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Nieuws
in

vogelvlucht
j^ARIJS— HetTsjaad- leger heeft

■JIgevechten rond een belangrijke
lauchtraacht-basis innoord[BJaad8 Jaad 384 Libiers gedood. Be-

r'Éfrijke hoeveelheden militair ma-
Jfieelwerdenvernield.AanTsjaad-

vielen 6 doden.
*****kSIDON — Israelbestookte vrijdag

JJestijnsedoelenvlakbij deLibane-
*havenstadSidon.Er namen 4toes-
"len aan de actie deel.

*****"AGDAD — Iran is bezigmet een
jachtig geheimzinnigafwate-
l'lgs- project ten oosten van de
£aakse havenstad Basra wat wel
"*ns een voorbereidingkan zyn voor
*n nieuwIraans offensief. Het gaat
J" honderd meter brede kanalen, aarvan er tien evenwijdig aan el-
**t lopen.

*****jÖEIRUT— In Libanon is een 2e
S^dische gijzelaar, de zakenman
7?*b, vrijgelaten, aldusdeShi'itsche
J*IAL-militie.Hijwerdop26janua-
'*fiwest Beirut ontvoerd.

*****MANILA — Een der bommen
'armee woensdagde aanslag werd

pleegd op de Filipijnse militaire
ï^demie blijkt te komen uit een in
£ doorhet legeronderschepte en ge-

zending wapens. Daar-
vraagt men zich afofde aanslag

is door het communistisch
welke het ookontkend heeft.

*****I&ASTIA — Met eenreeks van 50
Jotaanslagenhebbende Corsicaan-

Bjeparatisten de verkiezingsdagin-
r'uid van morgen in het noordenHlhun eiland.De schadebleefover
Valgemeenbeperkt totkapotte ra-

for> en deuren aan gebouwen als
enz.

*****I^EWYORK—De VSnemen opde
J^andag te beginnenjaar- vergade-

van de Interamerikaanse Ont-
wikkelingsbank (BID) een hard
j^ndpunt in. Men eist meer stem-
Jj*hten zelfs het veto- recht by' de
?*kenning van kredieten aan lan-
*"» inLatijnsAmerika. De VSwillen

uitoefenen op de manier
jAropdekredieten wordenbesteed.
'todeed dit totheden toeniet, in te-
pstellingtot IMF en Wereldbank.
i*nge tijd beschouwden Latijns
perika en de Cariben de BID als
.Un eigen organisatie maar sinds
Lort hebben de VS er grote be-
.jj^gstelling voor gekregen.Er zyn

*> industrie- landen lidvan, die het
ratste deel van de contributiebe-
ffen.

*****
PRETORIA—Er iseenverboduit-

rvaardigd voor de herdenking van
.et bloedbad van Sharpeville op 21

60, toen 69 zwarten gedood
.erden. Het verbod geldt tot
M*ensdag.Directielidvan deZuidaf-
JJ^aanse staatsomroep SABC, Ter-
?"lanche, isontslagennadathy' eer-
J*r het lidmaatschapvan de Nasic-
ale (regerings-) partij had opge-
ld.Dit gebeurde omdat SABC- di-
jjj-tieledenniet meer politiek actief
ï**iqmogen zijn.De ZA-politieheeft

Jensen aangehouden ivm de
j^ordop 7zwarte scholierenbyDur-
tl-Een paar honderd jongeren be-

/J'rmden deZA-ambassadeinParijs
I? vernielden er voor 75.000 dollar.
?etwas eenprotest tegen deveroor-
o. 'ng van een Franse docent in

*****
j LISSABON—HetRenamo-verzet. Mozambique heeft verschillende

gepleegd zoals op de be-
oliepijp- leidingen 2 spoor-

i*B- verbindingen. Er zouden tien-
(j 'len soldatenzijn omgekomen, al-

*****WORK — In Wall Street
{^■"d de 2300 punten- grens van de
r*w Jones indexruimschoots gepas-
Jj6l^vrijdag toen voor de 4e achte-
j. j®ft- volgende dag deze index eeneuw record vestigde; met een sty-
fM van 33,94 pnt kwam hij op

"2,52 pnt. Dow Jones vertegen-
cpordigt de 30 belangrijkste indus-

elefondsen.
*****Washington — De contra's

y'Jtvangen van de 40 miljoen dollar
j^"hulp voornamelijk mortieren,

l^chine- gewerenenz. AldusDefen-
in Washington.De afzender isde

inf e *^e ook voorziet van. 'orniatie voor aanvallen op dam-jr^ibruggen, electriciteits- centra-
ls en haven- installaties, aldus de
I e wYorkTimes. De contra'smoetenj*nnelijkde infra-structuur treffen.
B^a- president Ortega heeft fel ge-

tegendezeCIA- hulp. Hy
BUemt dit "immorele politiek vanj^ats-terrorisme", waarvoor Was-
liiuf^onrechtstreeks verantwoorde-
tiia 18'Contra- leider Robelo beves-
doi ï de ontvangstvanruim 100.000
oilarviaNorth, de Nationaleveilig-
jjeidsraads- man die in het Witte

K. s werkte en die min of meer de
o *n: contra- zaak leidde en daarom
blagenwerd.

*****

Cocaïne gevonden
in container door
douanevan Miami

MIAMI — In een uit Ecuador
afkomstige container heeft de
douanevanMiami eenpartij van
635kilo cocaineaangetroffen. Er
werden vijf arrestaties verricht.
De container bevond zich aan
boordvan hetvrachtschip Colon.
In de container bevonden zich
lichte metalen meubelen welke
dooreen maatschappijuit Guay-
aquil waren verstuurd. De auto-
riteiten gaven vergunning de
container in te voeren en te
transporteren naar een maga-
zijn. Ondertussen hieldmen een
oogje in het zeil. Men greep in
toen vijfmannen probeerden het
spul uit de container te halen
waarin het verborgen zat achter
een lozewand. Met dearrestatie
van de mannen werden ook me-
teen vier voertuigen in beslag
genomen, twee motorfietsen en
een hijskraan.

zijn waarvan het type onderwijs
dat daar wordt gegeven, in het
papiaments vermeld wordt, is de
school te Steenen Koraal de
eerste, waarbij ditop netgebouw
zelfwerd aangegeven.

school, waar kleuter- en basis-
onderwijs zal worden gegeven,
het komende nieuwe schooljaar
in gebruik te nemen.

Alhoeweler
op het eiland meerdere scholen

WILLEMSTAD -Aan de
Kaya KuraPiedra te SteenenKo-
raal zal naar verwachting na de
Paos- vakantie een nieuw school-
gebouw worde» opgeleverd. Het
is de bedoeling .aamloze

Monte Carlo Gold Mines laat niets los

Goud van goed gehalte
in bodem Aruba aangetroffen

ORANJESTAD — De afge-
lopen dagen hebben de
mijnexpertRobert Salina en
GordonLevier, directeur van
de Monte Carlo Gold Mines
Ltd. onderzoekingen op Aru-
ba gedaan naar de mogelijke
aanwezigheid van goudin de
Arubaanse bodem.

Dit geschiedt in samenwer-
king en overleg met de vorige
jaar op Aruba opgerichte Cana-
ruba Gold Development nv. Er
zoudentijdens ditonderzoek eni-
ge belangrijke ontdekkingen
zijn gedaan, in dit stadium wil-
den deheren niet bekend maken
waar en wat, maar er zijn wel
aanwijzingen dat er mogelijk
goud in deArubaansebodem zit.
Het quartz dat gevonden werd,
zou goud in zich hebben. Wel
werd een stuk quartz, waarin
zich goud bevindt, losgemaakt
en meegenomenvoor verder on-
derzoek. Het stuk steen van on-
geveer 100 pond, dat werd mee-
genomen en in bijzijnvan getui-
gen'werd stukgeslagen, zou elf
ounce goud hebben bevat van
goed gehalte.

De heren verwachten dat uit
iedere ton gesteente dat gevon-
denwordt opzijn minstzesounce
goud kan worden gehaald. Het
ochtendblad Corant bracht van-
morgen deze gegevens met een
foto- reportage erbij. Het goud
datgevondenwerd enaan getui-

genwerd getoond,zou een waar-
de van vijfduizend dollar heb-
ben. Er zullen nu verderstrek-
kende onderzoekingen gaan
plaatsvinden — ondermeer van-
uit de lucht met een speciaal
daartoe ingericht vliegtuig —
om na te gaan of er nog andere
mineralen in de Arubaanse bo-
dem zitten. Het vliegtuig zou
vandaag op Aruba aankomen.
De heerGordonLevier lietweten
datineerste instantie25mensen
werk zullen vinden doch dat dit
op den duur kan worden uitge-
breid.

Met mitrailleur doorzeefd
Jongeman in centrum
Mexicostad gedood

MEXICOSTAD — Op een
plein hetincentrum vande Mex-
icaanse hoofdstad is een jonge-
man dood geschoten met ge-
bruikmaking van een mitrail-
leur.Erwerden 38kogelgaten in
het doorzeefde lichaam van de
jongemanaangetroffen. De aan-
slag moet vanuit een rijdende
auto zijn gepleegd. De wagen
droeg geen kenteken. Het ge-
beurde niet ver van het ministe-
rie van Justitie. Deze aanslag is
slechst één uit een golfvan ge-
weld cm misdaad welke Mex-
icostad overspoelt.

Van der Veen wil vergadering metBadejo

DP kaart problemen
van Voogdijraad aan

WILLEMSTAD — De
Centrale Commissie van de
Staten van de Nederlandse
Antillen zal half volgende
weekinbesloten vergadering
bijeenkomen met minister
van Onderwijs, Cultuur en
Welzijnszorg, drs Linda Ba-
dejo-Richardson. Doel van de
vergadering is debespreking
van problemen die werden
gesignaleerd bij deonder mi-
nisterBadejo ressorterende
Voogdijraad.

De vergadering vindt plaats
opverzoek van defractie- leider
van de coalitie-partij DP in de
Staten, Petrusvan derVeen.Die
verzoent deze week in een brief
aan devoorzittervan hetAntilli-
aanse parlement, een dergelijke
bijeenkomst te beleggen. Hij

vroeg dit in verband met in-
lichtingen die hij verkreeg over
het niet goed functioneren van
de Voogdijraad en moeilijkhe-
den die zich daar zouden voor-
doenvoor watbetrefteen behoor-
lijke leiding van deRaad.

Over de problemen die zich,
volgens de hem bereikte infor-
matie, binnen de Voogdijraad
momenteelzouden afspelen,wil-
deechtervandaag VanderVeen
tegenover deAmigoegeen nade-
re bijzonderheden prijsgeven.
Hij zei deze eerst op de besloten
vergadering met de minister
naar voren tewillenbrengen.De
bewindsvrouwe zal bij die gele-
genheid wórden gevraagd een
uiteenzetting te geven van de si-
tuatie bij de Voogdijraad, aldus
de fractie- leidervan deDP in de
Staten.

DADERS ONTKOMEN OP MOTORFIETS IN ROME
Aftakking Rode Brigades eist verantwoordelijkheid moord op

Luchtmacht-generaal doelwit
2e terreuractie '87 in Italië

ROME — Een Italiaanse generaal isvrijdagavond in Rome
hetslachtoffer gewordenvan een moordaanslag.De generaal
Licio Giorgeriwerddoortwee mannendoodgeschoten toen hij
in zijn dienstwagendoordehoofdstadreed.De dadersontkwa-
menopeenmotorfiets.Ditheeft deItaliaansepolitiebekendge-
maakt.Volgens deItaliaanseminister van Defensie, Giovanni
Spadolini, is demoordop de generaal hetwerkvan een linkse
terreurorganisatie. "De Rode Brigades gaan doormethunac-
ties" zei Spadolini.

De 61-jarige Giorgeri, die ge-
neraal bij de luchtmacht was,
werddoorpistool- kogels gedood.
De daders van de aanslag, wier
gezichten verborgen gingen
achter motorhelmen, wisten te
ontsnappen. Onmiddellijk na de
aanslag richtte de politie weg-
versperringenop indebuurt.De
aanslag vond plaats in een wijk
ten zuidwesten van het Vati-
caan.

Ineen anoniemtelefoontjeaan
de redactie van de Milanese
krant Republica stelde de "Bond
van strijdende communisten",
een aftakking van de Rode Bri-

gades, zich verantwoordelijk
voor de moord op generaalLicio "Giorgeri.Een woordvoerstervan
de groepering meldde: "Vana-
vond hebbenwijLicio vermoord,
een hoge functionaris, die ver-
antwoordelijk is voor defabrica-
gevan wapensen luchtvaart-en
ruimte- bewapening. Een com-
muniquévolgt". Daarna hing de
vrouw op.

Giorgeri was directeurvan de
afdeling voor de productie van
luchtvaart- en ruimte- wapens
van de Italiaanse luchtmacht.
Hij werd even voor zes uur ge-
doodtoen hij inzijndienstautoop
weg was naar huis. Volgens oog-
getuigen vuurden twee jonge-
mannen vanaf een motorfiets
een aantal schoten op de gene-
raal af. De zwaargewonde gene-
raal overleed tijdenshetvervoer
naar eenziekenhuis. Zijn chauf-
feur bleef ongedeerd, maar
moest met een shock in het zie-
kenhuis worden opgenomen.

Het is de tweede keer dit jaar
dat deRode Brigades van zich
doen spreken. Vorige maand
werdenbijeenroofoverval op een
geldtransportinRome twee poli-
tie-agentengedood.Deroofover-
val, waarvoor de organisatie
"Rode Brigades- strijdende com-
munistische partij" zich ver-
antwoordelijk stelde, wekte de
vrees voor een nieuwe golfvan
terreurdaden.

Hetpolitieke geweldwas aan-
zienlijk afgenomen nadat de po-
litie in het begin van de jaren
tachtig een groot aantalRode
Brigade- leden had opgepakt.
Volgens de politie hebben de
overgebleven leden van de guer-
rilla- organisatie en een nieuwe
lichting terroristen mogelijk
weer een aantalcellen gevormd
in Rome.

De overval op het
geldtransport, die opklaarlichte

dagplaatsvond en waarbij dene-
gen overvallers een politiewa-
gen met bijna honderd kogels
doorzeefden, toonde volgens de
politie aan dat destadsguerrilla-
strijders goed bewapend en ui-
terst hecht georganiseerd zijn.
De overvallers wisten te ontko-
menen totnog toeheeft depolitie
geen enkel spoor van hen kun-
nen vinden.

Tussen 1977 en 1980 voerden
deRode Brigades een groot aan-
tal terreuracties uit in Italië,
waarbij in totaal zeventien pu-
blieke figuren werden gedood.
De meest gewaagdeactie van de
Rode Brigades was de ontvoe-
ring van de vroegere Christen-
democratischepremier Aldo Mo-
ro in 1978.Moro werd later door
zijn ontvoerders vermoord.

Drankje op feestdag fataal voor 15oudjes

Bewoners van Venezolaans
bejaardentehuis vergiftigd

SAN CRISTOBAL — Vijf-
tienbejaarden zijn inVenezu-
elaom hetleven gekomen bij
het gebruik van een drankje
datvergiftigd was geworden
doordat het aangelengd was
met een verdelgings- middel.
Er liggennog 119mensen met
vergiftigings- verschijnselen
in ziekenhuizen.

Als gevolg van het drinken
van Masato welk drankjeergpo-
pulair is werdendetientallenbe-
jaardensamen met zesreligieu-
zen opgenomen. Deze zusters
zijn werkzaam in het bejaarden-

huisSan Pablo waarhet ongeluk
zichvoordeed en datgelegenis in
de Andes- stad San Cristobal,
welke achthonderd kilometer
ten westenvanCaracas ligt. Het
drankje werd gebruikt bij de
lunch.De toestandvan de in het
ziekenhuisopgenomenen wordt
"ernstig" genoemd. De gemid-
deldeleeftjd van debejaarden is
namelijk 82. We moeten realis-
tisch zijn, zo getuigde minister
Oto HernandezPieretti van Ge-
zondheidszorg in dit verband.
"Het aantal doden zal nog stij-
gen".Het doden- cijferis danook
al enige keren bijgesteld. Aan-
vankelijk werd gemeld dat er
acht doden waren gevallen. La-
terwerd gesprokenover dertien,
AP meldde vanmorgen dater al
vijftien doden zijn. Meteen na
het gebruik van deMasatokwa-
men drie bejaardenal te overlij-
den. De andere bejaarden wer-
den misselijk, moesten overge-
ven of kregen last van adem-
nood.

De ziekenhuizen in San Cris-
tobal werden na het bekendwor-
den van het gebeuren in staat
van uiterste paraatheid ge-
bracht. Men beschikte echter
niet over voldoende bedden om
alle 135 bewoners van het be-
jaarden- tehuis en hun verple-
gend personeel op te vangen. Er
moesten daarom nood- voorzie-
ningen worden getroffen. Zo
werden er patiënten op de gan-
gen gelegd. In het San Pablo-
huiszijn relligieuzen werkzaam
van de congregatie Zusters van
dehulpelozen.

Bij het onderzoek dat door de
politie wordt ingesteld houdt
men rekening met de mogelijk-
heid dateen geestelijk gestoorde
bejaarde het bestrij dings- mid-
del in de Masato heeft gedaan.
Dit is een niet- alcoholische
drank welke vervaardigd wordt
uit mais. In het Venezolaanse
Andes- gebiedis heteenpopulai-
re drank. Daar moet het uiterst
vergiftige parathion in gedaan
zijn. Het drankje werd gebruikt
bij een wat feestelijker maaltijd
dan normaal, namelijk bij gele-
genheid van het feest van Sint
Jozef. Men had een voorraad pa-
rathion opgeslagen in het be-
jaarden-tehuis om het te gebrui-
ken tegen de insekten.

Dit is de grootste vergifti-
gings- ramp voor zover als be-
kend in de Venezolaanse ge-
schiedenis.Een van deoverlede-
nen was een 105- jarigevrouw.
President Jaime Lusinchi heeft
opdracht gegeveneen onderzoek
in te stellen naar dezeramp.

Drie politie-mannen geëxecuteerd, andere agent doelbewust in been geschoten

Paniek in Commewijne en onrust
in Paramaribo na Brunswijk-acties

DEN HAAG/PARAMARI-
BO — Ten oosten van Para-
maribo, in het district Com-
mewijne, hebben naar schat-
ting vijftien gewapende man-
nen,diezichbekend maakten
alsledenvanhetJungleCom-
mando van Ronnie
Brunswijk, vrijdagochtend
vroeg een politiepost in het
dorp Tamanredjo aangeval-
len. Ze voerden drie politie-
mannen mcc, die later wer-
den gedood. Dit is gemeld
door het Surinaame persbu-
reau SNA en in betrouwbare
bronnen in Paramaribo be-
vestigd.

Voorts werd een ander poli-
tiestation in het dorp Meerzorg,
op ongeveervijfkilometer ooste-
lijk van Paramaribo, in brand
gestoken, alsmede een
landbouwbedrijf in Slootwijk,
aan de weg naar het militaire
kamp Stolkertsijver.

Het optreden van het Jungle
Commando leiddetot paniek on-
der debevolkingvan hetdistrict
Commewijne. Veel mensentrok-
ken naar de hoofdstad. Ook in
Paramaribowas ongerustheid te
merken. Het veer over de Suri-
naamserivier Commewijnevoer
vrijdag maar ongeregeld. Direct
nadat de actiesbekendraakten,
werden militairenvan het Nati-
onale leger naar Commewijne
gedirigeerd. Zij pasten strenge
controle toe op personenen voer-
tuigen. Het was de eerste maal

dat aanvallen werden uitge-
voerd op politiebureaus zo dicht
bij de Surinaamse hoofdstad.

Gewapende mannen arriveer-
den vrijdagochtend rond 01.00
uur Surinaamse tijd bij de wo-
ning van de directeurvan het
landbouwbedrijfCommewijne,
niet ver van Tamanredjo. De
man werd meegenomen en
moest aanwijzen waar politie-
mannen woonden. Hij werd
heengezonden en de politieman-
nenwerden van hun bed gelicht.
Ze werden meegenomen naar
hetpolitiestation, waar deguer-
rilla- strijders een aantal men-
sen op vrije voeten stelden. De
drie politiemannen werden
daarop in koelen bloede neer-
geschoten. Omwonenden, dieop
de schoten waren afgekomen,
werden de door de leden van het
Jungle Commando op de vlucht
gejaagd. Daarbij werden vier
burgers zodaniggewonddatze in
een ziekenhuis moesten worden
opgenomen.De ledenvan dever-
zetsgroeprichtten in het politie-
bureau eenravage aan. Hetkan-
toor van het landbouwbedrijf
werd in brand gestoken.

Daarna trok de groep naar
Meerzorg, waar een houdster
van een benzinestationwerd ge-
dwongen enkele emmers benzi-
ne af te staan. Hiermee werdeen
politiepost in de directe omge-
ving in lichterlaaie gezet. Er
werd ook geschoten. De twee op
wacht staandepolitiemannen

beantwoordden het vuur, maar
blekennietopgewassen tegende
groep aanvallers. Een politie-
man werd gewond, maar wist te
ontsnappen. Zijn collega werd
meegenomen door enkele com-
mandoleden om zijn auto op te
halen. Toenhij hei voertuig had
afgestaan, werd hij in een been
geschoten, maar verder onge-
moeid gelaten.

Veel inwoners van het district
ten oostenvan Paramaribo trok-

«ken vrijdag nadat de guerrilla-
acties bekend wedden, naar de
Surinaamse hoofdstad. In de
andererichting werden met het
veer over de Surinaamse rivier
Commewijne militaireverster-
kingen aangevoerd. De soldaten
controleerden strsng personen
voertuigen. Ook i 1 Paramaribo
ontstond ongerustheid over de
actiesvan het Jur gle Comman-
dozo dichtbij deh K>fdstad.

HetAmerikaan »e persbureau
AP heeft een bericht verspreid
datontleend word' aanhetSuri-
naamse persbuieau SNA en
waarin het Telegraaf- bericht
wordt ontkend over de vlucht
van Desi Bouterse van de hoofd-
stad naar het binnenland. Hij
zou gevlucht zijn lit angst voor
aanslagen. Het bericht wordt
door SNA "vals" genoemd. "Hy
werktdagelijksin '.ijnkantoorin
Paramaribo", zegt SNA. SNA
ontkende ook het Telefraaf- be-
richt over devondstvaneen mas-
sagrafbijParamaribo.



MENSEN

WAINWRIGHT'S TRAVEL zal
het gehele jaar de wekelijkse
chartervluchten naar Curagao
voortzetten vanuit Baltimore/
Philadelphia. Het is de enige
charter- maatschappij die gedu-
rende het hele jaar, wekelijks
vluchten uitvoert naar Curagao.
Onlangs hieldWainwright Tra-
vel zijn jaarlijksepresentatie
voor reisagenten in Phila-
delphia. In het Franklin Plaza
Hotel aldaarkwamenruim 2000
reisagenten bijeen. Namens het
Curagaose' toeristenbureau was
Eitel Hernandez die in New
York gestationeerd is, ook aan-
wezig. Op defoto is hij te zien in
gezelschap van Marianne Mee-
ker van Travel Pursuit uit
Pennsylvania, TornWainwright
en Stacy Kashon, eveneens van
Travel Pursuit uit Pennsyl-
vania.

LOUIS DE BROGLIE, die in
1929 deNobelprijs voor Natuur-
kundekreeg, is op94-jarige leef-
tijd in Parijs gestorven. Hij was
van 1942 tot 1975 secretarisvan
de Franse Academie van We-
tenschappen en auteur van tal-
rijke boeken over theoretische
natuurkunde. Louis Hertog de
Broglie was bekend om zijn ont-
dekking van de golfstructuur
van electronen, die leidde tot de
naar hem genoemde ex-
perimenteel bewezen stelling
van de"Golflengtevan deBrog-
lie" die aan een zich bewegend
materieel deeltje moet worden
toegekend.

*****

De bedrijfshistoricus A. HEER-
DING uit Wintelre is op 60-
-jarige leeftijd overleden. Heer-
dinghieldzich sedert 1974bezig
methetbeschrijvenvan de histo-
rie van Philips. Een woordvoer-
der van het concern heeft dit
meegedeeld. In 1980 verscheen
heteerste deel van degeschiede-
nis van Philips onder de titel
"Het ontstaan van de Neder-
landse gloeilampen- industrie".
Eind vorig jaarverscheen deel
twee "Eenondernemingvan vele
marktenthuis". Daarmee was de
geschiedenisvan hetconcern be-
schreven tot 1922. Heerding
Streefdeer naar het derde deelte
latenverschijnen voor 1991.Phi-
lips bestaat dan 100 jaar.

Italië heeft de automobilisten in
zijnbinnensteden in minderdan
drie dagen "getemd" door SU-
PERBOETES. De straten van
Rome enNapels, anders een "au-
to- orgie", lijken leeg. Dit komt
door legertjes controleurs, die
snellereen bontrekken dan een
sheriff zijn revolver. Krachtens
een nieuwe wet delen zij "super-
boetes" uit voorzaken zoals ver-
keerd parkeren- oplopend tot
500 gulden als dit het verkeer
hindert-en doorrood lichtrijden.
Voetgangers durven zelfs weer
oversteek- plaatsen te gebrui-
ken. Burgemeesters hebben be-
voegdheidom de nieuwe maatre-
gelentoetepassen inalle"gevoe-
lige" gebieden.De wet is een van
de laatste "vondsten"van de de-
missionaireregeringvan desoci-

alistischepremierBettino Craxi
om een einde te maken aan de
verstikkende druk van hetauto-
verkeerin debinnensteden.

*****Het GOUDEN PENNETJE, de
aanmoedigings- prijs van het
Nederlands Genootschap van
Hoofdredacteuren voor jong
journalistiektalent, is gewon-
nen door de journalistesJolan
Douwes en Hetty Nietsch van
het dagbladTrouw. De bekroon-
deserieover "kinderenen eutha-
nasie" werd vorig jaar in Trouw
gepubliceerd.De jury,bestaande
uit HanLammers, Suzanne Piet
en Ton Brouwers, kwam una-
niem tot de conclusie dat dit de
beste van de 23 inzendingen is.
De prijs (5000 guldeneneen gou-
den pennetje plus oorkonde) zal
tijdens de jaarvergaderingvan
het genootschap in mei worden
uitgereikt.

De gemeentepolitie in Den
Bosch maakt sindseind 1985 ge-
bruikvan een zogenaamde "LO-
KAUTO" om het groeiendeaan-
talauto- inbrakenin diestadeen
halt toe te roepen. Dat staat in
het jaarverslagover 1986, dat
onlangs werd gepresenteerd.
Overigens steegin datzelfde jaar
hetaantal auto- inbrakenin Den
Bosch met meer daneen kwart.
In het jaarverslag toont de poli-
tie zich niettemin tevreden over
het resultaat van het ex-
periment. Het idee krijgt ver-
moedelijk navolging in Tilburg
en Roosendaal. In 1986 liepen

vijftien inbrekerstegen de lamp
doordatze de lokauto als doelwit
uitkozen. Door een stil alarm op
de centrale meldkamer kon de
politie de inbrekers meestal op
heterdaad betrappen. De door
hun verzekerings-maatschappij
ter beschikking gestelde auto
was beperkt inzetbaaromdat na
elke inbraak reparaties nodig
waren. Volgens politie- voor-
lichter Brummans heeft de
rechter in een aantalgevallenal
geoordeelddatdepolitie zichmet
de lokauto niet schuldig maakt
aan uitlokking. Volgens Brum-
mans wordt gebruik gemaakt
vaneen gewone auto,zonder alte
dure spullen erin. "We hebben
hetook wel gehad datauto'sron-
dom de lokauto waren openge-
broken en datze dievan ons had-
denlaten staan."

*** * *De actiegroep STOP BORSSE-
LE heeft een grafsteen geplaatst
bij deKerncentrale in Borssele.
Daarmee werd geprotesteerd te-
gen het opstarten van de
kerncentrale. Met het plaatsen
van de steen die als opschrift
droeg: "hier rust onze zorgeloze
toekomst, zij verloor de strijd te-
gen de macht van politiek en
geld" werd volgens de demon-
stranten "het gezond verstand
begraven".Hetwas een vreedza-
me actie, evenals die van de
nachtwake door de franciscaner
Paters bij de kerncentrale in de
nachtvan dondercag op vrijdag.
Het plaatsen van de grafsteen
moet volgens een woordvoerder
gezienworden als voorbereiding
op de grote landelijke anti- ker-
nenergie-manifestatie op 24,25
en 26april bij deze kerncentrale.

*****Zeven laadkisten met WAL-
VISVLEES afkomstig uit Ijs-
land zijn in de haven van het
WestduitseHamburg door deau-
toriteiten in beslag genomen.
Dit gebeurdenadatdemilieu-or-
ganisatie "Greenpeace" een van
de laadkistenhad opengebroken
en "bezet". Volgens een naven-
beambte ontbreekt bij de lading
de vergunning die verplicht is
voor de uitvoervan beschermde
diersoortenals de walvis. In een
verklaring stelt Greenpeace dat
de lading walvisvleesbedoeld
was voor Japan. Het "verdrag
van Washington", dat ook door
de bondsrepubliek is onderte-
kend, verbiedt echter de handel
in en doorvoer van producten
van bedreigde dieren. Tien leden
van de milieu- organisatieblok-
keerden daaromdekade inHam-
burg,braken een van delaadkis-
ten van het Ijslandse koelschip
met walvisvlees open en stelden
de autoriteitenvan de ladingop
dehoogte.

*****HetRotterdamse gewestelijkar-
beidsbureau heeft geweigerd te
bemiddelen bij het aantrekken
van een boekhoudkundige
kracht voor een HASJWINKEL
in Rotterdam. Het GAB vindt
dateen overheids- instellingniet
kan bemiddelen bij het aanstel-
lenvan iemand voor een handel
die wettelijk niet geaccepteerd
is. De woordvoerder van de
Hasjwinkel zegt de weigering
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WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
21 maart 1987vanaf08.00 uur t/m 23
maart 1987om 07.00 uur.
Dokter Braakman, Sentro Mediko MontanaAbao, tel.: 673355;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel "671313b.g.g. 625822/625800 toestel 143.(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
20 maart 1987 vanaf 17.00uur t/m 23
maart 1987om07.00 uur
Dokter Swart, Spreekkamer:VanLeeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel:
82367 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(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 enmevr. Pablo)

DERDEDISTRICTBANDAABAO
20 maart 1987vanaf 17.00uur t/m 23
maart 1987om07.00 uur.
Dokter Schellens, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605;spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
641784 b.g.g. 625822/645800 toestel 143.

niet terecht te vinden. Zijn be-
drijfheeftaltienmensen invaste
dienst, voor wie loonbelastingen
alle sociale verplichtingen be-
taaldworden.Bovendien betaalt
het bedrijf omzetbelasting en
"wordt er dus zo goed en legaal
mogelijk gefunctioneerd", aldus
dewoordvoerder. Het GABvindt
dat er op hoger niveau overleg
gepleegd moet worden als de
hasjwinkel blijft aandringen op
bemiddeling voor devacature.

* £ 9 afe $

Met uitzonderingvan Denemar-
ken hebben de lidstatenvan de
Europese Gemeenschap in Brus-
sel overeenstemmingbereikt
over een beperking van de UIT-
LAATGASSEN van zware
vrachtwagens. Het is voor het
eerstdat grenzenwerden gesteld
aan deuitstootvanditsoortvoer-
tuigen. In 1989moeten allenieu-
we modellen in deze categorie
voertuigen aan de gestelde nor-
menvoldoen. Eenjaar latergeldt
ditvoor allezware vrachtwagens
die van de productielijn rollen.
Denemarken maakte in de mi-
lieuraad een voorbehoud bij het
besluit van demilieu- ministers.
Het land vindt de genomen
maatregelniet scherpen snelge-
noeg. De ministerhad graag ge-
zien dat de emissienormenlager
werden gestelden eerder waren
ingevoerd dan volgens het nu
aangenomen schema.

De Franse douane heeft in Duin-
kerken beslaggelegdopeentien-
tal SLAGTANDEN van olifan-
ten, dievanuit Gabonwarenver-
scheept metbestemming Neder-
land. Een internationale con-
ventie verbiedt de handel in
ivoor.De slagtanden waren ver-
pakt in kratten met een dubbele
bodem. De Franse douane schat
de waarde van de slagtanden
rond 3300 dollar.

(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen, Schellens, Bote-
roDuqueen Spong).

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

WIT GELEKRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele dag gesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zuster Leito,
tel.: 641217,pageboy027-360.
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.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
zaterdag
Otrobanda: Sta. Maria, tel.: 80800.
Punda: Antilliana, tel.: 76200.
zondag
Otrobanda: Goede Hoop, tel.: 82857Punda: Cerrito, tel.: 76155.
VERLOF BEGRAFENIS
21 maart: E.F.Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
22 maart: H.R.Andrade, Vesuviusstraat
19.

DIVERSEN
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
19.30uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

GALLERYEIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30.
t/m 4 april expositie van Annemiep
Oltheten.
WORLD PRESSPHOTOS: t/m6 april in
het Curagao Plaza Hotel; openingstijden
van 10.00-22.00 uur.
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30uur):
Frederik - Salina, Maduro - Biesheuvel, Li-
bier -CasChiquito, Isa-Plantersrust, Schei-
delaar - Mundo Nobo, Vanddis NV- Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw - Sto.
Domingoweg, Perry- GrandCentral, Schot-
borgh -Cas Cora.

TOERISTENSCHEPEN
08.00-17.00 uur «Pacific Princess»
09.00-24.00 uur «Ambassador» - vert.
SELMA.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
09.00-20.00 uur «Carla Costa»;
16.00-24.00uur«Jason»- vert. SELMA.

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. vanLansbergeweg): zon.: 10.00uur hoogmis(Ned.); 16.00 uur(Papiamentu).

BARBER (H.Joseph):zat.: 19.00U*'
06.00en 09.00 uur. .«
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zoo:"
en 18.00uur. t
BUENA VISTA (Birgen Milagros*)-'
19.00uur; zon.: 09.00en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Cororrw:
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spa*"
19.00uur. ,
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw va*'
Carmel): zat.; 19.30 uur; zon.: 09-OOr
en 18.00uur. Q-
JANDORET(O.L. Vrouw van Goed»1»
zon.:lo.ooen 19.00uur. „.,
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18»"
zon.: 08.00 uur. MJANWE (H. Hart van Jesus): zat.: 19*
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur(Nw.
KORAAL SPECHT (Goede HerdwJ18.30uurj zon: 06.00,11.00en 18*.|
MONTANA (H. Dominicus): zon.:»l
08.30en 19.00uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00*-
OTROBANDA j
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.:*"
19.00uur 1
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09-o°'
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19*
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur. ..j
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.»
09.00 en 18.30uur. .4
SANTA MARIA:zat.: 18.30uur;zon:"'
09.00 en 18.30 uur. /
SAN WILLIBRORDO: zat: 19.00 ut*'
17.00uur. a
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altafïj
zat: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00'
(charismatica) en 18.00uur. ..4
SUFFISANT (O.L. Vrouw van Fat*"*
18.00uur; zon.:o9.ooen 18.00uu-r zat.: 19.00uur;zon.: 09.00*
TERAKORA: zon.: 18.00uur. ..(
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19*1zon.: 08.30 uur. 4
HULPKERK LAGOEN (H. Johannes) H
10.00uur. |
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 u*'
06.00en 18.00uur. 4,

ZUID BONAM (H. Judas Thadeus)
18.30 uur;zon.: 08.30 en 17.30uur.

EVANGELISCHEBROEDERGEME^
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nob0'
19.00uurzaterdagavond zangdien^
09.30uur zondagmorgenpreekdiensjj
Emmy Berthold Kleuterschool
sant)
18.00uurzondagavondPap. dienst

***** ri
CHRISTIAN HERITAGE MINIS'^10.00uur Sunday morning services'"
cao Caribbean Hotel.

PROTESTANTSE KERKDIENfji
VERENIGING PROTESTANTS^
MEENTEN J
EBENEZER CHURCH: 09.30uurds^
EMMAKERK: 09.30 uur ds J.SchaaP,J
FORTKERK: 09.30 uur ds J.Moens:1

uur ds Smith (Pap).

GEREFORMEERDE KERK
(Arowakenweg 28)
09.00 uur ds Schreuder;
17.00uur dsBouwsma.
Cubaweg 100)
09.30 uur dsBouwsma.
(Tebenkweg 7, Montana)
08.30 uur J.Glas.

***** j

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag a
21.00uur Psycho 111 (18 jr.);24.00"
Young Warriors (18jr.).
zondag
21.00uur Voung Warriors (14 jr.)- I
TELECURACAO A'
ZATERDAG: 17.30 Telefiesta; "a
Studiosport; 19.30 Panorart' ;
«Kruisraketten weg/Zweedse less*^20.00Notisiero Tele-8;20.30CarrO^21.30E6treno: «Classified love» i<fj
dy); 22.00 Wega di Number;22.1=
volg Estreno; 23.30 Sluiting.

ZONDAG: 16.30 Sena di Serior; 'V
Sala di konsierto; 18.00 TelePaLf
19.00 Moda ku Mylene; 19.30 &*$
kers;; 20.00 Notisiero Tete-8;20.3y
lerie; 21.00 Dynasty; 22.00 Sp/Sr
«Guyana tragedy» (part I); 23.00
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

Torn Poes en de Spiegelaar doorMarlen Toonder

BEETLE BAILEY By Mort Wolker

REDEYE By Gordon Bess
Torn Poes hemriep.

"Wat is er, jongevriend?" vroeg hij, gestoord opkijkend."Wanneer ditook een luchtspiegeling is, ben ik toch best vol-daan, hoor!Ditwaterheeftmeeen heelandergevoelgegeven".
"Nee, datishetniet",zei TornPoes. "Umoeteens in hetwaterkijken!"
"In het waterkijken?" mompelde heerOllie, zich verbaasdvoorover buigend.
En toen zag hij het.Daar beneden hem, weerkaatst door debron, was zijn eigen gezicht.
"Myn spiegelbeeld!"riep heerBommel uit"Ik hebmynspie-gelbeeldterug, TornPoes!Zie jewel? Het isterug! Ach, alsmijn

goedevader diteens hadmogen meemaken!"

2140— HeerBommel lietde dwergvan zyn schouders glijdenen legde hem neer, terwijl Torn Poes naar het water liep. Hijdurfde nog steeds niets te zeggen, omdat hy bang was dat deoase danzou verdwijnen. Maar hij rukte het mannetje de lelij-ke hoedvan hethoofden gingermeenaar deoase. Pas toen hijhethoofddeksel in hetnat dompelde, ademde hijverlicht op.

"Het is écht!" mompelde hy' verrukt. Hij nam haastig eenpaarslokken uitdegevuldelakhoedenzeuldeer toen meenaarhetmiezerigekereltje, dathijgend in hetzand lag. Pas toen hyhethelehoofddekselhadleeggegoten, rende hij opnieuw naardebron en begonzelf te drinken.Hij dronkalsofhij nooitweer
zou ophouden enpas na een poosje dronghettot hem door dat
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Verplicht tegenover Venezuela
Diaz pleit voor marktbescherming
lokaal ingeblikte Curoil-producten

WILLEMSTAD — Tijdens
de officiële heropening van
de Antilliaanse Emballage
Fabriek op de Motetwerf
Otrabanda, welkbedrijfvoor
Curoil diverse soorten moto-
rolie zal gaan inblikken, deed
president- commissaris
Agustin Diaz van Curoil een
beroep op de minister van
Handel, Industrieen Werkge-
legenheid, marktbescher-
ming te geven aan de Curoil-
motorolie- producten. Niet al-
leen zouden deze producten
kwalitatief goed zijn en de
prijzen 25 tot 30procent lager
liggen dan andere merken,
maar evenzo is Curacao dat
verplicht tegenover Mara-
ven, zo meentDiaz.

