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itAMARIBO
— Vanmorgen

Surinamede stembureausge-
voor hetreferendum over de
e grondwet.De eerste uren ga-
nrustig verloopte zien.Leger-
Bouterse verklaarde na "ja"
nd te hebben "Wij gaan een

' tijdperk tegemoet, als de
kenen ons niet bedriegen".De

i van de 'oude' politieke partij-
Surinaamse Arbeiderspartij
>artijvan de militairenriepen
gers op ja te zeggen tegen de
e grondwet.De Surinaamse tv
"e bekend dat 195.099perso-
-3 kiezer geregistreerdzijn.Be-
-3van O- SurinamedienaarPa-
ibo gevluchtzijnkunnen daar
cm uitbrengen bij enkele be-- kantoren. De uitslag wordt
■dag verwacht.

*****
l HAAG — De CIA heeft in
en aantal agenten naar Suri-
gestuurd om de kansen voor
iptegenBouterse te onderzoe-
laar het Congres voelde er
oor en de plannen gingenniet
ldus journalistWoodward in
thullende boek «Dekmantel:
;ime oorlogenvan deCIA».

*****A—CoupleiderRabuka heeft
innen om van Fiji een repu-
e maken uitgesteld. Dit ge-

! na overleg met de gouver-
eneraalen voormaligpremier
Hijwil verder overlegvoeren.
a ontkende dat er een tegen-
reep isgepleegd.

*****
fILA— Ruim 60.000 mensen
dinsdagdeelgenomenaan de
jheidrond de begrafenis van
noorde Filipijnse oppositie-
«androAlejandro. Vice-pre-
jaurel heeft in de Senaat het
geëistvan "linkseregerings-
narissen". StafchefRamos
meedat hij nieuwe militaire
en heeft gestationeerd in het
ïvan Manila terbescherming
'rebelerende militairen en
nistischeopstandelingen".

*****
'VORK—Dekoersen van de
sn op de beurs in New Vork
sdag met 11 punten gedaald
3,57 punten. De dollarmoest
leveren. De munt noteerde
rgen 2,0675 Ned. gulden te-
-710 gulden.

*****'RlD—BijhetPaleisvanJus-
Madrid zijn vandaag 2 bom-
tploft terwjjl inhet gerechts-
een procesbegontegen 8ver-

! ledenvan de Baskische af-
ïgs- bewegingETA. Het pro-
-1 geschorst.Volgens deeerste
;nzijner geenslachtoffersge-
De leidervan demilitairetek
!TA,'Santi Potros'isvandaag
etinFrans Baskenland gear-
I.

*****
VNNESBURG—De van cor-
eschuldigdepremier van het
slandTranskei, Matanzima,
rmeel het verzoek gekregen
den.Matanzima verblijftmo-
I in ZA. Sinds vorige week is

'in feite al teruggetreden. Toen*ongen strijdkrachten vanJftskei 8 van corruptie verdachtefpisters op te stappen.
*****"^AARLEM — De politie, justitie

-^hold blijven zwijgen in de zaak
JtftJanHeijn.Het isvandaagdrie
l»-en geledendatdeAhold- topmanJdween.Hetstaatwel vast dathij

werd, zozegt de politie, die
Mer geencommentaar geeft.

I *****— Specialisten
JlhetBritse leger hebben inLon-
Jjderry in N-lerland een bom van
j"kilo onschadelijk gemaakt. De
1> was een dag eerder ontdekt in

$ garage dichtbij een school met
leerlingen.

*******0CHIMINHSTAD — EenAna-
-26 van het Vietnamese leger,

>ongeveer50officierenaanboord,
**lf september zoekgeraaktin het
jachtigegebiedvan Dalat en nog
J"*ds nietteruggevonden. Een heli-

P^er heeft verscheide dagen naarf^ vliegtuig gezocht, zondersucces.r *****L'SLAMABAD — Najib, leidervan
W^geringvan Afghanistan,issinds
IjjMaagook staatshoofd. Hij werdL,*°zen tot voorzittervan dewetge-l^de revolutionaireraad van zijn
wT^en daarmeetotpresident.
y *****I^OSKOU — In de SU is dinsdag
r." satellietgelanceerdmetapen als
■ 'sagiers die zullen fungeren als
|^efdieren voor een 14 dagen du-
I onderzoeknaardegevolgenvanF Zichtloosheid in de ruimte. De
i ?*ö zyngetraind:zij moetentijdens
■ vlucht op knoppen drukken die
/ 6reenkomen met symbolen op een
r^puterecherm.

*****

IMPORTVERBOD
De Amerikaanse senaat heeft

dinsdagin hetkader van zijn be-
raadslagingen over de defensie-
begroting met 98 stemmen voor
en geen tegen eer _n>endement
aangenomen dat*»/en volledig
verbod opinvoeruitIran beoogt.
Maandag had het Midden- Oos-
ten instituut in Washington be-
kend gemaakt datIran ongeacht
zijn politiek conflict met Was-
hington de op één na grootste
olie- leverancier van de VS ge-
worden was. Teheran leverde in
demaand juli616.310 vaten olie
per dag aan de VS. Over de
laatste drie jaarbeloep deAme-
rikaanse import van Iraanse
goederen in totaal 700 miljoen
dollar, waarvan 600 miljoenaan
ruwe olie. Washington ex-
porteert per jaarvoor niet meer
dan 80 miljoen aan goederen
naar Iran,voornamelijk materi-
eelyoor de olie- exploitatie.

LRD-werknemers op
St Maarten in actie

WILLEMSTAD — Door
middel van acties proberen
momenteel op St Maarten
werknemers van Landsradio
op dateiland, deterugkeer af
te dwingen van het per eind
juli naar Curacao overge-
plaatste diensthoofd Louis
Gumbs. Die werd door minis-
ter van Verkeer en Vervoer
Leo Chance in een op 22 juli
verzonden schrijven uit zijn
functie als hoofdvan deLRD
op St Maarten ontheven. In
diensplaats werd door debe-
windsman een nieuw, vanuit
de Curacaose LRD afkomsti-
gechefbenoemd.

De, samenmetnogeenandere,
lager geplaatste LRD- ambte-
naar, uit functie ontheven
functionaris, spande naarverno-
men werd tegen het overplaat-
sings- besluit een kort geding
aan. Hij werd daarin door de
rechter evenwel nietin hetgelijk
gesteld. Om diens her- benoe-
ming alsnog af te dwingen, vin-
gen daarom deze week de bij de
vakbond WICSU aangesloten
LRD- werknemers acties aan.
Als een staking wil de vakbond
deze evenwel niet gekwalifi-
ceerd zien. Hetgeenplaatsvindt,
liet bondsleider Mathildaweten,
is datdevakbond vergaderingen
belegt onderwerktijd.

Het besluit Gumbs het LRD-
heft opSt Maartenteontnemen,
werd deministervan Verkeer en
Vervoer ingegevenomdat er ten
aanzien van het functioneren
van het LRD- hoofd al ruim een
jaar grote bezwaren bestonden.
Ondanks het feit dat deze opzijn
gebrekkig functioneren als
diensthoofdherhaaldemalen ge-
wezen werd en dit ook werd on-

derstreept door de voortdurendebijstand die hem vanuit hetLRD- hoofdkantoor op Curacao
moestworden verleend,kwam indienshandelwijze geen verande-
ring. De capaciteiten vandemanals ingenieur staan buiten kijf,maar laten oporganisatorischen
beleids- gebiedanderszijds sterk
te wensen over, was deregering
van oordeel en ondersteundederhalve in julihet voorstel vanminister Chance omingrijpen inhet LRD- gebeuren op StMaarten.

De WICSU lijkt methet actie-
besluit dezelfde weg op tewillen
gaan als de St Maartense bond
UFA die enige tijd geleden de
regering onder druk zette metbetrekking totproblemen optop-
gebiedbij het uitiliteits- bedrijf
Gebe.Ook daarwerd eenleiding
gevende functionaris op onder
meer aandringen van deRaad
van Commissarissen opeen zijs-
poor gerangeerd. Pressie van deUFAbracht de overheider even-
wel toe de destijds genomen be-
slissing terug te draaien, het-
geen de commissarissen weer
een doorn in het oog wasen dezedan ook het bijltje er bij neer-legden.

De eisen van de WICSU tenaanzien van Gumbs werden,naar verluidt, tot dusverre nietformeel bij de regering gedepo-neerd, maar slechts aan het
nieuw- benoemde diensthoofdkenbaar gemaakt. Van rege-nngs- zijde werden inmiddels,vernam deAmigoe, maatregelen
getroffen om devoortzetting vande dienstverlening van LRD opbt Maarten aan het publiek tegaranderen. Die dienstverle-ning,melddenbronnen, is alsge-

volg van de acties niet optimaal,
maar gaat ondanks alles wel
door.

Dat deregering van de acties
niet officieel door de bond op de
hoogte werd gesteld, neemt niet
weg datbetalingvan de niet ge-
werkte uren weinigwaarschijn-
lijk is. Het uitgangspunt van de
regering daaromtrent is alles-
zins bekend, verwoordde van-
morgen eenregeringsbron. "Het
principe "No work, no pay",blijft
onverkort van kracht", voegde
deze daaraantoe.

KANDIDAAT
Morgen kent het kabinet

van MAN- leider Don Martina
overigens mogelyk een nieuwe
minister alsafgevaardigde van
deDP- St Maarten. Leo Chance,
die als minister van Justitie en
tevens van Verkeer en Vervoer,
op last vanpartij- leider Wathey
zijn ontslag indiende, maakt
vanavondzijnministers-zetel in
Fort Amsterdam vacant. Alhoe-
wel bevestiging daarover niet
kon wordenverkregen, meldden
politieke bronnen dat Wathey
zelfaanwezigzal zijn ophet voor
vandaag uitgeschreven coalitie-
beraad en de leidervan deDP- St
Maarten als kandidaat- minis-
terhet hoofd van deafdeling Fi-
nanciën van het eiland- gebied
StMaarten, SarahWilliams, wil
voordragen. Zij was evenzo de
kandidaat dieWatheyvoor ogen
hadals nieuwe gezaghebbervoor
StMaarten.Die voordracht werd
evenwel door onder andere mi-
nister van Antilliaanse Zaken
Jan deKoning getorpedeerd,zo-
dat gezaghebber Ralph Ri-
chardson nu aan een tweede
ambts- termijnbegint.

VS VERSTEVIGEN POSITIE IN GOLF
Senaat: verbod op import Iraanse olie

Iraq blijft Iraanse
tankers aanvallen

BAHRAYN/WASHINGTON —Een Iraanse supertanker is
dinsdagin hetnoordenvan dePerzischeGolf inbrand gescho-
ten bij een Iraakse aanval. In het zuidelijk deel van de Golf
werdeen Griekse tanker het slachtoffer van Iraanse kanon-
neerboten. Terondersteuning van hun activiteiten in de Golf
maken de VS in internationaal water ter hoogte van Bahrayn
een dryvende vesting.IndeBondsrepubliek Duitsland zouden
elite-eenheden van de Amerikaanse strijdkrachten oefenen,
die—mocht detoestandin deGolfverslechteren— daaringe-
zet worden. DeAmerikaanse Senaat heeft ingestemd meteen
import- verbodvoor o.a. Iraanseolie.

De Iraakse luchtmacht heeft
de afgelopen drie dagen in het
noordelijke deel van de Golf zes
luchtaanvallen uitgevoerd op
Iraanse tankers. De dinsdag
aangevallentankerKhark zond
noodsignalen uit en meldde dat
het was getroffen en in brand
stond. Irak, datnormaalbeschie-
tingen van Iraansetankers kort
na de aanval meldt, moet deze
aanval nog bevestigen. De
Griekse tanker Koriana is ver-
moedelijk door een snelleIraan-
se kanonneerboot aangevallen.
Het schip liep schadeop, zo heeft
Lloyd's in Londen meegedeeld.
In beide gevallen vielen er geen
slachtoffers.

bij de stadKhanaen een oliesta-
tion in het zuidelijke grensge-
biedaan.

Ookte land zetten Iran en Irak
de strijd voort. De Iraakse
luchtmacht breidde zijn acties
dinsdag uit tot de buitenwijken
vanTeheran. Het Iraakseopper-
bevel deelde mee dat de
luchtmacht bombardementen
uitvoerde op een munitie- fa-
briek in Parchin, nabij de Iraan-
se hoofdstad, en opeen electrici-
teits- centrale Naga bij de grens
met de Sovjetunie. De piloten
meldden datzebij demunitie-fa-
briek "explosies enbranden" za-
gen.De centraleNagalevertvol-
gens een woordvoerder in
Baghdad electriciteitaan Tehe-
ran en grote delen van Noord-
iran. Verder vielen Iraakse
vliegtuigen een militairkamp

Iran deelde dinsdag mee dat
verscheidene burgers om het le-
ven kwamen of verwondingen
opliepen bij Iraakse luchtaan-
vallen op Iraanse industriële
centra en bij artillerie- beschie-
tingen in degrensstedenAbadan
en Khorramshajr. Ter vergel-
dingbeschoot de Iraanse artille-
rie een tientalIraakse industrie-
centra waarbij "grote schade"
werd aangericht.

Intussenzijn deVShun positie
in de Golf aan het verstevigen.
Ambtenaren die niet met naam
genoemd wilden worden, be-
richtten dinsdag dateen 120me-
ter lang en 30 meter breedvrachtschip in internationaal
water terhoogte van Bahrayn is
gelegd. Dit schip zou ondermeer
moeten dienen als basis voorAmerikaane mijnenjagers en
-vegers. Het schip, dat met ma-
chine- geweren en andere wa-
pensbeschermd zal worden,kan
200man herbergen.

Het Westduitse weekblad
Stern berichtte datelite- eenhe-
den van de Amerikaanse
strijdkrachtenin deBondsrepu-
bliekoefenen. Ledenvan deeen-
heid hebben zich volgens Sternde laatste weken gevoegd bij de£mre£kaanse eenheden in deU)lf. Zijzouden—als de situatie

indeGolfverslechtert—de voor-
bereidingenmoetentreffenzoals
het vestigenvan bruggehoofden
en het plegenvan sabotage- da-
denachterdevijandeüjke linies.

DeAmerikaanse ministervan
Buitenlandse Zaken George
Shultz heeft Iraq dinsdagopge-
roepen terughoudendheid tebe-
trachten in de oorlog met Iran.
Shultzhadin New Vork een ont-
moeting met zijnIraakse collega
TariqAziz toen deberichten over
de aanvallen op de Iraanse olie-
tanker binnenkwamen. Een
woordvoerder weigerde te zeg-
genofWashington teleurgesteld
is dat Baghdad de aanvallen op
Iraanse schepen heeft voortge-
zet, ondanks de 20 juli door de
Veiligheidsraad aangenomen
resolutie, waarin een staakt-
het- vurenwordt gelasttussen de
oorlogvoerende partijen.

OpAruba
Dode in verkeer

VOLVO

ORANJESTAD — Voor ter
perse gaanvan dezeeditiekwam
het bericht binnen dat op de
hoofdverkeersweg te Savaneta
ter hoogte van Formosa de 74-
-jarigeBrigida Martijnwerd aan-
gereden door een pick-up. In
zorgwekkende toestand werd ze
met de ambulance van de mari-
nierskazerne Savaneta naar het
ziekenhuis vervoerd. Bij aan-
komst bleek ze overleden tezyn.
Zij is de zestiende verkeersdode
van dit jaar.

122Kilo in huis
Handelaar
in cocaïne
'weet niets'
WILLEMSTAD — Na een

anoniem telefoontje heeft de
narcoticabestrijdingsdienst
tydens een inval in een wo-
ning opSouax 122kilo cocai-
ne in beslag genomen. De
zuivere cocaine met een
straatwaarde van ongeveer
20 miljoen gulden bevond
zichinzevenpapierenzakken
die verspreid in hethuis wa-
ren verstopt.

De inwoner van het huis, de
41-jarigeR.A.A., is door depoli-
tie aangehouden maar wilde in
eerste instantie niet vertellen
hoe hij aan de cocaine is geko-
men. Nadat de ondervragers de
man vanmorgen vertelden dat
hij weleensoptienjaargevange-
nisstraf kon rekenen, verklaar-
de de man dat een onbekende
buitenlander de zakken in zyn
huis had verstopt.

Tot nu toe is nog nietbekend
van wie de cocaineafkomstig is.
Evenmin is duidelijkvoor wie de
verdovende middelen bestemd
waren. De narcotica-brigadeon-
derzoektof de cocainevoor door-
voer was bestemd, of dat het de
bedoelingwas departij op Cura-
cao op de markt te brengen. De
inbeslag genomen cocaine, de
grootste hoeveelheid die ooit op
Curacao werd aangetroffen, is
vanmorgen om half elf bij Hato
verbrand.

Bank-eigenaren willen verzet niet opgeven

Naasting banken in Peru
krijgt groen licht congres

LIMA — Het Peruaanse
congres heeft in een spoed-
zitting dinsdag zyn goedkeu-
ring gehechtaan denationali-
satie van de Peruaanse ban-
ken, financiële instellingen
en verzekerings- instellingen.
De doorvoering van de wet
lijkt een kwestie van
hoogstens dagen. De bank-
managers wekken de indruk
zich ook lijfelijkte willen ver-
zetten daartegen.

Nadat het huis van afgevaar-
digden en de senaat in afzonder-
lijke vergaderingen waarin het
er soms erg heftig aan toe ging
het wets- ontwerp vanpresident
Alan Garcia Perez hadden goed-
gekeurd boog men zich er
dinsdagin eengezamenlijke ver-
gadering nog eens over. Zoals
was voorzien was dit varkentje
snel gewassen. President Garci-

a's handtekening ontbrak er
toen nog aan evenals depublica-
tie in het staatsblad om de weg
vry te maken voor deuitvoering
van debetwiste wet. Deze bete-
kent de naasting van tien ban-
ken, zestienverzekerings- maat-
schappijen en zes financiële in-
stellingen. De zes buitenlandse
banken waaronder de Citibank
blijven buiten schot. Overigens
stond tachtig procent van de
bank- activciteiten al onder
staats- controle.

In de bank- wereld wil men
zich tot het laatste ogenblik ver-
zetten tegen denaasting van de
banken. Daartoe wil men zelfs
lijfelijk verzet plegen. Niemand
komt onze bank in, aldusFranci-
scoPardo Mesones, alsvoorzitter
van de Organisatie van Peru-
aanse banken en als eigenaar
vanBanco Mercantil.

IATA in Venezuela

43e vergadering
WILLEMSTAD — Van 26 tot

en met 28oktobervindt in Cara-
cas, Venezuela de43-ste algeme-
ne vergaderingplaats van de in-
ternationaleluchttransport ver-
eniging (lATA) plaats. De ver-
gadering waaraanruim vijfhon-
derd deelnemers mee zullendoenzal worden geopend doorde
algemeen directeur dr Günter
Eser. Eser_ openings-speech zal
zijn gewijd aan de lucht-
transport industrie. Luis Men-doza Machado, president van de
lATAvoor dit jaaren tevens di-
recteur van deViasa, zal daarnade vergadering voorzitten. Tij-
dens jde vergadering zal voor-
namelijk aandacht worden be-
steed aan de versnelde verho-ging van belasting, kosten en
toeslagen op de lucht- transport.
Daarnaast zal de begroting van
1988 ter sprakekomen.

WILIaEMSTAD-Departijin
beslaggenomen cocaïne was ver-
pakt in dozen, tassen en koffers.De bewoner van het huis, waarin

de122kilo verdovende middelen
werd aangetroffen, wist van
niets. Een onbekende had het
spulafgeleverd, zeihij.



MENSEN

Het nieuwste wapen in de strijd
tegen Aids is de Topsafe- spij-
kerbroek. Het nieuwe kle-
dingstuk is geheel berekend op
zijn taak, want voorzien van een
afsluitbaarzakje met daarineen
condoom, wat extra ritsjes, een
slotje op de gulp en een voor-
lichtingsfoldertje in de kontzak.
De nog jonge Nederlandse spij-
kerbroeken- fabrikant Kiwi Ca-
sualsprobeertop deze manierén
spijkerbroeken aan de man en
vrouw te brengen én het veilig
vrijen te bevorderen. Met toes-
temming van 's werelds grootste
condoom-fabrikant heeft de spij-
kerbroek de naam Topsafe ge-
kregen, een van degangbaremo-
dellenvan Durex.

HENRYFORD II isdinsdagmor-
gen op 70-jarige leeftijd overle-
den in het Henry Ford zieken-
huis in Detroit.Ford lag al enige
tijd in het ziekenhuis met een
longontsteking, opgelopen tij-
dens een verblijf in Groot- Brit-
tannië. Roger Smith, president
van General Motors, zei dat de
doodvanFordbetekende dataan
deautomobiel- industrie "een le-
gendezowel als een leider is ont-
vallen". "Zoals zijn grootvader
nam Henryveelal geenblad voor
demonden hij was een extrovert
en omstreden man. Maar wie
hem persoonlijk kende respec-
teerde zijn bedachtzaamheid en
generositeit en zijn gepassio-
neerdheid en openhartigheid",
aldus Smith. De huidige presi-
dentvan Ford, Donald Petersen,
zei datzijnvoorganger "geboren
was omte leiden"enzijn lotsbes-
temming had vervuld. "Het ver-
liesvan defamilie, is het verlies
van de wereld", zei hij.

*****De Amerikaanse componist
NORMAN LUBOFF is vorige
weekop 70-jarige leeftijdoverle-

den. De as van Luboff, die vol-
gens zijn vrouw tien maanden
ziek is geweest,zouterbijzetting
worden overgebracht naar Zwe-
den, waarde familie een tweede
huis had. Norman Luboff was in
1917 geboren in Chicago en stu-
deerde aan deplaatselijke uni-
versiteit, het Centraal College
en het American Conservatory.
Hij studeerde ook bij de compo-
nist Leo Sowerby en hij begon
zijncarrièreals zanger enarran-
geur by deradio. In deze laatste
capaciteit deed hij werk voor
sterren als Bing Crosby en
Frank Sinatra. Ook componeer-
de hij filmmuziek. In 1963
richtte Luboff het internatio-
naalvermaarde LuboffChoir op.
Het zou hem internationale er-
kenning bezorgen. Hetrepertoi-
re varieerdevanklassiek tot gos-
pel en pop.

*** * *
De Franse chansonnier CHAR-
LES TRENET heeft inhetThea-
tre desChampsElysées inParijs
hetfeit herdacht dathijsindseen
halve eeuw liedjes schrijft en
zingt. De 74- jarigezanger zong
voor een volle en dankbare zaal
-waarin oa CharlesAznavour en
Guy Beart- een twintigtal van
zijnberoemdste chansons waar-
onder «LaMer», «Y'aD'LaJoie»,
«DouceFrance», «Polka deRoi»,
«Jardin Extraordinaire» en «La
Route Enchantée». Trenet heeft
in zijn halve eeuw ongeveer 700
liedjes gemaakt. Onder zijn toe-
komstige engagementen is een
optreden in New Vork in ok-
tober.

*****
ledereen die een Nederlandse
vierjarige hbo- opleiding heeft
afgemaakt, mag zich voortaan
met een titel tooien. Men kan
kiezen uit Ing. (voor denaam) of
BC (achter de naam). BC staat

voor baccalaureus ofwel -in het
Engels-bachelor. Volgens deNe-
derlandse overheid is de titel
vooral makkelijkbij sollicitaties
in het buitenland. Daar zegt de
term hoger beroeps- onderwjs
immers weinig, terwijl een titel
aangeeft dat men een behoorlij-
ke opleiding achter derug heeft.
In eerste instantie mochten al-
leen hbo- ers diena augustus vo-
rig jaar afstudeerden die titel
dragen. Die regel is nu komen te
vervallen.

Echtparen zijn niet meer zo GE-
LUKKIG alszij eens waren ter-
wijl alleenstaanden juist steeds
meer 10l krijgen in hunbestaan.
Dat was wel eens anders. Vroe-
ger waren de echtparen steevast
gelukkiger, aldus de sociologen
Norval Glenn van de universi-
teit van Texas en Charles Wea-
ver van deStMary's universiteit
in San Antonio.De onderzoekers
geventwee oorzakenaan voor de
verandering: steeds meer onge-
trouwde mensen weten tochhun
sexuelebehoeften te bevredigen
en het huwelijk geeft niet meer
die financiële waarborg die het
eens gaf.

Het Kanaal is altijd goed voor
een record en ditmaal is het de
Amerikanse advocaat Dan Ho-
des, die hoopt geschiedenis te
maken. Hij wil Het Kanaal LO-
PEND oversteken. Hodesmaakt
daarbij gebruik van een soort
plastic surfplanken, zogeheten
Skijaks. Zijn grootste zorg is niet
om te slaan.

Tot zijn schande moest Kulbi
Gbumman (44) president van
eenprojectontwikkelings- maat-
schappij ervaren dat een paar
rood- gekamde SPECHTEN en
200bomen ongeveer een miljoen
dollar waard zijn. Ghumman en
de vice- president van de onder-
neming Herbert VonKluge (42)
hadden opdracht gegeven om de
spechten af te schieten en de bo-
men waarin zij leefden om te
hakken.Hun aanwezigheid ver-
traagde namelijk de aanleg van
4500 woningen in Ocala, Flori-
da. Ghumman kreeg een boete
van 300.000 dollar, Von Kluge
van 100.000 dollaren de onder-
nemingwerdverplicht 16 hecta-
re grondin te richten als natuur-
gebieden de daaraangrenzende
60hectare natuur te bestemmen
als provinciaal- of nationaal
park. Dat kost de maatschappijzon 600.000 dollar. De rood- ge-
kamde spechten staan sinds
1970 op de lijst van bedreigde
diersoorten. Tussen de 1800 en
4600 van deze dierenlevenin de
staatFlorida.

Somsis het moeilijkomeen juist
oordeel te vellen over iemands
capaciteiten.Erzijndanookveel
mensendie niet alleen afgaan op
hetbezitvan diploma's maarook
ervaring mee willen latentellen
in debeoordeling van personen.
Zoniet het ziekenhuis van Ales-
sandria. Daar werd de 40-jarige

Luigi Negro ontslagen nadat hij
tien jaar lang tot ieders tevre-
denheid als HERSEN- CHI
RURG gewerkt had. By een ad-
ministratief onderzoek bleek
namelijk dat hij weiswaar op de
universiteit had gezeten maar
dathij zijn studienooithadafge-
maakt. Zijn functie in het zie-
kenhuishadhijmetvervalstedi-
ploma's gekregen, aldus ge-
zondheids- autoriteiten. Toch
was 'Dr'Negro iemand dieby pa-
tienten en collega's veelrespect
genoot. Hij was zelfs onlangsbe-
vorderd tot hoofdchirurg op de
afdeling Neurologie. "Het
schijnt dat hij goed was in zijn
werk, hoewel hij geen officiële
papieren bezat. Er zijn nooit
klachten over hem geweest",
verklaarde een directeurvan de
regionale gezondheidsraad.
Naast zijn inmiddels ingegane
ontslag hangt hem ook nog een
proces wegens oplichting en on-
bevoegd uitoefenen van de ge-
neeskunst boven het hoofd.

*****
Maria Hanson (26) werd in juni
1986 voor het leven verminkt
met een SCHEERMES. Haar
drie aanranders namen haar op
een gruwelijke manier onder-
handen en er waren maarliefst
150 hechtingen nodig om haar
beschadigde lichaam te herstel-
len. Haarcarrière als model kon
ze wel aan de wilgen hangen.
Hansonbeslootdaarophaaraan-
vallersvoor derechter te slepen
en zij eiste van hen in eerste in-
stantie 500.000 dollar als com-
pensatie voor in de toekomst te
derven inkomsten. De hoogste
rechter in het Newyorkse
stadsdeel Manhattan wees haar

weliswaarniet datbedragtoeals
schadevergoeding, maar toch
nog altijd de somma van 80 mil-
joendollar:50miljoenvoordege-
leden pijn, 16 miljoen voor de
blijvende verwondingen en 10
miljoenvoor inkomsten waar zij
naar kan fluiten. Michael Shan-

non, de advocaat van het model,
wees er opdathet vonnis 20jaar
geldig is. Dat betekent dat elke
dollardiehaaraanvallerstussen
nu en 2006 verdienen, voor hun
slachtoffer is. Maar de drieaan-
vallers zitten wegens hun wan-
daad een gevangenis- straf uit
tussen 5 en 15 jaar. "Op ditmo-
ment is er weinig geld te ver-
wachten. Ook oplangere termijn
ben ik nietergoptimistisch", al-
dusShannon. "De uitspraak als
zodanig isvanbelang, hetgeld is
hetniet", zei Maria Hanson. "Ik
wist dater weiniggeld te halen
viel, maar deuitspraak doetmij
goed omdat zy bewijst datmen-
sen dit soort aanranding niet
over hun kant hoeven te laten
gaan".

Op 24 september heeft IVETTE
R. HATO met succeshaar docto-
raal studie Ortho- pedagogiek
aan de Vrije Universiteit te
Amsterdambeëindigd. Drs Ivet-
te HatoisdochtervanRamon en
HelenaHato.
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Torn Poes en de geheimzinnige gaper

1484— Mogelijk hebbenoplettende lezertjes zichafgevraagd
hoe de geschiedenisvan hetgaperbeeld ooit tot een bevredi-
gendeindezal kunnen leiden en of OlivierB. Bommel als een
verloren heerbeschouwd moet worden.Maar zonvraag geeft
blijk van onvoldoende vertrouwen in hetbeleid van de over-
heid.

Hierboven kan men de heer Dorknoper — ambtenaar le
klasse ten stadhuize — aanschouwen, die zich na uren over-
werkopweg naarhuis bevond.

Zodoendepasseerde hy' hethoutenkeetje vanWanunes Wag-
gel.Getroffen doorhetroepenenhetgedraafvan deaannemer,
die samenmetTornPoesbezig was dekraai te vangen,bleef de
hooggeplaatsteklerk peinzend staan.

"Wel, wel, daar is een optrekje neergezet", mompelde hy.

"Een houten nederzetting, vallende onder artikel tweeënne-
gentig!"En hy trad op dekraaienvangers toe. "Magikvragen
wie deeigenaarvan dezewoning is?"vroeg hy.

"O, dat is Wanunes Waggel", zei TornPoes, "die is hier een
timmerwinkeltje begonnen".

"Mooi!" prees de ambtenaar. "Maar mag ik ookeens vragen
of de bouwvergunning in orde is? Magik even de betreffende
formulieren zien?"

"Bouwvergunning?" vroeg Wanunes. "Wat is dat?"
TornPoeskreeg plotselingeen idee. "Die bouwvergunning ishelemaal niet inorde!" zei hij ernstig. "Het iseen schande.Datbouwt tegenwoordig maar raak alsof er helemaal geen wo-ningnoodis!"

CURACAO AGENDA
NACHTDIENSTARTSEN:Patièntenvl ■
artsen vanBandabao (3e distrikt)kunn I
spoedgevallentelefoon 641658 belM^danhet antwoordapparaatafluisteren]^
De patiënten van deandere medisch*
trikten kunnen voor spoedgeval!^
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbl
het antwoordapparaatzal dan maderawie dedienstdoendearts is. W*
WIT GELE KRUIS PRINSES MAROT1
(wijkverpleging): Kantoor Santa Mari^tel.: 82947/81078;geopendvan maat
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zatd
degeheledaggesloten;na 17.00uur M
dezustervandewachtt>ellen:zusterWlt .
tel: 87181, pageboy027-360...... (ttï
WIJKVERPLEGING CURAQAO (S<u<
looweg 110, tel.: 612040): geopend^maandagt/m vrijdag van Ó7.00-18.O0T .
dewachtheeftzuster Samson, tel.: 618*°'
pageboy027-345. foe

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Patrttel.: 614000. ""t>n
DIERENASIEL: dagelijks geopende i
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zateta<van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur,Li.
54300. Jr
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uura*at
volgensafspraak. e o
ZUIGELINGENBUREAU:maandagmkf1'
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagen.
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraï 'GEZINSVERZORGING (Kwkto pa Fank'geopend van maandag t/m vrijdagf
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor J 6
Maria 17,tel.: 80222. 'o

**"** lel
BOTICA BANDABAO: dagelijks geop»vvan 08.00-19.00 uur. _.

***** Cr_.

BOTICA ISLA(teI.:663895): openingstijlE
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17iruur; zaterdag en zondag van 10.00-11
uur.Voor spoedgevallenna kantooruren i'lieve zich te begeven naar de Vfe
bandkamer. 's
BOTOA'S (nachtdienst) '^Otrobanda: Goede Hoop, Jan Noordff-weg 15, tel.: 82857.
Punda: del Pueblo, Sha Caprileskade'tel.: 612444.

DIVERSEN ('<
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEVWe
GING y,
Brievengat: iedere maandag-j;
woensdagavondom 19.30 uurte JirajA
weg8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavondf19.30 uur te Openbare Basisschq;
Brievengat L
Bandabao: ledere donderdagavondv
19.30uurgebouwCredit Union San PedJ9
Kanga: iedere woensdag- en zaterdan
vond om 19.30 uurte Centrum Abraw
achter Kooyman. L
SantaRosa: iedere maandag-en zaterC
gavond om 19,30 uurte Aioestraat 12. r
MISS CURAQAO 1987: 20.00 uur ver»
zing - Centro Pro Arte. j

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uurPlatoon (’.5,-p.p.).

*****

TELECURACAO
WOENSDAG: 17.00MusicClips; 18.0(

Heroe High; 18.15TheThree Stooges
18.40 Informe deportivo kv Hector Ro
sario: «LupeLeito en Jacquelint
Davelaar»; 19.00Leu fo'ikas metRobbi
Schouten; 20.00NotisieroTele-8;20.4(
Falcon Crest; 21.30 The big story wit!
Don Miller; 22.00 Wega di Number
22.10«60» Minutes;23.00CNN Money
line with Lou Dobbs 23.30 CNN Sport!
tonightwithNick Charles andJimHuber
24.00Sluiting.

DONDERDAG: 17.00 Music Clips
18.00 Filatelie; 18.15 Purba kv keshi
18.40 Informe deportivo kv Hector Re-
sario; 19.00 Special: «Concert mei
blaasinstrumenten»; 19.30 Mama's fa-
mily; 20.00NotisieroTele-8; 20.40RVC
ta informe; 21.00Dallas; 22.00Wegad
Number; 22.10 Aktividat; 23.00 CNN
Moneylinewith Lou Dobbs 23.30 CNN
SportstonightwithNickCharles and Jim
Huber; 24.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Prinses Arm in Brazilië
BRASILIA — Prinses Arm

van Engeland heeft tijdens
haar bezoek aan Brazilië van
zeven dagen onder meer een
ontmoeting gehad met presi-
dentJoséSarney in dienspre-
sidentielepaleis. Zij bood hen
een foto met haar eigen af-
beelding aan enkreeg in ruil
daarvooreen inhetEngels ge-
schreven boek van de presi-
dent. Dat was ook al eigen
werk: Tales ofram and sun-

light. Behalve president is
Sarney namelijk ook dichter
en schrijver. De Britse prin-
sesbezocht ookeen internaat
waar menarmekinderen pro-
beertopte vangen.Hetforme-
le deelvanBrasilia werdtrou-
wens niet vergeten: zij had
namelijkeen ontmoetingmet
het diplomatieke wereldje.
De Britse gouverneur nam
haar mee uit om een hapje te
eten.

HENRY By Dkk Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess
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RATHON-EILANDSRAADSVERGADERING DUURT NOG STEEDS VOORT

lle kritiek op verkoop Caribbean Hotel

Offertes genegeerd
en gunste van CIG

jrM

W'>LEMSTAD—Deverkoop vanhetCaribbeanHotel doet
ta aaneen "onderonsje", zomeentoppositie-raadslid Ge-

:s<tueckvan departy SI. Immersnietalleen zijn de andere
~ irtes die binnen zyn gekomen voor de aankoop van het
\tt 'olledig genegeerden is de overheid in zee gegaan met

toep dieveel minder bood dan anderegegadigden, maar
J> is het een "sweetheart- deal", aldus Hueck.De opposi-

9aWtij PNP vond dit nog te zacht uitgedrukt: het hotel is
to cadeaugegeven aan deCaribbean InvestmentGroup

idel in haarvuistje zal lachen over de gang van zaken op
lBfao. "Logisch datde CIG ook interesse toonde voor het
r' Umas Hotelen het Plaza Hotel,ze zouden allehotels wel

*hebben opdezemanier.Een land waar datzo gemakke-
a*at, heeft degroep vast nog nooitbezocht", aldus de cy-

e oppositie- raadsleden die spraken over "een zeer ama-
Jtischegangvan zaken".
jSÜandsraads- vergadering
~h de verkoop van het Ca-
J%Hotelen hetcontract dat
'Je toekomstige eigenaar

" opgemaakt, moet worden
Jekeurd, lijkt een mara-
nvergadering te worden.
rel geharrewarvingdever-

gt ing gistermiddag om zes

' ln, waarna de raadsleden
1( fijwel allemaal het woord
/len) tot ruim één uur 's
f doorgingen. Vanmorgen
Ken uur is de vergaderingI

VERLIEZEN
Wjl de raadsleden van de
ie- partijen MAN, DP en

'e het beleid van de over-
ferdedigden en de priva-,ing van de hotels toe-
ten, kwam er van de kant

1iPNP en nieuweoppositie-
-1 SI veelkritiek op de wijze
lphet hotelverkocht werd.
ftdsleden waren het er we-
ftr over eens dat de hotels

dienen te wor-
Haar dewijzewaarop datnu
e gebeurenis voor de PNP
onaanvaardbaar,
lyra Coffie van de MAN
gisteravond de spits af en
een uitvoerigpleidooi over
&tenvan hetCaribbean Ho-
Dr degigantische verliezen
'jarenlang in de accoun-
' boeken van hethotelprij-
Die verliezen waren de
fe jarenopgelopen tot meer
jenmiljoen guldenper jaar
jldaarnaastsinds 1979ook
Werkkapitaal en renovatie-
ïaamheden geld in het ho-
fcompt wordt. Met dat geld
fte overheid, zeker in deze
Jijke sociaal- economische
[tel betere activiteitenont-
*n, aldusCoffie.
I^erd gesteund doorMorris
"* van de MAN diekritiek
to denegatievewijze waarop
frojecten opCuragao bena-jijken te worden. Hij uitte
'§ zijn bezorgdheid over de
'e die deze benadering be-
*nt aan denaam van het ei-
'öhetbuitenland.De MAN-
-Bleden steldeneveneens dat
'tels verkocht moéten wor-
'Jödat de overheid het zich
°udigweg niet langer kan
?rloven om jaarlijks meer
lenmiljoen guldenin de ho-
-6 pompen. "Alsde oppositie-

leden niet zien dat het in het be-
lang van het eiland is om de ho-
tels te verkopen, dan zijn zij
blind", aldus de MAN-
raadsleden.

VUILE WAS
George Hueck van de SI trok

gisteravond fel van leer. Er is op
allerlei manierengeprobeerd te
voorkomen dat de vuile was
wordt buiten gehangen, aldus
Hueckdiehiermee ook doeldeop
de spreektijd- beperking van 45
minutenindeeersteronde en 20
minuten in detweede ronde, die
gisteravondwerd ingesteld. Vol-
gens Hueck is het contract het
gevolgvan een"onderonsje" tus-
sen de commissiebelast metver-
koop en deCIG.Hoe ishet anders
mogelijk dat er 26 andere offer-
tesop tafel liggenwaarniets mee
gedaanis, zovroeg Hueckzich af.
Hetbevreemdde hem datterwijl
er eigendommen van de bevol-
king verkocht worden, in zee
wordt gegaan met één van de
laagstebieders. Erhadden meer
offertes besproken moeten wor-
den, zo meent Hueck, dan had
Curacao een veel betere prijs
kunnenkrijgen.

Er had geen buitenlandse
groepvoor naarCuracao hoeven
tekomen om op deze maniereen
hotel tekopen. Definancierings-
voorwaarden zijn zo "zacht" dat
er volgens Hueck vele lokale
groepen gevonden kunnen wor-
den die het hotelkunnen kopen.
Elke lokale bank zou op deze
voorwaarden een lening van 1
miljoen dollar willenverstrek-
ken, aldusHueck. Hettotaal be-
drag dat voor het hotel op tafel
wordt gelegd is vijfmiljoen dol-
lar.Eén miljoendaarvan moetop
1oktoberbetaald wordenterwijl
de overige vier miljoen dollar
over 11 jaar is uitgestreken
waarvan heteerste jaarnietsbe-
taaldhoeft te worden.Dat is vol-
gens de oppositie- partij PNP
geen "sweetheart- deal" meer,
zoals Hueck het aceoordbetitel-
de,maar eenhotelcadeaugeven.

VROUWEN
Terwijl de Horecaf de laatste

weken ernstige verdenkingen
uitte tegen deverkoop- commis-
sieen insinueerde dater geldon-
dertafel geschoven zou zijn, liet
Hueckzich gisteravondook twij-
felend uit over de gang van za-
ken. De reis naar Costa Rica.

waar de eerste onderhandelin-
gen gevoerd werden,zou niet
meer dan een "wine and dine"
feest geweest zijn waarbij vrou-
wen terbeschikking van de Cu-
racaose delegatie werden ge-
steld en er alleen maar feestelij-
ke activiteiten op het program-
ma stonden.Dievrouwen zouden
volgens HueckooknaarCuracao
gekomenzijnen opkostenvan de
overheid in het Caribbean Hotel
gelogeerd hebben. "Nu wordt de
Horecafbeschuldigd omdatzijde
waarheid heeft gezegd", aldus
Hueck. Er zijn volgens het ei-
landsraadslid "foefjes" gebruikt
om de zaak juridischaantrekke-
lijkte makenen hij eistenotulen
van verschillende vergaderin-
gen. Hueck toondezich uiterma-
te verbaasd dat het informatie-
pakket geen notulen bevat van
belangrijke vergaderingen.Dat
is volgens hem wederom een be-
wijs van de amateuristische
gang van zakenrond deverkoop
van het hotel.

Raadslid (en tevens gedepu-
teerde van economische ont-
wikkeling) Agustin Diaz liet
zich vanmorgen bij de voortzet-
ting van devergadering ernstig
verontrust uit over de vele be-
schuldigingen die de laaste we-
ken zijn geuit in derichting van
de leden van de verkoop- com-
missie. Ook PNP-er Ricardo Ise-
bia liet zich daar bezorgd over
uit. Hij was te spreken over het
feit dat de commissie naar de
rechter is gestapt en sprak de
hoop uit datzij op diewijze hun
naamkunnen zuiveren.

ZWEVEN
De PNP noemde het contract

"slecht voorbereid en slecht ge-
presenteerd". Het is dan ook lo-
gisch volgens Faroe Metry van
dezepartij dater geruchtenont-
stonden over mogelijke corrup-
tie. Er is geld blijven "zweven",
er zijn bedragen genoemd die la-
ter zonder duidelijke verklaring
lager werdenen er is gemanipu-
leerd met de informatie- ver-
strekking. Het is volgens Metry
wel duidelijk dat het een zeer
slechte "deal" is. Waarom is de
CIG immers geïnteresseerd ge-
bleven ondanks alle problemen
waarbij zij zich geconfronteerd
zagen. "Ik zou me allang hebben
terug getrokken", aldus Metry.
Dat deCIG stugbleef onderhan-
delen, wijst er volgens hem op
datdeze groepgoedindesmiezen
had dat op Curacao een enorm
voordeel behaald kon worden:
dat is gebleken, ze hebben een
hotel voor niks gekregen.

Ook Ivo Knoppel van de PNPuitte zijn twijfels over het vak-
manschap van de commissie- le-
den. Hij vroegzich vertwijfeldaf
hoe hetooitkon gebeurendathet
Las Palmas hotel tijdens het
eerste bezoek aan Costa Rica al
verkocht was terwijl nagenoeg
bekend was datde overheid voor
wat betreft dit hotel voorlopig
aan een management- contract
gebonden is. Volgens Knoppel
zit het contract juridischniet
goed in elkaar en kan de CIGdoor mazen in het contract aan
veel verplichtingen ontkomen.
"Het broodvan veel mensen is in
gevaar", aldusKnoppel.

Volgens Maria Liberia Peters
hadden er voor deverkoop- com-
missie buitenlandse experts
moeten worden aangetrokken.
Inhet Caribisch gebiedzijn ver-
schillende eilanden dieervaring
hebben methet privatiserenvan
overheids- hotels. Waarom zijn

deze landen niet gevraagd om
bijstand,zo vroegLiberia-Peters
zich af. Er moet volgens haar op
Curacao niet langer vanuit wor-
dengegaan datwealleszelfkun-
nen. Met een betere aanpak had
deverkoop van het hotel op veel
verantwoordelijkere wijze kun-
nen geschieden, zo meent Libe-
ria-Peters.

WILLEMSTAD -Een beeld
van de vergaderzaal van de Sta-
ten waar ook de eilandsraad bij-
een komt. De gedeputeerden
(vlnr) TolinchiPietersz, Angel
Salsbach en Reintje Martina
worden tijdens dezevergadering
over deverkoop van het Caribbe-
an Hotel bijgestaand door de
commissie die belast was met de
verkoop en directeurBen Ros-
heuvel van deHoldingCompany
die achter de gedeputeerden
zichtbaar is met naast hemadvo-
caat Promes enLionel Anthony
die voorzitter is van de verkoop-
commissie.

Premier Martina wil weten:

Nelke ambtenaar
roert niets uit?

JLLEMSTAD— Uiterlijk
k'gen dienen de hoofden
[. "Je landsdiensteneen vra-

te hebben ingevuld,
( "ten werd toegestuurd
Q *'minister-president ir
c Martina. Het gaatom elf
J>en, die betrekking heb-
k °p de arbeidsdiscipline
j> de ambtenaren.

[,,femier Martina wil op de
plaats weten hoeveel

1 j^iarenbij de onderscheide-
«j^nsten werken. Dan wil hij
H*ft welke personen vrijstel-
jPandienstgenieten'wegens

if ledere omstandigheden zon-
■y^houd van inkomen.
1 f&ag drie: 'Welke personen
[ $ dienst zijn de toegang totijsenstlokalen ontzegd?. Wie
Ijj *r geschorst, en wie is er, Sdurig (meer dan 30 dagen)
ij"o* ziekte afwezig, zo luiden

volgende vragen.
fcv?Jke personen in uw dienst
fijnen zonder geldigerede-
L onregelmatig op het werk?
\J een schatting op van hetIjM uren, datdiepersonen ge-
beld per week afwezig zijn',jj*B de opdracht van de pre-
5Ta

i(
,raag zeven: 'Tegen welkeB<>nen in uw dienst bestaat

een ernstig vermoeden, dat zij
met opzet uw instrukties of die
van hun respektieve afde-
lingschefs nietvolgen?'.

