedde herinne-
ring in Washington aan Rajiv's
moeder, wijlen premier Indira
Gandhi,met wie de Amerikaan-

STABILITEIT
De toenadering tussen India

en de VS gaat dus door, ondanks
de realiteit van de vriendschap
tussen India en de Sovjetunie.
Aan de andere kant zal India de
realiteit moeten aanvaarden,
dat de VS goede betrekkingen
zullen blijven onderhouden met
Pakistan, dat voor Washington
een belangrijke strategische
bondgenoot in Azië is. Binnen
diegeschetste grenzenis een ver-
beteringvan deIndiaas- Ameri-
kaanse betrekkingen echter ze-
ker een gunstige ontwikkeling,
diezal bijdragen aan depolitieke
stabiliteit ophetIndiase subcon-
tinent.
(Uit de Haagsche Courant)

In dat licht moet dan ook wor-
den gezien dat naast een aantal
bezoeken van Amerikaanse
hoogwaardigheids-bekleders de
komende weken aan New Delhi

Het bezoek van Gorbatsjov
komt voor India op een interes-

— behalve minister van Defen-
sie Weinberger, worden ook de
Amerikaanse minister van
Luchtvaart en de opperbevel-
hebber van de Amerikaanse
strijdkrachten in de Indiase
hoofdstad verwacht — ook Sov-
jet- leider Gorbatsjov eind no-
vember naar India zalkomen.

De nu bekendgemaakte ver-
koop- overeenkomst van tien
vliegtuig- motoren aan India en
de positieve Amerikaanse voor-
uitblik op hetbezoek van Wein-
berger aan New Delhi, geven
aan dat de Amerikaanse rege-
ring toch weer over haar bezwa-
ren is heengestapt. De regering
van president Reagan lijkt te
aanvaarden dateen verbetering
van debetrekkingenmetdeVer-
enigde Staten voor India niet
noodzakelijkerwijs een ver-
slechteringvan debetrekkingen
met de Sovjetunie inhoudt. Als
één van de vooraanstaande le-
den van de beweging van niet-
gebonden landen wil India een
buitenlandse politiek voeren,
waarin plaats is voor goede be-
trekkingen met beide groot-
machten.

Reagan en Gandhi onderte-
kenden een memorandum,
waarin werd overeengekomen
dat India hoogwaardige techno-
logie voor civiele én militaire
doeleindenin de VerenigdeSta-
ten zou kunnen kopen. Maar van
de uitvoeringvan het memoran-
dumkwam aanvankelijkweinig
terecht, omdat deVS tot hun te-
leurstelling tot de conclusie
kwamen, datRajiv Gandhi ook
vastberaden was de betrekkin-
gen met Moskou te onderhou-
den. Gandhi heeft Moskou reeds
verschillende malen bezocht,
terwijlook deIndiasewapenaan-
kopen in de Sovjetunie voort-
gangvonden. .

Nederlandse ontwikkelings-
gelden, als verloren worden be-
schouwd.

Bouterse riep de bevolking
van Paramaribo op niet in pa-
niek teraken en zei dat er geen
reden is om huishoudolie te
hamsteren. Ondanks de schade
diewordt toegediend aan de pal-
molie- productie in Patamacca is
er volgens de legerleider vol-
doendeaanvoer uitVictoria, een
plaats noordelijk van Brokopon-
do, om in de binnenlandse be-
hoefte te kunnen voorzien.

LACONIEK

LEGERLEIDER BOUTERSE
geerd. Het wachten is nu op de
eerste successen van het Natio-
nale Leger. Tot zolang kan iede-
reen in Paramaribo rustig gaan
slapen. "Wees gerust, alleskomt
terecht", besloot Bouterse zijn
toespraak. En dat was zeker
geen nieuw geluid in Suriname,
want wijlen Jopi Pengel, de le-
gendarische premier van Suri-
name, wiens standbeeld nog
steeds een dominerende plaats
inneemt op het Onafhankelijk-
heidsplein, had die woorden al
geschiedenislaten maken in zijn
eigen lijfspreuk.
(Uit de Haagsche Courant)

HITTER
vieldaags tevo-

L echter niets te merken van
_n -0r net leSer ingezette of-
_a!) lef in Oost-Suriname. De

*0n oestei"de zich, zoals ge-
nlijk op zondag, in een ver-

ogendehitte, hetgetjilpvan de
lij^pogels op het Onafhanke-
.CMdsplein, het gebeier van

van de kathe-
et al en het geroezemoes bij de
Jaart van de pont naar Meer-
(j*. Militaire activiteiten wa-

lk*uitsluitend waarte nemen op
L zandzakken en mitrail-
kjj!8versterkte terreinvan Fort
3andia. Daar hangt ook het

e zichtbare affiche waarop
Vg^Hretten van de terroristen

sJ1 ta 'Bende van Brunswijk'
\^tafgebeeld. Ter verduideïij-

Sisop hetroodgekleurde affi-
le*öog toegevoegd dat 'het heu-

liet de terroristen' wordtgemerkt als 'landverraad.

Na drama van Heizel-stadion bijna weer kabinetscrisis

Premier Martens geconfronteerd met
de klucht van de burgemeester

bij is. Bouterse heeft gekozen
voor de aanval.

OPGEBLAZEN
Versperringen, door

Brunswijk aangebracht in de
buurt van Moengo, zijn door le-
gereenhedenopgeblazen. "Alser
nu op onze militairen wordt ge-
schoten, schieten wij terug en
dan is het jammervoor anderen
die er bij zijn", aldus Bouterse.
Om die redenen heeft hij de be-
woners van het gebied waar
Brunswijkactiefis, dringend ge-
adviseerd weg te gaan om onno-
dig bloedvergieten te voorko-
men. "De situatieis zeer ernstig.
U moet bezorgd blijven, maar u
moet ook vertrouwen hebben in
de leiding", aldus Bouterse die
zijn gehoor verzekerde dat het
hoogtepunt in de strijd tegen
Brunswijk nu is bereikt.

SLAP
Zijn toehoorders waren niet

helemaal tevreden met zijnver-
klaringen. "Bevel, ie slap jére",
riep een vrouw, oftewel: "Bevel-
hebber, jebent slap hoor". Bou-
terse zei begrip te hebben voor
dergelijkereacties, maar voegde
daaraantoe dathet leger tot dus-
ver een weinig actieve houding
hadaangenomen, 'om niet onno-
dig mensenlevens in gevaar te
brengen. Op devraag watermet
Brunswijk gaat gebeuren als hij
in handen van het legervalt, zei
Bouterse letterlijk: "Als wij hem
levend gevangen nemen, zal hij
aan justitie worden overge-
dragen".

Intussen ligt de naam
Brunswijk wel op ieders lip in
Paramaribo. Openbare discus-
sieszijner amper —tenzij debe-
velhebber voorzit — maar op
fluistertoon wil menig te-
genstander van Bouters best
kwijt dat hetnogeen kwestievan
dagen is alvorens "die toffe jon-
gens"aan depoortvan Zeelandia
staan. Mensenmet een wat meer
realistische kijk op Surinaamse
zaken verzekeren echter dat er
geen sprake is van een afsplit-
sing van Oost-Suriname en dat
de laatste dagen zijn geteld van
'Brunswijks woeste horde', zoals
het persbureau SNA het jungle-
commando bij voorkeur betitelt.
Het dagblad «De Ware Tijd»
houdt het op 'de bende van
Brunswijk', terwijl in het
dagblad «De West» wat neutra-
ler wordt geschreven over de
'groepvan Brunswijk'.

RAJPV GANDHI
...een buitenlandse politick,
waarin plaats is voor goede be-
trekkingen met beide groot-
machten....

INDIANEN
VolgensDe West zijnde india-

nen uit Oost-Suriname inmid-
dels uit hun dorpen wegge-
vlucht, om te voorkomen dat ze
van sympathie met Brunswijk
worden beschuldigd. De West,
tot na de staatsgreep mikpunt
geweestvan de inopstand geko-
men militairen, wist bovendien
te melden datzich op Stoelmans
Eiland granaat- explosies had-
denvoorgedaan, 'waarbij niet al-
leen materiële schadewerd aan-
gericht.

hun oudestekken,alsofer tussen
beidenniets was voorgevallen.

Hoe het deze keer zal aflopen,
is veelvuldigonderwerpvan spe-
culatie. Een typische «solution
beige»? Een oplossing op zijn
Belgisch, waarbij iedereen te-
vreden wordt gesteld? Happart
afkopen met méér geld voor de
Vlaamse deelregering? No-
thomb lozen, maar dan meteen
ookde incompetentgeachte libe-
rale ministerDamseaux van het
Franstalige Onderwijs, voor
wiens vertrek al langer op een
geschikt moment wordt ge-
wacht?

SCHADE
Materiële schade was ook één

van de onderwerpen dieBouter-
se in zijn toespraak aansneed.
Als gevolg van de terroristische
acties van Brunswijk in Oost-
Suriname is er een 'onbeschrijf-
baar economisch verlies' gele-
den. Volgens Bouterse staan in
Patamacca zeker duizend ar-

VERJAARDAG
j Vruchten warener de laatste
jjjSen in overvloed. Bouterse,
k °P 13 oktober zijn 41e ver-
nJJ^ag voerde, verwees er zelf
L r in eentoespraak. "Zezeiden

_.»[ n^et uit New York zou te-
Ik weet niet wat zij

Ih . eer gaan verspreiden aan
bijten", aldus de bevelheb-
I _»' °elend op zijn reis naar degemene vergadering van de
lü enigdeNaties,waarhij deso-
C^jteit van de landen in het
W en gebiedwist te verwer-
H-' Uit andere geruchten zou
|Leten blijken dat de groep-
te iswijk in drie groepen ui-
,e ls gevallen en dat één van

v<_*k°e_Pen verantwoordelijk is
V m brand stekenvan een

scholen in de buurt van
h^.^go- Ook zou er in Moengo
v*h k Z'Jn geseboten in de buurt
W vbegveld, maar, zo ver-
Ij^ ";te een plaatselijke journa-
ls.' de meeste gerichten zijnjteverifiëren.

_cl 's inmiddels wel dat de
VahTari passiviteit van de zijde

het Surinaamse leger voor-

Omdatook depremier zichzelf
heeft vastgelegd op de stelling
dat de zweer- Happart definitief
moet wordenuitgesneden, speelt
het conflict zich goeddeels in de
boezem van zijnregering zelfaf.
De oppositie kan zich ertoe be-
perken de vuurtjes aan te
wakkeren. Aan de Franstalige
zijdebestaat dieoppositie vooral
uit de Parti Soclialiste. José
Happarts toetreding tot de PS,
waarvoor hijook in hetEuropees
Parlement zit, maakte het voor
de Waalse liberalen van de PRL
en de Christen- democraten van
dePSC weliswaarwat gemakke-
lijker om van de demagogische
dwarsligger uit Voeren, die al
zijn tegenstanders pleegt uit te
maken voor fascisten en racis-
ten, afstand te nemen. Maar niet
te ver. Het zou teveel stemmen
kunnen gaan kosten.

Natuurlijk wil ook de PSC de
regering- Martens VI niet laten
vallen, heeft partij- voorzitter
GérardDeprez er snel aan toege-
voegd. De overigens inventieve
Martens stond voor de helse op-
gaveom deVlaamse enFransta-
lige regerings- partijen te ma-
noeuvreren naareen uitwegzon-
der gezichtsverlies.

Nothomb mag nu kiezen. le-
mand andersbenoemen, bijvoor-
beeld een van de twee minder ex-
treme en zelfs tweetalige Voerse
schepenenen aldusdeCVPen de
premier bevredigen, of de oren
naar zijn eigen partij laten han-
gen en Happart accepteren. Of
natuurlijk opstappen of door
Martens ontslagen worden, zo-
als deVlaamse oppositie wil.

opgekomenbewegingen «Retour
a Liège» (Terug naar Luik) en
«Action Fouronnaise» (Voerse
Actie)van Happart en zijnvolge-
lingen ontlenen hun be-
staansrecht juistaan hetbij het
Franstalige Luik willen horen,
al is dat voor een groot deel om
economischeredenen.

De tienraadsledenvanRetour
aLiège, dieprecies een meerder-
heid van tweederde vormen,
hebben eenstemming zodanig
het uit vier man bestaande sche-
pencollege hervormd dat José
Happartopnieuw eerste schepen
werd. De gouverneurvan de pro-
vincie Limburg zal daar naar
verwachting al snel een streep
doorhalen. Waarna Happart in
beroep zal gaan bij minister No-
thombvan Binnenlandse Zaken,
precies deman die hem dooreen
deurwaarder op het gemeente-
huis in Voeren hetarrest van de
Raad van State liet 'betekenen.
Vanaf dat moment was José
Happart officieel geen burge-
meester meer.

BRUSSEL — Bijna op de
kop afeen jaarnadat de Bel-
gen naar de stembus gingen
als gevolg van het drama in
het Heizel- stadion, waarbij
39 voetbal- supporters
omkwamen, dreigde er weer
eencrisisinBelgië. Erwerden
een jaargeledenvervroegde
verkiezingen uitgeschreven
als uitvloeiselvan de politie-
ke heibel welke er ontstond
over de Heizel- kwestie. Dit-
maal struikelde het zesde ka-
binet van premier Wilfried
Martens bijna over deklucht
van deVoerense fruitkweker
José Happart die als burge-
meester éénvan detwee talen
vanzijn volknietwil spreken.

Op verzoek van de oppositie
voeldedeKamer van Volks- ver-
tegenwoordigerseerste ministerWilfried Martens aan de tand.De crisis dreigde en het warennotabeneMartens'eigen Vlaam-
se Christen- democraten van de
CVP, diezich inhetopenbaar hethardst opstelden.Althans van de
vier regerings- partijen. Of zij
ook werkelijk hun eigen rege-
ring, met haar 'ernstig econo-misch' herstelbeleid, wildenopofferen aan een ordinaire ru-
zie waar het land te groot voor
zou moeten zijn, was de vraag.

Happart is andermaal tot eenprincipieel punt verklaard.Hij is
alsburgemeester afgezet door de
Raad van State. Maar betekent
dat ook dathij —zolang er geen
opvolger is benoemd — via de
achterdeur van de functie van
eerste schepen (wethouder) en
als zodanig waarnemend burge-
meester gewoon mag blijvenzit-
ten waar hij zat?

Miljoenen dollars verspild
Ex-bankier moet
in Peru terecht staan

LIMA —De Peruaan Louis
Bertello, de ex-bankier die
door Costa Rica aan Peiu is
uitgeleverd en daar terecht
moet staan op beschuldiging
van oplichterij en verduiste-
ring van gelden voor een be-
dragvan 30 miljoen dollar, is
onder zware bewaking aan-
gekomenophetvliegveld van
Lima.

De plaatsvervangend minis-
ter van Binnenlandse Zaken,
Augustin Mantilla Campos, die
zichbij deaankomstophetvlieg-
veld beyond zei dathet een "be-
langrijke dagwas, een dagwaar-
op gerechtigheid begint".

Bertello wordt ervan beschul-
digd, in zijn functie als presi-
dent- directeur van de Han-
delsbankvan Peru, duistereope-
raties te hebben uitgevoerd die
uiteindelijk geleid hebben tot
hetbankroetvan debank. Hier-
doorkwamen 1200 werknemers
zonder werk tezittenenraakten
duizendenkleine spaardersinde
problemen.

Na het bankroet ontvluchtte
Bartello in 1983 het land. Vol-
gens dekranten zou Bertello uit
Costa Rico vertrokken zijn aan
boord van een vliegtuig van de
Centraalamerikaanse maat-
schappij Taca, dathem naar Pa-
nama bracht, alwaar hij over-
stapteopeen toestelvan dePeru-
aanse Staats- luchtvaar-
maatschappijAeroperu. Van het
vliegveld werd Bartello overge-
bracht naar een afdeling van de
Veiligheidspolitie van Peru

'POLITIEKERS'
In sommige kringen wordt de

strateeg Martens zelfs in staat
geacht om het ontslag van zijn
regering aan te bieden, met de
bedoeling dat de koning het niet
aanvaardt, maar het in beraad
houdt; er ontstaat daneen crisis-
toestand diehet vinden van een
compromis juistbevordert, on-
der het motto: alles liever dan
hetrisico lopen dat de al duide-
lijk naar regeer- verantwoorde-
lijkheid hengelende socialisten
opnieuwaan de macht komen.

Maar waarom zou Wilfried
Martens nieuwe verkiezingen
vrezen? Zijn herstelbeleid is niet
geflopt, nog niet althans,en voor
de meesteBelgen, Vlamingenén
Walen, zal het geval- Happart
geen verkiezingszet kunnen
zijn.Voor hen is heteen onbegrij-
pelijke zaak van de 'politiekers'
en die wantrouwen ze allemaal.
Hoe dan ook, Happart zal nog
lang opduiken, provoceren, Vla-
mingen uit hun tent lokken, ze
tot razernij brengen, zodat het
lijkt of hij en hij alleen gelijk
heeft.

Wat een gedoe eigenlijk.
Waarom, om met zijn tweetalige
landgenotenMichel enDeprez te
spreken, leert hij niet gewoon
Nederlands, dat is tochhandigin
België? José Happart herhaalt
het voor de zoveelste keer, niet
letterlijk natuurlijkwant in het
Frans: "Als de democratie in dit
hersteld is, eerderniet".

(Uit de Haagsche Courant)

HELSE OPGAVE
Geen sprake van, zeggen in

koor Kamer- en Senaats- fractie
van de Christelijke Volkspartij.
En ook, in de krachtigste be-
woordingen, CVP- voorzitter
Frank Swaelen, zelfs Senator.
De Franstalige Christen- demo-
craten van de PSC, regerings-
partner, redeneren heel anders:
met het arrest van deRaad vanState keert automatisch de toe-
stand terug van vóór Happarts
benoeming; hij was toen eerstschepen en waarnemend burge-
meester...

WANORDELIJK
Uitgerekend dezelfde Char-

les-Ferdinand Nothomb was vo-
rig jaarin het Heizeldrama ook
al de hoofdpersoon. Telgvan een
aristocratisch geslacht uit de
provincie Luxemburg, dat iets
meerdan anderhalve eeuw gele-
den mee aan dewiegvan het on-
afhankelijkeBelgië stond, werd
hij verantwoordelijk gehouden
voor het wanordelijke politie-
optreden op de Heizel. Daarom
eiste Jean Gol, Nothombs Waal-
se (liberale) collega op Justitie,
op hoge toon zijn vertrek. No-
thombweigerdeen deregerings-
crisis die daaruitresulteerde,
leidde via de verkiezingen van
13 oktober naar de restauratie
van hetkabinet- Martens. Inclu-
sief de beide kemphanen vice-
premiers Gol en Nothomb, op

Voor het gemak vergeten de
heren dat dit laatste teveel ge-
vraagd is. Toen in 1963 de Bel-
gische taalstrijd eindelijk werd
beslecht met een streep die het
land in tweeën verdeelde (de
taalgrens), werd de overwegend
Nederlandstalige Voerstreek
van de provincie Luik naar Lim-
burgovergeheveld. De sindsdien

ROEREND
In roerende eensgezindheid

hebben de beide partij- voorzit-
ters, Louis Michel en Gérard De-
prez, diezich alle twee ook in het
Nederlands voortreffelijk red-
den, daar de volgende spitsvon-
digheid op gevonden: de PSC-
minister van Binnenlandse Za-
ken Nothomb, die Happart drie
jaar geleden met instemming
van deregeringbenoemde, heeft
juridisch helemaal gelijk als hij
door hetHofvan Cassatie uitge-
zocht wil zien ofdeRaadvan Sta-
te wel bevoegd was, maar José
Happart had zelf de hele heisa
kunnen voorkomen door Neder-
lands te leren.