Onder grote belangstelling
knipte mevrouw Brussen,
echtgenote van directeur Her-
man Brussen van de Antilliaan-
se Emballage Fabriek, gister-
middaghet lintje doorvan de in-
gang naar ditbedrijfop deMotet-
werf. Het was aan Pablo (Pa)
Frederik, de oudste pompstati-
on- eigenaaropheteiland,om de
machine's officieel op te starten.
Hij werd gisteren tevens in de
bloemetjes gezet omdat hij niet
alleen de oudste pompstation-

houder op het eiland is en zijn
benzinepomp al jarenzeer goed
draait, maar Pa Frederik heeft
Curoil vanafhetbegin gesteund,
zo bracht directeur Marcel Nico-
lina naar voren.

De AntilliaanseEmballage
Fabriek werd 25 jaargeleden ge-
opend door de firma Thomassen
& Drijven die toentertijd de
Shell- producten inblikte. Het
vertrek van de Shell leek in
eerste instantie ook het vertrek
van de Antilliaanse Emballage
Fabriek te betekenen totdat di-
recteur HermanBrussenbesloot
de zaak zelf over te nemen. Dat
heeft hem nogal wat moeite ge-
kost, zo bleek gistermiddag uit
zijnspeech. De lokalebanken bij-
voorbeeld waren niet al te gewil-
ligbij het geven van een lening.
Brussen beschikt "slechts" over
één woning en dat zou te weinig
zijn als onderpand. Ondanksalle
moeilijkheden kon enige tijd ge-
leden officieus gestart worden
met de Antilliaanse Emballage
Fabriek die nu de Curoil- pro-
dukteninblikt.

Agustin Diaz, president- com-
missaris van Curoil, besteedde
gisteren een groot deel van zijn
speech aan een pleidooi voor
marktbescherming. In de tijd
van de Shell was er ook een im-

port- beperking waar niemand
moeilijkheden mee had, aldusde
bewindsman. Bij het vertrekvan
de Shell werd de markt weer
open gegooiden alle merken mo-
torolie mochten verkocht wor-
den. Inmiddels is Curoil niet al-
leen exclusief vertegenwoordi-
gervan deMaraven- olieproduc-
ten, maarzijn een aantalsoorten
motorolie onder eigen naam op
de markt gebracht. Daar heeft
Maraven alle hulp toe verleend,
aldusDiaz, dievindt datCuracao
op haar beurt ook "goodwill"
moet tonen.

Veel industrieën op het eiland
genietenreeds marktbescher-
ming, aldus AgustinDiaz. Daar-
bij moet uiteraardaan een aan-
tal eisen voldaan worden zoals
een goede prijs, goede kwaliteit,
er moeten arbeidsplaatsen ge-
schapen worden en de fabriek
moetdevoorziening van de loka-
le markt kunnen garanderen.
Aan al dezeeisenvoldoen deCu-
roil- enMaraven-producten. Het
wordt van Curagaoverwacht dat
als "dank" voor de bijstand die
doorMaraven isverleend, deCu-
racaos- Venezolaanse producten
marktbeschermingkrijgen, "dat
is het minste dat wij kunnen
doen", zo meent de president-
commissaris.

Een verzoekschrift voor
marktbescherming is inmiddels
albij deministervan Handel, In-
dustrie en Werkgelegenheid in-
gediend waarop Curoil "spoedig
antwoord hoopt te krijgen". Mi-
nister de Castro, die gisteren
eveneens aanwezig was, wilde
nog niet op debeslissingvooruit
lopen. Uitzijn verklaringenkon
echter worden afgeleid dat Cu-
roil voor een zekere vorm van
marktbescherming in aanmer-
king komt.

Directeur Marcel Nicolina
van Curoil verdedigde gister-
middag het feit dat Curoil ge-
bruik maakt van blikken. Eén
van de belangrijkste redenen
daartoe,was hetfeit datdeAntil-
liaanse Emballage Fabriek
reeds over deapparatuurhierto»
beschikte, hetgeen een investe
ring overbodig maakte. Daar
naast wordt door toonaangeven
de olie- bedrijven nog altijd ge
bruik gemaakt van blikken, zo
dat de concurrentie- positie niet
in gevaar komt, aldus Nicolina.
Het voordeel van plastic fles-
verpakking isdatmen denietge-
bruikte olie kan bewaren.
Echter uiteen onderzoek is naar
voren gekomen dat in zeer wei-
nig gevallen de olie niet in één
keer gebruikt wordt. In de toe-
komst zal Curoil misschien nog
opplasticflessen overschakelen,
maar vooralsnog is ditmerk mo-
torolie teherkennenaan de"vro-
lijke en mooie" blikken, aldus
Nicolina.

-Pablo (Pa)
'derik, eigenaar van het

fipstation dat dezelfde naam
starttegistermiddagoffi-

cie machine's van hetAntil-NseEmballageBedrijfdat de
jT^il-producteninblikt.Ditge-
rtrde onder het toeziende oog
J* directeur Herman Brassen
jT^et bedrijfzelfovernam toen
fjjhell vertrok en de fabriek?|r deuren ook leek te moeten
gten. Voor de Curoil- produc-
7's inmiddels marktbescher-
jt aangevraagd. Minister de

(op de foto op de
Mergrond te zien) heeft daar
.^geen beslissing over ge->en.

Cursusover
Intilliaansezuziekinstrumenten
{JILLEMSTAD — De dienst
JJ^Uurzaken organiseert een
nisom te leren deAntilliaan-
Jbuziekinstrumenten "Kue-
? >"Bastel" en "Benta" te be-ren. De lessen voor de eerste
v6e instrumenten vinden op
J^ndag plaats van vijf tot zes

middags. De eerste les be-
ft op zes april. De cursisten
J^ten over een eigen "Konga"

beschikken om te kun-
* deelnemen. De docent is de
jjerJuchi-Cordoba.

.** lessen van "Benta"vinden
Woensdag plaats, eveneens

i" vijf totzes uur. De eerste les
A> acht april en de docent is

£<sel Soleana. De cursussen
KJden gegeven in de danszaal
I HeDienstCultuurzaken aan

Ifan Raderstraat 2£o.
**n aantal gastdocenten zul-
-11 Uitleg geven van de historie
'"de verschillende instrumen-
"}> terwijl er eveneens over de
Srie van muziek gesproken
Fjorden en ritme- lessenin de

Ik horen.I^enkanzich inschrijvenbij.de
fist Cultuurzakenophettele-
INummer613900.

Omsubst. griffier te kunnen aanwijzen

Staten brengen wijziging
inReglement van Orde

J^ILLEMSTAD — De Sta-P VandeNederlandseAntil-
?*Uillen in het vervolg zelf
L? of meerdere substituut-
fcjUiers kunnen aanwijzen.
?*>jn daartoesindsgisteren,

daarvoorin een openba-
Lvergadering van deStaten
Leen wijzigingvan een arti-san hetReglementvan Or-
L overgegaan, in de ge-
kheid. het parlement het
i?oemings-recht voor een Sta-

griffierkent,.kennen deSta-
ll? ditzelfde recht niet ten aan-
rl Van een substituut- griffier.
Ik!* gemis dat de Staten enige

parten speelde, toen
k& benoemingvan een nieuweP||W, die zittend griffier Or-
Vl van Breet wegens het be-
tL,sen van de pensioen- ge-
bigde leeftijd moest vervan-
Ik' tegelijkertijd werd besloten

Substituut- griffier tebenoe-
k'*" Daar was echter hetparle-
LM, hekelde bij die gelegen-
kj* de oppositie- partij PNP,

niet toe gerechtigd.
Door de wijziging aan te bren-

gen in een artikel van hetRegle-
ment van Orde, werd dit door de
Staten alsnog recht getrokken.
Die beschikken nuover demoge-
lijkheid een of meerdere substi-
tuut- griffiers aan te wijzen.
Evenzo werd gisteren besloten
eenbriefnaar deregering te stu-
ren, waarin deze wordt verzocht
de rang van substituut- griffier
in debezoldigings-regeling opte
nemen.

De desbetreffende wijziging,
alsmede een pakket van anderewijzigingen die de Staten giste-
renvoor hetReglementvan Orde
goedkeuren, maken deel uitvan
het streven van met name Sta-
ten- voorzitter Onofre Bikker
naar verzelfstandiging van het
Antilliaanse parlement. Daar-
toe werd al geruimetijd geleden
een aanzet gegeven en moet re-
sulteren in onder andere finan-
ciële zelfstandigheidvan deSta-
ten, die daarvoor momenteel in
grote mate afhankelijk zijn van

deregering.
In de gisteren gehouden, zeer

kort durende, vergadering van
hetparlement werden overigens
ook de geloofs- brieven goedge-
keurd van de leider van de Bo-
naireaanse coalitie-partij DPB,
JopieAbraham. Die diendezoals
bekend enige tijd geleden zijn
ontslag in als minister in hetka-
binet Martina.Abrahamwerdin
zijn functie van minister van
Ontwikkelings- samenwerking
opgevolgd door zijn partij- ge-
noot Frank Crestian, die tot die
tijd alsgedeputeerdezitting had
in het Bestuurscollege van Bo-
naire.

Oververlaging belastingdruk

Shell-gepensioneerden
vragen Staten gesprek

tJjïLLEMSTAD — De fede-
*'ievanShell-gepensioneer-
j ** heeft de Staten om een
L°r-zitting verzocht, om te
~*ten over een verzachting
I(2* debelastingdruk voor de

l^efederatie hadreeds op 1 juli
li 6 een gesprek met deInspec-
L 'ler Belastingen over deze
k 6stie, waarin de financiële

handigheden van gepensio-
Sierden en met naice die van
ljj.e*l geschetst werden. Ener-
Ij/J8 genietenzij enkel een gere-
dderd inkomen, en anderzijds
""dtover datgereduceerdinko-

men belasting geheven. De in-
spectie heeft erop gewezen dat
men binnen het nu eenmaal
vastgelegde kader van de wet
dient te blijven. De inspecteur
derBelasting is niet bevoegdom
een verzachting van belasting-
druk, door de federatie "socia-lisering" genoemd, te be-werkstelligen. Het hiertoe aan-
gewezen orgaan is de Statenvan
de Nederlandse Antillen, als
wetgevende macht, samen'met
de Antilliaanseregering. De fe-
deratie heeft op basis van dit
antwoord nu de Staten om een
hoorzitting gevraagd.

VOORGESTELDE PREMIE VAN DRIE MAANDEN SALARIS
Vakbond Beba officieel niet op de hoogte

Barclay's legt werknemers
afvloeiingsregeling voor

WILLEMSTAD —De afvloeiings-premie die aan dewerkne-
mers van de door Banco di Caribe over te nemen Barclay's
Bank zalwordenuitbetaald, lijktaanzienlijklager tezullen lig-
gen danhet eisen- pakket, datde vakbondvan bank- werkne-
mers Beba tijdens onderhandelingenmet deBarclay's- direc-
tie optafel legde.De premie, diehetbonds- bestuur opeen be-
drag, overeenkomstig negen maanden tot eenjaar salaris be-
paald hadwillen zien, zalnaarhetzich laataanzienslechtsdrie
maanden salaris bedragen.

Alhoewel Beba- voorzitter
Desmond Jameszich enkele we-
ken geledenover hetverloop van
de onderhandelingen met de
bank- directiegematigd optimis-
tisch uitsprak, ziet het er naar
uit dathet uiteindelijkresultaat
van de besprekingenaanzienlijk
minder gunstig is, dan hetgeen
waaropde vakbond mikte.De 37
werknemers van Barclay's zul-
lennaast cessantiaen deafvloei-
ings- premie ter hoogtevan drie
maanden salaris,slechtsdehelft
van hun vakantie- geld ontvan-
genen ook slechtseen deelvande
jaarlijksebonus, zo legde de di-
rectie deze week haar werkne-
mers voor.

Niet alle 37 werknemers zul-
len door Banco di Caribe worden
overgenomen. Dat werd ook bij
aanvang van de onderhandelin-
gen de Beba kenbaar gemaakt.
Hoeveel werknemers echter wel

WILLEMSTAD — Een per-
soon benaderde onlangs een
ambtenaarvan de Centrale Be-
wakingsdienst die in Punda pa-
trouilleerde met de mededeling
dat op het Gomezplein een man
enkele toeristen zou lastigval-
len. Bij aankomst op het Go-
mezplein bleekde31-jarigeman
G.P. zich inderdaad zo te gedra-
gen dat toeristen daar hinder
van ondervonden. De politie
werd ingeschakeld en de man
werdovergebrachtnaar hetpoli-
tie- bureau voor verder onder-
zoek.

een nieuwe werk- kring bij Ban-
co diCaribe zouden kunnen krij-
gen, bleef daarentegen onver-
meld. Inmiddels ontvingen
evenwel alleBarclay's- werkne-
mers een sollicitatie-formulier,
waaruitblijktdater ten aanzien
van het overnemen van deze
werknemers door Banco diCari-
be kennelijk nog geen definitie-
ve beslissingen werden geno-
men. Het uitgebreideformulier
is dusdanigsamengestelddat de
werknemers van de door Banco
di Caribe overgenomen
Barclay's, niet slechts de gebrui-
kelijke eigen persoonlijke gege-
vens dienente vermelden, maar
tevens informatie over onder-
meer de samenstellingvan hun
familie, hun bezittingen en de
schuldendiezij mogelijkaan hy-
potheken op huizen of leningen
op auto's hebben uitstaan. Het
formulier dient vergezeld te
gaan van een kleuren- foto van
debetrokken werknemer.

Beba- voorzitter Desmond Ja-
mes verklaardezich vanmorgen
tegenover de Amigoe nog niet te
willen uitspreken over de voor-
stellen die gisteren de directie
van Barclay's de werknemers
werden gedaan.Door de directie
waren de werknemers sugges-
tiesvoorgelegd, waarvan devak-
bond niet op de hoogte was ge-
steld. Voor komende maandag
echter staat er een vergadering
van de vakbond van bank-
werknemers en deBarclay's- di-
rectie op het programma, aldus
James. De vakbonds voorzitter
voegdedaar aan toe dat dedirec-
tie uiteraard het recht had de
werknemers persoonlijk enige
bekendmakingen te doen. Het
was daarentegen niet verba-
zend, merkte hij op, dat de
werknemers, door hetgeen hen
te kennen was gegeven,ge-

schoktwaren
Van een aceoord over een af-

vloeiings- regeling voor de
Barclay's- werknemers tussen
directie en de Beba, was het tot
dusverre nog niet gekomen, zei
de bonds- voorzitter desge-
vraagd. Door Barclay's, die in-
middels metBanco di Caribe tot
een vergelijk was gekomenvoor
watbetreft deovername, was de
vakbond eerder verzocht de on-
derhandelingenevenaan tehou-
den, totdat de overname gere-
geld was.

Automobilist
rijdt door
na aanrijding

WILLEMSTAD — Dankzij
aanwezigheid van ambtenaren
van de Centrale Bewa-
kingsdienst kon onlangseen au-
to dietegen een geparkeerdeau-
to in de Prinsenstraat aanreed,
geindentificeerd en opgespoord
worden.De automobilistreed na
de aanrijding door, maar de be-
trokken ambtenarenkondenhet
autonummer en verdere gege-
vens noteren.

Berover
gepakt

WILLEMSTAD — Een man
dieeen toerist inPunda trachtte
teberoven, werdhierbij gestoord
door de komst van een ambte-
naarvan deCentraleBewakings
Dienst. De man nam debenenen
gingervan door metde hoedvan
de betrokken toerist, meer kon
hij niet meenemen. De ambte-
naar ging er achteraan en het
lukte hem de man te pakken te
krijgen.

Uvanuytrecht
Packers, Movers, Storage & Consolidators
Kaminda Buena Vista 12, Tel.: 84566
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Danza Aruba op
Bonbini-festival

ORANJESTAD — Aanstaan-
de dinsdagavond wordt in Fort
Zoutman weer een BonbiniFes-
tival gehouden, dat om half ze-
ven begint. Ditmaal zullen
optreden: Tipico Ola Tropical on-
der leiding van Ricardo van der
Biezen en kah'i orgel Melodia di
Antana onder leidingvanMaria
Boekhoudt. Ook zal de
dansgroepDanza Aruba onder
leiding van Ceslin Koek optre-
den. Erzijnverschillende stands
met handenarbeid, terwijl het
Tamarijn Beach Hotel de bar
voor zijnrekening neemt.

ORANJESTAD — In handen
van gouverneurF.B. Tromp heeft
gistermorgen de heer Dooley
Tromp (geheel rechts op defoto)
de eed afgelegd als landsbemid-
delaar, terwijl mr. Franny
Tromp deeedaflegdeals waarne-
mend landsbemiddelaar.Dit ge-
schiedde in tegenwoordigheid
(zie foto) van minister mr. Mito
Croes. Dooley Tromp volgt Eddy
Maduro op, die metpensioen is
gegaan en mr. Franny Tromp —dieop deBovenwinden ookreeds
landsbemiddelaar was — volgt
de heer Ritfeld op, die eveneens
metpensioen ging.

Nassau golf-toernooi
SAN NICOLAS — Voor het

Nassau Tournamentvan deAru-
ba Golfclub, met als sponsor de
New IndiaAssuranceCompany,
bestaat goedebelangstelling. De
eerste uitslagen zijn— het toer-
nooi wordt morgenochtend acht
uurvoortgezet— HaroldHagens
met een net score van 29voor de
eerste negen holes, Juanvan der
Berg totaal 30voor de laatste ne-
gen holes, Harald Hagens won
met een net score over 18 holes
met een score van 60. Ivan
Arndell werd dewinnaar van de
low gross met 71.

Zes maanden voor inbreker
ORANJESTAD — De man

E.D. werd vrijdag door de
rechter veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zes
maanden wegens diefstallen
en inbraken.

Hij werd tenlastegelegd bij
een woning te Seroe Pita een
wasmachine en een televisie-
mast te hebbenmeegenomen sa-
men meteen makker in hetvak.
Te Solito had E.D. ook nog zak-
ken cement buitgemaakt. Be-
klaagde was aleerdermetde jus-

titie in aanraking gekomenvoor
diefstal, waarbij hij straffen op-
gelegdkreeg van vijftien maan-
deneneen maand. De beklaagde
bracht hier tegen in dat deze ge-
vallen warenuit het jaar1980en
dat hij zich sinds die tijd netjes
had gedragen tot laatstelijk hij
weer toesloeg. Voor de laatste
manoeuvres van E.D. eiste de of-
ficier van justitieeen gevange-
nisstraf van acht maanden met
aftrek. De rechter gafE.D. twee
maanden minder.

Arubaanse limbo danser naar Colombia
ORANJESTAD — Limbo-

danser Vincent Martinborough
is als vertegenwoordiger van
Aruba naar het jaarlijks festival
van muziek van de Cariben in
Colombia vertrokken. Aan dit
evenement nemenmusiciuit het

gehele Caribisch gebied d«*
Het Arubaanse Toeristen^toor in Cartagenazalverder"^Vincentzorgen. Vincent is&e j
gelopen jarenmetveel succ*^de verschillende hotels met"
limbodans opgetreden.
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komt er ook iets uit. Veel
mensen op Curagao kunnen
deze discipline niet opbren-
gen.Daarnaast is hetnatuur-
lijk heel belangrijk dat men
vroeg begint om te tekenen.
Op scholenkan men hier veel
aandacht aan geven, niet om
allerlei leuke dingetjes te
doen, maar om eenvoudige,
soms vervelende oefeningen
te doen, op deze manier
brengt men de kinderen ge-
voel, of in ieder geval begrip,
voor kunst bij. Men moet de
kinderen leren kijken. Niet
alleen naar de omgeving,
maar ook naar andere men-
sen. Men leeft nu een beetje
langselkaar heen. Ze zijn wel
beleefd en zo, maar om zich
daadwerkelijk in anderen te
verdiepen, omecht metdean-
der bezig te zijn, naar de an-
der te kijken, daar ontbreekt
het vaak aan. Het draagt er
ook niet positieftoe bij dater
recensies verschijnen, die
nietpassen. Menkan veel ka-
pot maken als er onoordeel-
kundig zaken worden
geïnterpreteerd. Wat ik ook
jammer vind, is dat we hier
geen ruimte hebben voor
mensen, die installaties bou-
wen, grote ruimtelijke din-
gen laten zien. Misschien
CentroPro Arte, alleendat is
nuniet bij uitstekeenruimte
diegeschikt is om als gallerij
te gebruiken. Het zou goed
zijn als jonge moderne
kunstenaars vanuit deregio
hun werk zoudenkunnen ko-
men tonen. Ik zouzelfswillen
pleiten voor een grote inter-
nationale tentoonstelling.
Alleen is het natuurlijk erg
moeilijk om dat te organise-
ren. Wie zou zon evenement
willen sponsoren? Misschien
zijn erwel mensen diedatwil-
len, nou dan horen we dat
wel".

"Ik zet iets tegen de muur en begin"

de stellage als hetrad. Kuni-
digvakwerk.

teindelijk in je schilderijen
doorwerkt. Het is echter geen
matematische som, het is een
veel complexerer stelsel van
beïnvloeding. De Zuidameri-
kaanse kunst fascineert mij
ook erg. Daarbij komt na-
tuurlijk dat ik een tropen-
kind ben, de invloed van mijn
Surinaamse milieu, opCura-
cao geboren en in Nederland
opgegroeid, laten natuurlijk
hun sporen achter, ook in
mijn werken. Ik geloof wel
dat op een of andere vorm de
mystiek of dat nu in een ab-
stracte vorm ofin een figura-
tieve vorm verschijnt, voor
mijeen zeer groterol speelt".

het ogenblik, in de loop van
het proces van bijvoorbeeld
een aantal werken die achter
elkaar volgen. Mijn methode
van werken is eigenlyk zeer
willekeurig, zoals ik al zei. De
zet iets tegen de muur en be-
gin. Ik gooi er danlijm op en
daarplak ikdan allerlei voor-
werpen opdie ikin deloopvan
de tijd verzameld heb. Een
buurman zei met laatst: 'Jij
schildertmetdeafvalvan Cu-rasao. Misschien heeft hij
hier wel gelijk in. Ik kan
moeilijkvandingen scheiden
en denk altijd dat ik zaken
weer kan gebruiken. Als ik
nu een aantal zaken op het
"doek" hebgeplakt, danga ik
er weer omheen, met een
soort gips ofmet lijm. Er ont-
staat daneen ruw oppervlak.
Datruwe oppervlak geeft mij
dan bij het schilderen een
soort weerstand en dat moet
ik hebben, dankan ik beter
werken. Een vulkanisch op-
pervlak. Ikzelf noem het wel
eens een aards oppervlak, op
zonmanier ontstaatdanvan-
zelfeen soort landschap. Dan
pak ikbijvoorbeeld een broek
en plak die dan in een curve
over de schilderij. Dat is dan
een idee datje hebt. Jeplakt
het dan als een soort verbin-
ding tussen het genoemde
aardse en dehemel. Een soort
bliksem vanuit de hemel of
iets danuit de aardekomt en
omhoog stijgt. Op deze wijze
ontstaat dan langzaam het
schilderwerk. Jeplakt, schil-
derten jekijkt, verandert en
kijkt opnieuw totdat er een
geheel ontstaat waarjetevre-
denmeebent. Dannog veran-
der ik wel eens iets aan schil-
derijen ineen later stadium."
Wat wil je de mensen tonen
metjeschilderijen?

"De boodschap, zoals men

dan dievormdrang, dedrang
omdingenuit tebeelden,vor-
men uit te beelden, structu-
ren. Door despontaniteit van

Creatieve processen bij schil-
ders, ofbeter bijkunstenaars
in het algemeen krijgen op
verschillende wijze vorm.
Kunt jijvertellen hoeditbij je
verloopt?
"Schilderen of het schep-
pings- proces, het creatieve
proces isheel onvoorstelbaar.
Jehebt eenrationeel concept
in je hoofd, je wilt bijvoor-
beeld twee driehoeken
schilderen die tegenover el-
kaar worden gezet. Jebegint.
Ik laat mijn gevoelens hierin
de vrije loop. Voor mij is er

i Natuurlijk ben ik
echter dat

e 'nvloedings- proces is geen
proces, het is

■ et zo nauwkeurig vast te
Sgen. Kijk toen ik voor de
rste keerKaika las, gingerngereld voormij open.Zijn
anier van schrijven sprak

W JZeer aan'maar datnietal-
2r?n > ook de filosofie dieer in, JöWerken naarvorenkomt,
;7 eindigheid, derelativiteit.Weekt me aan. De mens, die
0J?I** heelkwestbaar is, die

is op een of. .^re manier aan de godde-
re k rechtsPraak- Een
ReÜ spra waar e mensn vat meer op heeft, voor
jvj*1 een doodlopende weg.
r^e elementenkomje steeds

Ben indewerkenvanKafka
Vspreken me zeeraan, voor-
kr ?la.n^erwaai*op h_ datzoachtig kan beschrijven,

goed ik ben dan ook
g £ n schrijver, maar een
iB t£ ll.der- Het hele ex"
Y^üalisme maakt indruk
,P mij. ik ben natuurlyk ook°°r schildersbeïnvloed. WatJY opvalt, is dater heel veel
Ban-Se comPonisten, zoals
die -^ en Mussorwski zijn,
t 0 /tllJ fascineren. Ze stralen
tiuA oVer het algemeen dat

aoselachtige dat mystieke
vo],ln hun werk. Het joodse
Hiv7- nu eenmaal veel

in haar denken. Op
hef 611 ofandere manier doet
tun me wat. Het is echter al-
wX°eiliJk te zeggenhoe het
tun " , Als->e iets leestofalsje
te7*luistert,ofalsjeande-

-Bchilders ziet hoe dat ui-

id*1 s.chiïder is een mens, die
ï^eén heeft, indrukken op-> kortomgeentabula rasa.begint niet uit het niets te
«milderen.Kun jeiets vertel-. 1over de invloeden die aan~ berken ten grondslag

aandacht besteden aan de
beeldende kunst, bijvoor-
beeld via een televisie- prog-
ramma. Maar de beeldende
kunst is opCuracaonog altijd
een stiefkind".

heid niet verantwoordelijk
stellen. De behoefte tot dia-
loog moetvan de mensen zelf
komen anders lukt het niet.
Jemoet niet lopen zeuren dat
het een taak is van de over-
heid, dat is een typische Cu-
ragaose karaktertrek: de an-
der, de overheid in dit geval,
moet datdoen, kolder".KARIKARI 1469—A1seenhoutskooloven

eenmaal isaangestoken, mag
eenvrouw ernietlangslopen;
ze zou de houtstapel openen
en al het hout doen ver-
branden.

1470 — Een jonge vrouw:
"Voor mij betekende het een
verlossing, datik alhet geloof
in geestenen lua'saan dekant
heb gezet Wel pas ik nog op
voor mijn vader, die op Ja-
maica brua doet.

dat noemt, is geen bewust
proces. Ik schilder, maak za-
ken, natuurlijk vanuit mijn
eigen filosofie. Mijn eigen
manier van denken enkijken
naar de maatschappij. Onze
maatschappij iseen weggooi-
maatschappij. Ikzelfgooi, zo-
als ik alzei, nooit dingenweg
diejemisschien nogeen ande-
re keer zou kunnen gebrui-
ken. Als jenuziet wat andere
mensen weggooien, auto's die
maar een paar jaar oud zijn,
wasmachines. We hebben te
maken met een kunstmatige
materiële welvaart. Ik ge-
bruik de oude materialen die
anderen weggooien, een soort
recyclings- proces. Waarom
zou ik deze zaken niet ge-
bruiken?"

"Ja, wat moet ik zeggen. Ik
hoop dat demensen zich opde
hoogte willen houden, in
eerste instantievan dekunst
die er op Curasao gemaakt
wordt,maar ookvan degoede
kunst die de regio te bieden
heeftenhopelijkkomt erin de
toekomst een gelegenheid
dat de mensen van diteiland
kunnen genieten van derijk-
dom aan kunst uit diezelfde
regio. Als je naar anderen
kijkt, kun je er alleen maar
van leren.Kijken engenieten
van kunst is verrijkend voor
jezelf, als de mensen dat nu
eens zouden beseften, zijn we
in ieder geval al een stapje
verder.

RONSKOMOROWSKI
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Bel dan:6729100f675019/

Zijn er nog opmerkingen
diejezou willen maken?

1471—De spits van een balau
wordt doorvissers bijgesne-
den en aangepunt en dient
danals mes.

heetV" De Rifwaterstraat
SaK nchi Korta Orea en de
Kon taste.e 8 Anchi Pasa
Uit inami; beiden mondden
*elfn een bruggetje van de-ue naam.
l462-_i
Keliilr tijdzag men da-

-8 Cenvrouw dekerkbin-
n^men'eenfleBJe "**baar

op "en»en en watzwart vocht
V><££ grond laten lopen.

Aan de rand bij Seru
Vee, a dieMahaai heet, zijn
Uilen otten en daarin huizen

1464-_MA 1U_an . Als je weet, dat ie-
&Obh,_f?n foto van Jou ofeen
hetrtj.e eelijkend <>P Jou op
Uioetfr hof heeft begraven,
°P hi-.ei?recies omtwaalf uur
Mdden » Spunt tot deBarol

oou _T De plant öwrel wordt
ferh-Ti1?06111*1 jerbadi brua,
W dl s£eltu' kalabana of
Beh,.j\Ya* Dat wijstwelop iets"eunziniügg.

hrjjYY "Als een kind de hik
S dateen teken datzijn

Uünsg°eit"Dat zegt men ten-

Uiet ~~ Als een lastige buur je
*% net rust laat' Bchrijf je
pan. aam °P een vies stukje
ob ,er'd°eterwatkoffiedrapC«°Uwt het dicht en stopt1ondereen aloëplant

1472 — Doodgraver Marti
kwam thuis met een schedel
metgouden tanden.Maar het
was net of dit mensenhoofd
met hem praatte en grijnsde.
Hij heeft hem weer begraven.

1473— Geluk in de loterij is je
verzekerd, als je jenummer
samensteltuit iemands huis
en autonummer en leeftijd.
En dan maarblijvenkopen.

1474 — "Als jongen woonden
wijvlak byeenkruispunt van
straten. ledere morgen vroeg
raapte ik daarcenten op; dat
was mijnzakgeld".

1475 — "Die jongeman op debulldozer heb ik ge-
waarschuwd; hij is geheel
versufd aangetroffen. Geen
wonder, waar hij werkte lig-
gen veel mensenbegraven".

"Cultuur is net zoalskunst
een zeer weids begrip. Voor
eenbepaalde groep mensen is
cultuur niet meer dan dans,
muziek, tumba, carnaval,
volksdansen enz. Voor ande-
ren heeft cultuurmeer te bie-
den. Daar valt dan onder
andere de beeldende kunst,
theater en ballet in. Met het
ballet is het trouwens net zo
slecht gesteld dan met de
beeldende kunst. Natuurlijk
valt hier ook de literatuur on-
der, alleen aan dezevormvan
cultuur wordt de laatste tijd
wel veel aandacht gegeven.
Dat heeft volgens mij te ma-
ken met het verleden van de
mensen opCurasao. Hetisnu
eenmaal zo dat de beeldende
kunst in verschillende lan-
den verder is dan in andere
landen. Zuid-Amerika, maar
ook Azië hebbennogveel inte
halen ten opzichte van Euro-
pa. Ook op Curasao hebben
we nogveel in te halen. Hetis
daaromvan wezenlijkbelang
dat je op de hoogte blijft van
deontwikkelingen in andere
landen. Je kunt als kunste-
naar niet goed werken als je
niet op de hoogte bent van
ontwikkelingen verder weg:
Nederland, Europa in het al-
gemeen, Zuid-Amerika, Ver-
enigde Staten. Wat dat be-
treft moeten we ons zelfmeer
informeren, we moeten meer

Hoe is volgens jou de situatie
van decultuur op Curacao?

"Er is opCurasao geen tra-
ditie van moderne beeldende
kunst. We hebben een kleine
traditie van traditionele de-
coratieve naturalistische
kunst, landschaps- schilde-
ringen, kunuku- huisjes enz.
Maar dan heb je het zon bee-
tje gehad, met betrekking tot
detraditie. Ik hebdanontzet-
tend veelmoeite gehad om de
studenten van de Akademia
di Arte anatomie bij te bren-
gen, het doodgewoon nateke-
nen van een model, een
gipsbeeld. Dat niet alleen, je
mist gewoon bij veel studen-
ten de discipline. Het vergt
nu eenmaal ontzettend veel
zelf- discipline om te willen
tekenen en daarin vooruit te
komen. Ikben begonnen met
een groep van 23 mensen. Ik
hebtegen ze gezegddatze een
eenvoudig stilleven moesten
natekenen. Daar zouden ze
dantwee maanden meebezig
zijn. Ze verklaarden me voor
gek. Het liefstwilden ze elke
week iets anders.Ikhield aan
het einde van het jaarzes
mensen over, die nu nog ac-
tief bezig zijn. Je de opoffe-
ring getroosten om goed
nauwkeurig te leren kijken,
is wezenlijk voor de ont-
wikkeling van een kunste-
naar. Jarenlang, bijvoor-
beeld op een kunstacademie
bezig zijn metbasis- technie-
ken en als jedannog demoed
hebt om verder te gaan, dan

Is hetnietmogelijkom debeel-
dende kunst te propagande-
ren via scholen ofviadeAka-
demia di Arte?

"Het is wel zo dat een
kunstenaar tegenwoordig
van alles kan gebruiken om
zijn expressie, zijn over-
dracht van emoties gestalte
te geven. Kunst is een moei-
lijk begrip. Wie bepaalt wat
kunst is? Toch is er ook weer
niet alleskunst. Sinds de de-
mocratisering, ook van de
kunst, in Amerikaen Europa
heeft men het begrip op de
helling gezet. Onder andere
door depopart, deminimalis-
ten en de grote anti-kunst
manifestaties die er gehou-
den werden. Maar van alles
wat er gedaan werd, zijn er
maar een klein aantal dienu
nog zijn overgebleven. Deze
dragen inderdaad een
boodschap uit die je univer-
seelkunt noemen. Deze schil-
ders hebben een bijdrage ge-
leverd aan de culturele ont-
wikkeling, aan de cultuur-
beschaving. Wat de situatie

Jehoort vaak datmensen zeg-
gen dat alles kunst is. Wat is
jouw meninghierover?

opCuragaobetreftkim jezeg-
gen datdezeheel gedeferenti-
eerd is. Je hebt hier mensen
die in Europa geleefd en ge-
studeerd hebben, mensen die
hun opleidingin deregio heb-
ben gehad en natuurlijk ook
kunstenaars, die nooit van
het eiland zijn weggeweest.
Curacao is een mengelmoes
van culturen, en deze veel-
heid aan culturele invloeden
vind jeook terug in dekunst.
Die veelheid van invloeden,
nationaliteiten en
achtergronden. Dan heb je
hier de volkskunst die een
beetje met de eigenlijke
kunst samenvloeit. Dat is
soms wel jammer, zowel de
overheid als andere instan-
ties kunnen vaak het onder-
scheid niet meer goed maken
tussen representatieve mo-
derne kunst en de
volkskunst.Er zit een wezen-
lijk verschil tussen het bezig
zijn met handvaardigheids-
artikelen,methetmakenvan
mooie keramische dingetjes
en het maken van bijvoor-
beeld schilderijen vanuit een
filosofische grondslag. Je
denkt na over het leven, de
mens, decultuur en datsoort
zaken en probeert deze dan
uit te beelden op wat vooreen
manier dan ook.Deze tweede
groep probeert de mensen
niet alleen te laten zien wat
iedereen kan zien, maar
graaft dieper wil laten zien
wat er achter de werkelijk-
heid schuil gaat, de metafy-
sische wereld. Wat de zaak
nog erger maakt, is dater zo
ontzettend weinig gediscus-
sieerd wordt tussen kunste-
naars onderling. De commu-
nicatie isslechtenzou verbe-
terd moeten worden. Maar
het moet vanuit de mensen
zelfkomen. Je kunt de over-PAULBRENNEKER

Wg7 """ De eerste windmolens«ren geheelvan hout, zowel
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_en en expositie in het
'-jC. Als één van deweini-ekunstenaars, dieeenge-

JJ»eigen stijl aanhetont-
J^elen is, volgt hier eenP^prek over zyn ideeèn,
Peeldende kunst en de cul-

op Curacao.



Dit zegt AleksanderKarpen-
ko, jeugd- gedelegeerde namens
deRussisch- Orthodoxe kerk op
devergaderingvan hetCentraal
comité van de Wereldraad van
Kerken in Geneve, in een vraag-
gesprek met het ANP. Hij
schrijft deze groei toe aan het
ontbreken van spiritualiteit in
een geseculariseerde maat-
schappij. De mens is meer dan
een lichaam, hij heeft ook een
ziel diedoordekerk gevoed moet
worden.

Wij ontvangen alleen maar
om te delen met de medemens

N.B. Een volledige wee-
keinde (te beginnen van*
vrijdagavond): ’.50,-. Goe-
deWeek: ’.70,-.

Voor verdere informatie1
Emaus, tel.: 641886.

Donderdag 16april tot zon-
dag 19april: Goede Weekmet
Emaus! Aankomst Witte
Donderdagavond tussen
18.00en 18.30 uur. Om 19.00
uurgaandedeurendichtvoof
de avondmis.

Zaterdag 11 april: Bezin-
ningsdagvoor religieuzenon-
der leidingvan frater Anton
van Oirschot.

IN DE KOMENDE weken
biedt het bezinnings-
centrum Emaus te Soto d-
volgende programma's aan:

Weekeinde van 28 /-»
maart: "Christus lerenken-
nen" voor leiders en leidster-
van het Antilliaanse Jon-
gens-en Meisjes Gilde.

Weekeinde van 4/5 apr»,:
"Marriage Encounter", te-
verdieping van eigen huwe-
lijks-relatie (voertaal Pap»*'
mentu en Spaans). AanvaW*
vrijdagavondom 20.00 uur-

Karpenko heeftzijnhoopvoor-
al gevestigdop denieuwe leiding
van de Sovjetunie. Kerken mo-
gen weer worden gebouwd,nieu-
we parochies gesticht en kloos-
ters gerestaureerd. Uiteraard
belooft het 1000-jarigejubileum
vandeRussisch- Orthodoxekerk
in 1988ookveel goeds, zovoegde
hij daaraantoe.

Een probleem is dat deSovjet-
wetten geenkerkelijke jeugd-or-
ganisaties toelaten. Enerzijds
sluit ditaan bij deOrthodoxe op-
vattingen dat de mensen niet
volgens geslacht of leeftijd ge-
scheidenmoetenworden.Ander-
zijds moeten de leiders van onze
kerk lerendejongerenopdejuis-
te manier aan te spreken, aldus
Karpenko. Ze moeten zich er op
instellen dat ze niet allen voor
christenen preken, maar ook
voor de jongeren die uit be-
langstelling de kerk binnen-
komen.

de houding van de jongeren ten
opzichte van de kerk ook veran-
dert doordat de Russisch-
Orthodoxekerk zich zeer voor de
vrede inzet. Jongerenover dehe-
le wereld hebbenbelangstelling
voor vredes- vraagstukken, al-
dusKarpenko.

Karpenko, diewerkzaam is op
he bureau Buitenland van zijn
kerk. heeftverder de indruk dat

De meeste jongerendie tot de
Russisch- Orthodoxekerken toe-
treden, komen uit niet-
godsdienstige gezinnen. Kar-
penko's studiegenotenop deThe-
ologische academie in Moskou
die besloten monnik te worden,
waren gemiddeld niet langer
dan vijf tot zeven jaarlid van de
kerk. Ook de belangstellingvoor
hetpriesterschap groeit. De the-
ologische opleidingen hadden
vorig jaarslechtsplaats voor een
op de drie geïnteresseerden.Kard. Arns: Vaticaan moet meer

niet-Europese theologen aannemen

Tijd van veroordeling Bevrijdingstheologie is voorbij

Wereldraad-afdeling

Positie van vrouwen in kerk
is slechter dan daarbuiten

LONDEN — Het Vaticaan
moet naar de mening van de
Braziliaanse kardinaal Arns
meer niet-Europese theolo-
gen in dienst nemen. "Ik zou
het niet in mijn hoofd halen
een oordeelte gevenover het
werk van een Engelse theo-
loog omdat ik de Engelse
maatschappij slechtsheel op-
pervlakkig ken". Dit zeimgr.
Arns, aartsbisschop van Sao
Paolo,opeenpersconferentie
in Londen, waar hij vragen
over de Bevrijdings- theolo-
giebeantwoordde.