Welke personen houden zich
niet aan de nieuwe instructies
inzake ziektemelding, en wie is
er niet vanwege een studie-
opdracht, zo vraagt de premier.
Ook wenst hij te weten hoeveel
uren ambtenaren afwezig zijn,
omdat hen studie-faciliteiten
zijnverleend.

Tot slot: "Welke zijn deandere
z.g. 'probleemgevallen', die niet
ondervangen worden door bo-
venstaande vraagstelling.

In een begeleidende brief aan
de diensthoofden wordt gesteld,
dat de regering een stringenter
personeelsbeleid moet gaan voe-
ren 'gezien de verslechterde
financieel/sociaal-economische
situatie waarin het land ver-
keert.

De vragen dienen, aldus de
premier, naar waarheid te wor-
den ingevuld. De antwoorden
moeten een 'weerspiegeling" zijn
van de daadwerkelijke situatie
bij de diensten. Nadrukkelijk
schrijft depremier, dat 'volledige
uitvoering' dientteworden gege-
ven 'aanhetgestelde in deze cir-
culaire.

Toelage diensthoofden
Curacao fors omhoog

WILLEMSTAD — Er is
niets bijzonders aan de hand
met de lijst waarop namen
staanvermeld van eilandely-
ke diensthoofden van wie de
maandelijkse toelage is ver~
hoogd, aldusRoberto Suriel
van deafdeling PublicRelati-
ons van heteilandgebied. De-
ze lijst is de afgelegen dagen
in omloop gebracht, met de
suggestiealsofdezetoeslagen
plotseling zouden zijn ver-
meerderd.

Het gaat hier om een lijst
waarop achttien dienst- hoofden
en een adjunct-hoofd staan ver-
meldwaarvan enkelen de dienst
inmiddels hebben verlaten, zo-
als het voormalig hoofd van
dienst Financien Maurits Lar-
monie, en Petrus van der Veen,
voormalig hoofd van het toeris-
tenbureau. De lijst vermeldt
naast de namen van de dienst-
hoofden, hun huidigetoelage en
de toelage na deverhoging.

De verhogingen in toelagen
variëren van honderd tot 1395

guldenen treden in werkingmet
terugwerkende kracht tot de-
cember 1986. De, verhogingen
van 1395 gulden zijnvoor diege-
nen die nog geen toelage ont-
vingen.

In 1981 besloot het Bestuurs
College de lonen aan te passen
nadat bekend was geworden datenkele diensthoofden naar de
rechter wilden stappen. HetBCbesloot zo snel mogelijkstappen
te ondernemenom eventueleex-
tra kosten te besparen. Omdat
hetplaatsen in een hogere sala-
risschaal te veel zou gaan kos-ten, besloot het BC de toelage
van diensthoofden met ingang
van 1 september 1986 te verho-
gen, zo staat in het perscommu-
niqué, dat vanmorgen door dedienst Public Relations werdverspreid.

Overigens, zo vermeldt het
persbericht, dienen deze verho-gingen nog geformaliseerd teworden. Erkomt nogeen georga-
niseerd overleg.

Moedige brief
DE BRIEF VANpremier Nartina aan dediensthoofdenvan de
NederlandseAntillen laat nietsaanduidelijkheid te wensen
over. Hij wil nu—eindelijk—eens precies wetenwater, en
doorwie, wordt uitgevoerd.

Toch is het schokkend, dat een minister-president
het noodzakelijk acht om een dergelijke circulaire rond te
sturen. Het betekent immers, dat de premier zelf het ver-
moeden heeft, dater ambtenaren zyn, diehun baan niet al
te serieusopvatten.

Dat vermoeden bestondreeds geruime tyd onder de
Antilliaanse bevolking, maar de politici hebben tot nu toe
nooit de moed getoond er iets aan te doen.

Geen wonder. De situatie, die nu door de minister-
president aan dekaak wordt gesteld, is een gevolgvan het
falen van depolitiek. Een gevolg van vriendjespolitiek.

Premier Nartina had de brief eerder moeten schry-
ven. Dan had hij eerst de 'nietsnutten' en 'klaplopers' naar
huiskunnen sturenenvervolgens deovertol1ige55-jarigen.
Nu zyn er misschien vele 'toppers' onder de55-jarigen weg-
gesaneerd, die inonze gemeeenschap nog erg nuttig werk
haddenkunnenverrichten.

Naar toch: een complimentaan het adresvan depre-
mier. Hy schreefeen moedigebrief.

VBC:

Dikste vinger in
pap is van Wathey

WILLEMSTAD — Dat het
juist een van de kleinere ei-
landen was, dat een rege-
rings- crisiskonveroorzaken,
vindt de Vereniging Be-
drijfsleven Curacao (VBC)
weinig opzienbarend. Die
zegt datallang te hebben zien
aankomen.

Vanafhet moment dat deBo-
venwindse eilandenin 1984er in
één keer maar liefstvier Staten-
zetels bijkregen, kon het teken
aan de wand worden gezien,
meent devereniging. De Boven-
windse eilanden kregen daar-
door immers naar verhouding
enorme invloed in het Antilli-
aanse politieke gebeuren. De
dikstevinger in de Antilliaanse
pap, werd daarbij ontegenzegge-
lijk die van St Maartens "sterke
man", DP- St Maarten- leider
Claude Wathey, constateert de
VBC, die in de jongste
nieuwsbrief aan de leden, rege-
rings- zetel Fort Amsterdam,
daarom gevoeglijk als "de
Centralekeuken" omschreef.

Aan de politieke realiteit die
hierin tot uitdrukking komt,
kan niet worden ontkomen, be-
klemtoont de VBC. Wel komt

daardoor volgens de vereniging
nog eens nadrukkelijk naar vo-
ren dat een wijziginginhetkies-
systeem allesbehalve onwense-
lijk is.

KEUKENHOBBYISTEN
IN RESTAURANT
LA BISTROËLLE

Restaurant La Bistroëlle stelt met veel genoegen haar volgende
gastkok aan U voor: de heerKees deKanter van deCentraleBankl

Na het succesvolle optreden van zijn voorgangers zal ook hij een
staaltje van zijn culinaire kunnen laten zien.
U kunt van zijn favorieterecepten genietenop zaterdag 3 oktober.
De muzikale omlijsting wordt wederom verzorgd door de bekende
Antilliaansepianist Dominico Herrera.

Restaurant La Bistroëlle stelt de komende weken meer keuken-
hobbyisten in de gelegenheid hun culinaire ideeën naar voren te,
brengen, dus bent U in voor verrassingen, maak dan tijdig Uw re-
serveringvooreen spannenddiner ophet telefoonnummer 76929. <

Open house in
Kas di Beibel

WILLEMSTAD — Op zater-
dag 3 oktober organiseert Socie-
dadAntiano di Beibel in hetKas
diBeibel vanhalfelf's- morgens
totvieruur's- middagseen open-
house. Er zyn optredens van de
gospelgroepen Ministerio de
Muzika "Luz i Amor", Glen Sil-
vanie van Gleva, The New Life
Singers en Henk- JanRuumpol.
Voor kinderen en volwassenen
zijner optredens van debekende
goochelaar Torn Presti en de
buiksprekerEddykv Andy. Ook
is er poppenkast, het vertellen
van verhalen en spelletjes. Tij-
dens de open-house krijgen de
klanten bij aankoop van artike-
len twintig procent korting.
Entree voor dit evenement is
gratis.

Cursus over
muziekonderwijs

WILLEMSTAD — Onder lei-
ding van dr Ramon Williams
hield de AMK afgelopen wee-
keinde een workshop met als ti-
tel: "Een multi- culturele be-
nadering van het kinderlied".
Ramon Williams gafzeer veel
praktische ideeën over hoe Ne-
derlands-,Surinaams-, Zuidafri-
kaans-, Engels-,Frans-, Spaans-
en zelfs Japanse liederen in de
klas gebrachtkunnen worden.
Aan het slot van de workshop
vertelde Williams dathijbezig is
om samen met Edsel Provence,
decoördinatorvan hetEilandge-
bied voor het muziekonderwijs,
eenkorte, vijfdelige cursus op te
zetten voor het muziekon-
derwijs.

JOYERIACORSOU r
JUWËUERSBEDRIJF(JEWELER) **

ENKELEVOORBEELDEN
UW OUDE-OOFFE-VERSLETEN-KAPOTTE
OFVERGETENRINGWORDTDOORONSOM-
GETOVERD TOT EEN FONKELNIEUW SIE-
RAAD MET EDELSTEEN NAAR EIGEN
SMAAK ENKEUS.
Ookkunt Ubij on«terechtvoorallareparatie»
teven* hebbenwil eenleuk* collectiegoudan
sieradenwaaronder ookooataraffllgrljn.
Onze leua: EERST KIJKEN BIJ

JOYERIA CORSOU
Rheastraat 5 (zlja.tr. Saturnuutraat)

tel. 612505.

J^HüßMOMidw^vssssl Issss? hppft haar

*?fSfPiff PLANTAGE GEOPEND
naastDeSavaanll6.

REFORM ARTIKELEN " GROENTEN " FRUIT
Openingstijden: ma.t/m za. 8.30-12_ 2.30- 6W tel.: 85433. J
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ORANJESTAD
Miloushka

van der Biezen, van Noord 62,
werd tot winnaar uitgeroepen
van de leuze- wedstrijd in ver-
band metdevan 10-17oktober te
houden schoonmaak- campagne

door deoverheid. Haarwinnende
leuze was: 'Limpieza ta e raizpa
progreso dinospais». Bij defoto:dejurydiedekeuze maakte, vlnr:
Alice van Romondt, Ito Tromp,
Lydia Dorer, Enid Croes enStan
Kuiperi.

ROTTERDAM — Het rampschip
HeraldofFree Enterprise is verkocht
aan een Nederlands bedrijf. Dat
maakte een woordvoerder van
Townsend Thoresen in Engeland
maandag bekend. Wie het schip ge-
kocht heeft en voor hoeveel wilde de
woordvoerder niet zeggen.

MOSKOU — De dissidente acade-
micus Sacharov heeft Jospin, secre-
taris van de Franse Socialistische
Partij, vorige weekeen lijst overhan-
digd met daarop de namen van
achttien gewetens- gevangenen. Sa-
charov maakt zich zorgen om hun
"zeer slechte toestand".

CANBERRA —Groot- Brittannië
is er niet in geslaagd de geruchtma-
kende memoires van zijnvoormalige
geheime agent Peter Wright van de
Australische boekenplank te weren.
Rechter Dean van het hoogge-
rechtshof in Canberra wees het ver-
zoek op verbod-Spycatcher» af

Snelle uitspraak Vanegas gewenst
ORANJESTAD — Voetbal-

verenigingRCA heeft via het
advocaten-kantoor SjiemFat
een kort geding aanhangig
gemaakt tegen het bestuur
van de Arubaanse Voetbal
Bond. Eenen andernaaraan-
leiding van de straf van vier
wedstrijden schorsing, diede
Strafcommissie oplegde aan
RCA- spelerRafael Vanegas.

Tegen deze straf gingRCA in
beroep bij de beroepscommissie,
doch kreeg vorige week van de
.■-—

beroepscommissie te horen dat
de zaak- Vanegas pas over vijf-
tien dagen kan worden behan-
deld. VoorRCA is vijftiendagen
wachten te lang omdatdeaan de
gang zijnde finale- ronde tegen
dietijd alzou zijnbeslist.RCA is
gediend met een snelle beslis-
sing in deze zaak en is daarom
naar derechter gestapt met het
verzoek de door de Strafcommis-
sie opgelegde straf te schorsen.
Dit kort gedingkomt maandag-
morgen negen uur voor.

f \
Ze zijn er weer

\mm jgJmmwWo airco's"
13.500 BTU

t . .
* Rotary Compressor
* Koperen Condensor
* Stainless Steel grill

Kwaliteit " Efficiënt - en nu ook geruisloos.
Beste prijzen — Beste kwaliteit — Beste service

J fIIRKE monEV \w
r" UUHILE HRVIfIG

run in the /vn

The Caribbean Palm Village Resort is
nou hiring people to join our Public
Relations Department, working in our
information centers and on the beach-
es inviting tourists to our resort.
You can earn Fl. 200, — per day.
Fluent English required.
No experience necessary, AW^^"
complete training Am\m\m\ WS
providod. W—^

o^'fo'/Lorl
9:00-12-00 K /"
1:30 - 400 |yVH \(tmWitmWfA(t\

RESORT

q&§Mq\ muf-—
HASVACANCIESFOR

"MARKETINGREPRESENTATIVES"
To initiatethe contact between thetourist andour dy-
namic new resort.

Must be between 2G and 35 years old.Absoiuteiy flu-
ent in English and at least MAVO-4 diploma.
Call right away for an interview.

Phone: 27000 ext. 636

Between 9:00 a.m. -12:00 a.m.
1:00 p.m. - 5:00 p.m.

I l

B Centraal
Bureau
voor de

Statistiek
ARUBA

!--- i

Informatie van allen,
Planning voor allen

Werk mee aan de
BEDRIJVENTELLING

Oktober 1987

_J

ifTa LING ANDSONS
°l^ 4 SUPERMARKETSHfVi ii ii I

£ONS Oranjestad: Weststraat 29
supermarkets OPEN: froiTt 8.00-12.00/2.00-6.00

San Nicolas: Congoweg 37
OPEN: from 8.00-12.00/2.30-6.30

SEPTEMBER MONTH END SPECIALS
Grace Corn on the Cob 540 gram.cans ’. 2.39
Hormei Spam 12 oz. cans ’. 2.99
Roland Shrimps 4 oz. cans f . 2.19
Anglo Corned Beef 12 oz. cans ’. 2.16
Libby's Diced Beets 8 oz. cans ’. 0.59
Libby's Whole Kernel Corn 8 oz. cans ’. 0.76
Maggi's Sauce 250 gram bottles ’. 1 .74
Libby's Tornato Ketchup 14 oz. bottles ’. 1 .45
Gran Pre Milk 1 liter Tetra pack ’ . 1 .56
Sea Belle Oysters 8 oz. cans ’. 2.62
Alcolado Glacial 16oz. bottles ’. 5.25
Mistolin V» gallon plastic bottles ’. 5.99
Pine Sol 40 oz. plastic bottles ’. 6.1 0
Attack Spray420 ml. cans ’. 3.60
Listerine 32 oz. bottles ’. 8.99
Lux Soap 90 gram bars ..: ’. 0.72
Little Angels Diapers large & mcd ’.14.99

CARNICERIA SPECIALS
prijs perkg.

Mula sm vet ’. 8.50
Mulacuvet ’. 5.80
Stoba ’. 8.50
Soppi L ’. 5.50
Steak Regular ’. 8.50
Intercanto ’. 10.00
Schenkel ". ’. 7.00
Rosbief ’. 9.50
Hollandsche steak ’. 9.00
Flank steak ’. 9.50
Cabrito ’. 7.00
Sukade lappen ’. 8.00
Kogel ’.12.00
Lomo ’.14.50
Mondongo ’■ 4.80
Beef Ribs ’. 6.00
Tenderloins (Lomito) ’. 18.50
Liver (Ox) ’. 3.50

Specials valid until the 3 October or until stock lasts!
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MERCURIÜS TRADING COMPANY
Fergusonstraat 116- Tel.: 21470 - 22345

JJjH maakt een
fj| fjf NIEUWE CAMPAGNE
JyilJ|l JïT|[ bekend voor inruilen van lege flessen.

jlkjSL^| i JËr Wm^AWr *Voor 12 Le9e Flessen 24/2 ontvangt U een fles 2% gratis.
jESC Ir^ IP^g^ 1 * Voor 12 Lege Flessen 12/ ontvangt U een fles 12/ gratis.

(Ol^. 40°OL ' * Voor 6 lege Flessen % ontvangt U eenfles 24/2 gratis.

Sibonné... de traditionele Rum van Aruba.

AMIGOE UUQ6NSDFIG 30 S€PT€MB€tWn<

f^|^fê|j[ UITNODIGING^-
A/ *Agfc n Met zijn allen naar de Ey
4-A 1 B.^flpi^ Koffiemorgen fl
ÉfS * VlooienmarkfH
■■■ JSff Zondag aanstaande4okto- ES
!■ I /f 3 ber Van "*0"00 * 3,0° UUr ' bon- 24'j 1 &M- in Centro Educativo CrisT

iT^W aan de Boerhavestraafclw (naast Huize deLa Sallèoy 02

!ek. nr.

"lE-10
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Deze advertentie wordt gesponserd door (ve op z
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2EEISMercurius Trading Compfcenn
v

S.CMSr Fergusonstraat- Oranjestad

STICHTING NEDERLANDSEASSOCIAT^
VOORPRAKTIJKEXAMENS: <JJi

De Directeur Onderwijs opARUBA maaktbekend datde AlR C

EXAMENS, *»

uitgaande van de bovengenoemde Stichting, gehoudenzullen worden op 8 «driersdecember 1987(dagexamen) en op 11,12en 13 januari 1988(avondexamen),com pr
De schriftelijke aanmeldingvoor deelnemingaan bovenvermeldeexamenskai£[ißGiNi
en met 10oktober 1987 geschieden bij deDirectie Onderwijs Aruba, afd. 6>-ECTi
amenbureau,Frankrijkstraat nr.3onder duidelijkevermelding van NAAM,AMEN EXAMEN. 'lE/
Voorts dienen de navolgendestukkente wordenovergelegd: tv-_-,1.Bewijsvan inschrijvinginhetBevolkingsregister:
2.Betalingsbewijs examengeld:

M.8.A., Marketing en Bedrijfseconomie ’.95.- (dagexamen) PSCOI
Boekhouden enBedrijfscorrespondenties ’.90.- (dag- en avondexamenNLEV/
Wiskunde ’.70.-(avondex.) 1=20.15
Basiskennis Boekhouden ’.90.- (avondex.) IVE-IN

3. Bewijs van eventuele vrijstellingen.
ITICA'E

Het examengeld dient gestort te worden bij deAlgemeneBank Nederland opra öo bru
nlng nr.31.81.332t.n.v. debovenvermelde Stichting. Kba bnj
De Avondexamens worden in de middaguren afgenomen.

CHTR
njesta

De Directeur Onderwijs Arufc j*08*-
Aruba, 28september 1987. i Chiq

lerE. E
* is, tel.

——«erart;
fepitaal

111 Croes & Croes s
Accountants |^*

i:tel.:
Op korte termijn hebben wij plaatsingsmogelijkheid vo{j,r b]
een , n of

ERVAREN DIRECTIE SECRETARESSE*
ÏRSI

Vereist: ght

V.W.0., eventueel H.A.V.0.-diploma, alsmede secreti '£«*resse-diploma of gelijkwaardigeopleiding en liefstrrn n

enige ervaring met word processing, so s
van 2

Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk te richten aan: '070

Croes & Croes «te
\L(te

T.a.v. de heer E.O. Croes 301
Nassaustraat 85 (Ennia Gebouw) .„_,
P.0.80x701 T2
Aruba, tel. 32098/31998. «nsd.

ïrder

$w(?Klynveld Kraayenhof & Co.

: ARUBA DAILY %\ ENTERTAINMENT (

Z Aruba's most elegant
" restaurant
: mfwmmo
" Fine french and inter-Z national Cuisine.
" All meals prepared to the5 delight of the Gourmand,
" and served "on the

" stone".
" For reservationsZ call 24544

" Wilhelminastraat 7

®' L GOLDEN TULIPI ARUBA CARIBBB>
RESORT & CASINO

FANDANGO Sr
nightclub proudlypresents |*~

THERASCALS
The world famous Pa ~Barons original harm1 Jll
nica.exp. on Mondays

DAILYCURTAWTIM^IOJPV Pi("xceptooThurédtys) 'V/J
Club openfrom 8:00 p.m. till2:00a.r_.

Coveronargeshow-timessmin. 2 dr*»"
For reservatkxis please call33555 V)

" Gezellige sfeer, goede servicevindt Uin RESTAURANT

I C»'ff_l_fö__ftK®H! j>
J Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HApfVut!
" HOUR (6.00-7.00) of dinner (18.00-23.00). IeaZ Telefoon 22977 of 27833 S
" Boulevard
: Theatre
| I II
" TODAY

" at 8:15 & 9:15 p.m.

m\ vol___E^liii__i^_K: Ji ■""'
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" THE PREDATOR
"# ACTIOIM 18yrs.

Drive - Ine
TODAY S;

at 8:30 p.m. Ditjjeb
%
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ARUBA AGENDA
tO- fOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00l**~ 0-17.30 uur; zaterdag gesloten.

£_. Ln: 24333.

ftroo spoedgevallen na kantoortijd: 21639,'Uddoen223l6.Sall( boy: 027-849.

rek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.SHe:100.
ftMCENTRALE:IIS.

lISK^KERTJES verschijnen op dinsdag en»g en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-t/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
jveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die

en donderdag voor 10.00uurpn zijn, kunnen de dag daarop (dus
bgen vrijdag) verschijnen.

OSCOPEN
amenfJLEVARD THEATER

1:20.15+21.15uur7?>e/>redator (18jr.).
WE-IN:2o.3ouurß/3<*Hooter (18jr.).

JTICA'S(nachtdienst)
1 opr«ao brug: Sta. Anna, tel.:28181.

"ba brug:San Nicolas, tel.: 45712.
(CHTREGELING DOKTOREN
njestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki

AnjJndert, Paradera en Sta.Cruz: dokterR.
Ta, Irenestraat 21, tel.: 21380/21839.

«7.i Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
terE.Bodene,via CentroMedicoSan Ni-

"~""os, tel.: 48833.
—«terarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300

Spitaai).
f GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
ird:tel.: 23425;SantaCruz enParadera:
28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
SO/48301;SanNicolas: tel.: 45906; Da-
ï. tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

S*or brandgevallen, ongelukken of
!ft of ander ongeluk gelieve

_.*rmcentralf op tebellen, tel.: 115)
E

"ERSEN
GHT INFORMATION CENTER: dage-

-fQI; 'geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
i_, informatiesviaverkeerstoren.tmi

SO SERVICE CENTER (Oranjestad):
00uurper daggeopend(alleen geslo-
'vanzondag 20.00 uur totmaandagmor-
'o7.oo uur).

>KTER HORACIO ODUBER HOSPI-
M(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
130-19.30uur.

'NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
852/22817): informatiecentrum
Bnsdag geopend van 08.30-12.00 uur -frdenbaaistraat 8(boven).

Morgen Sanifesta, zondag Ban Topa
Codesan: activiteiten
in pen voor San Nicolas

SANNICOLAS—In het ge-
bouw van CODESAN te San
Nicolasvertelde MaryVrolijk—een van demedewerksters
van degroepdiemeerleven in
de San Nicolas- wereld wil
brengen — over de plannen
hiervoor.

Morgen wordt weerSanifiesta
op de Promenade gehouden met
medewerking van Sound and
Harmony. Vrijdagmiddag van
drie tot zes uur volgteen demon-
stratie van handenarbeid- arti-
kelen. De Connor Steelband en
een kah'i orgel zorgen voor de
muzikale omlijsting. De grote
attractie is aanstaande zondag

met «Bantopa denPromenade»,
welke om elf uur een aanvang
neemt. Er zullen vele artikelen
te koop zijn en instellingen,
kooplieden of anderen, die hier-
aan medewerking willen verle-nen, kunnen contact opnemen
met Mary Vrolijk (tel.: 45933,45602 of 41587). Er wordt nietsinrekening gebracht door deor-
ganisatoren om goederen op dePromenade te verkopen, wel
moeten de prijzen beneden denormale hoogte liggen.

Van Wemawerdreeds bericht
ontvangen dat deze maatschap-
pij met een groot aantal artike-lenvan zijn hardware-zaak aan-
wezigzal zijn.Van dezijdevan de
taxichauffeurs en hotels werden
reeds toezeggingen ontvangen,
datzoveel mogelijk mensennaar
San Nicolas zullen worden ge-
bracht. De taxi's zullen groepen
van vijfvormen om detoeristen
naar San Nicolas tebrengen. De
hotels, die zich met timesharing
bezig houden, hebben detoezeg-
ging gedaan dat zy in hun ver-
koop- programma's de activitei-
tenin San Nicolasonder de aan-
dacht van hun adspirant- klan-
ten zullen brengen.

Wat de toekomst van de Pro-
menade betreft wordt gewerkt
aan de algehele reorganisatie
onder meer van de kiosken. DePromenade zal viermaal per
week geopend zijn: namelijk op
woensdagmorgenen donderdag-, vrijdag-enzaterdagmiddagvan
twee tot zes uur. ledere donder-dagzijner cultureleactiviteiten,terwijl een keer per maand deTaskForce een Sanifestazal or-
ganiseren. Ook met detourope-
rators werd gesproken, die eve-
neens hun medewerking toezeg-
den,maarzijvinden ookdatopde
eerste plaats dezakengoedgere-
geld dienen te worden zodat de
gasten inSanNicolasookwerke-lijkeen goedverzorgdgeheelkan
worden geboden. Dat de inwen-dige mens op dePromenade niet
vergeten wordt, blijkt uit hetplan om binnen korte tijd eenfood center metArubaanse scho-tels te openen. Ook aan de be-planting van de Promenade zalalle aandacht worden besteed.

DENVER - Congreslid Patricia
bchroeder heeftzich teruggetrokkenalskandidaat voor de democratischepresidents- nominatiein 1988.Zij zeidatde eisenvoor een campagneover-weldigendzijn en het te laat was omallesvoor elkaarte krijgen. Zij vondde campagne te zwaar alleen maarom als voorbeeld te dienendat vrou-wenookpresidentkunnenworden,

Tele-Aruha
WOENSDAG: 18.00Thundercats
18.30CNN international news; 19.31
Smallwonder;20.00Telenoticias;2o.3<
Nature ofthings; 21.00Documentaries
«For all the góod intentions»; 22.00Te
lenovela: «Venganza de Mujer: 22.5(
Larry King show; 23.10 Showbiz todaj
(CNN); 23.30 CNN Sports tonight (live)
24.00 Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters
18.30 CNN international news; 19.3(
Beachcombers; 20.00 Telenoticias
20.30 Miniserie; 21.30 The Paul Anks
show; 22.00 Telenovela: «Venganzad«
Mujer; 22.45 Larry King show; 23.1C
Showbiz today (CNN); 23.30 CNN
Sports tonight (live); 24.00 Sluiting.

MAO bestaat tien jaar
Mrecteur Sjon No Maduro: grotere
Verscheidenheid cursussen nodig

— De
f *b.ool voor Middelbaar Ad-
ministratiefOnderwijs Aru-> (MAO) bestaat op 13 okto-

tien jaar.
öeschoolwerd indertijdoffici-t *» ingebruik gesteld doorgede-

Neerde nu*. J. van derKuyp. In
2*afgelopen tien jaariseen groot
j'Mtal MAO- leerlingen ge-
ragd voor administrateur, as-
?*tent administrateur en secre-

[faesse. Verschillende MAO-
volgden hun verdereJWeidinginde VerenigdeStatentj 1 Nederland. De meerderheid:i!?ef op Aruba en is werkzaam

Iijl deoverheid, dehandelofin de.J?reca- sector. Ook leerlingen
\rt Bonaire en de Boyenwinden
J'bben hun opleiding gehad bij

MAO- school en bekleden
j?ans verantwoordelijke posi-
*B op hun eilanden.
j MAO- directeur, Shon No Ma-

| j^o,isvan meningdatteneinde
optimaal van

dienst tezijn, het nodig is met di-
versificatie tekomen van de op-
leiding die momenteel aan de
MAO- school wordt gegeven. De
gedachten gaan in derichting
van uitbreiding van de cursus-
sen naar gelang de huidige be-
hoeften in de gemeenschap, al-
dusMaduro.

Het tien- jarigbestaan van de
MAO- school wordt op vrijdag 2
oktober gevierd met een feest op
school, waarvoor ook de ex-
-leerlingen voor uitgenodigd
zijn.

ORMA-”markt”als bijdrage aan
Toerisme-week

ORANJESTAD—Inhetka-
dervan de Toeristenweekor-
ganiseert de Oranjestad Re-
tail Merchants Association
(ORMA) een «shopping
happening»opvrijdag2okto-
bervan drietot zesuur 's mid-
dags.

Vann deregering werden alle
nodige vergunningen gekregen
om goederen, eten en drinken te
verkopen op het trottoir voor de
verschillende winkels. In ver-
band hiermee zal de Nassaus-
traat vrijdag van twaalf tot zes
uur 's middagsvoor hetverkeer
gesloten zijn om de handelaren
gelegenheid tegeven hunwaren
uit te stallen. De «shopping
happening» zalworden opgeluis-
terd door een brassband en een
steelband.

Zwemwedstrijden
y ORANJESTAD — In het PO-A- zwembad worden m het ko-
jj6ndeweekeinde zwemwed-
jlfijdengehouden tussen dej^em- verenigingen Aruba
jjjflphinsSavaneta, The Arubasarlins en de Barracuda's. De
jedBtrijden beginnen op vrij-
dagmiddag halfvier en worden
i^ortgezet op zaterdagmorgen
??*fnegen. Het inzwemmen be-
r^t een half uur voor aanvang
*« de wedstrijden.

Personeel Ontvangerskantoor nagenoeg eensgezind:
Ontvanger Vos moet blijven, desnoods
met technische bijstand naast hem

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstgden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandagt/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ooktus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdag van 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

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

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), isdagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.
BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN«MANNAOBRA»: elke
maandag en donderdag van 09.00-12.30
uur gelegenheid om producten tekopen in
hetoude gebouwvan «BibitoPin», t/o Pro-
testantse kerk, Piedra Plat.

DENIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 19.00uurkerkdienst.
FADA(Fundashon Anti-DrogaAruba):
21.30 informatieve/educatieve workshop
0.1.v. J. de Sousa FernandezPerna voor ou-
ders en anderegeïnteresseerden- Bibliote-
ca Nacional.

PROJECTO EDUCACION PA ADULTO
(PEA): 19.30-21.00cursus «Basis horticul-
tuur- St.Antonus College, Sta.Cruz.

SPORT
BASKETBALL: 19.30 uur Connie Francis
Clubvs RCA/Mariboro (dames); 21.00 uur
Rftz/Ling andSons vs GoldCrown/Dowco
(heren) - Sporthal.

BASEBALL (AA-klasse): 20.00 uur
MarlborovsArubaVideoCentre -Bias Man-
sur Ballpark.

DONDERDAG
DIVERSEN
SPORT
ZEILEN(tot2oktober):lo.lsenl4.lsuur
internationale Sunfish- kampioenschappen- beach Golden Tulip Aruba Caribbean
Hotel.

ORANJESTAD — Veertig
van de 49 personeelsleden
van het Ontvangerskantoor
hebben in een brief de minis-
ter van Financiën, Armand
Engelbrecht, verzocht alle
door hem voorgenomen be-
slissingen in de zaak "Ont-
vanger Michael Vos" aan te
houden. Het personeel is be-
reid tothetuiterstetegaanom
deminister te overtuigen dat
de heer Vos moet aanblijven,
en achthetmoreel niet aan-
vaardbaar dat een landskind
opzijwordtgeschovenomeen
vreemdeling in zijn plaats te
benoemen.

In hunverklaringgaatmen in
op derecente gebeurtenissen en
op hetrapport van de heren Vis-
ser enDe Vliegerdat deminister
aanbeveelt een Ontvanger uit
Nederland te laten komen die
het Ontvangerskantoor zalmoe-
ten reorganiseren. In de brief
wordt voorts overwogen dat zij-
dens de minister in deze zaak
reeds in principe een beslissing
is genomen, dat Vos de minister
tekennen heeftgegeventegen de
komst van een Europese Neder-
lander bezwaar te hebben mits
deze Nederlandse Ontvanger
naast hem als Ontvanger, in het
kader van technische hulp, zijn
organisatorische werkzaamhe-
den zal gaan verrichten. Dat de
minister de heerVos dit catego-
risch heeft geweigerd.

Hetpersoneel vindt, dat juist
nu dat er een aanvang is ge-
maakt met de herstructurering
van het Ontvangerskantoor,
waardoor een groot deel van het
takenpakket uit handen van de
Ontvangerzalworden genomen,
dezezodoendezich helemaal kan
inzettenvoor dewerkelijke taak
van de Ontvanger.

Het personeel is van mening
dat deOntvangeronder de gege-

ven omstandigheden niet beter
kon doen gezien:- het gebrek aan personeel
(waarvoor Vos de minister
meerdere malen heeft ge-
vraagd);- deslechtebehuizing(jarenlang
werd scheiding tussen de afde-
lingenbeloofden ookverhuizing
naar het MSA- gebouw);- gebrek aan kantoor- behoeften
(er ontbreken telmachines, tik-
machines, opbergkasten enzo-
voorts).

Voorts is het personeel van
mening dat de schuld van een
systeem dat gedurende de
laatste 25 jaren door politieke
verwikkelingen en ouderwetse
regelingen zodanig is verwaar-
loosddatwijthans ineen crisissi-
tuatie zijn beland, niet op één
persoon (Michael Vos) dient te
worden geschoven doch opeenie-
der die in deloop derjarenopde
een ofandere manierzijn steen-
tje heeft bijgedragen. Op Mi-
chaelVoskan evenmin de schuld
worden geschoven,vindt hetper-
soneel, dat voormelde crisis de
laatste 2/2 jaar schrikbare vor-
men heeftaangenomen vanwege
het vertrek van deLago en van
het feit dat de inspectie juist in
deze periode maar liefst hon-
derdduizend aanslagenheeft op-
gelegd.

Inde briefgarandeerthet per-
soneel de minister dat met het
aanblijven van de heer Vos, het
personeel zich extra zal inspan-
nen om de gedurende jaren
achtereen opgelopen
achterstanden in te halen. Er
wordt nog te kennen gegeven,
dat hetpersoneelbereid istothet
uiterste te gaan om de minister
te overtuigen dat de heer Vos
moet aanblijvenen dathetperso-
neel het moreel niet aan-
vaardbaar acht dat een
landskind opzijwordt geschoven

om een vreemdeling in zijn
plaats te benoemen. Deze ver-
wijderingkan niet in het belang
vaneengoedefunctionering van
de organsiatie van het Ontvan-
gerskantoor worden geacht, al-
dus het personeel verder. Dat
door verwijdering van de heer
Vos dewerksfeer op het Ontvan-
gerskantoorzeer negatief zal
wordenbeïnvloed, terwijl het
juistindebedoeling van hetper-
soneel ligt om het uiterste te
doen omdefunctionering van de
organisatie op een zo efficiënt
mogelijke wijze te latengeschie-
den,zo wordtnog in debriefnaar
voren gebracht.

Tot slot wordt minister En-
gelbrechtverzocht alle doorhem
voorgenomenbeslissingen in de-
ze zaak aan te houden. De heer
Michael Vos als Ontvanger te
handhaven desnoods met
technische hulp uit Nederland
om hem de kans te geven zich
waar temaken en hemookdeno-
dige «tools» en personeel te ver-
schaffenom zich waartekunnen
maken. Copieën van deze brief
werden gestuurd naar onder
anderedeminister-president, de

directeur derBelastingen en de
ambtenaren-vakbond SEPA.

ORANJESTAD — Degenen,
die ingaande 1 oktobergaanwer-
ken aan de bedrijfstelling, heb-
ben dezeweek de nodige instruc-
ties gekregen van personeelsle-
denvan hetCentraleBureau van
de Statistiek. De tien tellers zijn
dedamesG. Gomes-Nicastia, M.
Dirksz,R. Baarh- Chan, T. Arti-
nus, M. de Windt- Pourier, S.
Chong-Koolman, N. Erasmusen
M. Bardouille- Rumnit. En de
heren E. Wever enR. Vrolijk.

Samson wint Echi
Croes-golfbeker

SAN NICOLAS —De laatste
wedstrijden werden gespeeld
voor het «Echi Croes MemorialGolfTournament», waarbij
bleek dat in de A-flight HubertSamson winnaar werd met een
214 score. In deB-flightwon Hu-bertKwidama met eenscorevan
216, terwijl in deC-flightAndresWillems winnaarwerd met een
score van 201. De trofee voor dealgemene winnaarwerd gewon-
nendoorHubertSamsonmeteen
low grossvan 220.Het geslaagde
toernooi had als sponsorhetCon-
corde Hotel.

Bij Sunfish-WK
Smeulders
van Curacao
aan leiding

ORANJESTAD — De beide
races—nummer 3 ennummer
4 —van het opAruba aan de
gang zijnde Sunfish- we-
reldkampioenschap werden
dinsdag gewonnen door de
Curacaoënaar S. Smeulders.

Hij staat na vier races aan de
kop met 17.4 strafpunten. Voor
Aruba staat Emil Weststrate na
vier wedstrijden het hoogst ge-
noteerd met 83.0 strafpunten,
goedvoor een twaalfde plaats.

Na de uitslagen van gisteren
ziet de topten-lijst alsvolgt uit:
1. S, Smeulders (Curacao) 17.4,
2. B. Sutphen (VS) 23.0, 3. M.
Smith(Bermuda) 34.4,4. S. Kyle
(VS) 41.0, 5. D. Martinborough
(Bahamas) 45.0,6. P. Patin (VS)
53.0, 7. E. Swan (VS) 53.0, 8. G.
Ross (VS) 57.7, 9. M. Costanzo
(Venezuela) 69.7,10. N. Novag-
lia(Colombia) 76.0.

Vandaag wordt maareen race
verzeild, donderdag weer twee
races en vrijdag de 8e tevens
laatste race van het kampi-
oenschap.

Campagne voorzitterschap Wereld-judobond

Anton Geesink
is op bezoek

ORANJESTAD — Met
American Airlineskwam gis-
teravondAnton J.Geesinkop
Aruba aan. Hij werd welkom
geheten door de voorzitter
van deAruba Judobond,Dolf
Croes, en secretaris Cesar
Kip.

In de Aruba Beachclub had
Geesink vanmorgen allereerst
een ontmoetingmet het bestuur
van deAruba Judobond gevolgd
door het Comité Olimpico Aru-
bano. Voordat de lunch in Casa
delMar werd gebruikt ontmoet-
teGeesinkdeministervan Justi-
tie en Sportzaken, Watty Vos.
Vanmiddag volgt eerst een ge-
sprekmet depers, waarna Anton
Geesink in gezelschap van be-
stuursledenvan deAruba Judo-
bond bezoeken zal brengen aan
het Piedra Plat Judo Center,
Noord Judo Center en Oranjes-
tad Judo Center in het YMCA-
gebouw te Dakota. Vanavond
réist hij doornaar Curacao.

De heer Geesink, die ontvan-
genwerddoorhetgehelebestuur
van de Judobond, ASU- voorzit-
ter Hans Zaandam en Karel
Arends (voorzitter van Marcial
Arts Federatie), verklaarde bij
aankomst dat hij naar Aruba
was gekomenin verband meteen
rondreis die hij maakt als cam-
pagnevoor deverkiezingvan het
voorzitterschap van de Wereld
Judobond. Hij verklaarde blij te
zijn daarbijookArubatekunnen

aandoenen in korte tijd ietsvan
het judoleven op Aruba te zien.

Anton Geesink wasvele lange
jaren Nederlands judokampi-
oen, 21 maal Europees kampi-
oen, tweemaal wereldkampioen
—1961 Pai-ys en 1965Rio deJa-
neiro— in 1964 werdhij Olym-
pischkampioen inTokyo. Onder
devele onderscheidingen, diehij
in de loop der jarenkreeg toege-
kend, was onder meerviermaal
Nationale sportmanvanhetjaar
in Nederland. Hij is erelid van
vele judo- organisaties. Sinds
mei 1987 is hij bestuurslid van
het Internationale Olympische
Comité.

SANTA CRUZ —Korfbalclub Bionic zal inver-
band met zijn tien- jarig be-
staan een toneelstuk getiteld
«E amor di Dorita» opvoeren.
Het stuk staat onder leiding
van mevrouw Lilian Caster-
Luidens.

Derollen indittoneelstuk zijn
in handen van Ada Luidens,
Maikito Croes, Eileen Dijkhoff,
Claret Lopez, Angelique de
Vries, Albert Knot, Ada Croes,
Ruben Werleman, Sussana de
Vries en Roque Yrausquin. «E
amordiDorita» wordtop donder-
dag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10
oktober in Cas di Cultura opge-
voerd.

Niets van opbrengst voorAruba
Verkoop Sintmaartense
Sweepstake is verboden

ORANJESTAD — De ver-
koop van de Sint Maarten
Sweepstake/Little Luck Piek
isdoor deautoriteitenopAru-
baverboden. Tweeweken ge-
leden kreeg mevrouw Kool-
man, die de belangen van de
Sweepstake op Aruba behar-
tigde, bezoek van de politie
metdemededelingdatdever-
koop van de Sweepstake op
Aruba niet meer is toeges-
taan.

Hierdoor zouden tientallen
verkopers—die naast anderelo-
terijen ook de Sweepstake ver-
kochten — minder inkomen
gaankrijgen. In ditstadiumwil-
de mevrouw Koolman nog geen
verderereacties gevenomdat ad-
vocaten op Aruba en Sint Maar-

ten zich met de zaak bezig hou-
den. Onder meer of het verbod
van deregering tot verkoop van
de Sweepstake wel gerechtvaar-
digd is.

Van regeringszijde was nog
geen commentaar te krijgem.
Wel staat vast dateen van dere-
denen dat de Sweepstake- ver-
koop op Aruba verboden werd,
geschieddeomdat in feite Aruba
niets van deopbrengst van deze
loterij ontvangt, terwijl dit bij-
voorbeeld bij deLandsloterij van
Curacao wel goed geregeldis en
instellingen op Aruba regelma-
tig donaties van de Landsloterij
hebben ontvangen. Weliswaar
kan hierbij gesteld worden dat
catoochi illegaal is, maar feit is
dat het geld van ditsoort loterij
op Aruba blijft circuleren.

Golfclub: dit
jaarnog
veel activiteiten
SAN NICOLAS — Uit een
verslag van de tournament-
director van de Aruba
Golfclub, Braulio Wester —dietezamenmet IvanArndell
en Pat Koek ook de tourna-
ment- commissie vormt —blijkt dat voor dekomende
drie laatste maanden van
1987er niet minder danveer-
tien toernooienop de agenda
van deAruba Golfclubstaan.

De wedstrijden zijn: 10 okto-
ber: Presidents Cup (eerste 18
holes), 17 oktober: Junior Tour-
nament, 18 oktober: Finals Pre-
sidents Cup, 24 oktober: Cham-
pion of Champions, 25 oktober:
Finals Champions ofChampi-
ons, 31 oktober: Taxi Drivers
Tournament, 1 november:
Sportdag taxidrivers tegenAru-
ba Golfclub, 7-8 november club-
kampioenschap 1987/88(eerste
18holes), dat in het weekeinde
van 14/15 november wordt
voortgezet, 22 november: finales
kampioenschap, 28/29 novem-
ber: 36 Holes Tournament
(eerste 18holes), 6 december: fi-
nales, 12 december.Blind Holes
Tournament, 20 december:
Christmas Basket Tournament.

In cocaïne-zaak
tweede verdachte
aangehouden

ORANJESTAD — Na de
aanhouding van Carlos H. op
de luchthaven toen hij op het
punt stond om naar Neder-
land te vertrekken met een
kwihitafel waarin vijftien ki-
lo cocaine verborgen zat,
werd ookK.C. aangehouden
inverband methetonderzoek
datgaande is.

De afdeling Verdovende Mid-
delen en Douane- recherche wa-
ren ervan op dehoogte datkwihi-
tafels gebruikt werden om verd-
ovende middelen te vervoeren,
doch vermoedelijk geschiedde
ditsteedsmetkwiMtafels incon-
tainers.

Inmiddels zorgt het vervoer
van cocaïne naar Nederland er
voordatdeDouane in Nederlandbijzonder aandachtbesteedt aan
aankomende passagiers en ba-
gage uit Aruba. Meer dan voor-
heen wordt bagage van Aru-
baanse passagiers op Schiphol
aaneen onderzoek onderworpen.
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ORANJESTAD -in Colegio
Arubano werd een tentoonstel-
ling in de hal van de schoolgeo-
pend, naar aanleiding van de
Themadagen, metalsonderwerp
MDS, welkestudiedagenvoor de
leerlingen van devierdeen vijfde
VWO werd gehouden (zie foto).
De tentoonstelling is deze week
danin ColegioArubano van halfdrie tot vijfuur gratis toeganke-
lijkvoor belangstellenden.
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ECD-NDTEN
De Japanse minister van Inter-
nationaleHandel en Industrie,
Hajime Tamura, is naar Was-
hington vertrokken in een po-
ging Amerikaanse vergeldings-
maatregelen te voorkomen te-
gende illegaleexport van strate-
gische goederen door Japanse
ondernemingen aan het
Oostblok. Tamura zal proberen
Amerikaanse regerings- functi-
onarissen ervan te overtuigen
dat zijn regering de controle op
dezeexport heeftverscherpt. Het
Japanse concern Toshiba hangt
een importverbod in de VS voor
tenminste twee jaar boven het
hoofd wegens de illegale export
van Defensie- technologie naar
de Sovjetunie.

Europees commissaris Claude
Cheysson heeft onlangs in Da-
mascus verklaard dat de EG
spoedig overeenkomstenmetSy-
rië zal sluiten aangaande de fi-
nancieringvan twee grote pro-
jecten. Deze omvatten een be-
drag200miljoen dollaren liggen
op het terrein van we-
tenschappelijk onderzoek en ir-
rigatie. Volgens Cheysson is de
economische samenwerkingtus-
sendeEGen Syriëna hetconflict
tussen dit land en Groot-
Brittannië niet stopgezeten zijn
politieke sancties de ver-
antwoordelijkheid van de rege-
ringen van afzonderlijke EG-
lidstaten.