Weinberger op bezoek in New Delhi

Doorbraak in betrekkingen
tussen India en Ver. StatenBouterse: ’Wees gerust,

alles komt terecht’

MP4 INTERNATIONAAL

MEMORANDUM

beidsplaatsen op het spel. Bo-
vendien moeten de investerin-
gen tenbedragevan ruim 61 mil-
joen gulden die nog voor een
groot deel zijn gefinancierd uit

Geen paniek dus. Daarvan is
in Paramaribo ook niets te mer-
ken. Op berichten dat de weg
naar Albina nog steeds is afge-
sloten, wordt laconiek gerea-
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KAPTURAIEHEKUSHON
Den Napa di 11 di oktober ta

saliKaptura i ehekushon di
katibunan na 1795", e artikulo
kv schorBaciliotahasimenshon
di dje densu remitido di dia 6 di
september.E artikulo akitakon-
tené asina tanto fayo i na mi pa-
reser hasta prueba di deshones-
tidat,kv e biahaakimi no por ke-
da sm reakshona. A base di al-
gunehèmpel lo midunamipunto
di bista.

ENrondsom hetschavot". Segun
Van Dale: tot = ter aanduiding
van een zich bevindenopeen be-
paalde plaats. Xemenkv akivan
Teylingen ta bisakv mester la-
stra Wacao rondo di e skavötkv
ta situana Waag! Den e senten-
sia diRaad mes nos ta lesa "dat

Pedro Wacao bijdebeenen werde
rondsom het schavotgesleept";
nada di lastr'é tenaWaagpromé.
E eskritornan di asosiashon ta
yegana ekonklushon kv taribae
plenchi dilanti di kas di Gober-
nadorahorkaekatibunan. Nosa
weta kaba ku van Teylingen ta
bisa klaramente ku tana Waag
tin c skavot, ke men (manera mi
a splika kaba den mi artikulo
den Kristöf) na pia di brug. Si
studia mapanan biew di Punda
ta komprondé e pakiko: tabatin
vn muraya ta kore dimuraya di
Forti te na awa,kv tabata sera e
plenchi dilanti di kas di Gober-
nadrorpa pübliko.

Ankekisaspor parsekv mi'
invite asosiashon pa nan 'don
warda", mi üniko intenshon'
pa sakudi nan saka nan for
nan mundu difantasia, pa aSÏ
nan wetakuantudano nantab
sinan mes i nanmetakv nanö
nera di aktua. Mi ta spera sirrf
ramente kv nan lo kuminsa .
dia nos historia di vn mane
mas profeshonal pa asina o'
drecha nan kredibilidat prol
kv ta lat.

Kv esaki mi ta kere kv ffl'
splikabonkla kikomikiera top

orama bisakv e artikulodiA#
siashon Promoshon KonsensN
Istóriko ta kontené kantidatj
fayo i asta prueba di deshoneS*
dat. Mi ta sinti vn duele terioj
kv mesterayega asina leu.Mil
kere ku ta bira tempu pa c ascj
ashon aki komprondé ku nol
nan so konosé nos historia i Jlnan mester por respeta trabcfl
punto di bista di otro hert
tambe.

ekantidat di 29personakv ab8'
na pena di morto ta muy prob*'
blemente Nicolaas van Sprank
kv a keda ehekuta dia 7 di
vèmber.

DIA 23 DI OUGUSTUS ta sali
den Napa vn artikulo titula
«Kuantu mas Tulatin kv war-
da?» den kua e.a. tin skibikv ta
riba Rif a ehekuta e katibunan
rebelde na aha 1795. Den vnre-
mitido(«Interpretashon erón-
eo di datonanistóriko», Napa
30 diougustus) mi ta referi na
lokema skibi denKrisöf V1,2
pa splikakv —kontrali na lo-
ke mayoria di hende, inklusb
e outor deskonosi di e
artikulo den Napa ta kere —
no ta riba Rif, pero dilanti di
Waag (esta na pia di brugna
Punda) a ehekuta e rebel-
denan.

Gilbert Bacilio (na nömber
di Asosiashon Promoshon
Konsenshi Istóriko) den vn
remitidokv a salidenNapa di
6 di september ta "rechasa
enérgikamente interpretas-
hon eróneo di senor de Ha-
seth,esta kv nos ta interpreta
datonan istóriko eróneamen-
te". Loke el a hasi ta "traspa-
sa vn pida tradishon kv ha-
rnas i nunka istoriadó o otro
persona a refute püblika-
mente".

Apekop
Heb je het kusje
nog gevonden?
Het was met liefde
verstopt.

Malle.

Mieke
Gefeliciteerd met de
geboorte van je
dochter. Als ze jouw
temperament heeft
staat je nog wat te
wachten.

8. Ora e eskritornanta referi na
erelato difiskal kaminda esaki
ta bisa tekv dia 20 di oktober 26
hendeahanapena dimorto, mes-
ter konstató kv nan no a ripara
kv probablemente fiskal a kibo-
ka su mes. Nostakonta 27 hende
(inkluso esun deskonosikv araa-
takurpa perokv tög nan takolo-
gana palu di horka, manera ta-
batakusttimber) mas vntalPie-
terDoll diken fiskal mes ta bisa
dia 2 dioktoberkv nan a habra-
k'é algun tempu promé. E üniko
kv ni^dn tabata faltapa yega na

CAREL DE HASETH

Asiel
geluiden

P.S.: Djis pa Napa: kisas oöl
aha por rekörda tambe e dos ljj
dernan di e lantamentu di 17*1
kv kasi a pèrdè den e dokuntf.
tunan istóriko, esta JAMON'I
JORBOE.

na balorna e deklarashonandie
akusadonankv lo akonfesó bou
di torturapisa. Sinos lesae doku-
mentunan nos ta wetakv pa ku-
minsa fiskal mester apidipermit
diRaad pa por someté un akusa-
dona tortura. Den ckarta kuc ta
mandapaRaad papidipermitpa
—si ta nesesario—torturaTula,
Karpata, Pedro Wacao, Louis
Mereier, JuanFelix i Louis, e ta
skibi "dat het voor zoo verre de
misdadigersreeds zoo veel heb-
ben beleeden waar door zij zich
aan de doodstraffe schuldigma-
ken, het ons niet vrij staat hun
doorpijnigen tot een verdere ge-
dwongen en misschien alleen
doorzware pijn veroorzaaktebe-
lijdenis te brengen". Segun e do-
kumentunan ta den seis kaso a
aplika tortura: JuanFelix i Min-
guelBulbaaij (di dosgrado di tor-
tura), PedroWacao i Karpata (di
kuater grado di tortura) i Tula i
su ruman Nicolaas van Spranza
(te kua grado a baino takomple-
tamentekla, sea di kuater grado
okuminsamentu didi sinku gra-
do). For die echokv fiskal a pido
permit pa tortura solamentenu-
ebedetenido ikv ta serkaseissóe
ta hasivso tambe diepermit aki,
nos mester konklui kv tortura
tabata vn eksepshon i kv tabata
aplika tortura solamentedenka-
sonan hopi serio. Asina tin mas
"nuanceverschillen" kv den e
artikulo den Napa ta bai perdi.
Asina tinskibi "mientras ta har-
ta e akusadokv watapana aser-
ka" mientraskv e dokumentu-
nan ta bisa "een de tussen bey-
den eens off twemaal werd ge-
geeselt, off met roeden ge-
slagen".

Pimpeloentje en Geduld
Wat zijn op een heel menseleven
een paar maanden? Niks toch...!

Vriendin

1. Den e artikulo enkestion nos
ta lesakv katibunan "kv no ta-
bata anna, pero tambe (a keda)
kaptura riba kampo di bataya,
segun rapört die propio kapitan
van Westerholt, tabata sermar-
ka dordikita pida dinan orea, pa
asinanan seridentiükakomore-
belde". E ponensia akino ta kua-
drakv realidat. Van Westerholt
ta skibi den su rapört kv ora a
rondona c katibunan den besin-
dario diSan Kristöf, grankanti-
dat di katibu ta entrega i ta pidi
klemensia. Den kuater dia di
tempu c taparti maskv mil "vrij-
brief. Lidernan die rebelion no
tabata bini remarke pa nana vn
vrijbrief; Van Westerholt ta ski-
bikv dieLidernan aki elakasti-
ga "deschuldigstenmet de dood:
en de andere die schoon minder
schuldig zich echter gedistingu-
eerd hadden, doorhen tot een on-
derscheidings- teeken een Stuk
van hun Oor te doen afsnijden".
Xe men kv vn keotro no a tuma
luga "ribakampo dibataya" iku
ta solamente e lidernan menos
importante tabata hana e trata-
mentu aki.

Het opgeven van "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfen tiengul-
denkosten, kan geschieden bij het redactie- secretariaat van de
Amigoe. De Amigoe behoudt zich hetrecht voor deplaatsing van
een "Pakkerdje"op basis van zijn inhoudte weigeren.

Mientras kv senor Bacilio ta
rabiakuta"ahapasanuma" ma
publika mi "gran deskubrimen-
to'\ e mes ta priminti lesadónan
diNapakv su asosiashon lo saka
vn "estudio spesifiko relashona
kv e sentensianan i kast.ierman

Kiko ta e kaso? Senor Bacilio
ta desbarata balor diKristöf,
mientras kv den su artikulo di
dia 23 diougustus e mes tareferi
na e revista aki.Ke men antó ku
senor Bacilio tambe ta forma
parti die "grupito"repudiabel di
lesadó diKristöf?

Makeda mashastraha paere-
akshon emoshona aki di senor
Bacilio. Na mi pareser un istori-
adó serio mester tuma nota di lo-
kual a sali publika riba e tópiko
kv e ke studia. Si sosodé ku e ta
faya den esaki, no ta nada parti-
kular: tur hende sa faya debes en
kuando. Pero bo no mester hasi
bofon di otro hende pa skonde bo
propio fayonan

GRUPITO
Segun senorBaciliomi noa po-

ne pueblo diKörsou na altura di
mi gran diskubrimentunan; ta
ana pasa numa mi a publika mi
hayasgonan istóriko i ta sola-
mente den Kristöf mi a publika
nan, un revista ku apenas un
grupomashachr/r <i di nos pueblo
ta lesa.

Kruiswoordpuzzel
UIT HET GROTE aantal in-
zendingen van deze Amigoe-
kruiswoordpuzzel van verle-
den week is uiteindelijk als
gelukkige winnaar(es) van
de weekprijs van 25 gulden
getrokken:

S.Christiaan
SeroeLoraweg 4-12-2

Curasao

Dewinnaar(es)kan zijn/haar
prijs na identificatie afhalen
ophetkantoor van deAmigoe
op Scherpenheuvel (tot 15.00
uur 's middags).

De goede inzendinghad er al-
dus uit moeten zien:

2. E eskritor(nan) di e artikulo
den Napa ta bisakv "Goberna-
dorna vn dadomomento ta duna
ördupa entrega turmamakuyu
teku 12ana na nan d0n0...pa asi-
na traha espasio den Kèrki".
Esaki tampoko no ta korekto.
Aparentemente e eskritor no a
komprondé loké tin skibiden mi-
nutanan diPoliticRaad didia27
di ougustus 1795. Riba c dia aki
Raad ta disididi ponetur muhé i
yu chiki (zuigelingen) den Kèr-
ki; ta laga bisa diaken di Kèrki
loke a keda disidi i ta pidi'é pa
entrega yabi diKèrki. Ta disidi
tambepa entrega tur mucha di4
pa 12ana na nan dohonan. Su si-
guientediaRaad tadisidipa laga
katibu muhénan liber bou di
kondishon kv nan dononantene
nan na kas. Kv otro palabra,
kontrali na lokeeskritornandie
artikulo ta bisa no tabata kesti-
on di laga hende muhé liber "pa
traha espasio denKèrki". A husa
Kérki (vn dia?) pa hospedae mu-
hénan; no tin ningunindikashon
kv tabatin hendehömber presu
denKèrki.

5. E eskritornanta bisakv "ture
detenidonan kv a haha pena di
morto a ser akusa di e krimen-
nan aribamenshona. Manera ta-
bata kustumber den e tempu ei
turkatibu tabata wördukulpa i
kastiga pa erornan kv algun of
vn só akometé". Atrobe mi mes-
ter bisakv esakino takuadrakv
bèrdat. Den e sentensianan di
1795kv a keda konserva, nos por
lesata dikiko presis aakusa e di-
ferente katibunen. Tinkv nan a
haha ku anna den man na Porto
Marie, tin kv a bin Punda komo
espiapaTula,tinkv a karga ban-
dera di e rebeldenan, tin kv a
entrega polvo na c rebeldennan,
tin c diferente lidernan, tin Pe-
droWacaokv a matavnmener di
skol, etc... E remarkadiku "ma-
nera tabatakustumber den tem-
pu ei tur katibu tabata wördu
kulpai kastiga pa erornan kv al-
gun öfun só a kometé", nos por
desbarata mesora pa loke ta tra-
takastigunankv Gobièrnutaba-
ta imponé. Notabatavn kustum-
ber legal.Hasta taasinakv kapi-
tan van Westerholtdensurelato
pa Gobernador ta hasi menshon
di "de gruwelijkeen tegen alle
Regt en Reden Strijdende Ge-
woonte, om voorde misdaadvan
eenen de gantsche menigte te
straffen" kv elabin tende di dje
dierebeldenan ie takonseha Go-
bernadorpa prohibi e manera di
kastiga aki, lokual Gobernador
ta hasitambe mediantedi vn lei.

Uweet het, alsuop hetDierenasieleen hondofpoeskomthalen, j
danverkopen wij u geen dier, maarzoekenwij samenmetu er één, Idiebij v "past". Ga metdemensenvan hetAsiel dehokkenbinnen.(
Haal ze aan,praat tegen ze. Kijk hoe ze op v reageren. Als v van I
buitenhet hek naareen hondjewijstenzegt, dieis wel leuk,diewil \ik welhebben, wil datnog lang niet zeggen, dat dat hondjebij v
past. Probeer hetmetwatschuwe dierenniét andersdanalsv zich
daarspeciaal toe aangetrokken voelt Want dat kost extra tijd,
extraveel liefde,aandachten héél veel geduld. U weetnietwatdit
dier al heeft ondervonden van de mens. Vöör zijn wantrouwen
overgaat in vertrouwen kaner wel eens veel tijd voorbijgaan.

Voor een puppy is tijd ook zeer belangrijk. Als u veel en voor
lange periodes van huis bent, kunt u beter geen puppy nemen.
Kihderen hebben veel aandachtnodig,hoe kunnenze anders uit-',
Soeien tot fyne mensen. Met een hond is het echt niet anders,

ebt u de leeftijdsvergelijking hond/mens weleens goedbestu-
deerd?Hetkan ons veelvertellenover zijn gedrag.

Hond Mens
8 weken 3 jaar
3mnd. 6 jaar
6 mnd. 10 jaar
Bmnd. 13 jaar

12 mnd. 15 jaar
18 mnd. 20 jaar
2 jaar 24jaar
3 jaar 28jaar
4jaar 35jaar
5 jaar 43jaar
6jaar 49jaar
7jaar 53jaar
Bjaar 56jaar
9jaar 60jaar

lOjaar 64jaar
12jaar 69jaar
15 jaar 85-90 jr.

Ook als u een poes komt halen, kunt u het beste even in het
kattenhok verdwijnen. Neemer detijd voor. Het is toch ergensde
bedoeling, datuwkeuze voor het levenvan het dier geldt? Dat is
een serieuzezaak, dieniet ineen minuutjebekekenis.Kom gerust
nogeens vrijblijvend terug. Als u danuwkeuze HEBT gemaakt,
willenwijgraag, datu én dehond(poes) énwijvan hetDierenasiel
allemaal een blij gevoel hebben.

U weet het Dierenasiel te vinden? Abattoirweg, Parera, naast
deKlinika Vetermaria. Ons telefoonnummer is 54300. Totziens!

P.S. Oktobermaand-Dierenmaand. Onze collecte is nog in volle
gang.Vrydag 31oktoberkomt u zekerweereen collectebustegen.
Geeftu gul? U weet: uw guldensworden góéd besteed. Dank!

Nogeenandergeval willenwiju vertellen.Een oude hondmoet
maar afgemaakt worden.Niet ziek hoor, alleenwat lastig. Jankt
vaak en loopt watmoeilijk.Dit dierheeft jarenlanginvreugde en
verdrietmetumeegeleefd en moetnumaar weg, omdathij "lastig"
wordt. Hoe "lastig" denktü tezijn alsu in de80 bent?! Geef deze
oude hond een lekker warmplaatsje om te liggen, aai hem eens
extra over dekop, geeft hem af en toe iets lekkers. Is dat nou zo
moeilijk? .

Misschien hebt u in uw hart en huis nog weleen plaatsje voor
eenliefhuisdier?Een dier isgeen meubelstuk, geenwegwerparti-
kel, watjenaar believen kan afdanken envervangen als jeer ge-
noeg van hebt.Wij hopen datuhet daarmeeeens bent als u ophet
Dierenasiel komt kijken. Niet zoals hetechtpaar onlangs, dat een
leuke jonge hond van een maand of negen kwam brengen: «no|
quieromas». Hij eet teveel, doetniks, wil alleenmaar spelen. Of
_oalsde waakhond, die geen waakhond was. Wat verwachten de
mensen tochbinneneenpaarweken!Een vreemde omgevingvoorzon dier, wéér andere mensen, dievoor hem zorgen. Een dier is
geen machine die jekan programmeren!! Geef hem de tijd, veel
liefde en aandachten vooral heb geduld: «kv pasenshi ta gana
gloria».

IN HETDIERENASIEL opParerazittenzoals altijdvele honden
«■«en poezen — te wachten op een goedebaas. Kom eens langs. U
zult het moeilijkvinden een keuze te maken, want u zou ze alle'
maal wel mee willennemen!