De tijd is voorbij dat het Vati-
caan opvattingen van Bevrij-
dings-theologen veroordeelt, al-
dusArns. Paus JohannesPaulus

" Nouvelle Theologue» (Nieuwe
theologische opvattingen), zo
sprak kardinaal Arns als ver-
wachting uit.

Overtien ofvijftien jaarzalhet
Vaticaan blij zijn dat het de Be-
vrijdings- theologie niet op de-
zelfde wijzeheeftveroordeeld als
in de jaren '40 en '50 de

Il heeft niet zozeer zijn mening
herzien, maar wel meer begrip
voor de Bevrijdings- theologie
gekregen. "Het verzet ertegen
komt van mensen, die nog nooit
een boek van een Bevrijdings-
theoloog hebben gelezen.Daar-
om pleiten wijin deDerde wereld
er steedsvoor dater in het Vati-
caan meer theologen uitAfrika,
Azië en Latijns-Amerika komen
werken".

Een van deNederlandse ledf
van hetCentraal comité, de G?
reformeerde predikante M*j
van der Veen- Schenkeveld,b'
haar ongenoegen tot uiting "^'len brengen dat bij °Avondmaals- viering in de W
reldraad uitsluitendmannen"
inzettings- woorden uitsprakel7
Door wat genoemd werd "ef.
misverstand" kreeg ze hier ol^
de gelegenheid toe.

nigde Naties een groot aantal
antwoorden van regeringen
kreeg op een vragenlijstover de
positie van devrouw, terwijl een
soortgelijk verzoek van de We-
reldraad aan de lidkerken
slechts twee reacties opleverde:
een officieel antwoord van de
Bulgaars- Orthodoxe kerk en
een onofficieel van een groep
vrouwen uit de Evangelische
kerk vanBeieren.

De Vrouwen- afdelingstelthet
Centraal comité van de We-
reldraad voor, in navolging van
de Vrouwendecade (1975-1985)
van de Verenigde Naties ook in
de kerken een vrouwendecade te

houden, die in 1990 zou moet*?
beginnen. Het uitvoerend col&
té(dagelijksbestuur)van deW
reldraad heeft hier reeds -■»'goedkeuring aan gegeven.

GENEVE —De positie van
de vrouwen in dekerk is op
zijn best gelijk aan die in de
maatschappij, maar in veel
gevallen slechter. De
weerstanden tegen devrouw
in hetambt en in hogere be-
stuurs-functies berusten gro-
tendeels op traditionele
waarden en praktijken. Dat
zegt de Wereldraad- afdeling
voor de VrouwinKerk en Sa-
menleving in een rapport
voor de bestuurs- vergade-
ringvan deWereldraadinGe-
neve.

Daarin wordt met een zekere
schaamte gemeld dat de Vere-

van depaus,metanderewoorden
dat tijdens de tocht niet te veel
plaatsen worden aangedaan
waardeemotieshoogkunnen op-
laaien. Want dereizen van 1979
en 1983 waren zeker nog enige
tijd merkbaar in depolitiek- soci-
aleverhoudingen van het land.

Jaruzelski licht teleur
gesteld

over bezoek paus

Vaticaan knoopt geen volledige banden aan

Deze tekst van Lucas zijn de
woordenwelkeMaria uitspraak
in haar Magnificat, zij zijn tege-
lijkertijdeen verheerlijkingvan
God deVader en een oproep aan
iedereen onder ons om geduren-
deeen tijdals dievan devasten te
overwegen, aldus de paus. De
vastentijd is een tijd van beke-
ring, een tijd voor de Waarheid
die ons vrij maakt (Johannes
8,32), omdatwij degenendiehet
denkenen het hart van de mens
onderzoeken niet kunnen be-
driegen. Tegenover God onze
Schepper, waar kunnen we dan
trots opzijn?Welkerijkdom enof
welke talenten kunnen ons een
minderwaardigheids complex
geven, zo vraagt de paus zich af.
In Gods tegenwoordigheid zijn
we namelijk niets. Dit is geen
valse bescheidenheid. Tegeno-
ver Gods staande hebben we
slechtshet hartvan een anne, de
ogenen dehandenvan eenarme.
Als we deze armoede tegenover
God erkennen, kunnen we el-
kaar delen, de rijkdommen wel-
ke God ons gegevenheeft: ons ge-
loof, dat we niet als een egoist
kunnen bewaren, alleen maar
om hetgeloofvoor onszelf te hou-
den; onze hoop, waaraan dege-
nen zo'n behoefte hebben die
nietsbezitten, en onze liefde die
ons ertoe brengtdearmen liefte
hebben zoals God hen bemint
met een bevoorrechtende liefde.
De Geestvan liefde doetover ons
duizenden weldaden neerdalen
om dietedelen; hoe meerwij hen
zoeken, dcs te meer en overvloe-
diger zullen we die weldaden

DEGENEN DIE HONGE-
RIG zijn vervult hij metzyn
gaven, degenen die rijk zijn
stuurt hij met lege handen
weg(Lucas 1,53).Dit is hetthe-
ma van de Vastenbrief van
paus JohannesPaulus II dit
jaar.Overigens wijdt depaus
daarbijmeeraandachtaan de
spirituele armoede en rijk-
dom danaan dehongerwaar-
aan miljoenenmensen heden
ten dage lijdenomdat ervoor
hen geen voedsel is.

Als wij werkelijk de armen
van gesst zijn aan wie de Heer
het rijk der hemelen heeft be-
loofd (Math. 5,3), zal onze offe-
rande welvallig zijn aan God.
Zelfs onze materiele offerande
welke een onderdeel vormt van
onze boetedoening in de vasten-
tijd, als we hen geven met het
hart van dearme van geest, om-
dat wij geven van wat wij God
hebben ontvangen, om te delen
met elkaar; wij ontvangen
namelijk alleen maar om het te
kunnen delen metdemedemens.
Zoals de vijf broden en de twee
vissen van de jongemanwerden
vermenigvuldigd, zo zullen onze
offerenden worden verveelvou-
digd als wij gevenaan dearmen,
aldusdepaus. Zullenwij meteen
trotshart, overtuigdvan onze ei-
genbelangrijkheidheteindevan
devastentijdbereiken, maardan
wel met lege handen voor de
anderen? Of zullen wij, geleid
door de Maagdvan hetMagnifi-
cat deDagvan deVerrijzenisbe-
reikenmet eenhartvan dearme,
stervend van verlangen naar
God maardanwel metvolle han-
den vol van de weldaden van
God, nou diete delen met henin
dewereld diebehoeften leven, zo
schrijft de paus in zijn vas-
tenbrief. Hij eindigt danmet het
psalm- woord: Breng dank aan
God wanthij is goed, zijnliefde is
eeuwig (psalm 117,1).

Maria leert ons de echte rijk-
dommenzien,waaraan nooiteen
einde komt, omdat zij van God
komen. Wij moeten dierijkdom-
men wensen. Wy moeten daar-
naar hongeren,waarbijwy alles
watvoorbijgaandis enkunstma-
tig aan dekant zetten zodat wij
dewerkelijke weldaden kunnen
ontvangenen hen in overvloed
kunnen ontvangen. Laat ons
daarom ons zelfbekeren; laten
we ons ontdoen van het oude
zuurdeeg (Cor. 5,7) van de trots
en van alles wat ons brengt tot
onrecht, minachting van de
anderenen tot dedorstnaar geld
en macht, zo stelt de paus vast.

ontvangen, aldus de paus

der dat Castro zich doormidd*
matige stafleden laatadvise!*?/
Zij moeten nietbeterzijndanb^zelf is. En met degenen die**beter zijn, kan hij nietssac
werken.

Maar ondanks de lichte te-
leurstelling is paus Johannes
Paulus II toch officieel uitgeno-
digd voor een nieuwbezoek aan
zijnvaderland Polen, datvoorlo-
pig is vastgesteld van 9 tot en
met 16 juni van dit jaar. In te-
genstelling tot de pausreis van
1983zal dievan dit jaarvolgens
het Vaticaan "delicate" steden
bevatten als Gdansken Szczecin
(plaatsen waar de wieg van de
geboren vakbeweging Solidari-
teit heeft gestaan)enLublin (ze-
tel van de katholieke universi-
teit).

Warschau hoopt op "begrip"

Zeker is dat JohannesPaulus
II ruim de tijd heeft genomen
voor zijngesprekmetJaruzelski.
Het is immers niet gebruikelijk
dateen bezoeker een onderhoud
van zeventig minutenwordt toe-
gestaan. Toch moet Jaruzelski
lichtelijk teleurgesteld zijn ge-
weest dat de paus vooralsnog
nietwil denkenover hetaankno-
pen van volledige diplomatieke
betrekkingen tussen Polen en
het Vaticaan. Het bezoek aan
Italië en het Vaticaan wordt
namelijk gezienals een opstapje
van de generaal voor zijn terug-
keer op het internationale poli-
tieke toneel.Hetaangaanvan of-
ficiële envolledige diplomatieke
betrekkingenzouden danals het
ware een vrijbriefvoor zijn te-
rugkeer zijn geweest.

Ik hoop dat ik heb kunnen
doordringen tot depaus.

Maarvolledigezekerheidover
de immer stoicijns kijkende
paus, dieblij is over de amnestie
van september 1986 in Polen,
maar toch spreekt over "slechts
een eerste stap opweg naar meer
vrijheden", heeft Jaruzelski
niet. "TweePolen moetenelkaar
altijdbegrijpen", aldus dePoolse
leider en zelfs na die verklaring
kon er geenglimlachvan af. "Ze-
ker wat betreft de belangrijkste
problemen in Polen en Europa...

ROME — Paus Johannes
Paulus II en dePoolse leider
generaal Jaruzelski hebben
ongeveer zeventig minuten
onder vier ogen en uiteraard
zonder tolken met elkaar ge-
sproken. De paus had het
voorafgaande aan het ge-
sprek alover "een historisch
bezoek", degeneraalzeinaaf-
loop van het privé- onder-
houd: "Ik benaltijd erg tevre-
denover een gesprekmet Zij-
ne Heiligheid".

Het hoofdbestuur van de or-
ganisatie ziet hoopvol uit
naar deze conferentie- dagen
en bidt uitdat "Gods rechter-
hand mag blijven schrijven"
opdezeCaraibische eilanden.
Zo bericht Eric Illes van
Aruba.

IN EEN RONDSCHRIJ-
VEN van Anthony Parke
uit Grenada, die momen-
teel als secretaris- gene-
raal van de Caribbean As-
sociation ofCatholic Tea-
chers fungeert, wordt het
thema van de volgende
conferentie in juli1988 be-
kend gemaakt "Katholie-
ke leerkrachtenuithetCa-
raibisch gebied geroepen
en uitgedaagd om van en
voor Jezus Christus te ge-
tuigen", zo luidthetthema.

Voorgesteld wordt om deze
conferentie hetzij op Domini-

De deelnemers uit de ver-
schillende eilandgebieden
zouden hetraamwerk voor de
eigen situatieverder moeten
uitwerken en aanpassenvoor
deeigen situatie.Een verslag
van deze werkzaamheden zal
op devolgendeconferentie ge-
presenteerd moeten worden.

ca, Montserrat of St Lucia te
doen plaatsvinden. Zoals be-
kend komen vertegenwoordi-
gers van katholieke
leerkrachten uit het Carai-
bisch gebied, om de twee jaar
samen met debisschoppen in
conferentie bijeen. De laatste
conferentie vond vorig jaar
augustus op het eiland Anti-
gua plaats. Toen werd geza-
menlijk de noodzaak uitge-
sproken voor een leerprog-
ramma gezins- en sexuele
vorming in christelijke zin.
Basis voor een dergelijk
leerprogramma werd tijdens
deconferentie reeds gelegd.

NEWDELHI —De tweed»'
rige Spanjaard Osel Iza Tof'
res is geheiligd tot het hoo»0
van de Tibetaanse monnike1*nadatdevolgelingenvande^
Buddhistische religieuze 1*
hadden vastgesteld dat he
kind dereincarnatie is van’vroegere tempel- heilige oie
men aanspreekt met de naa*0

Dalai Lama. Voordat het J-jT
ver was is het kind aantal»*'''
ke proeven onderworpen. Tv
dens de plechtigheid zonge"
honderden mannelijke en
vrouwelijkereligieuzen hy*"*J7
nenen bespeelden daarbijo°>
hun cymbalen en trommel^In een tempel vol wieroo*
werd het kind dat in eejj
bruin- safraankleurig klee0
was gestoken op de troon i 6"

zet. Dit alles gebeurde in he
noorden van India, in Dh9'
ramsala, waardeDalaiLafl"8
zijnzetel heeft. Voor demees-
teBuddhisten is deDalai lf'.
ma de " Koning- God". HU
woont in ballingschap in Öl'
dia sedert 1959 toen de Tib^
tanen rebelleerden tege**
China. De Dalai Lama w«*
overigensnietaanwezigbij°\
plechtigheid, waaruitmen -V'
leidt dat hij het niet eens &
met de gedanekeuze. Erwe**
opgemerkt dat deDalai Lal/**
niet "elke kleine plechtig'
heid"kan bijwonen. Osel'
het vijfde kind van Paco c?
Maria Torres, die allebe
behoren tot de Spaanse t**
van de Buddhisten.

Opvallendis volgenshaarver-

Het was de afgelopen weken
opvallend hoevriendelijkCastro
over deOrthodoxekerken sprak,
die al enige jaren druk uitoefe-
nen voor een betere vertegen-
woordiging in bestuur en staf
van deWereldraad. Castro buigt
voor degenen, die het meeste
drukop hem uitoefent,aldushet
presidiumlid tegenover het
ANP. Het is volgens haar dan
ook de vraag of het Orthodoxe
blok in 1989 bereid is Castro te
latenvallen. "We gavenhem het
voordeel van de twijfel. En nu
hebben we alleen nog maar de
twijfel", zo vat zij de situatie
samen.

Zelfs deZwitserse theoloog dr.
Lukas Vischer, die nog steeds
niet verwerkt heeft datPotter
hem in 1979 uit de Wereldraad
heeft gewerkt, schreef in een
voorbeschouwingvoor de afgelo-
penbestuurs- vergaderingdatde
wisselingvan de wacht(Potter -
Castro) deoorzaak is van de tra-
ge start van het proces voor vre-
de, gerechtigheiden hetbehoud
van de schepping, waartoereeds
in 1983werd besloten.

Castro en de als zeer zwak er-
varen voorzitter van het
Centraal comité, de Westduitser
dr. Hans-Joachim Held, hebben
beiden hun benoeming te dan-
ken aan een geslaagde poging
van conservatievekrachten uit
West-Duitsland, de Verenigde
Staten en deSovjetunieom debe-
noeming tegen te houden van
twee zeer bekwame, maar prog-
ressieve personen, dievoor deop-
volgingvan dr.Philips Potter als
secretaris- generaal in aanmer-
king kwamen. Door in 1983 de
als zeer zwak ervaren Westduit-
ser Held naar voren te schuiven,
werdvoorkomen datzijn landge-
noot dr. Konrad Raiser, die als
oud- directeur van de afdeling
voor Samenlevings- vraagstuk-
ken uitmuntende papieren had,
nog een kans maakte. De tegen-
kandidaatvan Castro, deAmeri-
kaan dr. Arie Brouwer, dieRai-
ser was opgevolgd, werd in 1984
door een blokkade van dezelfde
behoudendekrachten de pas af-
gesneden. Bovendien speelde
daarbijeenrol dat de Sovjetunie
indieperiodevanReagans "kou-
de oorlog" tegen Moskou geen
Amerikanen in leidende posities
van internationale instellingen
wenste.

Een van de huidige presiden-
ten van de Wereldraad noemde
de dag waarop Castro werd be-
noemd "de zwarte dag in de ge-

GENEVE — Stafleden als-
mede leden van het Centraal
comité en het presidium be-
ginnen onder voorbehoud
van anonimiteit steeds vaker
hun grote bezorgdheid te ui-
ten over de zwakke leiding
van de Wereldraad van Ker-
ken. Naafloopvan een uiterst
verwarrend debat over de
vredes- conferentie liet een
van de hoogste bestuurders
weten datherbenoemingvan
de huidige secretaris- gene-
raal, dr. Emilio Castro,wiens
vijfjarig contract in 1989 af-
loopt, wel eens het eindevan
de Wereldraad zou kunnen
betekenen. "De geest is er nu
al uit".

KERK & WERELD
Mede gevolg kerkelijke inzet voor vredesvraagstukken

Russisch Orthodoxe kerk: groei komt door

toetreding van atheistischm opgevoede jongeren

Paus in vastenbrief

EMAUSKAS DI ORASHON
KARDINAAL ARNS

meer begripgekregen...

Klachten in Wereldraad
over leiding van Castro

Opvallend vriendelijk voor Orthodoxen

Thema: de uitdaging om van en
voor Christus te getuigen

Katholieke leerkrachten uitCariben in juliweerbijeen

Spaanse tweejarige

schiedenisvan de Wereldraad".
Een Nederlands lid van het
Centraal comité spreektvan een
"zwak leiderschap" van Castro.
Een uit Nederland afkomstig
staflid zei dat jebij Potter ten-
minste wist waar hij heenwilde.
Een ander Nederlandse staflid:
Castro zit barstensvol idealen,
maar hij slaagt er niet in ze ge-
staltete geven.

EMILIO DE CASTRO
...fut eruit...

Nieuwe Dalai
Lama ingehuldigd

..."katholiekeleerkrachtenuithet
Caraibisch gebiedtijdens decon- ferentie van vorig jaaraugustus

op het eilandAntigua"...

van de Sovjet- jeugd tegeno-
ver hetgeloof—wordtniet al-
leen binnen de kerk, maar
ook erbuiten ingezien. Zelfs
de Atheistische Sovjet- rege-
ring bezint zich op nieuwe
maatregelen om de jeugdte

GENEVE — De Russisch-
Orthodoxe kerk groeit
dankzij het feit dat jongeren,
voornamelijk meteen hogere
opleiding, tot de kerk toetre-
den. Dit feit — het be-
langrijkste over de houding

beïnvloeden, nu blijkt dat de
huidigegeen effect hebben.
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Als Haughey thans beweert
dat hij toch het grote mandaat
van de kiezers heeft gekregen,
klinkt dat nieterg overtuigend.
Zijn Fianna Fail- partij kreeg
slechts 44,2% van de stemmen;
weliswaar goedvoor 81 zetels in
het parlement, maar drie tekort
voor de absolute meerderheid.
En dat is een heel ander beeld
dan de verwachting van minis-
tens 90 zetels, waarmee Fianna

Maar inzijnverkiezings- cam-
pagne heeft Haughey de nu ui-
teengevallen regerings- coalitie
van Fine Gale en Labour ge-
bruiktom delerse kiezerservan
te overtuigen datcoalities niet
werken in lerland.En dat voor
het oplossen van de torenhoge
problemen waaronder de natie
gebukt gaat, één sterke, over-
heersende regerings- partij ab-
soluut noodzakelijk is.

THATCHER
opvooraanstaande plaats

(Uit deHaagsche Courant)

de bestrijding van de onver-
antwoord hoge werkloosheid.
Met deze mogelijkheden kan de
regering- Thatcher bouwen aan
zijn nu vrij stabiele voorsprong
op Labour in de landelijke opi-
nie- peilingen, waarvan de
laatste nu een conservatieve lei-
dingvan zes procent registreert.
Datis sindsjanuarivan hetvorig
jaar niet gebeurd. De regering-
Thatcher had voor de begroting
zon slordige7,5 miljarddollarte
vergeven aan belasting- verla-
ging,minder lenen en extra uit-
gaven. En dat is aanzienlijk
meer dan tot nu toe was voor-
speld.

Om tebeginnenheefthet land
een nationale schuld van meer
dan 35miljard dollar, als gevolg
van overmatige leningen door
voorgaanderegeringen, waar-
onder een van Haughey zelf.
Naar schatting zon 300.000 le-
ren opeen bevolkingvan nauwe-
lijks 3,5 miljoen zijn werkloos.
Veertig procent van de bevol-
king trekt op een of andere ma-

WURGENDE GREEP
Toch zal de man, die zichzelf

eens omschreven heeft als de
"Geest van denatie", het moeten
proberen. Want decrisis, die ler-
land nu in een wurgende greep
heeft, is inderdaadformidabel.

gemerktdatwiedeverkiezingen
zou winnen, eigenlijkeen verlie-
zer zouzijn.

Wantduidelijk isdat
de nieuweregering gedwongen
is om straks harde en bijzonder
impopulaire maatregelente ne-
men. Wat datbetreft staat Haug-
hey nog wat te wachten. Want
duidelijkis dathijresultaten zal
moeten behalen, wil hij zijn poli-
tieke status en misschien zelfs
wel het leiderschap van 's lands
grootste partij overeindhouden.

Als nuvoor delerenweereen pe-
riode aanbreekt van: "Waar wij
heengaan, Charlie zal welzien",
lykt heteindein zichtvan Haug-
he/s grillige avontuur in de ler-
se politiek.

In eerste instantiezal zij het
*« een duidelijke teleurstelling
?ebbenervaren datMichailGor-
'■'-tsjov al voorstelde om een
aPart verdrag te sluitenvoor de
Verwijderingvan -ie Euroraket-
*n. Het zou natuurlijk ook bij-

*Onder mooi geweest zijn als zij
jutvoorstel uit haarbezoek aan
Afoskou had overgehouden. En
*r vervolgens als een speciale
*»erier mee naar Washington
"tod kunnen reizen. Maar er is
v°ldoende bruikbare thermiek
i^er,omopeen voorhaartochbe-
""ngrijk moment een rol van be-
tekenis te kunnen spelen in de
emotie van een aanvaardbaar
ï&twapenings- verdrag tussen

en deVerenigdeStaten.

Dit verklapte é-in van de zes-
den Rusland- specialisten, die
BPeciaal voor de Engelse rege-
fings- leider een seminarover de
j°ngsteveranderingen in Rus-
Jjjnd hebben gegeven. Want
Margareth Thatcher gaat eind
*»n deze maand naar Moskou.
** indeaanloop naar de algeme-ne verkiezingen in Engeland,
*il zij uit het bezoek aan het
Kremlin halenwat er inzit.

BIJ ZIJN BEZOEK destijds
jj&ndeEngelse hoofdstad als
<je nieuwe Russische leider
beeft premier Margareth
«hatcher van Michail Gor-
batsjov gezegd: "Dit is een
Jan waarmee jezaken kunt
doen". Na alle recente ont-
wikkelingen in Rusland en
"*'jn nieuwe ontwapenings-
yoorstellenbetreffende dezo-
genoemde Euroraketten, ge-
'ooft mevrouw Thatcher dat
«'s Michail Gorbatsjov een
Engelsman zou zijn, hij zeker
°P een vooraanstaandePlaats inhaarksbinet konre-
kenen.

Gorbatsjov aan belangrijkste jaarbegonnen

"Man van goede wil" geconfronteerd met
inertie, verzet op lager partijniveau

AUTORITEIT
, De "IJzerenLady" geldtnu als
'e enige Westeuropese leider
'"et voldoende autoriteit om in

In mei aanstaande zijn er deplaatselijke verkiezingen in
Engeland en aangenomenwordt
datde premier deze graadmeter
zal willen afwachten. Dan weet
ze ook wat de uitwerking is van
de nieuwe begroting. De finan-
ciële positie stelt haar in staat
om in ieder geval debelasting te
verlagen en mogelijk zelfs een
stevigbedraguit te trekkenvoor

Het zou bovendien een duide-lijke persoonlijke triomf zijn in
de race tegen de Labourpartij
van NeilKinnock, die zonderon-
derhandelingenen tegenpresta-
tiesvan deRussen's lands nucle-
aire verdediging wil opheffen.
De race tegen Labour wordt nu
snel intenser, met alle gissingen
over ofmevrouwThatcher dena-
tie nu in mei of juni, dan wel in
het najaar naar de stembus
stuurt. De meesten houden het
erop dater hier in ieder gevaldit
jaar algemene verkiezingen
worden gehouden. Hoewel me-
vrouw Thatcherin theorie totbe-
gin van 1988 zou kunnen
wachten.

Washington invloed te kunnen
uitoefenen. En zij weet boven-
dien dat zij binnen de alliantie
voldoende steun heeft om zowel
inMoskouals in Washington na-
mens Europa te kunnen spre-
ken. Haar voordeel is bovendien
dathaarbewonderaar,president
Ronald Reagan, na alle klappen
van de laatste weken dringend
verlegen zit om een politiek suc-
ces. En de eerste voorzichtig po-
sitieve reacties uit Washington
op hetRussische voorstel, moe-
ten Margareth Thatcher ook als
zoete muziek in de oren hebben
geklonken. Want als zij inder-daad op een of andere wijze be-
trokken kanraken ineen wapen-
overeenkomst tussen deRussen
deVerenigde Staten, zou dateen
geweldig pluspunt wezen voor
haarstellingdater alleenonder-
handeld kan worden vanuit een
positie van kracht.

f\A9A INTERNATIONAAL
Haughey wil zijn termijn gaan uitzitten

"Geest van de natie" mag
lerse problemen oplossen

COULANT
& öe vluchtvan Hellfn heeft in
iP^nje veel stof doen opwaaien.
?* vaker wistenextreemrechtse**vangenen gebruik te maken
j^t- de coulante houding van

vP"*anse rechters en tijdens een
*r-ofperiodeteontsnappen. Het
?!_ hierbij onder meer om fa-Jj^ten,diein 1977vyflinksead-
L^aten in koelen bloede in hun

doodschoten..Het gezaghebbende
Jjatendblad El Pafs spreekt
jPenlijkover de neigingvan een
J^tangrijk deel van de Spaanse
tenters omfascistische terroris-
v**1 de hand boven hethoofd te
-"|uden. Besluiten alshet verlof
!^ Hellfn gaan lijnrecht in te-

Q het algemene principe in
J^nje om terroristen in gevan-
jj'ischapgeen dienstentebewy-
?**■ Ten aanzienvan ETA- ge-
lagenen wordt hier strak de

aan gehouden,"oen schrijver dezes enkele ...ambitieus...

Veel rechters coulant tegenover ultra rechts

Fascistisch moordenaar
ontsnapt tijdens verlof

taboe- thema's aan de orde testellen, zoals demisdaden onderStalin, wantoestanden binnende partij, drugsgebruik en pros-
titutie.Maar uit de, soms was te-
genstrijdige,berichtgeving in de
mediawordt ook duidelijkdat er
weerstand is tegen het hervor-mings- beleid van de secretaris-generaal.

THE BOSS.

maanden geleden een veroor-
deeldETA- lidin de gevangenis
wilde interviewen, kreeg hij
hiervoor geen toestemming. De
gerechtelijke toestemming, die
het ETA- lid Carlos Yoldi on-
langskreegom in het Baskische
parlement te praten, vormde op
dezeregel geen uitzondering.
Yoldizit invoorarresten is geko-
zen tot parlementariër. Blijk-
baar vond rechter Andrés dat
een terrorist van andere signa-
tuur danhetBaskische nationa-
lismeofextreemlinkswelrechts
had op"medewerking".

Zover is het nog niet met «The
Boss», zoals hij in eigen kring
wordt genoemd, en die met zijn
sterke nationalistische opvat-
tingenen zijnsoms zelfsprovoce-
rende opmerkingen over de
noodzaak van een herenigd ler-
land, telkens weer de aandacht
trekt. Nietvoor nietsmaakt men
zich bij uitverkiezing zorgen
over het nieuwe anglo-lerse ac-
eoord metbetrekking tot Noord-
lerland,waarvoor zijnveel meer
voorzichtige en vooral ook meer
diplomatieke voorganger
Fitzgerald zo intensief geijverd
heeft.

Haughey heeft overigens ver-
klaard dat ofschoon hij tal van
bezwaren heeft tegen het ac-
eoord— hij is onder meer tegen
dat over de hereniging van ler-
land alleen onderhandeld kan
worden als de meerderheid van
de Noordierse bevolking datwil— hy niets zal ondernemen om
het anglo-lerse verdrag onge-
daante maken.

Gezien de povere resultaten
van Sinn Fein, depolitieke vleu-
gel van de IRA in de verkiezin-
gen((nog geen 2% van de stem-
men), is duidelijk gebleken dat
Ulster en de herenigingvan ler-
landopditmomentvoordemees-
te leren niet tellen.

's lands belastingbetalers, zeer
goedopgeleideleren, dievoor de
uitzichtloosheid op deloop gaan.

DRAMATISCH
Hen gaat het om de uiterst

zorglijke economie en de onder-
hand dramatis, he exodus van
jonge, vaak op kosten van

de vrouw en twee kinde-g» van Hellfn zijn sinds 20 fe-
spoorloos. De politie tastS het duister omtrent de ver-

j lJfplaats en de vluchtweg van
* fascistische terrorist, maar

dathy is geholpen door
jj*ciBtische medestanders, om-
j?tHellfnzelfnietoverfinancië-

"niddelen besciiikte.

.Hoewel degevangenis-autori-
tten en deofficier van Justitie
v?beslissing van derechter José
i °nato Andrés aanvochten,
Jeefdezein dedisucssie,dieaan
7*tverlofvanHellfnvoorafging,
P zijn standpuni staan. "Ik had
|*enreden om aan te nemen dat
/jellfn wilde vluchten", zou de

?. chter later verklaren. Toen
jjtobeslissing eindelijkdooreen
j^htbankwerd herroepen, was
S*t al veel te laat: 23 februari.
f^Ufn was inmiddels in geen
ie*den of wegen meer te be-nnen.

MADRID —Emilio Hellfn,
**n Spaanse fascist, ver-
moordde in februari 1980 de
jjhidenteYolanda Gonzélez,
'd van een linkse partij op

?,fenkoelbloedige ais gruwe-
jlkewijze. Hij werd snel ge-
rekt en veroordeeld tot 43
'*ar gevangenisstraf.

Sinds 20 februari is Hellfn
weer opvrijevoeten. Niet
hij uitde gevangenisont-
Dat probeerde hy de af-

Nopen jaren tweemaal, maar
keren tevergeefs. Hellfn?t momenteel waarschijnlijk al

2*og en droog in Paraguay of
hüi, aangezien een Spaanse

J'ehter hem een verlofvan zes
£_en toekende om zijn familie

(Uit de Haagsche Courant)

FRANCO
Hetuitgesprokenconservatie-

ve karakter van veel Spaanse
rechters die carrière maakten
onderFranco(Andrés is 57 jaar),
staat nauw met ditmeten met
twee maten in verband. Het
hoogstebestuurlijkeorgaan van
derechterlijke macht in Spanje,
de "Algemene Raad van de
Rechterlijke Macht" (gekozen
doorhetparlement), heeft beslo-
ten om een procedure tegen
Andrés op gang te brengen. Die
procedure kan leiden tot een be-
risping, overplaatsing, ontzet-
ting uitfunctie, strafrechtelijke
vervolgingof tot deconclusie dat
er formeel niets is aan temerken
op de handelswijze van Andrés.
De eng- corporatische geest on-
der de Spaanserechters bleek
nog steeds in diekringen rond te
zweven: een twintigtal collega's
vanAndrés in deplaats Vallado-
lidverklaarde zichonmiddellijk
en publiekelijk solidairmet hun
collega. De advocaat van de fa-milievan Yolanda Gonzólez
heeft inmiddels een proces aan-
gespannen tegen Andrés.

Liever een onzeker bestaan als
illegale emigrant in Amerika of
anders simpel werk binnen de
Europese Gemeenschap, dan
thuis in de lange rij van werklo-
zen. Dit zyn de prioriteiten, die
Haughey te wachten staan. En
in zijn aanpak daarvan zal hij
strenger danooitworden beoor-
deeld.
(Uit de Haagsche Courant)

...allesofniets-houding...

De pers, nog steeds onder
controle van departy en onder
het wakendoogvan decensuur,
werd eveneens gemobiliseerd.
Voor het eerst zyn er kritische
geluiden te horen en de meeste
journalisten doen hard hunbest
hun imagovan een gelijkgescha-
kelde pers van zich af te schud-
den. Aangemoedigd door Gor-
batsjovzelfwordendagindaguit
fouten en afwijkingen uitheden
en verleden aan dekaak gesteld.
De pers schrikter nietvoorterug

Ook op het bestuurlijke vlak
deden zich veranderingen voor.
De schrijversbond werd gereor-
ganiseerd en het filminstituut
Goskin verloor zijn censureren-
demacht. Tegelijkertijd werden
verboden films van de planken
gehaald en kregen sommige
doodgezwegen schrijvers, onder
wieBoris Pasternak, na vele ja-
ren eerherstel.Een van de hoog-
tepunten vormde de anti- Stali-
nistische film «Pokajanije» (Be-
rouw), dienaeen interventie van
minister Sjevardnadze in roula-
tie ging. "Verpletterend", zo
luidde demeest gehoordereactie
van hetpubliek.

Gorbatsjov lijktzich tehebben
gerealiseerd dat hyvoor hervor-
mingenniethoefde terekenen op
de steun van de gevestigde par-
tijkaders, die immers alleen
maarteverliezen hebben. Daar-
om heeft hij zichvoor de noodza-
kelijke publiciteit gericht tot de
mediaen deculturelevoorhoede.
Zijn oproep voor openheid, ver-
antwoordelijkheid en democra-
tie was niet aan dovemansoren
gericht. Journalistenen kunste-
naars hebben zich het afgelopen
jaarvol overgavevan hun taak
gekweten deburger in te lichten
over het werkelijke gezicht van
het "reële socialisme".

De democratisering van de
Sovjet- maatschappij kent als
sleutel-begrepen «perstrojka»
(herstructurering) en «glasnost»
(openheid). De nadruk ligt
echter voorlopig nog op voor-
zichtige bijstellingen op econo-
misch gebied.Eriseenwetgepu-
bliceerd die het uitoefenen van
bepaalde beroepen opparticulie-
re basismogelijkmaakten de lei-
ding van ondernemingen moet
volgens een wetsvoorstel in de
toekomst door de werknemers
worden gekozen. Sindshetbegin
van dit jaarbestaatde mogelijk-
heid voor bedryven uit hetWes-
ten om jointventures aan tegaan
met Sovjet- ondernemingen.

werdgesteld datnogzon aantal
op vrije voeten zal komen. En
hoewel de emigratie van Rus-
sische joden onder Gorbatsjovs
bewind laag bleef, hebben Sov-
jet-functionarissen laten weten
datdie in dekomende maanden
aanzienlijk zal worden versoe-
peld en vergroot. De justitiële
autoriteiten op hun beurt heb-
ben eenherzieningvan hetstraf-
recht aangekondigd, die de Sov-
jet-burger meer rechten moet
geven.

Ophetterrein van demensen-
rechten het de afgelopenperiode
enkele opmerkelijke ontwikke-
lingen zien. Bekende dissiden-
ten, onder wie Anatoli Sjtsja-
ranski en JoeriOrlov, mochten
het landverlaten. Begin dit jaar
werd de vrijlating van 150poli-
tieke gevangenen aangekon-
digd, terwijl in het vooruitzicht

Medio februari richtte Gor-
batsjov zich in Moskou tot een
duizendtal intellectuelen uit
heel dewereld.Hij onderstreepte
dat de buitenlandse beleid van
de Sovjetunie meer dan ooit
wordt bepaald door de binnen-
landse politiek. "Om de demo-
cratisering van de maatschappij
uit te voeren en tot een onom-
keerbaar proces te maken heeft
de Sovjetunieeen duurzamevre-
de nodig", verklaarde de party-
leider. Hy verdedigde in zyn toe-
spraak de "nieuwe benadering"
ophetgebiedvan derechten van
de mens. Tekenend voor de be-
nadering was de aanwezigheid
van de dissidente natuurkundi-
ge Andrej Sacharov, die enkele
maanden geleden zijn verban-
ningsoord Gorki mocht verrui-
lenvoor zijnwoningin dehoofd-
stad.

Ook op het terrein van de in-
ternationale politiek ontplooide
de Sovjetunie onder Gorbatsjov
een ongekendeactiviteit.Vooral
in de relatie met China werd
naar een opening gezocht. Zo
kwamen deSovjetsmet eenaan-
talvoorstellen inzake dezogehe-
ten "drie obstakels", dieeen ver-
betering van de Sovjet- Chinese
betrekkingen in de weg staan.
Moskou trok op beperkte schaal
troepen uit Afghanistan terug,
kondigde een vermindering van
zijn in Mongolië gestationeerde
eenheden aan, en verklaarde
zich voorstander vaneen politie-
ke oplossing van de Vietnamese
militaire aanwezigheid inKam-
puchea.

Op -.8 januari accepteerde
Moskou onverwacht de ont-
koppeling van dekwestie van de
rakettenvoor demiddellange af-
stand, de Euroraketten, van de
overige bewapenings-
vraagstukken. Hiermee is de
weg vrijgemaakt voor een over-
eenkomst over de verwijdering
vandeINF-rakettenuitEuropa.
Vier maanden daarvoor had
Gorbatsjov tijdens zijn to-
pontmoetingmetpresidentRea-
ganin Reykjavik nog een "alles-
of-niets" houdingaan de dag ge-
legd, waarbij ingrijpende wa-
penheersings- aceoorden werden
aangeboden op voorwaarde dat
de Verenigde Staten af zouden
zien van hun Strategische De-
fensie Initiatief (SDI) voor een
raket- defensie in de ruimte.
Waarnemers wijzen erop dat de
partijleider een wapenaccoord
goedkan gebruiken om zyn in-
terne positie te versterken en
zich verzekerd te weten van de
steun van het militaire appa-
raat.

Op 15 januarivan het vorige
jaarverraste Gorbatsjov de we-
reld met een vergaand ontwape-
nings- voorstel, dat de aardbol
voor het jaar 2000 van alle
kernwapen- arsenalen moest
ontdoen. Geconfronteerd met
een afwachtende opstelling van
het Westenontpopte departijlei-
derzich als een meester van de
propaganda. Systematisch lan-
ceerde Gorbatsjov nieuwe voor-
stellen waarbij hij steeds de in-
druk wist te wekken dat het de
Sovjetunie was die de concessies
deed. Veel goodwill wist hij te
kweken met de afkondiging in
augustus 1985vaneen moratori-
um op kernproeven, dat ander-
halfjaar vankracht is gebleven.

De afgelopen twee jaarheeft
de Sovjetunie een waar vredes-
offensief geopend in derichting
van het Westen. Dat offensief
ginggepaardmet een lichte dooi
in de Sovjet- Amerikaanse be-
trekkingen. Maar tot afspraken
met de VerenigdeStaten, diede
ouvertures met wontrouwen be-
keken, over een vermindering
van het nucleaire arsenaal
kwam hetniet.

Sinds zijnverkiezing totsecre-
taris- generaal van de Commu-
nistische partij van de Sovjetu-
nie, enkele uren na de be-
kendmaking van de dood van
zijn voorganger Konstantin
Tsjernenko, heeft Gorbatsjov
zich geprofileerd als een "man
van goedewil", die deSovjetunie
presenteert als een supermo-
gendheiddie hechtaan vredeen
detentie. Op binnenlands gebied
leidde de benoeming van de
«Benjamin» van het Politburo
tot een omvangrijke en snelle
zuiveringbinnen hetpartyappa-
raat, deregering en het be-
drijfsleven.In hoog tempobegon
hij af terekenen met de"erfenis
van het verleden", waarbijvoor-
al de stagnatie onder Leonid
Brezjnev het moest ontgelden.
De nu 56-jarige Gorbatsjov toon-
dezich daarbij op het gebiedvan
politick en ideologic een prag-
matischencharismatisch leider.
Hijdurfde hetaaneenbeleidvan
politieke, culturele en econo-
mischehervormingen opgangte
brengen, waarvan de grenzen
noch de werkelijke omvang nu
nog nietzijnvast te stellen.