Volgens een top- functionaris
van de Chinese atoomindustrie
ligtzijnlandinnucleairetechno-
logie ver achter op de Westerse
industrielanden en zal het voor
een lange tijd voor zijn energie-
voorziening nog afhankelijkzijn
van energiebronnen als steen-
kool en water. Deskundigen op
een internationale conferentie
over kernenergie in Peking
waarschuwden er echter voor,
dathetgebruikvan steenkool als
energiebron het milieuvan Chi-
na ernstige schade kan toe-
brengen.

Het bod van het Britse uit-
zendbureau Blue Arrow op de
Amerikaanse branche- genoot
Manpower is geslaagd en daar-
meekomt deweg vrijvoor eenre-
cord- aandelen- uitgifte van 873
miljoen pond ter financiering
van het bod. Hetbod was een for-
maliteit geworden nadat de di-
rectie van Manpower enige we-
ken geleden met overneming
door BlueArrow had ingestemd.

Het Britse verzekerings- con-
cern Equity and Law heeft een
bodvan hetAustralischeBrierly
Investmentsverworpen. Het bod
van 367 miljoenpond sterling is
volgens hetbestuurvan het ver-
zekerings- concern niet inhetbe-
lang van de aandeelhouders.
Brierly is een houdster- maat-
schappij van deAustralische be-
leggerRon Brierly.

De Portugese economiegroeit op
dit moment zo snel dat derege-
ring isgedwongendegroei-voor-
spellingen voor 1987 naar boven
toe bij te stellen. De toeneming
vanhetBruto NationaalProduct
wordt nu geschat op 4,6 procent
tegen eerder3,7. Daarmee groeit
de Portugese economie sneller
dan alle andere economieën in
West-Europa.De groeiwordt on-
dersteund door een toeneming
van de investeringen met veer-
tien procent en een groei van de
bestedingenvan vijfprocent.

De Hooge Westward te Bussurn
heeft samen met enkele Neder-
landse institutionele beleggers
een onderneming opgericht,
Westward Capital, die gaat in-
vesteren in deelnemingen in
snelgroeiende Amerikaanse on-
dernemingen. Westward Capi-
tal is begonnen met een vermo-
genvan zeven miljoen dollar.De
directie wordt gevoerd door de
Hooge Westward, die daartoe
een samenwerkingisaangegaan
met de in Atlanta, VS, gevestig-
de Investerings- bank Grubb en
Williams.

Hongkong heeft in de eerste zes
maanden van dit jaarvoor 3,5
miljard dollar aan tex-
tielproducten uitgevoerd, 25
procent meerdanin devergelijk-
bare periode van vorig jaar.
Daarmee is Hongkong op de
eerste plaats blijven staan van
de wereld- ranglijst van textiel-
exporteurs. De textielindustrie
rekent erop, datzij moeilijke tij-
den tegemoet gaat omdat in de
Verenigde Staten, degrootste af-
nemer van textieluitHongkong,
strenge invoer- beperkende wet-
ten in voorbereiding zijn.

Het Brits-Franse consortium
Eurotunnel, dat belast is met de
bouwvan detunnel onderhetka-
naal, heeftzijnhandtekening ge-
zetondereen aceoordvoor een le-
ning van één miljardpond ster-
ling van de Europese Investe-
rings- bank (EIB). De EIB- le-
ningmaakt deeluitvan eenpak-
ketvan vijfmiljardpond aan le-
ningen van vijftig internationa-
le banken. In novembermoethet
laatste onderdeel van het finan-

cierings- programma worden af-
gerond meteen uitgiftevan aan-
delenterwaardevan 750miljoen
pond.

De munteenheid van Argenti-
nië, de austral, is opnieuw gede-
valueerd, Deze keer met 2,41
procent. Het is de derde waarde-
vermindering in zeven dagen.
De officiële aankoopkoers be-
draagt nu 237,50 austral per
honderd dollar en de verkoop-
koers 238,40 austral. Op de
zwarte markt wordt voor hon-
derd dollarongeveer 318 austral
betaald.

Het financiële schandaal, dat de
malversaties door het Agro- in-
dustrie- concern Agrokomerc in
Joegoslavië hebben ontketend,
is een gevolg van ontoereikende
wetgeving en verkeerd bankbe-
heer, aldus de Joegoslavische
premier Mikulic. Het is het
eerste officiële commentaar
sinds het schandaal in de open-
baarheidkwam. Er zijn 63 ban-
ken in de problemen geraakt en
inmiddels zijn er zes Agroko-
merc- functionarissen gearres-
teerd. Er lopen verder nog 92 ar-
restatiebevelen.

Frankrijk en Egypte zijn het
eens geworden over een her-
structurering van een deel van
de buitenlandse schuld van
Egypte. Het gaat om een bedrag
van tien miljard frank. Nadere
details zijn nog niet bekendge-
maakt. Bij eerderebesprekingen
konden de twee landen het niet
eens worden over het renteta-
rief. Egypte heeft een totale bui-
tenlandse schuld van veertig
miljard dollar.

De voorzittervan deraad van be-
stuur van het Westduitse auto-
mobiel- concern BMW, Eber-
hard von Kuenheim, verwacht
datBMW ditjaarbij gelijkeafzet
en een gedaaldedollarkoers tien
procent meer omzet zal behalen.
VolgensVonKuenheim is er een
steeds sterkere vraag naar
BMW's, terwijl deproductie- ca-
paciteit van het bedrijfopditmo-
ment volledigwordtbenut.

De Braziliaanseministervan Fi-
nanciën,Luiz CarlosBresserPe-
reira, isinWashington aangeko-
men voor overlegmet zijn Ame-
rikaanse collega JamesBaker.
Er zal onder andere worden ge-
sprokenover het nieuweBrazili-
aanse plan om de helft van de
bankschulden van hetlandom te
zetten in waardepapieren. Ba-
ker heeft nog niet laten weten
wat hij van dit onlangs be-
kendgemaakte plan vindt.
De Kamer van Koophandel en
Industrie (CCI) in Bayrut meent
dat de export van Libanon dit
jaarruim vijftig procent hoger
kan uitvallen dan vorig jaarals
gevolg van dekoersval van het
Libanesepond. VolgenseenCCl-
rapport zal de Libanese uitvoer
dit jaartussen dedertigen veer-
tigmiljardLibanese pond bedra-
gen, hetgeen tegen de huidige
koers neerkomt op ongeveer 130
miljoen dollar.
Frankrijk, Groot-Brittannië,
West-Duitsland en Spanje, de
vier Europese landen die deel
uitmaken van het vliegtuig-
bouw- consortium Airbus Indus-
trie, hebben na afloop van be-
sprekingen in Parijs hun solida-
riteit bevestigd met het oog op
Amerikaanse klachten aan-
gaande oneerlijke subsidiëring.
De ministers van de vier landen
bleken unaniemvan meningdat
de beschuldigingen ongegrond
zijn. De Airbus- participanten
wijzen hierbij steeds op de indi-
recte subsidiëring, diedeAmeri-
kaanse vliegtuig- bouwers ge-
nieten van Defensie- orders. La-
ter deze maand komen de minis-
ters opnieuw bijeen, in
München.

T. Boone Pickens, de Ameri-
kaanse beurspiraat, heeft de
aandeelhouders van het mijn-
bouw-concern NewmontMining
een directbod gedaan van95 dol-
lar per aandeel. Pickens wil 28
miljoen aandelen(42 procent) in
handen krijgen. Samen met het
belang van 9,9 procent, dat hij
reeds heeft, zou hij dan de meer-
derheid van de aandelen New-
montin zijnbezitkrijgen. Vorige
week heeft Pickens de directie
van Newmontreeds op dehoogte
gesteld van zijn overnemings-
plannen. Op Wall Street twijfelt
niemander nu nog aan, dat het
Pickens ernst is met zijn overne-
mings- plannen voor Newmont.

De voorzittervan deraadvan be-
stuur van het Amerikaanse che-
mie- en bouwmaterialen- con-
cern GAF Corporation, Samuel
K. Heyman, wilzijn eigenbedrijf
voor 2,3 miljarddollarin contan-
ten en aandelen overnemen.
Heymanheeftreeds achtprocent
van de aandelen GAF in zijn be-
zit. Of het plan van Heyman
slaagt, hangt af van het
standpuntvan derest van hetbe-
stuurvan GAF.

Ook studiemogelijkheidvoor extra uitkeringen

Regering: controle op
misbruik onderstand

ORANJESTAD —De Aru-
baanse regering heeft beslo-
ten een strenge controle te
gaan uitoefenen oppersonen
die onderstand ontvangen of
zij daarnog welrecht op heb-
ben. Inditverbandbesloot de
regering, dat personen die
zelf latenwetengeen recht op
onderstand meer te hebben
omdat zij andere inkomen
hebben, het ontvangen be-
drag niet behoeven terug te
betalen. Anders is het geval
met personen dieonderstand
blijven ontvangen, terwyl _y
er geenrecht op hebben.

Indien ditbij een verscherpte
controle blijkt, danzijn de gevol-
gen voor betrokkenen. Onder
meer zal het ten onrechte ont-
vangen bedrag moeten worden
terugbetaald, terwijl in extreme
gevallen aangifte bij de officier
van Justitie zal worden gedaan.
Doch allereerst krijgen betrok-
kenen, die ten onrechte bijstand
ontvangen, de kans dit aan
maatschappelijke zorg te laten
weten.

Deze week zullen alle perso-
nen, die onderstand ontvangen
een formulier moeten invullen.
Deze formulieren zullen ge-
controleerd worden onder meer
aan dehandvan anderearbeids-
gegevens waarover de over-
heids- computer beschikt. Ter
plaatse zullenook controleswor-
denuitgevoerd.Binnentwee we-
ken zal uit de ingevulde formu-
lieren blijken wie wel en wie
geen onderstand dient te ont-
vangen.

In het kader van de reorgani-
satie zal het geheelopnieuw be-
zien worden, waarbij wordt na-
gegaan wat demogelijkhedenen
kosten zijnomeventueel aan ge-
handicapten een extra onder-

stand uit te gaan keren. Op Cu-
ragao bijvoorbeeld kent men het
systeem dat in demaanden juni/
juliextra uitkeringen worden
gegeven voor hen die school-
gaandekinderen hebben. Als
men dat op Aruba ook zou willen
invoeren, dan moeten er gege-
vens beschikbaar komen, waar-
door ook berekend kan worden
wat hiervan de kosten kunnen
zijn.

Minister mr. Mito Croes ver-
wacht dat eenieder medewer-
king zal verlenen aan het invul-
len van formulieren en bij
controles. Het ligt geenszins in
debedoelingommensen tebena-
delen. Hetrecht van onderstand
voor iedereeniswettelijkvastge-
legden zij diehet met een en an-
der niet eens zijn, kunnen te al-
lentijde aan deberoepscommis-
siehun beroep doen.

ORANJESTAD — Tussen de
besturen van Cede Aruba en
stichting SlechthorendenAruba
(FEPO) werd gisteren een
contract getekendover definan-
cieringdoorCede Aruba van een
kantoor ter waarde van
f.35.000,- voor de FEPO. Na-
mens Cede Aruba tekenden me-
vrouwD. Booi en deherenJ.Mee-
lis,R. Marquez en namensFEPO
mevrouw J.Coronelen deheerJ.
Mansur.

Naar Caracas

Panama laat
ondergedoken
opponenten gaan

PANAMASTAD—Drie op-
positie- leiders in Panama
zijn inballingschap gestuurd
nadat zij doorPanama eerst
uit het gebouw van de Vati-
caanse vertegenwoordiging
waren gehaald. Voorlopig
gaan zij naar Venezuela.

Hettrio heeftkans gezien zich
twee maanden lang te onttrek-
ken aan arrestatie. Zij werden
gezocht wegens ondermijning
van de regering. In Caracas
voegden zij zich bij twee voor-
mannen van de verzets- actie te-
gen de huidigeregering die alop
2 september waren uitgeweken
naar Venezuela. Hetgaatom lei-
dersvan déNationalekruistocht
welke al sedert juniactie voert
tegen de overheersing van de
regering doorhetleger onder lei-
dingvan generaalManuelAnto-
nioNoriega.De drie nu uitgewe-
kenen bekleedden hoge functies
in de Panamese Kamer van
Koophandel, in welk pand de
Kruistocht zijn hoofdkwartier
heeft.

In basketball-finale:
Connie Francis en Ritz
boeken meteen voorsprong

BRAZIL — Connie Francis
Club (CFC), bij de dames, en
Ritz/Ling and Sons,bij de he-
ren, hebben de voorsprong
genomen in de finale- ronde
van de Arubaanse basket-
ball- competitie.

CFC behaalde een 55-32 zege
op RCA / Marlboro, terwijl Ritz
met groot verschil van 83-58
over Gold Crown zegevierde.

In dedameswedstrijdhadCFC
bij rust een voorsprong van tien
punten (30-20), doch in de twee-
dehelftwistMarlboro gevaarlijk
in te lopen, waardoor de
eindstand op slechts driepunten
verschil, 55-52, bepaaldkon wor-
den. Mayra Wever scoorde 36

punten voor CFC en Judella
Paula vijftien punten voor
Marlboro.

Bij de heren leidde Ritz/Ling
and Sons bij rust al met 41-25.
Men wist dezevoorsprong ook in
de tweede helft gemakkelijk te
handhaven. De eindstand werd
83-56 voor Ritz/Ling and Sons,
dieinDeanGumbs zijnbestesco-
rer hadmet22punten. Voor Gold
Crown scoorde Troy Nedd
achttienpunten.

De tweede wedstrijd is morge-
navond in de sporthal: om half
acht CFC - Marlboro en om ne-
gen uur Ritz/Ling and Sons -GoldCrown/Dowco.

EpiscopaatBolivia
Vier van tien
mensen werkloos

LA PAZ—Van'iedere tien Bo-
livianen zijnervier werkloos. Zo
staat te lezen in een document
van de katholieke kerk van dit
land. Het werd naar buiten ge-
bracht door mgr Luis Sainz als
secretaris van de Boliviaanse
bisschoppen- conferentie. De
bisschoppen makenzich ernstig
bezorgdover de sterk toenemen-
dewerkloosheid evenals overhet
voortduren van de economische
crisis in het land.

Thuis en Escudero komen goed
voor dag bij AMAF-titelstrijd

SANTACRUZ—Tijdens de
karate- kampioenschappen,
georganiseerd door Aruba
Martial Arts Federation
(AMAF), werden Michelle
Thuis en Rodolfo Escudero
tot maximum kampioenen
zwarte band uitgeroepen.

De kampioenschappen wer-
den in de Sporthal gehouden en
namen eenhele dagin beslag.De
uitslagen in de verschillendeca-
tegorieën waren: Imps: 1. Elroy
Blanken, 2. JailOdor, 3. Joshua
Mirjah; Pee-Wee 7-10 jaar: 1.
Carl Lewis, 2. Marlon Geerman,
3. JohnHernandez; Ad.Pee-Wee
10-13 jaar10-5Kyu/Cup: 1. Ed-
ward Krozendijk, 2. Michael de
Cuba, 3. TheoNoguera; Ad.Pee-
Wee 10-13 jaar4-1 Kyu/Cup: 1.
Lesley Dijkhoff, 2. Whitney
Koek, 3. Gilbert Quijada.

Junior 10-5 Kyu/Cup: 1. G.
Vasques, 2. J. Dirks, 3. J. Salo-
man; Junior4-1 Kyu/Cup: 1.C.
Dijkhoff, 2. G. Scharbaai; Senior
63-70kilo 10-5Kyu/Cup: 1.Mar-
lon Maduro, 2. Mario Genser, 3.
Eddie Errasmus; Senior 63-70

kilo 4-1 Kyu/Cup: 1. David Du-
bero, 2.Ronny Koolman, 3. Arce-
nio Murray; Senior over 83 kilo
4-1 Kyu/Cup: 1. JosefLetren, 2.
Sigberto Reyes, 3. Jeffrey la
Rosa.

Ladies 10-5Kyu/cup: 1. Janet
Craston, 2. Jahaira Maduro, 3.
Mund v. Engel; Ladies 4-1 Kyu/
cup: 1. Michelle Thuis, 2. Paola
Carotenuto, 3. Regina Samuels;
Senior Kata 10-5 Kyu/Cup: 1.
Anthony Geerman, 2. Ricky
Arends, 3. Riek Samuels; Senior
Kata Black Belt: 1.Ludwig Her-
mans, 2.RolandKemp, 3.Emilio
Geerman.

LadiesKata 10-5Kyu/Cup: 1.
JohairaMaduro, 2.Diana Jacca-
pucci, 3. Clarin Croes; Ladies
Kata 4-1 Kyu/Cup: 1. Michelle
Thuiis, 2. Regina Samuels, 3. Pa-
ola Carotenuto; Black Belt 120-
-140 lbs: 1. Rodolfo Escudero, 2.
Emilio Geerman, 3. RudyWong-
Fat; Black Belt 140-170 lbs: 1.
Ricardo Perez, 2. Ludwig Her-
mans, 3. Bouke Hertz; Open
BlackBelt: 1.Rodolfo Escudero,
2. Ricardo Perez en 3. Rudy
Wong-Fat.

Initiatief ’baby M’ advocaat
Draagmoeder

catalogus
BONN — Kinderloze

echtparen in de Duitse
Bondsrepubliek zullen bin-
nenkortvia eencataloguseen
Amerikaanse draagmoeder
kunnen uitzoeken envooreen
bedragvanrond 35.000 dollar
met hun keuze een contract
sluiten om Voor hen eenkind
te baren.

De initiatiefnemer is de Ame-
rikanse advocaatNoelP.Keane,
die bekend werd als intermedi-

air in de geruchtmakende zaak
van de Amerikaanse zuigeling
'Baby M' waarvan de draagmoe-
der het niet wilde afstaan aan
een echtpaar waarmee zij de
overeenkomst hadgesloten.

Keane verklaarde in een
vraaggesprek methet Westduit-
se weekbladBildamSonntag dat
hij op 1 oktoberinFrankfurt een
bureau opent dat aanvragen uit
de Bondsrepubliek en andere
Europese landen om draagmoe-
derszal behandelen.

Dekeuze van een in deVS wo-
nende draagmoeder, opent de
mogelijkheid een in Bonn in
voorbereiding zijnde wet te om-
zeilendie iederevormvan draag-
moederschap- overeenkomsten
verbiedt.

Kinderloze echtparen zullen
hunkeus kunnen makenuiteen
catalogus van ongeveer 100
vrouwen die bereid zijn als
draagmoedertefungeren, zover-
klaarde Keane. De catalogus
geeft behalve een foto van de
vrouw, ook informatie over ge-
loofsovertuiging, leeftijd, bur-
gerlijke stand en de intelligen-
tie- graad (IQ).

De advocaatzeidathij in deVS
tot dusver in 219 gevallen van
draagmoeder- schap heeft be-
middeld. Daarbij was hemgeble-
ken dat het merendeel van de
echtparen een precies beeld
heeft van de vrouw die zij als
draagmoederwensen.Deze moet
tussen 22en 28jaaroud zijn, een
hogere opleiding hebben geno-
ten enzelfkinderen hebben.

Zwitserse minister.
Tegen tijdelijke
uitlevering Gelli
aan Italië

BERN — De minister van
Justitie van Zwitserland Eli-
zabeth Kopp is tegen tijdelij-
ke uitlevering van de leider
van deItaliaanselogeP- 2, Li-
cio Gelli, aan Italië. Een sug-
gestie in die richting was ge-
daan door het kanton Ge-
nève.

Gelli gafzich onlangs aan de
Zwitserse autoriteiten over na
jarenlangondergedoken te zijn
geweest. Het kanton Genève is
voorstander van het tijdelijk uit-
leveren van Gelli aan Italië in
verband met denoodzakelijk ge-
achte open hart- operatie. Dit
leekGenève beter methet oogop
deveiligheidvanzijnziekenhuis
waar de operatie zou moeten
worden ondernomen.

Het Zwitserse hoogge-
rechtshof heeft Gellis uitleve-
ring aan Italië goedgekeurd en
wel op grond van beschuldigin-
gen met betrekking tot de
brankfraude bij de failliet gega-
ne Ambrosiaanse bank. Italië
verdenkt Gelli ook van betrok-
kenheid bij terreur- aanslagen
van uiterst rechts en van pogin-
gen om het bewind in Rome om-
ver te werpen. In zijn loge zaten
voornamelijk belangrijke politi-
ci, militairen en zakenliedenvan
rechtse oriëntatie.

ORANJESTAD- Ook%
Aruba Beachclub en Casttjm
MarBeachResort wordt det§
ristenweek met denodige ac9teiten herdacht. Een van de<m
viteiten was de donatie van m
grootaantalboeken aan de h<U
bibliotheek door het echtpaar'M
enMiriamDorfmann, uitßrtm
lyn, New Vork. Het echtpm
Dorfmann brengt twintig jM
lang ieder jaarde vakantÜM
Aruba door.

Verdacht terreur-activiteite
Westduitse lerares
door Chili vrij gelaten

SANTIAGO — Chili h^een Westduitse lerares Se.
eenjaargevangen zitvrijg*J
ten. Zij kreeg toestemn»1'
Chili te verlaten.

De vrijgelaten Beat^
Brinkman die de Westduits«Jde Chileense nationaliteit b*
is van plan naar de Bondsr^K
bliek Duitsland te gaan. De *,
jarigeBrinkman werd aaflf
houdenvlak nademislukteaj
slag op president generaal
gusto Pinochet begin septeiOv
1986.De by deCommunisti^partij aangesloten lerares i*Jbeschuldigd van terroristi9*j
activiteiten. Zij ontkent daaJj
betrokken te zijn geweest n
kreeg in de gevangenis bez°-
van deWestduitse ministerv^Werkgelegenheid NorbertBll^
toen deze in juliChilibezocht

Managua verrast
ROME — Het besluit van

de Nicaraguaanseregering
om drie dissidentepriesters
weer toe te laten tot het land
onder wie een bisschop heeft
dekerkelijke leiding verrast.
Voor Radio Vaticana getuig-
de aartsbisschop kardinaal
Miguel Obando y Bravo van
Managua van hetfeit dat dit
een stap op weg naar de ver-
zoening is. Hij van zijn kant
beloofde dat hij alles wat in
zijnmacht iszaldoenombijte

dragen aan deverzoening.De
kardinaal toonde zich ookge-
lukkig over hetfeit datRadio
Catolica waarschijnlijk spoe-
dig zal mogen gaan uitzen-
den.Deze stondonder leiding
van mgr Bismarck Carballo. I
een van de priesters die door
het Sandinistische bewind
was verbannen en diemag te-
rugkeren.

De zender was al
geruime tijd uit de lucht ge-
haald door Managua.
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jr% buro arendr
WfiTlÊÈk praktijkopleiding^,

aruba arendatraat 9 tal.

curacao acharloowag 75 tel. 6

Binnenkort starten de volgende trainingen en opleidingen «tr
op Curacao: . " -p

MARKETING PRAKTIJK (ISW) >è
begint 13 oktober 1987 tot 28 juni 1988 ,

BASISKENNIS PUBLIC RELATIONS (ISW o|!
begint 3 november 1987 tot 22 maart 1988 ij

Nadere informatie kunt U telefonisch aanvragen. L
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rloesAndresPerez en OctavioLepage tegenover elkaar

rijd binnen AD voor keuze
residents-kandidaat feller

ARACAS — De onderlin-
'trijd binnen Aceion De-
pafrioa(AD)methetoog op
komende verkiezingen in
lezuela neemt steedsmeer

■ Over en weerworden be-
Uldigingen geuit over on-. elmatigheden bij het aan-

I ten van afgevaardigden
dekandidaatvoor hetprc-
entschap moeten gaan
'wijzen. Bg dezekandida-
>r staan oud- president

tlos AndresPerezen deex-
ister van Binnenlandse
en Octavio Legage vier-
it tegenover elkaar.

til oktober zal in het hele
een voor- verkiezing wor-

gehouden waaraan in totaal
i veertigduizend gedelegeer-
i van ADkunnendeelnemen,
izal een van de twee moeten
fillen. Volgens oud- minister
'age is er sprake van dateen
özienlijk aantalvan de gede-
terden" op zon manier is op-
'oerd dat het goed uitkomt
* Carlos Andres Perez. Daar
at dannog bij dattalrijke ge-
egeerden die aan Lepages
lt staan van de lijst zijn afge-
ïd. VolgensLepage moet er

1 worden ingegrepen want
lers heeft het geenzin om een
fgelijke voor- verkiezing te
'den doordatdekaartenal ge-
lild lijken te zijn. Legage
ftte zijn hart uit tijdens een
tenkomst in zijn campagne-
Itoor.

De herhaalde beschuldiging
van de kant van Lepage en zijn
aanhang over onregelmatighe-
denbij deaanwijzingvan gedele-
geerden is inhetverkeerdekeel-
gat geschoten bij de oud- presi-
dent en zijn volgelingen. Zij zien
daarineen pogingom devoorver-
kiezing door de partij- gedele-
geerden indiscrediette trekken.
Bewust stelt mendezeverkiezin-
gen in een verkeerd daglicht nu
ze vlak voor de deur staan. On-
dertussen raakt men er steeds
meer van overtuigd dat presi-
dent Jaime Lusinchi het liefst
zou zien dat oud- ministerLepa-
ge hem opvolgt.

De hoogsteleidingvanADmet
ondermeerpresidentLusinchi is
in spoed- beraad bijeen geweest
om de luchtbinnen de partij te
klaren. Hetis nognietvoorgeko-
men dat er een dergelijke ver-
deeldheid binnen de de AD- ge-
lederen heerst. Deze verdeeld-
heid speelt dechristen- democra-
tische partij COPEI in de kaart.
Maar ook binnen deze partij is
het geenbotertje tot deboom.

PEREZ FAVORIET
AD- secretaris Luis Alfaro

Ucero heeft met klem ontkend
daterbij deaanwijzingvan gede-
legeerden vuile spelletjeszijnge-
speeld. Hij zegt dater nietsklopt
van de beweringenvan Lepage.
Deze heeft debeschuldiging aan
het adresvanAlfaro Ucero inge-
sliktmaar hu' houdt wel vol dat
het wel zo is datdegenen diede
gegevens invoeren in de compu-
ter alleenmaar aanhangersvan
Perez aanwijzen. De aanhang
van Perez zegt dat het duidelijk
is datLepage probeert gedaante
krijgen dat de voorverkiezing
uitgesteld wordt. Dit omdat bij
de opinie- peilingen Perez favo-
riet blijkt tezijn.

ancy-fair Marnix
leuterschool
Willemstad — Zaterdag
"van elfuur 's morgens totvijf
Jr 's middags op het
doolpleinvan deMarnixkleu-
techool een fancy-fair wordengouden.Deze fancy-fair wordt
forganiseerd door de ouder-
"tamissie in samenwerking
6t de leidstersen medewerken-
'ouders.

is het verkrijgen van de
Nige fondsen voor het aan-
[haffen van materialen, diebe-
Pgrijk zijn bij het schoolge-
iWen.Kr vinden vele activiteitenlats, zoals een modeshow en
fewerpen. Er is ook een grab-
[ton en een goed voorziene
Ween. Voor degenen, die hun
Ittk willenbeproeven is er een
jlvan Avontuur met aantrek-
Hjke prijzen. De entreeprijs
fraagt ’.l,- voor volwassenen

’ 0,50 voor kinderen.

Personalia
DRIE PERSONEELSLEDEN
van B.J. Arends and Sons heb-
ben hun diploma behaaldvan de
NationalRetail Hardware Asso-
ciation in de Verenigde Staten.
Bij defoto: dirercteurEbby
Arends overhandigde de diplo-
ma's aan MagalyRiley, Filome-
na Dirksz, Raymond Jansen en
Ludwig Yarzagaray. De cursus,
die nu met succes werd afgelegd,
betreft «advanced course in
hardware retailing». Het vieHal
gaat nu beginnen aan
«Professional hardware degree».

ROBINET INVESTMENTS N.V.
Established in Curacao, Netherlands Antilles
Notice of

SPECIAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be held on October 15,1987.
Notice is hereby given that the Special General
Meeting of Shareholders of the company will be
held at, 54 Concordiastraat, Curacao, Nether-
lands Antilies on October 15, 1987 at 10.00
o'clock in the forenoon (local time) in order to
approve the following proposals:
1 . Proposal to transfer the shares of Frode-

mo Investments B.V. from Robmet In-
vestments N.V. toGroupeCourtaud SARL.

2. Proposal to approve that the value of the
shares of Frodemo Investments B.V. has
been calculated by an independent ac-
countants firm at D/l. 42.000.-.

For the exercise of their rights at the meeting the
holders of bearer shares shall prove their ow-
nership of the shares to the satisfaction of the
chairman of the meeting. At anyrate theymayes-
tablish such ownershipby depositingacertificate
ofdeposit oftheir shares, to the satisfactionof the
board of managing directors at the office of the
corporation not later than on the day of the mee-
ting, and by producing the receipt at the meeting.
Shareholders maybe represented at the meeting
by aproxy appointed in writing, telegraphicallyor
by telex.

The managing directeron behalf of the
shareholders of more than 10%of the
issued sharecapital.

Ook niet bij teleurstellen resultaat in New York

Argentijnse Economische
minister treedt niet af

BUENOS AIRES — Minis-
ter Juan V. Sourrouille van
Economische zaken van Ar-
gentinië heeft de berichten
ontkend als zou hij van plan
zyn ontslag te nemen uit deze
functie als het hem niet lukt
by deWereldbanken het IMF
een betere regeling voor de
schulden- kwestie te be-
reiken.

De ontkenningkwam van zijn
woordvoerder terwijl de be-
windsman in New Vork was ter
bijwoning van de gezamenlijke
jaar- vergadering van de We-reldbank en het Internationaal
MonetairFonds (IMF). Hij wilde

in New Vork zijn gewicht in de
schaal werpenomgedaan tekrij-
gen datdeze beide internationa-
le instellingen tot de erkenning
komen dat de schulden-kwestie
nietalleen eenfinanciële zaak is
maar ookeenpolitieke kwestie.

Sourrouillewas een der 24mi-
nisters die een verklaring heb-
ben ondertekend waarin staat
dat voor "een effectieve hervor-
mingvan hetfinanciële systeem
een internationale conferentie
bijeen moet worden geroepen",
ook alomdatdeschulden- landen
met uitzonderlijke problemen
worden geconfronteerd op soci-
aal, politiek en economische ge-
bied. Daarnaast was Sourrouille
ookactiefbijdeoprichtingvan de
"Club van drie grote schulden-
landen", namelijk met Brazilië
en Mexico.

Onlangs gaf de Argentijnse
minister alszyn mening dateen
"constructieve dialoogtussen de
schuldeisende landen en de
schulden- landen ookdeConsen-
sus van Cartagena in zijn over-
wegingen moet betrekken". De-
ze consensus werd bereikt door
de elf belangrijkste schulden-
landen van Latijns Amerika. Zij
concludeerden jarengeleden aldat men slechts een oplossing
voor het schulden- vraagstuk
kan bereiken als men depolitie-
ke kant van deze zaak in be-schouwing neemt.

Verkoop handenarbeid:
uit Capriles-kliniek

WILLEMSTAD—Naeen suc-
cesvolleexpositie van handenar-
beid werkstukken van depatiën-
tenuit deCapriles-kliniek heeftde directie van dekliniek beslo-
ten de kunst- stukken te verko-pen. De verkoop zal op 3 oktober
van tien uur 's- morgens tot vijfuur's- middagsplaatsvinden tij-dens"BanPunda" activiteitenin
debinnenstad. De spullen zullenworden uitgestald in de Maduro
en de Heerenstraat. Tijdens
"Ban Punda" zullen The EaglesSteelband en tipiko Kandela
voor de muzikale omlijsting
zorgen.

Gehandicapte artist tot over oren in schuld

Benefiet-concert voor
jazz-klarinettist Hernan

LONGBEACH —Talrij-
ke vroegere leden van de
band van de jazz-klarinet-
tistWoodyHernan werken
mee aan een benefiet- con-
cert voor hun collega die
erg ziek is en er financieel
slecht aan toe is. Als een
"homenage aan Woody
Hernan,een vieringvan de
vier gebroeders"wordt dit
concert aangekondigd.

Het concert wordt gegeven
in Long Beach. Van departij
zijn onder meer de sax-
ofonistenAl Cohn, JimmyGi-
ufïreen Mcl Flory, dezange-
res Polly Podewell en verder
nog Bill Perkins en Terry
Gibbs onder leiding van
Frank Tiberi. Een en ander

gebeurt onder auspiciën van
deradio- zender Klon, welke
zich vooral met de uitvoering
van jazz-muziekbezig houdt.
De opbrengst van het concert
gaat naar destichting Woody
Hernan, welke is opgericht
door de Nationale jazz- aca-
demie.

De 74- jarige Hernan zit
min of meer vastgekluisterd
aaneenrolstoel. Hij wasbijna
uit het huis gezet waarin hij
veertig jaarhad gewoond en
dat door debelasting- autori-
teiten in het openbaar ver-
kocht werd. Hernan heeft
namelijk een zaak verloren
tegen debelastingdienst wel-
ke heeft uitgerekend dat hy,
de jazzman,nog 1,6miljoen

dollarmoet storten in 's lands
kas aan achterstallige belas-
tingen.

De nieuwe eigenaarvan de
Woning, WilliamLittle, heeft
Hernan toegestaan in zijn
vertrouwde omgeving als
huurder te blijven wonen.
Maar een dochtervan dekla-
rinettistkon delaatstemaan-
den de huur- verplichtingen
nietnakomen doordatzij infi-
nanciële problemen kwam
omdat haar vader een aantal
hartaanvallen heeft te ver-
werken gekregen. Inmiddels
is door vrienden van Hernan
4.600dollaropgebrachtom de
huur- achterstand tebetalen.
Uiteindelyk haalde men zo al
dertienduizend dollarop.
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Jl SfMfflÊ SPEC,A«-s van central madeirense Spfflttfa I
<J| TCK€-AfDELIN«3: GCCCNTCN-AfCCLING: I

1 fl."WhiteLabel"whisky Mall,0n /-49-50 / rJ»t | 12st.Sinaasappels ’. 2.75Jt\ 1 fl. "Misa" Sherry golden of silver 750 clt ’.6.75 /im \ ./ 4st.Bakbananen ’. 1.00j\ Ifl."Dioro"Vegetableoil 4'tr /■ 8.20 V,tfjL^D 1 kg. Tomaten ’. 1.95
aii I 1 fl. "Heinz" Vegetable salad 15 02 ’. 2.89

k lnl-"Blue?i.dT!reappleiuice 'S 2 ïtil WÊb *LACCRIJ-AfDELINe: IJf I 1f . HeinZ PlCa ll V *)r '■ D S4TiTh InblaneDnril»n CIX„ x At Am 'M
1 r3k. "Cookquick"Red Kidney beans llb ’. 0.99 jI^W P 9 S '" 4"45

J 3bl."Valrico"Cornedßeef 1202 ’.6.24 _^&lÜ£ LUNCH-PAKKETsJ 5 bl."Valrico" Tomaten pasta 602 ’.2.53 "-^r,^i ' %iXi>J*
sbl."Brunswick"sardientjes ’. 3.25 100gr.Ham ///" -*^L

J ■ Ibl. "Jack on the Beans talk" 100gr.Salami /fiK tfT^ X 4 OO H
CornontheCob 3c°bs ’.2.40 "W^-.-.'fl 100gr. Blokkaas *-^ vnSt T ■ I iWW

jH 1 bl."Ferlandiere"CornontheCob 4cobs ’.1.99 TVa2fe# _
A . ______ __. _ __, **1 pk. "Cracker brand" beschuit ’. 1.00 \J%S *AfiiMmLY-„DACMte "\ I

4 bl. "Kraft" Mayonnaise 200gr ’. 2.25 ,^Sfc&S_ 1 kg. Varkensvlees r> _.
A 3pk.Lucifers 10stuks ’. 1.00 mm^^ Ikg.Gehakt 1 //^^"^v.4fl. "Del Monte" Ketchup 297gr ’. 2.70 ffit&Wi 1 kg. Varkensstaart > 4A^>^>^>

3bl. "Monarch"sweetpeas 1602 ’. 2.65 \-^_^^ 1 kg.Soepvlees
1 pk. "Diamond" aluminiumfoil 75 ft ’.2.21 V\iw> 1 kg. Gezouten geitenvlees _T #%"f !■_/%
Ipk.Cups 50stuksvan 10oz ’.1.59 wWSKW a ««.j . J^ a-^m, -J r.^/.DU
1 pk. "Tide" zeeppoeder 420z ’. 9.29 MIÊ & CACCY: J *** M -WW ■
1 bl. "Niagara" spray starch 22oz’. 2.29 4s?l_f£' 1 pk. Napkins . IOOOst ’. 4.601 bl. "Attack" insecticide 240z ’. 3.95 l£s_jr 4bl. "Maraven" Motorolie ’. 5.90 I
1 zk. "Rijst" voor honden 10 kg ’. 6.99 JSr 1 baal "Jacks" cheesewees 24st ’.13.501 zk. "Domino" suiker slbs’. 1.98 **^ 1 krt. "Frica" juice12 pakken van 1 ltr. ’. 9.95■ 1 pk. "Luvs" rood medium 48 st ’.23.90 6fl. "Mavesa" Mayonnaise 500 gr ’. 5.50
1 pk. "Luvs" paars large 32 st ’.23.90 4fl. "Tender" afwasmiddel 32 oz. . ’.10.00
«Coast» Milkpowder 1800gr. 3bl. halen 2betalen *S£"s^'wiSXr"" mÜo| "Coast"Milkpowder2soogr.3bl.halen2betalen "SgS^ W

sibs j:!*.,. |
VrijdagKoopavond tot 9.30 n.m. Zaterdag nonstop geopend tot 7.30 n.m. _j I

Ê DEPARTEMENT VAN HANDEL,
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebied CURAQAO, ingaande 30aaptsmDsi 1907;
verpakking kleinhandel consument

KOFFIE
Douwe EgbertsRoasted
Aroma rocd 24/250gr. f. 80.36 ’. 3.6S+0.06
Selectzilver 24/250gr. ’. 81.89 ’. 3.71 -0.01
Rosta 24/250 ’. 72.83 f. 3.42 +0.14
Excellent goud 12/250gr. ’. 45.48 ’. 4.10 +0.03
Piazza Expresso 12/250gr. ’. 45.53 ’. 4.10 +0.03
MoccaRoyal 12/250gr. ’. 42.93 /. 3.90 +0.06
Decafe 12/250gr. ’. 43.03 /. 3.91 +0.17
Moccona Instant
Rood 12/50 gr. ’. 29.73 ’. 2.71 +0.03
Rood 6/200gr. ’. 49.17 /. 8.92 +0.04
Decafe 12/50 gr. ’. 32.90 ’. 2.97 +0.08
THEE
Plckwlck
Ceylon 24/20x4gr. ’. 38.70 ’. 1.75 +0.15

24/20x2gr. ’. 28.73 ’. 1.30 +0.06
40/100x2 gr. ’.240.45 ’. 6.64 +0.21

China 12/20x4gr. ’. 19.20 f. 1.73 +0.08
Markant 24/20x4gr. ’. 26.41 ’. 4.22 N
BABYMELKPOEDER
Nutricla
Nutrina 24/400 gr. ’.123.85 ’. 5.73 N
MELKPOEDER
Cosst

24/400gr. ’. 62.86 ’. 2.77 +0.03
12/900 gr. ’. 66.68 ’. 5.87 +0.07

MARGARINE
BlueBand

48/450gr. ’.102.94 ’. 2.32 +0.07
24/900gr. ’. 96.22 ’. 4.42 +0.17
8/2250gr. ’. 76.14 ’.10.52 +0.42

SUIKER
KeyFood
wit 12/51». ’. 24.84 ’. 224 N
Evercane
wit 12/51». ’. 25.32 ’. 228 +0.11
Domino
wit 24/1 1». ’. 14.70 f. 0.66 +0.05
MELKIN BUK
Coast
ongesuikerd geevap. 48/410 gr. ’. 4220 f. 026 +0.01
Gecondenseerd gesuikerde 48/397gr. ’. 4723 ’. 1.06 +0.02
ongesuikerdgeevap. 96/170gr. ’. 4225 ’. 047 +0.06

De eerstvolgende publikatie geschiedt op 16 afctabarl667.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 12oktober 1967voor 12.00uur 's middags
aangevraagd teworden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve tel». 613158 op te
bellen.

r> Minisierven Hendel, Industrie m
Werkgelegenheid.
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cargadoors/expediteurs

Sea-Freight %
Rates From The

Netherlands
Socana Shipping and Aerocargo N.V. proudly announce their
new sea-freight rates from the Netherlands.

* No minimum rate
* No transportation charges to your premises
* Customs clearance 'Tree"
* Storage 60 days "Free"
* Quick delivery.

Are the prices of your products influencedby rate fluctuations?

"WE HAVE THE RIGHT
SOLUTION FOR YOU".

For more information please contact vs for an appointment.

We have more valuable information for you.
Socana Shipping Aerocargo N.V.

Aeropuerto HatoCalandstraat 56,3016 CD, Rotterdam Tel.: 82244Teiephone: 010-4360644 Ext 40 41 42
Tlx:2s446SocaNL TlxH93 '
Fax: 010-4362083 Fax. 82905Ctc. Mr. Swagers Ctc. Ms. Fecunda or Phlllpa.

rrwjimn /



MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna 02.00uur,zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtotschaken in hetMaduroPlaza.

VOLLEYBALL
(A-klasee)
dames
19.30uur Contupo/Jolly Angelsvs Apache/
Amstel Volley Master;
20.30uur Watakeli vs Lluvia/Carnation;
21.30uur Odesavs Apache/Amstel VM;
heren
19.30 uur UNA vs Sithoc/Mensing Cami-
nada;
20.30uur WishiTigers vs VolleyGents/Fri-
sian Flag;
21.30 uur Warwanj vs Watakeli - Sportzaal
SentroDeportivo Kórsou.

BRIDGEN
20.00 uur voortzetting wedstrijden - Scher-
penheuvel.

Uitslagen van de Orfik-
Frisiana voetbalcompetitie

WILLEMSTAD —In hetaf-
gelopen weekeinde heeft de
Orfik weer een aantalcompe-
titie-wedstrijden van haar
Frisiana-jeugdcompetitie ge-
speeld.

Erwerd een totaalvan 131 go-
als gescoord. Mochten er onder
de lezers belangstellende ouders
zijn die zich als leider van een
elftal willenopgeven dankan dit
via landhuis Hel geschieden bij
de heer Iby Schoop of Franklin
Martis.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde zijn(achter dete-
ams volgen dan deuitslagen van
de Wimpiri's, Vroeminga's,
Moeskita's en deBlechi's):
Semikok - Sta. Rosa: 2-1; 2-0; 3-
-1; 5-0.
Skerpene - Marie Pampoen: 0-9;
1-9; 1-7; 1-2.
Suffisant - Scherpenheuvel: 2-0;
2-2; 3-2; 3-1.
Brievengat -Dominguito: 3-0; 1-
-0; 0-2; 0-3.
Jandoret - Wacawa: 5-0; 4-0; 2-0;
5-1.
Boca-Sta. Maria: l-2;3-l;2-4;0-.
Barber -Rio Magdalena:0-3; 2-0;
0-5; 1-5.
Mundo Nobo - Souax: 1-2; 0-2; 3-
-3; 4-1.

Nelson Piquet werd na een aantal stuurfouten slechts vierde

Nigel Mansell behoudt kans op wereldtitel
na overwinning in de Grand Prix van Spanje

JEREZ — Met zijn vijfde
seizoenzege in de Grote Prijs
van Spanje heeft Nigel Man-
sellzondag op hetcircuit van
Jerezzijn laatstekans op het
behalenvan de wereldtitel in
de Formule-1 klasse gegre-
pen. Met nog drie Grote Prij-
zen ophetprogramma, slonk
de achterstand op zijn team-
genoot Nelson Piquet, in Je-
rez slechtsvierde, totachttien
punten.

De kansen van Mansell op de
wereldtitel zijnplotseling geste-
gen.De coureurs moeten aan het
einde van het seizoen de vijf
slechtste resultaten van het to-
taal aftrekken. Voor de Brazili-
aan Piquet, dieeen zeerregelma-
tig seizoen afwerkt, is dierege-
lingeen nadeel.DeBritMansell,
enkelekeren zonderpunten,kan
wel profiteren van dat systeem.
Na dertien wedstrijden heeft Pi-
quet 70 punten, Mansell 52 en
Ayrton Senna 51. Berekeningen
tonen aan dat dewerkelijkekloof
veel kleiner is dan het verschil
van achttien punten zou doen
vermoeden.

Indien Piquet de overige drie
races, alle buitenEuropa (Mex-
ico, JapanenAustralië) zouwin-
nen,beëindigthij de strijdom de
wereldtitel met 84 punten. Als
Mansell ditzou doen,komt hijop
79 punten. Sennakan maximaal
73verzamelen.InJerezwerd wel
het merken-kampioenschap be-
slist. Williams-Honda, de stal
van Mansellen(nog) Piquet, pro-
longeerde die wereldtitel.

Ondanks deoverwinningvan
Mansell was diens teamgenoot
en grootste rivaal, Piquet, de op-
vallendste coureur in Jerez. Het
leek echter of de monteurs een
bandenwissel gebruikten om
hun voorkeur voor de Brit ken-
baar te maken.Hetoponthoudin
de pits duurde maar liefst 20 se-
conden, omdat de technici het
rechter achterwiel niet loskon-
denkrijgen.

In vierde positie keerde hij in
dewedstrijd terug. In eenpoging
Senna enProst in tehalen, slipte
zijn bolideen viel hij weg uit de
kopgroep. De afwezigheid duur-
de echter niet lang. De Brazili-
aan manoeuvreerde zijn Willi-
ams-Honda ijzingwekkend snel
over het smalle en bochtige par-
cours. Hij haalde drieconcurren-
ten inen wonook hetverhittedu-
el om de tweede plaats met zijn

landgenoot Senna. Door een
tweede stuurfout eneen krachti-
ge rembeweging moest de favo-
riet kort voor definish nog eens
naar de pits voor de bandenwis-
selen diendehij zich tevreden te
stellenmet devierde plaats.

Mansell beleefde de avontu-
ren van zijn teamgenoot slechts
met behulp van zijn achteruit-
kijk-spiegel. Hij haalde de van
pole-position gestarte Piquet
aanhet eindevan deeerste ronde
in en bleef aan de leiding tot de
finish. Aanvankelijk moest hij
ettelijke aanvallen op de koppo-
sitieafslaan, maar in later stadi-
um draaidehij voor een tegen-
vallend aantal van 25.000 kij-
kers eenzaam zijnronden.