6. E eskritornan tin kurashi di
bisa kv "kontrario na tur e in-
terpretashonnan anteriornos ta
jegana ekonklushon kv epromé
9 personanan tambe aserhorké
dilanti di kas di Gobernador".
Esaki si takolmo! Te kv dia23di
ougustus 1986 Asosishon Pro-
moshon Konsenshi Istóriko ta
skibi den Napa kv a horta tur e
katibunan na Rif. Dia 6 di sep-
tember ainda senor Bacilio ta
skibikv "harnasin unka istória-
dó o otro persona arefute pübli-
kamente" kv no ta naRif a ehe-
kuta e katibunan. Awor diri-
piente nan ta hasi komo si fuera
ta semper nan tabata sa kv no ta
Rif tabata e luga di ehekushon!
Pa mi saber ta ami so a mustra
riba e interpretashon eróneo aki
kv ta na Rif a ehekuta ekatibu-
nan. Den mi artikulo(Kristöf
V1,2) mita sitaparti dihustama-
nete sentensia die nuebekatibu-
nan aki pa proba mi ponensia. E
eskritor(nan) diAsosiashon Pro-
moshon Konenshi Istóriko "pa
kasualidat" ta sita ekséktamen-
te e mesun partman aki... Kasi
mipor bisakv ta trata akidipla-
gio di parti di asosiashon!

Oplossingen moeten inge-
diendzijnvóóßvrijdag 31 ok-
tober 1986 twaalfuur 's mid-
dags en duidelijk op de enve-
loppe vermelden:

3. E manera kv eskritornan ta
skibi kv fiskal van Teylingen
(konsiderando kv tabatatrata di
vnrebelionserio) a desviafor die
forma normal diprosedura hudi-
sial "pa no pèrde tempu valioso
na tur sorto di formalidat", por
krea impreshon kv van Teylin-
gen lo a aktua di vn manera fa-
kultativo.Den su nota fecha 9 di
november van Teylingen ta bisa
Raad kv el a desvia di e forma
normal diprosedura hudisialora
el a pidi kastigu di morto pa al-
gun katibu Pa motibu kv (hu-
landes: vermits) no tabatin nin-
gun dudakv nan tur tabata kul-
pabel di rebelion. Lesand" mas
aleu, nos ta bin komprondéKiko
van Teylingen ker a men kv
"desviadie forma normaldipro-
sedura hudisial": "zomag ik van
niemandden doodeysschen, dan
wanneer er een zeekerheid van
de gepleegde misdaad is, en de
belydenis van den beschuldig-
de". Den e kaso aki aparente-
mente e katibunan no a atmiti
nan kulpabilidat, lokual lei ta-
bata eksihi.VanTeylingena ski-
bi Raad kv segun lei denkaso di
rebelionpor hasi eksepshon ipor
laga tur fomalidat vn banda. E
no ta tuma molester pa duna
ehèmpel di e manera di proseder
aki, pa no pèrde tempu komo kv
Raad mes lo ta na halturadi esa-
ki. Akiklaramente e ta referi na
loke nos lo yama "jurispruden-
tie". Ora pues e eskritornan die
artikulo husa kasi mes palabra
kv van Teylingenahusa, pero ta
bisa algu kompletamente dife-
rente, ke men kv nan no a
komprondé lokenan a lesa.

KRUISWOORDPUZZEL.

HORIZONTAAL: 1. genoeg,
voldoende; 4. plaaggeest; 7.
vreemd, grillig; 11. het Ro-
meinseRijk; 12.kleur;
woord; 15. godsdienst; 17.
vreemde munt; 19. draai-
kolk; 21. gewicht; 22. vreem-
de munt; 24. weg; 26. zee-
hond; 27.muzieknoot; 30. bol-
gewas; 31. buiten dienst; 32.
schrijfkamer; 33. wa-
terstand; 35. plaats in N-
Afrika; 37. vervelend per-
soon; 39. muzieknoot; 40.
heus, geennamaak; 41.smal-
le opening; 42. insgelijks; 43.
verharde huid; 46. vogel; 48.
Leger des Heils (E. afk.); 49.
kalenderboekje; 50. kosten
koper; 52. vandaag, op ditmo-
ment; 53. datis; 55. nauw; 58.
gewicht; 61. koordans; 63.
muzieknoot; 64. oogmerk; 66.
botterik, lomperd; 69. dage-
lijks bestuur; 70. bevestiging;
71. kwezelachtig; 73. dieren-
geluid; 75. scheepsschade;76.
grond om boerderij; 77.
opbrengst.

VERTICAAL: 1. grillig; 2. de

oudste; 3. wenk; 4. niet ge-
spannen; 5. water in N-
brabant; 6. koe, os; 8. Europe-
aan; 9. familielid; 10.
balsport; 12. familielid(afk.);
13. persoonlijke voornaam-
woord; 16.vreemde munt; 18.
klaar; 20. oude lengtemaat;
21. boksterm; 23. oude IJs-
landse literatuur; 25. hoekpi-
laster; 26. oevergewas; 28.
aaseter, nachtroofdier (Afri-
ka en Azië); 29. gulhartig; 31.
van gaatjes voorziene
trechter b.v. stortbad; 34.
plein, vlakte in een dorp; 35.
loflied; 36. keurig; 37. bar,
zeer; 38. wandversiering; 44.
uitgerekt;45.betrekking; 47.
emmertje; 51. Belg. reken-
munt; 54. jonge zaailingen
van rijst enz.; 56. achter; 57.
onderofficier; 58. vette vloei-
stof; 59. soort pantoffel; 60.
water in Friesland; 62. uitga-
ve; 64. mannetjesbij; 65. getij-
de; 67. deel van de bijbel; 68.
rivier (Sp.); 70. persoonlijk
voornaamwoord; 72. gewicht;
74. Duitse N.V.

Curagao -P.0.8. 577; Aruba -
Nassaustraat 110enBonaire
- Kaya Gobernador Debrot
154, t.n.v. de heer Hubert
Linkels.

4. Tin kaminda kv ta manera e
eskritornantin vn prehuisio kv
nan taventila smkv nan ta tuma
molesterpa studiae dokumento-
nan istóriko a fondo, p.e. kamin-
da ta trata e tópiko tortura. Nan
ta hasi komo si fuera tabata tor-
tura pa loko iku pesey no por du-

7. Pa lokualeeskritornantabisa
diediferente kastigunan, atrobe
tin diferentekoskv no takuadra
kv bèrdat. Pa kuminsa ora ta bi-
sa "despues ta kima sukueroku
vlamdikandela" ta parse mane-
ra kv ta henter su kurpa nan a
kima. Segunc sentensiatasu ka-
ra nan akima. No ta bèrdatkv a
lastra Pedro Wacao for dipiska-
lat te nae luga di "Waag"pa des-
pueslastr'é tamberondo die ska-
vöt, manera eskritornan ta bisa.
E eskritor(nan) no a komprondé
loke e dokumentunan ta bisa.
Fiskal van Teylingen ta pidi pa
laga lastraPedroWacao "totaan
den Waagrondsom hetschavot".
No tin para: "tot aan de Waas

t\APA ONTSPANNING

Pakkerdjes

Kuantu mas Tula tin kv warda:

Konsenshi, Kredibilidati Historia

Randy,

Dat zal de
heren leren...

L.

Voor Pimpeloentje

Het afscheid.
O, go mijn liefste, gal
k weet: je denktaan mij.
Ook ik blijf aan je denken
al maakt 'tme nu niet blij.
O. ga mijn liefste, gal
AJ valt het afscheid zwaar!
Hoe lang duurtnu 't wachten?
Loop door, maak geen gebaar!
O, ga mijn liefste, gal
Wees nu ookzelf sterk.
Laat je hart danhuilen,
maarzo, dat'k 't nietmerk.
O, ga mijn liefste, gal- eens kom jeweer terug -E' s moet nu gaan, schat,
om, ga nu maarvlug!

O, gamijn liefste, gal
Watje ook besluit:
ikWijf op jouwachten
met ditvertrek is't niet uit!
O, ga, mijn allerliefste,
ga en kijk nietom:
aan zie je nietm'n tranen
(O, mijn liefste, komt)

Geduld.

di 1795kulokedapublika rondo
di e fecha 1 di oktober, dia kv a
dikta sentensia relashona ku c
rebelion dikatibu". (Djis un ko-
rekshon chikitu: no ta dia promé
dioktobera diktasentensia, pero
dia 2)

Pink II
Dat komt ervan als
je zonder je navi-
gator op stap gaat.

Pinkl.
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drs. Hose M. Allen in samenwer-
king metdecoördinatrice, drs.R.
Hasselt, en de vrijwilligers de
I ijst met namenvan personen die
geïnterviewdzullen worden, op-
gesteld. Deze lijst is gemaakt
aan de hand van de kiezerslijst
van 1985. daar deze een recente
overzicht geeft van de mensen
boven de zestig jaar. Eveneens
zijn de vraagstellingen grondig
doorgenomen om te waarborgen
dat het verzamelde materiaal
betrouwbaar is.Door middelvan
enkele workshops werden de
vrijwilligers de interviews- me-
thoden en -technieken bijge-
bracht, die specifiek zijn voor de
studies van de orale geschiede-
nis en traditie. Als leidraad i.s de
manuscript-gids" Aguidelineto
the studyof oral history and tra-
dition of the Netherlands Antil-
les: withspecial reference to the
Dutch Windward Islands van
Hose M. Allen gebruikt. Deze
gids bevat aanwijzingen en
richtlijnen om studies van de
orale geschiedenis en traditie te
verrichten met name op de Bo-
venwindse eilanden.

K4Pi_^
Alle interviews zullen op on-

derwerp geïndexeerd en gecata-
logiseerd worden, waardoor zij
toegankelijker zijn voor eenie-
der die deze bandenwil beluiste-
ren. De uitleenvan debandetj ge-
schiedt nadrukkelijk nadat er
voldoende waarborging is voor
de persoonlijke belangen van de
informanten, teneinde deze te
beschermen tegen misbruik van
de gegevens. In een kleinschali-
ge samenlevingzoals Saba dient
hiermee zeker rekening gehou-
dente worden.De banden met in-
terviews zullencentraalop Saba
bewaard worden. Een van deta-
ken, welke de Saban Oral His-
tory and TraditionProject zich
stelt, isom devroeger op Saba op-
genomen gesprekken terug te
krijgen, daar het hier om infor-
manten gaat, dieniet meerin le-
ven zijn.

De volgende fase in ditproject
zal zijn het letterlijk transcribe-
ren van de bandjes, waarbij voor
een letterlijketranscriptie isge-

loren te gaan door de toenemen-
de modernisering.Anderszijds is
men gaan inzien dat deze bron-
nen lange tijd door de we-
tenschap zijn verwaarloosd, ter-
wijlzij vanbelangzijnvoor de so-
cialeen historischewetenschap-
pen. In bepaalde niet-Westerse
samenlevingenzijn het de enige
bronnen voor debestuderingvan
de geschiedenis en om na te gaan
hoe decultuurzich heeft ontwik-
keld. Zelfs indien er geschreven
bronnen bestaan, dienen deze
met de nodige voorzichtigheid
benaderd te worden, daar deze
vaak een koloniale zienswijze
weergeven en niet stroken met
de ervarings- wereld van de des-
betreffende volken. Door de ora-
le bronnen naast de geschreven
bronnen te gebruiken, krijgt
men zo een completer beeld en
een objectievere benadering. In
hetWesten neemt ook heden ten
dage de belangstelling voor de
orale bronnen toe. Deze worden
voornamelijk gebruiktom de ge-
schiedenis en cultuur van be-
paalde groepen in de ge-
meenschap, zoals arbeiders en
vrouwen, vast te leggen, waar-
aan vroeger weinig ofgeen aan-
dacht is besteed.

Ook in Saba is er een toene-
mende belangstelling waar te
nemen. De Amerikaanse antro-
pologe JuliaCrane heeft in de ja-
ren zestig antropologisch onder-
zoek verricht op Saba en aan-
dacht geschonken aan bepaalde
sociaal-culturele aspecten, zoals
emigratie, opvoeding van de Sa-
baanse jongerenetc. en getracht
deze in een ontwikkelings-
perspectief te plaatsen. Tenein-
de dezeontwikkeling van de Sa-
baanse gemeenschap na te kun-
nen gaan, heeft zij vele gesprek-
ken gehad met oudereSabanen.
Haar gegevens heeft zij ver-
werkt in het boek «Educated to
emigrate; the social organizati-
on of Saba», verschenen in 1971
bij van Gorcum and Comp N.V.
De Sabaan Will Johnson heeft
Ondanks zijn drukke werkzaam-
heden toch tijd gevonden onder-
zoek te doen naar de geschiede-

PAS-

i^»E MAAKT deeluitvan de
terviews, die worden afge-

j binnen het kader van

* "Saban Oral History and
0 pition Project», waarmee

iai»gs is begonnen.
di "■ Project is, na te zijn inge-
a s*d door het Archeologisch/
|a r°pologisch Instituut Neder-ds Antillen (AAINA) doorhet

stuUrscojje ge van saba 0p je

f, °riteiten- lijst geplaatst voor
lQ alciering door het OKSNA. firlegorgaan Kulturele Sa-
y^Werking Nederlandse An-
i s e^> en waarvoor goedkeuring
%i e?en- Het projectstaaton-
d._ b mg van **c antroP°'°ëe
>U *W M. Allen van het AAI-
(Jj, *" wordtdoor deantropologe
jCoö' ftuth Hassell op Saba ge-

jureerd.
uoel van het project is op de

rs te plaats de orale geschiede-
vB entraditievan Saba te verza-
j^'enen te documenteren. Alle
.doners van Saba van boven de

jaar, die daar geborenzijn

I»ime was very had (hard)
re on Saba, when I was a

■J**l^ boy growing up. At the
J*c of sixteen, I left the island
(j,6u and work in Bermuda".
:

_
el interview van een 80-

In hetalgemeen kan menstel-
len,dat debelangstellingvoor de
orale of mondeling overgelever-
de bronnen steeds meer toe-
neemt. De verklaring hiervoor is
tweeërlei. Enerzijds is er eenro-
mantische- nostalgische hang
naar hetverleden,dat dreigtver-

en/of opgegroeid, worden
geïnterviewd omtrent histo-
rische gebeurtenissen, die een
belangrijkerol hebben gespeeld
in de ontwikkeling van de Sa-
baanse gemeenschap. Sommige
van deze informanten hebben
zelf aan deze gebeurtenissen
deelgenomen of van dichtbij
meegemaakt. Het zijn de ideeën,
feiten, impressiesofzelfs subjec-
tieve gevoelens, die doorgaans
niet zijn opgetekend,maar enkel
mondeling overgeleverd aan
kennissen en naaste verwanten
of in het geheugenvan de men-
sen bewaardzijn. Verderworden
spreekwoorden, verhalen, ge-
dichten, liederen, raadsels etc,
elementenvan de Sabaanse cul-
tuur, die door de jaren heen
mondelingvan generatie op ge-
neratie zijnovergebracht, verza-
meld en gedocumenteerd. Deze
mondelinge overdracht van cul-
tuur zijn creatieve uitdruk-
kings- vormen van een volk en
nemen een wezenlijke plaats in
de gemeenschap.

van de Sabaanse bevolking be-
trokken is. Hetproject wordtver-
richt volgenshet «memory bank
system»,welke is ontwikkeld en
uitgewerkt in Jamaica en be-
kend staat onder de naam

" Jamaica Memory Bank». Vol-
gens ditsysteem worden alle ou-
de bewoners van Jamaica
geïnterviewd over een bepaalde
sociaal- cultureel historisch on-
derwerp. Om dit te kunnen rea-
liseren, werktmen met vrijwilli-
gers dieafkomstigzijn uitde der-
tien districtenvan Jamaica.De-
ze worden getraind in de onder-
zoeks- technieken en vervolgens
ingezet voor het verrichten van
de interviews binnen hun eigen
district.

Ondanks de geografischuitge-
strektheidvan heteiland,is men
gelukteen groot deelvan Jamai-
ca ineen relatievekorte tijdspan
te bestrijken en zodoende be-
langrijke gegevens vast te leg-
gen alvorens zij met de oudere
generatiezijnverdwenen. ledere
district heeft een coördinator,
die de interviewers begeleid en
waar zij voor gerezenproblemen
terechtkunnen. Deze problemen
kunnen van uiteenlopende aard
zijn, zoals hetniet goed gebruik-
maken van de interviews-
technieken, maar anderszijds
wanneer de voor het onderzoek
gebruikte band- recorders niet
goed functioneren. Zij zullen di-
rect op deze problemen moeten
kunnen inspelen opdat de voort-
gang van het onderzoek niet in
het gedingkomt. Tevens evalu-
eert de coördinator de inter-
views, teneinde na te gaan of de
vraagstelling correct is geweest
om zo de betrouwbaarheid van
hetonderzoek te garanderen.

In Jamaicawordt de evaluatie
samen met de Division of'
Culture» gedaan, welke de offi-
ciële instantieis, belast met Cul-
ture Zaken en diehet project ori-
der haar toezicht heeft. Verder
werken diverse instellingen
hieraan mee die iedereen speci-
fieke taak hebben. De «Council
of the aged», die te maken heeft
met de bejaardenzorg, adviseert
hoe men met bejaarde personen
moet omgaan; de National Li-
brary of Jamaica zorgt voor het
indexeren, catalogiseren en uit-
lenen van de tapes aandiegenen
die hiervoor belangstelling heb-
ben. Het uitlenen gebeurtalleen
dan wanneer de geïnterviewden
hiermee aceoordzijn gegaan. De
banden worden bewaard in de
NationalLibrary, waarzij in een
constant luchtgekoelde ruimte
dienen te bevinden, teneinde de
duurzaamheid te waarborgen.
Daarnaast zijn diverse we-
tenschappelijke- en communica-
tieve instellingen,waaronder te-
levisieen radio, betrokken bij de
verspreidingvan het verkregen
materiaal. Dit geschiedt o.a.
doorhetuitgevenvan brochures,
boeken, folders en hetverzorgen
van radio- entelevisie-program-
ma's waarin deze gegevens zijn
verwerkt.

Bij de uitvoering van de
«Saban Oral History and Tradi-
tion Project- wordt op Saba ook
gebruik gemaakt van vrijwilli-
gers, die bereid zijn gevonden
hun tijd te besteden aan ditpro-
ject.Deze vrijwilligerszijn de da-
mes Freda en Vanessa Johnson,
Hilda Levenstone, Voltaire Du-
rand- Simmons en de heer Dave
Levenstone, dieallen de interes-
se voor de geschiedenis en cul-
tuur van Saba gemeen hebben.
Tijdens haar verblijf op Saba
heeft de leidster van dit project.

Als hadden komt,
is hebben te laat

Het ■ty gingallemaal misschien toch een beetje te goed
ijy arom make men zich dan toch zorgen?
j, arom denken aan de dagvan morgen?

toch geld inovervloed
i geld werd verkwist, men schootbovendien veel bokken.
Ve , gehavendmoet het schip nu inruwe zeeën gaanvaren.
Het-l ■en z '-*n tnans de immerzo vette jaren.

bliksemt, het onweert, de lucht is betrokken.
.I-atj-r, rzo kan het niet doorgaan, detijden zijn slecht.ekken nog amper wat centjes uit de
{jet. haast vastgeroestekraan.ls dehoogste tijd dat wij de handeens echt
\va aan de ploegen gaan slaan,

1 als er straks niets meer isverliest zelfs
de keizerzijnrecht.