MOSKOU — Michail Gor-
batsjov is aan zijn derdejaar
als partijleidervan de Sovje-
tunie begonnen. Het wordt
een jaarwaarin wapen- be-
heersings- aceoorden tussen
de Sovjetunie en de Verenig-
de Staten tot de reéle moge-
lijkhedenbehoren, maar ook
een jaar waarin Gorbatsjov
een harde strijd te wachten
staat met de tegenstanders
van zijn hervormings- poli-
tiek. "Het is duidelijk dathet
komende jaar het be-
langrijkste zal zijn, samen
met de twee daaropvolgen-
de", zei de ambitieuze party-
leider onlangsin Riga.

De standvan zaken in de Sov-
jetunievalt te illustreren met
een anecdote die in Moskou cir-
culeert. President Reagan be-
kent tegenover Gorbatsjov dat
hijvermoedt daterin zijn gevolg
eenKGB- spion zit. "Maar ikben
er nog niet in geslaagd hem te
identificeren". Gorbatsjov geeft
toe met een soortgelijkprobleem
te zitten. "Onder de 100 minis-
ters van mijnkabinet is er ten-
minste één voorstander van de
herstructurering, maarik ben er
nog nietin geslaagdhem te iden-
tificeren".

Inhetlevenvan degemiddelde
Sovjet- burger is in deafgelopen
jaren niet veel veranderd. On-
danks een lichte verbetering,
blijft de voorziening met le-
vensmiddelen en consumptie-
goederenernstig achterbij debe-
hoeftenvan debevolking. Daar-
naast zyn veel Russen niet erg
gelukkig met de harde campag-
ne,dieGorbatsjovtegen hetalco-holisme voert, vooral omdat het
drinkenvan een glaasjeeen dure
en tijdrovende aangelegenheid
is geworden. De resultaten van
deanti-alcoholcampagneopeco-
nomisch en medisch gebied zyn
aantoonbaar, maar beperkt.
Machtsmisbruik, corruptie en
bureaucratie worden weliswaar
aangepakt, maarin hetdagelijk-
se leven is nog geen verlichting
te bespeuren, is een veelgehoor-
dereactie.

Verzet tegen de ontwikkelin-
gen in de Sovjetunie, zo zeggen
Russische functionarissen, is
nietaanwezigin hetPolitburo of
het Centraal Comité, maar wel
opeen lagerpartijniveau. Onder
een gedeelte van de bevolking,
die zo aan inertie gewend is ge-
raakt, heerst verwarring en te-
genstand. Ingezonden brieven
lijkendattebevestigen. "Wy zijn
voor hervormingen, maar wij
wetennietwaartebeginnen",al-
dus een arbeider in de Pravda.
En een ander schrijft: "Het ver-
zet tegen de herstructurering is
enorm, debureaucratenhebben
de rijen gesloten en houden de
ontwikkelingen tegen". Hij
voegt eraan toe: "De beste men-
sen worden weggewerkt door de
gevestigde orde. De
«perestrojka» levert niets op".
Veel arbeiders zijn tegen de eco-
nomische hervormingen, omdat
zy die in hunbeurs voelen. Een
van de economische veranderin-
gen is deverlaging van het loon-
fonds—en dusvan delonen—inbedrijven waardeproductie niet
aan de nieuwe kwaliteits- eisen
voldoet.

Britse premier wil met resultaten
terugkeren van haar Russische reis

Thatcher: met Gorbatsjovkun jezaken doen

nier van de staat en het begro
tings- tekort heeft met 8,6% pro
cent van het nationaalproduc
een recordomvang bereikt.

Er is tijdens de afgelopen vei
kiezings- campagne weleens op

Failaan deverkiezingenwas be-
gonnen.

Haughey heeft inmiddels la-
tenweten er desondanksnaar te
streven datzijnregering voor de
volle vijfjaarkan blijven zitten.
Tegelijkertijd liet hij
doorschemeren niet bereid te
zijn een deal te sluiten met een
aantal"onafhankelijken",om zo
verzekerd te zijn van een meer-
derheid in het parlement. Van-
daar dat er al weer druk wordt
gespeculeerdover nieuwe ver-
kiezingen, waarbij gebruik ge-
maakt wordt van Haughey's ei-
genwoorden datcoalities en sa-
menspel in regerings- verband
nietwerken.

PREMIER
CHARLESJ.HAUGHEY

...in 1984 ontmoette Thatcher
voordeeerstekeer Gorbatsjov.Zij
bewaart nog steeds uitstekende
herinneringenaan de leider van
deSovjetunie...

WINNAAR, MAAR METgro-
tebeperkingen. Dit is de posi-
tie van Charles J. Haughey,
voor dederdekeerin zijnpoh-
tieke loopbaan de premier
van lerland. Maar ook voor
de derdekeer als het hoofd
van een regering, die in de
«Dail», het lerse parlement,
geen absolute meerderheid
heeft Dat had ook zijn voor-
ganger, de nu demissionaire
premier dr. Garret Fitzge-
rald, niet
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Puzzel van de week
SLIM

OPLOSSINGvorige keer: LADE
IDEE
MEER

KUN JIJ deze drie kinde-
ren helpen hun eigen bal-
lon weer terug te vinden?

Om te kleuren

Wist je dat

MPA KINDERPAGINA

"NIEMAND KAN zo
lekker brood bakken als
Poetsje", zei kabouter Brr

Kie, die altijd zo ge-
hulpzaam was. En over
parkietekindjes, die altijd

schrokken vreselijk en ke-
ken wild om zich heen.
Kwam daar soms een ge-
vaarlijk mensenkind aan?
Maar Poetsje rende naar
haarbroodoven en trokhet
deurtje open. En daar za-
gen de dieren twee zwart
verbrande broden. Niet
meer te eten! Verdrietig
slopen ze weg. Hadden ze
toch maar niet zoveel ge-
praat, hadden ze maar be-
ter opgelet! En zo kwam
het, dat dekaboutertjes die
avond geen brood op tafel
hadden. Maar Poetsje had
rijstekoekjes gebakken.
En dat kon ze bijna net zo
goedals broodbakken.Ka-
bouterBrr enPinkie smul-
den er zo van, dat het een
plezier was om naar te
kijken.

NELBASILIO

brood bakken. Hij snuffel-
de eens rond, maar rook
niets. "Misschien staathet
nog in de keuken", dacht
hij, "Als ik evenblijfzitten,
krijg ik vast wel een snee-
tje". Dus ging hij naast
Poetsje zitten. Die Moene
kon even praten! Over alle
dierenuitdemondi wisthij
wel wat te vertellen. Het
was best leuk om te horen,
vond Poetsje, maar toch
keek ze bezorgd op haar
kabouter-horloge. Ging
het muisje nu maar weg,
dankon ze methet bakken
beginnen. Eindelijk, toen
Moene zag, dat hij toch
nietskreeg, staptehij open
kon Poetsje beginnen.

Twee mooie lange bro-
den maakte ze. Plat van
onderen, zodat ze bleven
staan. En rond van boven,
omdatdatzo leuk stond. Ze

Totdat opeens Poetsje
een gil gaf. De dieren

maar honger hadden en
nooit ophielden met
schreeuwen. En voorze het
wisten, waser een halfuur
om enrende Poetsje naar
deoven omtekijken, ofhet
brood niet verbrandde.

"Ha, nu krijg ik fijn een
sneetje brood", dacht Jojo
Parkiet blij. Maar even la-
ter kwam Poetsje met een
beteuterd gezicht weer te-
rug, "ïk ben vergeten de
oven aan te steken",
zuchtte ze. "Aiaiai, en ik
was al zo laat. Nu zijn we
nooit op tijd met eten".
"Ja", knikte Jojo, "Niets
aan te doen. Dan wachten
we maareen halfuurtje".

En nu kwam er al gauw
een heerlijke broodlucht
ophen af. Moene Muisrook
het ooken kwam snel weer
aanlopen. En twee voorbij-
lopende hagedisjes kwa-
men ook al het hekje in.
Het was een heel ge-
zelschap, daar bij het ka-
bouterbankje voor het ka-
bouterhuis. Ze kwebbel-
denenpieptenen schetter-
den dat het een lieve lust
was. Over het warme weer
en sappige cactussen, over
buren en vrienden, over
muizevallen en gevaarlij-
ke mensenkinderen, die
hagedisjes probeerden te
vangen en over nog veel
meer.

altijd. "Ai no", zei Poetsje
dan verlegen. Maar in
haarhartwas zeernatuur-
lijk heel trots op.En de die-
ren waren het helemaal
met kabouter Brr eens.
Het gebeurde heel vaak,
dat ze even bij de kabou-
tertjes op bezoekkwamen.
"Ik kom eens vragen, hoe
het metjulliegaat", zeiden
ze dan. Maar intussen
snuffelden ze met hun
neusjes de lekkere brood-
geur op. Poetsje begreep
best,waarzeeigenlijk voor
kwamen en gafze dan een
dikkesnee brood.

Maar op een daggebeur-
de het, dat de dieren niets
kregen. En niet alleen de
dieren maar ookkabouter
Brr,Pinkieen Poetsje zelf.
"Zie zo", zei Poetsje die
dag. "Mijn huis is schoon,
dewashangtaan delijn en
nu is het tijd om brood te
bakken". Ze deedhaar gro-
te bakschort voor en ging
aan de slag. Eerst moest
het deeg gemaakt worden.
Poetsje kneedde en kneed-
de. Oef, dat was een warm
werkje,hoor. "Laatik even
watuitrusten", zuchtte ze,
toen ze klaar was en ging
op het bankje voor het ka-
bouterhuis zitten.

"Goede morgen", dat
was Moene Muis, die eens
even kwam kijken, of
Poetsje al klaar was met

school' ze in de broodoven
en wilde net de oven aan
steken, toen er weer be-
zoekkwam. Het was Jojo
parkiet, die ook eens
kwam kijken, ofPoetsje al
brood gebakken had. En
toen hij zag, dat Poetsje
met de oven bezig was,be-
sloot hij even te wachten.
Samen met het kabou-
tervrouwtje ginghij op het
bankje voor het huis zit-
ten. Ze praatten over Pin- Mopjes

LUCIFERSPEL
LEG VIJFTIEN lucifers

naast elkaar op tafel en
speel samen meteen vrien-
d(in), zusje ofbroertje het
volgende spel. Je mag om
de beurt een, twee of drie
lucifers wegnemen. Maar
degene die de laatste luci-
fer moet oppakken, heeft
verloren. Jekunt dit spel
een paar keer achter el-
kaar spelen, waarbij de
winnaar telkens een punt
krijgt. Wie dan de meeste
punten heeft, heeft ge-
wonnen.

..."Bovendien: wanneer
u veelopreis moet,heeft
dit huis het grote voor-
deel, dat het vlak bij het
vliegveld ligt..."

In Namibië leeft een groep woestijn-olifanten, die
waarschijnlijk de grootste olifantenter wereld zijn. Een
natuuronderzoeker heeft eens een van hun pootafdruk-
ken opgemeten: 80 bij 58centimeter. Meetmaareensna,
hoe groot dat is! Ze verplaatsen zich vooral 's nachts,
want danis hetkoel. Maarzekunnen ookheel goed tegen
de zon. Daarin verschillen ze van de gewone olifanten,
die in de middag, als de zon het heetst is, de schaduw
opzoeken. Zeleven van struikenen vetplanten.En alsze
dorstig zijn, graven ze in uitgedroogderivieren naar
water.

De pastoor zoekt eé
bekende brandka*!
tenkraker op in zijn <"?
in de gevangenis. H*)
maakt een praatje «"zegt tenslotte: "Waf
neer jevrijkomt, wil iW*
graaghelpen".
De inbreker: "Nou -*"*_.
neerpastoor, datzalnw
niet zo eenvoudig zij"'
Voor het kraken v*fbrandkasten is niet **'leen moed nodig, mflJ'
ooktalenten ervaring-

" "*
Manus komt bij Pf'

trus aan de hemelpo*^
en wordt als eenkoniw
binnen gehaald. Hij 2#,
in dehemel een heleb^
lichtjes en plotseli*j
gaat er één uit. Man11',
vraagt aan Petrus *#*
datbetekent.
Petrus: "Als iemand °\aarde liegt, gaat er e&
lichtje uit".
De volgende dag ga*;
opeens alle lichten uJj
Manusroept verschrik
"Watis datnou?"
Petrus zucht diep: "TJnu wordt op aarde \krant gedrukt". (Niet*
Amigoe,hoor!).

* **
HET OPPERHOOFD

Een spaanse aannemer, die een heel groot gebouw
moestbouwen, was reuze blij, dat daarlang geledenRo-
meinen gewoondhadden. Hij moest een vreselijk zwaar
voorwerp voor zijn gebouwvervoeren. Zo zwaar, dathet
niet over een modernebetonnenbrugkon. Toen heefthij
maar een smalbruggetje ietsverderop gebruikt, dat wel
veiligbleek. Datbruggetje werd 2000 jaargeleden door
deRomeinen gebouwd!Knappe bruggenbouwers, he?

Duizenden jaren geleden werden katten vaak als go-
den vereerd. De Egyptische zonnegodbijvoorbeeld werd
als een kat afgebeeld. En als je het waagde een kat te
doden, kreeg je de doodstraf. Maar in deMiddeleeuwen
(500-1500) en noglater werdenkatten levend verbrand
omdat men dacht, dat het heksen en duivels waren.

Er was eens een pas-
toor, dieuitgebreidover
dehelpreekte en eenhe-
le rij zonden opnoemde,
die allemaal leidden
naar die plaats "waar
geween zal zijn en ge-
knars van tanden".
Op een gegeven
ogenblik wordt hij on-
derbroken dooreen oud
vrouwtje op de eerste
rjj: "Meneer Pastoor, ik
heb geen tanden meer"!
Doodse stilte.
De pastoor is met stom-
heid geslagen,tothij een
oplossing vindt: "Voor
tanden zal worden ge-
zorgd"!

" **Emiel krijgt een teleg-
ram uitHolland, waarin
staat, dat zijn dochter
een baby heeft gekre-
gen. Er staat niet bij, of
het een jongen of een
meisje is. Emiel stuurt
dus een telegram terug:
Ben ik grootvader of
grootmoeder ge-
worden?.

***De pastoor komt
Emiel tegen op straat,
dronken!
Pastoor: "Maar Emiel
toch, laatst was ik zo ge-
lukkig, toen ik je
nuchtertegenkwam. En
vandaag is het weer he-
lemaal mis.
Emiel: "Ja meneer pas-
toor,vandaagis hetmijn
beurt om gelukkig te
zijn.

* * *Vader: "Ik vind het
heel erg, dat je zo lui
bent geworden. Vorig
jaarwas jedeeerstevan
de klas. Toen was ik
trots op je".
Zoon: "Maaru moetook
eens aan al die andere
vaders denken. Die wil-
len ook wel eens trots
zijn"!

ALS JE de vlakken met
een zwart puntje kleurt,
zie je...

Poetsjebaktbrood

Tekeningen en tekst door E.Gooiker

BALLONNEN-SPEL
1. Een vliegtuigbezetten
2. Jongensnaam
3. Plaat
4. End
5. Eitjes van luizen
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noemde bewering.
Ommijnbeweringte bewijzen

noem ik een aantalvoorbeelden:- De inwijdingvan TM is zeer
Hindoeïstisch van aard. Tijdens
de inwijding of guru-puja wordt
de kracht van de overleden goe-
roe ingeroepen om de medite-
rend te helpen. Men is verplicht
om tijdens de inwijdingenigeza-
ken mee te brengen: fruit, bloe-
men en een witte zakdoek. De
zakdoek en het fruit symbolise-
ren degene die ingewijd wordt,
terwijl debloemen een eerbewijs
aan Guru Dcv zijn. Een overle-
den goeroe vereren is
Hindoeïstisch. Tijdens de inwij-
ding wordt er een gebed in het
Sanskriet uitgesproken. Enige
passages uit detekst van het in-
wijdings-ritueel zijn:

Marishi verblijft momenteel
veel inzijn ashramin Rishikish
en de bewegingkent op demees-
te plaatsen een teruggang in het
aantal ledendanwel in het aan-
tal actievebeoefenaars van TM.
De beweging zegt op ditmomentzon 2,5 miljoenleden tekennen
in 140 landen.

Maharishi en zijn beweging als
er overal ter wereld foto's gepu-
bliceerd worden waarop leerlin-
gen van de goeroe schijnen te
zweven, ietswatdoorhet beoefe-
nen van TM mogelijk wordt.

TM zegt louteren alleen neu-
traal wetenschappelijk te wer-
ken. Sinds in 1970 een jonge
Amerikaan, R.K. Wallace, zelf
een beoefenaar van TM, promo-
veerde op een onderzoek naar de
meetbare effecten van TM, zijn
er vele studies hierover versche-
nen. Over deze meetbare effec-
ten schrijft dr. W.C.M. Smits in
het Eindhoven Dagblad het vol-
gende: "Dit is juist.TM "werkt".

}}E TRANCENDENTE ME-DITATIE (TM) iseen medita-jte-techniek die al geruime
"Jd op Curacao opgang
""aakt Zijpresenteert zich als
f*a wetenschappelijke
phniek waargeen enkelere-
lWeuBiteit in meespeelt

Isde TM echterwelzo neutraal8,8ze zelf doetvoorkomen ofzijn
j* aanwijzingen op bindingen
**t een religie op de
«chtergrond? Hoe is TM ont-man? Is het wetenschappelijk
*chet dat aan deze vorm van
?**-itatie wordtgegeven werke-
'Jk wetenschappelijk. Deze en
Jjjdere vragen komen in het na-
steende artikel ter sprake., De stichtervan deTM is "zijneheiligheid Maharishi Mahesh'°gi". De echte naam van dezeNatuurkundige(waarvan echter
J*°it iskomen vast testaanofhij

opleiding werkelijk voltooid**eft) is niet met zekerheid te
?*ggen ofwel Mahesh Prasad

dan wel J.M. Srivastava*elke vermoedelijk in 1918
°**oren werd.Als volgelingvan

Brahmananda Saraswat
,"Uru Dcv voor ingewijden)
**am Maharishi tot de overtui-
v^S dat hij diens woord na zijn
~°°d in 1953 over de gehele we-
J?'d moest gaan verspreiden. In
*s5Bricht hijde«SpiritualRege-
?Ration Movement» in Zuid-

op waarna hij vertrektJ*arAmerika (1959). Maharishi*<*dt wereldberoemd als de Be-
in 1967 zich bij hem aan-

i^üten en naar zijn ashram in,etplaatsjeRishikish gelegenin. eHimalaya meegaan. Indietijd
hij al twee boeken geschre-

?.ö> «De wetenschap van het,lJn» en «De kunst van het
*v<-n», en een commentaar op
n.O gedeelte van de Bhagavad
jj!*a> het heilige boek van het
j»indoeïsme. Deze boeken zijn
?"op heden van belang voor de
7*eging. In de jaren '70 groeit
*beweging heel snel en richt
?ei"' dan ook allerlei organisa-

*B op om de groei te kanalise-
t*o- Het succes is zo groot dat
rj?n in 1971 een eigen universi-*jt in de Verenigde Staten op-
*kt. In 1976 volgt dan de op-
Jj^ting van een wereld- rege-
lig met als residentie Seelis-?**_ inZwitserland.Een hoogte-
Pttl>t in de publiciteit bereikt

Inderdaad worden de effecten
die door TM bereikt worden ook
door andere technieken zoals
eenvoudige ademhalings-
technieken bereikt. Het we-
tenschappelijk bewijs dat door
TM aangehaald wordt, is na-
tuurlijk waar.Deze effecten tre-
den daadwerkelijk op, maar ze
zijnniet louteren alleenteberei-

Enige voorbeelden: hiring 35-
-40 jaaren hiring40-45 jaar.Bei-
de mantra's zijn één verbonden
met de cosmische moeder Maha-

De inwijding krijgt een
mantra die zeer persoonlijk en
strikt vertrouwelijk is. Het
tantristisch idee dat erachterzit,
isdatmantra'sgezien wordenals
geheime, met kracht geladen
woorden. De mantra's zijn vaak
een of anderecode voor bepaalde
goden of godinnen. Bij de TM
past deze tantristischezienswij-
ze helemaal.De mantra'szijnper
leeftijd ingedeeld.

De belangrijkstegodenuithet
Hindoeïsmepasseren hier dere-
vu. Daarnaast vinden we ook de
eerbied voor de klassieke ge-
schriften (Scruti en Smrti) van
het Hindoeïsme. Ik wil niet na-
der ingaan op de filosofische
overeenkomsten die er zijn tus-
sen TMen het Hindoeïsme.

van de Sruti's, Smrti's enbPura-
na's...buig ik me neer.

ken door deenig"zaligmakende"
TM.

De wetenschappelijke manier
van presenteren is dan ook een
handige verkooptruc, om
nuchtere, min of meer we-
tenschappelijk ingestelde men-
sen over te halen om TMte doen.
Bleef het daar nu maar bij dan
zou men TM onder hetrijtje van
gewone handels- producten als
kalmerings- middelen kunnen
schuiven. Mensen, die geen zin
hebben om kalmerings- tablet-
ten tegebruiken, zouden danTM
gaan doen. Echter ligt de zaak
met betrekking tot TM niet zo
eenvoudig. Hoewel TM een neu-
trale techniekpretendeert tezijn
en de mensen alleen maar wil
helpen inzijneigen geloof, isvast
komen te staan dat TM meer is
dan "een neutrale techniek".
TM'ers zullen ditbeslist ontken-
nen, maar zolang ze nietmet het
beweren tegendeel aankomen,
wil ik vast houden aan bovenge-

restene van Sociale Zaken
!* Volkshuisvesting stelt
:Jorallezekerheid: "Aan wo-
jj&gzoekenden wordt ver-
acht zich niet afhankelijk te
s*4len van de overheid voor
J**t o"T an hun woon-
problemen".

Deze opmerkingisrealistisch,
?* in hetJaar van de Daklozen.
J^dden vorig jaarheeft de over-

bid al een comité voor het Jaar
M deDaklozen ingesteld om in
J6lijn van de Verenigde Naties
J* »n het bijzonder van Habitat
J^dachtte schenken aart de lo-
j*le en internationale proble-
matiek van de huisvesting. Het
*ven van ongeveer één miljard

De JavaanseSurinamers heb-
ben nog steeds de gewoonte om
metvelensamen eenhuis tebou-
wen. Dit gotong-royong- sys-
teem —of sambatan—bespaart
veelkosten en verwijst duidelijk
naar sociaal-economischemede-
verantwoordelijkheid. Het sys-
teem heeft echtergeen veldkun-
nen winnenen debouwbedrijven
vinden dat natuurlijk best. De
Algemene Aannemers Bond
heeft enkele jarengeleden al de
bui van verminderde activitei-
ten aan zien komen en hebben
toen een belangrijk congres ge-
houden: de situatieisnogwel er-
gerdanze zich toen hadden voor-
gesteld. Niettemin heeft de mi-
nister van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting, Ewald Grep,
bij de openingvan eenexpoJaar
van de Daklozen op 26 februari
in Thalia-Paramaribo een drin-
gend beroep op de bouwwereld
gedaan allecreativiteiten saam-
horigheidte garenom uitdepro-
blemen teraken.

De overheidschenkt aandacht
aan zelfbouw van burgers, die
geldkunnen lenen voor debouw
op een eigen perceel. Bovendien
is er een vorm van sociale wo-
ningbouw waarbij mensen met
een eigenperceel en met minder
dan700guldenpermaandgehol-
pen worden. Ook bestaat er de
mogelijkheid voor de bouw van
middenstands- woningen, als er
sprake is van een eigen perceel
en eenredelijk inkomen.

Uiteraard is de bouwnijver-
heid buiten de overheid om van
groot belang. Er zijn erg veel

bouwbedrijven — een vijftig —die momenteel erg zware tijden
meemakenbij gebrekaan mate-
riaal. De import- component is
erg groot. Pas nu zijn er ex-
perimenten met dakpannen van
vezelcement in plaats van de
zinkplaten die geïmporteerd
moeten worden. Ook wordt er
momenteel geëxperimenteerd
met ascement.

is dat 7% van het salaris aan
huurwordenbetaald (en hetbru-
togezinsinkomenmoetlagerzijn
dan 1.000 Sur. gld.): vele huur-
ders zijn slechte betalers. De
Stichting stuurt dan ook aan op
huurkoop.

De overheid heeft vanwege
milieu- hygiëne wat werk ge-
maakt van krot- opruiming in
staden district. In destadzijn zo
vele pras'oso—erfhuizen —ver-
dwenen. Hoewel de stad geen
duidelijke krottenwijken heeft
en er is sporadisch iets te zien is
van shantytownachtige, fave-
laachtige situaties, is het toch
welzo dat sommigebuurten aan-

zienlijk minder fraai zijn danandere zoals Frimangron, La-
tour, Abra Broki tegenover hetmin of meer deftige Zorg enHoop, Elisabethshof, Mon
Plaisir.

Omdat er plenty land is, is er
geen sprake van hoogbouw. Bo-
vendien is er een stelregel dat
iedereburger recht heeft op een
stukje grond. Dat is het uit-
gangspunt van contouren van
een nieuw grondbeleid, zoals
door deoverheidvan 1981 gefor-
muleerd. Dit heeft weleen enor-
meuitbreidingvan de stadPara-
maribo opgeleverd.De laatste ja-
ren is er dantoch welbewust ge-
kozen voor de volkswoningbouw
in dewooncentra in dedistricten,
met name Nickerie, Para, Coro-
nie, Saramaccaen deCommewij-
ne. Albinakwam wat datbetreft
ook goed op gang, maar door de
huidige oorlogs- handelingen
zijndaar—enin veledorpenvan
hetbosland—enormveelwonin-
genvernietigd. De wederopbouw
zal gigantische problemen op-
leveren, bovendien is het helaas
nog nietzover.

Toen de woningbouw op gang
kwamen dearmerenkans zagen
een eigenperceel tekopen eneen
woningtebouwen, trokken men-
sen uit hetbosland ofde distric-
ten in deze erfwoningen. Van-
daardat de"GroteTrek"van zo-
veel duizenden landgenoten
naar het voormaligmoederland
geen oplossingheeft gebrachtin
hethuisvestings- problemen.

nu nog sporen van vertonen.
Trouwens vele mensen zijn
grootgebracht op deze erven, die
nu vaak geëxploiteerd worden
door zakenlui, huizenmelkers.
Het spreekt vanzelf dat deze fo-
kanti vaak teveel mensen moes-
ten herbergen.

De liquide middelen zijn er
niet en de technologie op basis
van de eigen grondstoffen staat
nog in dekinderschoenen. Niet-
temin durft Suriname het onder
dezeuiterstbenarde situatieaan
hetprobleem duidelijktestellen,
zodat het volk geen illusieser op
na houdt en uitgedaagd wordt
"een steentje bij te dragen.

Onderzoek in de rijke landen
heeft aangetoond dathet daklo-
zen- probleem in centra als
Amsterdam, Los Angeles, New
York,Tokiotoeneemt. Zekerook
voor mensen, die geestelijkziek
of in dewar zijn. lederhuisheeft
zijn kruis — ibrioso abi en lele-
ku. De grootste problemen lig-
gen buitenshuis, want het is een
privilegeeen huis tehebben(met
al die huizenmelkerij, huur-
opdrijving, grondspeculatie).
Het zal er hard aan moeten toe-
gaan om de sociale functie van
"een thuis" uit de commerciële
sfeer te kunnen halen. Hopelijk
is 2000 een redelijke streefda-
tum. Op ditmoment hoeft Suri-
name er niet aan te denken het
huisvestings- probleem ook
maarvoor dehelft tekunnen op-
lossen.

, Het comité dat midden vorig
jaarvan start ging met deplan-
ningvan 1987kon niet vermoe-
den—zoals anderenook niet—dat deproblematiekvan dehuis-
vesting alarmerend zou worden
door deoorlogs- situatie in Oost-
Suriname. Vele huizenzijn daar
vernietigd. Een 6-7.000 mensen
zijn in Groot-Paramaribo geko-
men en bij onderzoek bleek bij-
voorbeeld dat 35 mensen in een
gebouw, iets groter dan een fo-
kanti, logeerden. Duizenden Su-
rinamers wonen in tenten aan de
Franse kant. Het systeem van
kraken is hier nauwelijks be-
kend. Erzijn enkele gevallen ge-
weest, maar dan zonder maat-
schappelijke repercussie. Er
staan weleen aantal huizen leeg
en diebehorentoe aanmensen in
Nederlandofelders in dewereld.
Het zit er natuurlijk wel in dat
toch eens het breekijzer gehan-
teerd zal worden als de nood te
hoog wordt.

de noodgevallen (bijvoorbeeld
brand) komen. Dus geen over-
dreven gedachten voor dit jaar
zelf, maar welviadeactiviteiten
van het groots congres hopelijk
metveelresultaat op langerter-
mijn, want ook voor Suriname
geldt dat in het jaar 2000 alle
mensen een dakboven het hoofd
moeten hebben, volgens Ha-
bitat.

R.D. Scott: Transcendental Mi
sconceptions.

R. Kranenborg: Oosterse ge
loofs- bewegingen in hetWesten
M. Mildenberger:Die macht dei
sussen Worte.

R. Kranenborg zegt in zijn
boek TM (Kok-Kampen 77):
"Het blijkt dat veel TM'ers erg
eenzijdig worden in hun be-
langstelling en men heeft af en
toe de indruk dat ze emotioneel
niet meer werkelijk geraakt
worden. En hoewel TM'ers het
stellig zullen ontkennen, kan
men zichtoch nietaan d
onttrekkendathet ge\x
vervlakt". Hij baseert de: e uit-
spraak op onderzoekingend
West-Duitsland gedaan zijn.
Wellicht raaktKranenborg een
van de grootste punten van kri-
tiek, die men op de TM kan
hebben.

Met dit laatste hangt natuur-
lijkdevisie ophet lijdendoorMa-
harishi samen. Volgens hem is
lijdenaltijdhetgevolgvan daden
die men in het verleden heeft
verricht. De uitspraak: Een hon-
gerig mens kan een gelukkig
hongerig mens zijn" sluit hier
nou bij aan. Hetgeendoor TMge-
propagandeerd wordt, is een fa-
talistische individualistische
houding ten opzichte van de
mensheid.Hoewelmen tegen zal
werpen dat het uiteindelijk om
de vi-ede/bevrijdingvan de hele
wereldis te doen,kan menditpas
in tweede of derdeinstantie aan
deTM'ers merken.

Het leedwordt door deTM'ers
weggedrukt. Men is op persoon-
lijke gelukzaligheid uit en men
behoeft zich hiervoornietmaat-
schappelijk te engageren. Doe
TMen de wereldproblemen wor-
den opgelost. Vanuit deze inspi-
ratie leven TM'ers. De vraag is
echter of daadwerkelijke ver-
andering nietmeer is dan twee-
maal daagsmediterendneervlij-
en. Mijnsinziens: als jeeen ande-
re, betere wereld wilt, moet je
daarvoor werken. Je moet het
leed en het lijden dater in deze
wereld is nietwegdrukkenalsof
heteentoevalligevoorbijganger
is.Hetinzichtdat lijdenbestaat,
dienter in eerste instantievoor
om ons daartegen te verzetten.
Het is geen als... dan..., maar
veeleereen watkunnenwe daar-
aan op zo kort mogelijke termijn
doen.

Een laatste opmerking over
TM. Ik denk dat een meditatie
techniekniet slechtvoor mensen
hoeft te zijn. Van alleen maar
techniek is bij TM echter geen
sprake, aan een nieuwereligie
hebben veel mensen geen be-
hoefte.Door meeropenheid in de
motieven kan de TMvoorkomen
datmensen ergensin verzeildra-
ken waarze helemaalnietin wil-
lenkomen. Het wordttijddatTM
komt met eerlijkeinformatie ten
opzichte van haar motieven en
haar denkbeelden.

Enige literatuur overTM is te
vinden in devolgende boeken:
R. Kranenborg: TM (Kok-
Kampen)

Enige voorzichtige conclusies
kunnen we aan het verschijnsel
TM verbinden. Het we-
tenschappelijk van TM berust
echt op waarheid, maarze verge-
ten erbij te vermelden dat dit
voor iedere vorm van meditatie
of rustbrengings- techniek op
gelddoet.Ofdewerelder veelbe-
ter op zou worden alsveel men-
sen aan TM doen, zijn specula-
ties van een verdacht betrouw-
baarheids- gehalte, geen enkele
onderzoek wijst in dierichting.
De wetenschappelijke techniek
TM is het jasje'waarin louter
Hindoeïstische en nco-
Hindoeïstische ideeën worden
uitgedragen. Mensen, die onwe-
tend zijn over dit feit en alleen
maar een manierzoeken om tot
rust te komen, worden er mijns
inziens ingeluist, een zeer
slechtezaak.

J.VERNOOY

COMITE
Hetcomité Jaarvan deDaklo-

zen, samengestelduitoverheids-
mensen en particulieren die be-
zig zijn met dit thema zoals bij-
voorbeeld hetLeger des Heils,
wil enerzijdsvoorzieningen tref-
fen voor zwervers en daklozen.
En dan niet alleen in Paramari-
bo. Bovendien wil het comité via
een groots congres de maat-
schappelijke discussie over de
huisvestingaan de orde stellen.

Het comité verstaat — naar
Surinaamse maatstaven — on-
der daklozen:- zwervers, die hun nachtrust
doorbrengenonderbalkons en op
stoepen;- mensen, die hun huis door
brand hebbenverloren;
- mensen, die uit hun huis wor-
den gezet;- mensen, die in noodsituaties
moeten wonen;- bejaarden, die geen mogelijk-
heid hebben bij families te wo-
nen;- omwoners van bouwvallen;- de 17.000woningzoekenden.

Voor dit jaar is een nieuw
nachtasiel voor 65 mensen gep-
land. Het Leger des Heils heeft
een asiel, maar datvoldoet niet
(de maatstaf was vroeger: een
dubbeltje voor syatu (kleine,
korte mensen die weinig plaats
nodig hadden) en een kwartje
voor de langawan. Bovendien
zullen er enkele woningen voor

!/*--sen is ermee gemoeid enhet
**l nogwel heelveel voeten inde
jj^ehebbenvoordat de64 aan-?®velingen van Habitat- Van-

1976 ook uitgevoerd zijn.

Momenteel zijn er in Surina-e zon 17.000 geregistreerden
■ Oningzoekenden bij de over-
'tö. Ongeveer 75 komen er per

o aand bij. De wooncultuur in
UV*name is natuurlijkeen spie-
f|van de sociaal- economische
jj^tanden.En bovendien van de
*erse culturele systemen. De

ePen in het bosland hebben
B j°onstijlenontwikkeld die aan-

°tenbij hetnomadischlevenen
-etveel aandachtvoor beschut-
"_ tegen regen en hitte. Het, ooie vlechtwerk voor de wan-

j.nenhet dakbij de groepen in-
en hethoutsnijwerkof de

v eürrijke panelen en deuren
3n groepen bosnegers laten
_^j\dat er een eigen stijl en

t^hitectuuris ontwikkeld.Voor
jjeristen is de binnenstadvan, aramaribo ook interessant: de

straten met de grote hou-n hvüzen, de balkons, de stoe-
n en trappen. Er is een eigen
""ingevingontwikkeldop basisan de vere jsten van net kü_

J*B*, maar ook opbasis van de
mogelijkheden.

«^beroemdzijn dezogeheten er-
v gingen: de slaven- eigenaar
J*0- een groot huis aan de weg
Jj^nen opheterfstonden dewo-rgen van de slaven. Vaak niet
fj^r dan een vierkant gebouw-
£van hout (fokanti). Dit lever-
j Qatuurlijk een typische er-
«ltuur op waar demensen van

De plannen rond het Wel-vaartsfonds dat na de TweedeWereldoorlog door het voorma-
lig moederland toch wel als een
morele — eindelijk — plicht
werd gezien, bevatten ook de
eerste grootse plannen voor devolkswoningbouw en de eerste
projecten trokken internatio-
naal aandacht door de methode

STICHTING De Stichting is wel verweten
te gemakkelijk de mensen aan
woningen te helpen. De sleu-
telklare aflevering is erg duur,
terwijl de betrokkenen best be-
reid zijn te helpen bij de bouw.
Momenteel experimenteert de
Stichting met zogeheten groei-
woningen: debewoners kunnen
na verloop van jaren er ge-
makkelijk enkele kamers bij-
bouwen. De eisvan de Stichting

- van hetideevanrevolving fund
is nietsterecht gekomenzodater
nauwelijks uit eigen middelen
gebouwdkon worden.

- het accent is langzaam meer
komen teliggenbijdeexploitatie
van dewoningen en de grote na-
druk op het sociaal aspect stond
een gezonde bedrijfs- economie
in de weg;

- in de beginjaren heeft de
Stichtingactiefdebouwterhand
genomen. Later moest door ge-
brek aan liquide middelen, dit
overgelaten worden aan de
bouwbedrijven;

Toen de Stichting 35 jaarbe-
stond is een historischoverzicht
gemaakt: Voor een goed dak bo-
ven het hoofd door drs. André
Loor. Als evaluatie worden de
volgende zaken naar voren ge-
bracht (p.73):

De Stichting — zo kortweg
door woningzoekenden ge-
noemd, heeft in de afgelopen ja-
ren 6514 woningenkunnen ge-
ven aan zoekenden. Sinds 1980
zijner 2013 gebouwden momen-
teel zijn er 397 in aanbouw en
nog een project van een 600 —Sophia'sLust—is in uitvoering.
De jaren voor 1980 hebben dus
nietzo geweldigveel opgeleverd
in vergelijking met de jaren
erna. De piekjaren zijn 1979 en
1981 geweest.

In 1951 werd de Stichting
Volkshuisvesting Suriname
voor de coördinatie en admini-
stratie opgericht. De koloniale
overheid hadin 1910aleen com-
missie in het leven geroepen om
de woonsituatievan dearmeren
te onderzoeken.De bevindingen
zoals te onhygiënisch, teveel
stallen op de erven, onbewoon-
baarheid van een 17% van de
pras'oso, slechte afvoer, te wei-
nigtoegang totdrinkwater, heb-
ben echter niet geleid tot daad-
werkelijke en efficiënte aanpak
van dit sociaal probleem.

van de zelfbouw, of
zelfhelpbouw. De woon- projec-
ten Latour, Beekhuizen zijn er
voorbeelden van.

Toen de ontwikkelings- pro-
jecten het nog moesten hebben
van grote gebouwen en infra-
structurelewerken konden de
bouwbedrijven naar hartelust
werken: er was veel in de
branche te verdienen en de
architecten-bureau's en project-
instanties— ook uithet buiten-
land—wildeneen graantje mee-
pikken. Vandaar dater nog wei-
nig werk is gemaaktvan aange-
past technologie en efficiënte
coöperatie in debouwwereld. Al-
weer een aantal jarengeleden
kwamen vele Guyanezen naar
Suriname en zij vonden ge-
makkelijk werk in debouw. Mo-
menteel is de situatieverre van
rooskleurig. RONSKOMOROWSKI

'■ Wetenschappelijkheid is dekmantel voor geloof

Jaar van de
daklozen

In Suriname

maya,verbondenmet degodheid
Shiva. Verder hebben de letters
van een mantra nog een aparte
betekenis: hiring is terug te voe-
ren naar debasis mantra hrim,
die dan weer devolgende letter-
betekenis heeft: H = shiva,
R=shakti, I=de trancendente
macht van de illusie en M=de
schepper van het universum.Uit
het voorgaande mag duidelijk
zijn datTMverbondenis methet
Hindoeïsme en dus geen neutra-
le, wetenschappelijketechniek.