Het ging de bewoner van het
Engelse eiland Man niet ge-
makkelijk af. "Ik hoopte dat het
snel afgelopen zou zijn. Voor de
eerste keer tijdens mijn carrière
kreeg ik blaren op mijnhanden.
Ik zat ook niet lekker. In deboli-
de was een nieuwe stoel gemon-
teerd, dieniet helemaalvast zat.
Daardoorkreeg ikkramp in mijn
linkervoet",klaagde dewinnaar
na afloop.

Piquet stelde dathij nog nooit
zo slordiggeredenhad."Mijn bo-
lide reed uitstekend, maar ik
wasniet invorm. Ik hebvanmid-
dag meer fouten gemaakt dan
voor dezerace inhetheleseizoen.
Dat moet ik maar gauw verge-
ten. Er zijn nog drie wedstrijden
waarin ik wereldkampioen kan
worden."

Op 10 oktober wordt de Grote
Prijs van Mexico gereden.
DE UITSLAGEN STAND:

De uitslag van de Grote Prijs
van Spanje over 303,696 kilome-
tsr is*
1. Nigel Mansell (GBR, Willi-

ams-Honda): 1 uur, 49 minuten
en 12,692 seconden (gem.
166,848km/uur).
2. Alain Prost (Fra. McLaren):

op 22,22 sec.
3. Stefan Johansson (Zwe,

McLaren): op 30,81
4. Nelson Piquet (Bra, Willi-
ams-Honda): op 30,81
5. Ayrton Senna(Bra, Lotus): op
1.13,50

Op 1ronde:
6. Philippe Alliot (Fra, Lola)
7. Philippe Streiff(Fra, Tyrrell)

Op 2ronden:
8. Eddie Cheever (Vst, Arrows)
9. Satoru Nakajima(Jap, Lotus)
10. Derek Warwick (GBR, Ar-

rows)
11. Martin Brundle (GBR,
Zakspeed)
12. Ivan Capelli (Ita, March)

Op 4ronden:
13. Ricardo Patrese (Ita,
Brabham)
14. Adrian Campos (Spa, Mi-
nardi)

Op 5ronden:
15. Michéle Alboreto (Ita, Fer-
rari)

Op 6ronden:
16. Thierry Boutsen (Bel, Be-
netton)

De standna 13van de 16 wed-
strijden:

1.Piquet (Bra) 70
2. Mansell (GBR) 52
3. Senna (Bra) 51
4. Prost (Fra) 46
5. Johansson(Zwe) 26
6. Berger (Oos) 18
7. Boutsen (Bel) 10
8. Alboreto(Ita) 8

Bayern München herstelt zich weer
HSV werd door Borussia Mónchengladbach
met een score van 8-2 verpletterd
KEULEN — Stuttgart en

Nürnberg hebben voorlopig
afscheid genomen van de
kopgroep in de Bundesliga
door nederlagen bij Kai-
serslautern en Eintracht
Frankfurt, die aan het begin
van de tiende ronde midden
in de degradatie-zone ston-
den. MetKarlsruher SC heb-
ben Stuttgart en Nürnberg al
vijf punten achterstand op
Werder Bremen en FC Köln,
de enige ploeg die nog onge-
slagen is. Borussia
Mónchengladbach volgt op
een punt en Bayern München
op twee van het leidendeduo.

De opvallendste uitslag van
het weekeinde kwam op naam
van Borussia Mónchenglad-
bach, datin eigenhuisbekerhou-
der Hamburger SV met 8-2 op
zijn nummer zette. Een
merkwaardige uitslag van een
duel dat kort na rust (3-1) HSV
debeste kansen leek te bieden.
Na een door Kaltz gebruikte
strafschop had HSV de strijd in
handen. Een uitvalstreffer van
Rahn zette allesop zijnkop en in
het laatstekwartier scoordeBo-
russia nog vier keer. Rahn en
Criens maakten ieder twee tref-
fers, Hochstatter, Frontzeek,
Thiele en de Hamburger
Beiersdorfer zorgdenvoor hetto-
taal van acht.

Hamburg raakte niet alleen
depunten kwijt, maar ook doel-
man Mladen Prajila, dieal in de
eerste minuut van het duel bui-
ten het strafschopgebied hard
botstemetCriens. Met het hoofd
inverband speelde de Joegoslaaf
nog een half uur verder, maar
werdvervangen wegens hetver-
moeden dathijbij debotsing een
hersenschudding had opge-
lopen.

Bayern Münchenmiste inGel-
senkirchen bijna een half elftal
en met Pfaff, Augenthaler,
Wohlfarth, Matthaus en Breh-
me niet de minsten. Na drie ne-
derlagen in uit-wedstrijden
speelde Bayern naar believen
met Schalke '04 datvoor zijn af-
wezigen (Schumacher, Thon,
Patzke en Jakobs) minder goede
vervangers achter de hand had.
Vierminutennarust leiddeBay-
ern met 4-0 (Pflugler, Rumme-
nigge (2) enKogl) en herinnerde
zich op dat moment dat er

woensdag weer in Sofia moet
worden gevoetbald. Daardoor
kreeg Schalke dekans enigszins
terug tekomenen doorGotzzelfs
tegen te scoren. Het duel werd
doormaar liefst61.000toeschou-
wers gadegeslagen.

Homburgwas naarKeulen ge-
komen met slechts één doel: de
voorspelbare nederlaag zo klein
mogelijk te houden. Dat lukte
redelijk (3-0), maar voorname-
lijkomdat 1.FCKölnniet als een
topclub voetbalde. Steiner(2) en
Poulsen scoorden.

Nürnberg speelde laf in
Frankfurt en probeerde een ge-
lijke stand van 1-1 vast te hou-
den.Hetplan mislukte doortref-
fers van Schulz en Binz in de
laatste vier minuten. Stuttgart
werd in Kaiserslautern in alle
opzichten door de thuisploeg
overtroffen. De score had hoger
moeten zijn dan 2-1, maar de
kleine margebetekende niet dat
Stuttgart een redelijke kans
heeft gehad op een gelijk spel.
Door Hartmannen amateurLel-
ie leiddeKaiserslautern kortna
rust onbekommerd met 2-0 en
pas in de slotfase pikte
Koinsmann een doelpuntje voor
Stuttgart mee.
|WerderBremen heeftzijnkop-

positie in de Bundesliga behou-
den. Werder won in eigen huis,
voor ruim 19.000 toeschouwers,
met 3-1vanWaldhofMannheim.
Het keihard spelend elftal uit
MannheimnamdoorBuhrereen

verrassende voorsprong, maar
dietrefferwerkte alseenwekker
op de Noordduitsers die door
Riedle gelijkkwamen. Meier en
Burgsmuller brachten de winst
bij Bremen.

De uitslagen van de dit wee-
keinde gespeelde wedstrijden
zijn:
Hannover '96 - Borussia
Dortmund: 2-3; WerderBremen- WaldhofMannheim:3-1; Schal-
ke '04-Bayern München: 1-4;FC
Köln - Homburg: 3-0; Eintracht
Frankfurt - FC Nürnberg: 3-1;
Borussia Mónchengladbach -
HamburgerSV: 8-2;Kaiserslau-
tern -Stuttgart: 2-1;Karlsruher
SC -Leverkusen: 1-1.

De stand in de Bundesliga is
nu:
1.Werder Bremen 1016
2. I.FCKöln 1016
3. Bor. 10 15
4. Bayern München 1014
5. VFB Stuttgart 1011
6. I.FC Nürnberg 1011
7. Karlsruher SC 1011
8. Hamburger SV 1010
9. Bor. Dortmund 10 9
10.BayerLeverkusen 10 9
11.Eintracht Frankfurt 10 8
12. Hannover'96 10 8
13.1FC. Kaiserslautern 10 8
14.VFLBochum 10 7
15. Schalke'o4 9 7
16.Bayer Uerdingen 9 6
17.FC Homburg 10 6
18.Waldhof Mannheim 10 6

Samaranch in Calgary:
Geen concessies meer
aan Noord-Korea
CALGARY — Juan Anto-

nio Samaranch en het lOC
zullen niet opnieuw be-
langrijke concessies doen in
derichting van Noord-Korea
met hetoog op de Zomerspe-
lenvanvolgend jaar.De voor-
zitter van het Internationaal
OlympischComitébenadruk-
te dat standpunt tijdens zijn
werkbezoek aan Calgary,
waar de Winterspelen zullen
plaats vinden.

"Noord-Korea is het aanbod
van vijf sporten (boogschieten,
tafeltennis en volleybal, wiel-
rennen en voetbal gedeeltelijk)
gedaan en dat is ons laatste
woord. Op detailpunten zal
misschien hier en daar nog een
aanpassingkunnen geschieden,
maar niet in het aantal evene-
menten dat eventueel in Noord-
Korea zalplaatsvinden. Wij heb-
ben onze kaarten getoond, meer
zijner niet."

Samaranchheeft vorige week
voor hetlaatstcontact gehad met
deNoordkoreanenenvan hende
toezegginggekregenvan een de-
finitief antwoord op korte ter-
mijn. "Zij hebbengezegd, binnen
een paar dagen of enkele we-
ken", lichtte de Spanjaard toe.

Devoorzitter van het lOC ver-
wacht geen boycot op grote
schaal,zoals in 1984teLosAnge-
les, hoewel Noord-Korea in de
vier vorigebesprekingen met de
Zuidkoreaanseorganisatorenen
het lOC voortdurend heeft aan-
gedrongen op meer sporten. De
overtuiging van Samaranch is
gebaseerd op gesprekken metde
hoogstesportautoriteiten uitne-
gentien socialistische landen,
diete Soekoemi in deSovjetunie
hebben plaatsgevonden.

"Behalve Noord-Korea, drin-
gen alleen Cuba, Angola en Ni-
caragua aan op meer sporten
voor Pjongjang." De veronder-
stelling van een ten hoogste be-
perkte boycot baseert Sama-
ranch ook op de aanwezigheid
van schutters uit prominente
communistische landen (Sovje-
tunie, China en Hongarije) by de
wedstrijdenom dewereldbeker,
dieopditmomentin Seoulplaats
vinden.

Sport in het Kort
VOETBAL/ABERDEEN —Het Nederlands voetbalelftal
onder de achttien jaar heeft de
eerste wedstrijd van hetvierlan-
den-toernooi in het Schotse Ab-
erdeen tegen Schotland met een
1-1 gelijkspel afgesloten. Gilze-
an zette deSchotten in deeerste
helft op voorsprong. Knippen-
berg maakte na rust gelijk uit
een vrijetrap. ItaliëenBelgië, de
andere twee deelnemers, speel-
denzonder doelpunten gelijk.

0-0-0-0-0
ALGEMEEN/HAVANA—Cu-
ba heeft met een boycot van de
Olympische Zomerspelen in Se-
oul gedreigd. Fidel Castro uitte
zijn dreiging tijdens een ont-
vangst van deatletendiehebben
deelgenomen aan de Panameri-
kaanse Spelen in Indianapolis.
Hij vindt dat de rol van Noord-
Korea in de organisatie van de
Spelen een kwestie van principe
is.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/SAO PAULO —Tijdens atletiek-wedstrijden in
de Braziliaanse stad Sao Paulo
heeft Carl Lewis zich laten ver-
rassen door zijn landgenoot
Stanley Floyd op de 100 meter.
Floyd was 0,03 secondensneller

danLewis. Floyd won overigens
in de tegenvallende tijd van
10,44 seconden. Lewis gaf de la-
ge temperatuur in deKoffiestad
de schuld.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/BRUSSEL —De klassieker Parijs - Brussel is
gewonnen door de BelgWim Ar-
ras uitdeploeg van JanGisbers.
Hij won de sprint van een groep
van negentigrenners voor Liec-
kens en Vanderaerden. Jean-
Paul van Poppel eindigde in de
massasprint op een vijfde plaats.
De ler Scan Kelly handhaafde
zich met een vierde plaats rede-
lijk tussen al dit sprintgeweld.

0-0-0-0-0

ALGEMEEN/LATAKIA—Al-
banië maakt zich langzaam los
uit het sportieve isolement,
waarin het land jarenlangheeft
verkeerd. Voorhet eerstzal een
Albanese afvaardiging deelne-
men aan de Spelen van de Mid-
dellandse Zee, die in de Syrische
havenstad Latakia worden ge-
houden. Latakia staat in het
Arabisch bekend als Al-
Ladhiqiyah.

Major League
Baseball

NEW VORK — De uitslagen
van dedinsdagvoor deMajorLe-
ague gespeelde baseball- wed-
strijdenzijn:
AmericanLeague
NewVork Yankees - BostonRed
Sox6-o;DetroitTigers-Baltimo-
re Orioles 10-1; Milwaukee Bre-
wers - Toronto Blue Jays 5-3;
Chicago White Sox - California
Angels 1-0;Kansas CityRoyals -
Seattle Marmers 6-3; Texas
Rangers - Minnesota Twins7-5;
Oakland Athletics - Cleveland
Indians 5-4.

NationalLeague
Cincinnati Reds - Atlanta Bra-
ves 5-4; (le) St.Louis Cardinals-
Montreal Expos 1-0; (2e) St.
Louis Cardinals - Montreal Ex-
pos 3-0; Philadelphia Phillies -NewVork Mets3-0; Los Angeles
Dodgers - SanDiego Padres 5-3.

Chelsea klimt naar de tweede plaats

Queens Park Rangers blijft leid
na 2-0 winst op Luton Town

LONDEN — Queens Park
Rangers blijft leiderin Enge-
land. De koploper versloeg
het bezoekende Luton Town
met 2-0.Dankzij een 3-0 over-
winning op Watford klom
Chelsea op naar de tweede
plaats.
Twee buitenlanders waren
nauw betrokkenbij de uitslag
van de wedstrijd tussen
Manchester United en Totten-
ham Hotspur. De Argentijn Os-
valdoArdiles legde deDeen Jes-
per Olsen in het strafschopge-
bied neer. Brian McClair schoot
de kans vanaf elf meter raak.
Tottenham viel daardoor terug
naar de vierdeplaats.

Nottingham Forest, gemid-
delddejongsteploegin deEngel-
seeerste divisie,wonmet2-0van
Norwich. Everton leed voor het
eerst dit seizoen een nederlaag
op eigen veld. De bekerwinnaar
van van vorig jaar, Coventry,
won met 2-1.

De Braziliaan Miradinha
scoorde voor het eerst in een
thuiswedstrijd van Newcastle
United tegen Southampton. De
ploeg won met 2-1.

De uitslagen en de stand:
Arsenal - WestHam United
Derby County - OxToröTDHl
0-l;Everton- CoventryCity:
ManchesterUnited - Tottenl
Hotspur: 1-0; Newcastle Uni
Southampton:2-1; Norwich- Nottinhgham Forest: I
Portsmouth - Wimbledon:
Queens Park Rangers - Li
Town: 2-0; Sheffield Wednef- Charlton Athletic:2-0;Wat- Chelsea: 0-3.

De stand in de Engelse coö
titie:

1. Queens Park Rangers
2. Chelsea
3. NottinghamForest
4. TottenhamHotspur
5. Liverpool
6. ManchesterUnited
7. Arsenal
8. Coventry
9. Everton
10.Wimbledon
11. Oxford United
12.Portsmouth
13.Derby County
14.Luton Town
15. Newcastle United

Cruijff:Rijkaard heeftAjax gepiepeld
Affaire Cruijff-Rijkaard mag van Ajax-
bestuur door Cruijff afgehandeld worden

DUNDALK — JohanCru-
ijff houdt vrij mandaat in de
afwikkeling van de dit wee-
keinde geëscaleerde affaire-
Rijkaard. Het bestuur heeft
alle vertrouwen in zijn
technisch directeur. In Dun-
dalk, waar deAmsterdamse
club de tweede wedstrijd uit
deeerste Europese bekerron-
deafwerkt, was maandag het
hoogste en enige woord aan
Cruijff en onthield elke be-
stuurder, de stoïcijnsacteren-
de voorzitter Harmsen voor-
op, zich van ieder commen-
taar. Cruijff, die zoals ver-
wachtmaandagmorgenbij de
training vergeefs opdekomst
van Rijkaard had gewacht,
wees in demorele uitleg van
dewerkweigering van de 24-
-jarige internationalvooral op
dienswangedragrichting be-
stuur.

"Datheeft delaatstemaan-
den alles gedaan om een op-
lossing te vinden in deaffaire
met PSV. Rijkaard wilde bij
Ajax blijven voetballen. Het
bestuur heeft daarkeihard
aan gewerkt tot vorige week.
En nu piepelt Rijkaard die-
zelfde mensen door na een
conflict met detrainer weg te
blyven byAjax. Als hij terug-
komt, moet hij beginnen zijn
excusestemaken aandevoor-
zitter, het bestuur en daarna
pas de spelers en de
technische staf."

Rijkaard heeft in zijn
schaarse mededelingen van
de laatste dagen gemeld
slechts op bevel van het be-
stuur nog in De Meer te ver-
schijnen, maar onder het be-
wind van Cruijff wenst hij
nietmeerin heteerste te spe-
len. De middenvelder, die tot
juli 1989 een contract met
Ajax heeft, wileentussentijd-
setransfer,maar isbereid zyn
overeenkomstuittedienenin
hettweede. Zolang hij maar
niet onder leiding van de
technisch directeur hoeft te
trainen. 'Cruijff wacht rustig af,
wenst geen bemiddelings- po-
gingenvan buitenaf, heeft de
hulpvan hetbestuur nog niet

nodigen vindthet een steeds
grotere uitdaging Rijkaard
toch tot die topvoetbalier te
maken, die hij in potentie is.
"Maar deeerste stap zal van
Frank moeten komen. Het is
een slechte basis alshij moet
worden overgehaald. Met
ompraten kom jeer niet. Als
iekomt, isheteenkerel en ge-
beurt er iets, dat goed isvoor
zijntoekomst. Hetzouin ieder
geval verschrikkelijk zonde
zijn als zo iemand verloren
gaat voor het Nederlands
voetbal,hetNederlands elftal
ennatuurlijkvoor Ajax.Maar
we hebben alleen iets aan de
oude Rijkaard. Hij zou moe-
ten zijn zoals Van Basten en
Wouters. Datzijn jongens,die
in moeilijkheden de mouwen
opstropen. Nu Rijkaard ver-
kopen zounietgoedzijn.Hij is
niet klaar voor een vertrek
naarhetbuitenland. Hij moet
daarvoornog klaargestoomd
worden."

JohanCruijff zegt deruzie
tussen hem en Rijkaard niet
te begrijpen. De technisch di-
recteur meent de laatste tyd
best aardig te zijn geweest
voor de international. "Als
spelers het moeilijk hebben,
ben ik best bereid ze een aai
over debol te geven. De man-
nen in topvorm pak ik altijd
harder aan. Buiten het veld
kon ik het ook altijd goedvin-
den met Rijkaard. Ik ben op
mynvrije avondnaar de arbi-
trage-zaak in Zeist geweest.
Dat zegt genoeg over mijn
verhoudingmetFrank.

Vorig seizoen ben ik ook
aardig voor hem geweest. In
de laatste vijf, zes duels liep
het bij hem voor geenkant.
Toch heb ik hem geholpen
toch die titel voetballer van
het jaar te veroveren. Ik liet
hem aan derechterkant spe-
len,waarhijgeenpasseshoef-
de te geven en zijn doelpuntje
konmeepikken. TegenTwen-
te heb ik Silooyer zelfsnaast
gezet omRijkaard op een on-
kwetsbare plek te plaatsen.
Met een zesje of een zeventje
word jedanaltijd wel gewaar-
deerd."

Cruijff, dieRijkaard graaK
deboete van 2500guldenpet'
soonlijk wil meedelen, zer
noggeenscheuringontdekte
hebben in zijn spelersgroep'
Er zijn geen kampen, di*
achterspelerofachtertraine*
gaan staan. Cruijff wil hej
oordeel van de groep be*'i
meenemen inzijn overwegi*'
gen, maar zegt zelf te beslis
senover deaffaire. "Prestige?
tellen echter niet voor roü'
Hetgaat om dekwaliteit va*
devoetballer."

De technisch directeur Z*Jmaandag een positief effe<!'
bespeurd te hebben van hy
wegblijven van Rijkaard' i
"Elk negatiefpunt heeft oo* i
zijn positieve kant. Tege*[
Den Bosch stond er voor by|
eerst dit seizoen een elftal'
Het was alsof ze met de net*11
op de feiten waren gedrukt I
dat jeelkaar in een elftal nc I
dig hebt. Rijkaard was cc* I
soort dopingvoor deploeg.D* l
tweede wedstrijd tegen Duif'
dalkkan daarweer een bew#
van worden", aldus Cruijff'
die nog steeds in het duiste'
tastnaar deware oorzaakva*
depersoonlijke crisisbijRijk'
aard. De tien dagen gelede*
opgeloste zaak met mede'
eigenaarPSVleek dedestabJ'
liserendefactor, maar is be'
toch niet.

Cruijffliet zich in DundaH1
ook nog uit over het tusseO'
tijds aantrekken van speleJ*
door andere clubs. DaarMJ
noemde hij met name PS»-
Hijdreigdedaarbijnietallee*
de Eindhovense club aan t*
pakken, maarook denation»'
le voetbalbond, de KNVB-

i Datzoukunnen uitmonden i*
hetniet langer meerbeschik'
baar stellen van zijn speler*
voor nationale selecties. "Cruijff: "Ajaxismachtigal*
club. PSVheeftdemorelenof
men in devoetbalsport ove''
treden. Wij hebbenveel dre*|
gementen achter de hand-
lijn kansen op de landstite1
schatte hij nog hoog in: "#’spelen vijfAjacieden in PS* "We kennen die jongens.Efkomt nog eenkoude winter^

SEOUL — Het aftellen in de
Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul
voor de aanvang van de Olym-
pische Spelen 1988 is begonnen.

Na de officiële verzending van
de uitnodigingen naar de aange-
sloten landenvan het lOC, werd
in Seoul door middel van een
vuurwerk ditheuglijke feit ge-
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an Rush eindelijk op dreefvoor Juventus
lapoli leed een gevoelig verlies

egen het nog puntloze Pisa (0-1)
jpïILAAN — Twee ploegen
|#nog ongeslagen in deIta-
■ftnse competitie. En daaris
"poli niet meer bij. De

verloren
Pisa, dat daarvoor nog

__yn punt hadweten te verza-
■flen. slechtsASRoma enFi-
Bentina hebben nog geen
vdstrijd verloren.
H^C Milan kwam tegen het on-
■"aanstaande Cesena niet ver-
MP dan een doelpuntloos ge-
jpspel.De anderepromovendus

jde hoogste Italiaanse afde-
|g, Pisa, deed het nog beter.
Ppoli, dat komende woensdag
[Napels een 0-2 achterstand
*et zien weg te werken tegen
«1 Madrid, deedtevoorzichtig
Pisa. De landskampioenen
Bten niet te scoren tegen een
ta dat in devorige twee wed-, ijdenreeds vijfdoelpunten te-

|§n had gekregen. Ook terug-
JNr van de Braziliaan Careca

hier niet veel aan.
pt applaus was meer voor zijn
[ndgenoot Dunga, die de
Jtafschop lospeuterde die door

Tfola feilloos werd genomen. De
[apolitaanse verdedigerRenica
Mhoogstwaarschijnlijk komen-

Iff woensdagavond niet van de
wtijzijn. Eenvandetribune ge-
°rpen muntstuk raakte hem
'1op hetoog. Coach Bianchi zal
Bendit incidentprotesterenen

j. "oberen de partij over te laten
d'lelen-rj AS Roma, dit jaaronder lei-
" 1gvan NilsLiedholm, heeftnu
ij duidelijk te kennen gegeven
~] 'k als titelkandidaat te willen, °rden bestempeld. Roma, eer-. ! * ook al door Liedholm gecoa-. 'cd, wonbij Avellino met 2-3.
"'J de nederlagen van Na-
J,"ü en Pescara zijn de hoofdste-llingen nu de leiders in Italië
fet vijfpunten uit driepartijen.
omamoest tottweekeertoe een

)5 chterstand wegwerken. Grote
*&nbij deploeg was de Pool Bo-
'ok, diezelfeenmaal scoorde en

j6 aangever bij de overige twee
j "elpunten was.

Dat ook in Italië het op de tri-
bunes niet altijd even pais en
vree is, werd bij dit duel
zichtbaar. Meerdan20personen
werden gearresteerd, waaron-
der twee wegens illegaal bezit
van vuurwapens.

De Welshman lanRush was
vorige week flink in 'het (nega-
tieve) zonnetje' gezet doorzijn
voorzitter. Hij verweerde zich
toen door te zeggen dat in één
wedstrijd hij zich nog niet inge-
speeld voelde. In het duel tegen
Pescara was hij echter de held
van het veld. Zelf scoorde hij
tweemaal. Zijn ploeg Juventus
won met3-1 van Pescara.

De buitenlanders waren toch
schotvaardig dit weekeinde. In
het duel Fiorentina - Como wa-
ren het de Argentijnen Ramon
Diaz (vorige week al goed voor
een doelpunttegen ACMilan) en
Claudio Borghi dievoor de gelij-
ke cindstan'' n 1 '«'""rcfen.

De uitslagen en de stand:
Ascoli - Torino: 3-0; Cesena - AC
Milan: 0-0; Fiorentina - Como: 1-
-1; Inter Milan - Empoli: 2-0; Ju-
ventus - Pescara: 3-1; Pisa - Na-
poli: 1-0; Sampdoria - Verona: 3-
-1; Avellino -Roma: 2-3.

De standna ditweekeinde:
1. ASRoma 3 5
2. Fiorentina 3 4
3. Juventus 3-4
4. Sampdoria 3 4
5. Pescara 3 4
6. InterMilan 3 4
7. Napoli 3 4
8. Ascoli 3 3
9. Verona 3 3
10. AC Milan 3 3
ll.Torino 3 2
12. Pisa 3 2
13.Avellino 3 2
14. Como 31
15.Cesena 3 1
16. Empoli 3 -3

Franse voetbalcompetitie
Monaco heeft drie punten voorsprong
op het verrassend goed startende Niort

PARIJS —Monacoblijft de
ranglijst in dehoogsteFranse
voetbaldivisie aanvoeren. De
ploeg, dat met minimaal ver-
schilvan hetver teruggezakte
Lille won, heeft nu een voor-
sprong van driepunten op het
verrassend sterkeNiort.

Niort, de promovendus die het
hetbeste doettot nu toe, won ook
nu weer. Het laaggeklasseerde
Brest moest er met 3-0 aan gel-
oven.

Bordeaux behield de aanslui-
ting met de top. De landskampi-
oen kwam metveel moeite langs
hekkesluiter Laval (1-0). Na de
landskampioen volgen vijf te-
ams dieeenpunt minder hebben.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde:

Toulouse - Racing de Paris: 0-0;
Paris SG - St. Etienne: 3-0; Niort- Brest: 3-0; Monaco - Lille: 1-0;
Cannes - Toulon: 1-0;Bordeaux -Laval: 1-0; Marseille - Auxerre:
0-1; Lens - Metz: 2-0; Le Havre -Nice: 2-1; Montpellier - Nantes:
0-0.

De stand na dit weekeinde is
nu:

Ï.Monaco 1218
2. Niort 12 15
3. Bordeaux 12 14
4. Nantes 12 13
5. Paris St'. Germain 12 13
6. Racing Paris 12 13
7. Cannes 12 13
8. Saint-Etienne 12 13
9. Montpellier 12 12
10.Metz 12 12
11. Toulouse 1212
12.Lille 1211
13. Toulon 1211
14. Marseille 1211
15. LeHavre 1211
16.Auxerre 1210
17. Nice 12 10
18. Lens 12 10
19. Brest 12 9
20.Laval 12 9

E.H. Quato winnaar van
Amigoe Scorebord nr 5
JH. GUATO, wonende aan
b Casandraweg 20, is na lo-kg dewinnaar(es) geworden
■Mi het Amigoe Scorebord-Vmulier nummer 5 en ont-
Pngt daardoor de aan het
Oorebord verbonden

E.H.Guatokan ten

Amigoekantore te Scherpen-
heuvel z/n langs komen om
zijn /haar desbetreffende
prijs op te halen.

Hieronder de standenlijs-
ten in de beide Nederlandse
voetbal- afdelingen:

EREDIVISIE „ „
PSV 8 8 0 0 16 34- 9
Ajax" 9 6 0 3 12 25-15
Feyeno^rf":Z";:"""Z;.. 9 5 2 2 12 22-14
Willem II 9 5 1 3 11 22-13
Sparta 9 4 3 2 11 18-10
pee zwoïie':::::::::.:. 9 4 3 2 u 10-10
PC Utrecht 9 3 4 1 13-22
RodaJC 8 4139 15-11
Fortuna S 8 4 1 3 9 16-13
VVV 9 3 3 3 9 11-12
Haarlem:::::::::::::::::::::::::: s 3 1 4 7 12-16
Den Bosch 9 2 3 4 7 13-21
Den Haag 8 2 2 4 6 14-16
EC Twente Z... 9 2 2 5 6 15-21
Volendam 9 1 \ \ \ }}-g
AZ'67 ..81345 11-16
Groningen':::::::::::::::::::::.... 9 2 1 e 5 14-20
DS 79. 9 12 6 4 15-30

Eerste divisie „ 10 no nRKC 9 9 0 0 18 28- 8
Veendam::::::::::::::::::::::::::: s e■ 1 -j ;g ie- 9
Graafschap 9 5 2 2 12 19-1-2
MVV 8 5 1 2 11 14- 6
Heerenveen::::::::::::::::::::::: 9 4 3 2 .n 21-14
NEC 9 5 1 3 11 24-17
cambuur::::::::::::::::::::::::::: 9 3 5 1 n 19-17
RBC 8 4139 15-13
NAC '84139 14-14
wage;ingen::::::::::::::::::::::9 3248 19-21
Emmen 8 2 3 3 7 11-11
gAEagles 8 3 \ \ \ JJ-}JEindhoven 9 3 1 5 7 18-18
Excelsior 8 2 2 4 6 9-13
Helmond SP 9 1 * * 6 5-14
Vitesse 9 2 2 5 6 17-27
Telstar" ZI 8 13 4 5 10-16
SVV 9 117 3 12-27
Heraciës':::::::::::::::::::::::::::: s i ° 7 2 8-22

Eredivisie qi1. PSV - Feyenoord \\ J\2. DS '79 - Willem II \* JL 2
3. Sparta - PEC Zwolle °-°T3
4. RodaJC-Haarlem- £} >L}
5. AZ'67 - Groningen aIL}
6. Ajax-DenBosch 4-0 11
7. Den Haag -Fortuna S £}■ >L J8. Utrecht - Volendam °"° T 3
9. Twente-VVV l'll^3

EERSTE DIVISIE rt „m10. Excelsior - Helmond SP 0-0 T 3
U. Graafschap - MW 2-0T1
12. Veendam - Vitesse 3-0T1
AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
1-2-3-1-1-1-1-3-3-3-1-1

AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:
1. E.H.Guato — Casandraweg 20
2. P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
3.R.F.Mesker — Redaweg3B
4- A.Otten — Artillerieweg 17
5. Arts Petronella — Sta. Cruz 37 Aruba
6. H.Rodriguez — Avesweg 11

ORANJESTAD-De strijd in
de Arubaanse baseball- finale is
nog niet gestreden, nadatAruba
Video Center gistermiddag de
vijfde wedstrijd met 6-3 van
Marlboro won. Marlboro had
zich gistermiddag door winst
kampioen kunnen noemen.Nu is
de stand 3-2 in het voordeel van
Marlboro. ofwel drie overwin-
ningen en twee nederlagen voor
Marlboro en twee overwinningen
en drie nederlagen voor Video
Center. Rock Angela werd de
winnende pitcher voor Video
Centeren Milton Croes verliezer
voor Marlboro. De wedstrijd ver-
liep met 6 runs. 11 hits. 2 errors
voor Video Center en 3 runs. 12
hits. 4 errors voor Marlboro.
Woensdagavond wordt in het
Elias Mansur Ballpark de zesde
wedstrijd gespeeld. Bij de foto:Wilfrido Thiel i Video i wordt op
de thuisplaat uitgetikt door
Marlboro- catcher Pierre Ri-
chardson.

Jeugd-baseball
ORANJESTAD-In dejeugd-

baseball- competitie behaalde
Marlboro/Mario's een 7-5 over-
winning op Aruba Carpet Cen-
ter. Erward Leo werd winnende
pitcher voor Marlboro / Mario's
en Clyde Roga verliezer voor
Carper Center. Marlboro/Mari-
o's maakte zeven runs, zeven
hits, drie errors en Carpet Cen-
ter vijfruns, twee hitsen vier er-
rors. Giovanni Tromp (Marlbo-
ro) werd beste batter met twee
hits in drie beurten.

ORANJESTAD - DOW is
kampioen gewordenvan hetvoet-
baltoernooi voor over-
heidsdiensten. In definale klopte
DOW tegenstander Douane met
2-1 op tweedoelpunten vanDama
Krozendijk. Bij de foto reikt
GlenroyLa Rosa, van Idefre, een
kampioenstrofee uitaan deDOW
captain, Dama Krozendijk, die
mettien doelpunten degoalgetter

Jeugdvolleyball in het SDK

Uitslagen en standen van de
Sta-Sof-Fro jeugdcompetitie

WILLEMSTAD—De uitsla-
gen van de Sta-Sof-Fro
jeugdvolleybal competitie
van hetafgelopenweekeinde:

Mini:
Blenchi - Xaverianen: 2-0 (15-4,
17-15); Watakeli - Xavex Shell
SuperPlus: 2-0;Warwaru -Koli-
bri 'Kuzeta':2-0(15-5,15-13).

Heren A:
BlueBirds -Kolibri 'Kuzeta': 2-0
(15-9,17-15); Xaverianen - Wa-
takeli: 2-1(12-15,15-10,15-7)

Heren B:
Olympia - Xaverianen Shell Su-
perPlus: 2-0 (15-7,15-9); Wishi
Tigers-Zjuntan: 2-0(15-7,15-7);
Warwaru - Zjuntan: 2-0 (15-4,
15-7)

Dames B:
Zjuntan - Kolibri 'Kuzeta': 2-0
(15-13,15-3).

De standentoten methet afge-lopen weekeinde (na de naam
achtereenvolgens het aantal ge-

speelde wedstrijden, het aantal
punten en tussen haakjes het
aantal gewonnen en verloren
sets):

Mini:
l.Xavex 58(8-3)
2. Warwaru 58(8-4)
3. Xaverianen 56(7- 5)
4. Kolibri 54(7- 6)
ö.Blenchi 54(4- 7)
6. Watakeli 5 0 (1-10)

HerenA:
l.Blueßirds 48(8-1)
2. Warwaru 46(6-3)
3. Xaverianen 4 4 (5-6)
4. Watakeli 42(3-6)
5. Kolibri 40(2-8)

DamesB:
l.WishiTigers 34(5-2)
2. Zjuntan 3 4 (5-3)
3.Shuatanari 34(4-3)
4. Kolibri 30(0-6)

HerenB:
1. Xaverianen 4 6(7-2)
2.WishiTigers 4 3(7-5)
3. Olympia 4 6(6-4)
4. Warwaru 4 2(4-6)
5. Zjuntan 40(1-8)

Van zaterdag op zondag
Bowlingclub Damacor
houdt een marathon

WILLEMSTAD—Vanafza-
terdagavond 20.00 uur start
er een bowling-marathon.

Twintig bowlers uit Curacao
en vier uit Aruba zullen dan in
Damacor Bowling Club een ma-
rathon bowling-contest starten,
welke twintig wedstrijden zal
duren.

Hetbowling evenementzal de
gehele nacht doorgaan en
waarschijnlijk pas zondagavond
zijn laatstewedstrijd kennen om
tebepalen wienummeréénis ge-
worden. Om het geheel een
feestelijk karakter tegeven is er
voor muziek gezorgden wordter
gedanst.

Een ieder is vanharte welkom
deze marathon bij te wonen en
onze bowlers aante moedigen.

Vervoer van boten
naar Bonaire geregeld

WILLEMSTAD — Het ver-
voer van de kleine-boten-
klasse, zoals surfboards, sun-
fishes, catamarans, naar Bo-
naire voor de 20e Regatta, is
helemaal rond.

In samenwerking met (de ge-
waardeerde medewerking van)
de Curacaose Dok Maatschappij
en deKoninklijke Marine heeft
men het vervoer als volgt gere-
geld. De lichter zal op woensdag
7 oktober worden afgemeerd bij
Smit International nv aan de
Grote Werf Noord (Scharloo).
Een ieder moet zelfdeboot op de
lichter bevestigen en wordt
daardoor aangeraden autoban-
denenbindmateriaal zelfmee te
nemen.

Zaterdag 10 oktober zal de
lichter door de Hr.Ms. Woerden
naar Bonaire worden gesleept.
Zondag 18 oktober wordt de
lichterteruggesleept naarCura-
cao en weerop dezelfdeplaats af-
gemeerd.

Het organiserend comité ves-
tigt de aandacht op het feit dat
het transportnaaren vanBonai-
re geheelvoor risico van deeige-
naar van de meegegeven boten
zalzijn. Hettransport van debo-
ten is gratis.

Sport in het Kort

VOETBAL/KIEV — De roem-
ruchte aanvaller Oleg Blochin
heeft besloten aan het einde van
dit seizoen een punt te zetten
achterzijn voetballoopbaan. De
35-jarige spits speelde meer dan
50interlandsvoor deSovjetunie.
In '75 werd Blochin gekozen tot
voetballervan het jaar. Hij had
dereputatie de snelsteaanvaller
ter wereld te zijn. De honderd
meter legdehij ooitafin 10,8 se-
conden.

0-0-0-0-0

VOETBAL/GLASGOW — De
uitslagen van de halve finales
van de strijdom de Schotse voet-
balbeker zijn alsvolgt: Dundee -Aberdeen: 0-2 en Glasgow Ran-
gers- Motherwell: 3-1.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BUENOS AIRES
— Het Argentijnse Indepedien-
te, heeft River Plate in een duel
om de Zuidamerikaanse beker
met2-1 verslagen. Hetresultaat
geldt voor de halve finale van
groepA. Ingroep Aleidt Penarol
uit Uruguay. Penarol, dat drie
punten uittwee duelsheeft, gaat
30 septemberopbezoek bij Inde-
pediente. Een weeklater gaat de
Urguayaanse ploeg opbezoek bij
River Plate.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/TOKIO — Vijf we-
reldkampioenen wonnen in To-
kio. Met 10,29bleefBen Johnson
op de 100 meterdeJapanner Fu-
wa (10,33) voor. De Zweed Sjo-
berg sprong zich met een sprong
van 2,31 meter naar de eerste
plaats. De polsstokhoog- sprin-
ger Boebka werd eerste met een
sprong van 5,90 meter. Een po-
ging het wereldrecord (6,03 me-
ter) met twee centimeter te ver-
beteren, mislukte. De tweevou-
dige wereldkampioene Tatjana
Samolenko (Sov, op de 1500 en
3000 m), won de 800 meter. De
Bulgaarse Zagortsjeva ging het
snelstover de 100 meter horden:
12,94 sec.
0-0-0-0-0

Rl MADURO & CURIEUS BANK N.V "I T M I A^llEgH Colon en Breedestraat Otr. en r**l LCII KJolULtrl
Üpfl banko arnigu VERENIGING HANDELAREN MVfl/l'M.) 1-i:(']:l!___ do bankodi konfiansa.... OTROBANDA WL E3SPEÏB——m«^wJ =~~~~~^2i __M____i

nu met een andere kampagne die af is!

f*h A/il HYUnDfll
U!WVAr„,öwto msm

fl^W* —j. ) _____&. >

„___«____.

EXCEL "GL", 5-deurs, 4 versnellingen, airco, power-
window, AM/FM radio, cassette, equalizer en 4 speakers,
power antenne, anti-corrosion waarde ’1.17.750.-

Bij aankoop van elke’.25.- aan artikelenbij één Deze kampagne begint 1 oktober eneindigtvan de zaken die voorzien zijn van een poster 31 december 1987., De trekking zal plaatsvinden op 1 janua-van dezekampagne, ontvangt U een lot, waar- - ri 1988 bij de Landsloterij na de Groteop U naam en adres invult en deponeert in een Trekking.
in die zaak aanwezige bus.
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Veel kritiek PNP oppersoneelsbeleid Caribbean Hotel

Minister zal functie-
verlaging onderzoeken

WILLEMSTAD — Minister
VuistenLourens van Arbeid
>n Sociale Zaken zal een on-
lerzoek in stellen naar de ge-
uchten dat de nieuwe eige-
ïaar Caribbean Investment
ïroup(CIG) van hetCuracao
Caribbean Hotel, de huidige
werknemers in functie zou
legraderen. Veel kritiek
werd gisteren op deze gang
an zaken geuit, tijdens een
ilandsraads- vergadering
waarin de verkoop van het
Caribbean Hotel centraal
tand.
Volgens de geruchten zou bij-

oorbeeld een directie- secreta-
esse in het vervolg in de front-
Rice moeten werken, een hoge
jnctionaris uit het restaurant
au de baan "bus boy" aangebo-
en hebbengekregen eneenkok-
in moet het werk van een cas-
ière doen. "Zo zijn er nog veel
ïeer voorbeelden te noemen",
Idus een verontwaardigde Ma-
iaLiberiaPeters van deopposi-
e- partijPNP gisteravond.
Donny Hernandez van dePNP
leende dat de achterliggende
iden van het verlagen van de
incties is dat de nieuwe eige-
aar op die manier hoopt dat de
erknemers uit eigen beweging
itslagzullennemen. De opposi-
e- partij gaf duidelijkblijk het
srsoneels- beleid van de CIG
iet zo bijster goed te vinden,
aar mening van PNP-er Ivo
noppel is het ook eenvoudig
)ordeCIGom ineen later stadi-
tn het personeels- bestand te
jrminderen.Immersstaat in de
rereenkomst duidelijkvermeld
it de eilandelijke overheid een
exibele houding zal innemen
>or wat betreft dit beleid. Bo-
mdien staat er wel dat er 200
"beidsplaatsen gegarandeerd
orden, maar of deze inderdaad

bezet worden door personeel, is
nog een tweede, aldus Knoppel.

Niet te spreken was de opposi-
tie- partij eveneens over debe-
handeling van devakbond Hore-
cafbij de verkoop van hetCarib-
bean Hotel. Vakbonds- leden za-
ten gisteravond overigens op de
publieke tribune van de Staten-
zaal en konden zich, met name
tijdens pleidooien van coalitie-
raadsleden, niet weerhouden
van het roepen van opmerkin-
gen. Dat bracht waarnemend ge-
zaghebberStanleyLamp ertoe te
dreigen met ontruiming van de
publieke tribune, hetgeen de
vakbonds- leden enigszins in-
bond.

Door de oppositie werd naar
voren gebracht dat veel proble-
men met de vakbond voorkomen
hadden kunnen worden indien
deHorecafvanaf hetbegin goed
geinformeerd was geweest over
de voortgang van de onderhan-
delingen. Volgens MariaLiberia
Peters had deHorecaf best in de
verkoop- commissie opgenomen
kunnen worden. "De overheid
had niet moeten wachten tot er
eenbabylonische spraakverwar-
ring was ontstaan", aldus Libe-
ria. Daarbij werd overigens Her-
man George, commissaris van de
Holding Company ingeschakeld
als bemiddelaar. Hij was het die
de partijen tot het tekenen van
een overeenkomst wist te krij-
gen.Dat ontlokte George Hueck
van departij SI deopmerking dat
gedeputeerdeReintje Martina
die taak had moeten vervullen.
De gedeputeerdeverschuilt zich
volgens Hueck achter George.
"Niet Herman George maar
Reintje Martina is aangesteld
als gedeputeerde", aldus George
Hueck diein deperiode dathij op
dePNP- lijst stondzelfook gede-
puteerde van Toerisme is ge-

weest.
Dat de gezaghebber de ge-

luids- opnamenvan eenbesloten
vergadering tussen de overheid
en de Horecaf aan de verkoop-
commissie heeft gegeven, bleek
evenmin in goede aarde te zijn
gevallen bij de oppositie- partij
PNP. Met deze tape als bewijs-
materiaal heeft de commissie
een aanklacht ingediend tegen
de Horecaf omdat deze vakbond
tijdens dievergaderingvergaan-
de beschuldigingen zou hebben
geuit. De PNPvindt dezemanier
van handelen door de gezagheb-
berzeerafkeurenswaardig. Ver-
schillende raadsleden vroegen
zich afofditeen bepaald beleidis
van de overheidof dat slechts in
specifiekegevallenop een derge-
lijke wijze gehandeld wordt.

Inmiddels is gisteren het
laatste conflict tussen de Hore-
caf en de Holding Company uit
deweg geruimd. Het personeel
van het Caribbean Hotel krijgt
toch de twee weken opzeg- geld,
alsgevolgvan hetvertrekvan de
Concorde- keten, uitbetaald. De
Holding Company hadin eerste
instantiekenbaar gemaakt niet
van plan te zijn dituit te betalen
omdat daar geenafspraken over
gemaakt zouden zijn. De
werknemers hadden volgens de
Holding slechts recht op cessan-
tia over de periode sinds deCor-
corde- keten intrek nam in het
hotel en opzeg- geld zou alleen
uitbetaaldworden over deperio-
de vanaf de datum waarop het
personeel in dienst trad van
Hocurex, nahetfaillisement van
Concorde.

Mayra Coffie van de MAN
sprak haar voldoening uit over
dit aceoord. Hiermee is aan alle
oude schulden voldaan, aldus
Coffie enkan met een schone lei
begonnen worden.

”Lijken over één-nacht-ijs te gaan”

VBC verwijt politici
wispelturig gedrag

WILLEMSTAD—De Vere-
nigingBedrijfsleven Curacao
(VBC) is, blijkens de jongste
nieuwsbriefvan deze organi-
satie, niet bijster te spreken
over de instelling van de An-
tilliaanse bewindslieden. De
VBC verwijt deze een nogal
wispelturig gedrag.