Sa
-let n moeten WÜ elkaarhelpen uit ditmoeras.vereendekrachten kunnen wij waarschijnlijk
tyj-, toch nog ietsbereiken.kunnen niet te eeuwigen dage dekat
\u uit deboom blijven kijken.er» samenraken wij misschien ooitweerin de juistepas.

Wiik
<_m, nnen deklok jammergenoeg niet terugzetten.

"ter genoeg kunnen wij geen greep doen
AlB w.. naar debetere tijden.
Ma WIJ maar °oit terug konden naar die malsgroene weiden.ar misschien wil het nog lukkenals wij maar snel

alle zeilenbijzetten

S^^ E.R.V. DEMEI

Uitgaande van deze be-
langstelling, betekent de«Saban Oral History and Tradi-
tion Project» niet ietsnieuws on-
derde zon. Wat het echter uniek
maakt, is debrede opzet van dit
project, waarbij een groot deel

nis van Saba, waar hij ook ge-
bruikheeft gemaaktvan de oralebronnen. Zijn boek «Saban lore;
tales from my grandmother's
pipe» is hiervan een duidelijkbewijs.

1185— Een bruavrouw in
de stad had het zo bont ge-
maakt, dat op haar
sterfbed niemand naar
haar bekentenissen wilde
luisteren, Ze zeiden haar:
"Houd je mond maar, je
hebt genoeg gelogen".

1186—In Paradijs woonde
een klein vrouwtje, dat
straatarm begonnen was,
maar schatrijk werd, om-
dat ze met de almasola
danste. De cijns bedroeg
twee zonen en twee
dochters.

1187—"Mijnpijn in dekni-
eën komt van het veel kle-
ren wassen, denk ik. Maar
mijn buurvrouw zegt, dat
het brua kan zijn; vreemd,
ik heb geenvijanden".

1188 — «Kosta di Indjan»,
de Indianenkust, ligt be-
westen Welenbrordo,
dichtbij deSalinja.

1189 — Als een putgraver
zoet water had geproefd,
stopte hij het gat dicht.
Daarna maakte hij de bo-
dem gelijk.

1190—"Als een ezel loopt,
gaan zijn oren op en neer;
ziet hij ietsbijzonders, dan
staan ze stil.Ziethijeen ge-
vaar, dan weigert hij ver-
der te lopen".

1191— "Bruamensen doen
kwaad met djindja- vis,
zeeslagen en zeelegua-
nen".En met nog heel wat
meer.

1192—Een goedehandve-
ger was de «basora di
dader». Een deel van die
arm werdontdaanvan zijn
leerachtige laag en de ve-
zels daaronderlosgeklopt.

1193—"0maan klinkers te
komen ging een man aan
de ruine van het landhuis
Oostpunt breken. Totdat
opeens een stem hem har-
dopzei: "Laat dat"."

1194 — "ledere middag te-
gen zes uur kap ik in de
mondiachtermijnhuiswat
dorre takken en rook er
mijn hele huis mee uit.
Want ik slaap alleen. Maar
ik slaap goed". Duidelijk.

1195—«Balia dikorant» of
«di punja» was een
dansfeest, waarbij men
kranteknipsels of getikte
teksten op iemandskleren
spelde. En die sloegen er-
gens op.

1196 — "Mijn moeder had
een doodskistop debalken
staan en leende dietelkens
uit als iemand stierf en de
familiekonnietmeteen een
kist betalen. Hij is wel tien
keer verwisseld".
1197— "Op Cher Asilezag
men soms een officier met
het hoofd omlaag aan een
boom hangen, een onbe-
kende".

1199 — Jutu van Seiroma
geneest metkruiden en ge-
bed. "Ik hoef iemand maar
aan te kijken en weet wat
eraan schort".
1200 — "Als een kist met
goudwerdbegraven,werd
een van de gravers ont-
hoofd enzijn lijkopdiekist
gelegd; daarom zie je die
plaatsen trillen". Nooit op
gelet.

1201 — "Op Aruba duidt
eenvuurbalmet eenblauw
licht, dat ergens blijft
staan,aan datdaargoudin
de grondzit".

1202 — "Ik was getrouwd
enkreeg geenkinderen. IkI ging naar Ma JaFelipa en
die vroeg ofik nooit geval-
len was. Ja, dat was ik. Ik
kreeg een drankje en ben
nu moeder en groot-
moeder".

1203 — "In de «Kweba di
Misa > van Sencho Chkf
was een pilaar die water
lekte;daargingen wijaltijd
drinken, want hetwas zoet
water".

1204 — "Mijn vader is sa-
men met een hondje ge-
voed.Datdierwerd als een
kindgebaaden sliepopeen
kussen. Het verdedigde
grootmoeder op een felle
manier".

1205 — Een kraamvrouw
mocht vroeger zeker drie
maanden lang geen om-
ganghebben met een man.

PAULBRENNEKER

kozenomkennis tenemen van de
authentieke Sabaanse uitdruk-
kings- vormen, woorden en ter-
men. Het ILA i Istituto Lingwis-
tiko Antiano) zal voor haar lin-
guïstische studieszeker gebruik
kunnen maken van deze gege-
vens om inzicht tekrijgen in het
Sabaanse taalgebruik. Bij aan-
vang van dit project bleek al
duidelijk, dat er een verschil in
intonatie tussen de dorpen be-
staat.

Als onderdeelvan ditproject is
ook gedacht een -Saban Herita-
ge Week» te organiseren, waar-
bij deSabaanse gemeenschapge-
durendeeen week lang in de ge-
legenheid gesteld wordt, kennis
te nemen van de tot dan toe ver-
zamelde gegevens en van ge-
dachten te wisselen met oudere
mensen over haar cultureleerfe-
nis. Er zal een expositie zijn van
artefacten, die men in het verle-
den vaak gebruikten en ook een
dia- serie die gemaakt is tijdens
het project. De kennisvan de ora-
le historie en traditie van Saba
zal het gevoel van zelfrespect en
eigen waarden kunnen verster-
ken. De verspreidinghiervanzal
in de vorm zijnvan brochures en
publicaties en door het uitzen-
denvan radio- en eventueel tele-
visie- programma's. Binnen het
onderwijs zal men hiervan ge-
bruikkunnen maken voor hetle-
sprogramma, waardoor de jeugd
nog meer dan voorheen een to-
taal beeld van de geschiedenis
van Saba kan krijgen. Tevens
kunnen de gegevensvan deorale
geschiedenis en traditie een in-
spiratiebron zijn voor artiesten,
die deze door middel van teke-
ningen, toneelstukken, zang etc.
kunnen uitbeelden.

In navolging van Saba is het
zeker aan te bevelen datde ande-
re eilandenvan de Antillen een

memory bank- opzetten, om zo-
doende de gegevens centraal te
verwerken en te bewaren, waar-
door de eilanden onderling ken-
nis kunnen nemen van elkan-■ders geschiedenis en cultuur,
wateen bevorderingzalzijn voor
een hechtere band tussen de ei-
landen. Sint Eustatius is via de
Sint Eustatius Historical

Foundation» in een vergevor-
derd stadium met het systema-
tisch bestuderen van de orale
traditie en geschiedenis. Wijlen
mevr. Vivian Graham heeft ver-
schillendeinterviews afgeno-
men, die op onderwerp zijn
geïndexeerden gecatalogiseerd.
Debanden worden centraal in de
«Sint Eustatius Historical
Museum»bewaard.Thanswordt
haarwerk met name door Merri-
am Smith en Lyne.te Bryson ge-
continueerd. Beiden zijn leden
van de bovengenoemde
«Foundation». Via de radiozen-
der St. Eustatius Broadcasting
N.V. wordt in haar programma
«It happened here» deze gege-
vens gebruikt.

Het uiteindelijk doel is te ko-
men tot een Caribbean Memory
Bank. Met de verwezenlijking
van een Caribbean Memory
Bank zullen de landenin het Ca-
ribisch gebied onderling met el-
kaar gegevens kunnenuitwisse-
len. In dit opzicht kan de Carib-
bean Memory Bank een aanzet
zijn voor Caribische integratie
en de verbrokkeling binnen dit
gebiedtegengaan.

ROSE MARY ALLEN

KAPA ALGEMEEN
KARIKARIDoor middel van systematische en integrale aanpak

”Saban Oral History
and Tradition Project”
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Bus tussen hotels en Nassaustraat gaat 1 november rijden

Wetgeving openbaar vervoer in
toeristische sector wordt bezien

iflT .RDRG 25 OKTOS6R 1986

Uitslaande brand
SAN NICOLAS — Om halfelf

werd vrijdagmorgen een uit-
slaande brand in de woning
Bernhardstraat 85 gemeld. Op
een achterporch probeerde ie-
mand een brommer te starten,
doch deze vloog in brand. De
brandweer van San Nicolas was
spoedigterplaatse en kon erger
voorkomen. De achterporch en
slaapkamer liepen schade op,
vooral ook door derook. De scha-
de wordt geschat op vijfduizend
florin.

AEROPUERTO REINA BE-
ATRIX — De heer VicenteKro-
zendijk (midden opfoto) is, uitge-
leide gedaan door waarnemend
hoofd Gezondheidszorg dr. Ber-
mudezen hoofddepartement Hy-
giënische Dienst, H. Henriquez,
naar Port ofSpain (Trinidad)
vertrokken. Op uitnodigingvan
dePAHO woont hijdaareen cur-
sus alsmede workshop bij. De
workshop vindt in het Caribbean
Epidemiology Centre (CAREC)
plaats en handelt over de gele
koorts- bestrijding. De heerKro-
zendijk is hoofd van deafdeling
GKMB opAruba.

Tot leden van de commissie
werden benoemd: directeur van
directie Toerisme als voorzitter,
directeur van het centraal bu-
reau Juridischeen Algemene
Zakenofeen doorhem aan te wij-
zen ambtenaar, directeurvan
Economische Zaken, Handel en
Industrie ofeen doorhem aan te

der een rijvergunning wordt ge-
geven.

Partijen bereikten over-
eenstemming over de hierboven
genoemde punten waarna een
gezamenlijke verklaring werd
getekend door minister Benny
Nisbeten hetbestuurvan de tax-
's en hetbestuurvan de ASEF.

Bij landsbesluitheeft minister
Benny Nisbet gistereneen com-
missie in het leven geroepen die
tottaak heefteen onderzoekin te
stellen naar de noodzakelijkeen
wenselijke wijzigingen en aan-
vullingen van de wetgeving in-
zake hetopenbaar vervoer in de
toeristische sector. Binnen acht
weken zal deze commissie rap-
port en advies moeten uit-
brengen.

PDA herinnert regering
aan contacten met Colombia

HeropeningLago

vraagt het kabinet Eman om de
haat tegen dr. Berlinski geen
hinderpaal te laten zijn om het
doel van heropenen van deLago
te bereiken. In ditverbandwordt
nog opgemerkt dat het wel be-
kend is dat van het beginafaan
het kabinet Eman steeds voor-
stander van ontmanteling van
deLago is geweest.

Voorzitter van de ASEF/OR-
MARaul Henriquezvertelde dat
in deze kringen wel degelijkre-
kening wordt gehouden om op
gezonde basis met de tax-
ichauffeurs samen te werken.
Hij steldedatzijnorganisatie ge-
forceerd werdomnaar deArubus
voor hulp en medewerking te
gaan. Hij stelde dat zijn organi-
satie zich steeds erg flexibel
opstelde en dat het noodzakelijk
is dat er op verschillend gebied
meer samenwerking met de tax-
ichauffeurs moetkomen.

wijzen ambtenaar. MrR.P. Som-
mer werd tot secretarisvan deze
commissiebenoemd.

In Telenoticias gafminister
Benny Nisbet donderdagavond
nog een nadere uiteenzetting
van het bereikte aceoord. Er
werd van half acht 's avonds tot
vijfuur in de ochtend vergaderd
toen het aceoord werd getekend.
De bewindsman herhaalde dat
de huidige wetten die gemaakt
werden in een tijd toen Aruba
nauwelijks tweehonderd hotel-
kamers had en toerisme niet de
belangrijkste peiler was, veran-
derden aangepast dienentewor-
den. Nu is toerisme de be-
langrijkste peiler en zijn we op
weg naar de 2700 hotelkamers.

De voorzitter van de taxibond
Fefe Bareno was schijnbaar niet
zo gelukkig dat de bus nu toch
gaat rijden. In een verbitterde
stemming liet hij horen niet te
spreken te zijn dat tweehandela-
ren in de Nassaustraat meer
macht hebben dan de overheid.
Ze doen wat ze willen. Hij vond
dat de besprekingen wel goed
verlopen waren,maar datde tax-
ichauffeurs met hun rug naar de
muur stondenomdat de vergun-
ning om de bus te latenrijden
reeds een maand geleden gege-
ven was.

Platen die Pincher al eerder
uitgebracht heeft, zijn onder
andere «This is not the end»,
«Soca Breakdance» en «We are
lovers». Pincher staat bekend
om de menselijke boodschappen
in zijn liederen en bij deze uitga-
ve doethij een beroep op alle ou-
ders om hun kinderen te leren
«ja» tegen het leven en «nee» te-
gen drugs te zeggen. Eén van
Pincher'skomende platen zal de
titel «Waron drugs» dragen.

Aan de A-zijde van de plaat
staat het lied «Think it over» en
op de B-zijde de reggae
«Rockers». Beide liederen zijn
gecomponeerd, gezongen en ge-
produceerd door Pincher zelf,
terwijl de muziek en het arran-
gement in handen lagen van
Hildward Croes. De vocale
achtergrondwordt gevormddoor
Diane Keijzers cm Hildward
Croes. Antonio Lacle en Aruba
Recording Studio tekenen voor
de opname en de uitgavevan de
plaat.

Nieuwe plaat
van Pincher

ORANJESTAD — De zanger
Worrel Hurtault, beter bekend
als «Pincher» vooral in decarna-
valperiode, bracht weer een
plaat op de lokale markt die ge-
wijd wordt aan zijn vader en
moeder.

Veranderingen in de wetge-
ving ten aanzien van open-
baar personenvervoer en de
introductievan deASEF/OR-
MAbus tussen dehotelsen de
Nassaustraat in de vorm van
een tour, ingaande een no-
vember 1986, onder voor-
waarden datdebus achtmaal
van de hotels naar de Nas-
saustraat per dag zal rijden
engeen enkelekeer vanOran-
jestadnaar dehotels.

Voorts werd besproken dat de
taxi's en deASEF in detoekomst
over de volgende punten over-
eenstemming moeten bereiken.
Een breakfast /shopping tour
vanafdehotelsnaarOranjestad,
onderhet aanbiedenvan eenont-
bijt en gelegenheidom te winke-
len. Inbegrepen de service van
een tourguide en andere promo-
ties metbijdragenvan deASEF;
Een lunch/shoppingtour van de
hotels naar Oranjestad waarbij
een lunch wordt aangeboden en
gelegenheid om inkopen te doen;
Transport van passagiers van
toeristenschepen van de haven
van Oranjestad naar de Nas-
saustraat en eventueel andere
activiteiten.

Voorts werd afgesproken dat
er een evaluatie zal komen van
alle wetten betrekking hebben-
de op hetopenbaar personenver-
voer. Een striktecontrolevan de
overheid op decondities waaron-

Internationaal
vistoernooi

ORANJESTAD — Het in-
ternationale vistoernooi van
Aruba Nautical Club is giste-
ren begonnen en duurt tot
zondag.

In tegenstellingtot voorgaan-
de jaren werd op het laatste
ogenblik aan de pers enige in-
lichtingen gegeven. Verwacht
wordt datvan buiten niet zoveel
boten zullen deelnemen, omdat
dedeelnamevan deVenezolaan-
se boten de laatste jarenbij vis-
toernooienop Aruba erg is terug
gelopen. Tien jaar geleden na-
men zeker vijftig boten deel aan
dit soort toernooien. Het totaal
ligt nurond de 25boten met in-
begrip van deelnemers uitAru-
baen Curasao.

BASEBALL (promotie / degradatie):
14.00uur Athletics/ InteriorCentrevs Thril-
lers/Art Photo.

VOETBAL
(2de divisie)
16.30uur finale - Wilhelminastadion.
(jeugdi visie)
16.00uur La Fama vs Bubali - terreinLa Fa-
ma; RCA vs SLD - terrein SLD.
(eredivisie)
16.00 uur RCA vs Bubali - Wilhelminasta-
dion.
(derde divisie, groepA)
16.30uur Atlantico vs Bubali - Estrella.
(Fedeveta)
16.30 uur Roma vs Estrella Vets - veld

Estrella.

..LAANDAG
DIVERSEN
WIT GELEKRUIS
zuigelingenbureau
09.30-12.00 uur teParadera
(kleuterbureau volgens afspraak)

KIWANIS (Palmbeach): 19.30 uur dinner
meeting - Aruba Beachdub.

LIGA Dl MARIA (San Nicolas): iedere
maandagochtend van 08.00-12.00uur kan
pakjes Ayudo Social afgehaald worden - Mi-
lagrosa Centrum - Theresiastraat 6.

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 WEIGHTLIFTINGASSOCIATION:
17.00-19.00 uur gewichtheftraining -
Sportcentrum Noord.

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

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-17.00uur Divi Divi Hotel.

INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
openvoor publiek - bij «IndianRock».

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdag van09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-
-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 10.00-12.00uur te Noord66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte makenvia tel.: 23145 of 25111).

ORANJESTAD - Onder lei-
dingvan ministerBenny Nis-
bet werd in de Aruba Be-
achclub een vergadering ge-
houden tussen het bestuur
van deCooperative Central di
Taxi di Aruba, en hetbestuur
van destichting ASEF.

De volgende punten wer-
denbehandeld:

Plan tot instellen van
pensioen voor boksers

Besproken op conventie

ARUBA
AGENDA

OPArubadagelijksver-gaar bij:

[JJANJESTAD: ZeppWever. LaFama, Piet
Fountain en Supermercado Pueblo.

"°ORD: Lee TakeAway, Noord 82.

j^KlLEENDERT: Kalalu, Tanki Leenden

CR UZ: Rowigini's, Santa Cruz 48.

"J1* NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
P*Straat27.
u°*s: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
I^'acio Oduber hospitaal, Giftshop

Beach Hotel.

fANTOORUREN: 08.00-12.00/ 14.00-
-30 uur; zaterdag gesloten.

"tefoon: 24333(drie lijnen).

na kantoortijd: 21639,
Cso en 22316.

.eboy: 127-849.