Daarbij komt nog dat goeroe
Maharishi de veda's, de heilige
boeken van het Hindoeïsme, in
het middelpunt stelt. Hij ziet de
vedische wetenschap als de eni-
geeeuwigewaarheid.Een duide-
lijkere aanwijzing dat TM
godsdienst"verkoopt", is er niet.

Een ander opmerkelijk punt
was het zweven van de leerlin-
gen,wiewil nietbovennatuurlij-
ke krachten, zoals de kracht tot
levitatie bezitten. Men waakter
echternauwkeurigover datgeen
onafhankelijke wetenschapper
dit verschijnsel onderzoekt. Dit
geeftte denken. Dat men hier te
maken heeft met een ver-
kooptruc mag duidelijkzyn, om-
datMaharishihiermeetegenhet
Indische principe ingaat. Datyo-
gi's, vrijsgeren, kunnen zweven,
is in India algemeen aanvaard,
alleen als men het bewust doet,
dus zweven om te zweven ver-
wordt men tot een charlatan.

MPA ALGEMEEN
TM:

neutraliteit
als

religieuze
verpakking

maar het werkt niet beter dan
Yoga, Zen ofandere technieken.
Het uitgangs- principe is juist,
maar het kost meer centen. In
haar handige verkoop- techniek
heeft TM ook het wetenschappe-
lijkbewijs ingeschakeld. Met be-
hulp van de statistiek is aange-
toond dat na de oefening de
polsslag rustiger wordt en het
electro-potentieel van de herse-
nen een rustiger ritme krijgt.
Voile zegt deTM.Maar men ver-
geet daarbij te vermelden dat
hetzelfde gebeurtbij andere ont-
spannings-technieken".

voor deplaats van de wijsheid

...goeroe in de glorie van Brah-
ma, goeroe in de glorie van Vi-
sahnu, goeroe in deglorie van de
grote heer Shiva...
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Ingezonden

Asiel
geluiden

maals in 1952 te Helsinki 1*
Olympischekampioenschapl^
cuswerpen op zijn naam. Pj
luchtpostserie van 24 janus*1
1957 van de Dominikaanse 8j
publiek presenteert op de iw
van 11centavos dein 1973 ovf
ledenberoemde en gevierdeF^se hardloper Paavo Nurmi. *nog steeds onovertroffen OW,
pische athleet, diemeteen tot»?
bezit van negen gouden en <&*
zilveren medailles nog altijd*wereldranglijst aanvoert.

De luchtpostzegel van 16 c(*
tavos is getooidmet debeelte0*
van deItaliaanUgoFrigerio,«*Jsnel- wandelaar, die in 1920!?
Antwerpen en in 1924 te P-W
de goudenmedaille in dezecajf
gorievoorzijnrekening nan_; jj
zegel van 17 centavos is gesij?
metdeAmerikaanseMildred-*'drikson, die in 1932teLos An&
les eerste werd op het nurni*1*
tachtig meter horden vo*
dames.

M.ABSS
(wordt vervolgd)

Kee Chung Sohn gooideop de
Berlijnse Olympiade hoge ogen.
Lord Burgley triomfeerde in
1948 teLonden en Bob Mathias
schreefin 1948teLondenen nog-

Aan een verbetering van To-
lan's record was men nog niet
toe. Owens' wereldrecord, 20,7
seconde, op de 200 meter sprint
wasreeds in 1952teHelsinki ge-
sneuveld door toedoen van de
hierboven reeds genoemdeBob-
by Morrow, voor wie de chrono-
meterop dezeafstand20,6secon-
de aanwezen. Het wereldrecord
verspringen van Jesse Owens
overleefde ongeschonden de
Australische Olympiade. Opde3
centavos- zegel wordt de Japan-
ner Kee Chung Sohn afgebeeld,
een lange- afstand- loper. De ze-
gelvan 5centavos toontdeBritse

orden- specialist Lord Burgley
en op de zegel van 7 centavos
prijkt de Amerikaanse discus-
werperBob Mathias.

liewerd in 1956 voor de Ameri-
kanen Bobby Morrow en Ira
Murchiaon een gelijke tijd afge-
drukt.

Euthanasie?

DE GOEDE UITZENDING
haderaldus uitmoeten zien:

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:

F.Baas
Uranusstraat 16

Curacao

De winnaaries)kan zijn/haar
prijs na identificatie afhalen
op het kantoor van de Ami-
goe,Scherpenheuvel z/n (tot
15.00 uur 's middags).

Oplossingen moeten inge-
diend zijn vóór vrijdag 28 fe-
bruari tien uur 's morgens en
duidelijkopdeenveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL

Curasao -P.0.8. 577; Aruba-
Nassaustraat 110en Bonaire- Kaya Gobernador Debrot
154t.n.v. deheerHubertLin-
kels.

VERTICAAL: 2. titel; 3.
streep; 4. inorde;5. tenbedra-
gevan; 6. larve; 7. water inN-
Br.; 8. uitgave; 9. water in
Utrecht; 10. leraar; 11. land
inAzië; 13.muz. noot; 15.kle-
dingstuk; 17.benoeming; 18.
goochelaar; 20. kledingstuk;
21. vroeger; 22. irarkenshok;
23. ver(in samenst.); 31. bin-
nengoed van een sigaar; 33.
ontkenning; 34.bevel; 35. toi-
letartikel; 36. honingdrank;
37. pi. inBelgië; 39. priem; 45.
ovenkrabber; 47.
schoorsteenzwart; 50. hou-
ding; 51. vaartuig; 53. huis-
dier; 57. lekkernij; 60. meer
inRusland; 63. koordans; 64.
voedsel;65.muz. noot; 66.Eu-
ropeaan; 68. titel; 69. soort
onderwijs; 70. ongeveer; 71.
motorraces; 72. vaartuig; 73.
water in Friesland.

( wi "l
f van (QJorp -[eêéne nv. |

Voor al Uw boeken
en tijdschriften

edldline n.v.
SCHOTTEGATWEGOOST

van (filorp
OTRABANDA

van (_3orp
PUNDA

van dlorp
PROMENADE

van (Slorp ~edldline n.v.
HATO

van dlorp ~edldline n.v.
LAS PALMAS

van dlorp »

edldline n.v.
PRINCESS BEACH HOTEL

van dlorp »

edldline n.v.
CURACAO PLAZAHOTEL

van dlorp -edldline n.v.
HOLIDAY BEACH HOTEL

"Net even iets beter"

HORIZONTAAL: 1. graan-
pakhuis; 5. Japanse parel-
duikster; 8. verharde huid;
12. Nederlandse munt; 16.
rondhout; 18. dat is (Lat.
alk.); 19.oude vochtmaat; 21.
eikeschors; 24. boom; 25. de
onbekende; 26. deel van een
ladder; 27. toegankelijk; 28.
Chinese maat; 29. Franse nv;
30. reis, tocht; 32. heden; 33.
deelvan debijbel; 34. baardje;
36. snijwerktuig; 38. vr. titel;
40. droogoven; 41. niveau; 43.
oude lengternaat; 44.
bergweide; 46. jaartelling;
48. trekdier; 49. maanstand;
50. Turks bevelhebber; 52.
Verenigde Naties; 53. on-
meetbaar getal; 54. deel van
Sumatra; 55. bloedvat; 56.
persoonlijk voonaamwocrd;
58. gewicht; 59. recht stuk
van een vaart; 61. wisselge-
bruik; 62. landb. werktuig;
67. voorzetsel; 68. lekkernij;
74. drietal; 75. zangstem; 76.
paar.

Geen waardering heb ik voor
demeningdatonsgebrekaan be-
langstellingvoor euthanasieeen
symptoom is van een lager be-
wustzijns- niveau, te vergelijken
met onze achterstand op het ge-
bied van de hedendaagse beel-
dendekunst. Hetzou beterzijnte
zeggen dat het een symptoom is
van een gezond gelovig aanvoe-
len dathet levenaan God toebe-
hoorten dat Godbeslistwanneer
iemandsuurgekomen is.Dat on-
ze mensen op dit niveau over
sterven en over euthanasie den-
ken is mijn ervaringals zieken-
huis- pastoor.

P.B.OEVERHAUSO.P

MET INTERESSE HEB ik het
tweede artikel over euthanasie
gelezenin deNapavan 14maart.
Ik betuig mijn instemmingmet
alleargumenten tegeneen open-
bare behandeling van deze deli-
cate zaak.

Op24 januari1957barst in de
DominikaanseRepubliek debui
los. Een serie van vijf gelegen-
heids- zegels en een serie van
drie luchtpostzegels zien op die
daghet licht, gesierdmet afmel-
dingen van gouden medaille-
winnaarsuithet verre en uithet
meer recente verleden. De Ne-
derlandse Fanny Blankers-
Koen mag op dezegel van 1 cen-
tavo de spits afbijten. De vier
goudenoverwinningen op de
XIV- de Olympiade in 1948 te
Londen van deze Amsterdamse
athlete, gehuwd en moeder van
twee kinderen, blijft tot de ver-
beelding van de sportbewonde-
raars spreken. Opdezegelvan 2
centavos wordt vervolgensJesse
(James Cleveland) Owens naar
voren gehaald.

In 1948 liep de Amerikaan
HarrisonDillard teLonden deze
afstand in precies dezelfde tijd.
En ook te Melbourne in Austra-

Deze in 1914 geboren Ameri-
kaan was deonbetwisteheldvan
de XI- de Olympische Spelen in
1936teBerlijn doorhetvestigen
van twee wereldrecords en drie
Olympische records. Hij vero-
verde daarmee vier goudenme-
dailles, namelijk op de 100 en
200 meter sprint, op de 4 x 100
meter estafette en bij het ver-
springen. Hetwereldrecordopde
100meter sprint, dat in 1932
door de Amerikaan Eddie Tolan
op 10,3 seconde was gebracht,
werd doorJesseOwensin 1936te
Berlijn ge-evenaard.

IN 1956:DE XVI- DE OLYMPI-
ADE te Melbournein Australië.
In de wereld van de Postzegels
meten zich 23 post- administra-
tiesom aan ditwereldsport-tref-
fen eenaardigegrijpstuiver over
tehouden.Wat dePosterijenvan
Australië, van de Duitse
Bondsrepubliek, van de Duitse
Democratische Republiek, van
Bulgarije en van Zuid- Korea
presteerden, zagen we in het vo-
rige artikel.

Genomennaar dealfabetische
volgorde van deFranse sport—a-
laloog van Henri Trachtenberg
is nu de Dominikaanse Repu-
bliek aan de beurt. Wat de Do-
minkaansePosterijenin deperi-
ode 1956-1957eigenlijk bezield
heeft, is mij een volslagenraad-
sel.Eenregen vanpostzegels, ge-
tand, ongetand,rechthoekig,
driehoekig, ruitvormig, verge-
zeldvan eenbergminiatuur-vel-
letjes wordt over dehoofden van
de postzegel- hobbyisten uitge-
stort. Deze festiviteiten begin-
nen echtereerst,wanneer teCor-
tina d'Ampezzo, te Stockholmen
te Melbourne de Olympischeen
de nationalehymnen verstomd,
devlaggen gestreken,demedail-
lesvergeven en devuren gedoofd
zyn.

NEW ORLEANS — Een
jazz-orkest opende de begra-
fenis- stoet van Allan Jaffe,
die op 51-jarige leeftijd aan
kanker overleed. Jaffe wordt
beschouwd als de grote man
van de Preservation Hall en
de jazz band welke daar zijn
onderkomenhad.Dit waseen
der bands welke aan de jazz
internationaal grote popula-
riteit heeft gegeven. Indertijd
trok Jaffe naar New Orleans
toe omdat hij in de jazz meer
brood zag danin zijn werkals
systeem- analyst. In 1961
richtte Jaffe de Preservation
Hall op als toevluchtsoord
voor devergeten musicidie de
traditionele jazz waren blij-
ven spelen welkeaan dezebe-
roemde jazz- stad zijn naam
ontleende. Een groep jazz-
muzikanten met aan kop de
Olympia brass bandbegeleid-
de derouwstoet door dezoge-
naamde Franse buur van
New Orleans. De natuur
werkte mee aan de bedroefde
sfeer: het was namelijk een
trieste en grauwedagwaarop
Jaffe naar zijn laatste
rustplaats werd gebracht.
Een band van zes bejaarde
jazz- muzikanten welke re-
gelmatig optreedt in de Pre-
servation Hall zat op straat
tijdens de rouwdienst en be-
geleiddedezemet toepasselij-
ke muziek. Volgensvelen be-
tekent de dood van Jaffe ook
de dood van Preservation
Hall, waarvoor Jaffe zich
steeds heeft ingezet. Hij
zorgde er ook voor dat dePre-
servation Hall jazzband in
hetbuitenland kon optreden.
Zo maaktemen toemees door
bijvoorbeeld Latijns Ameri-
ka, Europa en Azië. Het was
lang geleden dat de Franse
buurt getuige was van een
dergelijke jazz-begrafenis.

Afscheid van
oprichter van
Preservation

Hall

IdeoloogArgentijnse
regeringspartij overleden

HEBTU HETóók gelezen?Ditjaarwerder 188.000guldensub*'
dieuitgetrokken voorCarnaval. Niet te geloven. 188.000gulde?
voor twee maandenfeestgedruis. Stichtingen, werkzaam op soc*'
aal en cultureel terrein, moeten bezuinigen, terugschakeleJJ'
plannen voor betere dienstverlening in de ijskast zetten dan#*
personeel afstoten, want hun subsidie- voorschot wordt om teb**
ginnen met 10%(en watnogmeer?) verminderd.Voor ons, deD»**
renbescherming, betekent dat géén Inspectie — waar, dacht-"?
wij, duidelijkbehoefte aan bestaat. Géén noodzakelijke uitbre»'
dingvanfaciliteitenen dienstverlening.Lievervoorlopigvoldoe'
aan bestaande verplichtingen dan nieuwe op ons nemen. Hoe "
hetookkeert ofwendt, hoeU ookoverCarnavaldenkt, deverh<"r
dingen liggenhiertoch wel erg scheef.

Loslopende honden opCurasao, een "brandende" kwestie. Vo**
toeristen eenreden nooitmeer terug tekomen voor vakantie-1"
één week tijds werden wij door twee vakantiegangers, fervet»^dierenliefhebbers, hierop gewezen en naar hun zeggen wordt d*'
meermalenervaren. Daar gaanwij danweer —"uitbreidingv-t"
dienstverlening" — dezer dagen gaat nog alleen dezon voorviP
op. Wy krygen minder geld, ziet U hetzitten?? Het vangen v«Jloslopende honden, inAmerikahoortdatonder"AnimalControl
il eigenlijk detaak van eenoverheids- instantie.Maar diedoet**
niks aan. Wij zouden hetbovendien liever zelf doen, de Diere*"'
bescherming. Aan moordpartijenzoals in hebeginvan dezevend'
ger jarenhebbenwy géénbehoefte.KuntU zich datnog herino*'
ren? "Ter ere"van deschroefwormvlieg werdnacht aan nachtV
les neergeschoten(aan- geschoten) watmaarbewoog—óók in**'gesloten tuinen.Het deeddenkenaan deDuitsebezettingvanN*
derland —razzias, schoten in denacht, het geluidvan hollend*
laarzen, motorlawaai. Om kippevel van te krijgen. Bovendi*"*
hoeverklaar jeaan demensen (kinderen) dat hetopeensisboetftaan ophondeiVkattenteschieten. Terwijl deDierenbeschenni*1*
net al hetmogelijke doet de mensen te wijzenophunverantwoö£delijkheid tegenoverdierenen probeert hen liefde en zorg voor dj
dierenwereld bij tebrengen! Afschieten van dieren, met watvo*
projectielen colt, is ietswaar een ware Dierenbescherming nóó'
achter kan staan. Wanneer de tranquilizers óók dodelijk z$
vloeit er vermoedelijk wat minderbloed, maar alleswat gera-dy
wordtgaatwél dood. Gevaarlijke zaak, veronderstel datUwkin*
Uweigen hond ofkat ergens speelt, 's Nachts dan? Is hetvolge"*
experts albijzonder moeilijkoverdageen gerichtschot te lossenw
een kleinvoorwerp, dan is dat 's nachts nog wel wat moeilijk**'
Bovendien, alweervolgensexperts, magjenietopeenbewegend
hond schieten. DenktUdatzeeven gaanposeren?Nee,ermoete*"
andere manierbestaan. Ongetwijfeld moeizamer, moeilijker*?langduriger, maar beslist ook veel humaner: Lokken met eten -Opplaatsen, waar—tegendeavond—loslopende hondenaanÏÏ&
kostje proberen te komen. Bij hotels, Hato, de shute. Ukunt v*J>moedelijk een heel lijstje opnoemen. Geef het ons door en i&
Uzelfop alsvrijwilliger. Dankunnen wijmet elkaar althanse*"
poging doen ditprobleem opte lossen. Wat moet U daarvoor ta8*
nemen? Enthousiasme, geduld en een flinke portie mededog^
(compassion)voor dezeuitgestotenenvan onze maatschappij-
zeverantwoording, wantwijhebbenze "gemaakt" door onzorgV>*\
digheid, onverschilligheid. Kom opmensen, laten wijeen aan**?
groepenvormenenereenaantalavondenopuittrekken, laten ***die dierenhelpen. Voor velen is het misschien al te laat, and-*?
kunnen wijvast welopkweken: Dat isdierenbescherming. Hebt
andere, betere ideeën, brengze naar voren, allesbeter danscb,r
ten. De urgentie van deze zaak:vanwege hettoerisme? Wel n*f'
maar soms heeft een mens een duwtje nodig in een bepaal
richting, er is tenslotte zóveel te doen. Geef Uw naam, adres&
telefoonnummer opby het Dierenasiel opParera. Wy nemen&&
contact met U op. Ons nummer is54300. Doet U mee?

P.S. Het kattenhok zit weer vol met kleine (en grote) poe2*^
Komt U ersneléénhalen!En denktÜ danaansterilisatit/castf*
tie alsde tyd daar is.Anders blijvenwy aan de gang! Totzien 9'

Buddy Rich
LOSANGELES —De jazz-

muzikant Buddy Rich wordt
in het academische UCLA-
ziekenhuis in Los Angeles
aan een niet operabele tumor
in zijn hersenen behandeld.
Zijn situatie is bevredigend,
zo werd meegedeeld. De 69-
-jarigeRichkrijgt een chemie-
therapeutische behandeling
waarmee men hoopt de om-
vang van de tumor teverklei-
nen. Op verzoek van defami-
lie worden weinig gegevens
verstrekt over de ziekte en
zijnbehandeling. De bekende
slagwerker werdonlangs een
maand lang verpleegd in een
Newyorks ziekenhuis en wel
aan een gedeelelijkeverlam-
ming aan zijn linker kant.
Buddy Rich trad op in de
bands van Bunny Berigan,
Artie Shaw, Tommy Dorsey
en Harry James en later had
hij zijn eigenbands De eerste
daarvan werd in 1945 gefi-
nancierddoorFrank Sinatra.

I BUENOS AIRES —De in de-
cember als minister voor Open-
bare werken afgetreden Jorge
Roulet is in de Argentijnse
hoofdstad plotseling overleden.
De58-jarigepoliticus van deRa-
dikaleregerings- party iseen der
belangrijkste ideologen van de
partij van presidentRaul Alfon-
singeweest in deperiode datdeze
partij een nieuwe weg insloeg
welke uiteindelijk leidde naar
het presidentiele paleis en de
meerderheid in het parlement.
Hij was de echtgenoot van de
gouverneur van Buenos Aires
Elva Roulet.

IN HET EERSTE deel van mijn
artikelmetdezetitelhebikreeds
enkele verschillen aangetoond
tussen deze twee dichters. Ik heb
me daarbij voornamelijk geba-
seerdop dethematiek tussen de
auteur van Stemmen uitAfrika
en die van Motivos de Son, Són-
goro Cosongo, West IndiesLtd.
en Cantospara soldadosy sones
para turistas.

Hetfeit dat in deeerstebundel
sprake is van een Gids ("zwart-
zwart"), die een soort tocht
maakt door Afrika, kan niet zó
maarvergeleken worden met de
rondleiding, die inDe GroteDie-
rentuin van Guillén gesugge-
reerd wordt. De opzet is heelver-
schillenden men zou daardoor
aan deessentievan de gedichten
voorbijgaan.

Nu is het zo, dat de vergelij-
king die men meende te kunnen
treffen tussen deze dichters één
was gebaseerd op Stemmen uit
Afrika en ElGran Zoo(De Grote
Dierentuin). Ook hier gaat de
vergelijking nietop.

InDe GroteDierentuin vanNi-
colas Guillénkomen er absoluut
geenBijbelsebeeldsprakenvoor.
Hier worden dieren (of beter:
monsters) voorgesteld, die op-
gesloten zijn. Ze bezetten hun
kooien naast andere mythische
dieren(de Maan, de Wolken, de
vogel Foenix) en allergorische
voorstellingen van de Dorst en
deHonger.

Het is een soort geschied-
schrijving van de Afrikanen
vanaf lang vervlogen tijden,
waarin Adam, Eva, Pilatus en
Kam met name genoemd wor-
den. Het Afrikaanse verleden
wordt hier natuurlijk anders
geïnterpreteerddanmen zovaak
heeft gedaan. In 1924,ruim der-
tigjaarvoor deverschijningvan
Stemmen uit Afrika, gingen de
priesters van de Beweging van
Marcus Garvey door de straten
van New York met een grote af-
beelding van een zwarte Maagd.

MartiniusArion, in navolging
van Marcus Garvey en de
dichters van de "Négritude"
schijnt Afrika te willenverheer-
lijken als culturelevoedings- bo-
dem voor de wereld. De figuur
van Christus, bijvoorbeeld,
wordt voorgesteld alszijnde een
zwarte man. Garvey gingookzo
ver dathij de negers in de Vere-
nigde Staten aanraadde om de
afbeeldingen van de Maagd Ma-
ria en hetKindje Jezusalsblan-
ken te verbranden. De beschrij-
ving van het Afrikaanse verle-
den in de bundel van Martinus
Arion is nogal romantisch. De
dichter maakt daarbij gebruik
van Bijbelse beeldspraken:
"Laat dekleinen totmijkomen...
Dit woordvan hetWoord dat/gij
gekruisigd hebt... Cham's ver-
vloeking... Wie God tracht te
begrijpen..."

Na de eerder genoemde bun-

Martinus Arion en
Guillen: verschillen (2)

De GroteDierentuinis eenzeer
satyrischboekjeen biedt delezer
een ironische interpretatie van
de tegenwoordige wereld. Geen
geschiedschrijving, maar de
symboliseringvan deVrijheidop
Cuba. De overige wereld is ge-
kooid, zo schijnt Guillén te wil-
len suggereren. Het lijkt me een
grote vergissing overeen-
komsten tewillen zoeken tussen
de Curacaose en de Cubaanse
dichter.Althans, niet in depoë-
zie diebeide dichters hebben ge-
schreven.

HENRYHABIBE

delsvan Guillen,verschenen o.a.
nogEl SonEntero (1947), LaPa-
loma de vuelopopular (1958) en
Tengo (1964). In deze laatste
bundel bezingt Guillen de ver-
worvenheden van de vrijheid,
nadat de Cubaanse Revolutie
een feit was geworden. De titel
van het gelijknamige gedicht
(Tengo=ik heb) impliceert een
zekere trots, vanwege het triomf
van deRevolutie. Het eindigt
met dezeversregels: 'Tengo, va-
mos a ver,Tengo loqueteniaque
tener". (Ik heb,vooruit maar, ik
heb watik hoorde te hebben).

De oude thema's van Guillén
(raciaal, sociaal,economisch/po-
litiek) zijn nog steeds aanwezig
inElGranZoo, maarzijnvroege-
re agressie isnugewijzigd in een
defensieve houding. Hij hoeft
zijnvijandennietmeertebestrij-
den,nietmeer opzijn eiland.Die
vijanden (De Woekeraars,
Lynch, XXX, Politie) heeft hy
neergezet in kooien. Er zijn ook
aardigedieren (apen, een gitaar,
deGroteBeer), waar jelangnaar
kunt kijken.

SAPA

Pakkerdjes
;| Klaas Vaak
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zand in deogen;
strooien, want
ik weet zeker dat:: ik niet droomde.,

Schone slaapster ::+ »■ >*♦♦ J

"Joep
Wanneer breng je me ;;
die boeken terug. Ik ;;
kreeg al 2 aanmaningen ;;:: van de bibliotheek.De:

ü b°ete ma 9 ii dus be" ::.talen.
ojna ;;

4 ».»«♦»

~ * <i

:: D.
i i

Waren die appelflappen echt zo lekker
als ze roken? Breng er dan volgende
keer een paar voor me mee.

;: ',, *■ I
;; Het opgeven van "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfen tien gul-'■'~ den kosten, kan geschieden bij het redactie- secretariaat van de.'.;: Amigoe. DeAmigoe behoudt zich het recht voor deplaatsing van "'"<■ een "Pakkerdje" opbasis van zijn inhoud teweigeren.I.
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'(T)he luckless soldiers,
many ofwhom had never
setfoot ina woodland befo-re, wishedfor deathrather
than the unseen terror
whichfor three days and
nights thinned their num-
bers with noiseless and
mysterious disappearance
and death.At the end ofthat time those who stillli-
ved andeventuallyreached
the plains, did not only
show signs ofstarvation,
thirst andprivation, buteach had a vacant stare
which bore convincing
proofof the unbalanced
mind.

Ook in het taalgebruik zijn de
sporen van creolisering te ont-
waren. Tomaso wordt
geïntroduceerdopdeeerste blad-
zijde van de roman met onder
meer de volgende zin: 'Tomaso
joinedin the talkofthe moment,
speaking in the tongue of the
Bantu. HetEngelse equivalent
van deze Afrikaanse taal wordt
opgeroepen door een beeldende
vermenging van Afrikaans aan-
doende woordcombinatiesen
taalgebruik uithetboek van de
Europese kuituur, deBijbel. Een
duidelijker vorm van creolise-
ring is nauwelijks voorstelbaar,
behalve dan de expliciete me-
dedeling dater een Creoolsetaal
ontstondin de gemeenschapvan
ex-slaven.

so enzijnvrouw niet meerde eni-
ge diehem accepteren en liefheb-
ben. De dappere Tamba redt tij-
dens de aanval van het bakra-
garnizoen een groep kinderen
van de dood door zijn ongeëve-
naarde kennis van het jungle-
leven. Hiermeewordtdeze 'black
albino' aande hartenvanzelfs de
grootsteangsthazenonderde ge-
vluchte slaven gedrukt. Het is
evident dat Tamba functioneert
als een symbool voor het deficit
van huidkleur.

make it that visitors still come
many ofthemregulars likeus.

Some oftheregulars are elder-
lypeople. They moveinwithcau-
tioussteps, pick outtheir favou-
rite sunshade and install them-
selveswiththecarefull determi-
nation to let the wholesome sun
and sea andof course the trade-

'Outofthe manydialectsin
the language of theBantu
theearly Maroons hadcre-
ated a common language,
easy to understand by any
sonofAfrica.Here andthe-
re were improvised words,
eithercreated by the old le-
aders themselves, orculled
from the Spanish, and la-
ter, theEnglish'(p. 71).

Coming up, I start thefirst lap
ofmyswimagainstthewind, wa-
ves and the current up to and
beyond the pier and the reefs.
Thatparticular day the sea was,
as itoften is, beautiful. Just theright swell, with here and there
foam on the tops as the trade-
wind steadily whipped from its
usualcorner. The first lap ofthe
swim takes me beyond the reefs
as far as myfitness andfancy let
me go. Then I veer outward into
the bay to the furthest point for
that occasion and finally I re-
turn, making a big semi circle,
back to the base. The seize ofthe
circle also depends on my mood
andfitness. I have in mind totell
youthat thattime Ididmake ita
bigcircle.Iknow youacuse me of
always exagerating things, but
as I felt well that morning, shall
we agree on circumference of
7/800 meters?

ry ofthebay, from wherethenext
bay, Bulllenbaai, starts. From
there they moved outwards
across the sea,back toSeaquari-
um.But in steadofdisappearing,
they renewed their flight, but
this time not alongthe coast to
the premisses, butstraightout to
where I was swimming.
Watching these birds coming
closer again made me elated.
They flew in three parties of
three like the stunt team of the
Air Force,butcontrary toastunt
teamtheyflew withaneffortless
grace no humanwill ever match.
When they came overhead, they
stopped flapping their wings, al-
lowingthemselves todrift on the
force of the tradewind. There
they stood,barely ten yardsover
my head and stayed on for over
halfa minute. In that shorttime
they created a wonderful expe-
rience in my mind. Somehow I
felt lifted out of myself, leaving
behind me whatever identity I
may have, becoming once again
an untouched and unspoilt part
ofnature likethese birds,the sea
and the fish around me. Then
they movedonout tosea and dis-
appeared over the horizon.

People with a more practical
bend of mind will remark, that
these birdsonly cameback toha-
ve a better look at that strange
porpoise they had noticed on
their first round, but I experien-
ced their call as anomen of good
tidings coming and felt exalted
for therest ofmy swim.

The Jan Thiel premisses are
nothing much to write home ab-
out. They are comfortable and
clean for sure, but the concrete
floors, the old buildings andthe
primitiv sunshades are to some
outrightplain. Yet somethingof
a past, a former plantation, lin-
gerson. Thatanditssplendidsea

Justas I reached the furthest
point out into the bay and stop-
ping a while to ride the swell, I
noticeda flight offlamingos way
out across the bay whereyoucan
see the silhouette of Seaquari-
um. They lookedvery small, but
weremovingalongthecoastline,
coming closer. It was a gran-
sight to watch these birds wea-
vingtheir way through the air,
skimming the water, rising up
into the air and going down
again. When I could make out
their number, I counted nine
beautifulbirds, their long necks
stretched forward, their bodies,
withtheflapping wings,respon-
ded with the shine ofdeep oran-
ge. Inspite ofthe people ashore, I
felt a lone spectator being trea-
tedon oneofnature'sspecial mi-
ni shows. The birds passed over
the premisses of Jan Thiel and
continuedtothe otherpromonto-

Toch gaat heter inßlackAlbi-
no nietzonder meerom het 'Afri-
kaanse' bovenhet 'Europese' (so-
ciaal-kulturele) erfgoedteplaat-
sen. Hoewel deaanvalvan deba-
kra's ophet dorp een dramatisch
hoogtepuntvormtvan deroman,
neemt deze gebeurtenis in het
geheel aan handelingen zeker
niet de centrale plaats in. Deze
wordt ingenomen door de strijd
tussen Tomaso enLago, twee in
Afrika geboren slaven die hun
vrijheid wisten te bemachtigen.
De uiteenlopende wijzen waarop
deze twee mannen hun vrijheid
invullen lijkt mij van cruciaal
belang bij de interpretatie van
Roy's roman.

De overwinningvan Tomaso
op de bakra's is zonder meer de
triomfvan deAfrikaanse overle-
vingskunstover dievan deEuro-
pese — dekunst om te overleven
op een Caraïbisch eiland, dat
voor beide partijen niet het ge-
boorteland is.

Een andere indikatie dat het
inRoy's roman om hetoverleven
van de Afrikaanse mensen in de
Caraïbische samenleving te
doenis, is hetfeitelijk ontbreken
van iedere aandacht voor (het
verlangen naar) 'het land van
herkomst. Vanzelfsprekend is
'Afrika' in al het dagelijkse doen
en laten aanwezig in de ge-
meenschap van gevluchte sla-
ven. Afrikaanse gewoontes en
gebruiken worden getekend als
meer dantoereikendom te over-
leven buiten dat continent, op
een Caraïbisch eiland. Tomaso
heeft zijn levenspatroon boven-
dien verrijkt (in zijnogen en die
van zijn aanhangers) met een
aantal westerse idealen, waar-
onder 'monogamie'.Zelfs Kisan-
ka heeft daarmoeite mee. "It was
difficult toreconcile herselfwith
a chief who would eat and sleep
with his men, lead them into
battle insteadofsittingwithma-
ny wives waitingon him' (p. 26).

Het gaat Tomaso en via hem
NambaRoy om detoekomst van
de Afrikaanse mens in de
Caraïben. Een toekomst die een
acceptatie van het losgeruktzyn
uit Afrika moet betekenen en
een werken aaneen versmelting
van kuituren. Hieraan zou van
beide kanten gewerkt moeten
worden. Roy toont de Afro-
Caraïbische mens als het meest
succesvol in het proces van creo-
lisering. De bereidheid tot creo-
lisering ontbreekt het meren-
deel van de bakra's. Een enkele
uitzondering, zoals de man uit
het garnizoen die zelfmoord
pleegt en door Tamba (!) wordt
gevonden. "(It) occur(ed) to him
that his colour was not so very
different from the dead man he
had left." De symboliekligt voor
de hand.

Het taalgebruik is stellig een
van de meest boeiende aspecten
van deze roman. Met name de
beeldspraak, veelvoudig ge-
bruikt, steeds weer nieuw, weet
uiteenlopende emoties aan-
nemelijk te maken.

Namba Roy, 'Black Albi-
no', Londen: Longman
(Caribbean Writers Se-
ries), 1986(1961),206 bh.,
c. f. 12fi0.

JNKELE MAANDEN VOOR
*]m dood op 16 juni 1961 pu-
«ceerde dekleineLondense

?"geverij NewLiterature Pu-
°"lBhing Ltd Namba Roy's
?*Bte roman 'Black Albino.
"tfentwintig Jaar later ver-

Twijnt de tweede drukvane*e roman bij de grote Lon-, e«_Be uitgeverij Longman in
?*ar nieuwe 'Caribbean Wri-
*** Series.

Enkele jarenterug startte de-«uitgeverij met de 'Drumbeat-
Yl^', een reeks waarin literai-
jtekstenvan zowelCaraïbische

8 Afrikaanse auteurs werdengenomen. Het afgelopen jaar
Longman de tweejptothedenen gaf, evenals Hei-■ en-ann, deCaraïbische auteursJj* 'eigen' reeks. Plotseling be-ndt het werk van deze vrij on-tkende Jamaicaanse auteur

<-h tussen datvan grote namen:
r*>rge Lamming, Edgar Mittel-

Orlando Patterson,Errol
"jU en Roger Mais (1).
i Wet boek is overigens niet ge-
®el ongemerkt gebleven. In zijn

(taw
'e 'The West Indian Novel

j. « its Background' besteedt
hf^eth Ramchand enkele
jiadzijden aan deze roman,

is alles behalve ge-
smeerd van 'Black Albino'.Jl' °vertuigingvan dezecriticus. ' net Afrikaanse sociaal- cul-

rele erfgoed fundamentele
i rat»deringen heeft ondergaan
j.

e Caraïbische samenlevin-
j.n~- "the African cultures in
J- West Indian were modified
h Really and psychologically
Z "c slave experience and the
* geographicalenvironment"
botst met Namba Roy's ver-

eende verheerlijking van de
{Jjpkaanse mens in de Caraiben
v jJuitstek: Themaroons', de ge-
ënte slaven die een afgeslo--3 maarvry leven leiddenin delelijk toegankelijke binnen-
{J^en vanonder meer Jamaica,
gehand slaatdeplank echter
v t mis wanneer hij deauteur
v«h, ac* Albino' onder meer
( f*»jt: 'Roy's moralizingstrain
ij""' often leads to anover- senti-jw^ltal presentation of theJ^fessed,and a vindictivecate-
nation of the villains in his
J?*''-Détegenstelling'goed' en(jj^fiad' is inderdaad erg aange-
eft, respectievelijk bij het 'sen-
j^entele'en 'wraakzuchtige' af.
j,-!o'l schuilt in deze roman een
ponder fascinerend gegeven:
„i °egin van de creolisering zo-
jT' ondergaan en teweeg ge-
i^ht door de (gevluchte) sla-
2jj " Ramchand spreekt hiervan

ngB> 'Roy'g maroons, (...),
.interested incoming to terms

c-, the new land.Dit lijkt my'
b ter het centrale thema van

jT8 roman.
ir^k Albino speelt zich afin
Iju^ica aan het begin van deQeeuw. Op diteiland onttrok-
8^ talrijke slaven zich aan de
üet door te vluchten naar
d 0 ychtbeboste, vrijwel on-
l>ii/ n£bare gebergte in het
|ee?ei»land, en vormden grote
(w^nieenschappen. De strijd
-fjfii6^ van éénzo'n leef-
yeve?e€r»schap van gevluchte sla-
Hj ' staat centraal in Roy's ro-
'eirt 'n bet bijzonder van hun
v-il*F omaso- Hetbetrekkelijk

1?e bestaan wordt bedreigd
iiie r r^go, 'a bullnecked negro'
Vf»öU'r* Ja'oezie bet leiderschap
b-JomaBo aanvecht. De ge-
6,»ie? Van Tomaso's (eerste en
*(>£, zoon Tamba, een albino,
deY?verkeerde beslissing wor-
Vti r a^° aangegrepen om
4was°het leiderschap teontne-
«Hö .en hem,zynvrouwKisanka
'w"12oonm*nofmeeruit dege-
ove nschap te stoten. Door een
tw.l'ioedige poging slaven te
&ii n Wol"dt Lago gevangen
hl-YJöien door de 'bakra's' (de
"If^^plantage- en slavenhou-
JijL "ij wordt op de gebruike-
'Bl^.*rede wijze gemarteld en
%ji door' (in tegenstelling tot
hna

r oieer Kisanka, die voor
*ief bevrijding eveneens eenjLyluke marteling onder-
*o*iiTii^° w^steen g 1"004garni-
VVh?e e^e^me toegangs- en
la jj 'Paden van hetdorp, waar-
«H t*~ garnizoen de aanvalinzet
lety tvernietigingvan deneder-\Jjg overgaat. Derandpositie
v6IY*n Lago Tomaso had gedre-
fficjj ewerkstelligt nu weer de
't^^g van (een deel) van de
fetf^ 08 " Tomaso en zijn goed-
6virilr?^e'trouwe volgelingenvani 1 en zich op het moment

il» jjg*verraderlijke aanval niet
"^f-n "°rp. Zij zetten een tege-
85^^^ in en vernietigen het

breezerestore or maintain then-
juices of life. From personal ex-
perience I can testity that there
is notingbetter suitedtorestore
one's temper from the strain of
daily cares than, after a good
swim, torelax for an hour in the
penetratingrays of the lifebrin-
ging sun, to the eternal soundof
small waves braking on the sho-
re and to the gentle tradebreeze
stroking one's hair andmind.

A secondgroupofregulars, but
who oftentake withthemrelati-
ves, friends and guestsare skin-
divers. Conditions at Jan Thiel
seems to be perfect for that diffi-
cult and sometimes dangerous
sport.ThePadi school ofEricWe-
derfoort takes care ofthemquite
efficiently. Some, usually the
clumsy of the badlyadapted on-
es, never overcome their initial
fear and drop out after the first
few lessons.But those that hold
on, learn todiscoverone ofthe fi-
nest attractionsofour island;the
many coloured coral reefs and
thesplendourofunderwaterani-
mal life. In the times of itspros-
perity, squandering Curacao
hardlybothered aboutthese tre-
asures. But now, withprosperity
dwindling, theweird,butfacina-
tingshapesofthereeds, matched
by an equal assortment of tropi-
cal fish are fortunately and suc-
cesfully being transformed into
assets, attracking a steadily in-
creasing number of (and that is
important for the social life on
the island)high quality andwell
motivated tourists. Every wee-
kend a numberofthese tourists,
convertedbytheirequipment in-
to ungainly frogs, lumber along
the jumpingboards at JanThiel
andletthemselvesdrop orrather
plunge into the Blue Caribbean.