De vereniging baseert zich
voor watbetreft dekritiek op het
feit dat een aantal politici zich
als gevolgvan derecente politie-
ke verwikkelingen, afvraagt of
een Antillen bestaande uit vijf
eilanden nog wel zinvol is. Een
belangrijk deelvan vooral deCu-
racaose politici is daarvan nu
plots niet meer overtuigd. De
VBC vindt die klaarblijkelijke
mentaliteits- ombuiging van
haar kant maar een verontrus-
tende zaak.

DISCUSSIES
Dat depolitici "de laatste tur-

bulenties ten zeerste hebbenaf-
gekeurd", vindt de vereniging
alleszins begrijpelijk. Maarmin-
der blij is deze instantie over de
vraagtekens die nu gezet lijken
te worden bij de "Antillen van
Vijf" en die binnen de ge-
meenschap de vraag doet rijzen
"ofonze politici wel weten waar
ze zo lang mee bezig zijn ge-
weest". Aan een streven naar
een vijf-eilandigverbandgingen
immers, brengt deVBC in herin-
nering, jarenlange discussies in
Top- conferenties, forums en
commissies vooraf, terwijl in de
laatste Antilliaanse Top- confe-
rentie zelfs her- structurerings-
modellen werden gepresenteerd
en besproken.

Aangezien ten overvloede ook
nog eens een natievormings-
commissie in hetleven werd ge-
roepen, acht de vereniging het

des te kwalijker, dat "bij de
eerste debeste flinke regerings-
crisis"het ideevan een Antillen-
van- Vijf op de tocht lijkt te ko-
men te staan. Door nu het nut
van een dergelijk staats- ver-
band in twijfel te trekken, wek-
ken debeleidsmakers deindruk
weinig doordacht te werk gaan.
Zij lijken daarmee over "één
nacht ijs te gaan", zegt de VBC,
die tevens vreest dat die be-
leidsmakers conform datzelfde
principe "later weer even ge-
makkelijkvanrichting" kunnen
veranderen.

SCHEIDEN
De VBC is van oordeel dat er

door de politici geen direct ver-
band mag worden gelegd tussen
eenregerings- crisis en de staat-
kundige toekomst van de Antil-
len, maar "dat men de zaken
goed van elkaar moet weten te
scheiden". De Bovenwindse tur-
bulenties die een crisis in de
centraleregering hebben ver-
oorzaakt, kunnen niet be-
schouwd worden als een nieuw
gegeven die onze staatkundige
ontwikkeling alsnog drastisch
kan beïnvloeden". Wel is het vol-
gensdeverenigingeen feitdatde
crisis kon worden veroorzaakt
omdathetpolitieke en hetelecto-
rale systeemvan deAntillennog
altijd niet werd aangepast aan
hetgeen volgens de VBC als "de
realiteit" moet worden betiteld.
De vereniging wijst er in de
nieuwsbrief dan ook tenslotte
nogmaalsop datinterne destabi-
liserende factoren op het ene ei-land depolitiekerust opcentraal

niveau kunnen verstoren en
pleit derhalve voor de, in hetre-
centeverleden ook doorverschil-
lende andere groeperingen bin-
nen de Antilliaanse ge-
meenschap sterk aanbevolen,
wijzigingvan het tot nogtoe gel-
dendekies- systeem.

Boot vermist
WILLEMSTAD —Bij de poli-

tiekwam een41-jarigemanaan-
gifte doen van de verdwijning
van zijnboot. De boot van onge-
veer 12voet, wit geschilderdzon-
derkap ofmotor, was drie weken
geledenvastgemaakt in deCara-
casbaai tenzuidenvanLaBastil-
le. De boot heeft een waardevan
ongeveer duizend gulden. De re-
cherche is op zoek naar de boot.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — In totaal

hebben er gisteren 17 aanrijdin-
gen plaatsgevonden. Drie perso-
nen raakten licht gewond. De
materiele schade is geraamd op
ruim elfduizend gulden.

Vertrapt
WILLEMSTAD — Het

bedrijfsleven op Curacao
is,evenalsdepolitici op het
grootste Antilliaanse ei-
land, nieterg gelukkig met
decrisis dieonlangs op re-
gerings- niveau
plaatsvond.

Dat ongenoegen steekt de
VerenigingBedrijfsleven Cu-
racao (VBC) in haar laatste
nieuwsbriefaan de leden dan
ook niet onder stoelenofban-
ken. Temeer, daarvolgens de
VBC al die politieke ellende
had kunnen worden voorko-
men, indien het kies- sys-
teem, zoals meermalen door
zowel politieke als sociale
groeperingen werd aange-
kaart, nu eindelijk eens was
gewijzigd.

Veranderingen bleven tot
nog toe echter op electoraal
gebiedachterwege, voerde de
VBC onlangs opnieuw aan.
De vereniging heeft daar
kennelijk dermate schoon ge-
noeg van, datzij nogeen stap-
je verder lijkt te willen gaan
dan demeestepolitieke waar-
nemers. De VBC pleitte
namelijk in de jongste
nieuwsbriefnietvoor demeer
bekende "getrapte" verkie-
zingen, maar sprak zich voor-
stander uit van "vertrapte
verkiezingen". Aangenomen
magworden dat hiervan een
"slip ofthepen" sprake is. Zo-
niet, dan gaf de VBC deze
weekmogelijk de aanzetvoor
een, waarschijnlijk niet door
iedereen evenzeer gewaar-
deerde, maar in ieder geval
wel bijzonder interessante,
politieke ontwikkeling.

Claudio Muskus zingt
op TVKanaal 10

WILLEMSTAD — Op 4 en 11
oktoberzal op het Venezolaanse
kanaal 10 tijdens het program-
ma «Classicos Dominicales» de
Venezolaanse bariton Claudio
Muskus dehoofdrol vertolken in
«Judas Macabeus»van Handel.

Deze bariton is ookopCuracao
geen onbekende. Hij trad voor
heteerst hierop infebruari 1984
in deFortkerk metCuragao Ca-
marataen inmeivan ditjaarver-
zorgde Claudio een «Nochi di
Kante» in de aulavan de UNA,
begeleid door Iman Landheer
aan de piano. Vorige maand gaf
Muskusook enkele concerten op
Curagao, onder andere in de
UNA en indekathedraal te Pie-
termaai.

Het Cultureel Centrum isvan
plan om binnenkort een
workshop over ademhalings-
technieken te organiseren, die
onderleiding zal staan van Clau-
dio Muskus. Geïnteresseerden
kunnen zich in verbinding stel-
len met Edsel Provence van de
muziekschool aan de Konin-
ginnelaan in Emmastad.

Gedeputeerde verdedigt beleid overheid

Martina: prijs hotel
niet alleen belangrijk

WILLEMSTAD — Het be-
leid van de overheid is erop
gericht de toerisme- sector
verderte ontwikkelenom zo-
doendemeer deviezen tecreë-
ren en terbevorderingvan de
werkgelegenheid. Omdat ge-
bleken is dat de hotels in pri-
vate- handen betere resulta-
ten opleveren dan onder be-
heer van de overheid en ge-
zienhetfeit datde semi-over-
heidshotels al jarenlangmil-
joenenguldenskosten, zullen
alle hotels verkocht worden,
aldus gedeputeerde Reintje
Martinavanmorgen bij debe-
antwoordingvan de vragen
tijdens de eilandsraads- ver-
gadering die bij hetter perse
gaan van dekrant nog niet
was afgelopen.

GedeputeerdeMartinabracht
inzijnverdediging van het over-
heids- beleidterverkoop van het
Caribbean Hotel naar voren dat
er weliswaar fouten zijn ge-
maakt in deprocedure maar dat
daaruit lering zal worden ge-
trokken.De anderehotelszullen
ook verkochtworden, aldusMar-
tina en de ervaring die bij deze
onderhandelingen is opgedaan
zaldaarongetwijfeldinpositieve
zin aan bijdragen.

Daterbijvoorbeeldvrij weinig
notulenzijn gemaaktvan verga-
deringen, hetgeen door George
Hueck bekritiseerd werd, is in-'
derdaad een aspect datachteraf
als nadelig ervaren wordt, zo er-
kende Martina. Soms blijkt het
nuttig indien men kan nagaan
op welke wijze een bepaald ac-
eoordbereikt werd.

Het contract is volgens hem j
evenwel, in tegenstelling tot de
twijfels die de oppositie- partij
PNP daarover naar voren
bracht, waterdicht en gunstig
voor Curagao. De overheidheeft
hetrecht op deeerstehypotheek
op hetpand en hetmeubilair ter-,
wijl er bovendien diverseclausu-'
leszijnopgenomenomtevoorko-
men dat er meerdere hypothe-
ken worden genomen.

Indien de CIG zou besluiten
haarbiezen te pakken en hetho-
telteverkopen, heeftdeoverheid
niet alleen het recht als eerste
een bod tedoenmaarbij verkoop
aan een derde partij moet de
overheid inspraak hebben.

Daarnaast is voor een mogelijk
vertrekyan deCIGeen boete in-
gecalculeerd van 300.000 dollar.
Dat vond de oppositie- partij
PNP veel te weinig maar bete-
kent volgens Martina slechts
een "extraatje". De zekerheden
zijn vastgelegd onder hethoofd-
stuk hypotheek en bieden vol-,
gens Martina voldoende finan-
ciële compensatie in zon geval.

Dat het personeel in lagere
functies wordt aangesteld is een
kwestie die ministerLourens
van Arbeid en Sociale Zaken in
behandeling heeft, aldus Marti-
na. Hij verwacht vandaag nog
een rapportage te krijgen over
het een en ander en beloofde de
raadsleden datzij danonmiddel-
lijk verslag zullen krijgen. Ook
de huurcontracten bijvoorbeeld
voorwatbetreft dewinkels diein
het hotel zijn gevestigd, lijken
gehandhaafd te kunnen blijven.
Weliswaar heeft de CIG het
recht de contracten te beëindi-
gen omdat die clausule in de
huurcontracten was opgeno-
men, maar de overheid heeft de
CIGuitdrukkelijkverzocht deze
zaakniet tever opdespits tedrij-
ven. De verkoop van een hotel
moet immers in een goede sfeer
plaatsvinden, aldus de gedepu-
teerdeen deoverheidtrachtdaar
allesaan te doen.

Zo blijvenook de contracten
met de whole- salers in de Vere-
nigde Staten en Canada ge-
handhaafd voor het komende
hoog- seizoen. Dit ondanks het
fei* dat de CIG de prijzen waar-
voor de kamers volgens die
contracten verhuurd zullen wor-
den, te laag vindt. Getracht is
echter een compromis te berei-
ken omdat de CIG overtuigd is
van hetfeit dat zij moreel ver-
plicht zijn de contracten aan te
houden. Immers het gaat om
whole- salersmet welke deCura-
caose hotels al jarenlangzaken
doen en het zou denaamvan Cu-
racao niet ten goedekomen als
van de ene dag op de andere
contracten afgezegd zouden wor-
den, aldus Martina.

Ook de prijs waarvoor het ho-
tel verkocht wordt, werd door
.Martina verdedigd. Volgens
jhem is er geen beter aanbod op

Itafel geweest en indien er men-
sen zijn die op de hoogte waren
van offertes diewél hoger lagen,
haddenzij deplicht deze groepen
incontact tebrengen met de Hol-
ding Company, aldus Martina.
Er is volgens hem lang over een
mogelijkeprijs gesproken en alle
aspecten zijn daarbij bekeken.
Bovendien is het niet alleen de
prijs van hethotel diebelangrijk
is, aldus Martina. Er spelen
meer belangrijke zaken een rol.
Het Bestuurscollege is volgens
hem zeer tevreden met de vijf
miljoen dollar en staat daarvol-
ledig achter. Gezien de omstan-
digheden had er geen hogere
prijs gevraagdkunnen worden.

De eilandsraads- vergadering
dient overigens vandaag nog
over deverkoopvan hethotel een
beslissing te nemen. Op 1 okto-
ber(morgen) behoort de nieuwe
eigenaarhet hotel tekunnen be-
trekken.

WILLEMSTAD — In een su
permarket aan de Aztekenweg
werd doorhetbureau Haven- po-
litie drie Venezolanen aange-
troffen die in de supermarket
werkten zonder werkvergun-
ning. Na onderzoek bleek dat de
eigenaar van de supermarket in
Venezuela een nieuwekoelka-
mer had gekocht en dat de leve-
rancier zelfzorg zoudragen voor
de installatie. Gezienhetfeit dat
op het eiland niemand in staat
was voor de installatiezorg te
dragen, werden de drie Venezo-
lanen uitgezochtom het werk te
verrichten, hetgeeneveneens in
hetkoopcontract stond geschre-
ven. De drie mannen en de eige-
naar van de supermarket wer-
den naar het politiebureau ge-
bracht waar een procesverbaal
werd opgemaakt.

Geen nadelige invloed op werkgelegenheid ENS

Fusie Van Ommeren met
Ceteco in decemberrond

WILLEMSTAD — Het con-
cern Van Ommerenbiedt per
aandeelofcertificaatvan het
handelshuis Ceteco vijf
nieuwuittegevennietroy eer-
barecertificatenvan aandeel
plus 100 gulden in contanten,
dat is vandaag doorhetRot-
terdamse concern in Neder-
land bekend gemaakt. De
naam van Van Ommeren zal
na defusieworden veranderd
in Van Ommeren Ceteco

(VOC). De handelsbelangen
van Van Ommeren worden
geintegreerd in Ceteco. Van
defusie wordt geen nadelige
invloed verwacht op de
werkgelegenheid. Ir. W.H.
Brouwer, bestuurs- voorzit-
tervanVanOmmerenzeivan-
daag op een persconferentie
in Nederland te verwachten
dat de fusie begin december
een feit kan zijn.

Danzullen twee bedrijvenmet

internationaleallure en teC?^men twee en een halve eeuwfoj.'
varing (Van Ommeren 150 j(
en Ceteco 100 jaar) zijn samfILL
gesmeed tot een hecht concÉPj*"
waarvan de actviteitenelka*^
wonderwel aanvullen, aldfeA?
Brouwer. jjagi

Op Curacao heeft CetecoF9dochtermaatschappij CTC/It^tra die onlangs haar nieuwe
recteur Doris Knegtel ontviifeg
In eerdere verklaringenteger*®, ver de Amigoe stelde Knegk u
niet teverwachtendateen mojjteta

' lijkefusie metVanOmmerenrf" 1(
gatievegevolgenzal hebbenveL,
CTOTiatra. Hijwilde evenwel fe. d. gang van zaken in Nederla ».

1 omtrent de onderhandeling jjfo
afwachten alvorens verder col
mentaar te leveren. Vanmorgr.mi wasKnegtel nietvoordeAmig
bereikbaar. Wi

De strategie van Van Omn) 12
renvoorzietuitdrukkelijk inu
breiding van de handels- acti' j*jj
teiten. De handelsorganisatie
teltnu 18vestigingenintien la
den, met een nog beperkt aan!r,El
hoofdproduct- groepen. Uitbr jl^'dings- mogelijkheden word"
vooral gezocht in West- Euro(teK
de VS en het Verre Oosten, fcjn
strategievan Cetecoloopt duic jj^
lijkparallel metdievan het R< «.
terdamse concern waar het ga
om uitbreiding van dekernad £|;
viteiten in internationale ha ?"
delen distributievegroothand Nik
in genoemde gebieden. De fus
betekent voor het handelshuis
aansluiting bij een financiejjj]
sterke onderneming met ovej.^
wegend aanvullende handel!
activiteiten. ï'

OnderdenaamVanOmmerquer
Ceteco(VOO zullen de handel
belangen van Van Ommere f^worden geïntegreerd in CeteCi.j
Er zal dan een organisatie on
staan met drie hoofdgroepei jDi
Van Ommeren- transpor^
Matex- tankopslag en Cetec

S handel.De combinatiezaleen i ta,sico- dragend vermogen hebbe 'ifc
van ruim 700 miljoen Nede lvjlandse guldens. Voor dit ja*lijk
wordt de omzet op twee miljai
gulden geschat. Op basisvan d*'verwachtingen bij beide col \J
cerns over de ontwikkeling va s
de resultaten in het tweed.!,
halfjaar zou de winst van i H
nieuwe combinatie dit jaar ui' L
komen op ongeveer 45 miljoel^
gulden. Voor dekomende jard
wordteen verbetering van der>
sultatenverwacht, diezich sne !>8
ler zal voltrekken danzonder d
fusie mogelijk zou zijn geweeSl &.
zo zeggen departners. A-i

De commissarissen van Cefl
co zullen toetreden tot de Raa *o
van Commissarissen van Va1
Ommeren Ceteco. De besture *s
zullen uiterlijk midden 19#
worden samengevoegd. In detil *daartussen zal een groepsraad.
bestaande uit de besturen, vef
antwoordelijk zijnvoor een god *>verloop van het integratie- pr"
ces. De huidige Raad van B?
stuur van Ceteco krijgt de le'
dingover degecombineerdehai>'
dels- activiteiten. De directeü11
handelvan Van Ommerenzal fl (
het bestuur van Ceteco worde 11
opgenomen.

Tijdens de onderhandeling^
op bestuurs- niveau gedurend'
de afgelopen maanden, groeit **.
volgens Brouwer de overtuigd'<
dateen samengaaninhetbela^*
van beide ondernemingen zo* '*kunnen zijn. Veel van de ha>r "<dels- activiteitenvan detwee W
drijven vullen elkaar aan. "flI
hetVerre Oostenkwamen wefl !
kaar soms tegen op zoek na*1 *over te nemen bedrijven", ald^ *,Brouwer. ?'

De besturen zijn van menii^
datdebasis is gelegdvoorverd* j1re uitbreiding van het nieuw *vormen VOC- concern. Overitf *. mingen zijn daarbij niet uitg^'
sloten,waarbij nietalleenaan «* 'handel, maar ook aan andeH*
sectoren wordt gedacht.
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BONAIRE AGENDA

PE:8000eUpWEER: 8222
,PENTRALE:BB4S
.rITAAL:8900'1ifHXteLagoen: maandagt/mvrijdag
:*OO-16.00 uur; zaterdag08.00-1200
Jndaggesloten.

dteAREBIBLIOTHEEKi&gstijdenvoor het publiek)
I teg en donderdagvan 14.00-18.00
1nsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00

iliogstüdenvoor lezers)
ü <bgvan 14.00-19.00uur.

' SLUITING: maandag t/m vrijdag
'Ilakende stukken 15.45 uur; gewone
1«16.30uur.

i|CE CLUBS
«: donderdagavond 19.30uur -Hotel

[ Informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
i' Table: elke tweede maandag -"ntrum Terra Corra.,; woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
Uurskantoor en bevolking:
'12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
1gelieve contactop te nemen met de
WyBedacht, Noord Nikiboko 194.
r 'ECLUB (Weg naar Willemstoren):
"W opvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-
Ivan 12.00-24.00uur.
£KUUR (gezaghebber): elke donder-
en 09.00-11.00 uur op het Be-
kantoor, Kralendijk; laatste donder-
*> de maand van 10.00-12.00 uur te
ft.

kISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
tense schelpen en koraal; open van
|9t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.
openingstijden slachthuis maan-mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-1uur en donderdag en vrijdag van

uur.
jMember)
'ESTANTSE KERK: 20.00 uur*ntro» in dekerk teKralendijk.

[BAL (BVB): 20.00uurEstrellas vs Vi-
"Stadion Playa.

Nnsten
JJwnarduskerkKralendijk:
ws 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

jjjjotokerkAntriol:
*» 19.30uur; zondag09.00 en 18.00

_teaskerkRincon:
**■ ookzondag, 19.30uur.

_ttTENBEZORGING doorgeven_«vr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
*»e4.

Bilimaakt kans op
liss Universe-keuze

— Chili heeft de
Jom de volgende Miss Uni-
W- verkiezing te organise-;.Zo verklaarde de Chileense
*»ia Belocco die eerder dit
[tot Miss Universewerd uit-
[jepen. Volgens haar is het
*ten op de uiteindelijke be-
"togofChiliditinternationa-
j*enement mag organiseren
*uitslag vanhetrapport van
s°mite. Ook de Bondsrepu-
*Duitsland zou kans maken

KRALENDIJK — Door het
vorige Bestuurscollege is en-
kele jaren geleden een
brandstof- clausule inge-- voerd. Dit was ter dekking
van de hoge kosten die de
toenmalige olieprijzen met
zichmeebrachten. Een doorn
in het oog van fractieleider
Rudy Ellis van deUPB, die in
deeUandsraads- vergadering
van 1 oktober — dus morgen
precies een jaargeleden —een motie indiende om de
brandstof- clausule te eli-
mineren.De motiewerd afge-
wezen.

Duidelijk is datEllis zijnvra-
genover het energie- beleid van
het toenmaligeBC stelde in zijn
functie als fractieleider van de
oppositie. Ellis duiddehet BC er
toe op, dat in deperiode van de-
cember 1985totmei 1986deprij-
zen voor olie aanzienlijk daal-
den, maar dat de ingevoerde
brandstof- clausule ge-
handhaafdbleef. In deraadsver-
gaderingvan 1 oktober 1986dus
diende Rudy Ellis een motie in
over het energiebeleid. Daarbij
merkte Rudy Ellis op dat het
energiebeleid een essentieel be-
standdeel vormde voor verschil-
lende sectoren die ten dienste
staan van degemeenschap. Ellis
nam daarbij wel aan dathet BC
doordrongenzou zijn van deze
belangrijkheid, waarbij tarie-
ven betaald moeten wordenvoor
de energie-voorziening, dieniet
aantrekkelijkzynvoor eventue-
le investeerders.

Deze kosten voor energie-
voorziening maken bovendien
een zeer belangrijk deel uit van
de gezins- begroting, aldusEllis,
maar de voordelen van de inge-
zette prijsverlaging zag de frac-
tieleider van de UPB in het ge-
heel niet weerspiegeld in dere-
kening aan deconsument. Ellis
diende vervolgens een motie in
—ondersteund door defractiele-
den Papa Statia en Ramoncito
Booi om het BC te bewegen als
aandeelhouder van hetWEBnv,
met onmiddellijke ingang de
brandstof- clausule te eli-
mineren.

Zoals bkend bestond de ei-
landsraad op 1 oktober 1986uit
dePartido Democratico Bonairi-
ano met vijf leden en de Union
Patriotico Bonairiano met vier
leden. De motie van Ellis werd
dus metvijf tegen vier stemmen
afgewezen. Momenteel bestaat
op 1oktober 1987deeilandsraad
uit vierPDB-leden en vijf leden

RUDIELLIS(UPB)
....motie....

Bergingswerk in Medellin gaat door
Burgemeester vreest dat dodental oploopt
tot vijfhonderd, onder wie veel kinderen

JjEDELLIN— Hetzoe-
öaar mogelijkeoverle-

deninderampwijk Vil-
ik 'na ging ook dinsdag
verkort door. Dit ge-

J*l* eigenlijk tegen alleJjjjP in, maar dereddersj^en zich nog niet neer-ren by degedachte dat
Iq B*een- en modder- lawi-
l^^sschien wel aan vyf-
L^nerd mensen het leven
uf" gekost. Dit getal

burgemeester WU-
j?-JaramiUo Gomez.|r*k in de avonduren wor-

%y^e werkzaamhedenIngezet bij het licht van
%!a BcmJnwerpers. Dit deelIj^ebuitenwyk van Medel-j^aarindearmenhetbarre
jj^htom in levente blijven
We.dag weer opnieuw moe-leveren biedt een spook-H*l^beeld metzijnpuin, ge-

enmodder. Erwordenslechts stoffelijke over-
lL2, n gevonden, in deer-bekkende staat. Licha-

zonder ledematen. Zij
iwj| _■ meteen ter aarde be-
-0 >Burgemeester Jaramil-i^mez heeft voorlopig
kt één limiet gesteldaan

en bergings-
dit kan voortgaan zo-

'ïo " mensen diezich daar-
t^y inzetten geen gevaar

Qun leven lopen.

GEEN OVERLEVENDEN
Li 2yn vooral brandweer-ij) en die zich hiervoor in-
W&öen met vrijwilligers

s^etRode Kruisende Bur-
l^* bescherming. Ondertus-
wfW"hetregenen, wathet
y*en niet gemakkelijker
£**t. Men doet het rustig
IC omdat men beseft dat er
v^ levendenmeertevinden

zynonder dietonnen steenen
modder waaronder de huizen
van dearmoe- wijk zijnbedol-
ven.

De burgemeester erkent
dat het een moeilijke opgave
is om het aantal slachtoffers
te schatten. Erkan geen defi-
nitiefdoden-cijferworden ge-
noemd, aldus Jaramillo Go-
mez. "Misschien zal dit nooit
meer mogelijk zijn. Maar het
dodental zal
hoogstwaarschijnlijk liggen
tussen de vier- en vijfhon-
derd. Dit als we in beschou-
wingnemen dat deramp zich
voltrok op zondag en datdan
de arme mensen doorgaans
allemaal thuis zijn", aldus de
burgemeester. Volgens hem
moeten er veel mensen zijn
begraven inhun woningen.

GEENSTRAF GODS
De commandant van de

brandweer, Pedro Nel Cor-
rea, is van mening dat er ze-
ker driehonderd doden zijn.
Onder de ongeveer tweehon-
derd doden die men heeft ge-
borgen zijn er volgens hem
veel kinderen. Er zijn er bij
diepas geboren waren en ook
kinderen van vijftien jaar.
Ook kardinaal Alfonso Lopez
Trujillo die aartsbisschop is
van Medellinweeser opdater
zoveelkinderen zijn omgeko-
men bij het ongeluk. "Het is
onmogelijk helemaal in te
voelen wat voor een leed hier
wordt geleden", aldus dekar-
dinaal. "Nu zoveel mensen-
kinderen die pas aan hun le-
vensweg waren begonnen
weer uit dit leven zijn ge-
rukt".

Dekardinaal hield depreek
tijdens deeerste massalebeg-
rafenis van slachtoffers van

de ramp. Met nadruk zei hij
dat het "niet geoorloofdis inzonramp eenstrafvan God te
zien. Het waren goede gezin-
nen, goede gelovigen, on-
schuldige kinderen, jongeren
die er trots op waren tot de
kerk te behoren", aldus de
kardinaal. "Hoewel wenu zo-
veel mensen moeten begra-
ven, mag onze hoop niet beg-
raven worden", zo vervolgde
de prelaat. Hij deed een op-
roep tot solidariteit met de
slachtoffers,met hendiehave
en goedverloren hebben, met
hen ook die verweesd zijn
achtergebleven. Duizenden
mensen rekenen op de steun
van hun medemensen nu zij
het weinige wat zij bezaten
zijn kwijt geraakt, zo meent
dekardinaal.

WEB hanteert regeling nog steeds
Motie Ellis over afschaffen
brandstof-clausule verjaart
van Forsa Nobo. De brandstof-
clausule is echter nog steeds een
onderdeel van de electriciteits-
rekening van het WEB nv.
Waarnemers menen dat het
misschien een goede kans voor
Ellis is om op korte termiin op-

nieuw een motie inte dienen.Hij
kan daarvoor dezelfde motie ge-
bruikenalsop 1 oktober 1986.De
kans dat de motie nu wel wordt
aanvaard, lijkt grooten zalEllis
de nodige voldoening geven, die
hij eenjaargeleden miste.

Een felicitatie, bedankje,'!',
steekje onder water, of zo J;
maareen gezelligberichtje ;;
voor Uw vrienden;
Daarvoor zijn de '.',

PAKKERDJES j;
in de zaterdag krant, ’.5,- |!
en ’.10,-. ;;
Opgeven op ons kantoor ««

Scherpenheuyel. - '"',
WASHINGTON — Paul Volcker,

ex-presidentvan de VScentraleban-
ken (FED),krijgt een adviserenderol
bij de Wereldbank.

Na vijfjaar gefunctioneerd te hebben
R.K. Schoolbestuur heft
Commissie van Beroep op
KRALENDIJK _

Leerkrachten werkzaam on-
der het R.K. Schoolbestuur
van Bonaire, kunnen zich se-
dert oktober van het voor-
gaande jaar niet meer wen-
den toteencommissie van be-
roep. Die is door het school-
bestuur opgeheven. Dit ge-
beurde juist op het moment
dat deStatenaan de commis-
sievan beroep een wettelijke
basis hebben gegeven. Op 20
oktober 1986 bestond de be-
roeps- commissie op Bonaire
onder voorzitterschap van
mr L.A. Abraham vijfjaar.
Reden voor het schoolbes-
tuur eenbrief te sturen onder
dankzegging van bewezen
diensten. Het Simabo- be-
stuur is van deze situatie op
dehoogte.

Het is een vreemde zaak met
deze beroeps- commissie. In
eerste instantieheeft het school-
bestuur zich zelf tot de
leerkrachten gericht om een
commissie van beroep op te
richten, zoals dit was omschre-
ven inartikel45van het Publica-
tieblad 1979 nr 28. Twee perso-
nen zoudenworden aangewezen
door het schoolbestuur en twee
leden door het onderhet bestuur
werkendepersoneel. Dit gebeur-
de, maar aangezien deonderwij-
zers- vakbond het niet eens was
met de procedure, werden op-
nieuw personen voorgedragen.
Het bestuur bestond tenslotte
uit mr George Soliana, D. Nico-
laas, H. Welvaart en F. Peere-
boom. Als voorzitter werd door
dezevierpersonen mrL.A.Abra-
ham aangezocht die de functie
inderdaad aannam.

Indevijfjaar dat decommissie
de werkzaamheden heeft uitge-
voerd, zijnverschillende geschil-
len naar voren gebracht. Onder
andere het ontslag van het
schoolhoofd van Rincon Alois
Lammers, verschillende zakendievakbonds-Voorzitter Norwin
Willem aanspande tegen het
schoolbestuur. Vrijwel alle za-ken eindigden in het nadeel van
het schoolbestuur.

Duidelijk is evenwel dat der-gelijke voordelen voor het perso-

neelniet lang durenenkort na de
installatievan decommissie van
beroep liet het schoolbestuur
dan ook weten niet gelukkig te
zijn met de samenstellingvan de
commissie. Juist de specifieke
doelstellingen van de confessio-
nelerichting kon het schoolbes-
tuur niet terugvinden bij devijf
leden van de commissie, waar-
van hetR.K. Schoolbestuur er
overigens zelf drie koos, name-
lijk in eerste instantie mrAbra-
hamen later deartsH. Welvaart
en detandartsF. Peereboom. Bo-
vendien kwam het hard aan bij
het schoolbestuur dat op de uit-
spraak van de commissie geen
beroep mogelijk is. Dit was bin-
dend voor hetR.K. Schoolbes-
tuur, terwijl de leerkracht altijd
nog de mogelijkheid heeft zijn
zaak voor te leggen aan de bur-
gerlijkerechter.

Overigens hielpen deze grie-
ven van het schoolbestuur niet
veel. Het bestuur stelde vervol-
gens, dat de commissie niet des-
kundig was. Uiteraard viel dat
niet in goede aarde. De laatdun-
kende uitspraak van het school-
bestuur moest worden terugge-
nomenen detoenmalige secreta-
ris, frater Adelbrecht Nieuw-
land, verschoonde zijnvoorzitter
frater Aurelio Verbunt door de
opmerking dat niet de beroeps-
commissie van Bonaire, maar
die van Curacao ondeskundig
was. Frater Aurelio was in die
tijd namelijk voorzitter van het
schoolbestuur op Curagao en op
Bonaire.

PRESIDENT ONTSTELD
De Colombiaanse regering

heeft nood- onderkomens
aangewezen waarin de over-
levenden samengebracht
worden. Daar wordenzyvoor-
zienvanvoedsel enkleding en
aan dekinderen probeert men
wat verstrooiing te bieden.

President Virgilio Barcoheeft opdracht gegeven zosnel mogelijk met de bouwvan nieuw onderdak voor dedaklozen tebeginnen. Vooralvoor hen die nietover de mid-delenbeschikken om zich el-ders in de twee miljoen inwo-
nerstellende stadtegaanves-tigen. Hy zei "ontsteld te zijn
van wat in deze wy'k van Me-dellinis gebeurd, waarzoveeleenvoudigen hun woninghadden". HeelColombiamoetdeze mensen nu bystaan, zovindt deColombiaanse presi-dent.

WETTELIJKEBASIS
De geheleprocedure, zo meent

men in onderwijs-kringen, is
vreemd. Op 20 oktober 1986ont-
ving de voorzitter van de be-
roeps- commissie mrAbraham
een lakoniek briefje van het
schoolbestuur Bonaire, waarin
staat: „Op 20 oktober is Uw vijf-
jarige periode van de beroeps-
commissie afgelopen. Het R.K.
Onderwijs van Bonaire zegt U
dankvoor Uw bereidwilligheid
en Uw werkzaamheden over de
afgelopen vijfjaar." Desge-
vraagdverklaarde mrAbraham
niet op dehoogte tezijn geweest
dat de zittingsperiode slechts
vier jaarwas. Dat stond ook ner-
gens vermeld, aldus mr Abra-
ham. In de benoeming werd
slechts meldinggemaaktvan de
samenstelling van de com-
missie.

Gewezen wordt op het feit, dat
de Statenzich hebbenuitgespro-
ken voor eenverplichte beroeps-
commissie bij het basisonder-

wijs. Dat is hetLandsbesluit Al-
gemene Maatregelen van 20
maart 1986, artikel 2, waarin is
opgenomen dat een schoolbes-
tuur een commissie van beroep
dient in te stellen.Dezeberoeps-
commissie kan dienen voor alle
scholen dieonder het schoolbes-
tuur van Bonaire vallen. Door
dit landsbesluit zijn
leerkrachten van het R.K.
Schoolbestuur dus in staat een
door een bestuur genomen be-
sluit, datschorsing,hetopleggen
van een disciplinaire straf, dan
wel ontslag anders dan op eigen
verzoek, aan te vechten.

Het instellenvan eenberoeps-
commissieheeft de handen van
het schoolbestuur enigszins ge-
bonden, datvoor dietijdtamelijk
eenvoudig berispingen oplegde
of waarschuwingen uitdeelde,
zonder dat de betreffende
leerkracht zelfs maar werd ge-
hoord!

Het is niet de eerste maal dat
het schoolbestuur pogingen doet
om deberoeps- commissiebuiten
spel teztten. OpCuracao is onder
voorzitterschapvan frater Aure-
lioVerbuntreeds eerdereen ver-
zoek ingediendom decommissie
van beroep aldaar de bevoegd-
heid te ontnemen. Ondanks het
feit dat frater Aurelio ook voor-
zitter is op Bonaire, heeft men
hier nooit officieel de beroeps-
commissie aangevochten.

Desgevraagd verklaarde mr
Abraham diebehalve voorzitter
van deberoeps- commissieopBo-
naireook advocaat is, dat het
hem uitermateverwonderde dat
het schoolbestuur na vijfjaar
zonder meereenbedankje stuur-
de. Indien er een landsbesluit is,
aldus mr Abraham, dan zal het
schoolbestuurtoch moeten over-
gaantothetaanvaarden vaneen
nieuwe beroeps- commissie,
waarbijhet mrAbraham vrij lo-
gisch had toe geschenen, wan-
neer de commissie, diesedert 20
oktober 1981 bestond, op zijn
minst herbenoemd zou zijn ge-
worden.

Inmiddels is geen enkele on-
der het schoolbestur werkende
leerkracht op dehoogte van het
feit dathet schoolbestuur debe-
roeps- commissie heeft opgehe-
ven. Naast de akte van benoe-
mingdiedames leerkrachtenelk
jaar toegestuurd krijgen, is
naast demededeling dat mrAb-
raham devoorzitter is van debe-
roeps- commissie, met potlood
geschreven: Opgeheven. Van de
zijdevan deSimabo iser geenen-
kelereactie geweest.

Bij verjaardag van korps
Voor tweede maal organiseert
Bonaire politie-sportweek

KRALENDIJK — De ko-
mende week van 29 septem-
ber tot 4 oktober zal voor hetpolitiekorps opBonaire dezo-
genaamde sportweek wor-den, georganiseerd in ver-band methetfeit dathetpoli-
tiekorps Nederlandse Antil-
len achtendertig jaarbestaat
In 1983 is men begonnen ter
gelegenheid van het 35-jarig
bestaan om interinsulaire
sportwedstrijden te houden.

De eerste was opBonaire en de
twee volgende jarenwerdenres-
pectievelijk op Aruba (1984) en
St Maarten (1985) georgani-
seerd. Aangezien het afgelopen
jaar de beurt was van Curagao
om alsgastheeroptetreden voor
de sport- delegaties van deande-
re eilanden, heeft nu bij het
achtendertig jarigebestaan Bo-
naire weer deeer. Toen de inte-
rinsulaire sport- ontmoetingen
voor de eerste maal werden ge-
houden, behoorde Aruba nog
steeds tot de constellatie van de
Nederlandse Antillen. Hoewel
datdusnu nietmeerhetgevalis,
blyft hetkorps vanAruba echter
toch meedoen aan deontmoetin-
gen. Er zijn verschillende wed-
strijden georganiseerd waaron-der voetbal, schieten, bih'arten,
volleyball, tafeltennis, basket-ball, domino en uiteraard
softball.

Omdesportweek aftesluiten,
zal er een traditioneel songfesti-

valworden georganiseerd, maar
welopeen andere manierdandit
voorheen gebeurde, Hetsongfes-
tival zal namelijk eenranchera-
festivalzijn.Op 29septemberko-
men de delegaties uit Curacao,
Arubaen St Maarten aanen om
20.00uurzal deofficiëleopening
plaats vinden in het stadion van
Kralendijk; daarna de eerste
voetbalwedstrijd. Het schieten
begint devolgendedag alom ne-
gen uur 's morgens te Washi-
kemba. Diezelfde dag om 14.00
uurbiljarten in deLibertybar en
om 19.00 uur een stevige party
volleyball op het BSF-terrein.

Op 1 oktober, zondag—en dat
is deofficiëleverjaardag — is er
eenmis in de StBernarduskerk,
waarna een heildronk uitge-
bracht zal worden in jeugdhuis
JongBonaire. Om 12.00 uur ge-
volgd door een lunchin Flamin-
goBeach-hotel en derest vanhet
programma die dag betreft om
14.00 uur tafeltennis te BSF en
om 19.00 uur basketball op de
Scholen- gemeenschap. De
laatstedagvan desport- ontmoe-
ting is dus aan het eind een
songfestival, maar alvorens
daaraan te beginnen, zal er om
10.00uureenpartij softball wor-
den gespeeld in het stadion, ter-
wijl dantenslotte op4 oktober de
prijzen uitgereikt zullen wor-
den, waarna alle groepen weer
naar hun eigen eiland zullen te-
rugkeren.

Nieuwe pastoor voorPlaya
KRALENDIJK — Met het

vertrek van pastoor drs An-
toonBoks uit de St Bernar-
dus-parochievan Kralendijk
ontstond een grootprobleem,
aangezienerinhetgeheelnie-
mand was die de naarAruba
vertrekkende pastoor zou
kunnen vervangen.
Beide overgeblevenpastoors van
deparochie Rincon, pastoor Joa-
chim Vasquez en de pastoor van
Antriol, Henricus van Nooyen,
namenwelminofmeerregelma-
tigwaar,maar daarmeewas het
probleem de wereld nietuit.

Op Curacao was er wel aan-
dachtvoor, dat degrootste paro-
chie van Bonairenuzonder gees-
telijke leider was en besprekin-
gen in dekatholieke kerk heb-
ben daaraan kortgeleden alle
aandacht besteed. Met ingang
van volgende week zal in de St
Bernardus- parochiepastoorFa-
bio Velasquez worden benoemd,
die enkelemaanden heeft waar-
genomen opKoraal Specht voor
pastoor Rudy Lampe. Met de
komst van deColombiaanse pas-
toor is deparochie opKralendijk
voorlopig weer uitdebrand.

GRADISIMENTO
Pa medio diesakinoskier a gradisi turesnankv divnöfotro
maneraamustranan atenshonduranteenfermedat,fayesi-
mento ientiero dinos defunta:

JOSEPHINE MARTIJN - SALSBACH
Gradisimento tabaiespesialmente paDr. Welvaart izuster-
nan diKas di Sosiego na Bonaire pa nan bonkuido.

Juan Martijn i famia
SistraAlves-Martijn i famia.

AMSTERDAM TODAY SEETOBER 30,1987.
Ae 90n 87,40 Meneba 60,50Ahold 103,70 Naarden 73,30
Akz° 175'90 Nat.Ned. 189,50Cred.Lyon. 71,00 Philips 51,50
Fokker 58,10 R oya l Dutch 267,40Gist.Broc. 48,80 Telegraaf 296,00
Heineken 174,30 Unilever 139,00KLM 54/40 Index 311,20

NEW VORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 59 5/8 + 1 1/4 IBM 150 1/4 - 2 3/8American Exp. 35 5/8 + 7/8 Imperial Oil 58 1/8 - 3/8Am.Home Prod. 86 3/8 - 3/8 Johnson SJ. 94 5/8 - 7/8Am.Tel.& Tel. 34 1/4 - 3/8 Kroger 34 1/8 - 1/8A"") 82 1/8 - 1/4 McKesson 35 1/4 - 7/8Archer D. 26 1/4 + 1 1/8 Merck S Co. 206 +1 1/4Atlantic R. 94 3/8 + 5/8 Hobil Corp. 49 1/2 - 3/8Placer Dome Gld 20 1/4 - 5/8 NCR Corp. 84 1/2 unchChrysler 40 1/2 unch Norf.South. 33 5/8 - 1/4Citicorp 55 3/4

_
j Philips Ind. 20 1/2 unchCocaCola 48 3/4 - 1/2 North.Tel. 22 3/4 unchConsol.Nat.G. 40 3/8- 7/8 Northrop Corp. 47 1/4 - 3/4Diebold 48 1/4 «" 3/4 Pac.Flrst.Fin. 19 3/8 + 1/8Digital Eg. 192 + 1/2 Pfizer 69 5/8 + 1/4Dupont 118 1/8 - 1 7/8 pnelps Dodge 52 7/8 + 1/8East.Kodak 102 3/8 - 1 1/4 Phill n 8

_
Exxon 49 1/4 - 3/8 publ^ Serv E24 5/8 + ';Firestone 47 + 5/8 n uaker 52 3/4 J^riTn ♦ 61 \'A '

7/R
RJR Nabisc° 66 sB - 1/8

r 'm??1- tl/,-,' ' Shell Trp.Tr. 90 1/8 - 1/4Sen -Hills 58 1/2+lSouthern U. 12 1/2 unchGenl.Motors 83 unch Texas Inst 74 3/4 . 7/8Gulf & West. 86 1/2 4 2 1/4 Unisys 45 1/4 - 3/8Hecla Mng. 19 5/8 - 1/8 Unoc^ 39 urx±r
u a , u ?! VI ' 1 7/8 Williams Cos 34 5/8 + 1 7/8Homestake Mng. 46 5/8 - 1/2 ZenUh übs _ , 1/g
DOW JONES
Industrials 2.590,57 - 10,93
Transportation 1.037,14 + 1,05
REUTER.

CIOSIN3 MARKET COWINT SEPTEMBER 29, 1987.
The bears chalked up a victory today as the Dow slid approx.
11.26 points to 2590.24 in moderate trading. The Transports
displayed some relative strength today. Bond quotes slipped.
Big-board declines led winners by a five to three margin.
Ford, IBM, Minnesota Mining, Carter Wallace, and Federal
Express were all casualtles. IC Industries also slipped while
appearing on the nest active roster. Telex Corp., Swank Ine.,
Gulf and Western, and Atlas Corp. moved ahead. The bears
continue to use the 2620-2640 supply zone to their advantage
although the bulls have made some progress recently. Weakness
in IBM and GM recently have kept the Dow 30 in a better per-
formance.
3.F. HUTTON RESEARCH.

Iljff} MAWJBO & CÜHIEL'S BANK N.V.
P43 INVESTMENT DEPARTMENT
57_b di For further information call

Tel. 612511/612991/612294

<«iiiiinriiïiiiiiinii|i iniiiiii ii iiH

Koersen Centrale Bankc E.

I NCTORINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN- Z
Z TILLEN GELDIG OP WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1987 EM ï= TOT MADERORDER:

I US DOLLAR 1.77 1.78 1.80 5_ CAN DOLLAR 1.335 1.355 1.375 =_ PNDST6AUNG 2.83 2.885 2.945 3_ N€D GLD 85.48 86.20 87.00 S: BOUVAR — — _
- ZLU FRANCS 116.09 116.81 117.61

FR FRANCS 27.81 28.91 29.61
Z DUITS€MARK 96.33 97.05 97.85_ SUR GLD — 100.07 102.59
Z ITUR€ 1.02 1.32 1.38_ ARFLORIN 98.00 100.00 100.20
E KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-

LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- 2
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 30 SEP- _

; TEMBERI9B7EN TOT NADER ORDER.

S 9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 97.56
Z 13 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 86/90 103.11

12 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 88/92 101.83 ï
10.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€RI9BB 98.65 _- 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 96.90 ï

S HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- Z
Z GEN BEDRAAGT 11.35%._ DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN: BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
mji ■■"«■■■ m■■■■■ ■■■■■■■ iiiiiiniiiiiiiimiiiiinip

/^jWißniuo inousTßim de uerezuelr
\É L^^Jh maakt de wisselkoersbekend

van de BDLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30uur

Cash AANK?SP VERKOOPCash - Cheque
’.4.50 ’.4.70 ’.5.70

(2 ENSDfiG 30 S€PTeMB6R_L?B7 AMIGOE PAGINA 11



AMIGOE WO€NSDAG 30 S6PT€MB€Rjq

' * Vnieuwe bril?

"^ttw Caribbean Optical
fJ-'M neeft de a,lernieuwste

modellen voor U.
ygm Alle soorten glazen
ff en brillenvindt Ubij:

s "^^—vWasserette
Wij kunnen Uw was compleet ver-
zorgen.
Volle wasmachine: wassen, dro-gen en opvouwen, inclusief zeep,
verzachter voor ’.9.00.
Voor meer inf.: tel.615188.

\Seroe Loraw>.g 3SAy

ito (dm
r-^ Speciaal voor de Miss verkiezing

geklede jurken,rokken
en blouses.

Boutique *> JrCaracasbaaiweg YVgf y_i ■m Te1:613496 vSÊmf

TE HUUR
KANTOOR/MAGAZIJN-

RUIMTE
280 m 2

Tel.: 614291
WLWL^ÊLWL^L^L^LWL^L^LW^LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmW^

J| THE EXTERMINATOR!
mmïh DE OPLOSSING TEGEN

ALLE ONGEDIERTE.