Hrek. nr. 248-1 Barclays Bank.
;*jjcentrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of

w^KERTJES verschijnen op dinsdag en
'2 $ en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-.00/ 1400-17.00 uurworden opgegeven;

"alve op zaterdag. Alleenzoekertjes, die
II! "bandag en donderdag voor 10.00uur
j nen zijn, kunnen de dag daarop (dus

Wagen vrijdag) verschijnen.

FATUM
P^ Nederlanden van 1845
s'9,ur, pa vn i tur!"

Telefoon 24888

Nationale Nederlanden f^LM
Ncopen
I^LEVARDTHEATER
„V l: 20-15,21.15_ 24.00 uurPoltergeist IIs__>-J*^E-IN:20.30 _ 24.00uur Theman who

(14 jr.).

£TICA'S (nachtdienst)
&**> brug:Sta. Anna, tel.: 28181.*ba brug:San Lucas, tel.: 45119.

DOKTOREN
£Nestad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
J^Wert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
I? veen, Tanki Flip 24, tel.: 27100.j?Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
jrjerM.Cheung, via Centra Medico San

tel.: 48833/24300.

JjjGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
JOrd:tel.: 23425; Santa Cruzen Paradera:
Jv28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:iJfeO/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
\?J lel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

, ""f brandgevallen, ongelukken of
ijl of ander ongeluk gelieve

'Tncentrale opte bellen,tel.: 115)

U^'GHT INFORMATION CENTRE: dage-
-7s geopend van 07.00-20.00uur;na 20.00

*' informatiesvia verkeerstoren.

[SSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
£00uurper daggeopend(alleen geslo-
?van zondag 20 00 uur tot maandagmor-
*> 07.00 uur).

Bracht uit de
Verenigde staten
of Europa?

)____ MET" MASTERCARGO NV.
KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

Telefoon 25923V EN 31577

ïAa? ER H°RACIO ODUBER HOSPI-
/£>-(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45"30-19.30 uur.

CIAN,CE FRANCAISE DARUBA: iedereg*ndag van 19.30-20.30 uur cursus voor
l^ envan 20.30-21.30uurFranse
v6r^!Uur;Visdagvan 20.00-21.00 uurcon-i^tielessen; woensdag van 19.00-20.00. cursusvoor beginners - Colegio Aruba-,lol<aal 61/62.

KJCOPENI^LEVARD THEATER
_,ó uur sPaceCamP <alleleeft);2°ls

l|. poltergeist II (14 jr.).
0ml5 uur Pol,er9eist II (14 jr.).
Kw E-IN: 21.00 uur The man who sawto-

(14jr.).

§Sr
lo^-y*-(Trikamp): voetbal 10.00uur Yel-iC s Blue; 11.30uur Blue vs Red; 13.00vsYellow.

L? tokenreb ofspoedeisend geval 1

*** Vweiland
GEEN RAMP

lE-TAR^
dntfi Cnarter maatschappijvan
(’ Nederlandse Antillen vliegt, "iet uitsluitend beroepspilo-
tji?ye'lig en op maat naar Uw

van bestemming

'n nieuwe, zéér goed
Onderhouden toestel-

«onder hinderlijke
Wachttijden of over-

* ftappon;u bepaalt plaats en

* ;y*Uiterst scherpe
Prijzen.

T£LEFOON:
Aruba 26363-21365Curacao 76278V Bonaire 8880-8939

Hij kon echter wel reeds stel-
len deze niet te begrijpen. Im-
mers deFTA was er wel degelijk
van op de hoogte dat in eerste in-
stantie de groep Ottinger bij de
overname niemand van hetoude
personeel in dienstwildenemen.
Door de regering werd erop ge-
wezen dat dit niet kon, waarna
besloten werd dat de Aruven de
cessantia van het personeel zou
betalen en dat Ottinger de men-
sen opnieuw in dienstzal nemen
met een proeftijd van twee
maanden.Het isdandevakbond,
aldusminister Mansur—enniet
deregering—die danbesprekin-
genover de lonenmoet gaanvoe-
ren en voor de belangen van de
werknemers in deze opkomen.
De FTA moet niet wachten tot-
dat de overheid dit doet, maar
zelf gaan onderhandelen.

ORANJESTAD — In een
eerstereactie op deberichten
dat de FTA boos zou zijn op
minister Mansur omdat deze
in een telexboodschap ge-
steldzou hebbendatOttinger
bijhetPalmbeach Hotel nieu-
we salarissen kon brengen,
stelde minister Don Mansur
gisteravond nog niet op de
hoogte te zijn van deze FTA-
boosheid.

Salarissen Palmbeach
Don Mansur onwetend
van boosheid FTA

ORANJESTAD — Uitvoe-
rig werd gisteren door decon-
ventie van de World Boxing
Council gesprokenover een
plan tot instellenvaneen pen-
sioenvoor boksers.

De advocatemevrouwRaymo-
ne Bayne uitWashington lichtte
een en anderuitvoerigtoe, waar-
uit bleek dat met diverse verze-
kerings- maatschappijen contac-
ten werden gelegd om mogelijk-

Wat het zoeken naar olie be-
treft vraagt dePDA hoe het staat
met de contacten die hun minis-
ter Berlinski destijds in Colom-
bialegdevoor goedkopelevering
van olie aan Aruba. De PDA

In dit verband wordt opge-
merkt datminister Don Mansur
metzijn stuurgroepdeafgelopen
maand reeds reizen naar de VS
en Europa maakte en nu weer
naar Brazilië is gegaan. De PDA
noemt aldit gereis opkosten van
de gemeenschap nodeloos. De
PDA wijst erop over gegevens te
beschikken dat deruwe Brazili-
aanse olie niet geschiktzou zijn
om in deLago te gebruiken. On-
dermeer zou gebruik van deze
olieextra onderhoudskostenvan
het Lago-bedrijf met zich meeb-
rengen. Ook wordt opgemerkt
datvele auto's in Brazilië nietop
benzine maar op alcoholrijden.
Daarom meent de PDA dat een
alcoholfabriek opAruba het ook
wel zou doen.De auto'sop Aruba
kunnen danook op alcohol gaan
rijden.

ORANJESTAD - Van de
PDA werd een verklaring
ontvangenwaarin demogelij-
keheropeningvan deLago en
alles wat daarmee samen-
hangt onder de loupe wordt
genomen.

heden te horen. Er zal onder
meerbeslotenmoeten wordenop
welke leeftijd een bokser met
pensioen kan gaan, hoeveel de
bijdrageen andere voorwaarden
zullen zijn. Het ligt in de bedoe-
ling in de VerenigdeStaten met
dit pensioenplan te beginnen
waarna andere landen het over
kunnen nemen. Ook kwam ter
sprake dat afgelopen jarenver-
schillende boksers miljoenen
hebben verdient, dit geld slecht
besteedhebbenennu inarmoede
moeten leven. Ten aanzien van
het paspoort werd duidelijk ge-
steld dat vijfjaar geledenreeds
de WBC heeft besloten dat bij
iedereboks- wedstrijd debetrok-
kenbokserzijnpaspoort zal moe-
ten tonen, waarin zijn licentie,
dokters-papieren, toestemming
van zijn commissie en zijn boks
staat van dienst. Aan alle bon-
denter wereld werdmeegedeeld
datzonder ditpaspoort een bok-
sernietaan officiële wedstrijden
kan deelnemen.

Sportlotto

Niemand
vier goed
ORANJESTAD — Bij de

trekking van de Arubaanse
Sportlotto bleek geen der in-
zenders de vier getrokken
nummers — 29-1-18-8 — ge-
raden te hebben zodat de
eerste prijs van ’.4.740,85 in
de pot blijft tot de volgende
trekking. Die zal daardoor
ruim negen mille gaanbedra-
gen. Voor de tweede prijs —drie nummers goed —meldden zich tien deelne-
mers, die ieder een bedrag
van 381,50 florin zullenont-
vangen.

In deIrenestraat werd ook een
fietser aangehouden. Toen depo-
litie de jongeman wilde onder-
houden jpwamdestiefvader van
de jongennaarbuitenen lietwe-
ten dathij zelfwel met de jonge-
man zou praten.

ORANJESTAD — Opnieuw
veroorzaakten fietsende jonge-
luiproblemen bijeen school.Dit-
maal was het weer de Julia-
naschool.Bij hetzienvan depoli-
tiefietsten ze vlug weg, doch één
van hen — de 18-jarige T. van
Madiki — was niet vlug genoeg
en werd door de politie aange-
houden.Daar zijn fiets niet aan
alle eisen voldeed, werd deze in
beslag genomen.

Bij hetuitsprekenvan hetvon-
nis benadrukte de rechter nog
eens dathet niet toegestaankan
worden datbij behandeling van
zaken voor derechtbank valse
verklaringenwordenafgelegd.

Fietsende jongelui
veroorzaken problemen

Negen maanden
voor meineed

ORANJESTAD — In de
Cashero- drugs/meineed-
zaak veroordeelde derechter
vrijdagmorgen verdachte tot
negen maanden gevangenis-
straf wegens het plegen van
meineed.

De vrouw, die reeds eerder
twaalf maanden kreeg in ver-
band met de verdovende midde-
len- zaak van Cashero, had bij
behandeling van die zaak ten
stelligsteontkend, datzij depoli-
tie toegang tot de woning zou
hebben gegeven. Vier politiea-
genten verklaarden het tegen-
deel.Toen de vrouw volhield dat
zij geen toestemming had gege-
ven, begon hetOpenbaar Minis-
terieeenzaaktegen haarwegens
meineed. De Amigoe berichtte
reeds uitvoerig over de zaak
waarin de officier twaalf maan-
denhad geëist.

SAVANETA — In de kapel
van deMariniers-kazerneSava-
neta wordt zondagmorgen om
tien uur een oecumenische
kerkdienst gehouden. Hierin
zullen voorgaan vloot- aalmoe-
zenierF.Kok envloot-predikant
J.G.Feenstra. Belangstellenden
zijn welkom.

Oecumenische
kerkdienst

Hij bekende in verschillende
woningente hebben ingebroken
en de gestolen goederen ver-
kocht te hebben aan Domini-
caanse vrouwen. In de Village
ten huize van H. werden twee
Dominicaanse vrouwen aange-
houden in verband met heling
van de gestolen goederen. Ze
haddendeze al in hunkoffers ge-
pakt ommcc naar huis te nemen.
De vrouwen werden aan de Im-
migratie overgedragen daar ze
al langerdan was toegestaan op
Aruba verbleven. De vrouw dcs
huizeswerdook als medeplichti-
ge aangehouden. Het onderzoek
is nog niet afgerond.

Dief heeft meer
op kerfstok

SAN NICOLAS — J.D., die
donderdag werd aangehou-
den in verband met een
diefstal in de Village, blijkt
nog meer op zijn kerfstok te
hebben.

SPOEDIG ZALARUBA met het
restaurant Sandra's aan deL.G.
Smithboulevard een nieuw
attractiefrestaurant rijker wor-
den.Vrijdagmiddaggingdevlag
de top inomdatdeaannemer, ge-
broeders Donato (zie foto), het
hoogste punt hadbereikt van het
gebouw dat opgetrokken wordt
naast restaurant Cattle Baron.
De heerNettoArends —eigenaar
van hetKnowloon Restaurant —
vertelde de Amigoe dat het res-
taurant in december geopendzal
worden en iets bijzonders wordt.
"Wij tonen met deze bouw ver-
trouwen inArubaen hettoerisme
te hebben".

Erwerd directgroot alarm ge-
slagen, waarbij onder meer
agentFeltonzich inzeebegafom
te zoeken naar de 17-jarige Al-
bertino Arends van Paradera
115-B.Hij was metviervrienden
ter plaatse gaanvissenen was de
rotsen afgedaald om wat aas te
zoeken. Plotseling werd hij door
een hoge en ruwe golf gegrepen
en in zee gesleurd.

Nadatde jongeman in zee was
gesleurd, trachtten zijn vrien-
den hem te redden. Een van hen
slaagde erin het slachtoffervast
te grijpen doch door de hoge en
ruwe golven ter plaatse werd hij
weer losgerukt. Erik de Cuba
raakte bij deze reddingspoging
lichtgewond. Zij zagen hun
vriend afdrijven, waarbij de
laarzendie hij aan had, verhin-
derde dat hijkon zwemmen.

Tot gistermiddag laat werd
vergeefs naar de jongeman ge-
zocht.

SANTA CRUZ — Om-
streeks half twee kwam vrij-
dagmiddag bij de Centrale
Post de melding binnen dat
ten westen van Boca Mahos
iemand van de rotsen in zee
was gevallen.

Westelijk van Boca Ma Hos

Zeventien jarige
jongen verdronken

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden»
LEES- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30 uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagendonderdagvan 13.30-
-17.30 uur(s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uur studiezaalopenvoor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uuren vrijdag van 17.00-19.00
uur.
SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopend van 08.30-
-12.00/13.00-16.30uur.

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 The A-team: «Cowboy
George»; 18.45Rikesa Universal:
«Pentagram»; 19.30Telenoticias; 20.00Di-
rectie uitzending baseballwedstrijd vanuit
het Shea Stadium (New York): Boston Red
Sox - New York Mets (World Series); 23.30
CNN International hour; 24.00Sluiting.
ZONDAG: 17.00 Matinee: «Raseall
Robbers»; 18.30. Teleresumen; 19.00
Showtime; 20.00Baseball; 23.30CNN inter-
national news; 24.00 Sluiting.
MAANDAG: 12.00-14.00 Take two (live);
18.00 Star Fleet; 18.30 Telenovela: «LaSombra»; 19.30Theworld tomorrow: «The
key to Bible prophecy»; 20.00Telenoticias;
20.30 Harold sportshow; 21.00 CNN inter-
national hour; 22.00 Dynasty; 23.00 Show-
biz today; 23.30Sports tonight (live); 24.00
Sluiting.

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 en
19.00uur.
EMANUELKAPELzat: 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
18.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS:zon.: 08.30 en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00en 18.30uur.
SAVANETA:zat: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
TANKILEENDERT: zon.: 09.00uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Doel (crèche en zondagsschool).
SEROE COLORADO: 08.30 uur ds A. van
denDoel.
PIEDRA PLAT: 10.30uur zondagsschool in
het Jeugdcentrum; 19.00uur avonddienst
ds H.Hessen.
SAN NICOLAS: 09.00uur dsH.Hessen; ge-
meenschappelijkekerkdienst met deEBGin
deEBG-kerk, Pastoor Hendrikstraat.

KAPEL MARINIERSKAZERNE: 10.00 uur
oecumenische kerkdienst 0.1.v. F.Kok
(vlootaalmoezenier) en J.G.Feenstra
(vlootpredikant).

Ambassadeur bezoekt
Aruba Caribbean Hotel

ORANJESTAD — De ambas-
sadeurvan Australië inCaracas,
R. Starr, heeft vrijdagmorgen
eenbezoek gebracht aanhet Gol-
denTulip Aruba Caribbean Ho-
tel, waar hij onder meereen ont-
moeting had met enige Austra-
liërs die de decoratievan het ca-
sinoverzorgen. De ambassadeur
was erg verrast door het gehele
hotel. Hij werd vergezeld door
Atan Lee van de BUVO en ont-
vangen door general- manager
DickNijhofenBill Pioniondiede
decoratievan het casino leidt.

AMIGOE 5

SANTA CRUZ-Opdefoto de
18-jarigeEdgardeCuba,die ver-
telt over hetinzee verdwijnen van
zijnvriendAlbertino Arends.

flihU Uitslag
Trekking
Sportlotto

_^^I____^__ÏL^^H 24 okt '86H winnende
nummers:

mCnthOl I

Marlboro: 1S
!" IhkU ■ t't.«l*.|| I

Metcomplimentenvan:
i SuperiorTobacco Co.



Slechts 4 landen boycottenDubai:

HENDENANNAPIA! r__, g,. *M
NOS YUNAN Dl KORSOU ■§ I |E

TA HENDE LIMPI! |—■■■■—!

Tene kaminda bo takana SERVISIO Dl UMPIESADl KORSfl'l mes limpikv bo!

Naast Ajax ook Malmö in
kwartfinale bekerwinnaars

BASEBALL
(AA-klasse)
Plav"off _~
20.00 uur Sta. Rosa Indians/Vanante
Royal Scorpions/Mr. Baseball - Sentrol*.
portivo Kórsou.

VOETBAL
(Kopa Antiyano)_j(

20.00uur Sithoc/Hubo vs Vitesse - Sta"'
Dr. Antoine Maduro.

De Sovjetunie heeft de deelna-
me van titelverdediger Anatoli
fiantwur» Mirbael Kore-

GRONINGEN — Aan het
dertiende wereldkampi-
oenschap dammen dat op 10
november in Groningen be-
gint,nemen naast devier Sov-
jet-spelers geen andere Oos-
teuropeanen deel.De Joegos-
laafWladimir Rejc is doorde
werelddambond(FMJD) van
de deelnemerslijst geschrapt
en vervangen door de Itali-
aan Francesco Laporta. On-
der de twintigdeelnemersbe-
vindenzich daardooracht in-
ternationale grootmeesters
en even zovele internationale
meesters.

Het bestuur van de FMJD
kwam tot de uitsluiting van de
Joegoslaaf, omdat aan het in au-
gustus gehouden Oosteuropese
zomertoernooiniethetvoorziene
aantal spelers deelnam. In dat
kwalificatietoernooi kwamen
slechtsvier spelers uit: drie Joe-
goslaven en een Pool, terwijl de
Tsjechenhet lietenafweten. Het
FMJD-bestuur achtte deze toer-
nooivorm bij nader inzien niet
representatief.

TENNIS
(Amsteltoernooi)
17.00-20.45uur wedstrijden - CSC-ban*Lendl wil rust hebben

na tennistoernooi Tokyo

WILLEMSTAD - Teneinde
zoveel mogelijk de kennis van de
oude folkloristische cultuur te
kunnen bewaren, zette de afde-
ling Cultuur van het Eilandge-
bied Curacao een cursus op,
waarin de deelnemers kennis
wordt bijgebracht van de "kaha
di orgel", dat als een voor het
westelijk halfrond uniek instru-
ment wordt beschouwd. De cur-
sus, die gratis toegankelijk is en
elke maandag van tien tot half
twaalfin hetCultureel Centrum
Curacao wordt gehouden, wordt
verzorgd door Edgar Palm. De
eerste les vond afgelopen maan-
dagplaats De cursus omvat on-
dermeer de geschiedenis van het
instrument en dewijze waarop de
cylinders daarop worden aange-
bracht. Deelnemers dienen een
instrument,bijvoorkeurpiano, te
kunnen bespelen en moeten mu-
zieknotenkunnen lezen. Op defo-
to hethoofdvan deAfdelingCul-
tuur PachecoDomacasse en Ed-,
gar Palm (rechts), alsmede een
aantal deelnemers aan de eerste
cursusles.