Watchingthese skindiversof-
tenmakes me wonder at the ou-
tright uglinessof much modern
equipment. Down from the sop-
histicated andbulging outfits of
the unwieldly astronauts to the
simpleequipments ofthese inno-
cent vacationers, gone are the
smooth curves and shining tex-
tures ofTarzan andJane.

Yet beauty also reigns at Jan
Thiel; female beauty, all the mo-
re impressivefor itsscarcity. Jan
Thiel, contrary to most modern
swimmingresorts, is nevercrow-
ded.Consequently the lustfulro-
vingeyeis never detractedbythe
mass andcan concentrate on the
delightfull detail. But though
not many, that wandering eye
meets every variaty; from the
mature well shaped woman, ob-
viously enjoyingthe lushwealth
ofher well groomed body, to the
budding teener (local girls even
younger) coming out with her
first, many coloured swimming
suit; from the deep black negro
girl to the scare highblond Nor-
dicbeauty. Ifyou takeyour time,
you will meetandenjoythem all
at JanThiel.

Watching this performance
out ofparadise lost,myattention
wasstartledbyastrange noise, a
sort ofsnorting sigh, seemingto
come right outofGenesis. Look-
ingouttowardsthe sea,Isawfive
porpoises jumpingand dancing
about twenty meters from where
I was. Porpoises at Jan Thiel,
though not regular, are not un-
common either. When they co-
me,they somehowseemtoliketo
draw the attention of a lone
swimmer, as if inviting him to
jointhe fun. Therefore they al-
lowone toapproach andwill per-
formtheir frolics allaroundyou.
Sothey didthis afternoon, giving
mea treatas ifI were a long time
friend. The ease and grace of
their movements from and into
the water equaled the girl's on
the pier. But now I had only at-
tention for the porpoises, ma-
king me swim out further and
further. Aftera few minutes this
ballet, that certainly neither
Saddler Wells of the Bolshoi
couldhave matched, ended. The
porpoises left me far out at sea
andmovedon toanext toytoplay
with. Looking back at the pier
and beach, I found that the boy
and girlhad gone too.

Now you may still wonder if
that omen from the flamingos,
some timeago, wasa goodomen?
Yes, itwas a good omen toa very
goodtiding. Butthat story Ikeep
to myselfand myfamily.

The girlcontinued herperfor-
mance by turning over on her
back androlling out further into
thewater, whereshe couldstand
and swim. There she started a
dance by making short dives,
bursting upwards and falling
back again. The girl andthe boy
played their game for minutes
and I may be forgiven for
watching them in extasy. The
girl steppedout ofthewater into
the pier, right up to the farthest
point out. Out there she started
doing her gymnastics as sleek
and graceful as if she were an
Olympic contender. Theboy con-
tinued supporting her, coming
closer, moving away, talking
and laughing, taking pictures,
but, however closer, he never
touched her.

One particular afternoon,
whenthe sitewas very quiet, al-
most deserted, I hadanexperien-
ce quite in line withthe flight of
the flamingos. I had juststarted
on my outward swim past the
reeds, whenI saw ayoung couple
on the patch of beach past the
pier. All ofa suddenthe girl stood
upand stretched herself,arching
backward. She turned to her
companion and said somethingI
could nothear.Then, apparently
caught by the beauty ofthe blue
skyand the splendourofthe sea,
she slipped out ofher bikini and
stood out naked, watching the
sun. Her companion stayed on
the beach looking andgaspingin
admiration (so didI). What follo-
wed could have been a dance by
one of the world's finest balle-
rinas.

The girl, clearlyenthralledby
being closer to nature than she
ever hadbeenorever willbe, mo-
ved tothe water fine, stepped in-
to the froth and foam and stop-
ped; her legs firmly planted in
the water,the,arms stretchedout
over her head, shaking loose an
abundanceof long shininghair.
She started the performance by
lying down in the water, lifting
high upone leg, than the other,
all the while the water lapping
and rinsing herbody and shoul-
ders. Her companion confined
himselfto justexactly the role a
wellunderstanding and suppor-
ting partner would have to play.
He stood up, laughed and
watched and talked to the girl,
went back and started taking
pictures.

ft°f£e. not myplan for this
gf1*- Therewill beno mus-rl«foryou this night. The

ra willfind to theirsor-
<W rain in theforestisfood for muskets. Use
y Ur bows and arrows,. ür spears, your blowing
J?**. Strike silently. Let
/o unin the forest lookfi^j one who struck, and
'gdnothing!Letthemfindathfrom the trees under

De meest voor de handliggen-
deindikatie geeftdetitel: 'Black
Albino', die verwijst naar Tam-
ba, de albino-zoon van Tomaso.
Door zijn opvallende pigment
wordt hij geschuwd en veraf-
schuwd door zowel kinderen als
ouders—in feite zoals de bakra
wordtgeschuwd en verafschuwd
door de gevluchte slaven. Aan
heteind van deroman zijn Toma-

Het meest fundamentele ver-
schil tussen beidemannen heeft
wèl alles te maken met de ba-
kra's, namelijk de wijze waarop
Lago en Tomaso zich opstellen
tegenover blanken. Tomaso
wordt getekend als een man die
nooit zal zwichtenvoor ofonder
debarbaarsepraktijkvan deEu-
ropese beschaving, maar hij
staatwèl openvoor depotentieel
goede kanten. Lago daarente-
gen, staatniet openvoor positie-
ve gebaren van blanken en ver-
raadt zijn lotgenoten wanneer
hij onder druk wordt gezet. Hoe
verraderlijk deblankenook mo-
genzijn,om daadwerkelijk in al-
le vrijheid tot ontwikkeling te
komen op het eiland in deNieu-
we Wereld zal degevluchteslaaf
aansluitingmoetenzoekenbij de
goede kanten van de Europese
beschaving. Dit is wat Tomaso
voorstaat.

Wanneer Tomaso te weten
komt dat onder de slaven- en
plantagehouderszich enkeleba-
kra'sbevindendiezich fel verzet-
ten tegen de onmenselijke be-
handeling van de slaven en er
ook voorstanders zijn van de af-
schaffing van de slaverny, kon-
digt Tomaso een nieuwe wet af
omdevijandigheidtemitigeren.

'This then is the law: No
Maroon shall set fire to a
sugarcane plantation, or a
house ifheknows that this
fire will eat up woman,
children, or the aged,
though they be bakra. No-
one shall slaya bakra ifhe
or she be aged, or if it be a
woman whobears noarms.
No-one shall slay a bakra
child. No-one shall slay a
wounded soldier. (Waarna
een aantal uitzonderingen
volgen.)

Deze wetwordt Tomaso noodlot-
tig, daarvrywel direktna de af-
kondiging bekend wordtdatvan
de door debakra's aangekondig-
deveranderingen in debehande-
ling van de slaven niets terecht
komt. Waarop Lago, die zichfel
verzet tegen de wet, een succes-volle greep naar de macht doet.
Een poging die hem uiteindelijk
weer noodlottig zal zijnen waar-
na Tomaso toch zegeviert. Hethandelingsverloopvan deroman
laater geentwijfel over bestaan
datTomaso in feite juisthandel-
de,maar dathetmomentwaarop
hij zijn verzoenende gebaar
maakte, niet het juistewas (toe
te schrijven aan de destructieve
elementenonder debakra's). To-
maso isdemanvaneen symbiose
tussen (het goede uit) beidekuituren op nieuwe bodem, de
man van de creolisering. Ditwordtookopvele andere, meer of
minderopvallende wijsen duide-
lijk gemaakt.

(I) In Longmans C.W.S.
verschenen tevens de vol-
gende herdrukken: George
Lamming, 'In the Castleof
My Skin' (oorspronkelijk
1953),Edgar Mittelholzer,
'My Bones and My Flute'
(oorspronkelijk 1955), Or-
lando Patterson, 'The
Children ofSisyphus' (oor-
spronkelijk 1964), Ismith
Khan, 'The JumbieBird'
(oorspronkelijk 1961). On-
derredactie van ErrolHill
verscheen een drietal to-
neelstukken onder de titel
'Plays for Today', waarin
Derek Walcotts 'Ti-Jean
and His Brothers' (oor-
spronkelijk 1970),Dennis
Scotfs 'AnEcho in the Bo-
ne' enErrol Hills 'Man be-
tterMan. VoorLongmans
C.W.S. redigeerde Ken-
nethRamchand een bun-
delverhalen van Roger
Mais onder de titel 'Listen
to the Wind andother sto-
ries'.

maar de export nam af met 25
procent en daalde tot 57.289
stuks. Dit kwam vooral omdat
men minder auto's kon afzetten
in Nigeriaen Irak. Een prognose
voor 1987 is moeilijk te geven
wegens de onzekerheidover het
economische beleid dat de rege-
ring gaatvoeren. De prijzenvan
de auto's staan nog steeds sterk
onder overheids- toezicht zodat
een prijsverhoginger nogniet in
zit. Voor een vergroting der ex-
port moet de verhouding tussen
de cruzado en de dollar tot een
"realistischer niveau" worden
teruggebracht. Op het ogenblik
is er sprake van eenoverwaarde-
ring van de Braziliaanse mun-
teenheid.

RIO DE JANEIRO —De Bra-
ziliaanse Volkswagen- fabrie-
ken hebbenhun verlies zien op-
lopen van 59,2 miljoen dollar in
1985naar 145,5 miljoenin 1986.
Volgens Volkswagen do Brasil
als dochter van het Westduitse
auto- concern, is dit de schuld
van het economische beleid van
de Braziliaanse regering. Het
anti- inflatie- (Cruzado) plan
had totgevolg datvooral deklei-
ne auto'svaakonder dekostprijs
moesten worden verkocht we-
gens de prijsstop welke een on-
derdeelvan het plan vormde. De
lonenen anderekosten stegenop
een gegeven ogenblik wel. De
verkoop steeg in Brazilië met
18,3 procent tot 329.615 auto's.

Verlies Braziliaanse
Volkswagen drastisch
gestegen in 1986

BARTBREDERO

Black Albino
De begindagen van de creolisering

f\A9A ALGEMEEN

Memories of a fine Saturday-morning

YOU MAYREMEMBER thatevery Saturday we gofor ourre-
gularswiminthe bayofJanThiel.Theprocedure, datingback
from my time as a government official, has quite a fixed routi-
ne. The swim starts with a big divefrom the jumpingboard;
building up the energy with some preliminary jumps on the
board and then, with a big heave, up in the air into the water
with a slightly uncontroled splash, as elegantly as if I were a
clothes-horse!

Life en Curacao

AARTG. BROEK

which theypass,behindthe
rocks, atthecave mouths.It
matters not if some escape
butfirst they must know
what it is to fear. (...)
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Militair bewind Chili ziet in paus vredes
boodschapper,

episcopaat verdediger van leven

Programma probeert onprettige verrassingen overheid te voorkomen
Jawad Hasjem, óud- voorzitter
van het Arabische Monetaire
Fonds, is bij verstek veroordeeld
tot een gevangenisstraf van 79
jaar.Tijdenszijnvoorzitterschap
zou hij volgens derechtbank van
AbuDhabi ongeveertachtig mil-
joendollarvan hetfonds hebben
verduisterd. Waar Hasjem zich
bevindt, is niet duidelijk. Vol-
gens sommigen is hij in de VS,
anderenzeggen dathij alsCana-
dees staatsburger in Groot-
Brittannië leeft. Het iskenmerkend datveelac-

tiviteiten door de Chilenen zijn
verplaatst "totnahet bezoekvan
de paus". Dit kan wel eens een
keerpunt worden, zohopen velen
die de democratie een goed hart
toedragen.

krijgt in Chili.En datlijkt nunet
precies datgene te zijn dat Pino-
chet en de zijnen proberen te
voorkomen metallekosmetische
verfraaiingenvan delaatstetijd.

SANTIAGO — Het bezoek
van paus JohannesPaulus II
aan Chili wordt gezienvanuit
kerkelijk standpunt als het
bezoek van de "boodschap-
per van het leven". De rege-
ring houdt het er op dat de
"boodschapper van de vre-
de"opbezoekkomt.Ditnuan-
ce- verschil toont duidelijk
aan dat er tussen kerk en
staat in Chili een diepgaand
verschil van opvattingen be-
staat. In dedertienjaardatde
militairen nu aan het bewind
zijn in Chili is regelmatig van
kerkelijke zijde kritiek geuit
op het militaire regime.
Laatstelijk gebeurde dit nog
onvervalst door de bisschop
van Linares, mgr Carlos
Camus.

De paus wordt op 1 april in
Chili verwacht voor een bezoek
datvijf dagenin beslag gaat ne-
men. Het is het eerste staatsbe-
zoek dat president generaal Au-
gusto Pinochet sinds zeven jaar
mag ontvangen. Voor die tijd
kwamen er slechts collega's op
bezoek, namelijk de toenmalige
militaire presidenten van Ar-
gentinië,Uruguay,Paraguay en
Brazilië. De voorbereidingen

voor de ontvangst begonnen al
een jaar geleden, de laatste tijd
wordt dit duidelijker in bijvoor-
beeld de speciaal aangebrachte
versieringen in de hoofdstad
Santiago. Naast de voorbereidi-
nen van regeringszijde voor dit
bezoek is menookaankerkelijke
zijde drukbezig geweestmet het
treffen van maatregelen. Het is
namelijk op de eerste plaats een
"pastoraal bezoek". Men ver-
wacht tweeduizend journalis-
ten, diezich namelijk al hebben
lateninschrijven.Voorhenheeft
men voorzieningen moeten
treffen.

Tijdens het vijfdaagse bezoek
heeft depaus in dehoofdstad een
ontmoeting met de jeugden wel
in het Nationale stadion, welk
stadion bij meer dan een gele-
genheid in het recente verleden
werd gebruikt als verza-
melplaats voor hen diewaren op-
gepakt bij razzia's. Na de
staatsgreep van Pinochet in
1973 was ditzelfde stadion de
verzamelplaats van de duizen-
den politieke gevangen. In een
voorstad zal de paus de plechtig-
heid voorzitten van de zalig-
verklaringvan eenChileense re-
ligieuse,zuster Teresa de los An-
des. In sneltrein- vaart bezoekt

Kenia heeft deprijzen van vlieg-
tuig- brandstof verdubbeld,
waardoor de luchthavens van
Mombassa en Nairobi tot de
duurste ter wereld behorenvoor
de luchtvaart- maatschappijen.
Deregeringvan hetlandheeft de
verdubbelingal in januariveror-
donneerd, zonder uitlegofpubli-
catie.

De Franse regering is begonnen
met de privatisering van de
staatsbankCredit Commercial
de France (CCF). Een derde van
de aandelen is aangeboden aan
institutionelebeleggers voor
honderd frank per stuk. De klei-
ne belegger kan derest van de
aandelenin meiof junikopen. In
totaal worden er 10,3 miljoen
aandelenverkocht.

Het Franse economische
weekbladL'Expansion heeft een
belang van 75% gekocht in de
uitgeverijVieFrancaise. Verder
neemtL'Expansion een minder-
heids-belang in Agence Centra-
le de Presse (ACP), waarin me-
dia- magnaat Robert Maxwell
eerder dit jaar een meerder-
heids-belang verwierf. Al metal
krijgt L'Expansion 37% van de
economische en financiële pers
in Frankrijk in handen.

Zoals boven reeds vermeld, ie-
der volk krijgt de regering, die
hetverdient. Laten wij, hetvolk
van Curacao, welketochvoor 80-
-90% uit Christenen bestaat tot
God bidden om ons "Zijn Per-
soonlijkStemadvies"tegevenen
laten wij naar Zijn Stem
luisteren.

In debijbelkunnen wij hetge-
bedvan hetverdruktevolk lezen
(Psalm 44). Laten wij metons al-
len bidden om een regering te
verkrijgen en volg onze leuze
"BanElekshon kv Orashon".

FULL GOSPEL BUSINESS
MEN'SFELLOWSHIP

INTERNATIONAL CHAPTER
CURACAO

DE ECONOMISCHE TOE-
STAND opCurasao is nietbest,
beter gezegd slecht. Is dit de
schuldvan onzebestuurders? De
beantwoording van deze vraag
moet worden gezocht bij onze
stemgerechtigde bevolking,
want ieder volk krijgt derege-
ring, die het verdient. Binnen-
kort zijn er weer verkiezingen.
Deze verkiezingen zullenuitma-
ken, wie er bestuurs- ver-
antwoordelijkheid gaat dragen.
Deze nieuwe bestuurders zullen
moeten werken om de econo-
mischeproblemen teboventeko-
men, maar ookzij zyn mensen,
diehetnietzonderdehulpvan de
Almachtigekunnen.

Ingezonden
Als de nood
het hoogst is

In Frankrijk is de inflatie op
jaarbasisde afgelopen maand
toegenomen tot3,4% na driepro-
cent in januari.De ministervan
Financiën, Balladur, ziet geen
redenen om de doelstellingvan
2,5% voor 1987 te wijzigen. Het
tekort op de handelsbalans is
verminderd van 2,5 miljard
frank in januari tot 400 miljoen
frank infebruari.

Porsche heeft in de eerste helft
van het lopende jaar(per 31 juli)
zijn omzet met zes procent zien
verminderen ten opzichte van
dezelfdeperiode inhetvoorgaan-
de jaartot 1,71 miljardmark. De
omzetvan deWestduitse autofa-
brikant in eigen land nam zelfs
met 26% af. Daarentegen nam
het aandeelvan deverkoop in de
Verenigde Staten toe van 53 tot
63%van de totaleomzet.

Volgens de Unagro zet de
priester optot misdrijven.Hij
heeft namelijk ge-
waarschuwd voor bezetting
van leegstaande boerderijen
alsderegering van president
VinicioCerezo zijn belofte
van een landhervorming niet

' nakomt.Gironheeft verleden
jaar een spectaculaire mars
van campesinos naar de
hoofdstad geleidwelke mars
vijfdagen duurde. Er namen
tienduizend boeren aan deel.
De aanhangvanzijn campesi-
nos is nu aangegroeidtothon-
derdduizend man. In decem-

berheeftGiron inderdaadeen
bezettings- actiegeleidbij een
boerderij door honderd boe-
ren. Sedertdien heeft hij dit
niet meer gedaan. Andere
boeren- organisaties hebben
dit wel overgenomen.
Dinsdag nog trad de oproer-
politie op tegen driehonderd
campesinos die twee boerde-
rijen bezet hielden. Daarbij
werden achttien actievoer-
ders opgepakt.

By Unagro is vier procent
van de landbouwers aange-
sloten. Deze zijn wel samen
goed voor zeventig procent
van het grondbezit. Deze
groep wil niets weten van de
landhervorming welke is
aangekondigd doorpresident
Cerezo. Hij heeft toegezegd
boerderijen tezullenopkopen
waarna deze tegen schappe-
lijke prijzen aan de landloze
boeren zullen worden ver-
kocht.Hij heeftditnogniet in
daden omgezet.

Grootgrondbezitters Guatemala
gebeten op "advocaat" landlozen

GUATEMALASTAD —De belangrijkste organisa-
tie van grondbezitters in
Guatemala, Unagro, wil de
priester Andres Giron
voor de rechter brengen.
Giron zet zich namelijk in
voor delandhervormingen
en dan vooral voor de
landloze boeren.

Noord-Korea wil een schuldvan
zeventig miljard yen (circa 600
miljoen Antilliaanse gulden)
aan een dertigtalJapanse onder-
nemingen betalen met goud.
Hiertoewil het land de goudwin-
ning in een bijna slapende mijn
in Unzan, ongeveer 150kilome-
terten noordenvan dehoofdstad
Pjongjang, nieuw leven inbla-
zen. De goudvoorraden van de
mijn vertegenwoordigen een
waarde van naar schatting twee
biljoenyen.

Het is niét zonder reden dat
het thema dat de katholieke
kerk aan dit bezoek meegeeft te
maken heeft met het leven.De
regering legt de nadruk op de
vrede, waarbij men de paus ziet
alsbemiddelaar.Bij de oppositie
hoopt men dat het paus- bezoek
een impulszal betekenenvoorde
democratie.Het is de laatstetijd
overigens wel duidelijk gewor-
dendathet militairebewindzich
bij depaus zo netjes mogelijkwil
voordoen. Daartoe mochten tal-
rijke ballingenweer terugkeren
naar Chili, werd de avondklok
verzacht, mochten vijfverboden
bladen weer verschijnenen wer-
dendekies- registers weer in ere
hersteld. Al deze maatregelen
zijn met grote reserves ontvan-
gen bij de oppositie, welke
slechts tevreden zal zijn als de
democratieversneld een kans

Het heeft niet gelegen aan de
tegenstanders van het militaire
bewind die al te graag de paus
hadden willen latenkennis ma-
ken met het "echte Chili" waar
men geconfronteerd wordt met
geweld, armoede, honger en on-
derdrukking. Dit hadden ook
bisschoppen die bekend staan
om hun vrijmoedigekritiek op
het militaire gezag graag ge-
wild, namelijk dat de paus niet
uitdebuurtvan het"echteChili"
zou worden gehouden. Volgens
mgrAlejandro Goicvan dezuide-
lijke stadConcepcionzal depaus
een "verdeeld land zien", terwijl
de bisschopom wiezoveel tedoen
was laatst, mgr Camus, van me-
ningblijft dat"depaus moetwor-
dengeconfonteerd metonze wer-
kelijkheid".

Hetreis- schema iszodanigop-
gezet dat men punten welke wel
eens pijnlijkzouden kunnen zijn
voor de militaire machthebbers
heeft omzeild. Zo is er geen be-
zoek aan de volksbuurten op de
agenda geplaatst waarmee men
voorkwam datmenin deze strijd-
bare buurten de paus met de
neus op derauwe a- sociale wer-
kelijkheid zou drukken. Er zal
ook geen ontmoeting zijnvan de
paus met het meisje datbijna le-
vend verbrand werd door mili-
tairen in juli 1986. Bij die gele-
genheid kwam een jeugdige
vriendvan haar om het levenals
gevolgvan diebrandstichting.

depaus ookdeChileense provin-
cies. ZoalsPuntaArenas op2500
km ten zuiden van Santiago,
vlakbij hetKanaal van Beagles,
waarover een conflict ontstond
indertijd met Argentinië, waar-
in de paus heeft bemiddeld. De
paus gaat ook naar het gebied
van Araucania, waar het groot-
ste dcclwoont van watis overge-
bleven van de oorspronkelijke
bewonersvan Chili: de indianen.
Ook trekt de paus naar Antofa-
gastainhet uiterstenoordenvan
Chili, waarhij degevangeniszou
kunnen zien waarin nog veer-
tien politieke gevangenen zit-
ten, voornamelijk jongeren,die
opgepakt zijn omdatzij pamflet-
ten hebbenverspreid of dieande-
re overtredingenhebbenbegaan
tegen dewetop deveiligheid van
de staat.

De Westduitse machine- en in-
stallatie-bouwerDeutsche Bab-
cock AG heeft zijn omzet in het
afgelopenboekjaar 1985/86(per
30 september) licht zien toene-
men tot 5,14 miljoen mark. Het
buitenlandsaandeel hierin
steeg van 48 tot 52%. De winst
van het hele concern sts?g met
22% in vergelijking i:_et het
voorgaande jaartot 39 miljoen
mark.

Het aantal werklozen in Groot-
Brittanniëis infebruari vermin-
derd met 71.000 tot 3,226 mil-
joen, waarmee de werkloosheid
is afgenomenvan 11,9 tot 11,7%
van de beroeps- bevolking. Vol-
gens het Britse ministerie van
Werkgelegenheidgaathet om de
sterkste vermindering sinds
1971.

Mexico heeft in 1986 gemiddeld
2,43 miljoenvaten(van 159liter)
ruwe olie geproduceerd, 7,6%
minder dan in 1985. De export
nam af metveertien procent tot
gemiddeld 1,29 miljoen vaten.
De inkomsten uit deolie- export
waren ongeveer 8,5 miljard dol-
larkleiner danin 1985.

De indirecte handel tussen Chi-
naen Taiwan(via Hongkong) be-
reikte vorig jaareenwaardevan
955 miljoen dollar, dertien pro-
cent minder dan in 1985. Des-
kundigen schrijvende achteruit-
gang toe aan de verscherping
van de deviezen-controlein Chi-
na. De export van Taiwan naar
Chinaverminderde metruim ze-
ventien procent tot 812 miljoen
dollar,maar deexportvan China
naar Taiwan nam toe met 23%
tot 143miljoen dollar.
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[^JU2SS9 BARCLAYS BANK PLC

if^k AND

s^a|) BANCO Dl CARIBE N.V.

Announce that negotiations have been completed and an agreementsigned for the transfer of the domestic busi-
ness of Barclays Bank PLC branches on Aruba, Bonaire and Curacao to Banco di Caribe N.V.
The transfer of accounts will take place in stages during the month of May.

Barclays Bank will becontacting their customers individually regarding this matter. Barclays offshore banking unit
will be transferred to the bank's office in St. Maarten.

The directors, managementand staffof Barclays BankPLC wishto thank their manyfriends and customers fortheir
loyal support over the last 13 years.

************
Delen mede datonderhandelingen ertoe geleid hebben datereen overeenkomst getekend is inzake de overname
van de binnenlandse aktiviteiten van de Barclay Bank PLC - filialen op Aruba, Bonaire en Curacao door Banco di
Caribe N.V.
De transfer van rekeningen zal in fasen plaatsvinden gedurende demaand mei.
Barclays Bank PLC zal hierover met haar individuele kliënten in kontakt treden.
De 'offshore banking unit' van Barclays Bank PLC zal worden overgenomen door het kantoor van de bank te St.
Maarten.
De commissarissen, direktie en staf van Barclays Bank PLC stellen het op prijs hun vele vrienden en kliënten te

1 bedanken voor hun loyale steun gedurende devoorbije 13 jaar.v

De onlangs afgetreden ÜNO-
leider Adolfo Calero maakte in
Miami bekend dat de UNO een
nieuwe opzet gaatkrijgen waar-
bij de naam UNO ook geschrapt
wordt. De bedoeling is dat in de
"nieuwe Uno" ook de oppositie
vertegenwoordigd zal worden
welkezich inCostaRica heeft ge-
vestigd. Ook vertegenwoordi-
gersvan de ethnischeminderhe-
den van Nicaragua zullen een
stem krijgenin denieuwe opzet.
Het gaat hierbij om de indianen
die aan de Atlantische kust van
Nicaragua wonen evenals de
negroide minderheid. Volgens
Calero zal het maximaalzes we-
kenkosten voor deplannen hele-
maal uitgewerktzijnen ook uit-
gevoerd zullen zijn. Vanaf dat
ogenblik zullen we verder gaan,
aldus Calero, "met hetopzetten
van een nationaal leger". In
principe zal denaam ietsworden
van het Nicaraguaanse demo-
cratischeverzet. ZoonthuldeCa-
lero nog.

MIAMI —Het Verenigd Ni-
caraguaansverzet datzichtot
heden toesierdemetdenaam
UNO gaatvannaam verande-
ren en ookvanopzet Hetver-
zetkrijgt een nieuwe struc-
tuur.Plannen daartoezynop-
gestelddoordeverzetsleiders
die in Miami bijeen zijn ge-
weest. Men neemt aan dathet
plan binnen anderhalve
maandzijnbeslagzalkrijgen.

Noggeenmaand geledenstap-
te Calero op omdat Arturo Cruz
de eishadgesteld dathij, Calero,
zou verdwijnen uithet triumvi-
raat omdat zijn guerrilla- bewe-
gingFDN eigenlijk dedienstuit-
maakte. Inmiddels is Cruz toch
opgestapt, werd Calero vervan-
gendoorPedro JoaquinChamor-
ro en is Caleroweer op het UNO-
tapijtverschenen. VolgensCale-
ro is het verdwijnen van Cruz
nietzo erg en kan dit deeen wor-
ding van de guerrilla-
strijdkrachten slechts versnel-
len. Van deze crisis in de UNO
moetenweprofiteren, meent Ca-
lero.Hij zegtover denieuwever-
zets- structuur gesprokenteheb-
ben met het derdeUNO- lid, Al-
fonso Robelo en met Chamorro.
De opzet is datook de groep, het
Zuidelijk oppositie- blok, tot de
nieuwe organisatie toetreedt.
Deze "zuidelijke" groep heeftzijn

Ook ethnische minderheden krijgen vertegenwoordiging

Calero: UNO verdwijnt; Nica
verzet krijgt nieuwe opzet

basis in CostaRica.
Calero ontkent dat deze her-

structurering het gevolg is van
Amerikaanse druk. Hij had wel
begrepen dat men de nieuweop-
zet in Amerika gunstig ontvan-
genhad. Hij zei trouwens bereid
te zijn aan te blijven in het be-
stuur van het Democratische
verzet.

Colombia heeft in 1986een over-
schot op de handelsbalans ge-
boekt van 1,24 miljard dollar.
Het Colombiaanse bureau voor
de statistiek heeft berekend dat
de uitvoer vorig jaar met 43%
toenam tot 5,1 miljard dollar.De
invoerverminderde met6,8% tot
3,86 miljard dollar.

qm |Happenings{ jm
P$Ë THE PENTHOUSE

"fm For a drink or a line dinner at Curacao's most luxuriousRes-WEa taurant, located atop thetower with an excellentviewofhistor- 7.|
kj&S** icWillemstad.Open7daysaweekfrom7.oo-11.00p.m.,with \^ÊpSSaP live entertainment every day.CocktailLounge open at 6.00 p.m.pi SABINE'S DISCO-NIGHTCLUBIY»'is^) For a swingingend ot the day, Sabine's is theplace. WÊ&__ Open dailyas of 10.00p.m. with the latest hits in town.B Friday and Saturday covercharge NA’. 15,-p.p. fl

jg| Starting March 25th.:Andres Montaro and hisLatin Re- |
vu* from Sto. Domingo. &£■

M WATERFORT RESTAURANT IB Having a business lunch meeting? There is no better place up
BBp than our Waterlort Restaurant. Our Lunch Buffet includes rsIresh salads, hot and cold items and choice ol pastries. Ala nÊH carte menu alsoavailable.

'M P KINI KINI BAR
jfl B Themeeting placefor afterwork hours. Happy Hourlrom 5.00I till 8.00p.m. with Jackyat thepiano and hors d'oeuvreson the |/'BB house. Fridays & Saturdays live dancing music by Tropical _MT Combo for a happy week-ending. r'.

I KLM- World Press Photo Exhibition 1986 M
E9HSH vas!W intheV.l.P.-roomfromlo.ooa.m.-tiHlo.oop.m.Specialforall 5&%w visitors: coffeeor teaanda pastryfor only ’.5,- p.p. Servedon (.1 our coffeeshop terrace.

pff WESTERN NIGHT
|H| Western ribs,Ranch style saladbar, Cowboy cut beef:A Cow- u'J

''*__ boy cxPerience under the Caribbean stars. Every Friday ['&&
Wf~\ around the pool from 7.30-10.00 p.m.

■ TROPICAL NIGHTB Enjoy thistropical experience every Saturday atthe pool area )Sg
■f from 7.30 -10.00 p.m.

B Savory 8.8.Q meats, saladsand pastries. f
I Musicby our number one steelband. L^ ■9 SUNDAYCHAMPAGNE BRUNCH

B Give your wife an off day... Bring her and the children to our
I Waterfort Restaurant to taste our deliciousbrunch consisting

Bof an array of fresh salads, meats, eggs and pastries, and a (p_[ glass of champagne complimentary. Live music by Grupo /^jB Ambiente.__^__^__i \' ,:_i

f fYI Curagao■ -£lam- 1
I HOTEL ScCASINO^^/ A

Tuil Gospel Business

>^ Mens Fellowship .X
International
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ORANJESTAD—De groep
Whiteford heeft aan derege-
ring van Aruba laten weten
accoord te gaan met de drie
jaargarantie die Aruba eiste
by deonlangs afgebrokenon-
derhandelingen met de Whi-
teford- groep over mogelijke
heropeningvan deLago. Ook

Man bewusteloos
ORANJESTAD — Op de hoek

van Waterweg/Nassaustraat
werd een buiten bewustzijnde
man gevonden, die in een plas
bloed lag. Hij had een grote kap-
wondaan zijnrechteroog. Met de
ambulance werd C.C. naar hethospitaal gebracht voor me-
dische hulp. Bij behandeling in
de polikliniek werd in zijn kle-
ding een stukje foilpapier met
een hoeveelheid marihuana ge-
vonden. De zaak werd inhanden
van de Narcotica- afdeling ge-
steld.

ORANJESTAD - Tijdens
een bijeenkomst van reisagenten
en vertegenwoordigers van
luchtvaart- maatschappijen in
Caracas reikte de directeur van
hetArubaanse Toeristenbureau
in Caracas, Mirto Granadillo,
aan de regionale directeur van
Linea Aeropostal Venezolana,
Franklin Rodriguez, een waar-
derings- plakkaat uit uit dank
voor de wijze waarophij zich in-
zette om toerisme naar Aruba te
bevorderen (zie foto). De heer
Granadillo reikte het plakkaat
uitnamens deministervoor Toe-
risme, Don Mansur.

Whiteford aanvaardt voorwaarden
Ondertekening contract over Lago mogelijk volgende week

aceoord te gaan, zal overlegd
moeten worden wat er nu gebeu-
ren gaat. Zoals bekend heeft
Whiteford destijdstijd gevraagd
nadat overeenstemmingmet de
regeringzouzijnbereiktom defi-
nancierings- mogelijkheden te
regelen.

Hij zou hiervoornegen-
tig dagen krijgen. In de eerste
dertig dagen moet 25 miljoen
dollar eigen kapitaal getoond

worden, waarna hij nog eens der-
tig dagen krijgt om 25 miljoen
dollarvan derdente krijgen.

Morgen worden enige experts
van Whiteford op Aruba ver-
wacht en de verwachtingen zijn
dat volgende week mogelijk een
overeenkomst tussen Whiteford
enAruba over deheropeningvan
Lago getekend zou kunnen wor-
den.Een definitieve beslissingis
echter nog niet genomen.

Lezingencyclus plus workshop
over de Caribische literatuur

Onder leiding van dr Phaf in Nationale bibliotheek

Winnende gooiervan deze ge-
lijkopgaande strijd werd Rock
Angela, die gisteravond mees-
peelde omdat de beroeps- com-
missie van de ABBA liet weten
dat het ABBA- bestuur niet het
recht hadomRock een schorsing
van vijf wedstrijd op te leggen
omdat hijzonder deABBA opde
hoogte te stellen in Lara, Vene-
zuela, hadgespeeld. Het bestuur
van de ABBA had ditbesluit ge-
nomen op basis van artikel zes
van hethuishoudelijkreglement
dat stelt wanneer een spelerbij
deABBAaangeslotenin het bui-
tenland gaat spelen zonder de
ABBAop de hoogte testellen dit
tot schorsing op royement kan
leiden. De beroeps- commissie

stelde in zijn beslissing dat niet
hetbestuurvan deABBA, maar
de strafcommissie bevoegd was
dergelijke straffen op te leggen,
wat niet geschied was. Dit staat
ook duidelijk in hetzelfde huis
houdelijk reglement. Nergens
staat — noch in destatuten noch
in HR—dathetbestuur straffen
kan opleggen.Het bestuur is al-
leen belast met het uitvoeren
van straffen. Het bestuurvan de
ABBA hadbij destrafcommissie
een verzoek moeten indienen,
welke commissie dan een beslis-
sing binnen 48 uur had moeten
nemen. Of het ABBA- bestuur
ditnog gaatdoen, is met bekend.
ledereen op Aruba wist reeds
lang datRock in Venezuelahad
gespeeld. In iedergevalkon Rock
gisteravond meespelen.

In de wedstrijd van gistera-
vond werd Victoriano Orman
verliezende gooier.AVC maakte
19 hits en beging drie fouten,
Golden Tulip maakte 14 hits en
beging tweefouten.

De competitie wordt zondag-
middag in hetElias Mansur
Ballpark voortgezet met de ont-
moetingRichmond - Coca Cola.

ABBA-beroepscie: straf
Rock Angela niet geldig

SAN NICOLAS—InhetLa-
go Sportpark werd vrijdaga-
vondeen opgoedpeil staande
wedstrijdin de AA-klasse ba-
seball- competitie gespeeld
tussen Aruba Video Center
(AVO en Golden Tulip Thril-
lers.Departyen warenaan el-
kaar gewaagd,dochuiteinde-
lijk ging AVC met een 12-8
overwinningstrijken.

door het Cultureel Centrum
Aruba, Nationale bibliotheek en
het Arubaanse Taaiinstituut,
waarbij Ramon Todd Dandaré
MA als coördinator optreedt —dientmen zichvan te voren opte
geven. Dit kan tot dinsdag op de
Nationale bibliotheek tijdens
kantooruren geschieden.

Nu Whiteford heeft laten we-
ten ineenswel met devoorwaar-
denvan de Arubaanse regering

Hetligtnu aan deregering om
te beslissen of'men op deze basis
verder wil gaan met Whiteford,
waarbij het belangrijk is dat in
een bepaalde periode Whiteford
zal moeten aantonen dat hij het
geldheeften deolie omhetLago-
bedrijf te heropenen. Zoals be-
kend schatten experts dat voor
heropening van de Lago zeker
een bedrag van vijftig miljoen
dollar op tafel moet komen. De
Whiteford- groep kondigde des-
tijds —dienureeds twee jaaraan
het onderhandelen is — datmen
dacht een garantie van tien jaar
mogelijkwas. Toen echterdega-
rantie ter tafel kwam en deover-
heid ingevolgehet advies van de
stuurgroep tenminste vijfjaren
garantievroeg, wildeWhiteford
hierop niet ingaan. Na een brief
van deoverheidstelde deWhite-
ford- groep slechts één jaar ga-
rantie te willengeven en datbij
mislukking Aruba mee zou moe-
ten betalen in de gemaakte kos-
ten en investeringenomdeLago
weer opgang tekrijgen. De Aru-
baanse regering, die voor de be-
langen van Aruba opkwam en
wilde voorkomen dat Aruba op-
nieuw in een trauma zou gera-
ken, stelde daarop als eis mini-
mum driejaar en teruggave van
Lago voor ééndollar. ToenWhi-
teford ditkort geleden niet aan-
nam, maakte de Arubaase rege-
ring bekend dat het afgelopen
was met de langdurige onder-
handleingen met Whiteford en
dat er zich intussen nog zeven
andere gegadigden hadden aan-
gediend. Volgens advies van de
stuurgroep heeft de regering tot
junide kans te trachtenLago te
heropenen.

gaat dc Whiteford- groep nu
aceoord met dcclausulein dc
erfpachts- voorwaarden dat
wanneer dc heropeningeen
mislukking wordt, dc groep
Whiteford het Lago- bedrijf
aan Arubavoor één dollarzal
teruggeven, hetbedrag waar-
voor mendcLago terbeschik-
kingkrijgt.

Maandelijks verschijnt Maandagpost

Colegio Arubano kent
weer leerlingen-raad

Vrijdagavond om half acht
wordt begonnen met: Frank

Ditzalgeschiedendoordr. Ine-
ke Phaf, dieverbonden is als do-
cente aan de Vrije Universiteit
van Berlijn. Daarvoor was zij al
verbonden aan deRijksuniversi-
teitvan Leiden. Zij isvooralken-
nervan Latijnamerikaanse lite-
ratuur en heeft zich verdiept in
de Caribische literatuur in het
algemeenen deCubaanselitera-
tuurinhetbijzonder. Zijzal voor-
namelijk vergelijkend spreken
over Antilliaanse, Surinaamse
en Spaans- Caribische schrij-
vers.

ORANJESTAD—In deNa-
tionale bibliotheek zal in de
activiteiten- ruimte van 27 tot
en 29 maart een lezingen-cy-
clus met workshop worden
gehouden over Caribische li-
teratuur, getiteld «Nakamin-
da pa vn imaginashon
Caribense».