J^^" " Industriële pestcontrole " Algemene onkruidbestrijding " Preventieve behandeling0^ van grond enfundering tegen ondergrondse termieten " Drooghout-termieten-
behandeling " Bestrijding vankakkerlakken, mieren, teken, luizen, duizendpoten,
muizen enratten, en alle insekten die planten eten " Preventieve behandeling van
grondvoor het aanleggenvan tuinen engrasperken.

THE EXTERMINATOR, CO., InC. Rooseveltweglo3-B, Tel: 89743

EET one stop TBS
B AUTOMOTIVE SERVICE S-WWEG NAAR WELGELEGEN 38

_^ TEL 623216/624143/624812 M I
_■_____. C<f\TJLC. Transmission

_*»^_. ">*nn^. .^^^^^^. i \ Company

/V r#v\ 4 N II Pflk 7 te^ï__^:re^
l» §24812 lllninr jl .".!in^__y^j!N-~_
N^.,.. ..^y ® \_4|na.|. B__l__'._WJ^

A UTO PARTS I«sï__*__^_^_',","..
*Service completo pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic

bo Auto, Truck, Truck y Heavyduty transmission, overhaul y
Heavyduty Equipment. Equipment, plus rebuilding.

Special orders. Nos ta duna garantia.
1 "QUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2 ■

-\ r

STRAFGEVANGENIS
EN HUIS VAN BEWARING

OPENBARE AANBESTEDING
Uiterlijk 4 november 1987 te 10.00 uur des voormiddags
wordtop Curacaotenkantore van deDirekteurvan de Straf-
gevangenis en het Huisvan Bewaring opCuracaoteKoraal
Specht No. 182, aanbiedingen ingewacht voor het

leveren van voedingsmiddelen,
schoenen, kedsen, regenjassen en

anderebenodigdheden
t.b.v. deStrafgevangenis en het Huis van Bewaring op Cu-
racao.
De opening van de inschrijvingsbiljetten geschiedt in het
openbaar op bovenvermelde datumom 10.00uur desvoor-
middags op Curacao ten kantore van de Direkteur van de
Strafgevangenis en het Huis van Bewaring alhier.
Een omschrijving, waarin de specificatie alsmede de
leveringsvoorwaarden zijn aangegeven, is kosteloos
verkrijgbaar bij deadministratievan genoemde Penitentiai-
re Instelling.
S.V.P. duidelijk op degesloten enveloppen vermelden:
"AANBESTEDING BENODIGDHEDEN GEVANGENIS/
HUIS VAN BEWARING 1988".

De Adj. Direkteur.

Bilt!
c^R*l PURPO« <0 -JÉ

OFFSHORE
COMPANY

IS LOOKING FOR
FURNISHEDOR
UNFURNISHED

APARTMENT OR
HOUSE

in good residentlal area for
two adults.

Please call79323.

TEKOOP
GEVRAAGD 1

WOONHUIS
In debuurtvan Radulphus
en Pire College.
Aanbiedingen:
Tel.: 673376 na 6.00 uur.

i WELKOM 1TT" '^^".P y_^ -radio AM/FM stereo - digitaal klok■ E Ym. _V #Jk -metairco -buitenspiegel:elektrisch■ ■ I /_f^m - rembekrachtiging - openen van koffer en tank
nATIAT T A n/\TTnn -stuurbekrachtiging vanaf bestuurder
I . I f« I II il iA I 111 Mr "radiaal banden met - rubber beschermprofielenv/I*v/ -M^mM^mm. m. \_x \_^ KJ JL M^d aluminium velgen aan beide zijden- getinte ramen - veiligheidsriemen- hoofdsteunen - achterspoiler

1 rifc^PO/v
rCy , 1 Op donderdag 1 oktober gaan /jl^A /

Ja|s/ & G van start met hun Eindejaarskampagne Si
|lf Union ta Forsa (Samen Sterk) t|ff%% Informeerernaar! %lè% Iste trekking Zaterdag 28 novemberP|ïJ met als prijzen 3 Kadobonnen van Bloempot t.w.v. ’.50.-elk £\ lÊ^ 3 Kadobonnen van Dumbo t.w.v. ’.50.- elk {

| |i De Grote Trekking zal zijn op zaterdag 2 januari.
i |lj De prijs? Dat is nog een verrassing.

L^iaJ}\^m^\^f^(}^ 12
Uitverkoop van een groot deelvan onze

__, KADOARTIKELEN! |

TEKOOP "^1
TOYOTA HILUX DIESEL PICKUP

goedonderhouden (Garage Cordia) tuffkote voor
Na/15.8.500.-Tel.: 674771 na afspraak zaterdag te bezichtigen.

EEN BRANDKAST VOOR Na/Is. 2.500.-
-1^ Tel.: 674771. y

TEKOOf*"^^— IN RUSTIGE BUURT
4slaapkamers, 2badkamers, 2zitkamers, 2eetkamers, gro-
tekeuken met ingebouwdekasten en fornuis. Grote carport
met washok.
Erfpachtsgrond 960 m 2.

Vraagprijs: Na/15.125.000.-
Inlichtingen: kantooruren 80800
na 8.00 uur p.m. 70938.

r

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

* Donderdag 1 oktober 1987
vanaf 09.00 t/m 16.00 uur

* Dokterstuin- gedeeltePannekoek - Barber en Baoßarber.

ï9ïKODELA__=

( DON'T REPLACE IT -REFACE ITI |
Bathtubs, §fe. Slnks, Even Ceramic Tlle

utusredKMUte fovr IIbotkroomor lulde» wirii I AH Colors-
oweriuswPoraiaiitcoor. CV' *** Guarantted
i i 1 i 1 i\ "—^^^^ A « _. A _
ÉApÉd|Éj _pNf"Mvvvl

- Hr INSTITUUTVOOR HUIDVERZORGING
EN OPLEIDING

Opleiding tot internationaal
" CIDESCO "schoonheidsspecialiste

3 ochtenden in deweek (± 2 jaar)
Pedicure opleiding (± 9 mnd.)

Wo. 7 okt. 18.30-21.30
Inschrijvingen vóór 30 september 1987

L Mariniersweg 11 - Tel.: 73747

Op damesjurken \ ___H__7_rïTC3nßßflH
20% en 50% korting I _4 jKLV

Geschenk-artikelen o.a. __nflr__CCr7^l
bijoux, cosmetica, zak- ■ A]_^[__fl
doeken, toilettassen, etc. M _LSb_kk2_|

La Indiana N.V. __§jit! SI■*>v Hendrikplein 11 _R_HfrT9

/FESSKM
Estudio:

DESAROYO Dl KORSOU DEN SIGLO 20
Guia : dr. Amado EJ. Romer
idioma : Papiamentu
Fecha : 12-14-16-19-21 -(23). Ora : 20.00-22.00
Lugé : Universidat Nashonal di Anti-

as (JO-4)
Inskripshon : ’1.30.-

Estudiantenan di UNA mester
presenté collegekaart.

Inskripshon ta tuma lugé mes anochi na Uni-
versidat.

FOR ONLYWÉ
$ 117 U.S. MONTHLY I

Purchase a 12.500 m 2lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela'srlchest and mostprosperous areas.

Land developmentwithareas reserved for
CountryClub, SwlmmlngPool, Church, Hotel.
Artlficial Lake. Commercial Area. Gas Station.

ChildrensPlayground. Farm, etc.
Located ln thearea ofmost rapid growth

and valuation in Venezuela,where land prices
are constantly increasing.

12,500m 2lot (3.09 acres) from S 5000 U.S.
and easymonthly payments of $ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITYTO HAKE
THE BEST INVESTMENT OFYOUR LIFE

Cut out this coupon and mail it withyour address
lnorder to sendyou further information

3 INVERSIONESINDELOP.C.A.
Edlflcio Cavendes. Piso 8, Oflcina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes -Caracas - Venezuela.
Please sendme. without obligation.
booklets andadditlonal information on lots:

NAME:___ _
ADDRESS:

—TELEPHONE:

COUNTRY
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tijdje zit langerzamerhand wel.
Met dat soort cultureleverschil-
len kom je steeds in aanraking.
De Boyenwinden vind ik altijd
het sterkste voorbeeld. Je gaat

NAPA
r

ER TE weinigAntillianen zijn dierechten studeren
►~ich vervolgens specialiseren in de richting van het
yhterschap, zullen Nederlandse rechters het Ge-

Hof van Justitie van de Nederlandse Antil-lenAruba bij moeten blijven staan. Daar is tot op heden vrijil belangstelling voor. Terwijl sommige Nederlandse>.hters worden overtuigd tijdens de informatie- bijeen-
ihsten waar onderandere dia'svan deNederlandse Antillen
"Itoond worden, krijgen anderen "de tip" van collega's die
)* al geweest zijn en niet alleen een zeer leuke tijd hebben
lad, maarvooral ook een hoop ervaring hebben opgedaan'Ihet werkgebied. Hanneke van Kouwen sprak met twee
Jhters, mr Solco Holtrop en mr Gert Vrieze die met ge-
ogdegevoelens afscheid nemen van de Antillen: aan deene
U is daardie trek terug naar Nederland en aan de andere
nzijn er nu alleennogmaarherinneringen waar ze opkun-
(l teren.

niet uit pure wiJJekeur ot onde-
mocratische overwegingen.Zon
uitspraak raakt me extra omdat
ik weet hoe mijn collega's en ik
hier werken en gewerkthebben.

TE WEINIG ADVIES
Holtrop denkt overigens dat

op het terrein van het vak-
bondswezen op deAntillen geen
conservatievere uitspraken ge-
daanworden danelders in de we-
reld het geval is. "Ik heb weleens
de indruk, en heb dat ook we-
leensmeteen vakbonds- bestuur
besproken, dat de vakbond zich
te weinig laat adviseren door ju-
ridisch geschoolde mensen,
waardoor teleurstellingen bij
hetverliezen van eenzaak besp-
aard kunnen blijven. Want ik
gun ze wel dat ze weten welke
rechten ze hebben en ik heb ook
weleens de indruk dat ze te wei-
nig weten wat hun rechten zijn.
Als ikkijk naar die laatste zaak
van die190ambtenaren(diehun
ontslag in hetkader van de "Be-
renschot- maatregelen" aan-
vochten- HvK), dan denk ik dat
als de vakbond de kwestie wat
beter hadbekeken er misschien
meer uitwas gekomen. De eisen
moesten opformele grondengro-
tendeels worden afgewezen en
dat vind ik jammer. Dat had
voorkomen kunnen worden als
er een eigen juristbij betrokken
was geweest die dat bijtijds ont-
dekt had. Dat gun ik de mensen
die zich door vakbonden laten
bijstaan.

ANDERE SFEER
Behalve op Curagao, moeten

de rechters ook opAruba, Bonai-
re en de Bovenwindse eilanden
werken waarvoor regelmatig
heenen weer gereisdwordt. Hoe
bevalt zon uitgebreid werkter-
rein? "De sfeerop de verschillen-
de eilandenis opvallend anders,
er is bijvoorbeeld een groot ver-
schil tussen Curagao en Aruba",
aldus Solco Holtrop dieveelvul-
digop Aruba isgeweest voor zijn
werk als Ambtenarenrechter.
Ook op de Boyenwinden is er
weer een heel andere sfeer, het-

mr Solco Holtrop

Wat GertVriezeookopvallend
andersnoemt is hetfamilierecht
op deAntillen. "Wij werkenhier
met een Nederlands Burgerlijk
Wetboek en dat is gezins- geo-
riënteerd. Dan zie jeook dat een
Nederlandse rechter eigenlijk
niet op het ideekomt datkinde-
ren niet zozeer opgevoed worden
door hun oudersmaar vaak door
de grootouders en tantes enzo-
voorts. Dat weetje als jehiereen

is denk ik het elementaire ver-
schil tussen Nederland en hier.
De advocatuurkan al veel glad
strijkenwatglad gestrekenmoet
worden. Maar dat gebeurt hier
niet zoveel. Er wordt vaak toch
een uitspraak van derechter ge-
wenstomteaccepteren watrede-
lijk is."Op devraag ofdataan de
advocaten hier zou kunnen lig-
gen, antwoordtzowelHoltropals
Vrieze bevestigend alhoewel
daar direct aan toegevoegd
wordt dat dat heel moeilijk te
zeggen is. "Danzoudenweeigen-
lijk in hun kantoren moeten zit-
ten om te zien hoe ze dat doen",
aldusVrieze.

"Eenverschil is ook daterhier
veel in persoon wordt geproce-
deerd", zo vultHoltropaan. "Dat

GLAD STRIJKEN

herkent. Je komt hier bijvoor-
beeld zaken tegen waar brua
(eenvorm vanbijgeloof- HvK) op
de achtergrond speelt." Opval-
lendnoemtVrieze ookdevele po-
litieke zaken die tegen de over-
heid aanhangig worden ge-
maakt omdat ze daar zelf niet
wetenwatvoor eenbeslissing ge-
nomen moet worden. Daardoor
zijn er volgens Vrieze dan ook
verhoudingsgewijs gezien het
aantal inwoners van de eilan-
den, veel rechters. "Ik denk ook
datje hierveel zaken ziet waar-
voor men inNederland nietnaar
derechter zou stappen. Ook al
omdat er in Nederland veel in
een voorfase geschiktwordt door
advocaten. Ik heb het idee dat
menhieromhetprincipe nogwel
eens een rechtelijke uitspraak
wil hebben. Waarhet precies aan
ligt is moeilijktezeggen, maarik
vind het in elk geval een opval-
lend verschil."

Ook Gert Vrieze heeft dat zo
ervaren: "Ik heb laatst eenmoordzaak op Sint Maarten ge-
had. Daarwordt danvijftien jaar
voor geëist. Dat is toch heel wat
om alleen over te beslissen en inNederland zou het ondenkbaarzijn datzoietskan gebeuren. Hetheeft hier natuurlijk te maken
met het feit dat men niet om dehaverklap drie rechters naarSint Maarten kan sturen. Je
moet woekeren met de mensendie je hier hebt." Vrieze noemt
het danook"heel goed"datje alsnieuwkomer begint metzakeninHoger Beroep waardrierechterssamen de beslissing nemen."Dan kun je een beetje gewend
raken aan de heel andere gela-
denheid van de zaken. Want dat
is inderdaad een groot verschil.Er zitvaak een stukemotionali-teit achterdatjein hetbeginniet

ONDENKBAAR

ring uiteraard een rol maar erzijn ookzaken bij waarvan ik ze-ker weet datze die in Nederlandook zouden laten behandelendoor drierechters."

tr Solco Holtrop kwam in
H in aanrakingmet het idee
deAntillentegaanbezoeken.
) is toen met een zekere
'üchterheid naar de voor-
itingsdag in Den Haag ge-
in en was aanvankelijk vast
i plan om af te haken als hij
'ger dan een jaarzou worden
"gezonden. Vrijwel direct
We hij dat deminimale ter-m drie jaar is. Door de dia's
fr de eilanden kwam Holtrop
Jter in de stemming en toen
»zijn echtgenote wel zin had
*t avontuur"tewagen, namen
plannen meer concretere vor-

>n aan. Een bezoek van presi-
&t van het Hof van Justitie
ime Saleh was de laatste
üsh": door zijn vele verhalen
«t hij Solco Holtrop en zijn
"itgenote te overtuigen. In
82 kwam het gezin Holtrop
'ar Curagao waar hij na drie
't moestbesluitenoferbijgete-
ld zou worden. "Dat hebben, 'vol overtuiginggedaanen we
1Pben geenmoment spijtgehad
j|t we hier naartoe zijn geko-
&n." Alhoewel het mogelijk
te omnogmaalsbij te tekenen,
jeft Holtrop dat niet gedaan.

f- denk dat vijfjaren voor mij

ih goede termijn is geweest om
&r te zijn. Langer hoeft niet
lar ik benblij dat ik hier ook
&t korter ben geweest."

i|JVrieze al inde jaren'70 gebo-

*** maar dat besluit schoof hij
Ell aantal jarenvoor zich uit. In
JJB3is heteigenlijk heel snelge-
ten. "Ik had een keer een ge-
*ek met Saleh toen hij in Ne-
frland was, om me te oriènte-
ill en te zeggen datik inéénvan
6komende jaren wel wilde ko-en-, In datjaarwaren erniet zo-

sollicitantennaar die post.
en paar weken laterbleek dat
*de enige overgeblevenkj ndi-aat was." Vier jaarnoemt Gert

,^ben doorgebracht, maakten
I hem enthousiast om er ook
p*B heen tegaan. "Ik beneigen-
* door mond op mond reclame
rhetbesluit gekomenomhier-
iNn te komen." Het idee werd

i[«tings- bijeenkomst tehebben
l)gewoond. Omdat Vrieze af-
«Ustig is van een rechtbank
Aarvan al verschillende colle-
' 8 een termijn op de Antillen

boor mrGertVriezeverliep de
jöist naar "de West" wat an-
'fs. Hijkwam in 1983 naarCv-
ao zonder ooit een vóór-

ONDRECLAME

Vrieze de minimum periode om
een beetje thuis te raken op de
Antillen. Langer wildehijechter
niet blijven uit vrees Nederland
te veel te ontgroeien. "Ik zag er
een halfjaar geleden eigenlijk
nog als een berg tegenop om te-
rug te gaan. Nu ik er dichterbij
kom, verzoen ik me er steeds
meer mee."

GROTE VERSCHILLEN
Zoals gebruikelijk doen de

rechters op de Antillen allerlei
soorten zaken, zoals strafzaken
en civielezaken. Daarnaast heb-
ben zowel Holtrop als Vrieze als
ambtenaren- rechter gefun-
geerd. Alhoewel deopzet van het
Hof hier in principe hetzelfde is
als derechtbanken in Neder-
land, zijn er toch een aantalver-
schillen waardoor het werk juist
aantrekkelijk wordt. Zo komen
allezaken tegen deoverheidvoor
de burgerlijke rechter, terwijl
dat in Nederland door een apart
collegebehandeld wordt. "Dat is
een van de aantrekkelijke kan-
tenvanhet werkenhier.Datje in
een andere cultuurwerkt en dat
jeook met alle takken van het
recht in aanrakingkomt waar je
in Nederland door de vergaande
specialisering waarschijnlijk
niet aan toe zou komen", aldus
Gert Vrieze. "Die veelzijdigheid
en die afwisseling vinden wij
nooitterug inNederland.Dat ge-
ven we weer op."

VREEMDE MATERIE
Juist omdat de zaken die in

Nederland als "gespecialiseerd"
beschouwd worden,hier bij "nor-
male rechters" terecht komen,
krijgen die wel eens te maken
metmaterie dievrijvreemd voor
hun is. "Omeven terug tekomen
op dat ambtenarenrecht. Dat is
een materie die je hier voor het
eerst echt leert kennen. Daar
heb je inNederland speciale col-
leges voor die najarenbijstude-
ren het meestal nog met zn dri-
eën doen. Terwijl wij er van de
ene dag op de andere mee ge-
confronteerd werdenen jealleen
een beslissing moet nemen. Dat
vind ik aleen bijzonder verschil
tussen de Antillen en Neder-
land", zo meent Holtrop. "Dat is
ook zo op het gebied van het
burgelijkrecht. Jehebthierver-
schrikkelijkveel'geladen'zaken
die bijvoorbeeld de publiciteit
halen.Het isechterbestmoeilijk
om daar alleen een beslissing
over tenemen. Daarbij speelton-
zebetrekkelijkgebrekkige erva-

VEEL ERVARING OPGEDAAN DOOR
VARIETEIT ZAKEN OP ANTILLEN

Van aanrijdingen met koeien tot
miljoenen-zaken

Rechters Vrieze
en Holtrop gaan terug
met een koffer vol
goede herinneringen

geen door Gert Vrieze bevestigd
wordt: "Ook de zaken liggen op
een andervlakvooralopSaba en
Sint Eustatius. In Nederland
ben jegewendveel aanrijdingen
te behandelenmaar dat gaat op
die eilanden om aanrijdingen
tussen een auto en een koe ofzo.
AlsikopSintEustatiusaankom,
haalt de politie jeafen dan zitje
bijna zwaaiend als de Koningin
van Lombardije in de auto. Dan
ziet een man op een ezel je tege-
moet komen en denkt aha, 'the
judge'.De ezelwordtomgedraaid
en de man rijd jeachterna. Even
later zit je dan in het dorpshuis

In hetrecente verleden is met
name door het vakbondswezen
opCuragaofelle kritiekgeleverd
op de rechtsspraak op de Antil-
len. De onafhankelijkheidzou te
wensen overlatenen derechters
zouden te beinvloeden zijn, zo
luidde de kritiek. Holtrop en
Vriezeblijken echter een andere
mening te zijn toegedaan: "Voor
de onafhankelijkheid van het
Hofzou ikzondermeermijnhand
inhetvuur willen steken", aldus
Gert Vrieze. "Ik vind het heel
begrijpelijk dat mensen weleens
teleurgesteld zijn na een uit-
spraak en dan verbitterdreage-
ren. Jeverliest immers een zaak
en vooral als je erop gerekend
had datje zou winnen, danvind
ik het op zich heel begrijpelijk
dat mensen daar geëmotioneerd
op reageren." Solco Holtrop
windt zich er ook niet over op
maar noemthetweleen "vrij ver-
gaande beschuldiging die kant
noch walraakt". "Als je iemand
geen gelijk geeft is datbeslist

Rechters opdeAntillenkomen
veel vaker in de publiciteit dan
in Nederland het geval is. Vin-
den ze dat vervelend? "Ik vind
het niet vervelend, ik ervaar het.
Het wordt pas vervelend als je
merkt dat men de uitspraken
niet meer goed leest. Dat is een
groter probleem. Maar dat ie-
mand belangstelling heeft voor
zaken diein demaatschappijeen
belangrijke invloed hebben,
vind ik alleenmaar een goed te-
ken. Het verbaast me integen-
deel weleens datbij bepaalde be-
langrijke zaken weer niemand
is", aldus Holtrop. Vrieze is het
wel met hem eens maar is soms
welverrast welkezaken in depu-
bliciteit komen. Zo moest Gert
Vrieze onlangs een beslissing
nemen in de uitleveringszaak
van een Antilliaandiein Neder-
landverhoord diendete worden.
"Ik was er eigenlijk verbaasd
over dat daar zoveel belangstel-
lingvoor was."
INVLOED

Alhoewel Vrieze niet van me-
ning is dat publiciteit over een
bepaalde zaak van invloed is op
deuitspraak, houdthij onbewust
wel rekening met die emoties.
"Ik hebniet het gevoeldathet op
de inhoud van je beslissing in-
vloed heeft. Alleenalomdatvoor
een groot gedeelte de beslissing
voortvloeituitwetten enverdra-
gendieopdatgebiedgelden. Wel
is het zo dat als jemerkt dat een
zaak veel tongen los maakt en
veel beroering wekt, je
misschien meer dan anders ge-
neigd bentom het watbreder te
motiveren in het vonnis."
Holtrop is iets voorzichtiger in
zijn uitspraak hierover: "Het is
inderdaad wel eens zo datje tus-
sen de behandeling en de uit-
spraak een stuk in dekrant leest
dat voor mijn gevoel op de rand
is. Ik denk wel dat ik moet
vaststellen dat dat jesoms kan
beinvloeden."

PUBLICITEIT
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een dagjenaar Saba ofSint Eus-
tatius en dan is het echte platte-
landsrechtspraak en het volgen-
de momentzitje opSint Maarten
en gaathet bijvoorbeeldover ca-
sino's, contracten en time- sha-
ring projecten en gaat het om
miljoenen dollars. Dat geeft een
enorme variëteit in dezaken."

...mr Gert Vrieze...



haar collega's op een gegevi
moment in deroman op. Sand
is hiervaneveneens het slacht*
fer (waarmee deroman ookin d
opzicht aansluit bij Nichol
Whole ofa Morning Sky. Het'
echter twijfelachtig of dit 'wé
zakken'van dehoofdpersoon, o
het overgrote deel van het b
zoek zon strijdbaar en zeer b
wust behandeld personage leej
eigenlijkwel in debedoeling \{
van de auteur, juist het ontbfl
ken van enige explicitering|
deze (waar deze er verder wl
steeds is) doenhet tegengesteld
vermoeden. Anderzijds: h|
laatstehoofdstuk brengt de do4
van haar moeder en daarm<
Sandra weernaar haar dorp,dj
in feiteeveneensop sterven na<|
dood is.Deroman begint met e«
'prelude' van enkele bladzijde]
waarin Sandra jaren later di
het eigenlijkeverhaal PheasaJ
bezoekt. 'Pheasant as she ha
known itwas dead', dan wel h

mepiece komt die explicitering
met name tot stand doorSandra,
die aan het begin van deroman
haar middelbareschoolheeft af-
gerond, haar laatste vakantie in
Pheasant doorbrengtom daarna
naar Georgetown te vertrekken.
Ze gaat daarheen met het doel
om te studeren, maar begint
haar leven in de stad met een
baantje als assistent-
verslaggever van The Daily
Mail. Dit levert deroman vol-
doende mogelijkheden om de
grote contrastendoormiddelvan
Sandra naar voren te brengen,
èn een interessant middel om de
wijzewaaropForbes' regiem(on-
der meer) een steeds grotere
greep op deGuyanese samenle-
vingwist tekrijgen: in casu, cen-
suur, dan wel de manipulatie
van de (regeringsgevoelige)
hoofdredacteur waardoor de be-
richtgeving kan worden ge-
stuurd in het voordeel van de
regeringvan Forbes.

De beperkte machtover en het
beperkte inzichtelijkbegrip van
het leven wordt met name geac-
centueerd door de korte, poë-
tische fragmenten die aan ieder
hoofdstuk vooraf gaan. Frag-
menten waarin vanuit het
perspectiefvan Gem, de jongste
dochtervan Archie en Clara,een
impressionistische beschrijving
wordt gegevenvan een, voor het
kind, belangrijke gebeurtenis.
Een gebeurtenis uit een reeks,
dikwijlsveel belangrijkereen in-
grijpendere gebeurtenissen die
worden beschreveninhetdaarop
volgende hoofdstuk. Wat Gem
zich aan het bezoek van de En-
gelse Prins-gemaal (ter onder-
steuning van de Britse aanwe-
zigheid inGuyana)vooral herin-
nert is de 'vlieger-wedstrijd': het
karig gevuldebordvoor demaal-
tijden is wat Gem zich het snelst
voor de geest kan roepen waar
het derellen betreft.

Nichols lijkt met Whole ofa
MorningSky toch iets meervoor
ogen gehad te hebben dan het
weergeven van deze menselijke
tekortkoming: hetgebrekaan in-
zicht in het menselijk samenle-

Ook aan dergelijke duistere
machten ishet levenvan alledag
gebonden.

(...) 'So you have to be careful,
you know white and sickness.'
(pp 152/3)

(Clara:) 'Look girl, teil me
whatyou have to teil me. I can
take it. You dream carrion crow
flying round mih house? You
dream the roof fall in? You dre-
am mih teethfall out?'

'Nothing as bad as that', said
Rosé, 'Butyouhave tobe careful.
Ah dream you was walking on a
road, you one and ah didn't like
the way you was looking. You
was wearing a white dress, and
you look so pale.'

De ervaringen van Sandra
met een veelvoud aan contras-
ten, noodzakenhaar als nooit te-
voor positie te kiezen. Hiermee
wordt een van de belangrijkste
motieven uit deWestindische li-
teratuur ook in dezeroman ver-
werkt: de vorming en handha-
ving van de eigen identiteit, los
van het (wegkwijnende) waar-
den- en normenpatroon van haar
jeugd. Ook in deze is deroman
weer meer dan eens zeer ex-
pliciet.

nieuwe Guyana (onder ForbeJ
waartegen Sandra (en met ha»
vele anderen) zich ooitnog eer»
ieder op hun eigen manier, vej
zette, is een feit. Sandra heel
zich daar niet aan kunnen on1}
trekken. r
AART G. BROEK
i
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goedkon vindenzijnvertrokken,
wat haar min of meer zonder
steun alleen zet - die collega's
vertrokken voor een deel wèl te-
gen decensuur). Zebesluit omte
gaan studeren. Wat een bewust
probleem was voor Sandra, lijkt
zonder dat zij zich daarvan be-
wust is, een probleemloos gege-
ven in haar leven te zijn gewor-
den, waarnaar zij zich voegt.

"We don'tknowa shitwhopui-
lingwhat strings"merkteenvan

Grace
Nichols

de twee Westerse grootmachten
zijn.

'Is all part of bringing down
the government', continued Di-
nah (de oudste dochter van
Archie en Clara) in the bluste-
ring tone she used whenever she
madea political observation.'Di-
vide and rule. Divide and rule.
Why the Americans don't give
aid to the sugarworkers? )d.w.z.
voedselpaketten aan de hindoes-
taanse landarbeiders) Why
they're only helping the stri-
kers? Jd.w.z. de Afro-Guyanese
arbeiders) It's justto destabilise
the country and givethe British
a goodexcuse fornot grantingin-
dependence.'(p. 128)

Toch isWholeofaMorningSky
geen uitgesproken politiek ge-
tinte roman. Het mag dan duide-
lijk worden dat naar met name
GrootBrittannië en de Verenig-
de Staten een beschuldigende
vinger wordt opgestoken, naar
demachten die deonlustenen de
problemen waarmee het land
nog steeds te kampen heeft, ver-
oorzaakte, deroman istoch voor-
al het verhaal van de gewone
mensen in Guyana, die worden
meegesleurd door voor hen on-
grijpbare machten en on-
weerstaanbare processen. Men-
sen, waar onder Archie en zijn
gezin(met uitzonderingvan zijn
oudste dochter Dinah), die met
een minimum aan politiek be-
wustzijn, maar met een uitge-
sproken mening over 'de taak-
verdeling in huis', 'het bereiden
van eten', 'de kwaaltjes van
grootmoeder', 'het lekkende
dak', 'onhandelbarekinderen',
'de muziek van de buren', enzo-
voorts, genoodzaakt worden om
'partij tekiezen. Dit wordt infei-
te voor hen gedaanop grondvan
de etnische groep waartoe zij
behoren.

'Neitherthe education she(d.i.
Sandra) received at school nor
their advice would provide
answers. (...) The values which
they (waaronder haar ouders)
hintedat were vague; they were
large and ambitious, yet small
and humble, double-edged with
the benign tyranny ot their
ruthless good intentions.' (p. 15)

'They (bedoeld wordtondermeer
Sandra) must live at peace with
themselves, their conscience
mustbe clear, (...); the lawoflife
was learning to live withpeople
according to the rules of
conscience.' (p. 37)

Rechters Vrieze
en Holtrop v

gaan terug met een i
koffer !
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"Net even ietsbeter"

Slechts een handjevolvan der-
gelijke korte passages gewijd
aan de extreme geweldadighe-
den werden opgenomen, vol-
doende om, zoals in Nichols' ro-
man, een scheidslijn te marke-
ren tussen twee werelden, die
van vóórenvan na de'race-riots'.

Deze twee 'werelden' worden
ingevuld met verschillende, el-
kaar aanvullendeelementen,
een vrij overzichtelijk netwerk
van motieven:een fundamenteel
contrast tussen verleden en he-
den/toekomst; tussenplatteland
en stad; tussen de afwezigheid
van tegenstellingen op grond
van huidkleur en het accentue-
ren van ethnische verschillen;
tussen uitsluitend basis-
scholing, gevolgd door handar-
beid en middelbaar/hoger, bij
voorkeur universitair onder-
wijs, gevolgd door hoofdarbeid;
tussen gecreoliseerde Guyanese
levensstijl en (het streven naar)
'theAmericanway oflife'; tussen
saamhorigheid en eigenge-
rechtige individualiteit, metres-
pectievelijk een minder en een
meer ondergeschoven positie
voor de vrouw. In de loop van de
roman profileren deze contras-
ten zich door de gebeurtenissen
en de handelingen van de be-
langrijkstepersonages, maar de
roman is ook bijzonder expliciet
in het naar voren schuiven van
deze contrasten.

'(T)he tragedies which began
in 1961 sent shock waves
throughPheasant: the 1963race
riots, the Wiswar atrocities,poli-
tical intriguebetweenthe politi-
cal parties, labourunrest on the
sugar estates and the return of
the British to resolve the politi-
cal situation. The impact of all
these things came at severalre-
moves to Pheasant, as news over
theradio andinthe newspaperor
rumour and hearsay. One thing
dideffectthem directly,the arri-
val of some of the Wismar refu-
gees inBerbice. She (d.i. Sandra)
was at school then.Atrecess one
day,atruckbroughttherefugees
to the Lutheran Hall near the
school. Before that, the newspa-
pers had carried explicit news
and photographs aboutthe atro-
cities which took place: women
raped and murdered, incluiding
pregnant women whose wombs
were disgorgedoffoetuses which
were flung intoWismarRiver. It
was said that the river was
strewn withbodies and dismem-
bered limbs; men and boys were
castrated; even the aged were
notspared. Thenewspaperspoke
ofgenocide anddecimationofthe
East Indianrace atWismar.' (pp.
83/4)

JANICE SHINEBOURNE'S
EERSTE roman, Timepiece sluit
in een aantal opzichten nauw-
keurig aan bij Nichols's roman.
Whole ofa MorningSky (bespro-
ken in Napa van vorige week.)
Waar Whole ofa Morning Sky,
voor wat mij betreft, ophoudt:
midden in de jarenvan gruwelij-
ke uitbarstingen van rassen-
haat, begint Shinebourne's ro-
man. Timepiece beslaat de jaren
'65 en '66, deperiode waarinhet
Forbes-regiem zich vast hecht in
de Guyanese samenlevingen er,
zoals datwerd genoemd, aaneen
'nieuwe toekomst' wordt 'ge-
werkt. Orde enrust hebbenzich
hersteld, in de herinneringleven
de uitbarstingen voort. In die
van Sandra, het belangrijkste
personageuit deroman, diehaar
hele jeugd doorbracht in het
klein dorpje Pheasant midden
tussen de suikerriet-plantages,
ver weg van de'grotestad', Geor-
getown.

ven. Door dit samenleven in
kaart te brengenen eniger mate
doorzichtelijk te maken, bedoelt
Whole ofa Morning Sky eve-
neens een waarschuwingtezijn.
Dit maaktNicholsduidelijkdoor
de dichtregels van John Agard
(eveneens een Guyanees
dichter) die zij vooraf laat gaan
aan haarroman (samen met die
van Martin Carter), waaruit de
volgende:

is allahwe hoping
is all ahwe groping
is all ahwe dreaming
an is allahwe
gonwake upanburn
ifwe don't learn...
ifwe don't learn...
Een vermanende vingerwij-

zing, niet alleen dus naar Wes-
terse grootmachten, maar ook
naar de eigen Guyanese bevol-
king. Geen ongebruikelijke han-
delwijze in de Westindische lite-
ratuur.

Aart G. Broek

Grace Nichols, Whole ofa Mor-
ningSky. Londen: Virago PressLtd., 1986. ISBN 0.86068.779.1.,
156 blz.

'Men loseout a lot inthis society
butthey take itout aa lot on wo-
men. It's easy, to easy, to treat a
woman how you like and get
away with it. It's a very macho
place, Georgetown.'(p. 144)

Grace Nichols ontleendede ti-
tel van haar roman aan een ge-
dichtvan haar landgenoot Mar-
tin Carter, 'Black Friday 1962',
dat begint met de volgende re-
gels:

were some whoran one way.
were some who ran another

way.
were some who didnot run at

all.
were some who will not run

again.
And I was withthem all,
when the sun and streets ex-

ploded.
Dit beeldvan deonlustenen de

uitwerking ervan op de mensen,
hier opgeroepen in enkele poë-
tische regels, is ook wat Grace
Nichols voor ogen moet hebben
gestaanen getrachtheeft in pro-
za te tekenen. Uiteenlopendere-
akties, maartoch geen eindeloze
reeksvan mogelijkhedenvoor de
bewoners van Guyana.

Alle belangrijke personages,
ook zij dieenigszins inzicht heb-
ben in hetpolitieke machtsspel,
worden gekenmerkt door een
zeer beperkte greepop huneigen
leven.Zehandelen, al danniet in
de overtuigingbewusttekiezen,
maar worden voortdurende ge-
stuurd (in een onbedoelde
richting), waarop hen niets an-
dersover blijft dan zich daaraan
aan te passen en te trachten nog
iets van hun leven te maken.
Hun leven ontglipt de mensen
aan voor hen duistere machten,
waarvan 'de' politiek als be-
langrijkste naar voren komt,
maarniet deenige. In het laatste
hoofdstuk bezoek een oude
vriendin, Rosé, na jaren Clara
weer.

Een onheilspellend symbool.
Dit kleine voorval markeert het
einde van de jarenvijftig, het
eindevaneen vreedzameperiode
voor de Walcotts, voor de Guya-
nese samenleving in het alge-
meen. Detweede helft van dero-
man wordt gedomineerd door
stakingen, brandstichtingen,
plunderingen enmoord, waarde
familie Walcott en de mensen in
hun direkteomgevingop uiteen-
lopende wijzenbij betrokken ra-
ken, en waar niemandzich aan
kon onttrekken. Whole ofaMor-
ning Sky laat er overigens geen
twijfel overbestaan -doormiddel
van regelmatig terugkerende
korte commentaren van enkele
personages - datdeachterliggen-
de oorzaak van deze uitbarstin-
gen van raciale haatgevoelens

GRACE NICHOLS
Wederzijds wantrouwen,

achterdocht en rassenhaat ont-
stonden in feite vanaf het mo-
ment dat Indiasekontraktarbei-
ders Brits Guyana binnen wer-
dengehaaldin de loop van de 19e
eeuw (tot ver in de 20ste) en de
sociaal-economischeverschillen
tussen de vroegere slaven en de
(nieuw aangekomen) kontrak-
tarbeiders raciale contouren
meekreeg. In de jarenvijftigvan
deze eeuw kwam daar eigenlijk
voor heteerst enigszinsverande-
ring in. Het is vooral aan Hin-
doestanen als Cheddi Jagan te
dankendat deetnische verschil-
len opzij werden geschoven voor
overeenkomsten tussen de beide
grote bevolkingsgroepen: in het
bijzonder deonderdruktepositie
van beideten opzichte van deko-
lonisator Groot Brittannië. De
kracht en macht die Jagan en
zijn partij (de 'People's Progres-
sive Party') wist te organiseren,
maar vooral hun uitgesproken
voorkeur voor het Marxistische
denken, waseen doornin hetoog
van Engeland en de Verenigde
Staten. Na derevolutie in Cuba
werd Jagansregering een uitge-
sproken bedreiging.

Westerse machthebbers, in
hetbijzonderdeAmerikaanseen
Britse inlichtingendiensten,
hebben aan het begin van de ja-
ren zestig alles in hetwerk ge-
steld om een wig te drijven tus-
sen de twee etnische groeperin-
gen, hebben de brosse eenheid
weten te brekenen zodoende een
gespletensamenlevinglangs et-
nische scheidslijnbevorderd.
Echter niet nadathet land in de
eerste van de jarenzestig werd
geteisterd doorzeer bloedige on-
lusten, waarinCheddi Jaganui-
teindelijk ten val werd gebracht
door deAfro-Caraïbische Forbes
Burnham, de man die jarenlang
het landalsdictatorzouregeren.

Brits Guyana in de jarenvijf-
tig enbeginjarenzestig, deover-
gang van een potentieel vreed-
zaam en zeer leefbaar land naar
een land met bloedige onlusten
en raciale haat, vormen het be-
langrijkste onderwerp van Gra-
ce Nicholsroman WholeofaMor-
ningSky. Inde eerstevier, vande
negentien, vrije korte hoofd-
stukken tekent Nicholshet pas-
toraal aandoende leven in het
dorpje Highdam, waar vroeg in
de jaren '50 de familie Walcott
zich vestigt. Archie, devadervan
het gezin, wordt er schoolhoofd,
Clara, zijn vrouw, zorgt er voor
hun drie kinderen en het huis-
houden.Met deophanden zijnde
verkiezingen die 'kandidaten'
naar alle uithoekenvan het land
doetreizen, kruipt depolitiek en
de achterliggende raciale haat
deroman binnen.Waar aanvan-
kelijk slechts de dagelijkse we-
derwaardighedenbestonden, en
de tegenstellingen tussen de
twee belangrijkste bevol-
kingsgroepen niet aanwijsbaar
zijn, wordt de lezer, met de be-
langrijkstepersonages detwees-
palt voelbaar gemaakt door de
'bezoekende politici. Het is dan
1961, het jaarookwaarinArchie
met vervroegdpensioen gaat en
besluit om naar Georgetown te
verhuizen metzijn gezin,om zijn
kinderenmeerkansen tebieden.

'On the very day of leaving,
Clara's big brown and white cat
gave birth to three kittens, and
devouredthem almostimmedia-
tely.'

j?y\ n \W°"^,Pj Een lieve trouwe vriend,
P^ n-A 2U vindt Uin het dierenasiel

A^ l i /M^ Parera.

vfaffite&cWn_W* Kom eens !an9s!

andere en zo zitten Holtrop ei
Vrieze samen "goede herinnf
ringen" op te halen. Ik heb of
Sint Eustatius ookeen keer #
iets bijzonders meegemaak'
waarbijik mijnorennietkon gel
oven, aldus verhaalt Gert Vri*
ze. "Ik werd uit het dorpshui*
verbannen omdat de kindere"
een filmvoorstelling hadden, f
debibliotheek, waar iknaar vef'
wezen was, werd ik heel hart*
lijk ontvangen. Tussen de bo?
ken werden wat tafelsherschik1
en daarkon ikzitting houden.D*
schoolkinderen kwamen lang*
debibliotheek en zongen lui*
keels, allemaal naar binnengW
rend, "The judge is on the i*
land", een soort eigen gemaak'
liedje. Dat geeftvolgens mijw*
aan wat op zon dag hét ondef
werp van gesprek is."

Op heel korte termijn kere"
Solco Holtrop en Gert Vrieze W,
rug naar Nederland waar zü
weer ophun "oude stekkie"ga»"
werken. Beide hebben er wel zi»
in en vertrekken met eenkofft'
vol goede herinneringen a$
hun tijd op de Antillen. Ger
Vrieze is er dan ook van over'
tuigd dat hij,net zoals hyzelfge
stimuleerd werd de stap te n*
men, collega's warm zal draaiefvoor een periode in "de West'een uitspraak waarbij Sol"0
Holtrop knikkend mee insteiöj'
Vrieze en Holtrop, die tegelÜ*
met nog twee andererechte^
huiswaartskeren, zullenopkor
te termijn vervangen worde'
door een nieuwe groep van vi*'
rechters uit Nederland.

HannekevanKouwen.

om dezittingvoor tebereidenen
om de mensen op een soort
spreekuur te woord te staan. En
dan komt de man van de ezel
even later ook binnen want die
wil ook wat vragen. Opdieeilan-
den is geen enkele juristofadvo-
caat. De mensen sparen hun pro-
blemen op totdat derechter in
het dorpshuis komt en dat geeft
een zeer bijzondere sfeer. Het is
ook de enige "rechtszaal" in het
heleKoninkrijk waareenbarge-
vestigd is. Het is in hetCultural
Center Sint Eustatius en jezit
daar voor het podium en achter
bij debar zittenze een glaasje te
drinken. De bartender werkt op
die dagen graag, want er is dan
heel wat aanloop. De mensen
verdringen zich voor de ramen
en zien het als een enorme bele-
venis. Als ik daarmoet gaankij-
ken op een bepaalde plaats om
een situatieinogenschouwtene-
men, ziet het er ook altijd zwart
van de mensen. Ik hoef dan ook
nooit tezoeken naar getuigen."
ZEERBIJZONDER

Holtrop kent Saba iets beter
en vindt de sfeer daareveneens
zo bijzonder. "Dan heb je daarzon zitting waar vijftig mensen
komen omdat er een strafzaak
wordt behandeld van wat meer
allure en daarzit dan dehele fa-
milie met nogtwintig tot dertig
andere belangstellenden. En
danrealiseer jejedatvijfprocent
van de bevolking ter plaatse
naar de zaak is gekomen om te
luisteren. En ze applaudiseren
eens wat en ze praten eens wat
met elkaar.Een ongewone sfeer
maar heel bijzonder ook."

Van het ene verhaal komt het

InWhole ofa Morning Skykomt
hetmerendeel van deze concrete
verschillen tussen de twee we-
relden ooknaar voren, maar be-
duidend minderexpliciet. In Ti-

mrFechi Re9a,e^?SiffMfl De Professione|e vakman ((O»
KrX* me,eenen°"ne ervaring in JöTW*'*;vl ■""«"chnlekenvan 1%8
fÈS*« goud.moderij tó^tflTw<s_"■"**"«"»""«-«« t« j&w®Olgk Shlnwrukuweg 1 J&QgP

\kc?f_V Domln9"»o. JföQW

'They(de mensen inPheasant)
grindaway under an unjust sys-
tem just like people in George-
town,but they share their emoti-
ons, their fears, and their un-
derstanding. They not afraid of
doingthat. That is how they are
creative. They scrape some dig-
nitytogether through abasicre-
gardfor cachother, bynot degra-
dingcachother.' (p. 146)

'Georgetown doen'tmake mefeel
free as an individual. It doesn't
make me feel anyracial part of
meisfree either.Colour is impor-
tanthere andstatus -money and
education. The only culture that
matters now-a-day is American
culture. (...) Yes, skin colour
matters in Georgetown, not in
Pheasant' (p. 153)

Janice
Shinebourne

Hier wordt, van-
daagen de komende weken, een
aantal doorvrouwen geschreven
teksten, gepubliceerdin 1985en
'86, onderde aandachtgebracht.

aantal echter als nooit tevoor
toegenomen.