Nieuw tijdens deze wereldti-
telstrijd — dat tot en met 3 de-
cember in het Martinihal
centrum onderdakvindt—isdat
veelWK-spelers op29 november
deelnemen aan het eerste we-
reldtoernooi sneldammep. Te-
vens wordt in Groningen ten tij-
devan dit WK ook het open Ne-
derlands Sneldamkampi-
oenschap gehouden op 15 no-
vember.

West-Europa wordt inGronin-
gen naast Laporta vertegen-
woordigd door de debuterende
Belgische kampioen Patrick Ca-
sarill,deenigeactieveFranse in-
ternationale grootmeester Luc
Guinard en de Israëlische kam-
pioen Victor Galperin. Uit Afri-
ka komen de Malinese groot-
meesterMamma N'Diaye,deSe-
negalezen HabibKane en debu-
tant Macodou N'Diaye alsmede
de ook debuterende Ivoriaan
Koffi Maxime Kouame. Het
deelnemersveld wordt ge-
completeerd doorvier spelers uit
de Amerikaanse zone. Oud-
wereldkampioen is er Koeper-
man is met zijn64 jaartevens de
Nestervan hettoernooi. De Suri-
naamse grootmeester Eduard
Autar begint aan zijn derde we-
reldkampioenschap. De Brazili-
aan José Maria da Silva Vilho
nam in 1982 al deel terwijl zijn
landgenoot Leandro José Teix-
eira Borba de negende debutant
in Groningen is.

Van de vier Nederlandse spe-
lers maken niet minderdandrie
hun debuut inhetwereldkampi-
oenschap: John van den Borst,
Geard Jansen en Hans Vermin.
Nationaal kampioen Rob Clerq
verzekerde zich met een tweede
plaats in Dakar al van deelne-
ming aan dit wereldtiteltoer-
nooi.

newski, Aleksander Dibman en
Aleksander Baljakin bevestigd.

VOLLEYBALL
(Federashon diVölibolKèrsou)

16.15uur Anglo Golden StarvsNodevo(*
mes); -16.15 uur Xaverianen vs Jolly Angels v^
mes);
17.15uur Apachevs Lluvia (dames);
17.15 uur Sithoc vs Xaverianen (heren);
hoofdklasse *18.15 uur Green Socks vs Flying Six!"
mes); y
18.15 uur Zjuntan vs Warwarü (her*"
Sentro DeportivoKórsou.

WILLEMSTAD—Zaterdag
25 oktober wordt gestart met
de play-offs om het Antilli-
aans voetbalkampioenschap.
Deze bestaatuit twee ronden
waarna dewinnaars van deze
rondenelkaarin definale ont-
moeten, welke ook weer uit
twee wedstrijdenzalbestaan.

Het schema ziet er als volgt
uit:

Eerste ronde:
Zaterdag 25 oktober: Kampi-

oen Bonaire - Subkampioen Cu-
racao (op Bonaire) en dekampi-
oen Curagao - subkampioen Bo-
naire(op Curagao).

Woensdag29 oktober:Kampi-
oen Curagao - Subkampioen Cu-
ragao (op Curagao) enKampioen
Bonaire - Subkampioen Bonaire
(op Bonaire).

Zaterdag 1november:Kampi-
oen Bonaire - Kampioen Cura-
gao (op Bonaire) en Subkampi-
oen Curagao - Subkampioen Bo-
naire(op Curagao).

Tweederonde:
Zaterdag 8 november: Sub-

kampioen Curagao - Kampioen
Bonaire (op Curagao) en Sub-
kampioen Bonaire - Kampioen
Curagao (op Bonaire).

Woensdag 12 novenber: Sub-
kampioen Curagao - Kampioen
Curagao (op Curagao) en Sub-
kampioen Bonaire - Kampioen
Bonaire (op Bonaire).

Zaterdag 15 november: Kam-

-0-0-0-0-0
ATLETIEK/INDIANAPOLIS— De Amerikaanse atletiek-

bond heeft drieatleten geschorst
op grond van een positieve do-
pingstest bij denationalekampi-
oenschappen in juni in Eugene.
De 41-jarige discuswerper Art
Swarts, kogelstoter Darren
Crawford en speerwerper Tam
Jawdin werden daar betrapt op
het gebruik van verboden spier-
versterkende middelen.

Te huur of te koop
WONING D3te Grote Berg 1

3 slaapkamers, beschikbaar per 1 november.
Huurprijs NA/.745,- maand,koopprijs in overleg.

hpl-nnhni lvv Baai Macolaweg 8,UU!,Ull-JLIUW|J tel. 611293-95 JEKA
<» ; J
■ - - — ■

Centro Ortopédico i Traumatológico
Dr. H.R. Felix Carias I

en
Dr. Joyceline Perez de Tielen

delen hierbij mede datzij van 26 oktober tot 2 november:
AFWEZIG

zullen zijn
Dit in verband met hun deelname aan het Congres van de]
Sociedad Latino Americana de Ortopedia y
Traumatologic in San Juan, Puerto Rico. ,
OPENBARE VERKOOP

Op woensdag, 26 november 1986 des voormiddags om 10 uur zal ten
kantore aan de De Ruyterkade 50 alhier ten overstaan van een van de
notarissen of diens plaatsvervangervan hetkantoorPalm & Senior in hetopenbaarworden verkocht ex artikel 1203 van hetBurgerlijk Wetboek:

een perceel grond gelegenin het tweededistrictvan Curacaoop JanZoutvat, ter groottevan 1.080m2, naderomschreven in
meetbrief nummer 477van 13 augustus 1974, met het daarop
gebouwdeplaatselijkbekend als JanZoutvat kavel 38.

De veHingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoorvanaf 8 dagen vóór de veilingen houden onder meer in datiedere biedergehoudenis terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellentot nakoming van zijn bod en de bijkomende kosten.

Notariskantoor
PALM & SENIOR,
De Ruyterkade 50, tel. 613199
Polarisweg33, tel. 613655

__—■■ ________________—_______^

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 28 oktober 1986 des voormiddags om 10uurzal ten kantore_? nd___£-___, ade50 a|biertenoverstaanvan eenvan de notarissenof
_'enSf__?;w _?t__9r,van hetkantoor Palm& Seniorin hetopenbaarwor-denverkocht ex artikel 1203van het Burgerlijk Wetboek:

_!__£_. _?.. l,9rond<ter grootte van 1.195n., gelegen in het¥ a ?iJ.■_?'_* van Curacao op "DAMACOR", kadastraal bc-
-, 4i7 adastra,e Afdeling Tweede District, Sectie A nunv

BOEBIWÊ __?' het daar°P gebouwde plaatselijk bekend als

De liggen ter inzage op voormeld notariskantoorvanaf 8 dagenvoor de veiling en houden onder meer in dat iedere biedergehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot naKommg van zijn bod en de bijkomendekosten.

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

HetEuropese toernooivoor be-
kerwinnaars is altijd dat van de
outsiders geweest. Door een
gunstige loting wist menig toe-
vallige nationale bekerfinalist
in hetvoorjaar het internationa-
lepodiumtehalen. Detriomfvan
Malmokreeggestalte in detwee-
de helft. Twee minuten na de
hervatting kende de Neder-
landse scheidsrechter Thomas
Malmo een strafschop toe, die
door Magnusson werd benut.
Larsson en Persson brachten de
Zweden naareen veilige marge.

DEN HAAG — Naast Ajax,
dat met vier doelpunten af-
stand nam van Olympiakos
Piraeus, mag FF Malmo zich
zekerachtenvaneen plaats in
dekwartfinales van hetEuro-
pese bekertoernooi voor be-
kerwinnaars. Malmo was
woensdagdeenigeclub die in
vreemde omgeving de volle
winst incasseerde. De Zwe-
denwonnenin hetverre Tira-
na tegen Mendori zeer over-
tuigend (3-0). Het Oosteuro-
pesevoetbalzalbij de laatste
acht wel vertegenwoordigd
zijn door Vitsosja Sofia en
Torpedo Moskou, diehun op-
ponenten Velez Mostar en
VFB Stuttgart met 2-0 terug-
wezen.

Evenals Malmo wachtte Vi-
tosja Sofia tot na derust met het
maken van doelpunten. Jorda-
nov zette de Bulgaren in de ne-
gende minuut na de hervatting
uiteen strafschopop voorsprong.
Een kwartier later verdubbelde
Sirakov voor 40.000 toeschou-
wers hetverschil. De drie overi-
ge duelseindigdenonbeslist.Re-
alZaragozaenWrexhamuitWa-
les kwamen niet eens tot een
treffer. Rapid Wien en Lokomo-
tiv Leipzig dedendat wel, maar
beide ploegen hadden daar een
strafschop voor nodig. Lindner
schoot voor de Oostduitsers
raak, Kranjcar deed dat in twee-
de instantie voor de Oostenrij-
kers. De Nederlander Geurds
deelde de strafschoppen uit. FC
Sion kwam in het laatste kwar-
tierin Chorzov tegen GKCKato-
wice nog op gelijke hoogte. Bri-
ger en Cina toonden de
veerkracht van de Zwitsers.
Daarmee verspeelden de Polen
een doorKoniarek binnenelf mi-
nuten verworven voorsprong.

Een tweeling was VFB
Stuttgart te machtig. Nikolajen
JoeriSavitsjev scoorde iedereen
keer voor Torpedo Moskou, dat
door de Duitsers zeker niet als
een Europese topclub wordt be-
schouwd.Dagenlangeregen had
de grasmatvan hetDinamo sta-
dion ineen drassigedeltaveran-
derd. VFB Stuttgart had de ne-
derlaag aan zichzelf te wijten.
Een fout van international
Buchwald vormde na een half
uur de inleiding tot het eerste
doelpunt. Twintig minuten voor
tijd capituleerde Stuttgart voor
hetSovjet-offensief.

Stefan Edberg (Zwe) - Kelly Jo-
nes (VST) 4-6, 6-1,6-0

TOKIO—DeTsjechoslowaak-
setennisser Ivan Lendl, de num-
mer een van de wereldranglijst,
heeft donderdagin Tokiogezegd
dat hij voorlopig terugschakelt
naareen langereversnelling we-
gens een heupblessure. Lendl
meldde dat hij momenteel niet
geïnteresseerd is in winnen of
verliezen maarslechtsinrust, li-
chamelijk en geestelijk. Hij
hoopt helemaal fit te zijn bij de
openAustralischein januari.De
wereldkampioen mocht het dan
kalm aan doen, voor de Austra-
liërPaulMcNamee was dat lang
nietvoldoendeomhoop te mogen
hebben op een plaats in de
kwartfinale. De in Tokio als
eerste geplaatste Lendl won, net
als deandere geprogrammeerde
halve-finalisten Becker, Edberg
en Connors, zonder veel moeite:
6-2, 6-3. Voor een verrassing
zorgde de Westduitser Eric Je-
len, die de als vijfde geplaatste
Andres Gomez uitschakelde.

De uitslagen van donderdag
zijn:
Achtstefinales:
Paul Annacone(VST) - UlfSten-
lund(Zwe)6-1,6-2
Daiv Pate (VST) - Tsuyoshi Fu-
kui (Jap) 6-3,6-2
IvanLendl (Tsj) -Paul McNamee
(Aus) 6-2,6-3
Scott Davis (VST) - Aaron
Krickstein (VST) 7-6,7-6
Jimmy Connors (VST) - Bill
Scanion (VST) 6-3,7-6
Eric Jelen(Wdl) -Andres Comez
(Ecu) 6-4,6-3
Boris Becker (Wdl) - Jaime Yza-
ga(Per) 6-3,6-2 SANTA CRUZ — Inde Estrella-

club wordt aanstaande donder-
dagdeeersteronde van hetkam-
pioenschap 1986 van de Aruba
Table Tennis Association ge-
speeld. Erzal aan vijftafels wor-
den gespeeld. De wedstrijden
wordenop3en 6 novembervoort-
gezet met op 19november de fi-
nales.

Tafeltennis
kampioenschap

Kwantum eerste merkenploegen:

Ploeg JanRaas
heeft in 1986
goede zaken gedaanDe voorgeselecteerden dienen

tussen 1 januarien 16augustus
van hetkomende jaartweemaal
aan de B-limiet van deKNAU
voor FME te voldoen, waarvan
tenminste eenmaal na 1 juni.
Niet 'beschermde' atleten moe-
ten een keer aan de A- en B-
limietvoldoen in dezelfde perio-
deen op gelijke voorwaarden als
de al geselecteerden, die verder
vormbehoud dienen te tonen en

Het tiental verdiende die se-
lectie op basis van deprestaties
bij de strijdomdeEuropese titels
in augustus in Stuttgart. De
groep kan worden uitgebreid
met de damesen heren, dieop de
geschoonde, definitieve we-
reldranglijst van 1986met max-
imaal drie atletenper land, totde
eerste twintig behoren. Boven-
dienkaneen atleteofatleetwor-
denopgenomen in deselectievia
aanwijzingdoor decommissie to-
patletiek van deKNAU.

DEN HAAG — De Ko-
ninklijke Atletiek Unie
(KNAU) heeftvoor hettweede
toernooi omdewereldkampi-
oenschappen atletiek, dat
volgend jaarvan 29 augustus
tot en met 6 september in Ro-
me wordt gehouden, voorlo-
pig zes heren en vier dames
geselecteerd. Het zijn Nelli
Cooman enEls Vader(beiden
100 meter), Carla Beurskens
(Marathon) en Tineke Hid-
ding(Zevenkamp). Bij de he-
ren zijn Rob Druppers (800
meter), HanKulker (1500 me-
ter), Gerard Nijboer (Mara-
thon), Emiel Mellaard (Ver),
Erik deBruin (Discus) enRo-
bert de Wit (Tienkamp) voor-
lopigaangewezen.

KNAU stelt selectie-criteria
vast voor WK-atletiek 1987

Nu al 6 heren en 4 dames geselecteerd:

De atletiek unie heeft tevens
deminimavastgesteldvoor deel-
nemingaan deEuropese Indoor-
kampioenschappen ( 21/22 fe-
bruari) in Lievin (Frankrijk) en
het eerste toernooi om deofficië-
le wereldtitels indoor, datvan 6
tot en met8 maart in Indianapo-
lis (VST) wordt gehouden.

blessurevrij moeten zijn. Op de
onderdelen 10, 20en 50 kilome-
ter snelwandelen alsmede de
meerkampen behoeft tussen 1
mei en 16 augustus slechts een
keer aan de A-limiet te worden
voldaan. Voor de marathon gel-
den richttijden van 2.12.00 (he-
ren) en 2.34.00 (dames), waarbij
ook rekening gehouden zal wor-
den met de omstandigheden
waaronder de marathon is gelo-
pen. DeKNAU zal een aantal li-
mietwedstrijden aanwijzen. De
atleteofatleetzal in overlegmet
deKNAU ook zelfnogeen aantal
limietwedstrijden kunnen be-
palen.

Dertigprocent van dewinst
bleefbij de organisatoren. De
overigezeventigprocent wer-
den volgens een verdeelsleu-
tel overgemaakt naar de 24
deelnemende landen. De mi-
nimum-uitkering per land
bedroeg 2,65 miljoen gulden.
De finalisten Argentinië en
West-Duitsland ontvingen
4,4 miljoen gulden. West-
Duitsland legde een miljoen
gulden op de afvaardiging
naar het wereldkampi-
oenschap toe. De spelers kre-
gen 75.000 gulden premie
voor hetbereikenvande eind-
strijd, er moest voor henruim
een miljoenhuurpremie wor-
denbetaald aan declubsen ze
moesten voor 700.000 gulden
verzekerd worden.

Televisierechten brachten
70 miljoen gulden open spon-
sors betaalden tot een totaal
van 65 miljoen gulden,zonder
dietwee bases was er in Mex-
ico zwaar verlies geboekt.

ZURICH — Bij het we-
reldkampioenschap voetbal
in Mexico werd een winst ge-
maakt van 102 miljoen gul-
den. De totale inkomstenbe-
droegen 205 miljoen gulden.
Dit isaanzienlijk meerdanbij
de vorige wereldtitelstrijd
met24 deelnemers in Spanje:
inkomsten 163miljoen,winst
90miljoen.Vandewinst werd
vier miljoen guldengestort in
hetfonds voor de slachtoffers
van de aardbevingvorig jaar
september in Mexico stad.

Ruim 100 miljoen winst
bij WK-voetbal in Mexico

In Karatsjni vertelde Kalimul-
lah, dat de Aziatische titel ver-
speeld was door dommepech. "In
Londen", voegde hij er aan toe,
"hebben wij niet aan de ver-
wachtingen kunnen beantwoor-
dendoordatonze aanval voor een
strijdop ditniveaute weiniger-
varing bezat". Anwar Ahmad
stelde dat hij de teleurstelling
van het hele land deelde.

In vier weken is de reputatie
van Pakistan als hockey-
grootmachtverwoest. Bij deAzi-
atische spelen eindigde de titel-
houder als tweedeachter organi-
sator Zuid-Korea, in destrijd om
de wereldtitel slaagde het als
kampioen begonnen team er
slechts in India achter zich te
houden.

KARATSJI — Aanvoerder
Kalimullah en coachAnwarAh-
mad van het Pakistaanse elftal
trekken zich terug uithet inter-
nationale hockey. Het tweetal
heeft donderdag zijn beslissing
bekend gemaaktnaterugkeerin
Pakistan van denationale selec-
tie, datbij hettoernooi om de we-
reldbeker in Londen als elfde
eindigde. Bij aankomst op de
luchthavenwerden dehockeyers
eens de nationaletrots, onthaald
op een schelfluitconcert. Teleur-
gestelde fans staken foto's van
hun vroegere favorieten in de
brand.

Hockey-coach Pakistan
stapt op na blamage WK

Campomanes, die preases is
van deFide sinds 1982, hoopt tij-
dens het congres dat 28 novem-
ber begint, te worden herkozen.
Hij zei dat een aantal afgevaar-
digdenvanplan is artikel 21 van
destatuten teherzien. Op grond
van datartikel kan het landdat
een Fide-evenement organiseert
een landwaarmeehet in conflict
is uitsluiten van deelneming.
Dubai heeft daargebruikvan ge-
maakt.

"Er is in stilte wel zware druk
uitgeoefend om het schaaktoer-
nooi te boycotten, maar ik geloof
niet dathetveelzinheeft gehad",
zeideFilipijnsevoorzitter van de
wereldschaakbond. "Ik ben van
nature een optimist. Ik denk dat
uiteindelijk de sterkste stelling
wint. Boycots werkenaltijdave-
rechts en wieboycotten ernu al-
lemaal. Die zijn op de vingers
van een hand tetellen".

Slechts Nederland, Zweden,
Noorwegen en Denemarken
hebben de uitnodiging uit pro-
test geweigerd. Verscheidene
andere landen hadden ook ge-
dreigd weg te zullen blijven bij
het evenement, dat 14november
begint omdat deVerenigdeAra-
bische Emiraten, de eerste Ara-
bische organisator van een
Olympiade, er niet over
peinsden Israel een invitatie te
sturen.