In verband met deorganisatie
—de cyclus wordt georganiseerd

«Jeje Disi / Karakters
Krachten». Caribische utopieën
inhet werkvan dePuertoricaan-
se schrijver EdgardoRodriguez.
Zondagmorgen van tien tot één
uur wordtgesprokenover demo-
gelijkheden en begrenzingen
van een literatuur- sociologische
benaderingmettenslotte een na-
beschouwing. Er is achtergrond-
materiaal aanwezig.

MartinusArion en NicolasGuil-
lén: «Stemmen uit Afrika - El
Gran Zoo», gevolgd door de An-
tilliaanse visie van Gabriel
Garcia Marquez en Cola Debrot.
Zaterdagmorgen: Suriname in
het werk van John Gabriel Sted-
man en Alejo Carpentien.
Spaanse literatuur op de Antil-
len: Juan deCastellanos, Joseph
SickmanCorsen enJohndePool.
Zaterdagmiddag: Caribische
stereotiepen van Edgar Cairo in

MEP-leider overEman-toespraak opAruba-dag

peet, eer en waardigheid bij het
volk gekomen. Dankzij de in-
spanningen en inzet van Betico
Croes begon hetvolk omzijnvrij-
heid teroepen en te strijden.

Opnieuw wordt aangehaald
dat volgens de MEP het de AVP
was die de onderscheiding aan
Betico Croes heeft ontnomen.
Dit gebeurdevanwege een dode-
lijkehaat tegenBetico Croes, al-
dus MEP- leiderNelson Oduber,
diedeAVPhetadviesgeeft om de
motie van veertig jaar geleden
maar te vergeten omdat heteen
bittere geschiedenis voor de
AVP oproept. "Herinnerons niet
meer aanhetverraadvan de 12-8
en ook niet dat jullieniet voor de
Arubaanse vlag gestemd heb-
ben", aldus MEP- leider Nelson
Oduber.

AVP kan beter niet meer aan
"12-8-verraad" herinneren

ORANJESTAD—MEP-lei-
der Nelson Oduber gaat in
een verklaringuitvoerigin op
de motie van 18maart 1948,
dieonder meer tijdens de ma-
nifestatie op Arubadag door
premier Eman als begin van
de vrijheidsstrijd van Aruba
werd genoemd.

Omstandigzet deheerOduber
uiteen dat— volgens hem — de
AVP- geschiedenisopditterrein
triest en opportunistisch is ge-
weest. Zo zet hij uiteen hoe de
PPA uit de AVP is geboren en
waarom. Na het stukje politieke
geschiedenis verwijt de heer
Oduber dat twintig jaarlang de
AVP weinig gedaan heeft op
staatkundig gebied.Vanafde op-
richting van de MEP is er res-In Village moord/brandzaak:

Eis van 10 jaar gesteld
Gebelgd over ommekeer van
Berlinski mbt Betico Croes

MEP-Statenlid Flanegien:

De laatste driejaar was er
geen sprake van een actieve
raad. De leerlingenraad bestaat
uit de volgende leden: Patrick
Brown voorzitter,Gina Mariaen
Egbert Boekhoudt secretaris-
sen, commissarissen: Marisol
Thiel enVannyReyes. Voortsals
leden: Monica Gonzalez, Jolitza
Giel, Adolf Croes, Junior Webb,
Greg Brete, JanineRichardson,

ORANJESTAD — Uit het
laatste nummer Colarm van
Colegio Arubano — dat een
goedverzorgdeindruk maakt— blijkt dat de school weer
over een leerlingenraad be-
schikt.

ORANJESTAD — MEP-
Statenlid Felix Flanegien
heeftmeteen verklaringgere-
ageerdopdetoespraak die de
voorzitter van de PDA, dr.
Lenny Berlinski, hieldtijdens
de vieringvan deDag van de
Vlag en Volkslied.

dr. Berlinski het volk uitleg zou
geven dathij toen zitting had in
het kabinet persoonlijk zou heb-
ben meegeholpen dat Betico
Croes geen onderscheiding
kreeg, Betico Croes geen be-
vordering kreeg en de beurzen
van de kinderen van Betico
Croes werden afgenomen.

Voorts stelt de heerFlanegien
in zijn verklaring dat dr. Ber-
linski persoonlijk op de over-
heidskantoren de mensen aan-
spoorde om niet op de MEP te
stemmen. "En vandaag wilt gy
pronken met de veren van ande-
ren?" zo vraagt de heer Flane-
gienzich af. "Wij van deMEP ac-
cepteren niet dat gij nu als poli-
tieke leider de heilige komt spe-
lenen denaam van onze geliefde
leider Betico Croes gebruiktom
uzelf schoon te praten, zoals af-
gelopen woensdag bij de gehou-
den culturele manifestatie op
PlazaLibertador Betico Croes".

De heer Flanegien is van me-
ning dat dr. Berlinski nu ineens
vol lofover Betico Croes praat in
eigenbelang. Het is jammer, al-
dus de heer Flanegien, dat de
PDA- leider zokort van memorie
is. In dit verband haalthet Sta-
tenlid aan dat destijds de PDA-
leider deeerste was dieverklaar-
de niet met de MEP te willen
werken. Hij beschuldigde zelfs
Betico Croes van dathij geldvan
het volk zou stelen en bij ver-
schillende gelegenheden bele-
digde hij Betico Croes. Het zou
goed zijn, aldus vervolgt MEP-
Statenlid Felix Flanegien, dat

ledere eerste maandagvan de
maandkrijgen de leerlingeneen
"maandagpost" — te beginnen
deze maand — waaruit de leer-
lingen te wetenkomen wat er in
de leerlingenraad gaande is. De
leerlingen werden uitgenodigd
een naam voor de poster te ma-
ken alsmede ideeën en voorstel-
lenterkennis van de leerlingen-
raad te brengen. ledere donder-
dagmiddagvan kwart over twee
totkwart voor vier wordt in het
kantoor van de leerlingenraad
vergaderd.

Rori Arends naar
CTA-vergadering ivm
CTA-conventie op Aruba

ORANJESTAD — De direc-
teur van het Arubaanse Toeris-
tenbureau, dr.Rori Arends, is
naar New York vertrokken om
een bestuurs- vergadering van
deCTA bij tewonen.Tijdensdeze
vergadering zal uitvoerig wor-
den gesprokenover deCTA- ver-
gadering die in juni op Aruba
wordt gehouden en honderden
vertegenwoordigersvan de CTA
naar Aruba zal brengen. Ver-
wacht wordt dat na terugkeer
van dr. Arends het programma
bekend zal zyn. Achter de scher-
men wordt op Aruba reeds hard
gewerkt aan de voorbereiding
voor deze belangrijke toeris-
tischevergadering.

Riche Koek, Dwigth Mansell en
Romeo Koek. Uit het verslag
blijkt dat de leerlingenraad
reeds erg actiefis metbesprekin-
gen en het aanpakken van pro-
blemen.

ARUBA AGENDA
(Amigoe): 08.00-12.00/

"w-17.30 uur; zaterdag gesloten.

24333(drie lijnen).

na kantoortijd: 21639,p^O en 22316.
a9*oy: 127-849.

nr. 248-1 Barclays Bank.

VfIJ^RTJES verschijnen op dinsdag en
l-ttvmkunnen iedere da9 tussen 08.00--bJi^T* 4 00-17.00uur worden opgegeven;
«orj* °P zaterdag. Alleen zoekertjes, die
(^"«andag en donderdagvoor 10.00uur
j/t" zijn, kunnen de dag daarop (dus
"""Ben vrijdag) verschijnen.

IJ^MCENTRALE (brand/ongelukken):

Draagtbijjnhet
Nationale Geschenk

voor
Gouden Prinselijk

Bruidspaar
Stort Uw bijdrage op reke-

\ning
VA.B.N. 30.58.255

feoPENf^EVARD THEATERj.^ls uur GettingEven (18jr).
Hun uur JumPin'JackFlash (18 k):
(1* ■ iUur Hete Zweedse meisjes inParijs

jkJiyE-IN: 20.30 & 24.00 uur In the she-
Kilimanjaro (18 jr.).

-l"ICA'S (nachtdienst)
C!0bru9:Odubet, tel.: 21780.

brug: San Lucas, tel.: 45119.

ONTREGELING DOKTORENY_*tad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
T^ert, ParaderaenSta.Cruz:dokterVan
p*,Ecuadorweg 2, tel.: 21835/22991.U^ChiquJto, Savaneta en San Nicolas:
jJ:*'C.E.Zaandam, via Centra Medico

tel.: 48833/24300.

ItI^ELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tj?*tel.: 23425;Santa CruzenParadera:
47^8288/25543;SavanetaenBrazil: tel.:
L?!0/483O1; SanNicolas: tel.:45906; Da-
C'W.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

./*f hrandgevallen, ongelukken of
ihT1 °f ander ongeluk gelieve

opte bellen,tel.: 115)

ÏJlearubaJT'ERDAG: 18.00 Style with Elsa
T7TSch (CNN); 18.20 Science &

(CNN); 18.40Countdown;
|Y25 Showbiztoday(CNN); 19.45TheUJ story; 20.00Telenoticias; 20.30Mia-Z/ice;21.20Estreno; 22.35CNN inter-
nalrmur; 23.30Sluiting.

,?J{pAQ: 17.00 Spotlight on sports:
Quiz -13»; 18.50This week inre-

£*(CNN); 19.30Showtime; 20.30Te-
(Jjesumen; 21.00 Quo Vadis; 22.15rvjl international news; 22.45 Santo

invita; 23.30 Sluiting.

J^NDaG: 13.00-15.00 Take two (li-
.£" '8.00 Starfleet; 18.30 Larry King
i?*: 19.15Thisweek in Japan(CNN);
Y'S The world tomorrow; 20.00Tele-gas; 20.30Harold sportshow; 21.00
jiT*internationalhour;22.00 Dynasty;

V^J* Showbiztoday; 23.30Sluiting.

p^ - __■

iMatch & win!
grotecampagnevan I

Victoria Bottling
Company

P 20.000 prijzen.
j>'lk onder de dop van I

hl*Psi, Nesbitt, Seve- 1
NJPen Grapette. J
*S_!T 'NFORMATION CENTER: dage-
Hjr japendvan 07.00-20.00uur;na 20.00'ormaties via verkeerstoren.
t_Sg"lOr? SERVICE CENTER (Oranjestad):
V vaUur perda* geopend(alleen gesto-
h- 2}zondag 20.00 Uur tot maandagmor-U7'oouur).

% i.6R HORACIO ODUBER HOSPI-'IB^'61:24300):bezoekuren 15.00-15.45
*"■930uur

R"'"fj-^'-: 20.00uurverliezerCvsverliezer

K
3-K ARDTHEATER

Getting Even (18jr).
%,j*> uur Torn & Jerry (alle leeft.); 20.45
_Htyp^n'Jack Flash (18jr).
%£}**'■ 21.00 uurIn the shadows ofKili-I*° (18jr.).

2lchrn ALL (AA-klasse): 14.00 uur
nd vs Coca Cola ' Elias Mansur

ij!fa*'»»«js ofspoedeisendgevalUw eiland
GEEN RAMP

m ctlarter maatschappij van
U J^odetlandse Antillen vliegt
(.""et uitsluitend beroepspilo-
W_>» '9 en °P maat naar w

van bestemming

'"» nieuwe, léér goad, "derhouden toestel-

_°nder hinderlijke
7«chttijden of over-

JJ bepaalt plaats an
* SM

scharpapp,J«an.

Aruba 26363-21365\ Curacao76278\ Bonaire 8880-8939
V /

IN HET PROGRAMMA Showti-
mevan TicoKuiperi voorTeleA-
ruba zal aanstaande zondag een
videoclip worden
geïntroduceerd van de lokale
popgroep The Odds. De videoclip
is gemaakt van hun lied «Let's
rock our life away», dat vorig
jaareen hit werd. De opnamens
zijn in eigen beheer gemaakt en
de «technical editing» is door de
heer Nino Croes van TeleAruba
op zijn rekening genomen. Be-
halve The Odds hebben ook ver-
schillende lokale mensen en een
toeriste aan devideoclip meege-
werkt waarbij een Hollywood-
sfeerheerstegedurendede opna-
men. Romeo Thijsen, manager
van The Odds en producent van
devideoclip, is blij met de mede-
werking die allerwege werd on-
dervonden.

Uit de getuigenverklaringen
bleek datverdachte uithet bran-
dende huis was gerend, terwijl
anderen weer het slachtoffer in
een plas bloed hadden zien lig-
gen. Verdachte werd verdedigd
door mr. Sint Jago, die onder
meer aanhaalde dat het rapport
van de patholoog niet duidelijk
aangeeft waardoor devrouw om
het leven is gekomen. Ook wees
zij op het verschil in de verkla-
ringen van getuigenover hoezij
het slachtoffer hadden zien lig-
gen. Zij wees er voorts op dat de
dagvaarding niet juist was en
verzocht derechter dezenietigte

ORANJESTAD — Vrijdag
had de behandeling plaats
van dezaaktegenG.V., diebe-
schuldigd werd dat hij in de
Village een vrouw zodanige
steken had toegebracht, dat
zij aan de verwondingen
overleed.Directnahetgebeu-
ren was de woning van de
vrouw in brand geraakt en
was het moeilijk haar uit het
brandende huis te halen.
Toenhiertoeeen poging werd
gewaagd stortte het dakin.

verklaren. Indien de rechter dit
niet wilde doen, dan vond mr.
SintJagodathaar cliëntwelvrij-
gesteld diende te worden van de
aanklacht van moord. Zij ver-
zochtderechterrekening tehou-
den met de verschillende rap-
porten.

De rechter zal op27 maartuit-
spraak doenin dezezaak, waarin
de officier van Justitie— gezien
de ernst van dezaak — tien jaar
gevangenisstrafeiste.

ORANJESTAD — De rege-
ring van Aruba heeft het
contractvandedirecteurvan het
Luchtvaart- departement Aru-
ba, Tawa Irausquin — dat vol-
gende maand afloopt — voor de
duurvan zes maandenverlengd.
Deze verlenging houdt verband
om de nieuwe minister van Ver-
keer, AngelBermudez, gelegen-
heid tegevenzich in zyndeparte-
ment in te werken. In die zes
maandenzalbeslist moetenwor-
den wat deplannen zijn voor de
leidingvan hetdepartement van
Luchtvaart alsmede directievan
Air Aruba. Van beide heeft de
heer Irausquin deleiding.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-22.00uur «Ambassador»;
09.00-15.00uur «Britanis» - vert. SELMA.
KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 uurEMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en18.00uur.
ORANJESTAD:zat.: 19.00uur; zon 0630
10.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10 00 en18.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30 en 18.30uur
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.- 063009.00 en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 1730uurTANKILEENDERT: zon.: 09.00uur.
PROTESTANTSEKERKDIENSTENORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Doel (crèche en zondagsschool).
SEROE COLORADO: 08.00 uur dsA. van
den Doel.
PIEDRA PLAT: geen dienst
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Feenstra
(vlootpredikant), na afloopvan dedienstkof-
fie drinken in het bijgebouw.

DE NIEUWE APOSTOLISCHE KERK
(Schubertstraat 12):zondagmorgen 09.30
uur kerkdienst.

AMIGOE

ZAKENVARIA

ZfIT€RDRG2I MRRRTI9B7 5

NIEUW
SPECIALE OFFERTE

WORDPREFECT en EPSON equity-2 met printer
de ideale combinatie voor tekstverwerking

reeds voor AFIs. 6.000,00

Voor meer informatie bel

MINIHOUSE - cdp
Vondellaan 21

Telefoon: 28829

MERCURIUS TRADING - VAN DORP
g DE TRIO HUASTECA o

° STORY o

> Zondag 22 maart in >6 "HI-FI90" e
§ Het programma dat anders is. g
f met Jan van Kibaima en §
</> Carl Tjong A Tjoe
2 iedere Zondagmiddag van o
!d halfs-6uur

loc Canal 90 FM Stereo. £Lu m
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Joakim Nyström werd voor kwartfinale uigeschakeld

blijft daardoor in derace aan*
top.

Brievengat4, vorigeweekvfl'
legdein het duel tegen Brieve*
gat 3 meteen zijnvisitie-kaartr
op tafel. Alle vijf duels werde"
door het 4e team gewonnf''
waardoor men een duidelij*
kandidaat is geworden voor"'
bovensteplaats. .

Cadushi 6, vorige weekre**
deeerste tweecompetitie pun^
pakkend, deedvoor Brieveng'j'
nietonderen won ook allepa»*?
en.Toch hadCadushi 6metBijjj
vengat 2 enige moeite. Char»'*
Sampson won moeizaam *''Monique Nicasia en in het ï
ren-dubbel dwong Brieven»?
een team dat louter uit nie"-""?
lingen bestaat, zelfs een de1*
set af.

e stand:
Eerste klasse: .j

1. Cadushi 2 1-2(J
2. Cadushi 3 1-1«
3. Cadushi 4 1-1(g
4. Brievengat 1 0-0 (K
5. Cadushi 1 1-0

Tweedeklasse: i

1.Cadushi 6 2-4 9*.
2. Asiento 1 2-4 Uj
3. Brievengat 4 1-2»%
4. Brievengat 3 2-2(f,
5. Asiento 2 1-0(1
6. Cadushi 5 2-0(*!
7. Brievengat 2 2-0f3"

Voor de komende
vrije dagen

eenWEEKENDHUIS
aan het water

te huur gevraagd

aanb. 672000 (kantoorur**1
of673376 (na kantoorure»

A

Hoogenbergen/Hoogenbergen
met tweemaal 15-4 in. Desiree
Laclé won samen met invalster
Maaike Versteeg het dames-
dubbel en bracht zodoende de
standweerop3-1voor Cadushi 3.
Het was Nochi Leito die goud
waard bleek voor zijn team. Hij
zorgde er voor dat zowel in zijn
enkelspel als in het mix-
ed-dubbeldewinst bijCadushi 4
terecht kwam, waardoor de
eindstand weer in evenwicht
werd gebracht: 3-3.

het mixed-dubbel ook een over-
winning werd voor Cadushi 2
werd de eindstand 5-1 voor Ca-
dushi 2.

In deeerste ontmoetingtussen
Cadushi 3 en 4 had David Hoog-
enbergen het niet gemakkelijk
tegen dezeer goedspelende John
Van derVoort. Vooral indetwee-
de set beleefde David benauwde
momenten. Hij won uiteindelijk
in twee sets (15-8 en 15-13).
Daarna was het Desiree Laclé
die in haar partij de voorsprong
voor Cadushi 3 op 2-0 bracht.

Nochi Leito van Cadushi 4
vond dat zijn team (C4) nu maar
eens moest winnen. Samen met
Johnvan derVoortpakte hij het
duo

ROTTERDAM — Het heeft
er even ingezeten, dat John
McEnroehetRotterdamse in-
door-tennistoernooizou moe-
ten verlaten met een blauw
oog. In de derdegame alvond
de Amerikaan het nodig Mi-
chielSchapers toe te spreken
alsverdomde imbeciel, waar-
op de lange Rotterdammer
hemeen pak slaagin hetvoor-
uitzicht stelde. 'Tk heb veel
respect voorMcEnroeals ten-
nisser, maar dat soort
geintjes moet hij mij nietflik-
ken. Het is al erg genoeg dat
de wedstrijdieidingzich dit
soort zaken laat welge-
vallen."

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Cbuchubiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16 00 uurtot na 02.00 uur;zondag vanaf
13.00uur

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken- MaduraPlaza.
TENNIS
(interclub-competitie)
19.00uur Asientovs Sithoc;
20.00 uur CSC vs RCC;
19.00uur JD2 vs RCC2;
16.00uurCSC vs JD3;
19.00uurRCC3 vs Asiento.

WATERPOLO
(Staal Antillen-toernooi)
17.30uur Snappers vs Groupers;
18.30uur Angelfishesvs Sithoc (dames);
19 00 uur Pluvius vs Neptunes - zwembad
Sentro Deportivo Kórsou.

VISSEN
08.00-18.00uur viswedstrijden opzee - Cu-
racao Yacht Club.

TENNIS
finale Invitational Copa Marlboro Curacao
op de banen van CSC te Damacor.

TAFELTENNIS
wedstrijden inRecreatiezaal Irene Moreno,
Suffisant.

ZONDAG
TENNIS
(interclub-competitie)
19.00 uur Asientovs Sithoc;
CSCvs RCC.

VISSENB
viswedstrijdenopzee-CuragaoYacht Club.
VOETBAL
(Copa Ada Virginie)
10.00uur SUBT vs Vesta;
11.30uur Hubentut Kórsou vs S'heuvel;
13.00,14.30,16.00uur halve finales;
18.00uurfinale Ada Virginie-toernooi -Sta-
dion Dr. Antoine Maduro (Kintjan).

HOCKEY
CHC2vsJHCI (h);
JHCIvsCHCI (m).

TAFELTENNIS
(Harry Waltersen Irene Moreno Cup)
wedstrijden vanaf 10.00uur in Recreatie-
zaal IreneMaduro, Suffisant.

Monique Calmes en Karolien
Versteeg vergrootten hun voor-
sprong met nogeen overwinning
voor Cadushi 2. Ook Jean-
Pierrse Sampson (C2) wist na
een langdurige partij die drie
sets duurde, ook in het tweede
heren-enkel de winst naar Ca-
dushi 2 toe te trekken. Doordat

Cadushi 1 ontmoette Cadushi
2. De eerste heren-enkel partij
ging tussen Pietro Mereera (Cl)
en Ference Lamp en was zonder
spanning. Mereera liet zich ge-
heelwegspelen door deveel bete-
re Ference Lamp. Pas tegen het
einde van de tweede set vocht
Mereera terug en probeerde als-
nog een derde set af te dwingen.
Lamp rook de overwinning en
liet de partij niet meer uit han-
den glippen en veroverde het
eerste winstpunt voor zijn club.
Cadushi 2 liet ook de dames-
enkel partij niet verloren gaan
en stondzodoende na tweepartij-
en reeds met 2-0voor.

Pas in het heren-dubbelkon
Cadushi 1 een vuist maken. Pie-
tro Mereera nam in samenwer-
king metRiek Evertsz wraak op
Ference Lamp, die samen met
Jean-PierreSampson niet tegen
dit duo van Cadushi was opge-
wassen.Ze verloren metls-10en
15-5. De achterstand was nu
weer gehalveerd Het was het
enigepunt datCad ushi 1zouver-
overen.

WILLEMSTAD — Nadat
vorige week detweedeklasse
van de jeugdbadminton-
competitie van start was ge-
gaan, is men afgelopen week
ookgestartmetdeeerste klas-
se. Daar dezeklasse maar uit
vijf teams bestaat, duurt deze
competitie twee wekenkorter
enkan men het zichpermitte-
ren wat later te starten.

In de eerste klasse begon het
meteen al spannend. Vier
jeugdteamsvan Cadushi bonden
de strijdmet elkaaraan. De vier
teams zijn alle van ongeveer ge-
lijke sterkte.

Tweede klasse
In het duel tussen Cadushi 5

en Asiento 1 is duidelijk gewor-
dendat de damesvan Cadushi en
de herenvan Asiento het sterkst
zijn. Er werd steedsom enom ge-
wonnen. Het heren-dubbelging
zeer gelijk op. Uiteindelijk was
hetAsiento diein de derdeset de
volle winst naar zich toe trok.
Hierdoor was de tussenstand
weer gelijk: 2-2. Daar er in deze
klasse slechts vijf duels worden
gespeeld, moest het laatsteduel
de beslissingbrengen. Paul Hel-
michenRyan Imperator (Asien-
to) waren hie.in de hoofdrol-
spelers. Ryan had slechts twee
sets nodig om Helmich terug te
wijzen. Asiento werd hierdoor
twee competitiepunten rijker en

Nystrom had weinig moeite
met deuitschakeling. De Zweed,
dievorig jaarbegon metvijf toer-
nooi-overwinningen, heeft zo-
veel last van een knie blessure,
dat hij gedwongen is ijlingsrust
te nemen, wil hij aan een opera-
tief ingrijpenontkomen.

Hooper heeft soortgelijke pro-
blemen net achter de rug. Voor
het moment althans. Hij hinkte
de afgelopen jarenvan de ene
blessure naar de andere. De
laatste partij-overwinning, die
hij zich kon herinneren, dateer-
devan augustusvorig jaar. In fe-
bruari probeerde hij het wéér
eens, maar hij verdraaide zijn
knie al toen hij uit zijn stoel
opstond.

doet hem tachtig plaatsen stij-
gen, waardoor hij direct wordt
toegelaten bij de open Franse
kampioenschappen en de dode-
lijk vermoeiende kwalificatie-
toernooien weer even uithet ge-
zicht zijn.

Achteraf gezien was een der-
gelijke provocatie niet erg slim.
Mac 'De Bek' hield op met
mekkeren en bepaalde zich tot
tennis, wat hem veel beter af-
ging dan zijn Nederlandse te-
genstander: 6-4, 6-0 in nauwe-
lijkseen uurspelen. Hetverschil
tussen de oud-kampioen, die op
het punt staat de top-tien weer
binnen te trekken en deman die
alles op alles moet zetten om bij
de top-honderd te blijven, was
daarmeeduidelijkweergegeven.

WILLEMSTAD — Maanda-
gavond 16 maart werd door
schaakvereniging Curacao
speciaal gebruikt om afge-
broken en uitgestelde partij-
en te spelen. Hierdoor kon er
weer enige lijn in de diverse
standenworden gebracht

Roose en Zonenschain aan de leiding:
Uitslagen en standen van
schaakvereniging Curasao

gezet. In deA-klasseheeftvan de
twee leidersZonenschainhet het
moeilijkst. Hij moet met zwart
Smith van het lijfzientehouden.
Roose moet zijn partij tegen
Zalm met witkunnen winnen.

Ook niet-leden zijn op deze
avonden van harte welkom om
ook een keer een wedstrijd teko-
men schaken.

De uitslagen en standen:
S. Zonenschain- E. deCastro: 0,5
-0,5; A. Roose -E. deCastro: 1-0;
A. Houtman - A. Roose: 0,5- 0,5;
E. Klok-C.Thomas: 0-1.

A-klasse:
I.A. Roose 2(3)
2. S. Zonenschain 2(3)
3. A. Smith 1,5(2)
4. A. Houtman 1,5(3)
5. J. van Loon 1 (2)
6. Q. Richardson 1 (2)
7. N. Zalm 1(2)
8. R. Martina 0,5 (2)
9. E. deCastro 0,5 (3)

B-klasse (A-groep):
l.J.Bet 2,5(3)
2. S. deCastro 2,5 (3)
3. J. Blanken 1 en 1 afg. (2)
4. 1. Moron len 1 afg. (3)
5. E. Cardoze 0 (2)
6. S. Salsbach 0 (3)

B-klasse (B-groep):
1. C. Thomas 2,5 (3)
2. E. Barkmeijer 2 (3)
3. A. Jong 2(3)
4. E. Klok 2 (3)
5. A. Marten 2(3)
6. R Daou 1,5 (2)
7. J. Silberstein 1,5 (3)
8. A. Rosaria 0,5 (3)
9. P. Maharaj 0 (2)
10.C. Maharaj 0(3)

Cic van goede dienstenstopt:

Geen oplossing in
geschil tussen

FFK en Contra's
WILLEMSTAD —Middels

een briefaan denieuwe voet-
balbond, declubs diein Fede-
prof-verband willen blijven
voetballen en de persmedia,
heeftGeoffrey Goede namens
de commissie van goede
diensten, laten weten dat zij
de tweepartijen nietrond één
tafel kunnenkrijgen. De com-
missie beschouwt hierdoor
zijn taak als beëindigd.

Een aantal voetbal-
verenigingen uit zowel de
eerste als tweede klasse van
de Fedeprof, de semi-betaald
voetbalorganisatie hier op
heteiland, zijnerop tegen dat
hunbond wordt opgehevenen
opgaat in de FFK, de nieuwe
allesomvattendevoetbalbond
op Curasao.

John McEnroe klaagde over
stijfheid. In vergelijking met de
klachten vanzijncollega's stelde
dat niet veel voor. Libor Pimek
ginghalverwege het treffen met
JimGrabb doorzijnenkel, waar-
door de bezoekers van het mid-
dagprogrammavan vrijdag het
moeten doenmet een kwartfina-
letussen invallerGrabben diens
uit het kwalificatie-toernooi ko-
mende landgenoot Chip Hooper.
De man met het veel te zwaar
ontwikkelde bovenlijf versloeg
titelhouder Joakim Nystrom
met 6-4,6-4 en was zo blij als een
kind. Hij was weggezakt tot een
plaatsje boven de tweehonderd.
De zege opdeZweedse top-tiener

De poging om terug tekomen
na een halfjaar waarin hij een
gezin stichtte, is hem bitter te-
gengevallen."Des te langerik er
op terugkijk, deste meer betreur
ik het dathet op diemanier is ge-
gaan. Het heeft mijals tennisser
geschaad."

McEnroe houdtnogsteedsvol,
dat iets in zijn binnenste hem
zegt, dat hij weer de top kan be-
reiken. Maar de overtuiging
waarmee hij het zegt, wordt
steeds minder. "Elkekeer als ik
de baan opstap, denk ik: waar
doeikhet eigenlijkvoor. Toppers
alsLaver en Newcombe moesten
wel. Anders hadden ze niet te
eten. Bij mij is dat geen motiva-
tie. Maar watdan wel? Waarom
laat ik mij naar plaatsen slepen,
waar ik helemaal niet naar toe
wil?"

De Nederlander vond dathij in
elk geval vooruitgang had ge-
boekt invergelijking metzijnvo-
rige treffen met McEnroe ander-
halfjaar geleden in Stockholm.
"Toen hadik totaal geenplan. Ik
werd totaal weggespeeld. De
twee games, die ik toen maakte,
waren eigenlijk niet eens ver-
diend."

en passeert je dan aan allekan-
ten. Nu moest hij zelf wat doen.
Dat isveel moeilijker. Hij had er
moeite mee. Het was alleenjam-
mer dat het net niet lukte. An-
ders had ik misschien de eerste
set gepakt. Wie weet water dan
was gebeurd. Nu kon ik hetfy-
siek in de tweede set niet vol-
houden."

AlexRoose kwamtweemaal in
actie en wist anderhalvepunt
bijeen te schaken. E. de Castro
kon met zwart niet tegenhem op
enRoose wist Houtman, een con-
current voor het clubkampi-
oenschap, op remise te houden.

In de A-groepvan de B-klasse
gaatBetsamen met S. deCastro
aan deleiding. Beide heren heb-
ben in drie duels slechts een half
puntje moeten afstaan. In de B-
groepvan de B-klasse kwam C.
Thomas aan de leiding na zijn
overwinningmet zwart opKlok.

Maandagavond wordt in Ma-
duro Plaza de competitie voort-

Schapers zagdatuiteraardan-
ders: "Wat een slim spelletje
speelde ik vanavond. Natuurlijk
gafik geen vaart. Een speler als
McEnroe neemt dat gewoonover

Waarmee niet gezegdwil zijndat
Schapers het als tennisser met
een droge boterham moet doen.
De overwinning op Limberger
was in zijn eigen stad goed voor
een kleine 10.000gulden, waar-
mee hij in totaal voor de eerste
drie maanden van het nieuwe
jaarop 60.000 guldenkwam, af-
gezienvan de bonus van $ 6000,
diehij heeft opgebouwd.

De ruzie ging over de wijze
waarop Schapers departij aan-
pakte. Wat hijeen slim spelletje
noemde, zag McEnroe hoofd-
zakelijk als een poging tot tij-
drekken. "Het duurde meer dan
een halve minuutvoordat hij
ging serveren en als de bal dan
eenmaalinhetspelwas, zater to-
taal geen vaart in. Die vent
werkte helemaal niet mee om
mij mijn beste spel te laten
spelen."

Woensdag ledenvergadering Baranca:

Topscorers
eredivisie

Bridge-uitslagen van
Asiento-dames en Baranca

0-0-0-0-0
VOETBAL/RIO DE JANEIRO— Het Braziliaanse %oetba-
lelftal zal in de maand «nei ten
minste vier vriendscahppelijke
wedstrijden spelen in Europa.
De toernee is de laatste voorbe-
reiding op hetZuidamerikaanse
kampioenschap, dat in juni in
Argentinië wordt afgewerkt.
Het eerste duel van deEuropese
trip is op 19 mci tegenEngeland
inhetWembley stadion.DeBra-
zilianenspelen daarnanogtegen
lerland(23 mei, Dublin), Schot-
land (26 mei, Glasgow) en Fin-
land (28 mei, Helsinki). Twee
andere oefenwedstrijden staan
nog niet vast. De beoogde te-
genstanders zijn de Verenigde
Staten(16 mei, Miami),en Dene-
marken ofIsrael op 1 juni.

0-0-0-0-0

4. Zwollo - De Paus 55,56%
5. Echt. Van Beek 52,78%
6. Valkenberg - Gibbs 50,00%
7. Henriquez- Henriquezso,oo%

GroepB:
1. Engelman - Bustraan 61,81%
2. Echt. Goossens 59,72%
3. Pijl - Witmarschen 56,60%
4. Jansen - Blankevoort 51,04%
5. Echt. Kruisheer 50,69%

Alle overige spelers scoorden
beneden de 50%. Om 18.00 uur te Damacor:

Fparketvande procureur-generaal
BIJ HET HOF VAH JUSTITIE

DER NEDERLANDSE ANTILLEN
HETPARKET VANDE PROCUREUR-GENERAAL

zoekt voor gezin van een stafmedewerker een

REPRESENTATIEF en ONGEMEUBILEERD

L HUURHUIS

met minimaal 3 slaapkamers.
Opgave tijdens kantooruren op 611888. j

/X\ STICHTMC
lil/ PCRIMnCnTC CDUCATK

De STICHTING PERMANENTE EDUCATIE organiseert in de maand
april 1987 in haar Computer Centrum aan de Mahaaiweg 6, de
volgende
COMPUTER OPLEIDINGEN

MICRO OPLEIDING
INTRODUCTIE PERSONAL COMPUTER duur: 1 maand
THE INSTRUCTOR & PROFESSOR DOS duur: 1 maand
TYPING TUTOR (Een complete type)
cursus op de Computer) duur: 1 maand

CORNERSTONE
The Sophisticated Database System ,
for the non-programmer duur: 2 maanden
WORKSHOPS
O d-BASE 111 duur: 2 maanden
O LOTUS 1-2-3 duur: 2 maanden
O FRAMEWORK duur: 2 maanden
O SYMPHONY duur: 2 maanden
O MULTIPLAN duur: 2 maanden
O WORD STAR duur: 2 maanden
O MULTIMATE duur: 2 maanden
O OFFICE AUTOMATION duur: 2 maanden

Groepswi jzeopleidingen in onze Computerruimte aan de Mahaai-
weg 6.
INSCHRIJVINGEN kunnen dagelijks geschieden op het kantoor
van de Stichting Permanente Educatie aan de Mahaaiweg 6, tel.:
73906.

I " '/A\ sncHTina
\M/ PCRIIIAncnTC CDUCATie

zal begin april 1987bij voldoende deelname een avondopleiding

PEDAGOGIEK M.0.-A.
organiseren.

Inschrijvingen kunnen dagelijks geschieden vanaf 23 maart 1987
op hetkantoor van de Stichting Permanente Educatie aan de Ma-
haaiweg 6, tel. 73906, tijdens kantooruren: 7.30 -12.00,13.30-
17.00 en 18.00-21.00 uur.
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WILLEMSTAD — Afgelo-
pen dinsdag en woensdag
nebben respectievelijk
Asiento Dames en Baranca
weer om de bridge-tafel ge-
zeten.

Bij de ochtend-zitting van de
dames waren maar liefst 16 pa-
ren actief. De helft wistboven de
50% te scoren. Baranca had de 28
aanwezige paren in twee groe-
pen verdeeld, waarvan in totaal
12 paren boven die magische
50% uitkonden komen.

Baranca komt woendagavond
26maart weerbijeen. Dan wordt

algemene ledenvergadering
gehouden, welke om 19.30 uur
aanvangt.

De uitslagenzijn als volgt:
Asiento Dames (3e ronde Paas-
toernooi):

1.Zwollo -De Paus 63,95%
2. Craane - Van der Jagt58,50%
3. Voskamp - Bustraan 55,78%
4. Gibbs -Valkenberg 55,78%
5. Kusters -De Vries 55,10%
6. Eikelboom - Huijskenss3,o6%
7. Van Beek - Blankevoort

52,38%
8. Senior - Van derP1ank51,70%

Baranca:
GroepA:
1. Schrils-De Haseth 63,19%
2. Loos - Persyn 61,46%
3.Snellers- MoenirA1am58,33%

DEN HAAG —Bovenaan
de topscorerslijst van de ere-
divisie is afgelopen weekein-
de niets veranderd, VanBas-
ten en Bosman, die in Malmo
actief waren, bleven de lei-
ders. Naaste concurrent
Koolhof was voor het duel te-
gen Go Ahead Eagles gepas-
seerdenkon dusnietsvanzijn
achterstand goedmaken. Dat
deedRene van der Gijp wel.

Met zijn twee treffers in De-
venter bracht Van der Gijp
zijn totaal op dertien. Hij
deelt nu die plaats met de
Haarlemmer Piet Keur, die
zijn ploeg de belangrijke
winstopFeijenoord bezorgde.
Utrecht-spits Willaarts, vo-
rig seizoen nog bij de ama-
teurs van Woudenberg voet-
ballend, maakte in Den Haag
zijn twaalfde doelpunt in de
eredivisie.

De lijstvan detopschutters is:
1. VanBasten (Ajax) 19
2. Bosman (Ajax) 18
3. Koolhof (PSV) 15
4. Foeke Booy (PEe) 14
5. Keur (Haarlem) 13

Van der Gijp 13
7. Willaarts (Utrecht) 12

Gullit(PSV) 12
9. Gillhaus (Den Bosch) 11
10. Lengkeek (Sparta), Koe-
man(PSV), Tahamata(Feije-
noord), Schapendonk (Ex-
celsior) 10

NEW YORK — De Ameri-
kaanse bokser Tim Whi-
terspoon, de voormalige we-
reldkampioen in het zwaarge-
wicht, heeft zijn promotor Don
King en deWereldBoksAssocia-
tie (WBA) aangeklaagd en een
schadevergoeding geëist van
achttien miljoen gulden. Voorts
wil Witherspoon zijn wereldti-
tel, die hij op 12 december 1986
doorknock-out in deeersteronde
kwijtraakte aan zijn landgenoot
JamesSmith, terug.

In een klaagschrift, datnegen-
tien punten telt, beschuldigt
Whiterspoon de tegenpartij on-
dermeer van lasteren chantage.
De WBA maakte enkele dagen
na het gevecht bekend, dat Whi-
terspoons dopingtest positief
was uitgevallen,maarmoest dat
bericht later terugnemen. Bo-
vendien, zegt Whiterspoon,
heeft King hem gedwongen te-
genSmith te boksen, terwijl hy
zelf liever Tony Tubbs als te-
genstanderhad gehad.

Vanavond finales van de
Copa Marlboro Curaçao

WILLEMSTAD— In de se-
mi-finales van de Copa
Marlboro Curacao verloor
Elmar Gerth van Oscar Salas
en won Robby Domacassé
van Carl Phelipa.

Elmar Gerth, een talentrijke,
maar nog jongespeler, kon in de
eerste setzijn zenuwen niet goed
de baas en hij verloor dan ook
met3-6. In detweedeset ginghet
iets beter, maar ook nu was
OscarSalasdebetere en wonmet
6-4.

Robby Domacassé versloeg
Carl Phelipa glansrijk met de
score van 6-1 en 7-6.Riek Pheli-
pa won van Kenneth Hennep
met 7-5,6-4.

Vanavond om zes uur starten
definalewedstrijden tussenRiek
Phelipa en Kevin Jonckheer en
Robby Domacassé en Oscar Sa-
las Jr. op de banen van CSC te
Damacor.