OP DIT OGENBLIK is het
meest opmerkelijke gebeu-
ren in het Westindische lite-
raire bedrijf, de publikatie
van een groot aantal door
vrouwen geschreven romans.
vprh.'ilen. en gedirhtci ! : '

Er zijn wel altijd al vrouwelijke
Westindische auteurs geweest
en in deorale traditiehebben zij
eveneens een belangrijkerol ge-
speeld 'onder meer als 'Calypso-
nians' tot aan hetbegin van deze
eeuwj, de laatste jaren is hun

Dat Sandra zich toch corrum-
peert - ze schrijft snelprecies wat
van haarverlangt wordt - is wel
begrijpelijk, maar juist dat
wordt niet geproblematiseerdin
deroman. 'One week replaced
another, lengthened into
months andthe dramas inthe of-
fice, streets (...) smoothed into
routines.' Met slechts deze ene
zinwordtdatwatbladzijden lang
voor Sandra een maatschappe-
lijk enpersoonlijkprobleem was,
opeensvoor haar een probleem-
loze handelwijze. Ze verlaat ui-
teindelijk wel The Daily Mail,
maar niet om principiële rede-
nen (de collega'swaarmeezij het

aSAPA ALGEMEEN
[ZATERDAG 4 JULII9B7 6

Westindische vrouwen aan het woord
Sandra's integriteit botst in

hetbijzondermetdecensureren-
de hand van de hoofdredacteur,
wanneer deze haar artikel voor
publikatie tegenhoudt, waarin
zij ongenoegen uitover een ge-
manipuleerde rechtszitting (nog
een van Forbes' machtsmid-
delen).



VerslaggeverCaldwellvan de
grote New VorkDailyzietdever-
rassende uitspraak van de jury
aisracistisch. "Wat zoudendere-
actieszijn geweestwanneer een
zwarte volwassene die om vijf
dollarwordt gevraagd,vier blan-
ke jongelui neerschiet?" Dat is

monster. Ik ontken dat niet.
Maarik ben zo gewordendoor de
ervaringen van het leven. Wie
nooit zulke dingen als ik (de
vroegere beroving) heeft meege-
maakt... ja die heeft natuurlijk
gemakkelijk praten", aldusGoetz in zijn getuigenis.Goetz hoorde, gekleedin jeans

en een wit open'hemd, het 'niet
schuldig' van de juryvoorzitter
James Hurley uiterlijk vol-
maakt onbewogen aan. Hij was
onder meer beschuldigd van po-
ging tot moord en liep het risico
van vijftig jaargevangenisstraf.
Goetz wordt wel vervolgd we-
gens illegaal wapenbezit, maar
omdatditdeeerste keer is, zal hij
daarvoor waarschijnlijk geen
straf oplopen. Op borgsom werd
hij dan ook onmiddellijk weer
vrijgelaten.

ONBEWOGEN

REACTIE: JE MAG OP ZWARTEN SCHIETEN
Metro-schutter Goetz vrijgesproken van neerschieten vier zwarte jongelui

Zichzelfboven wet plaatsen
wordt gewoonte in Amerika

b

J| 'HEYBERNEY, HEB jehet
gehoord? Het isnet als in Jo-
'jannesburg. Jemag op zwar-en schieten', zo werd geroe-
>|en nadat het vonnis was
'Jroorgelezen. De jury,samen-%steld uit 'gewone' Newyor-

sprak Berney Goetz vrij
het neerschietenvan

„_er ongewapende jonge
kwarten. In een metrotrein
*ad een van de slachtoffers
!*an Goetz vijf dollar ge-
daagd.Inplaats vanzijnpor-
temonnee te pakken vuurde
'yoetz lieverzijn revolver leeg
4p dejongelui.
» "Wij hier zijn de pro-Goetz
Jtensen. ledereen aan de andere
kant van dehal is tegen hem", zo
tertelde een demonstrant inNe-
Ifyorks Manhattan toen hijvori-ge week in het gerechtshof ope-
reerde. Heel Amerika is overi-gens verdeeld, pro of contra
"Oetz. De blanke burgerij ziet in

Norths secretaresse, Fawn
Hall,beriep zichvoor de hoorzit-
tingen ook al op het recht om de
wetten alsoverheidsdienaar aan
de kant te schuiven. In wezen
trekt de jury nu in de affaire
Goetz - in een overigens andere
maarevenzeer brandende kwes-
tie- dielijn door. 'Legaal gebruik
van een illegaal wapen', is haar
slotsom. Wie tien seconden over
diekreet nadenkt voelt dat er

FAWN HALL

"Die vier jonge zwarten zijn
vanaf deeerste dagin depers als
pure beroepsmisdadigers be-
schreven. Zij haddenook heteen
en anderophunkerfstok, ik geef
dat toe. Maar datwist dieGoetz
toen ze hem aanspraken toch he-
lemaalniet! ledereendiezwart is
en in jeans gekleed in de Newy-
orkse metro stapt wordt aan de
lopende band gediscrimineerd.
Ik geeft toe dat er een ver-
schrikkelijk misdaad-probleem
is in onze stad New Vork. Maar
om datnu te gaan oplossen door
de mensen het recht in eigen
handte geven?" aldusCaldwell.
Hij keerde zich met name tegen
de Newyorkse massakrant die
wil dat schutterGoetzeen onder-
scheiding krijgt omdat hij zo
doortastendoptrad.

"Jekunt deze hele affaire niet
eens meer bespreken zonder de
racistische sfeer diein New Vork
heerst, erin te betrekken", zo
meent hij.

het thema waarop Caldwell in
zijn krant de zaak heeft behan-
deld.

Aangezien echter het hele ge-
rechtsgebouw was bezet met pro
enanti-Goetz-demonstranten en
honderden verslaggevers was
het nog een heel karwei om de
verdachte in een taxi te smokke-
len en af te voeren. Op een
persconferentie verklaarde
Goetz' advocaat Barry L. Slot-
nick datzijn cliënt zich geweldig
opgelucht voelt. Hij bedankte
het grotepubliek voor deenorme
steun.

't Hetgebeuren trok in de dagen
> ylak voor Kerst 1984wereldwij-

de dandacht. In de supersnelle

hem voornameiijK een neia. JJe
öian die durfde te doen wat zij
vaak denken: 'neerschieten die
hap, als jedoor een zwarte bede-
laar wordt aangesproken.

metro nummer twee richting
zuid zoekt de 37-jarige ir. Ber-
hard H. Goetz een plaatsje tus-
sen een groepje zwarte jongelie-
den. Troy Canty, een negentien
jarigejongen, vraagt Goetz om
een vijf dollarbiljet. Dit is iets
wat dagelijks duizenden keren
inAmerikaanse grote steden ge-
beurt omdat daar zoveel bede-
laars zijn.

Goetz ontsteekt in angst en
woede (zo verklaarde hij later).
Hij trekt het geladen pistool dat
illegaal in zijn zak steekt. "Ik
wilde ze killen, dood schieten.
Laten lijden...Raken waar ik ze
maarkon. Want aan het vuile
lachje van die Canty zag ik dat
het nietom vijfdollar ging,maar
om mijer tussen tenemen en me
te beroven", aldus Goetz na af-
loop in een getuigenis. Het ver-
haal van de omstanders sluit
daarbijaan. NadatCanty en zijn
vrienden James Ramseur (18),
BarryAllen (19) en Daryl Cabey
(19) warengeveldpakteGoetz de
laatste bij zijn kladden. Hij zag
dat Cabey het schot had gemist.
"Jij schijnt het nog best te ma-
ken", mompelde Goetz. Vervol-

"MeneerGoetz wil niets liever
dan als een gewone burger in
New Vork blijven leven", aldus
Slotnick. Maar op hetzelfde mo-
ment begonnen bij de Newy-
orkseradiostations reeksen woe-
dendemaarookveel instemmen-

In mei nam president Reagan
diedraad ook op. Toen bleek dat
hij via Saoedi-Arabië toch wel
persoonlijkbetrokkenis geweest

Caldwell snijdt hiereen bran-
dend probleem aan. Het zichzelf
buiten en boven de wetplaatsen
wordt namelijk modieus in de
Verenigde Staten. Het is afgelo-
pen lentebegonnenmetReagans
toenmalige publiciteitschefPa-
trick Buchanan. Tegenover het
Witte Huis staande om een om-
gedraaide kist, recht voor de te-
levisie-camera's schiep Bucha-
nan alsideoloogvanrechts Ame-
rika het 'recht van North en
Poindexter' om de Contra's te fi-
nancieren.Dit dus desnoodsbui-
ten de wet om aangezien de
dwarsliggende Amerikaanse
volksvertegenwoordiging niet
weet wat daar in Nicaraguaaan
de hand is. Buchanan deedde he-
le Iran-Contra's-affaire af als
eenvondst van opsensatiebelus-
te anti-Reagan journalisten.Hij
schiep aldus het 'recht' om on-
danks het verbod van dat
Congres toch miljoenen voor die
strijders via het Witte Huis te
verzamelen.

MODIEUS

Een van de eerste problemen
waar de nieuweregering mee te
makenkrijgt, zal de pressie zijn
die door de Organisatie van
Zuidoost-Aziatische Naties
(ASEAN) wordt uitgeoefend,
hoewelVietnamzelfgeen lidvan
dezeorganisatie is.Fellekritiek
werd onlangs geleverd op Viet-
nam door de zes ministers van
Buitenlandse Zaken van de
ASEAN (Thailand, Indonesië,
Singapore, Maleisië, de Filipij-
nenen Brunei). Dekritiek betrof
vooral denog steeds aanhouden-
de stroom vluchtelingen dievol-
gens hen een gevaarvormt voor
de stabiliteit in Zuidoost-Azië.
Bovendien zal de ASEAN
waarschijnlijkopnieuw debezet-
ting van Cambodja veroordelen.

PRESSIE

iets nietklopt. "Wordt de samen-
leving er veiliger op nu een juryzon schietpartij in de metro ac-
cepteert?" zo vraagt de New
Vork Times zich af. De zaak
Goetz is juridischdaarmee afge-
handeld. Maar het spektakel en
de emotiesrond de affaire gaan
door. Want de Amerikaanse sa-
menleving weet kennelijk geen
weg met het groeiende binnen-
landse geweld.
(Uit de Haagsche Courant)

ASUNCION — Niets lijkt de
achtsteherverkiezingvan ge-
neraal Alfredo Stroessnerals
PresidentvanParaguaymeer
"n deweg te staan. DeRevolu-
tionaire Febrerista Partij
(PRF) heeft zich nu aangeslo-
ten bij de verkiezingsboycot
daartoe andere oppositie-
Partijen aleerder hadden be-
sloten. De verkiezingen heb-ben in februariplaats.

Referendum over opheffing ban op
oud-partijleiders is in aantocht

ANKARA — Terwijl de tem-
peratuur langzaam boven de
dertig graden kruipt, is het in-
middels duidelijk dat Turkije
ook oppolitiek gebied een lange,
hete zomer tegemoet gaat. Er
zijn verkiezingen in 84 nieuwe
gemeenten;op 6septembervindt
een referendum plaats aan de
hand waarvan duidelijk wordtof
depolitieke banvan de oud- par-
tijleiders wordt opgeheven en
daarnaast is het allerminst uit-
gesloten, dat in plaats van in
1988ditjaarvervroegde algeme-
ne verkiezingen worden ge-
houden.

Hethoogstehofstuurt later ui-teindelijk aan op een nieuwe ju-
ry. Hethofwil uitgezocht zien of
Goetz met zijn woedende uitvalin zon situatie handelde als 'eenredelijk mens.

De zaak tegen Goetz heeft
maar liefst tweeëneenhalf jaar
aangesleept. Al in januari 1985
een maand na de schietpartij,oordeelde een jurydatGoetzniet
te verwijtenviel danillegaal wa-
penbezit. Maar in de lente die
daaropvolgtkomt deNewyorkse
procureur Robert Morgenthau
met nieuw bewijsmateriaal. 'Je
mag als burger het recht niet ineigen hand nemen', zo oordeeltMorgenthau. Het hoge hof vande staatNewVorkverwerpt ver-volgens dan depoging tot moorddie Goetz opnieuw ten lastewordt gelegd.

decommentaren van luisteraars
binnen tekomen.

Hetwetsvoorstel, datwijzigin-
genin degrondwet regelt — het
is overigens de eerste keer dat
een burgerregering in Turkije
veranderingen in de constitutie
aanbrengt—is desondanks met
eveneens de steun van een deel
van deoppositie aangenomen en
inmiddels ook voorzien van de
handtekeningvan president Ev-
ren. Wat nu nog moet gebeuren
is hetopstellen van een wet met
betrekking tot het houden van
referendums.

Premier Ozal, die over een
meerderheid in het parlement
beschikt, heeft van het begin af
aan gesteld grondwets- wijzigin-
gen alleen te willendoorvoeren
als ze aan een referendum zou-
denwordenonderworpen,omdat
de constitutiein 1982ook pasna
een volksraadpleging van
kracht isgeworden.De oppositie
van sociaal- democraten en con-
servatieve liberalen daarente-
genvoelde er veelmeer voor deze
zaak aan het parlement over te
laten.

wel eenseen vergissingzou kun-
nen zijn geweest.

Hetbesluitvan deFebreristas
van hetgrootste belang, om-

dat zij volgens de huidige kies-
wet als enige legale oppositie-
Eartij ook de enige was die een

andidaat kon voorstellen. De
andere partijen die deel uitma-
ken van hetoppositionele Natio-
naal Akkoord zijn niet erkend
doorhetbewind, dattotvoor kort
"3 jaarlangkrachtens een nood-
toestandregeerde. De tweeklei-
departijtjes die de voor de oppo--Bitie gereserveerde zetels in het
Parlement bezetten, worden al-
gemeen niet gezienals oppositie.

De oppositie boycotal jarende
Verkiezingen. Deze keer lekende
"Jansen datzij welmeteen kandi-
daat zou uitkomen groter dan
tevoren. Met de recente ophef-
fing van de staatvan belegwilde
generaal Stroessner, de langst

dictator van Latijns-
Aöierika, deoppositie overhalen
°m toch mee te doen.Een einde

de staat van beleg was één
van devoorwaarden van depar-
ken van hetNationaal Akkoordvoor deelname aan de stembus-gang. In het akkoordhebbenzich
de sociaal-democraten, christen-democraten, liberalenen dissi-
denten uit deregerende Colora-do Partij verenigd.

Volgens Waldino Lovera,
Voorzitter van hetNationaal Ak-
koord, is het 'onmogelijk' uit te
*°öien in deverkiezingenomdat
de 'basiszekerheden' voor een
£erlijke krachtmeting ontbre-ken. Juan Benitez Florentin,
v°orzitter van de Liberale Radi-ale AuthentiekePartij (PRLA),
de grootste oppositiepartij,
noemde deelname 'onwaardigen
Vernederend. Meedoen maakt
departijen 'ongeloofwaardig' nu
2IJzich inzettenvooreen akkoord

sociale bewegingen.Luis Andrada Noguez, leider (Uit deGelderlander)

De regering veroordeelde de
boycot scherp. "Stemmen van
onthouders zijn stemmen van
coupberamers", steldepresident
Stroessner. Zijn minister van
Onderwijs, Carlos Ortiz, die ook
genoemd wordt als mogelijk op-
volgervanStroessner, vergeleek
het boycotten van de verkiezin-
genmet terrorisme.

Maar Vargas, zelf lid van de
PRF en voorzitter van de Para-
guayaanse Bond van Industrië-
len (UIP? had ook scherpe kri-
tiek op de 'weinigzakelijke'wijze
waarop de oppositie was omge-
sprongen met het Plan Z. "Je
kunt nietmetnamen van kandi-
datenkomen, als nog niet eens
duidelijkis wie meedoet".

De zakenman Guilïermo Var-
gas, wiens naam veelvuldig was
genoemd als mogelijke opposi-
tie-kandidaat, had al eerderzijn
scepsisover deelnameuitgespro-
ken. "De oppositie heeft geen se-
rieuzekans omtewinnen. ledere
keer is tot nog toe zichtbaar gef-
raudeerd metde uitkomsten".

Hij noemde de politieke lei-
ders 'luiaards, domoren en la-
faards' omdat zij in zijnogen de
confrontatie methet33-jarigre-
gime van generaal Stroessner
uit deweg gaan.Een boycot bete-
kent in wezen datzij hetregime
legitimeren, stelde hij.

De verkiezingen zouden reek-
sen buitenlandse verslaggevers
en waarnemers op debeen bren-
gen. Met massale protest- de-
monstraties zou de campagne de
misstappen van het regime aan
de kaak kunnen stellen, aldus
Zucolillo.

Volgens de geestelijkevader
van het plan, Aldo Zuzolillo, ei-
genaar van het verboden
dagblad 'ABC Color', kon de op-
positie juistopdeze wijze"aan de
wereld laten zien dat de demo-
cratie hiernietsvoorstelt".

Met hunbesluittorpederen de
Febreristas ook het zogeheten
Plan Z, dat een gezamenlijke
kandidaat van deoppositie voor-
stelde.

van de christen-democratische
partij die illegaal werd ver-
klaard toen zij devorige keer op-
roep tot blanco stemmen, noem-
de deelname 'politieke
zelfmoord.

JurylidMichael Axelrod (tele-
foontechnicus) ziet het ook zo.
"Wij hebben gewoon de wet toe-
gepast. Goetz handelde uitzelfverdedigingen dusverklaar-baar. Het is onjuist onze vrij-
spraak alsracistisch teomschrij-

OBJECTIEF
Deze lente kwam de jury tot

stand. De helft van detwaalf ge-zworenenblijkt zelfooitslachtof-fer te zijn geweest van een of
andere metro-misdaad, wat hunobjectief oordeel uiteraard be-moeilijkt. Dit beeld geeft overi-genswelweerwatvoor stadNewVork momenteel wel is. De vier
vrouwen en acht mannen (mcl.
twee zwarten) sprakenGoetz ui-teindelijk nu vrij.

Volgens zijn advocaat Slot-nickvuurde zijnklant opTbad pe-ople' (kwalijk volk), dathem be-dreigde en had hij dus allerecht
om zich te verdedigen. Slotnickberoept zich daarbij op het gege-
vendathetviertal misdrijvenalsverkrachting en cocaïnehandelop zijn geweten heeft. 'Kortomlegaal gebruik van een illegaalwapen', aldus handelde advo-
caat Slotnick de hele gecompli-
ceerde affaire in een paar woor-
denaf.

Hetreferendum in september
wordt algemeen gezien als een
belangrijke ontwikkeling in het
proces van democratisering in
Turkije. Op basisvan art. 4 in de
nieuwe grondwet, diena demili-
taire staatsgreep in 1980 is op-
gesteld, zijn zon honderd oud-
partijleiders tot 1982 uitgeslo-
ten van een actieverol in depoli-
tiek. Deze bepaling in de
grondwetis van hetbeginafaan
zowel in Turkijezelf, als metna-
me in Europa uiterst omstreden
geweest en het is dan ook niet
verwonderlijk datdehoogste ge-
neraal in Turkije, Necdat Urug,
onlangs in een interview in de li-
berale krant «Milliyet» zei, dat
by nader inzien de politieke ban

De verkiezingen in denieuwe
gemeenten verspreid over Tur-
kije zijn op zich niet zo belang-
rijk, maar het feit dat ze nu
plaats vinden, maakt dat de uit-
slag ook in de nationalepolitiek
zal doorspelen. Menigepolitieke
waarnemers beweert al weken,
dat het resultaat van deze pro-
vinciale stembusslag voor de
conservatieve premier Ozal be-
palend zal zijnofhijwelofniet de
algemene verkiezingen naar dit
jaarzal verschuiven.

Pham Hung, de 75-jarige
nummer twee van hetPolitburo
van de communistische partij,
wordt deopvolgervanPham Van
Dong, die 33 jaarpremier is ge-
weest. De 81-jarige Dong ver
zocht in december 1986, net als
de 80-jarige president Truong
Chinh, vanwege zijn gevorderde
leeftijd van zijn functie te wor-
den ontheven.

DE LAATSTE LEGENDA-
RISCHE leiders die Noord-
Vietnam na een lange oorlog
de overwinning op achte-
reenvolgens deFransen en de
Amerikanen bezorgden, heb-
ben zich teruggetrokken. Zo
werden Pham Hung en Vo
Chi Cong tot respectievelijk
premier en president van
Vietnamgekozen.Dit gebeur-
de door de volksvertegen-
woordiging. De bijna 500 af-
gevaardigden kozen verder
Le Quang Dao tot parle-
mentsvoorzitter.

Vo Chi Cong (74), die ookvice-
premier was, is eenbekwaam po-
liticus.De nummer drie van het
Politburogeldt als een gematigd
man, die in staat is compromis-
sen te sluitentussen deverschil-
lende stromingenbinnen depar-
tij. In 1935werdhij lid van de In-
dochinese communistische par-
tij. Hij nam actief deel aan de
strijd tegen de Fransen en de
Amerikanen. Na de verovering
van Saigon (het tegenwoordige
Ho-Chiminstad) in 1975werd hij
lid van het Politburo en vice-
premier.

Hung was tot nu toe vice-
premier. Van 1980 tot februari
1987 was hij ministervan Bin-
nenlandse Zaken. Hij geldt als
een uitgesproken voorstander
van samenwerking met de Sov-
jet-Unie. Na de hereniging in
1976 van het communistische
Noord-Vietnam en hetkapitalis-
tische Zuid-Vietnam werdhijbe-
last met het integreren van het
zuiden inhet noorden. Deze 'nor-
malisatie' kostte hem flink wat
sympathie bij een deel van de
Zuidvietnamese bevolking.

Dong nochChinh hadzich her-
kiesbaar gesteld voor de parle-
mentsverkiezingen van 19april.
Ze lieten toen al doorschemeren
dat ze ook hun overige functies
zouden neerleggen als het nieu-
we parlementbijeen zou komen.
Hoewel hetparlement volgens
de grondwet gemachtigd is de
regering te kiezen, is het in feite
toch de partijleiding die de be-
slissingenneemt.

Daarmee werd de weg vrijge-
maaktvoor een nieuwepartijlei-
dingmet aan hethoofd deecono-
mische hervormer Nguyen Van
Linh. Deze 71-jarige, als tame-
lijk flexibel bekend staande
Zuidvietnamees wil econo-
mische hervormingen doorvoe-
ren en wordt daarom ook wel de
kleine Gorbatsjov genoemd.

De verschuiving in de
landsleiding is vorig jaarjuniei-
genlijk al begonnen. Vijf minis-
ters werden ontslagen omdat ze
geen economische hervormin-
genhadden kunnen doorvoeren.
En in december vorig jaar, tij-
dens het zesde landelijke partij-
congres, kwam het vervolg:
Dong Chinh en de oude ideoloog
en Nobelprijswinnaar Le Duc
Tho traden uithet Politbureau
nadatze hadden toegegeven dat
ze er niet in waren geslaagd de
economischecrisis op te lossen.

De bijeenkomst van het in
april vernieuwde parlement
duurde zekereen week.Waarne-
mers gaanervan uitdatmen uit-
voerig van gedachten zal wisse-
len over mogelijkheden de stag-
nerende economie nieuwe im-

Regering krijgt te maken metpresie van ASEAN

pulsen te geven. Een mogelijk-
heid hiertoe vormt de invoering
van kapitalistische elementen
in de centraal geleide economie,
diegeldtals éénvan dearmste in
de wereld. Per hoofd van de be-
volking ligt het jaarinkomenla-
gerdan tweehonderd dollar.

Andere punten dienodig aan-
dacht verdienen zijn de bureau-
cratie, een grote ondoelmatig-
heid, een voorthollende inflatie
en een stagnerende distributie
van goederen.

Vietnams laatste mannen van
eerste uur nemen afscheid

(uit deHaagsche Courant)

Het feit datdeprovincies Diy-
arbikar, Hakkari, Mardin en Si-
irt de laatste zijn waar de staat
van beleg wordt opgeheven, is
het gevolgvan het feit dat daar
sinds een aantal jaren de strijd
van Koerdische nationalisten
weer is opgelaaid. De Turkse
regering heeft in het zuidoosten
van het land speciale militaire
eenheden gelegerd, dieer op zyn
getraind de activisten te ont-
mantelen.

Een andere ontwikkeling, die
voor de regering- Ozal aanlei-
ding is om nogeens te benadruk-
ken inhoeverre dedemocratie in
Turkije inmiddels alweer gestal-
te heeft gekregen, is het besluit
om na 19 juli de staat van beleg
volledigopteheffen. Die maatre-
gel geldt nu nog in vier provin-
cies in het zuidoosten van het
landen zaldaarwordenomgezet
in een soort noodwet, die eve-
neens in vijf andereprovincies
geldt. Het verschilt in zoverre
van de staat van beleg, dat het
gezagweer inhanden isvanbur-
gers, in plaats vanmilitairen.

actie, is inmiddels veroordeeld
tot elf jaargevangenisstraf, al
loopt zijn zaak nog in hoger be-
roep. De Sociaal- democraatEce-
vit heeft nog zon honderd
rechtszaken tegen hem lopen op
grondvan zijnbetrokkenheidbij
departij van democratischlinks
van zijn vrouw Rahsan Ecevit.
Voor éénvan die zaken is hij in-
middels al veroordeeld tot elf
jaarentwee dagencelstrafen het
wachten isnu op deuitspraak in
hoger beroep. Die uitslag is dus
bepalend voor de politieke toe-
komst van Ecevit. Eveneens
heeft hij na de militaire
staatsgreep voor korte tijd ge-
vangen gezetenvoor hetkritise-
ren van deondemocratische hou-
ding van de toenmalige Turkse
machthebbers.

Türkes, de oud-leidervan de
fascistische partij van Nationale

Desondanks zijn van de vier
belangrijkste oud-leiders op dit
moment alleen Demirei van de
liberaleconservatievenenErba-
kanvan dereligieuze fundamen-
talisten, die verenigd waren in
de partij van National behoud,
na het opheffen van de politieke
banweer vrij man.Art. 76van de
grondwetstelt namelijk, datde-
genen die zijn veroordeeld tot
een gevangenisstraf, of geza-
menlijke straffen van eenjaarof
langer, niet meer in de gelegen-
heid zijn een politieke partij in
hetparlement te vertegenwoor-
digen.

VRIJMAN

Troy Cantry (W

Darly Cabey (19)

Barry Allen(19)

Herverkiezing voor 8e maal
van Stroessner lijkt zeker

Als gevolg van stembus boycot oppositie

James Ramseur (18) Turkije wacht lange hete zomer

gens schoot hij Cabey in koelen
bloede alsnog door zijn lijf. Deze
blijft daardoor levenslang ge-
deeltelijk verlamd.

...Bernard Coetz wordt na het
vrijsprekendevonnis door deme-
nigte aanhangers en tegenstan-
ders bij het gerechtsgebouwge-
leid...
bij de fondsvorming kwam de
president vertellen dat de be-
trokken wet voor hem als
staatshoofd niet geldt. Dit omdat
hijeen eigenbelangen-afweging
moet kunnen maken en daarbij
buiten uitspraken van het
Congres omkan gaan.

En wat te denken van Goetz
diezelfverklaarde: "Als het mij
weer overkwam, zou ik hetwéér
doen. Die metro in New Vork is
namelijk een ramp. Trouwens
het hele Amerikaanse systeem
van opvoeding is een ramp voor
de samenleving. Ik was volgens
veel mensen wellicht een

ven", aldus Axelrod. Goetz zelf
heeft onderstreept dat hij jaren
geleden ook al het pijnlijke
slachtoffer was geworden vanzonroofpartij. De vervolgerGre-
gory Waples noemt Goetz echter
een 'sadistisch persoontje met
een duidelijkboosaardig karak-
ter en een gespleten denktrant".
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1702 — In Sorsaka heeft
een put gelegen die Shete
pila heette, Zeven pilaren;
maar dieif ernietmeer.

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß donderdag 9 juli1987
tien uur 's morgens en duidelijk
op de enveloppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

Curagao - P.0.8. 577; Aruba -Nassaustraat 110 en Bonaire -Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. deheerHubertLinkels.

”Foto'87”inInstitutodiCultura

M. ARVIS
1710—"Is jeman ontrouw
geweest dan leg je in zijn
slaap een imansteen onder
zijn kussen. Hij gaat dan
hardop aan de eigenaar
van de steen vertellen met
wiehij op stap is geweest."

1711—"Dieren dieziekzijn
giet jeeen aftrekselvan ba"-
sora liber gemengd met
karpata in debek."

1712— "Als je's avondsin
de wildernis loopt, moetje
alpargata's aanhebben en
vlug lopen. Of er mensen
zijn hoor jeaan hetkraken
van takjesenhetopvliegen
van vogels."

1713—Een zeerplastische
uitdrukking voor met aan-
drang bidden is: bati den
lomba di Djos, God opzijn
rug slaan.

1714— "Eens trouwde een
vrouw, die tevoren een
bruamaakster bezocht
had, een die een munt op
haarvoorhoofd had. In de
huwelijksnacht bleef ze
dood."

1715—Een man ging eens
dansenbij een bruavrouw.
Na eentijdje merkte hij,dat
zijn voeten nietmeer op de
grond stonden. Hij schrok,
vluchtte weg en stond bui-
ten weer op de grond."

1716—Een goedgemetsel-
de put is Pos Kasabi, de
Kassaveput, aan de weg
naarWestpunt dichtbij Ja-
kumén.

1703— "Ik heb iemand die
naar Venezuela ging ge-
vraagd een brood mee te
brengen.Ditis nutwee jaar
oud. Ik bewaar het in een
plastic zak en laathet iede-
reen zien."

1704—Eenparaplu mag je
niet in huis openmaken;
dat isriskant, je moeder
kan dan sterven.

VERTICAAL: 2. kuilnet; 3.
grondsoort; 4. doorwillekeurbe-
paald; 5. plaats in Duitsland; 6.
juwelenkistje; 7. holtedier; 9.
doopvader; 13. omroepvereni-
ging; 14. groente; 16. kegelvor-
mig; 17.plaats in Turkije; 19. to-
renomgang; 20.kleur; 21.Engel-
se titel; 22. denkbeeld.

HORIZONTAAL: 1.bevorderen;- 8. beweging van de tong; 10.
schriftgeleerde; 11. rivier in
Frankrijk; 12. oningewijde; 14.
kippeziekte; 15. pook; 16. drie-
tal; 18. koraaleiland; 21. traag;

23. oorspronkelijk; 24. meisjes-
naam; 25. aardmannetje.

1705— Oude mensen zie je
nog wel eens meteen touw-
tjeom depols lopen.Zevoe-
lenzich zwak en zon touw-
tje geeftkracht.
1706—Debeste loopdieren
zijn demuilezels;dieliepen
van Sabanetanaar destad,
zegt men, in eenruk.

IN HET VORIGE artikel vertel-
de ik u, dat de Italiaanse Poste-
rijen de tweelingen Castor en
Pollux op een tweetal zegels ten
tonele voerden bij het vijftig ja-
rig bestaan van de éénwording
vanItaliëonderhet Huisvan Sa-
voye.Datwasinl9ll.ln19131-ten deItaliaansePosterijen Cas-
tor en Pollux nogmaals aanruk-
ken in dezelfde zegelbeelden. De
frankeerwaarde wordt echter bij
deze zegels door middel van een
opdruk -diedannogeven in twee
verschillende afmetingen voor-
komt - gewijzigd in 2 centesimi.

Het opfilateliegebied ook niet
bepaald zuinig met emissiesom-
springende Israël heeft Castor
en Pollux alshet sterrebeeld "De
Tweelingen" opeenpostzegel ge-
plaatst. De eerste keer wasditop
17 september 1957 met een soe-
veniervelletje ter waarde van 1
Israëlisch pond. Dit doorstoken
bloc is langs de doorsteeklijnen
te verdelen in vier driehoeken

1707 — "Mijn grootvader
had een ruim huis ge-
bouwd, maar het verging
hem daarin niet goed. La-
ter kwamen we aan de
weet, dat een vijand voor
de bouw mensenbeende-
ren in de grond gestopt
hadden."Asiel

geluiden
1708 — De sloppenbuurt
Ulanda, pas geheel afge-
broken, was oorspronke-
lijk een onderdak voor
klipwerkers.

1709 — "Als een bulldozer
een oude boom wegduwt,
kun jede eigenaar erop
zienzitten."Nooit gezien.

Maar terugnaar Hera deKoe-
ogige. Mogelijk is Hera bij de
Amerikaanse televisieserie
"Mission impossible" in de leer
gegaan, feit is, dat zij enigetijd
na Zeus' alle natuurwetten tar-
tende kunststuk, zonder tussen-
komst of hulp van een vertegen-
woordigervan hetgeennogaltijd
als het sterkste geslacht om-
schreven wordt, de oorlogsgod
Ares in hetlevenriep, daarmede
hethaar toebehorendekindertal
tot drie verhogend. Hierbij was
slechts één dochter, Hebe ge-
naamd, die in deRomeinse my-
thologie als Jeventutas
rondloopt, de godin van de eeu-
wige jeugd.Hebemocht degoden
en godinnendenectar schenken,
de honingdrank, die uitsluitend
aanwezens van hogere orde was
voorbehouden.

laatste mag geen verwondering
baren, gezienhetenorme aantal
escapades, slippertjes en scheve
schaatsen, dat aan oppergod
Zeus wordt toegedicht. Vooral
toen Zeus het presteerde geheel
uit zich zelfPallas Athene in dit
aardse tranendal neer te poten,
kende haar woede geen grenzen
meer vóór zij dit biologisch we-
reldrecord ge-evenaard had.

Om uw geheugen even op te
frissen: Pallas Athenen sprong
geheel geharnasten gewapend
uit de schedel van Zeus te voor-
schijn. Dit tot nu toe onovertrof-
fen huzarenstuk is te zien op de
Griekse 2-drachma-zegel van
1974.

De meest
gefotografeerde

expositie

Op 27 februari 1961 produce-
ren de Israëlische Posterijen
voor detweede maal de hele die-
renriem met toebehoren. De
tweelingen belanden nuop deze-
gelvan 6 agarot en hebben, eer-
lijk gezegd, meer weg van Ot en
Sien uitdeeerste klas van deba-
sisschool, danvan de ferme jon-
gens, stoereknapen uitdeGriek-
seen deRomeinse mythologie. Ik
geloof, dat hetnutoch zo langza-
merhand tijd wordtof is omnaar
ons uitgangspunt "De filatelie

met respectievelijk een fran-
keerwaarde van 100,200,300 en
400 prutot. Castor en Pollux be-
vinden zich dan in het driehoek
van 100prutot.

(wordt vervolgd)

In de Grieksemythologiehup-
pelt deze godin rond onder de
naamvanHeraBoöpis ofHerade
Koe-ogige. In deGriekseboeken
is zij de gemalinvan Zeus. Er
staat over haar geschreven, dat
zij een lastige en een jaloerse
echtgenote was. Vooral dit

U zag, dat de Italiaanse Poste-
rijen in het pré-Olympische jaar
1959reeds een beroep deden op
de beurzen van de filatelisten
doorop 23 juni1959meteen serie
van vijfOlympische zegels op de
markttekomen.lkmeen,dathet
rood-oranje exemplaarvan 15 li-
res uitdeze seriemet een afbeel-
ding van de Dioscurenfontein
van Rome nu wel voldoende be-
sproken is. Vervolgens is de
blauwe zegel van 25 lires met de
Kapitooltoren van Rome aan de
beurt. Reeds vanaf de vroegste
tijden vormde het Kapitool de
voornaamste verdedi-
gingsburchtvan hetoudeRome.

Eerst in het jaar 410 gelukte
hetaan deHunAlarik als eerste
hetKapitool teveroveren. Uitde
tijdvan vóór de christelijke jaar-
telling is het historischefeit be-
kend, dat de op hetKapitool le-
vende ganzen door hun gesnater
de eeuwige stad behoed hebben
voor een brandschatting door de
Galliërs onderhet bevel van een
zekere Brennus. Die beestjes
verbleven daarniet als voedsel-
voorraad voor de verdedigers,
maarwaren aan Junogewijd, de
enigewettige echtgenotevan op-
pergodJupiter.

en de XVII-de Olympiade van
Rome" terug tekeren om een al-
gehele verwarring te voor-
komen.

naast bijv. industriële- oi repor-
tage- fotografie is een bloeiende
en boeiendekunstvorm met een
vaste plaats in dewereld van de
beeldendekunsten audio- visue-
le media. Een voorbeeld hiervan
is bijv. deCanon-galerie tegeno-
ver het Centre Pompidou in Pa-
rijs, waarhethele jaardooraller-
leifoto- exposities te zien zijn.

Zorg, dat Uw plaatsvervan-
ger-in-huis hetnummer van Uw
dierenartskanvinden.Hetnum-
mer 614000 van de Veterinaire
Dienst voor NOODGEVAL-
LEN. De portier moet kunnen
vertellen welke dierenarts
dienst heeften waar en wanneer
hij te bereiken is. Laat U niet af-
schepen!! Tenslotte hetnummer
van het Dierenasiel op Parera:
54300. Helaas kunnen wij nog
geen 24 uur service geven, maar
wij helpen waar mogelijk. Hon-
den die hun baas missen willen
nogweleens aan de kuiten trek-
ken. Laat Uw huisbewaarder
ons daarvan onmiddellijk op de
hoogte stellen. Misschien kun-
nen wij van dienstzijn.

VAKANTIE, VAKANTIE, VA-
KANTIE!! Hóórt U nog iets an-
ders? Gaat U er ook vandoor?
Hebt U aan Uw dierengedacht?
Blijven zethuis bij een - latenwij
hopen - verantwoordelijke ver-
zorger, zorg dan dat de honden
voorzien zijn van een stevige
halsband-met-penning. U kunt
dat bij ons op het Asiel komen
halen.

Hiernaast is de fotografie ook
een mediumvoor persoonlijk ge-
bruik met veel verschillende
genres, waarvan de meest be-
kende zonder twijfel de "familie-
foto's" en de "vakantiekiekjes"
zijn. Fotografie als familieregis-
ter en bewijsvan de verovering
van verre landen enculturen.

In de expositie "Foto '87"
wordt duidelijk dat de meer dan
twintig deelnemers defotografie
heel serieus neemt. Opvallend is
het feit dat de deelnemers bijna
allen hobbyisten zijn, die
zichtbaar met veel toewijdingbezig zijn.

De professionele fotografen
kijken, zo te zien, eerst nog even
de kat uit de boom. Zij zullen in
ieder geval volgend jaar hard
moeten werken om zichzelf als
professioneel waar te maken, ge-
zien het uitstekende niveau van
de collectie.

1717 — "Aanstaande zon-
dag zal ik een meisje be-
handelen, datbezeten is
dooreenpaard; zezieter le-
lijk uitmet diepaardekop.
Ze is alnaar een dokter en
naar zeven kurioso's ge-
weest."

1718—Een cent ofnog be-
ter een gouden munt vast
in de portemonnee hou-
den, trekt meer geld aan."
1719 —Een helderziende:
"ledere keer als ik voorbij
GrootRavenhof kom, voel
ikdatinhetronde landhuis
eën ongelukkig mens zit
opgesloten."

De 22 deelnemers zijn: Ingrid
Albertus, Roberto Angela,Char-
les Brown, Louis Boekhoudt,
Hemmy Croes, Michael Croes,
Marjon Egberts, Janine Flane-
gin,Rinus de Graaft, Max Has-
sel, Dax Hassel, Edwin Koek,
Stan Kuiperi, Ronald Lemmin-
ga, Franklin Luc, Arsenio Ma-
duro, Albertico dePalm, GuyPa-
ris, Victor Pieters, Jossy Seme-
lier, Wong Wai-Meng en Wong
Wai-kon.

Op originele wijze werd in
de expositiezaalvan hetInsti-
tuto di Cultura vrijdagavond
de xpositie "FOTO '87" geo-
pend.

|
Na een kort openingswoord

jdoor dhr. Stan Kuiperi van het
ICA werd de grote groep aanwe-

"/ige deelnemers en andere
i iteresseerdenuitgenodigd de
expositiezaal binnen te gaan.

lers dan gewoonlijk was de
«£aal nu echterhelemaal donker!
J Op een afgesproken teken

Eflitsten opeenstientallenflitsap-
jparaten (door de deelnemers
1meegebracht), stroboscooplam-

en andere elektronische
■flitslampen door de hele zaal,
-terwijl er tegelijkertijd ook

muziek uit het
Jdonker opkwam.

Door deze bijna een volle mi-
nuut durende "happening" ont-
stondeen zodanigverrassend vi-
sueel en auditief effect, dat het
aanwezige publiek dit met een
warm en spontaan applaus be-
antwoordde. Het langzaam ont-
stoken zaallicht, en de laby-
rinth-achtige inrichting van de
zaal, met een groot aantal hoge,
spierwitte panelen met de in
strak witte passé partouts ge-
monteerde foto's, droegen extra
bij aan hetaparte effectvan deze
openingsavond.

"Foto '87" is deeerste jaarlijks
terugkerende fotografie- ex-
positie diehet ICA, als onderdeel
van een vrij uitgebreide serie
beeldende kunst en andere ex-
posities in 1987, organiseert.

Zoals dhr. Stan Kuiperi bij de
opening onderstreepte, is het
ICA hiertoe overgegaan met als
doeleen concrete,praktische bij-
drage te leveren aan de ont-
wikkelingvan de uitoefening
van de fotografie opAruba.

De fotografie is, naast bijv.
film, immers eenzeer belangrijk
communicatie- en informatie-
middel,welke alsgeenanderme-
dium gebruiktwordt in de(visu-
ele)registratie van deonsomrin-
gende wereld. Beelden uit alle
hoeken van de wereld bereiken
ons, dankzij de fotografie "ver-
eeuwigd". (Zie bijv. defoto's van
het verdwenen viaduct bij
Manchebo en die van het inge-
stortte "Castillo" aan de Wilhel-
minastraat )

De fotografie vormt echter ook
een op zich staande, serieuze
kunstvorm (met een grote "K"),
met een - zij het relatief korte -.eigen geschiedenisen ontwikke-
ling. De artistieke fotografie,

1720 — "In Den Koko is
eens een onzichtbarebezig
geweest in een huis.De be-
woners lieten mensen voor
geld deravage zien, diede-
ze had aangericht en heb-
ben er heel wat mee opge-
haald."

Hieronder vallen verschillen-
de groeperingen zoals de Aruba
Camera Club en"thePhotograp-
hers", die met hun inzendingen
een belangrijke bijdage hebbengeleverd. Samen met alle indivi-
duele deelnemers heeft men ge-
zorgd voor een zeer gevarieerde
collectie bestaande uit zwart-
wit; kleur- en experimentele fo-
tografie met verschillende on-
derwerpen (o.a. modellage, stil-
leven, landschappen, architec-
tuur, abstraktie, astronomie,
etc). Een bezoek aan deze ex-
positie is dan ookvan harteaan-
bevolen. Gelet op het enthousi-
asme van de deelnemers en het
kwaliteitsniveau van de ex-
positie kan men zonder meer
stellendat"Foto '87"een belang-rijk succes is.

Poezen nemen wijbij uitzonde-
ring op in pension. Zekomen dan
in een grote kooi in hetkatten-
hok. Niet ideaalvoor langere pe-
riodes. Hoewel ook poes best re-
gelmatigdebenen mag strekken
en buurten bij de Asielpoezen.
Poes wel graag een halsbandje
aandoen te identificatie! Toch,
poes zit natuurlijk het liefst op
zijn eigenvensterbank.

Rest onsUeen prettigevakan-
tie toe te wensen en een behou-
denterugkeer op ons dushiKör-
sou. Te aworoü

Hebt U Uw dieren graag er-
gens veilig: breng ze in het Die-
renpension van de DIEREN-
BESCHERMING op hetAsiel te
Parera.

De honden zullenU zekermis-

sen, maar heus, ze worden goed
verzorgd en delenmee in de lief-
de, die op het Asiel heerst. Ze
hebbenruime hokken enrennen
enze mogenregelmatig debenen
strekken, in de speelwei of bui-
ten op eenwandeling aan de lijn.
Wilt U wèl voor een recente ge-
zondheidsverklaring van de die-
renarts zorgen?

Hijkan nagaanofaan denood-
zakelijke voorwaarden is vol-
daan: algeheleconditie/gezond-
heid, hartworm negatief, al dan
niet pillen slikkend ter voorko-
ming van eventuelebesmetting,
en inentingtegen Parvo en Hon-
deziekte. Ishetadviesvan de die-
renarts niet voor 100% positief,
dan blijft het verblijfin ons Die-
renpension wel voor eigenrisico
van de eigenaar.

De collectie
werd geshowd in het Bal Har-
bour restaurant in Miami, een
etablissement datzich vorig jaar
al onderscheidde door een hon- ___£__

Paul Brenneker

denmenu. De showwerd bezocht
door ruim 25 -welgestelde- hon-
denbezitters, zonder hun object
van liefde overigens want dat
zou te veel problemen veroorza-
ken, zo oordeelde men. De crea-
ties kosten tussen de 75 en 325
dollar. Op defoto een cocker spa-
niel die, inhaarbutler- outfit, de
glazen champagne ronddeelt.
Wat zou een échte hond hier nu
van denken ?

Voor mensen die echt geenraad
meer weten met hun geld, is er
weer iets nieuws uitgevonden.
Na de rage van diamanten
halsbandjes voor poedeltjes en
gouden colliertjes voor de peki-
nees,heeft JaneUlloa zich nu op
derest van de diertjes gestort.
Wantja,zonharig lijfvraagtna-
tuurlijk om een bedekking. Zij
ontwierp roze satijnen jurkjes
met tule en bijbehorende capes,

een bruidsjurk en een zwan-
gerschaps- T-Shirt met de tekst
«I rolled over forRover» voor de
trouwe viervoeter. Ook delinge-
rie- lijn ontbreekt niet. Voor de
'heren' is er onder andere een
matrozenpakje.

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijkalsgelukkigewin-
naar van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

RobertArends
Savoneta 26-A

Aruba

De winnaar kan zijn prijs na
identificatie afhalen op het kan-
toor van deAmigoe Aruba, Nas-
saustraat 110 tijdens kan-
tooruren

DE GOEDE inzending hader al-
dus uitmoeten zien:

1701—Zoals degoededrin-
ker eerst wat rum plengt
voor de overledenen en
dan pas de fles aan de
mond zet, was het vroeger
ookgebruikelijk watkoffie
te morsen, vóór de eerste
slok.

RAPA ONTSPANNING
Kruiswoordpuzzel

Postzegels
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...SS- officier Barbie tijdens de
Tweede Wereldoorlog...

mijn kleine Jean-Pierre op de
hoekvan zijnbureau gelegd. Op
papiertjes stond 'mama, mama.
Overal. Geschreven in het het
handschrift van mijn kleine Je-
an-Pierre. Mijn angstkreet
waarop Barbie zat te wachten,
heb ik alleen inwendig ge-
slaakt."

Schok

heb ik nooit geweten, maarBar-
bie was door het dolle heen. Ne-
gen dagen hield hij me in de mar-
telkamer.