ABOE DHABI — De drei-
gendeboycotvan de schaako-
lympiade die volgende
maandin Dubaiwordtgehou-
den, wegens de weigering Is-
rael toe te latenvalt volgens
Fide-voorzitter Florencio
Campomanes alleszins mee.
Campomanes maakte don-
derdagbekend dateenrecor-
daantal van 98 landen heeft
verklaard mee te willen doen
in Dubai.

Record aantal deelnemers
schaakolympiade in Dubai

Hij verwachtte dat Aruba in
augustus 1987 bij de Panameri-
kaanse spelen in Indianapolis
voor het eerst met zijn Olym-
pisch Comité zal deelnemen.

Voorheen werden debelangen
vanArubabehardigddoor deNe-
derlandseAntillen. "Aruba kan
nu zijn eigen federaties op-
richten en zijn eigen Nationale
Olympisch Comité", verklaarde
Rieckehoff na afloop van debij-
eenkomstvan het lOC.

De Puertoricaan German Riec-
kehoff Sampayo, voorzitter van
de Sportfederatie van Midden-
Amerika en het Caribisch ge-
bied, deelde mee dathet besluit
van het lOC inhield dat er nu 28
landen zijn aangesloten bij deze
regionale organisatie.

SAN JUAN — Het Interna-
tionaal Olympisch Comité
heeft tijdens zijn laatste bij-
eenkomst in Zwitserland be-
sloten dat Aruba een Olym-
pisch Comité op magrichten,
iosvan Curacao.

Aruba
zelfstandig lid
Olympisch Comité

Wereldbeker Merkenploegen: 1.
Kwantum 104; 2. Hitachi 83; 3.
Kas 54; 4.La VieClaire 51
nasonic47; 9. Skala 18; 11. PDM
16.

DEN HAAG — De wie-
lerploeg van Jan Raas heeft
dit seizoen goede zaken ge-
daan. In twee klassementen
gooide de Nederlandse for-
matiehogeogen.Adrivan der
Poel dievolgens seizoenvoor
Gisbersrijdt, eindigdemetde
Belg ClaudeCriquieloinopde
derdeplaats inhet superpres-
tige- klassement, deranglijst
voor de regelmatigste be-
roepswielrenner. Kwantun
veroverde de wereldbeker
voor Merkenploegen op Pa-
nasonicvan Peter Post.

De ler ScanKelly was al win-
naar van het superprestige-
klassement. Hij bouwde zijn
voorsprong op Greg Lemond uit
doorzaterdag in de laatste klas-
sieker, deronde van Lombardije,
alstweede te eindigen.

In de top tien eindigde welis-
waargeenrenner vanRaas maar
deploeg had in het Merkenklas-
sement al een ruime voorsprong
opde concurrentie.

De eindstanden zijn:
Superprestige: 1. Scan Kelly

(ler) 910punten; 2. GregLemond
(VST) 660; 3. Adri van der Poel
(Ned) en Claude Criquielion
(Bel) ieder 505; 5. Urs Zimmer-
mann (Zwi)405; 6. StevenRooks
(Ned) en Charly Mottet (Fra) ie-
der 310; 8. Jean-Francois Ber-
nard(Fra) 305; 9. Francesco Mo-
ser (Ita) 290; 10. Alvaro Pinoi
(Spa) 285.

De Aruba Basketball Bond
heeft plannen om op de Aruba
Juniors-velden weerbasketball-
wedstrijden te gaan spelen. Er
werd medewerking verkregen
vanRino Kuiperi die de club on-
derhoudt. De afmetingenvan de
Aruba Juniors- velden voldoen
aan de internationale bepalin-
gen.Binnenkort zullen deeerste
wedstrijdenworden gespeeld,zo-
als jaren her regelmatig het
"bliksemtoernooi" van basket-
ball onder grote belangstelling
op de Aruba Juniors- velden te
Socotoro werd gespeeld.

ORANJESTAD — Het ziet
ernaaruitdatbinnenkorthet
basketball- veld van Aruba
Juniors weer in gebruik zal
kunnenwordengenomen, na-
dat geruime tijd geen activi-
teiten op deze velden
plaatsvonden.

Weer basketbal
bij Aruba Juniors

ZAT6RDAG 25 OKTOBeRJj___

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad) ..
geopend van 09.00-12.00/14.00-17 00"""
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten-

De finale-wedstrijden zijn gep"
land op woensdag 19 novembtf
en op zaterdag 22 november. Bjj Jeen eventuele derde wedstrijd
ontmoeten de nummers een e" .
twee elkaar nog een keer op #' <
terdag 29 november.

Vanavond Antilliaans
kampioenschap voetbal

pioen Curacao - Kampioen Bo* }
naire(opCuragao)enSubkampi' (
oen Bonaire - SubkampioenCu-
racao (op Bonaire).

AMIGOE
6

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

Russen met vier deelnemers naar
het WK-dammen in Groningen

Geen andere Oost-blok-deelnemers:

BOWLEN
iDamacor Bowling Club (Chuchubi*8*

open vanaf 17.00uur.

ZONDAG
TENNIS
(Amsteltoernooi) .
17.00-20.45uur wedstrijden - CSC-ban*



MITS CURACAO N.V.
vervult hiermede de droeveplicht het over-
lijdenbekend temakenvan hun medewerker

ERWIN VICTOR DUGGAN

Hij zal in onze herinnering blijven voort-
leven als een voorbeeldig werker.

Ons diep medeleven gaatuit naar zijn zwaar
getroffen familie.

Erwinrust in vrede.

Stafen Personeel.

Met diepe droefheid maken wij bekend, datna een geduldig ge-
dragen ziekbed, naar een beter leven is heen gegaan onze innig
geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en zuster

IRMA CARMEN BEAUJON-BROUWER
(weduwe van wijlen gezaghebber Freddy Beaujon)

Haarkinderen:
Frits en Mariene, Anthony en Alix. Verna.

Haar broeren zuster:
lanen Thies Brouwer, Marge Brouwer

Haarkleinkinderen:
Tony, Monique, Ricky en Suzette.

De begrafenis vindt plaats morgen zondag 26 oktober 1986 des
middags om half vijf vanuit de protestantse kerk van Oranjestad
naar de protestantse begraafplaats aan de Boerhavestraat.
Het stoffelijk overschot is zondagmiddag vanaf twee uur in de
protestantse kerk opgebaard.

Aruba, 25 oktober 1986

fase voor Bonaire zal dan gelijk-
tijdig beginnen.

mentu. Dat betekent overigens
niet, dat de leerkrachtniet meer
bevoegd is tot het gevenvan les
op debasisschool. Deze bevoegd-
heid blijft gewoon bestaan tot
Papiamentu als onderwijstaal
zal worden ingevoerd. Het is in
hetAntilliaanseonderwijsinhet
algemeen en in het Bonaireaan-
seonderwijseveneens gebruike-
lijk, dat lessen die aan de ba-
sisschool niet gegeven mogen
worden, zoals gymnastiek en
handvaardigheid, wanneer
daarvoor geen aantekening in
hetbezit is, worden gegevendoor
collega leerkrachten die dezebe-
voegdheid welbezitten.

Tentoonstelling
van Capricorne
WILLEMSTAD — In

Landhuis Bloemhof zal op zon-
dag- middag 9 november door
mevr J. Romer- de Vreese,
echtgenote van gouverneur Ro-
mer, een expositie worden geo-
pend van werkenvan JoséMaria
Capricorne. De tentoonstelling
zal tot 16 novembervoor het pu-
bliek geopend zijn. De openings-
tijdenzijn dagelijksvan halftien
tothalftwaalf's-morgens. Op za-
terdagenzondag zal deexpositie
tevens van drie tot vijf uur 's-
middagsbezichtigdkunnen wor-
den.De opbrengstvan dewerken
isbestemd voor de Stichting To-
tolika.

Inbraken in auto's
WILLEMSTAD — Bij depoli-

tie kwamen gisteren drie mel-
dingen binnen van inbraken in
auto's. Uit één daarvan, die ge-
parkeerd stondaan de GosieWeg,
bleek echter niets ontvreemd.
Uit de andere twee, die gepar-
keerd stonden bij de Centrale
Bank en in dePenstraat, werden
respectievelijk vijf gouden ket-
tingen met hangers en een rijbe-
wijs, waardevolle documenten
en een bedrag van tien gulden
gestolen.

Vrouw vraagt
om opsporing
echtgenoot

WILLEMSTAD— Een 32-ja-
rige dame verzocht dezeweek de
politie- autoriteitenopzowel Cu-
ragao alsSt Maarten haar 35-ja-
rige en tijdelijk op St Maarten
werkzame echtgenoot, Johnny
Felesia, op te sporen. Tegenover
de politic verklaarde zij dat de
man de briefwisseling tussen
beide in september onverwacht
staakte en zij daarop naar St
Maarten was gereisd. Daar ver-
nam zij van buren van haar
echtgenoot, dat deze op 28 sep-
tember zijn appartement had
verlaten met de mededeling dat
hij even een boodschap ging
doen. Van hem werd sedertdien
taal nochteken vernomen.

WILLEMSTAD — In het ver-
keer vonden gisterenin totaal 25
aanrijdingen plaats.Daarbij vie-
len vier licht gewonden. De ma-
teriële schade wordtgeraamdop
circa 19.000 gulden.

Elk behaald certificaat geldt
dus maar voor een jaaren eerst
na vier jaar is men bevoegd tot
het lesgeven in het vak Papia-

De cursus die momenteel ge-
volgd wordt is deeerste fase van
vier zoals die is vastgesteld bij
MinisteriëleBeschikkingvan 29
juli 1986. Aangeziende minister
van Onderwijs drs L.A. Badego
Richardson overwogen heeft dat
ereen interimregeling getroffen
moet worden voor de bevoegd-
heid van de zittende
leerkrachten die vooruitloopt op
de wijziging van artikel 25 van
de Landsverordening basison-
derwijs,zal ereen aantalcursus-
sen worden georganiseerd die de
leerkrachtenbevoegd maken tot
hetgevenvan onderwijsin dePa-
piamentse taal. Om daartoe be-
voegd te worden dient de
leerkracht echter te beschikken
over een viertal getuigschriften,
die verdeeld zijn in deelcertifi-
caat 1 voor zover betreft het
schooljaar 1987-1988; aangezien
echter de Curagaose
leerkrachten voor schooljaar
1987-1988ookzullen moeten be-
schikken over deelcertificaat 2,
zullen de Bonaireaanse
leerkrachten ook dit schooljaar
die bevoegdheid moeten halen,
willenzij volgend jaarles mogen
geven. Voor het schooljaar 1988-
-1989 zal de leerkracht dan moe-
ten beschikken over deelcertifi-
caat3enzal daninhetschooljaar
1989-1990 het diploma applica-
tie- cursus Papiamentu moeten
behalen, wil men bevoegd zijn
voor het geven van onderwijs in
hetvak Papiamentu.

VIER JAAR

De door deKopebo georgani-
seerdecursus verloopt trouwens
toch anders danin eerste instan-
tie was voorgesteld. Was er uit
Curagao reeds een aanzienlijk
aantalklachten gekomen, datde
cursus in een te hoog tempo ge-
volgd moestworden,hetgeeneen
flinke belasting betekende voor
de leerkrachten, die zou volgens
de coordinator van de Kopebo,
Norwin Willem, geenszins het
geval zijn op Bonaire, waar een
veel groter tijdslimiet gebruikt
zou worden, aangezien Bonaire
pasinhetkomende schooljaar—
in tegenstelling tot Curagao —
zou overgaan tot de invoering
van Papiamentu als vak. In de
praktijk echter, bleek dat hele-
maal niet het geval en werden
ook de Bonaireaanse
leerkrachten geconfronteerd
met een versnelde opleiding die
elke week ruim drie uur duurt.
NaardeAmigoeuitbetrouwbare
bron vernamisdezeverandering
gelegenin hetfeit, datdeKopebo
de cursus van Bonaire parallel
wil latenlopenmet dievanCura-
gao. Daar begint namelijk de
tweede fasereeds infebruari van
het komende jaaren de tweede

KRALENDIJK — Hoewel
enkele weken geledende cur-
sus Papiamentu voor de Bo-
naireaanse leerkrachten is
gestart, waaraan nagenoeg
alle leerkrachtenverbonden
aan basis- en kleuteronder-
wijs deelnemen, is niet duide-
lijk uit de verf gekomen, dat
de cursus die momenteel ge-
volgd wordt, slechts een be-
voegdheid geeft voor het
schooljaar 1987-1988.Daarna
geldtdezebevoegdheiddiede
eerste van vier fasen is, niet
meer.
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Leentjebuur
bestolen

WILLEMSTAD — Een taxi-
chauffeur zal zich waarschijnlijk
wel twee maalbedenkenvoordat
hij weer geld leent. Hij had van
een andereman een bedrag van
25 gulden geleend. Hij had
echter, toen hij hetgeleendewil-
de terug betalen, niets kleiners
dan een biljet van honderd gul-
den. De geldschieter nam het
geld aan, maar keerde tot dus-
verre niet met het wisselgeld
terug.

Paul van Vliet komt terug naar Bonaire
KRALENDIJK — Hoewel

het Bonaire Beach Hotel
(BBH) binnen enkele weken
wederom een Nederlandse
artiest zal aantrekken, is het
inmiddels zeker, dat de Ne-
derlandse cabaretier Paul
van Vliet komend jaar 1987
weeropBonairezaloptreden.
Dan zal Van Vlieteen Neder-
landstalige show pre-
senteren.

Naar de Amigoe heeft begre-
penvan Dick Breukink, de man
achter de schermen van het
laatste optreden van Van Vliet,
is de Engelse show enorm inge-
slagen.OokPaul van Vliettoon-
de zijn tevredenheid over het
optreden op Bonaire, waar hij
dus in november 1987 zijn
nieuwste Nederlandse show zal
brengen. Hoewel Breukink zich
nog niet uitliet over de artieste
—vermoedelijkeenbekendeNe-
derlandse zangeres — die deko-
mende weken op Bonaire zal
optreden, is dat vermoedelijk
niet Anneke Grönloh die in de
vijftiger jarenveel succes oogstte
inNederland. Mevrouw Grönloh
diehetafgelopen jaarteCuracao
optrad en dat ook weer in de ko-
mende maand zal doen, blijkt
voor Bonaire te hoge financiële
eisente stellen.Daarbij isBreu-

kink bovendien niet zeker ofde
belangstelling voor Anneke
Grönloh opBonaire grootgenoeg
is. Vermoedelijkzal Martine Bijl
worden aangetrokken; een ar-
tieste die momenteel in Neder-
landveel furore maakt.

Duitse week in het
Bonaire Beach Hotel

KRALENDIJK — De actie-
ve food and beverage Dick
Breukinkvan hetBonaireBe-
achHotel (BBH) heeft deAmi-
goe meegedeeld, dat binnen-
kort een Duitse weekzal wor-
den georganiseerd in het
hotel.

In verband met de afspraken
die daarvoor gemaakt moeten
worden met verschillendeDuit-
sehotels, konBreukinknoggeen
exacte data zeggen, maar ver-
moedde wel dat de Duitse week
tegen het eind van hetkalender-
jaar,dan wel in de eerste weken
van januarizou plaats vinden.
Inmiddels zijn er al kontakten
gelegd met de chefkok van het
Sheraton hotel in Frankfurt
(Duitsland) en deze zal dan ook
persoonlijk opBonaire aanwezig
zijn tijdens genoemde Duitse
week.
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Gerensha di
Autobus Bedrijf Curacao n.v.

Ta partisipó na su usuarionani pübliko en general kv entrante
DJALUNA 27-10-1986

e ruta di
WILLEBRODUS LAGOEN LO WORDU

ALARGA TE NA KNIP
E bus lo yega te na altura di Landhuis Knip i lora bèk.— Entrante mes vn fecha lo tin vn kambio dene ruta

di Westpunt.
Bus diWestpunt lonopasa viaKloof mas, naaltura
diAmstel Hoek e bus lo lorana manrobes pasavia
Fontein i na Pannekoek e busta lora naman drechi
i salina Hulpkantoor Dokterstuin.
Saliendo diWestpunt e busta pasa mes vnruta pa
bini Otrabanda.

— E ruta Willebrodus Lagoen Knip lo kuminsa kore
den week-end 2kareda mainta i 2 atardi entrante
1 november 1986. Esaki lo ta riba vn pruf.
Djasabra idjadumingu ta salivnbusdiOtrabanda.

B'orilo'ordi mainta )'"
3'ori s'ordi atardi ) Salida tor diKnip.
9'oriH'or mainta ) .4'ori 6'or atardi ) Salida tor diRiffort

Gerensha
B.E. Wanga.

Te betreuren was het feit
datzo weinigmensen detocht
naar Centro Pro Arte ge-
maakt hadden. Voor hen die
twijfels hadden over de aan-
trekkelijkheid van een trou-
badours- festival: het is zon-
dermeer demoeite waard. De
kaarten voor vanavond zul-
len waarschijnlijk nog niet
uitverkochtzijn,zodat men er
zekerterechtkan. Ook zonda-
gavondkan men noggaan als
de finale- avond gehouden
wordt. De organisatie ver-
dient ook wel een grotere op-
komst voor het vele werk dat
met name door initiatiefne-
mer Oswin (Chin) Behilia
verricht is.

Grupo Serenade schitterde
na depauzeineenwervelende
show. Jammer was daarbij
datde groepin hetbegin bijna
niet te verstaan was omdat de
muziek de zangers over-
schreeuwde.Toen ditwas bij-
gesteld kon de zaal pas goed
genieten van het warme
stemgeluid van de vele zan-
gersenzangeressen ophetpo-
dium.

niet alleen zeer warm aan-
deed maar eveneens precies
bij de troubadours- muziek
scheente passen.

Overigens kan ik niet af-
sluiten zonder wederom een
hartgrondig "Foei" aan de di-
rectie van Centro Pro Arte.
Sinds de airco daar na de
brand gerepareerd is, heeft de
zaal een zeer tropisch kli-
maat. Voor alle mensen die
daar "jassie dassie" zitten
niet erg prettig en zeker niet
als er toch een flink bedrag
aan entree betaald moet
worden.
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>o_fers e^e gezamennJk een
j^schapvan vredetrachtenrengen. Dat is ookdeopzet

le " dePidof, de internationa-
le°J"_anisatie achter het ge-
'_H We^e over de nele we~
j„ festivals organiseert en
Ü -_rÖlee noopt ac mensen
i»t r *°*e^aar tebrengen.
Ha stelde vice- voorzitter
HqJ^ de Groot gisteravond

Smaals. Hij toonde zichook
Qr tevreden met ditfestival
_t .'Jöiek is op de wereld en
iJde dat dit blijk gafvan

»P_'t16 creativiteit.De Groot

Ijj ?* dehoop uit dat het niet
'Vafeerste troubadours-fes-
-0 * 2al blijven, maar dat erjpelezu iien volgen.
e et officiële gedeelteduur-
Ok lGt te 'an& en zo noort dat
ft °P een avond waarbij deers aan het woord moe-

v |
e eerste van drie opeen-

'gende festival- avonden
e rd gisteren uiteraard met
fj 1officieei tintje geopend.