TENNIS/SCOTTSDALE— De
Amerikaanse tennisster Arme
Smith heeft haar eerstetoernooi
bij de professionals gewonnen.
Smith versloeg in de eindstrijd
van Scottsdale (Arizona) deAus-
tralische Diane FromHoltz-
Balestrat in twee sets.

0-0-0-0-0
HOCKEY/BUENOSAIRES —Spanje heeftinBuenos Aires het
vier-landenhockeytoernooi ge-
wonnen. In deeindstrijdversloe-
gen de Spanjaarden, na verlen-
ging, Argentiniëmet 5-4 (1-1,4-
-4). De Spaanse doelpunten wer-
den gemaakt door Javier Escu-
de, Ruiz, Paz, Cobos en Iglesias
in de eerste minuut van de ver-
lenging. Voor Argentinië scoor-
denMascheroni, Altube, Sirien
Ferraro.

Nieuw-Zeeland werd derde
dooreen overwinningvan 1-0op
Australië, Smith maakte het
doelpunt in de29e minuutvan de
eerstehelft.

0-0-0-0-0
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MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

Cadushi 6 enAsiento 1 leiden de tweede klasse:
Jeugdige badmintonspelers enthousiast
aan tweede competitieronde begonnen

WILLEMSTAD-De Curaça-
ose softbal-selectie is donderdag
vertrokken naar Peru. Daar zal
men deelnemen aan de Pan-
Amerikaanse kampioenschap-
pen. Het team staat onder leiding
van coach Taffy de Jongh en
hoopt binnenkort met een van de
medaillesterug tekeren. We wen-
sen hen veel succes.

McEnroe schakelt Michiel Schapers
uit op het indoortennistoernooi

6



P^NBARE BIBLIOTHEEK
i_j**"-gstyden voor het publiek)
«andag en donderdagvan 14.00-18.00

'4nn7nsdag. en vrijdag van 08.00-12.00/Y^'7.oo uur; zaterdag van 10.00-12.00

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

jYjJSLUITING: maandag t/m vrijdag
jTWekendestukken 15.45 uur; gewone
SlUl*en 16.30 uur.

Onderwijzend personeel
protesteert op straat

Op Frans SintMaarten na incident met een vader
jgviCECLUBS

donderdagavond19.30uur ■ Hotel

n,Ornla,ieEi Felipa' >el: 8546/8238.
Bui,» Tabe: elke tweede maandag -

TerraCorra.
MaiV:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

08ÊrÏYURSKANTOOR EN BEVOLKING:p^i 2 00/14.00-15.30 uur loketten geo-

fij*'EKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
ll7*«' gelieve contact optenemen met de
t HudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

Aan de schijnhwelijken van
buitenlandse dameskan deover-
heid van Bonaire helaas niets
doen, want dit is een landszaak
c.g. koninkrijkszaak. Er zijn
echter wel voorbereidingen om
hieraan een halt toe te roepen.
Prostituees blijven een gevaar
voor de volksgezondheid, aldus
de boodschap van het hoofd van
de Volksgezondheid. Een ge-
waarschuwd mens telt voor
twee.

dere testen uitgezocht moeten
worden. De overheidvan Bonai-
re wil echter wel met nadruk ge-
bruik maken van de bevindin-
gen, om de bevolking en vooral
het mannelijke gedeelte er op te
wijzendecontacten te vermijden
met dames die op Bonaire be-
kend staan als prostituee. Er is
momenteel een uitgebreide
Aids- waarschuwingscampagne
op ganggebracht: Aids, morto si-
gur, preveni por, kura no, ofte-
welAids, een zekere dood.Voor-
komen kan wel, genezenniet!

Volgens de gouvernements-
arts Welvaartworden geslachts-
ziekten overgebracht via sex-
uele contacten en niemand be-
hoeft dus bang te zijn dat het
staan naast iemand met
geslachtsziekten betekent dat
men dieziekte ookkrijgt. Zolang
er geen sexueel contact is ge-
weest, is het gevaar van over-
dracht van Aids of andere
geslachtsziekten ergklein.

Welvaart noemt het wel jam-
mer, daternu toch een eerste ge-
val van positieve Aids opBonai-
re is vastgesteld. Aan de andere
kant is het maargelukkig, aldus
de arts, dat dit al na vier dagen
het geval was, zodat de betrok-
ken patiënt onmiddellijk weer
naar haar land van herkomst
verwezen kan worden. Een posi-
tieve Aids-test, aldusWelvaart,
behoeft trouwens nog niet in te
houden dat men aan de ziekte
Aids lijdt. Dit zal eerst met ver-

mes zelfookhetgevaarinzienom
geslachtsziektenop te lopen.

PHILIPSBURG — Een
groep van bijna honderd
leerkrachtenvan alle scholen
op Frans Sint Maarten heb-
ben afgelopen dinsdag een
protestmars gehouden door
de straten van Marigot. Dit
gebeurde om hun afkeuring
te laten blijken ten aanzien
van een voorval datdevorige
weekplaats vond, en waarbij
een vrouwelijke leerkracht
was aangevallen door de va-
dervan een van haar leerlin-

KRALENDIJK—In deafgelo-
pen week werdencertificaten van
waarderinguitgereiktaan de le-
denvan deBonaireaanse Voetbal
Bond (BVB) die zich tijdens het
bezoek en deorganisatie van het
Nederlandse amateur selectie-
elftal opBonaire erg verdienste-
lijk hebben gemaakt. Gedepu-
teerde van Onderwijs, Netto Me-
iaan, reikte het certificaat uit,
waarvoor onder andere in aan-
merkingkwam devroegere secre-
taris van de BVB,Carmo Cicilia
(tweede van links).Bij defoto ook
scheidsrechter Aubrey Sealy, die
hoewel niet meer betrokken bij
het bestuur van de BVB en de
Scheidsrechersbond, toch zijn
medewerking aan de Bonaire-
aanse sport blijft geven. Tweede
van rechts de onlangs herkozen
voorzitter van de BVB, Carlos
Pourier.

Splinternieuw toeristenschip
op Sint Maarten

Zusterschip van Carnivale, Holiday Jubilee, Mardi Gras, Tropicale

Volgens dokter Welvaart
staan er momenteel 305 dames
in het register van geregistreer-
de prostituees die Bonaire heb-
ben bezocht. Er is voorts een ac-
tieve groep van een twintigtal
dames die via schijnhuwelijken
op Bonaire daadwerkelijk ver-
blijven. Zij hebben de Neder-
landse nationaliteit.Deze groep
staat echter wel onder een zeer
strenge controlevan dokterWel-
vaart die daarvoor een apart
spreekuur heeft ingericht. De
dames wordenregelmatig ge-
controleerdop geslachtsziekten.
De opkomst op het spreekuur
van de arts is honderd procent,
omdat gebleken is, dat deze da-

De positieve Aids-test was af-
komstig van een buitenlandse
vrouw die bij aankomst op Bo-
naire werd gekeurd, omdat zij
van plan was op Bonaire het be-
roep vanprostituee uittevoeren.
De Aids-test werd overigensniet
opBonaire zelfafgenomen, maar
op het Landslaboratorium van
Curagao. Inmiddels heeft dokter
Welvaart als hoofd van de
Volksgezondheidnagegaanofde
betrokken vrouw opBonaire sex-
uele contacten heeft gehad. Dat
bleek niet het geval, aangezien
de dame een werkverbod opge-
legd had gekregen van het hoofd
van Volksgezondheiden derhal-
ve niet in de gelegenheidwas ge-
weest te werken.

KRALENDIJK — Het
hoofd van de Volksgezond-
heidopBonaire, dearts Henk
Welvaart, heeft het BC ervan
in kennis gesteld, dat bij een
opBonaire arriverende pros-
tituee een Aids-test positiefis
uitgevallen.Op zichnog geen
reden voor paniek, maar wel
voor grote voorzichtigheid,
aldus dokter Welvaart, die
voorts verklaart dat er 305
prostituees geregistreerd
staan opBonaire.

WILLEMSTAD —De Alge-
mene Bank Nederland is be-
reid het nog resterende be-
drag van 4,1 miljoen gulden
op een in 1976 verstrekte le-
ning aan deeigenaars- maat-
schappij van het casino- ge-
bouw en dewinkelsvan Holi-
dayBeach om te zetten in een
nieuwe lening, indien de
Land wederom garant staat
en de bank voor de aflossing
en rente- betalingrecht heeft
op decasino-huurpeningen.

Zo blijkt uiteen door de minis-

ABN wil recht op casino-huur

Nieuwe leiding voor
Holiday Beach gebouw

Cf_

<C,ïotokerkAntrioi:19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

d^^uskerkßincon:"'Iks, ookzondag, 19.30uur.

i^HTENBEZORGING doorgeven
c*cio vr- A-Won*-Loi- Sin8'Kay»

§K°'ENSTEN
jT oernarduskerk Kralendijk:

1845 uur. zondag 08 30 en 19oo

IjJ^'STENSCHIP (23 maart): 07.00--00u|Jr«Jason».

"_ire? USHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
diris,. nse schelpen en koraal; open van
Kavaïï, t/m vriidag van 10.00-12.30 uur -yaN"<ibokoZuid3.

-J^J'ECLUB (Weg naar Willemstoren):
tJJJP6'*1 opvrijdagvan20.00-24.00uur; za-

"*-van 12.00-24.00 uur.

-a 0 UUR (gezaghebber): elkedonder-
stuur tn 09o°-11 00 uur op het Be-
,Z. Kralendijk; laatste donder-
f.i^n de maand van 10.00-12.00 uur te

PHILIFSBUKÜ — Op
woensdag 18 maart deed het
passagiersschip
«Celebration» voor de eerste
maal dehavenvan SintMaar-
ten aan.Hetis eenzusterschip
van de Carnivale, Festival,
Holiday, Jubilee, Mardi Gras
en Tropicale van deCarnival
Cruise Liners en na de Holi-
day en Festival de derde Su-
perliner van dezemaatschap-
pij.Het schip ispas infebrua-
ri van dit jaar gereed geko-
men op de scheepswerfvan
Malmö in Zweden.

Gedurende de maand maart
komthet aantalschepen datSint
Maarten bezoekt op zeventig.
Voordemaandapril staanzestig
toeristenschepen genoteerd. De
maanden, diedaarnakomen, la-
ten duidelijkzien dathet toeris-
ten- seizoen voorbij is: in de
maand mei worden slechts 28
schepen verwacht, gevolgddoor
junimet eveneens 28, terwijl er
in juliniet meer dan26 schepen
zullen zijn, en het aantal in au-
gustuszelfs daalttot 23.

werd een cocktail party gehou-
den waarbij captain Giovanni
Speiza en genodigden— hoofd-
zakelijk uit de toeristen- indus-
trie — aan elkaar werden voor-
gesteld door de agent van de
maatschappij, Eddie Bun-
camper.

SANTIAGO —Bij het veron-
gelukken van een bus met Chi-
leense toeristen in Argentinië
zijner elf gewondengevallen.Di
gebeurde in de Argentijnse pro-
vincie Santa Cruz op 2500 kilo-
meter ten zuiden van de hoofd-
stadBuenos A'res. In de bus be-
vonden zich 25 Chileense toeris-
ten. De oorzaak van het ongeluk
is nog inonderzoek bij depolitie.

Chileense toeristen
gewondbij ongeluk

gen, omdat hij het niet eens
was met haar manier van
straffen.

Aangezien het niet de eerste
keer was dat ouders op ge-
welddadige wijze de
leerkrachten terecht wilden wij-
zen, meenden de onderwijzers
dathet tijdwerd openlijkhun be-
zorgdheid te tonen over de gang
van zaken. Ze werden door de
maireAlbert Flemming ontvan-
gen, die de suggestie deedregel-
matig vergaderingen te houden
tussen ouders en leerkrachten,
waarbij ook vertegenwooridgers
van het gouvernement hun
steentjezoudenbijdragenom de-
ze problemen op te lossen.Eerder
hadmairedevaderinkwestiebij
zich ontboden om hem over het
incidentte onderhouden.

De man werd later volgens de
principes van de Franse wet ge-
arresteerd, toen bleek dat deon-
derwijzeres met haar gebroken
neus door de behandelde arts
voor tien dagen arbeids- onge-
schikt was verklaard. De autori-
teiten hebben de zaak in onder-
zoek.

Hetschip datachttienhonderd
passagiers aan boord had, zal
voortaan iedere woensdag naar
Sint Maarten komen. Bij gele-
genheidvan het eerste bezoek

JJJLLEMSTAD—Zowel de
J. over detijdenshet

bezoek uitgekeer-
|egelden alsover dehoge te-

van Statenle-
v 8? *Un voor de overheids-
Q?ond ABVO deze week
fe '®k te leveren op zowelw*r*n-8 als volks- vertegen-

j£pdigers.
(w^ ABVO zegt bijzonder ver-
Ma k*e zyn dat Premier Don
"titk " a ""J de kwestie van de
bg_ eringen voor het koninklijk
die 0?!* e'ndelijk e ambtenaar

regering nodigheeft om
di„f "eleid uit te voeren verde-
lg ?■ Nu beide regeringen de
H 0 e.\ds- werknemer op alle
8W6 Jke manieren een be-
iw^recht in de toekomst ont-
[.jj en hebben en daarmee veel,n 'yden hebben veroor-
&h '» gaat men hem verdedi-

sl» zo meent de ABVO.
*ale ts een Farizeër in Jeru-
4jt -J0 *ougelovendatdepremier
■&H J? basis van een overtuiging

'epe eerlijkheid gedaan

Vergoedingkoninklijk bezoek en telefoonkosten
ABVO: Zowel regering als
Staten misbruiken macht

DeABVO meentdatdeStaten
volgens de Trias Politica hetrecht hebbenhun eigenregelsen
kosten te bepalen. Toen Setel
aankondigde dat er zon 5 mil-
joen guldenvan demaatschappij
op straat is en er bijna 7000
slechte betalers zijn, had men
nooit gedacht dat daar parle-
mantariërs bij zaten. Wat men
echter helemaalnietvoor moge-
lijkhield is datenkeleparlemen-
tariërs een telefoon- rekening
van meer dan4000 guldenkun-

heeft, aldusdevakbond. Hij deed
hetomdatzijn echtgenoteen die
vaneen andereministerookgeld
kregen, en misschien alszij ook
in het overheids- apparaat ko-
men zal men op voortgaande
steunkunnenrekenen, zij hetuit
eigenbelangvan debestuurders.
Als het volk lijdt onder een zeer
slechte economische situatie
moeten debestuurders het voor-
beeld geven, maar het lijkt erop
of zij gewoon van "het goede le-
ven" blijven genieten alsof er
niets aan dehand is.

Volgens deregering heeft om-
zetting van hetrestant van de
oude lening in deze nieuwe le-
ning dathet jaarlijkste betalen
bedrag sterkafneemt, terwijl de
huuropbrengsten van de casino-
verhuur (700 duizendgulden) en
dewinkelsruimschoots voldoen-
de is om deverplichtingen na te
komen. Bovendien ataat er op de
geblokkeerde rekening naar de
stand van 25 november 1986een
bedrag van één miljoen gulden,
hetgeen zekerheid verschaft dat
Curasao Real Estate over vol-
doende middelen beschikt om
haar rente en aflossings- plicht
na te komen, aldus de minister,
in zijnverzoek aan deStaten om
goedkeuring voor de garant-
stelling.

De ABN heeft zich inmiddels
bereidverklaard het resterende
lenings- bedrag van 4,1 miljoen
om te zetten in een nieuwe le-
ning, mist het land opnieuw ga-
rant staat. De voorwaarden zijn
gelijk aan die van de eerste le-
ning, behalve dat de ABN recht
wenst te hebben op dehuurpen-
ningenvoor decasino- ruimte en
de rente wordt losgemaakt van
het (inmiddels tot 8 procent ge-
daalde) promese disconto. De
nieuweaflossings- voorwaarden
zijn derhalve een interestvan 9,5
procent per jaartot nader order,
en dat de eerste aflossings- ver-
plichting is bepaald op 5 maart
1986. De aflossing neemt jaar-
lijks af met vijfprocent, en het
laatste termijn is op 3 maart
1994.

tervan Financiën Leslie Navar-
ro aan de Staten gezonden ver-
zoek om het land garant te laten
staan voor deze nieuwe lening.
Het tiende en laatste rente- en
aflossings-termijnvan deABN-
leningvan 7,6miljoenaan Cura-
saoReal Estate NV verviel op 5
maart 1986. Volgens de lenings-
voorwaarde is de maatschappij
nog4,1 miljoenaan hetresteren-
de bedrag schuldig, en nog eens
354 duizendaan 8,5 procent ren-
te en 41 duizend aan "meerder
beloop", voor een totaal van 4,5
miljoen gulden.

...het momentvan overhandi-
gingvan hettijdschrift aan de
gedeputeerde van Onderwijs,
AngelSalsbach doortwee van
de leden van de Jeugdraad in
oprichting...

Op Curagao

Vergadering van
christen-democratische
organisaties"In een kleine samenleving

waar elke dag met ontslagen
wordt gedreigden men plannen
om 3000 ambtenaren naar huis
te sturenklaarheeft en ditreeds
met 900 man deed, kan er geen
plaats zijnvoor eenklein groepje
dat misbruik blijft maken van
hetvolk," aldusABVO- voorzit-
terBrito. Het zijn juistdit soort
dingen die de democratie vol-
gens hem in gevaar brengen en
een enorme apathie onder het
volk kweken voor haar zoge-
naamde leiders. De vakbond
doet tot sloteendringendberoep
op devolks- vertegenwoordigers
om het rustigaan te doenen een
rechtvaardig plafond in te stel-
len voor hunkosten die met be-
lasting-geldenvan dearbeiders-
klasse worden gefinancierd.

nen hebbenvoor één maand. De
ABVO vindt dit een ware vorm
van onrecht jegens het volk,
waar dezeparlementariërs werk
hebbenen duizenden overheids-
werknemers naar huis moeten.
De regering vragen de werkne-
mers in televeren, terwijl depar-
lementariërs alsvorsten blijven
leven op het zweet van de ar-
beider.

Het is je reinste vorm van
misbruikzo vindt deABVO,van
de dezelfdevolks- vertegenwoor-
digers die het durfden om het
verlenen van overlijdens- voor-
schottenaanambtenarenstop te
zetten, en ook de technici van
Landsradio geentelefoon- toela-
ge meergunden. Terwijl men de-
ze werknemerseen "miserabele"
22,50 guldenontneemt, belt een
parlementarieFr in één maand
voor 4000 guldenmethet buiten-
land.Dat in ontwikkelde landen
volks-vertegenwoordigersaller-
lei stimulansen in de vorm van
reizen, uitkeringen, gratis ge-
bruik van telefoon en dergelijke
wordt geboden is tot daar aan
toe. Hier is men echterbezig on-
rust te zaaien onder de bevol-
king, terwijl men zelf doorgaat
op een volkomen onverantwoor-
delijke manier geldover debalk
te smijten en debenarde positie
van dewerknemervolkomen ne-
geert.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 22 maart 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00uur.
* Gedeelte Dr. Martin Lutherking Blvd. (vanaf Drielstraat

totRotterdamweg), Elsstraat, Winterswijksstraat enBo-
nitostraat.

bOikodela^b

0 OPENBAREVERKOOP
JrPdinsdag 31 maart 1987des voormiddagsom 10uurzaltenkantore aan® Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan van één van de notarissen of«nsplaatsvervanger van hetkantoorPalm & Seniorin hetopenbaarwor-j'er> verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

tot9augustus 2021 lopendrecht van erfpachtopeen per-
,ee' grond gelegen op Curacao, ter grootte van 410m2, be-**nd als Blok BB kavel 17van het verkavelingsplan "BEN

kadastraal bekend als Tweede District Sectie Afilmer 2673, met het daarop gebouwde,plaatselijk bekend

* veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoorqeh3f 8 da9en voor deveiling en houden onder meer in dat iedere bieder
steii°Uden is ,erstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid tee "en tof nakomingvan zijn bod en de bijkomendekosten.
n5 r̂ jnformatieomtrent eventuelefinanciering kunt U metondergetekend. 'ariskanfoor contact opnemen.
NOTARISKANTOOR PALM & SENIOR,
Oarisweg3l-33,

U e|: 613199-613655.

0 OPENBARE VERKOOP
kaPn?onderda9 26 maart 1987 desvoormiddagsom 10uurzal ten
de n an dePolariswe9 31 _33 alhiertenoverstaan van één vanServ°,arissen °'diens Plaatsvervanger van het kantoor Palm &
B n|or m hetopenbaar worden verkocht ex artikel 1203 van het°ur9erlijk Wetboek:
rf" Perceel grond, gelegen in hetStadsdistrict vanCu-l23°' ter grootte van 2.620m2, kadastraal bekend als
48 _fStrale Afdelin9 Stadsdistrict Sectie A nummer
*a__.met het daar°Pgebouwde plaatselijk bekend als
Int* .erwe9 zonder nummer, waarin o.m. gevestigdhuu!d0r Centfe NV" Het gebouw is gedeeltelijk ver-

,<aritVr?nlin9Svoorwaarden liggen ter inzage °P voormeld notaris-i6deroKVanaf8 dagenvoor deveiligen houdenondermeer in dat
Vorm gehouden is terstond een bankgarantie of andere
billow an zekerneid te stellen tot nakoming van zijn bod en de

Kosten NOTARISKANTOORPALM & SENIOR,l Polarisweg3l-33,
>^ Tel.:61319»-m3655.

'WILLEMSTAD — Dit wee-
keinde vindt op Curacaoeenver-
gadering plaats van deChristen
Democratische Organisaties
van Amerika (ODCA) onder vi-
ce- voorzitterschap van Maria
Liberia- Peters van de lokale
partij PNP. Bij dezevergadering
zullen vertegenwoordigers van
partijen en organisaties met
christen democratische beginse-
len uit Cuba, Haiti, de Domini-
caanse Republiek, Suriname,
Aruba, Bonaire, Saba en uiter-
aardCuragao aanwezigzijn. Het
themavan devergadering is "het
democratische proces in deregio
en de economische samenwer-
kingvan de landen in deregio."

Zeelandia Clarion zal ove-
rigens in de toekomst vaker
aan de jeugdaandacht beste-
den, zo bleek gisteravond.
Een volgende editie zal ge-
richt zijnop hetdrugsgebruik
onder de jeugd.Het is aan te
bevelen de opmaak van het
blad dan ook "jeugdiger" te
maken zodat de doelgroep
daadwerkelijkbereikt wordt.

teerdeAngel Salsbach was de
eerste die hetblad mocht ont-
vangen en de Jeugdraad suc-
ces toewenste. Daarna kre-
gen zo ongeveer alle andere
aanwezigen, dieéén voor één
naar voren werden geroepen,
het tijdschrift officieel aange-
boden. Daaronder bevonden
zich alle personen dieeen ar-
tikel hadden geleverd, maar
evenzo vele adverteerders
wiens advertenties werden
voorgelezen en aan wie "veel
dank" werd geuit. Dankzij
hen is immers de "spaarpot"
van het Jeugdfonds nu met
een kleine bodem bedekt.
Vergeten leek echter datza-
kenlieden meestal niet uit-
sluitend uit "liefdevolle over-
wegingen" een advertentie
plaatsen maar daar zakelijk
belangbij hebben.Zoveel "be-
dankjes" had dus niet ge-
hoeven.

Het tijdschrift werd giste-
ravond dusofficieel gepresen-
teerd. Een handjevol mensen
was hiervoor bijeen gekomen
in het Seaquarium. Gedepu-

Gezien het goede initiatief
van dezejongeren,is hettebe-
treuren dat de eerste stap in
de publiciteit een zeer "wan-
kele" is. ZeelandiaClarion is
een tijdschrift van het Busi-
ness Center Zeelandia en ziet
er ook zeer "zakelijk" uit. Het
blad is "éénkleurig" gedrukt
en leent zich alleen alom het
formaat nietvoor gebruikvan
foto's. Daarnaast staat het
tijdschrift bol van de adver-
tenties en is zeker voor de
jeugd niet aantrekkelijk om
te lezen. Dit terwijl het in de
bedoeling ligthet tijdschrift
te verspreiden op scholen, in
buurtcenta enin openbare ge-
legenheden zodat zoveel
mogelijk jongeren ermee in
aanraking komen. Hoeveel
ervan het tijdschrift inder-
daad zullen oppakken, mee-
nemen en lezen, is echter de
grotevraag.

moeten uiteindelijk de taak
van deouderenovernemen en
met bijvoorbeeld het steeds
toenemende drugsgebruik
onder jongeren, ziet dat er
somber uit. Veel concrete
plannen heeft de Jeugdraad
nog niet, omdat men voorals-
nog hard bezig is met de juri-
dischekant. Het ligt echter in
debedoeling een campagneop
te zetten waarmee de jeugd
benaderd wordt voor deel-
name.

WILLEMSTAD— Tijdens
eenreceptie in het Seaqua-
rium, presenteerde de Cu-
racaose Jeugdraad in op-
richting, gisteravond het
tijdschrift ''Zeelandia Cla-
rion Special Youth Editi-
on" met meer "tamtam"
dan nodig leek. Het tijd-
schrift, datmeer adverten-
ties dan tekst bevat, is ze-
ker voor de jeugdnietaan-
trekkelijk om te lezen. Als
eerste kennismaking met
de Jeugdraad, diedoordit
tijdschrift meer bekend-
heid hoopt tekrggen, is de-
ze uitgave dan ook totaal
ongeschikt.

Dankzij welwillendemede-
werking van sponsors, kon de
Jeugdraad in oprichting gis-
teravond tijdens een receptie
in het Seaquarium het tijd-
schrift officieel presenteren.
Naar een woordvoerster van
deJeugdraaddesgevraagdte-
genover deAmigoe verklaar-
de, hoopt men in julide juri-
dische kant rond te hebben.
Het initiatief om een
Jeugdraad op te richten, ont-
stondnadatin hetJaarvan de
Jeugdeen tweetal congressen
werden georganiseerd waar-
na dejeugdmeteen stapel pa-
pierwerk metconclusies bleef
zitten. Op de vraag "wat nu?"
kwam na enigeberaadslagin-
gen het antwoord "een
Jeugdraad".Eengroep jonge-
ren is al enige tijd intensief
bezig met de voorbereidin-
gen. Het ligt in de bedoeling
dat de Jeugdraadtoeganke-
lijk wordt voor alle jongeren
tussen de 14 en 24 jaar. In de
verschillende wijken zouden
dan voorverkiezingen geor-
ganiseerd moeten worden,
waaruit het uiteindelijke be-
stuur geformeerd wordt. Op
die manier, aldus de
woordvoerster, zijn alle wij-
ken van het eiland vertegen-
woordigd.

Behalve kwesties als een
voetbalveldofanderewensen
van de jeugd, wil de
Jeugdraadzich richten opfor-
matie van de jongeren.Zij

Zwakke prestatie Jeugdraad
in speciale Zeelandia Clarion

Initiatiefop zich zeer goed
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BONAIRE AGENDA Dokter Welvaart: geen reden totpaniek
AIDS-test blijkt positief voor
op Bonaire aangekomen prostituee«RANDWEER.-8222BVS.CENTRALE:BB4S

ÖOSPITAAL:B9OO
va?£>FILL ,eLa9oen: maandagt/mvrijdag

00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00



WOONHUIS 1
villa-stijl, zeer solide gebouwd met veel privacy. Omgeving
Janthiel. Huis is hooggelegen met blijvend vrij uitzicht.

Is op dewind gebouwd en dus altiid koel.
Eigendomsterrein 2050 m2met aangelegde tuin.
Indeling: woonkamer, eetkamer, 3 slaapkamers + 2 badka-

mers, meidenkamer met badkamer, overdekte
voor- en achterporch, waterbak, deepwell met
pompen waterbak, plat dak, absoluut vrij van lek-
kage.

Aanvaarding in overleg. Vraagprijs Na/. 179.000,- (mcl. 3 airco- I
Vunits) Info: tel. 672973. J
[ VERENIGDE PROTESTANTSE GEMEENTE

* VAN CURACAO

*-- Tr Kerkdiensten a.s. Zondag 1 maart t

(aj Fortkerk : geen dienst j
fftjS Tamarijnkerk : 09.30 ds. J.C. Schaap .öfll Emmakerk : 09.30 ds. J. Moens \

Ebenezerchurch : 09.30 EbenezerWomens t

-\STSI«E Group
«

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

UITNODIGING
In het kader van de De la Try Ellis-lezingencyclus van de
UNAzal

Dr. R. Aizpurua
(Universidad Central de Venezuela)

op donderdagavond 26 maart 1987 een lezing houden
over:

Lasrelaciones comerciales entre
Curazao y Venezuela en el siglo XVIII

Plaats : Aula-UNA
Datum i Donderdag 26 maart 1987
Tijd : 20.30 uur
Toegang : Vrij
Taa, Spaans M
De Rector-Magnificus \___V\\ llnilMr. Drs. Alex Reinders. w***^ £,"%£]

UnwulUwndß Nadwtaidae «rt«.-i
UnMYSilyd tlw Netherlands Antilles
UiTfyadoüde -is

I9E EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura-
cao maakt bekend dat de heer

ANTONIO RODRIGUES PITA
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft
ingediend ter verkrijging ingevolge de
"Vergunningslandsverordening 1963" van een
SLIJTVERGUNNING voor het perceel gelegen
aan de

KAYA GUNGU MAAL no. 158, alhier
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen tervisie bij de afdeling Algemene- en Juri-
dische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk
zijn bezwaren tegen het verlenen van boven-
genoemde vergunning kenbaar te maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

t BANKVAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

(CENTRALE BANK)

ROEPT MET SPOED SOLLICITANTEN OP VOORDE VERVULLING VAN
DE FUNKTIE

HOOFD AUTOMATISERING
TAAKSTELLING Coördinatie van deafdeling Auto-

matisering— Het beheer van het Computersys-
teem— Het uitvoeren en onderhouden van
nieuwe respectievelijk bestaande
Automatiseringsprojecten

— Het adviseren van de Direktie met
betrekking tot het
Automatiseringsbeleid van de
Bank.

FUNKTIE-EISEN : H.E.A.O. opleiding richting Be-
drijfsinformatie., of H.T.S. oplei-
ding richting Bedrijfsinformatica
hetzij andere opleidingen op gelij-
kwaardig niveau— Redelijke administratief en orga-
nisatorisch inzicht— Eventuele kennis van het Dec-Vax
systeem— Minimaal 3 jaarervaring.

PRIMAIRE EN SECUNDAIRE
VOORWAARDEN Afhankelijk van opleiding en erva-

ring

SOLLICITATIE Met bijbehorende diploma's, cur-
riculum .yitae, etc. binnen 7 dagen
na het verschijnen van dezeadver-

ru. iv__l_ j tentie te zenden aan:De Direktie van de
Bank van de
NederlandseAntillen Breedestraat 1 (P.) CURACAO.

( SNEKKAR " LE TRAITEUR "bij Coca-Cola fabriek - Nieuwe Haven
SPECIAL van 20 maart t/m 26 maart
Gehakt bal + patat frite + koolsla

’. 3.50
\^ Openingstijden: van 11 a.m. -12 uur 's nachts,/

\
UNIVERSITEIT VAN DE

NEDERLANDSE ANTILLEN

Faculteit derRechtsgeleerdheid
Van 4 t/m 11 april a.s. zal te Boston worden gehouden de

"1987 Philip C. Jessup International
Law Moot Court Competition"

Drie studentenvan de Faculteit derRechtsgeleerdheid van
de UNA zullen de Nederlandse Antillen - alséén van de 33
deelnemende landen - vertegenwoordigen op dit pleitcon-
cours, gedurende hetwelk opdezelfde wijze zalworden ge-
pleit alsvoor het Internationale Hofvan Justitiete Den Haag
geschiedt.
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid nodigt alle belang-
stellenden uit voor een

„dressedrehearsal"
van hetgeen onze participanten binnenkort gedurende de
daadwerkelijke competitie zullen voordragen.

Plaats : Aula U.N.A.
Tijd : Vrijdag 27 maart a.s., van 18.00-20.00 uur

(dit in afwijking van een eerder bericht).
Toegang : Vrij.
Borrel na afloop.
U bent van harte welkom! ui /i*^___+^_
Mr Brian M. Mezas, )||ff
Dekaan van de Faculteit Vjüv nder Rechtsgeleerdheid. un.vwsk_.N_ s".i a Anti].

UhMrerte* <nde NedartrmdseAnlien
L>«vcraly al the NetherlandsArties I

i UnMMMod dska Artilns Neotniksis /

—Urn H___ Hl

Architektenburo ir. TQM J/4NGI
vraagt voor spoedige indiensttreding een

TEKENAAR en een
TEKENAAR/ASS. OPZICHTER

vereist: bouwkundig MTS-opleiding metmin. 5
jaarervaring.
Uw sollicitatie kunt Urichten aan bovengenoemd
buroP.O. Box 418.

I TE HUUR OF TE KOOP I
t.e.a.b.

Beschikbaar per 1 juli 1987
(Thans kantoor SVB)

Aan elkaarverbonden 3-Verdiepings-gebouwen
gelegen te Hanchi Snoa 9,9a, 9b,annex Maanstraat 2, Kuiperst'aat B,Ba, Bb.

Totale vloeroppervlakte per verdieping 170 m 2(Hanchi di Snoa 100 m2+ Kuiperstraat 70 m 2)
Zeercentraal gelegen aan de:

DR. DA COSTA GOMEZPLEIN
Liefst als een geheel, doch ook mogelijk om

afzonderlijke ruimtes te huren.
Slechts schriftelijke aanbiedingen te sturen aan:

P.O. Box 50, Curacao N.A.

— i
De Curacaose Aannemersbond,

c^k^ C.A.8., is een werkgevers-
["O^^L^-i organisatie. Zij steltten doel debe-
[JÊ W^\ langen van haar leden aannemers
Bf^^rTß te behartigen in de meest uitge-
W^^t^Êf-W breide zin.

' Ter versterking van haarsekretari-
aat vaceert defunktie van

HOOFD SEKRETARIAAT
Hetdoel van dezefunktie is het uitbouwen enbegeleiden
van de C.A.B, aktiviteiten ineen zo breed mogelijk vlak.
Eén en ander doormiddel van kontakten met de leden,
gouvernement, andere werkgeversorganisaties, etc.
De funktionaris zal een deel van de sekretariaat-
werkzaamheden zelfstandig moeten uitvoeren, zoals
onder andere voorbereiden, bijwonen en verslaan van
bestuursvergaderingen en de noodzakelijke follow-up
van deze vergaderingen, verzorgen van de korrespon-
dentie.
Tevens zal onderzijn leiding vallen definanciële admini-
stratie.

Van de geschikte kandidaat wordt tevens verwacht dat
hij gegevens verzamelt welke van belang zijn voor de
leden aannemers en eventuele belangrijk gevonden in-
formatie naar het bestuur c.g. leden doorgeeft.

De funktionarisrapporteert aan hetdagelijksbestuurvan
onze vereniging.

Funktie-eisen:
Wij denken aan een funktionaris met een juridisch,
ekonomische opleiding en met belangstelling voor het
aannemersgebeuren.

Salaris voorwaarden:
Salaris ensekundairevoorwaarden zijn in overeenstem-
ming met de belangrijkheid van defunktie.
Kandidaten, ook eventueel belangstellenden voor een
parttime funktie, gelieve schriftelijk te reflekteren t.a.v.
de voorzitter CAB, Dhr. J. Kleyn, P.0.80x 3884.

APPARTEMENTEN
TE HUUR

Gemeubileerd
Rustige buurt.. Prijs: n.o.t.k.

L. Tel.: 674740 .
Goedlopend
KLEIN HOTEL

op Curacao.
Te koop of andere wijze
van overname.
Hypotheek verkrijg-
baar. .
Inlichtingen: Tel. 82177

Sales & Agencies
Stoppelweg 32 - Tel.: 623377 - 624420

I it -' MODEL FW▼ 1987 "
QLDSMOBILE PONTIA^■ i ' ■

NOW ON DISPLAY
Please drop in, You're welcome.

VERHUIZING "
Ons kantoor aan de DeRuyterkade 50 is verhuisd naar"*
pand:

POLARISWEG 31
Het telefoonnummer is ongewijzigd:

613199 I

NOTARISKANTOOR POLARISWEG 31 -33 J
PALM & SENIOR TEL. : 613199 en 61365*

■
Plaatsingsmogelijkheid

PRODUCTIELEIDER !
ASS. PRODUCTIELEIDER
voor levensmiddelenbedrijfop Curacao.

Peanut Products Processors N.V. is een nieuw bedrijf op Curacao dat met ingang vanseptember 1987 operationeel wordt. De N.V. start met de produktie van pindakaas. Dewerkzaamheden worden daarnauitgebreid met een doorgroei binnen deroosterindustrie
naar andere nootsoorten, snacklijn enkoffie. Decapaciteit van 400 ton per jaar, aangevuld
met produktiemachines voor de vervaardiging van pindakaas en aanverwante pasta's,
alsmede een vullijn met een capaciteit van 1800 potten per uur, leggen een gezonde basis
voor deze bedrijfsideëen.

De taken en verantwoordelijkheden van de leider, zich met allefacetten van de produK*
productieleiders die ditbedrijfmede moeten tie moeten bezig houden.
opstarten en uitbreiden, omvatten Een opleiding WERKTUIGBOUWKUNDE— voorbereiden en begeleiden van de mts niveau is gewenst. Redaktionele vaar*

dagelijkse produktie digheid, goed uitdrukkingsvermogen, ad-
ministratief inzicht, initiatiefen organisatie*— controle op de kwaliteit, produktie vermogen zijn essentieel. Voor de juiste

en administratieve zaken; persoon wordt een specialistische oplei''
Kortom, allround produktieleiders, die ding verzorgd middels een ON THE J0&
zelfstandig, o.a. gesteund door een be- TRAINING in soortgelijk bedrijf in We**dr'jfs- Duitsland en T.N.0./CIVO in Nederland.

Uw sollicitatiebrief met uit- N H LPb I I*l CJj
voerig CV wordt ingewacht, ■—■— *"*omgaand bevestigd en even industriële projectontwikkelaarssnela.sd.screetbehandeld. p Q

:o:':o:':.:.:':.:';-:':':^

■tlfr ■^■T\liiiir
\£^s# PAASREIZEN xYfY=-^

CARACAS réggfell
&MERIDA

Maduro Travel biedt U de volgende
fantastische mogelijkheden voor de

komende Paasvakantie.

||f PAKKET A:
Week Caracas vanaf fL-tyy/" J§r^
18 April -25 April - ALM - lijndienst y^-^v yililll
25 April - 2 Mei - ALM - lijndienstHilK^lPinclusief vliegreis, transfers en hotel. 'Ma MA l I

'"y.''A Xv^JMiilj^vx'x^^^ t■ ■.■■.m■l'A'.t?*».■*.■.*.'.i -'■'■|.|.,.'.'.'».'.'.1.,.|.'.1-li'.T.'j... >*-_^_ J^yJAfr"!^/ffi-'X'" 'j**- /Jv

PAKKET B: ® ' " I\M
Week Caracas -♦- Merida vanaf f1.493,""/ ||ll|
18 April-25 April-ALM -lijndienst ",*isiipf ff If

I.ÏIII en J^AI 1 yl|
25 April-2 Mei - ALM - lijndienst J/\ ;' \

||||||||::. inclusief vliegreizen-transfers- hotels \ [^.j
excursies. Jim W'

Ê=^^ÏHIHH^UUUM^Ê^;=:H=H:=i:UMHHÊh=r--. Pr°f'teer van deze jjif
gelegenheid en boek NU

::|g:::Y:7:7^ reeds om zeker te zijn .<:s.s!
111ËPII11P& van eBn plaats' ~Smmmmmm^■^^Émw^^^^-. Maduro Plaza: 767°
m I .x.Y:Y:::::::v::::: Punda: 613853/54
M CIVCÜI Colon: 626300/01. Isla: 72576/77 J
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