Was premier Don Marti-
H ?le deofficiële openingver-

.i t
een a^etroubadoursen

Hj,'inlandse jury- leden een
K| 'S verblijf toewenste op. raQao. Hij noemde het niet
de eer een competitie tussen
!j. troubadours
v» 8resultaat hetbepalen
*.Ü .^n wi1111331"» maar meer
k? Joint- venture" van de

4 Willemstad—Metop
|j Achtergrond een werke-
|Jk prachtig decor,
i achten gisteravond een
l)ii )

van *® troubadours
<1. _ "boodschap"over aan

helaas zeer weinigeaan-
tuigen op het eerste In-
b^ationale Troubadours
L^tival (Introfesticur) datL" Curacao gehouden

Het decorvan Introfesticus
is zondermeer prachtig: met
op de achtergrond het woord
"Curagao" bestaat het decor
uiteen weergavevan deHan-
delskade waarbij gekozen is
voor een kleurenschakeling
van beige tot bruin, hetgeen

ten komen. Zestien trouba-
dours (ofwel volgens het
woordenboek "Provengaalse
minnezanger in de midde-
leeuwen" en tegenwoordig
"rondtrekkende liedjeszan-
ger die zichzelf begeleidt")
traden gisteravond op. Dit
ging achter elkaar door, het-
geen tot enige vermoeidheid
bij hetpubliek leidde.Het zou
misschien aan te raden zijn,
detroubadourseenkeer teon-
derbreken door bijvoorbeeld
een kortoptreden van dezang
en dansgroep Serenade die
gisteren na de pauze een
prachtige showverzorgde.

De troubadours bleken al-
len van internationaleklas-
se. De Cura?aose Enid Hol-
lander viel zeker op, terwijl
daarnaasttroubadourMarcel
van Steenhoven uit Neder-
land tot één van de beste be-
hoorde. Het was met name
zijngitaarspeldatzich onder-
scheidde van de rest, terwijl
Marcel regelmatig van melo-
die veranderde. Zeer humo-
ristisch in het geheel was de
lerse Tomasz Szwed die het
lied "Sometimes I must have
drink"bracht en daarbij ver-
haaldeover deproblemen van
een onervaren jongeman die
een meisje tracht te verlei-
den. De Spaanse troubadour
De Diego is ook éénvan mijn
favorieten, met name door
zijn enigszins hese stem en
hetoriginele gebruik van een
mondharmonica naast zijngi-
taar.

AMIGOE 7

Helaas kleine opkomst vanpubliek
Mooie liederen van Troubadours

in goed georganiseerde show

Huidige cursus geeft slechts bevoegdheid voor eenjaar
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BONAIRE
AGENDA

KtE:8000'JJ^WEER: 8222( J^ENTRALE: 8845

i*"-L teLagoen: maandag t/mvrijdag„* 00-16.00uur; zaterdag 08.00-12.00

?J?ARE BIBLIOTHEEK
K«Btgden voor het publiek)
r 9en donderdag van 14.00-18.00
Ki?nstla9 en vrijdag van 08.00-12.00/

00 uur;zaterdag van 10.00-12.00

voor lezers)
van 14.00-19.00 uur.

maandag t/m vrijdag
Cekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.

CjCE CLUBSI jT*donderdagavond 19.30uur - Hotel

J?""formatieE. Felipa, te1.:8546/8238.
Table: elke tweede maandag -jj**nt.mTerra Corra.: Woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.L

kWSKANTOOR EN BEVOLKING:
Iq '2 00/1 _.00-15.30u_rlokettengeo-

J^BIBLIOTHEEK: voor bezichtigingngelieve contact opte nemen met de
Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
h

opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-"van 12.00-24.00uur.
L~EKU_R (gezaghebber): elke donder-en 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-
iJ'n de maand van 10.00-12.00uur te

k.
$'*ntiyano)

Real Rincon (Bonaire vs Victory
ILuracao) - Stadion te Playa.

fc'ENSTEN
Kralendijk:

» lks 18.45 uur;zondag 08.30 en 19.00

C*°tokerk Antriol:
K*« 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00
tv

Ocuskerk Rincon.
fe. ookzondag, 19.30uur.

<H J^TENBEZORGINGdoorgeven
L'^vr. a. Wong- Loi- Sing, Kaya

Totale cursus papiamentu
gaat wel vier jaar duren

Wild
West
inCafe
Royal

PHILIPSBURG — Het
was onlangs druk in de
straten van Philipsburg,
waar toeristen van drie
cruiseschepen rondliepen
om tewinkelen en te genie-
ten van de gezelligheidof
om telunchenin eenvan de
velegelegenheden.Een on-
plezierig voorval had
plaats toen een groepjetoe-
risten in CafeRoyal aan de
Frontstreet een gevecht
voortzette, datnaar achte-
rafbleek, eerderbegonnen
was aan boord van het
schip.

Een ooggetuige vertelde,
dat hij twee mannen op twee
anderen zag toelopen, die in
Cafe Royal zaten te lunchen.
Er volgde een heftige woor-
denwisseling die al spoedig
overging in een gevecht,
waarbij alles ter hand geno-
men werd wat voor het grij-
pen lag: flessen, messen en
vorken en ook stoelen. Een
van de mannen had zelfs op
een gegeven momnent een
keukenmes van het restau-
rant in zijn handen. "Ik beg-
rijp nog niet, hoe hijdaaraan-
gekomen is", zegt deeigenaar
van CafeRoyal, Rene Florijn.
Ook de vrouwen mengden
zich in het strijdgewoel ter-
wijl deandere gasteneen vei-
ligheenkomenzochten onder
tafels of achter de tapkast.
Het gegil en het geschreeuw
was niet van de lucht. "Het
leek wel een film", aldus een
van deooggetuigen.

Florijn die depolitie gebeld
had, zat intussen niet stil en
slaagde erin de groep die in
zijn restaurant de lunch ge-
bruikte in veiligheid te bren-
gen via de achterdeur, daar-
mee erger voorkomend. Toen
de politie kwam, was de
vechtpartij voorbij.

Later op de dag zijn de be-
treffende mensen teruggeko-
men samen met vertegen-
woordigers van het schip en
hebben ze aangeboden de
schadetebetalen.Florijnwie-
gerde dat:"lk was allang blij
dat er geen doden waren ge-
vallen".Wel is hijvan plan de
Kamer vanKoophandel te be-
naderen en om meer politie-
patrouille te vragen op dit
soort topdagen.

Volgende maand verwacht
Philipsburg zes schepen op
een dag.



Westduitsers
Bezorgder over
vervuiling dan
over terrorisme

NEURENBERCx — De
Westduitsers zijn zes keer zo
bangvoor vervuilingvan hetmi-
lieu als voor het terrorisme.
Maar het meest bezorgd zijn ze
voor werkloosheid, zo blijkt uit
deresultaten van eenopinie- on-
:., rzoek dateen instituut inNeu-
renberg gehouden heeft.

Noemde in 1980 nog maar 9
procent van deWestduitsers het
milieu als punt van extra zorg,
nu benauwt datthema niet min-
der dan 43 procent van hen.

Anderzijds daalde de angst
voor het terrorisme van 16 pro-
cent in 1980tot7procent in 1986.

Bijna tweederde of 65 procent
van de Westduitsers is nog
steeds bang zonder werk te ra-
ken. Drie jaar geleden lag dit
percentage overigens hoger: op
75. In het afgelopen jaar is het
aantal Westduitsers zonder
baan gedaald.

Ook de angstvoor een kernoor-
log neemt af bij de oosterburen.
Was in 1984 nog 28procent van
de Westduitsers hier bang voor,
dit jaargafmaar 12 procent van
deondervraagden aan zich op dit
punt zorgen te maken.
..

GOLDEN
DRIVE-IN:

djasabra
pa 9'or i 12'or
djadumingu

pa 7.30 i 10'or

AMERICA'S
NR. 1 FILM
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BEKENDMAKING
De Gezaghebber van het eilandgebied Curagao, Plaatselijk Hoofd van
Politie,

MAAKT HIERBIJ BEKEND:
datzij, die in heteilandgebiedCuragao in het bezitzijnvan een machtiging
tot hetbij zich hebbenvan een wapenen/of vuurwapen op de open-
bareweg of een voor het publiektoegankelijke plaats danwel tot het
voorhanden hebbenvan een vuurwapen, welke machtiging(en) op 31
december 1986verloopt (verlopen), hun aanvragen voor verlenging van
deze machtiging(en) uiterlijk 31 oktober 1986 te zijnen kantore moeten
indienen.
Gelijktijdig bij de indiening dientde aanvrager van een verlenging van een
machtiging tot het:

a) "bij zich hebben" tl. 5,—aan verschuldigde zegelrechten tevoldoen;
b) "voorhanden hebben" fl. 2 — aan verschuldigde zegelrechtenalsook

voor elk wapen tl. I,—aan administratiekosten te voldoen.

Voorts dienen aanvragers van verlenging van een machtigingtot het bij
zich of voorhanden hebbenvan een (vuurjwapen, afhankelijk van de doe-
leinden waarvoor de machtiging werd verleend, overte leggen:
voor bewakingsdoeleinden:een werkgeversverklaring;
voor jachtdoeleinden:een bewijs of verklaring van eigendom/huur/er-
fpacht van het betreffend terrein c.g. verklaring van toestemming om het
betreffend terrein te gebruikenvan de eigenaar;
voor schietsportdoeleinden: een verklaring van lidmaatschapvan een er-
kende schietvereniging.
Aanvragers, diein de loopvan hetkalenderjaar 1987de leeftijdvan 70 jaar
bereiken ofreeds ouder zijn, dienenbovendien een dooreen plaatselijke
arts afgegeven geneeskundige verklaring op een model-formulier, ver-
krijgbaar aan de Politie-hoofdwacht (kamer 11)of de Politiewacht Barber,
over te leggen.
De visering van machtigingen en controle van (vuur)wapenen vinden
plaats:
—in de periode van 3 novembert/m 21 november 1986aan de Politie-

post te Soto in hetderdedistrict, alhier, voor machtiginghouders woon-
achtig in het gebied ten westen van Grote Berg;— in de periodevan 1 decembert/ml9decemberl9B6aandePolitiepost
te Dominguito, Caracasbaaiweg no. 158(t/o R.K. Kerk te Janwé). al-
hier, voor machtiginghouders woonachtig ten oostenvan Grote Berg.

De aandachtwordt eropgevestigd, dat afgezienvan een onverwijldeinbe-
slagneming van het betrokken vuurwapen, betrokken machtiginghouder
zich ook aan een strafvervolgingwegens verbodenwapenbezit blootstelt,
indien men een (vuur)wapen bij zien of voorhanden heeft, zonder in het
bezit te zijn van een daartoe strekkend geldigemachtiging.

Curagao, 22 oktober 1986.
De Gezaghebber van het eilandgebiedCuragao, (a.i.)
Plaatselijk Hoofd van Politie.

_____________M__M___^___^M^M_____________»H^_^__________

«GOBIERNU DI KORSOU
KAMPANA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KORSOU
ULTIMO OPORTUNIDAT

Gobièrnu di Körosou ta partisipa kv durante siman di djaluna dia 27 di
oktober te i kv djabièrnè dia 31 di oktober 1986, truk ta pasa kohe shushi
den siguiente kaya pa ULTIMO BIAHA. Despues kv trük pasa kohe shushi,
NO POR PONE SHUSHI AFO MAS!!

I- Stoppelweg - Mgr. Verrietweg - Pastoor v. Koolwijkweg - Mgr. Kieckens-
weg - Gouv. v Lansbergeweg - Roosendaalweg - Prof. Knappertweg -
Pastoor Blommerdeweg - Soeur Gerardaweg - Frater Richardusweg - Frater
Radulphusweg - Amazoneweg - Orinocoweg - Caucaweg - Maranonweg -
Caroniestraat - Hudsonweg - St. Lawrenceweg - Apureweg - Missouriweg -
Nigerweg - Congoweg - Coloradoweg - Tocantinoweg - Atratoweg - Nijlweg
La Plataweg - Yukomweg.

- Sucasa - Wishi - Australië - Quinta Leonor no. 4 - Daimariweg - Edison-
straat - Marconistraat - Siraon Stevenstraat - Rontgenstraat - Rutherford-
straat - Ohmstraat - Voltstraat - Graham - Bellstraat - Galvanistraat -
Faradaystraat.

— Parmantiersweg - Lindberghweg - Ontarioweg - Sarina for di Parmanticrs-
weg bai direkshon ost te kv Edon Sales - Fokkerweg for di Muskus bai ost

te kv Nelis Bar - Architectenweg - Timmermansweg - Kaminda Elèktrishèn
Monteursweg - Oude Caracasbaaiweg - Druifweg - Dividiviweg - Tampanja-
weg - Sorsacaweg - Apelsinaweg - Carawaraweg for di Druifweg te Domin-
guitoweg - Milonweg - Mispelweg for di Dividiviweg te Dominguitoweg -
Granaatappelweg for di Dividiviweg te Dominguitoweg - Mangoweg - Kaya
Shèrs - Kaya Gobi - Kaya Stila - Kaya Konfó - Kaya Sambarku - Landhuis
Koraal Specht.

AWOR KU BO BARIO TA LIMPI TA KEDA
NA KADA HABITANTE PA MANTENE LIMPI!!

DEMOSTRA SENTIDO SIVIKO, NO TIRA SHUSHI RIBA KAYA
SI TA POSIBEL BARI DILANTI BO PORTA.

Koordinador di Kaïnpana,
Dept R.P. Ing. W.M. Franco.

_f*.c>^yrinde n.v.

OPENBARE AANBESTEDING
Curacao Industrial and

International Trade Development Co.
(Curinde) N.v.

maakt bekend de aanbesteding van:
Bestek D.O.W. 86-25

Het bouwen van twee 1.P.8. -
loodsen BI en B2te Brievengat.

Inlichtingen:
De inlichtingen-vergadering zal gehouden worden ten kan-
tore van de Dierïst Openbare Werken op woensdag 5 no-
vember 1986 om 09.00 uur a.m.
Nota van Inlichtingen:
De nota's van Inlichtingen en Wijzigingen liggen vanaf 12
november 1986 ter inzage op het kantoor van de Dienst
OpenbareWerken Curacao. Aan dekopers van een bestek
zal de daarop betrekking hebbende nota worden toege-
zonden.
Inschrijving en Aanbesteding:
De inschrijving dient in een gesloten enveloppe waarop
duidelijkde besteknummers zijn vermeld, te worden gede-
poneerd in een daarvoor bestemdeen als zodanig aange-
duide bus tenkantore van Curinde N.V. Landhuis Konings-
plein Emancipatie Blvd. 7. Willemstad, tot uiterlijk op
woensdag 26 november 1986 om 10.00 uur a.m.. wanneer
de opening der inschrijving za!plaatsvinden.
Bestekken:
De bestekken en de daarbij behorende bescheiden zijn
vanaf 27 oktober 1986bij de Dienst Openbare Werken Cu-
racao te verkrijgen na betaling van NA/. 250.- per bestek.

C U R I N D E_N:y;
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Próspero Baïz-lnterconti Nvf>|^^ I
MET SPOED GEVRAAGD

Een ARTSENBEZOEKER(STER)

Vereisten:— ruime ervaring als artsenbezoe-
ker(ster)— aantoonbare verkoop resultaten— niveau HAVO/VWO of
assistent apothekers opleiding.

Wij bieden de geschikte kandidaat een
aantrekkelijk salaris met uitstekende se-
cundaire arbeidsvoorwaarden.
U kunt telefonisch solliciteren bij Próspero
Baiz Interconti (Pharma) tel.: 615844,
toestel 40, Mevr. A. Sprock.

__Ü ESSO MOTOR OILS llïffa
for best cn 9ine protection v|| jjp
and highest performance,

NOW ALSO AVAILABLE IN CURACAO
(|%V) s.e.l. maduro & sons (curacao). inc. /fccM
\ J Tel.: 623793 - 624599 V^ __/

_^
f Denkt v eens even in:

13 Zonderbetalen wandelt U metzo'n begerenswaaf'
CHOW-CHOW I dige Bernina de winkel uit.

PUPPIES U doet gewoonmee met onze Kerstaktie.
TF kf __ _l> Voor e,ke /" 25 >— heeft U reeds een kans.iil vajkjy Iste prj jS Bernina vo, auti teW>Ve ’.2320,-

-m/v zwart en bruin, ont- 1 2de prijs Bernette Overlook
wormt en ingeënt. 3de prijs Bernina model 811.

I Tel-73462 J I II I SIS VH<I I \ j
boven Zuikertintje

OPENBARE VERKOPING |
Op donderdag 13 november 1986, des morgens om 10.00uur, zal ten over-
staan van één dernotarissen van het kantoor Smeets & Thesseling of hun
waarnemer ten kantore aan de Emancipatie Boulevard 18 in het openbaar
worden verkochtkrachtens artikel 1203van het Burgerlijk Wetboekvan de
Nederlandse Antillen:

a. een perceel grond, bekend als kavel nummer 115van het verkave*
lingsplan "JAN THIEL", groot 1.760 m2,gelegenop JAN THIELin
het tweede district van Curacao, nader omschreven in meetbrie'
nummer 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 JAN
THIEL in het tweede district van Curacao, nader omschreven ir>
meetbrief nummer 194 de dato27 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 van
voornoemde notarissen ter inzage.
De condities houden ondermeerin debepaling, datvan iederebiedercjevor-
derd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtin-
gen, een bankgarantie of anderezekerheid stelt.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te|
houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

SMEETS & THESSELING
notarissen
Emancipatie Boulevard 18
Alhier.

\ Tel.: 74222/78222. J

TE HUUR J
Gemeubileerd

APPARTEMENT! a

’. 375,- I I
Telf.: 614072 I (

na 6.00 uur p.m.

___________________________ _B BI __k ■11 1 818_____________________________■_■ ____k. B _P rl Bk B B"" B B_____■__■ || I B^ B i B B/BJ B

Ta responsabilidat di vn gobièrnu pa söru pa
bienestar di su pueblo. Pa garantis'e kv no awe
so, pero den futuro tambe e por konta kv pro-
tekshon di lei, kv fasilidat i derechinan basiko i
kv trabou.
Meskos ta tarea di vn kabes di famia pa vigila j
siguridat di esnan kv e ’ J
ta responsabel p'e. Nan J§7 ■

_______ '?_P __b_______P ______
i hana kuido médiko 1 mm ________Jjf__J

"Siguridat".
I si vn gobièrnu ta purba logra siguridat kv lei-
nan sivil i penal i kv medidanan ekonómiko, abo,_ "kabes di famia, tin e posibilidat di seguro.

Siguridat tabo tarea. JJë|fe
Pa sigurabu, ta di nos. «Wills

énrwst
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