Aan het begin van een marte-
ling was Barbie altijd aanwezig.
Zijn knechten namen het dan
overen de laatsteklappen gafhij
zelf. "Als je praat, ben je vrij",
probeerde hij afen toe. en danbe-
gon hij weer te slaan.

Met een cocktail van bier en
cognac dronk'hij zich telkens
moed in. Als de slachtoffers van
zijn martelingen "s avonds uitge-
put in de kelder van het Gestapo-
kwartier lagen, dan kwam hij
nogeens langs met twee honden.
Met zijn schoenpunt draaide hij
de lichamen om en alshij een jood
meende te herkennen, dantrap-
te hij die in het gezicht."

Warm-watertest
Lise Lisèvre verbeet haar pijn.

Ze heeft niets gezegd. Eenmaal
dacht ze dat het afgelopen was.
Dat was toenBarbie haaraan de
zogeheten 'warmwatertest' on-

"Dat gezicht, die ogen. Mijn li-
chaam begon te trillen. Dat was
KlausBarbie!". Dat deAmerika-
nen, 'de bevrijders', de nazi-beul
later voor spionagewerk ge-
bruikten en ook naar Zuid-
Amerika hebben helpen ont-
snappen, noemt de oude dame
een 'ongekende barbaarsheid".

Barbie waseen heelslechtver-
hoorder.Dat hij Jean Moulin ( de
belangrijkste verzetsleider,
red.) heeft dood gemarteld, is
hem door zijn Duitse superieu-
ren verweten. Hij hadhem moe-
ten door sturen naar Parijs,
maar was uit op eigen glorie."

Pijnlijk
Hoepijnlijk sommige herinne-

ringen ook zijn, Lise Lesèvre wil
allesvertellen.

"Opdat de jongeren weten
waartoe een systeem als dat van

Hitlerkan leiden. Heti s voor het
eerst dat er in Frankrijk nu zo
over martelen wordt gesproken.
De mensen zijn daarvan
misschien meer onderde indruk
dan van wat vandaag de dagnog
in sommige Zuidamerikaanse
landen gebeurt, omdat het
dichter bij huis is.

Op sommige scholen maken
leerlingen werkstukken over
het nazisme en ik probeer ze te
helpen als ze om raad vragen.

De jongeren moeten op hun
hoede zijn. lemand als Le Pen
kun je onmogelijk vergelijken
met Hitler, maar toch ben ik
bang voor hem. Fransen zijn
geen engelen. De Franse militie
was in de oorlognet zo wreed als
de Duitsers, laat daarover geen
misverstanden bestaan. In het
begin wilde niemand toch gelo-
ven dat het systeem van Hitler

...de uitlevering van Barbie door
Bolivia op 5 februari 1983. Twee
functionarissen brengen de in
een deken gehulde 'slachter van
Lyon' naar een auto waarin hij
naar hetvliegveldvan LaPazzou
worden gereden-

tot zo iets monsterlijks kon
worden."

Wat verwacht u van het
proces?

"DatBarbie levenslangkrijgt,
omdat de doodstraf is afge-
schaft."

(Door Bob van Huët van de Gel-
derlander).

mpar

(gepleegd in militaire operaties
of tegen verzetstrijdersi zijn al
meer dan tien jaarverjaard.

Aanvankelijk wilde deFranse
rechter van onderzoek Christi-
aan Riss de aanklachtvan mevr.
Lesèvre niet in de akte van be-
schuldiging opnemen, juist om-
dat ze deel had uitgemaakt van
een verzetsgroep. Het haar aan-
gedaneleedzou in hetkader heb-
ber! gepast van de Duitse oor-
logsvoering en kon de nazi daar-
om niet meer worden aangere-
kend. Lise Lesèvre en haar drie
advocaten-onder wie devoorma-
lige socialistische minister van
buitenlandse zaken Roland Du-
mas-bestredendatenkregen ge-
lijkvan het Gerechtshof.

Wreed
"Barbie was een buitenge-

woon wreed beest",vertelt deou-
de dame over haar ontmoeting
met de Gestapochef. "Fanatie-
ker en gemener dan de andere
SS-ers. Hij waseen slecht onder-
vrager, maar je zag dat hij het
fijn vond mensen te laten lijden.
Hij genootervan me meteen bul-
lepees ofmeteen knoet af te ran-
selen. Dat ik naakt vastgebon-
den op een tafel lag, wond hem
op.

"U kent üidier. Wie is Di-
dier? Waar is Didier?", vroeg hij
steeds.Toen ik gepakt werd, had
ik namelijk een briefbij me voor
een Didier, alias Albert Cham-
bonnet, dienaar ik laterhoorde,
een belangrijkefiguur i n hetver-
zet was. Wat er in diebrief stond.

'BIJ DE EERSTE confronta-
tie in januari durfde hij me
nauwelijks aan te kijken. "Ik
heet Klaus Altman", zei hij
maar steeds en ik
antwoordde: "U bent Klaus
Barbie, de slachtervan Lyon.
U heeft mij gemarteld." Zijn
ogen ontvluchtten de mijne.
Hij zei dat hij nooit vrouwen
had gemarteld. "Ik heb nooit
vrouwen gemarteld!" Drie
keer heb ik hem datlatenher-
halen. Geen vrouwen, zo be-
dacht ik, maar hoeveel man-
nen dan...?"

Mevrouw Lise Sevèvre is een
van de weinige, nog levende,
slachtoffers van nazi-beulKlaus
Barbie, die van 1942 tot 1944
chefvan de Gestapo in Lyon was.

Ervan verdacht een vooraan-
staanderol te spelenin deFranse
verzetsgroep 'Combat', werd de
inmiddels 87-jarige mevr. Lese-
vre op 13maart 1944 in Lyon ge-
arresteerd en overgebrachtnaar
de Ecole de Santé Militaire, het
hoofdkwartier van de Gestapo.
Daar werd ze 19 dagen langver-
hoord en gemarteld door SS-
Obersturmführer Barbie.

Hoewel ze aan geenenkele ge-
wapendeactie had deelgenomen
en voornamelijk koe-
riersdiensten vervulde, werd Li-
se Lesèvre door een Duits tribu-
naal terdoodveroordeeld. Maar
omdathaardossierbij een gealli-
eerd bombardement op Lyon
werd vernietigd, ontsnapte ze
metveel gelukaan hetvuurpelo-
ton. De Duitsers besloten haar
naar het concentratiekamp Ra-
venbrück te deporteren. Op be-
vel van Barbie werden ook haar
man en hun 16-jarige zoon naar
eenkamp inDuitsland gestuurd.
Zij kwamen niet meer terug.

Indrukwekkend
In haar flat in de Parijse wijk

Montparnasse vertelt de oude
dameinsimpele woordenover de
oorlogen de doorgemaakte gru-
welen. De vastberadenheid, die
uit haar heldere ogen spreekt, is
indrukwekkend en ontroerend.

Maandag zal ze opnieuw tege-
nover haar beul staan. Klaus
Barbie wordt onder meer be-
schuldigdvan medeplichtigheid
aan dedeportatie en demoord op
Georges en Jean-PierreLesèvre
en de deportatie van Lise Lesè-
vre zelf. Niet van marteling,
want Barbie's oorlogsmisdaden

Het heeft lang geduurd voor-
datLise Lesèvre haar oorlogs-
trauma hadverwerkt.Een schok
kreegze in 1972toenze nietsver-
moedend detelevisie aanzette en
het interview zag van deP'ranse
journalisten nazi-jagerLadislas
de Hovos met Klaus 'Altman.

derwierp.Diehield in datde han-
den van het slachtoffer op de rug
werden gebonden en het hoofd
achtereenvolgens in badkuipen
met gloeiendheeten ijskoudwa-
ter werd gedompeld.

LiseLesèvre werd onder water
gehouden tot ze bijna was ver-
dronken. De herinnering daar-
aan was zo gruwelijkdatze meer
dantwintig jaarna deoorlogbij-
na flauwviel bij het zien van die
grote ouderwetse badkuipen.

"Barbie waseen sadist.Om me
te latenpraten had hijeens spul-
len van ons thuis en foto's van

...Jacques Vergès, de verdediger
van deoorlogsmisdadigerKlaus
Barbie, zalzich tijdens hetproces
bedienen van zijn beproefde tak-
tiek van niet- erkenning van de
rechtbank...

Aanslag lijkt wel uitgelokt door minister Pasqua

Onrust op Corsica na moord op Lafay

DE CORSICAANSE vee-
arts Jean-PaulLafay, die na
een t.v.-debat in koelen bloe-
de werd doodgeschoten, was
als leider van de anti-
onafhankelijkheids- bewe-
gingdoelwitnummeréén van
groeperingen als het verbo-
den FLNC (het 'Corsicaanse
bevrijdingsfront'). Zijn huis
werd bij herhaling dooraan-
slagen getroffen en eenmaal
belanddeLafay in eenzieken-
huis, meteen ladingkogels in
zijn schouder. Hij werd van-
uit een hinderlaag neergek-
nald voor de ingang van een
t.v.-studioin Ajaccio, waar hij
had deelgenomenaan een de-
bat over Corsica's onafhan-
kelijkheid.

De moord op Jean-PaulLafay
vond plaats aan heteind vaneen
rumoerigereis, diedeFranse mi-
nister van Binnenlandse zaken
Pasqua op het eiland had ge-
maakt. Pasqua, die in Grasse is
geboren en zichzelf een 'conti-
nentaleCorsicaan' noemt, ver-
klaarde tijdens een van zijnvele
toespraken op het eiland dat hij
wasgekomen 'om deaard van de
onrust en de malaise op Corsica
beter te begrijpen.

Men kon zich bij dergelijke
woorden afvragen of de Parijse
regeerders van het eiland ook in
1987 nog nietdoor hebben waar-
uit'de aardvan deonrust'op Cor-
sica bestaat. Tegelijkertijd
echter sprak Pasqua - een echte
houwdegen uit de eerste dagen
van het Gaullisme - stoere woor-
den over de vastbeslotenheid
van 'Frankrijk' om de 'solidari-
teit' met het eiland te bewaren.

Presidenten en ministers uit
de Franse hoofdstad vliegen al
jarenlangmet steedsweer nieu-
we bezwerings- formules naar
Corsica heen en weer. Tegelij-
kertijd gaan de aanslagen ge-
woon door. Somsvallenze samen
met dergelijke bezoeken, en dan
wordt er een bijzondere beteke-
nis aan toegekend.

Nadat de verantwoordelijk-
heidvoor desluipmoord op Jean-
Paul Lafay onmiddellijk de ver-
boden FLNC in de schoenen was
geschoven, liet de FLNC weten
datze metdeaanslagniets te ma-
ken had. Blijft de vraag of er
werkelijk sprake was van poli-
tieke motieven, dan wel van die
onuitroeibareCorsicaanse zucht
tot banditisme en vendetta,
waarvoor iedere aanleiding ge-

noeg is om een ofmeer eilandge-
noten naar de andere wereld te
helpen. Lafay liet een vrouw en
twee kinderen na.

Toen oud-premier Fabius op
voorzichtige manier een ver-
band probeerde te leggen tussen
de moord en de 'tournee'van mi-
nister Pasqua, wist hij dat nog
geen enkeleFranse regering, in-
dertijd ook de zijne niet, een op-
lossingvoor hetCorsicaansepro-
bleem heeft weten te vinden.

STATUUT
De socialisten hadden in '82

een nieuw regeer-statuut voor
het eiland in het leven geroepen
met grotere beslissings- be-
voegdheden op eigen terrein, al-

UITGELOKT
Politieke tegenstanders van

de minsite - zoals de socialis-
tische oud-premierFabius - heb-
ben danook al latendoorscheme-
ren datdemoord opde leidervan
de anti-onafhankelijkheids- be-
wegingwellichtisuitgeloktdoor
de nogalopruiende taal waarvan
Pasquazich tijdens zijnreis heeft
bediend.

les metdebedoeling de 'onafhan-
kelijkheids- strijders'dewind uit
de zeilen te nemen. Dit nieuwe
statuut, dat de Franse belas-
tingbetaler nog meer geldkostte
daner al jarenlang in het onpro-
ductieve Corsica was gepompt,
leidde nog in datzelfde jaar tot
zon oplevingvan aanslagen, dat
de beroemde politie- commissa-
ris Broussard als prefect naar
het eiland werd gestuurd om er
de bandieten eigenhandig tot
bedaren te brengen. Ook de po-
gingen van commissaris Brous-
sardbrachten echter derust niet
waarop de meerderheid van de
Corsicanen en de vakantiegan-
gers hadden gehoopt.

In datzelfde jaa/ 1982 werd
ook het FLNC voor ontbonden
verklaard, wat in de praktijk
niet veel verschil maakt, en een
jaar later ontstond een 'Vereni-
ging voor Frans Corsica' (ACF),
die in '84 een betoging hield
waaraan ruim 20.000 Corsica-
nen deelnamen. Van deze anti-
nationalistische stroming was
de vermoordde vee-arts Lafay
een exponent.

Het officiële politieke verzet
tegen Frankrijk heeft intussen
zijn terroristische kanten verlo-
ren. Toch is er nog een kleine,
maar harde en uiterst actieve
kern van 'nationalistische'
sluipschutters en bommenleg-
gers over, die minister Pasqua
bij voorkeur aanduidt als 'ban-
dieten.

Dat dergelijk 'uitschot' met
een handomdraai kan worden
uitgeroeid, kan ook minister
Pasqua, ondanks zijnferme uit-
spraken, voorlopig niet waar-
maken.
(Uit de Haagsche Courant)
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NOllhSlCirMComputer System, 20MB stora-^. \' J[^: M jïE^ ■jS
ge, 1.2M8 diskette drive, AT- s*^'
stylekeyboard, DOS 3.0, theLo- y^ s^
glMouse opto-mechanical mou- y^ _«_a
se,andtheWyseWY-700highre- __y£mk
solution monitor; r*-— """^^^r^^^^^te
MegaScan image/text
manipulation software; m M
the Megaßuffer, 1.3M8
memory card; and the 4
AVR-LPC3 Laser Printer,

capable of 10 second | fTtC,
page printout, re-
gardless ofpagecon-
tent orcomplex!ty, at
300 dpi resolution. 'yk\ jr

PAGEmaster systems are Bp^
available in two other r éé%W^

PAGEmaster I includes the AVR-300 Image Scanner, MegaScan
softwafe and the Megaßuffer memory card.
PAGEmaster II includes all the components ofthe PAGEmaster I sys-
tem plus the AVR-LPC3 Laser Printer.

Training and Technical Backup.

For more information call phone: 625232.

North Computer Sales& Consultants N.V.

authorized Distributor for the NortfaSlClr Computer System

RAPA ALEGEMEEN
SlachtofferLise Lesevre

Barbie was
een beest
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De muziekbladenOor, Hitkrant,
MuziekExpress en PopRockyre-
ageerden eveneens positief.

Van Steen verwachtook steun
van de gemeente Den Haag,
want dat is volgens hem deaan-
gewezen stad voor een popmu-
seum. "Den Haag was Beatstad
nummer één", weethij. "Hetmu-
seum zou dat zeer op zijnplaats
zijn. Op die manier wordt dat
r>nnvprlpfJen in pr*» whoiiden "

EEN MUSEUM WAARIN de ge-
schiedenisvan de internationale
popmuziek centraalstaat.Onge-
veer twee jaar is Ton van Steen
bezigdit plan te verwezenlijken.
Zo langzamerhand heeft hij goe-
de hoop dat het popmuseum er
komt. Een aantal organisaties,
zoals de Stichting Nederlandse
Top 40, heeft al toegezegd mate-
riaal af te willen staan voor de
collectie.

"Dit is een uniek initiatief',
verzekerte Tonvan Steen. "Er is
wel een Beatle-museum in Li-
verpool en een Elvis Presley-
museum in Memphis, maar een
popmuseumbestaatnognergens
ter wereld. Via internationale
popbladen zullen wedeaandacht
gaan vestigen op ons initiatief.

Het museum moet een plek
krijgen op een centraal punt in
Den Haag. "Hoe moet in iederge-

Met Hanna de Heus en Rob-
bert Bax vormt Ton van Steen
sinds begin dit jaarhet bestuur
van de stichtingPopmuseum. De
drie hebben de afgelopen tijd al-
lerlei ideeënoppapier gezet.Be-
halve een overzicht van het ont-
staan van de popmuziek in de ja-
ren vijftigen deontwikkelingdie
zij heeft doorgemaakt,moet er in
het museum ondermeer eenper-
manente tentoonstelling komen
van mnuziekinstrumenten, kle-
ding, muziekbladen en allerlei
curiosa. Er is tevens hetplan om
in een apart zaaltje popfilms en
video's te vertonen. Op aangena-
me geluidsstrekte zullen boven-
dien popklassiekers worden ge-
draaid.

PCINCE

"Groepen scholieren kunnen
in hetkader van hun muziekles-
sen hun kennis in het popmu-
seum verrijken".

De stichting heeft geprobeerd
prins Willem Alexander als be-
schermheer van het museum te
krijgen, maar het verzoek is af-
gewezen.Alsreden werd opgege-
ven dat de kroonprins vanwege
zijnstudie geentijd heeft.

Van Steen is>om het museum
toegankelijk te maken voor een
zo breed mogelijk publiek. Vol-
gens hemkrijgt hetook een edu-
catieve functie.

val gemakkelijk bereikbaar
zijn", stelt Van Steen. Wat voor
pand het is, doet er niet zo toe.
Wij denkenbijvoorbeeld aan een
leegstaande kleuterschool. Het
gebouw zou dan beschilderd
kunnen worden door graffïti-
kunstenaars. Over enige tijd
gaan webij de commissie gebou-
wenbeheervan de gemeenteDen
Haag een ondernemersplan in-
dienen. Dat plan maken we met
behulp van Magriet Lestraden.
Zij is museumconsulente van de
Federatie van Musea in Zuid-
Holland".

Van Steen: "Onze hoop is dat
mensen na een bezoek aan het
museum eenzelfde kick hebben
alsnaafloop van eenpopconcert.
Hetmoetecht terugdromen wor-
den in het verleden. Muziek
roept immersherinneringen op.
Dat magische willen we vooral
ooknaar voren brengen".

Als alles volgens plan ver-
loopt, zou het museum eindvol-
gend jaar open kunnen gaan.
Van Steenwil daarna nog ande-
re ideeën uitwerken, zoals een
podium voor beginnende muzi-
kanten eneen geluidsstudiovoor
popgroepen. "En in deheleverre
toekomstwillenwe ook popfilms
gaan maken", zegt hij.

Mocht hetmuseum er komen,
dan heeft Den Haag er volgens
Ton van Steen een toeristische
trekpleister bij. "Dereacties zijn
tot nu toe overwegend enthousi-
ast. We hebben ook een enorme
doelgroep. We rekenen op bezoe-
kers van twaalf tot vijfenveertig
jaar: jongerendienetbelangstel-
ling beginnen te krijgen voor
popmuziek totde generatiediein
de tienerjaren is opgegroeidmet
Elvis Presley".

In de"AMIGOE" van 15 juni jl., stondalspreke "Demei wil HevtH
geen vleeswaar een luchtje aan zit". Op debinnenpagina kon jeveH
der lezen dathetraadslid hiermeeprotesteerde tegen deimport val
bedorven vlees uit deVerenigde Staten. Volgens genoemdraadsliH
kan tegen dergelijkepraktijken weinigworden gedaan.

Enige dagen laterkon jeeen bericht lezen waaj-bijdeHygiënisch^!
Dienst en Gezondheidsdienstop Aruba eenverbod uitvaardigden oH
de import en verkoop van eenbepaald Chinees merksojasausomdal
er binneneen tijdsbestekvan noggeen maandachtereenvolgens jorH
geratjes, kakkerlakkeneitjesen glassscherven in deflessen metsoj»
saus waren aangetroffen. H

Soms lijkthet erop alsof sommigeproducenten en importeurs v/cM
nig gevenom onze gezondheid, en die indruk wordt nog eens beve^Htigd als jeprodukten dieaan bederfonderhevigzijnkoopt waarbijjl
achterafmerkt dat over de uiterste verkoopdatum (toevallig?) eeifl
prijsetiketje geplakt is. H

Genoemde voorbeelden gevenaan datermensen zijndiehetmetdfl
kwaliteit van het voedsel niet zo nauw nemen. Gelukkig staat daafl
een groeiendlegervan prijs-enkwaliteitbewuste consumenten tegeß
nover. H

Om te waken over dekwaliteit van het voedsel dat wij dagelijkS
nuttigen hebjedeskundigennodig.Tot diedeskundigenbehoort o.al
de levensmiddelentechnoloog. Deze deskundige houdt zich behalve
metcontroleop dekwaliteitookbezigmetdeproduktie, deverkoopenfl
de ontwikkeling van nieuwe en betere produkten. Het gaathierbijß
om diepvriesprodukten, brood, conserven, veevoeding, snacks, pm-H
dakaas, tomatenketchup enz. Afgestudeerden van deze richtingko-H
men, afhankelijk van hun specialisatie, o.a. terecht bij keurings-H
instanties en levensmiddelenindustrieën. H

Er bestaan opleidingen op lbo, mbo, hbo en academisch niveauH
Alleopleidingen hebben echter gemeendat een exact inzichten be-H
langstelling voor scheikundeen natuurkundenoodzakelijk is.Beideß
vakken vormen danook vaak een verplicht onderdeel van het vak-H
kenpakket, evenals wiskunde omdat zonder dat vak natuurkunde!
meestalniettevolgen is.Op deMiddelbare schoolvoor deLevensmid-H
delen Technologie (MSLTe) en de Middelbare Landbouwtechnolo-H
gischeSchool (MLTeS) kun jeop twee niveaus een opleiding volgen.H
HetA-niveauduurt4 jaar,waarvaneen stagejaar,en isbestemdvooïH
bezitters van het MAVO-diploma met wis- en natuurkunde,diploma!
LBO met natuurkunde of biologie. Het B-niveau duurt drie jaarl
waarvan het 2e jaar een stagejaar is. Voor verdere inlichtingen:!
RMAS, Bergerweg25,1816 BMAlkmaar. ■

De HogereSchool voorLevensmiddelen Technologie (HSLTe) ofdel
HogereLandbouwtechnische School(HLTeS) bieden beide een vier-l
jarigeopleiding.Het eerste jaaris eenpropadeutisch jaar.Devolgen-l
deanderhalfjaar is de ingenieursfase-I; de laatste anderhalfjaar del
ingenieursfase-11. Er zijn vier praktijkperioden. Voorkandidatenl
meteen deficiëntpakket (d.i. een pakket datnietvoldoet aan dewet-l
telijke vereisten) bestaat de mogelijkheid tot het volgen van eenl
schakelklas. Bezitters van het HAVO-diploma moeten natuur- enl
scheikunde in hetpakket hebben.

De bezitters van hetdiploma HSLTe ofHLTes, diegerechtigd zijn
dewettelijk beschermde en erkende titelvan ingenieur(ing.) te voe-
ren, zullen vooral emplooi vinden alsbedrijfstechnoloog bij de voe-
ding-en genotmiddelenindustrie, diezoals bekendook opCuragao,
soms al heel langzelfs, aanwezigzijn, en waarvaner binnenkortweer
enkele bij komen.

Aap de Landbouw Universiteit Wageningen (voorheen
Landbouwhogeschool) kun je levensmiddelentechnologie studeren
na een propadeuse in landbouworiëntatie, Algemene en Fysische
Chemie, Wiskunde ofBiologie. De studie duurt vier jaar. Vereiste
vakken zijn ook hier natuur- en scheikunde. Tot despecialisatiemo-
gelijkheden behoren: levensmiddelenchemie, levensmiddelenmi- j
crobiologie, levensmiddelennatuurkundeen levensmiddelentox-
icologie. Bij de afdeling Studentenzaken kun je de brochure "Le-
vensmiddelentechnologie"aanvragen.

Adres: Studentenzaken, Salverdaplein 11,6701 DB Groningen.
Aan de Universiteit van Amsterdam kun jemedische biologie

studeren met als afstudeerrichting gezondheidswetenschappen en
voeding.

PEDRO CASIMIRI

INDEZER ÜBRIEKkun jeinformatie verwachtenover mogelijke
opleidingen, deeisendiedaarbijgesteldworden,adressenwaar je
terechtkunt voor meergedetailleerdeinformatie, deberoepsmoge-
lijkheden,enz.

Toegegeven, het is een werk
datin deverwennerij-cyclusvan
Prince misschien minder uitge-
sproken is. Zijn popmuziek staat
evenwel boven elke twijfel ver-
heven en dat alleen maaktvan,
zowel deplaat als demaker, een

bijzonderveelzijdig en buitenge-
woon fraai exposé van zijn kun-
nen, maar zonder verrassing,
zonder bijzondere uithalen, zon-
deropmerkelijke indrukken.

En danblijkt eens temeerhoe-
zeer een werkelijk borrelend ta-
lent zijn onbenullig gehoor in
kwaliteitkan leggenen hoe ont-
erecht de reacties kunnen zijn
als hij, naeen aantal hoogtepun-
ten, voor één moment op een-
zelfde hoogte blijft hangen zon-
derblijk tegevenvandebehoefte
nog verder te stijgen. In zon ge-
valals dit,blijkt dat eenplaat als
'Sign OfTheTimes'kennelijk te-
genvalt, nietvoldoetaan te hoog
gespannen verwachtingen en
derhalvenietopdejuistewaarde
wordt geschat.

Het waren in eerste instantie
danook pure muziekliefhebbers
die het nu 26-jarige fenomeen
vijfjaar geleden al op zijn juiste
waarde wisten te schatten. En
verloop van tijdraakte de grote
meute weliswaarookvan Prince
gecharmeerd, maar dat had
meer te maken met zijn presen-
tatie,rolprenten, pikantedetails
en toevallige (niet-
representatieve maar uiterst
dansbare) hitsingles, danmet de
overtuiging dat het hier inder-
daadeenbijzonderpopartiest be-
trof.

Zonder twijfel is Prince een
van de grootste muzikale talen-
ten die de popmuziek van de ja-
ren tachtig totnutoe heeft voort-
gebracht.Dat heeftnietalleente
maken met de verkoop-
resultaten van de laatstevier el-
pees want die zijn, op de
doorbraak-plaat 'Purple Ram'
na,eigenlijk nooitreusachtig in-
drukwekkend geweest.

De jongemanwistrespect af te
dwingendoor dewijzewaarophij
zn vak uitoefent: nauwgezet,
compromisloos,'eerlijk, trefze-
ker en met een creativiteit die
voor de popmuziek ongekend
mag heten.

Op ditmoment is Prince weer
terug bij zijn uitgangspunt
waarvan hy destijds '84vertrok
om in één gemene zwiep de we-
reldvan zich tedoenspreken. De
massa-hysterie heeftzich inmid-
dels traditiegetrouw op een an-
der doelwit gestort, het feno-
meenheeft zich andermaal in de
luwte teruggetrokken en de uit-
gesproken liefhebbers van zijn
opmerkelijke muziek schuiven
metgemengde gevoelenszijn (al-
weer) volgende (dubbele)
werkstuk 'Sign OfThe Times' in
hun CD-speler.

En Prince blijft Prince, zo mo-
gen we constateren.

Was 'Purple Ram' het 'mag-
num opus' en de opvolger zijn
grote psychedelische verrassing
en 'Parade' een krachtige trap
na, dan is 'SignOfThe Times' in,
feite de letterlijke dooddoener.
De plaat (platen) is wel degelijk
van hoge kwaliteit maar valt
overduidelijk buiten dereeks
van evidente muzikale verkla-
ringen diePrince totnutoe heeft
afgelegd. Voor veel mensen is
dat alreden genoeg om van aan-
schafvan ditwerkafte zien. Het
voegt namelijk niets wezenlijks
toe aan het talent dat we al zo
goed kenden. Het is louter een

NADAT 'PURPLE RAIN' was
uitgebeend en het verkoop-
artikel 'Prince'geheelwas uitge-
ven, hebbenvolgende elpees van
Prince ('Around TheWorld In A
Day', 'Parade') bij het grote pu-
blieknooitmeer datzelfde effect
gesorteerd, laat staan ver-
koopscores gehaald. Alleen het
publiciteits- fenomeen en zijn li-
ve-reputatie wisteneensporthal
nog enkele malen tot de nok toe
tevullen.

absolute vedette die inderdaad
in depopmuziek ongekend is.

Waar de 'zwarte' funkmuziek
hedentendage vergeven is van
misselijk-makende technische
hoogstandjes die meer zeggen
over dekwaliteit van de studio
dandievandeartiest,kiest Prin-
ce opnieuw en opzettelijk voor
sobere, directe en uitermate
kaalgeslagen muziek.

Hij bereikt er hetzelfde mee,
want er is geentweede die in deze
minimale opzet, waarbij vaak
van weinig meer gebruik wordt
gemaakt dan het hoogstnoodza-
kelijke instrumentarium, even-
veel opwinding en waardering
kan oogsten. Het is - voorbeeld -
ook niet voor niets dat Prince
kan volstaan met zijn kirrend
kontje waar anderen miljoenen-
investeringenvoor moeten laten
aanslepen.

Bovendien - het wordt tegen-
woordig maar al te graag over
hethoofd gezien-betreft hethier
een meesterlijk muzikant dieal-
le disciplines van hetvak tot in
de puntjes beheerst. Zijn arran-
gementen en produktie zijn per-
fect en datis een constatering die
iedereen met gezonde oren zou
kunnen maken zonder onmid-
dellijk met de muziek te moeten
dwepen.

De conclusie datzowel Prince
als'Sign OfThe Times'van een-
zameklassezijn, is nietper se ge-
baseerd op een onvoorwaardelij-
ke overgave voor het fenomeen
en zyn muziek. Er zullen tallo-
zen zijn die allergisch blijken
voor zijn 'aanstellerige zwarte
dansmuziek', maar tegelijker-
tijd volmondig zullen toegeven
datheter maaréén is diein staat
is deze te maken.

Plannen zijn een einden streek

Super Sizes
For Summer l
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voor een speciale prijs. \
De mooie plastic Coca-Cola cup mag U houden. \

——■ (
Bovendien geven wij U nü I

5 STUKJES GEBAKKEN KIP
in plaats van 4. /

i i — _i
________ __ __ _-_ _-_ e~- _**_ _*■_ _~_ _~_ _"_ _~_ _—_ _~_ _~_j^——^

* * »♦«♦«"» ~ ++-++++-a-a-a-a-*^
1Feestneus I :; cduslom misverstanden te l " . . „. .Ivoorkomen: I '■'■ Ik zal ook pu flink missen ;;
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T
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t ven dat er tenminste 2 :; ; en foto's van jou

1dingen zijn die ik heel " ;; horen voort slapen
goed kan. :: steeds weer:

:: "Ik houvan jou"
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♦

Ik wist niet dat je zoveel talen machtig was, of is ;;
het alleen maar het woord JA. In ieder geval wel :;
lief, nou niet meer praten over het vorige niet ge- ::t plaatste maar wel verwachte pakkerdje.
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T Dear " " Voor een twijfelaar
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I denkosten, kan geschiedenbij het redactie- secretariaat van de \ \\ Amigoe. De Amigoe behoudtzich het recht voor deplaatsingvan;
I een "Pakkerdje" op basisvan zijn inhoudte weigeren.
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een Pop-museum

...Ton van Steen: "We hebben een
enorme doelgroep"...
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Toen gisteravond om negen
uur deStaten aan detweede ron-
de van de Petroleum- verorde-
ningen zouden beginnen, stelde
devoorzitter vast, datreeds drie
dagen werd vergaderd, waarop
hij de vergadering schorste tot
vanmorgen tien uur.

wachtingenbestaan watdeADN
in deze gaat doen, omdat giste-
ren met de MEP werd meeges-
temd. Indien de ADN wel voor
hetMEP- ontwerpzou stemmen,
zou dit tegen het eigenADN- be-
leidzijn, omdat van begin afaan
het MEP-ontwerp door de ADN
werd afgekeurd en deADN mee-
hielp het landsverordening door
deregering ingediend, samen te
stellen.

UUjjUJIUjU Trekking
I Sportlotto

B 3 juli 1987
P^V I winnende

I nummers:

I -9MINTMOL | m*^Marlbimi _f
Socialeprijs mnd. juni1987formulier
nr.: 524011.
Metcomplimenten van;

Superior Tobacco Co. ,

Vandaag beginnen de Staten
met de tweede ronde van de be-
handeling van de Petroleum-
landsverordening. Gehoopt
wordt dat dit met een stemming
kan worden afgesloten, waarbij
bepaalde spanningen en ver-

lingvan deze motie bleek dat de
meerderheid —ADN en MEP—
met tien stememn voor was en
slechts negen tegen (AVP en Ar-
turo Oduber). Nadat besloten
was de motie wel te behandelen
kwam mr. John van der Kuyp
(MEP) met het voorstel de ver-
gadering te schorsen en de mi-
nister- president zo spoedig
mogelijk in de Staten uit te nodi-
genom zijnbeleid in deze te ver-
dedigen. Dit zou pas maandag
kunnen gebeuren omdat pre-
mierEman inSanJuanverblijft.

AVP- fractieleider mr. HectorGonzalez kwam daarop met het
voorstel de ontslagbrief van mi-
nisterKelly af te handelen en de
motie tegen de premier later te
behandelen. Het MEP- voorstel
werd met 10-9 aangenomen en
AVP- voorstel met 10-9 afgewe-
zen. Hierop schorste voorzitter
Pedro Bislip de vergadering tot
maandagmorgen tien uur. Niet
uitgesloten moet worden geacht
dat deze vergadering aanstaan-
demaandag niet kan worden ge-
houden, omdat een groot aantalStatenleden — rekening hou-
dende met aangekondigdereces
dat maandag begint — dit wee-
keinde reeds naar het buiten-
land met vakantie vertrekken.
Er zou dan maandag geen quo-
rum zijnzodat bedoeldevergade-
ring in augustus na hetreces pas
kan worden gehouden.Dit houdt
in dat minister Kelly voorlopig
als minister aanblijft.

Ministersfunctie was
nooit belangrijk voor mij

EN DAN SPREKEN we nieteens overhetfeit datdeSta-
ten met vakantie gaan, terwijl vele belangrijker zaken lig-
gen te wachtenom afgehandeld te worden—ondermeerde
begroting 1987.De Staten hadden zich meerrespect—ze-
ker wat werken betreft —kunnen verwerven doorhetreces
tevergeten en aan hetwerk teblijven. Ook hier dientmeer
duidelijkheid te komen.

EN ZO KUNNEN we doorgaan.Allemaal gebeurtenis-
sen dieer op wijzen, dat het de hoogste tijd is dater duide-
lijkheid inregeren en vooral de steun diemen in de Staten
heeft, komt. Zokan hetniet doorgaanomdat ditde politie-
ke stabiliteitniet garandeertenwe van hetene uitstel in het
andereval len. Opdeeersteplaats zullen deregeringspartij-
en — als men opbasis van 11-10wil proberen te regeren —
moeten zorgen dat men voldoende leden aanwezig heeft.
Als datnietkan, danzal men moetenopstappen entrachten
een regering te vormen— verkiezingen brengen toch geen
veranderingen —diewel stabielkan regeren. In dehuidige
onzekerheid dient in het belang van Aruba zonder uitstel
duidelijkheid te komen.

ZOALS BEKEND HEEFT deregering- Eman een beroep
op deaftredende voorzitter gedaanaan te blijven om deza-
ken afte handelen. De heerBislip—diereeds eerder in een
dergelijkepositie verkeerde in deStaten van deAntillen —
heeft in het belang van Aruba toegezegd te helpen, waar-
doorhij weereens toondeeen politicusvan karakter tezijn.
Dat deADN gisteravond bij debehandeling van hetontslag
van Kelly met de MEP meestemde, is tebegrijpen omdatdit
paste in de kritiekstraatje van de ADN, zoals deze dit de
laatstedagenduidelijkheeft latenhoren. DeADN hadmoei-
lijk tegen kunnen stemmen.

AANSTAANDE MAANDAG ZAL doorvergaderd moeten
worden, doch het zou wel eens kunnen zijn, dat voor de
stemming niet voldoende leden aanwezig zijn, omdat in-
middelshetreces isbegonnen en enige leden in hetbuiten-
landvertoeven. Dit zou inhoudendatbij destemming geen
quorum is, de zaken aangehouden moeten worden tot de
eerst volgendeStatenvergadering—na hetreces in augus-
tus. Intussenblijft ministerKelly als ministeraan en dathij
zich nog uitstekend thuis voelt op de ministerstoel bleek
gisteravond toen hij aan deregeringstafel de nodige stuk-
ken zat te tekenen.

Duidelijkheid gewenst
HOE MOEILIJK HET kan zijn om met een minimale

meerderheid van 11-10teregeren heeft dej-egering- Eman
gisteravond indeArubaanseStatenervaren bij debehande-
lingvan hetaangevraagd ontslag doorminister CharroKel-
ly. Doordat bij deregeringsfracties twee ledenontbrakenen
detwee ADN-leden met deMEP meestemden, was derege-
ringsmeerderheid in de Staten volkomen zoek.

"Ik ben onschuldig", liet Ber-
linski gistermiddag in restau-
rant Trocadero Inn horen.
Hoogstwaarschijnlijk gaat hij

ORANJESTAD — "Ik heb
respect voor de mening van
de rechter, maar ik ben het
nieteens metzijn uitspraak".
ZoreageerdePDA- voorzitter
dr. Leonard Berlinski vrij-
dagmiddag op hetvonnisvan
derechter, waarbij Berlinski
veroordeeld werd tot een
geldboetevan 6500 florin en
hij gedurende vijfjaar geen
openbare functie mag be-
kleden.

Het was dan ook geenverras-
singdat de MEPeen motietegen
ditbeleid indiende.Er kwam een
lange schorsing omdat de AVP-
fractieleider, mr. Hector Gonza-
lez, van mening wasdat het ont-
slagvan ministerKelly ter spra-
ke wasenniethetbeleidvan pre-
miermr.HennyEman. Bij stem-
mingover wel of niet behande-

ORANJESTAD- De Sta-
ten van Aruba hebben giste-
ren nog geen overeenstem-
mingbereiktover debrief, die
aan degouverneur moet wor-
den geschreven om minister
Kelly het gevraagd ontslag te
geven. Bij de behandeling —na uiteenzetting door minis-
terKelly, dieaan deminister-
tafel zat en duidelijk stukken
zat te tekenen om nog eens te
latenzien dathij nog steedsin
functie is — werd door de
MEP een motie ingediend te-
gen het beleid van premier
Eman. Over het welofnietbe-
handelen van de motie — de
AVP- fractieleider Gonzalez
vond datditnietnu ter sprake
was — werd wel aangenomen
omdat de ADN en MEP met
tien zetels in de meerderheid
waren tegen de regerings-
partijen met negen omdat
Digna Laclé en Servito Thij-
sen afwezig waren. Besloten
werd de premier — die dit
weekeinde op uitnodiging
van gouverneur Hernandez
Colon de feestelijkheden van
4 juliopPuertoRico bijwoont
—voormaandagmorgeninde
Staten uit te nodigen. De ver-
gadering werd geschorst. Of
dezemaandag doorkangaan,
isnogeenvraag daarvele Sta-
tenleden ondermeer ditwee-
keinde op vakantie buiten
Arubagaan.

Voor het Staten- reces, dat
maandagbegint, hebben de Sta-
ten drie dagenlang vergaderd
over allerlei onderwerpen. On-
dermeerwerd gisterenuitvoerig
vergaderd over de brief, dieaan
de gouverneur moet worden ge-
schreven—zoals door degouver-
neurverzocht voordathij ontslag
kan verlenen — over het ge-
vraagde ontslag van minister
Kelly. De heerKelly kreeg ook
allegelegenheideen en andertoe
te lichten, waarbij weinig nieu-
we gezichtspunten naar voren
kwamen, daarallesreeds uitvoe-
rig in de pers is behandeld. Wel
was het opmerkelijk dat dekri-
tiekvan deMEP-fractie zichniet
op ministerKelly richtte, maar
welophetbeleidvan deAVP-mi-
nisters met aan het hoofd pre-
mierEman.

Drugstrio na uitspraak
rechter op vrije voeten

ORANJESTAD — Een
reeds behandelde drugszaak,
die zich vorig jaar afspeelde
en die terugverwezen werd
naf.r derechter- commissaris,
kwam vrijdagmorgen weer
voor de rechter. De drie be-
klaagden in dezezaak—twee
mannen en een vrouw —wer-

ORANJESTAD-Sinds afge-
lopen woemdag vliegt American
Airlines drie keer per dag naar
Aruba. Dc nieuwe derde vlucht,
dieverbindingmaakt met58 ver-
schillendeAmerikaanse steden,
zoalsLosAngeles, SanFrarn
en Dallas, komtom 8.57 uur 'sa -vondsaan en vertrekt weerdevol-
gendemorgen om 8 08 uur Voor
deze derde vlucht wordtgebruik
gemaakt van Boeing-727 vlieg-
tuigen met 150 zitplaatsen. Dc
vliegtuig- bemanning blijft op
Aruba overnachten, hetgeen een
bezetting van 14 hotelkamers per
dag betekent. Niet alleen brengt
deze derde vlucht een verbinding
met practisch het heleCaribisch
gebied—viaSanJuan— metzich
mee, maar hetvertrek in dc mor-
genuren opent tevens dc moge-
lijkheid om verbindingen te ma-

Uitvoering Grupo
Union Infantil Noord

ORANJESTAD—Grupo Uni-
on Infantil Noord organiseert
morgenmiddag om zes uur een
zang- en dansshow in Centro di
Barrio Noord. Deze groep be-
staataltwaalf jaaren werktmet
kinderenin de leeftijdenvanvier
tot twaalf jaar. Ongeveervijftig
kinderen zijn in deze groep on-
dergebracht.

SAN NICOLAS — Het Inter-
national Raceway Park, te Palo
Marga, is morgen geopend voor
roadtests. Dit isvan twee tot zes
uur 's middags. Het publiek kan
dezeroadtest gratisbijwonen.

Roadtests gratis

ORANJESTAD — Morgen-
middag begint een sportvijf-
kamp tussen dePortugezen van
Club Primaveta en de politie-
mannen van de Povaclub. Om
drie uurstaan dominoenvoetbal
ophetprogramma. Dinsdag7 ju-
liwordtin dePovaclubbiljart ge-
speeld, op8 julibolascriollas(da-
mes) in Club Primavera en op 10
julizaalvoetbal bij de Povaclub.
De vijfkamp wordt op 11 juliin
Club Primavera besloten met de
prijsuitreikingen huldigingvan
deelfpersonen, dieClub Prima-
vera jaren geledenhadden opge-

Vljfkamp tussen
Primavera — Pova

ken met alle delen van de Vere
nigde Staten alsmede metEuro-
pa door dc tussenstop In New
Vork. Bij dr foto: na aank
van dc eerste avondvlucht op
woensdag is gezagvoerder Gary
Engel in geanimeerdgesprek mei
minister van Toerisme. Don
Mansuren AA-general manager
opAruba. Qsling Toppenberg.

ORANJESTAD—Traditiege-
trouw organiseert de Biblioteca
Nacional ook dit jaar activitei-
ten voor de jeugd gedurende de
grote vakantie. De activiteiten
wordengehoudenop alle dinsda-
genvoor kinderenvan viertotze-
ven jaaren op alle donderdagen
voor kinderen van acht tot
twaalf jaar,van drie totvieruur.
Deze activiteiten zijn ook voor
niet-leden van de Bibliotheek
toegankelijk en bestaan onder
andere uit: toneel, poppenkast,
verhalen vertellen, spelletjesen
anderebezigheden.

Vakantieplan
van Bibliotheek

Hoe hijzichvoeldenu hijgedu-
rende vijfjaar geen ministers-
functie mag bekleden, gafdr.
Berlinski als antwoord, dat hij
wel op de verkiezingslijst kan
gaan en Statenlidkan worden.
Een ministers- functie was voor
mij nooit belangrijk — zo ver-
klaarde hij—omdatwijindertijd
een vakminister als kandidaat
hadden. De naam van deze per-
soon wilde dr. Berlinski nietnoe-
men omdat deze persoon niet op
Aruba verblijft en er ook geen
machtiging was om zijnnaam te
noemen. Maar hetwas de leider
van die andere partij — zo gaf
Berlinskitekennen —die inder-
tijd eenberoep deed op departij-
leiders van de andere coalitie-
partijenom zelfminister te wor-
den. Hoe het in de afgelopen ne-
gentienmaanden gegaan is met
dezepartijleiders wetenwe alle-
maalwel, merkte hij op.

Berlinski zeinog, eenprofessi-
onalmeteenberoep tezijnen dat
hijeen ministersfunctieoverlaat
aan anderen, die op andere ter-
reinen bezig zijn.

tegen hetvonnis inhogerberoep,
docheerst moet ditvonnis gron-
digbestudeerd worden in de ko-
mende veertien dagen. Hij zei
over de rechtszaak niet veel
meerte willen zeggen opverzoek
van zijnraadslieden, omdat de
zaak nogsteedsinhanden vande
Justitieis.

De door de rechter opgtlegde
straffenwaren alsvolgt: tegen de
man P.M.: negen maanden,
waarvan 127 dagen voorwaar-
delijk met proeftijd van twee
jaaren aftrek van 143 dagen
voorarrest. Tegen de man F.M.:
driehonderd dagen met aftrek,
waarvan 150dagenvoorwaarde-
lijk met een proeftijd van twee
jaaren aftrek van 150 dagen
voorarrest. Ook tegen de vrouw
5.1., legde derechter een strafop
van driehonderd dagen, waar-
van 150 dagen voorwaarderlijk
met een proeftijd van twee jaar
en aftrek van 150 dagenvoorar-
rest.

denveroordeeld tot een strafdie overeenkwam met de
reeds in voorarrest gezeten
maanden. Het trio kon na de
behandeling dan ook weer
naar huis gaan.

Het triowerdbeschuldigd van
het afleveren/ verstrekken/ in
bezit hebbenvancocaïne. Deoffi-
cierzei vrijdaggeenreden te zien
omaf tewijken vanzijn in febru-
ari geëiste straffen van twaalf
maanden tegen de man P.M. en
vijftien maanden tegen zowel de
man F.M. als devrouw S.I.

De heerOduber wil voorts we-
tenwelkeonderwerpen in deMi-
nisterraad werden besproken in
afwezigheid van ministerKelly.
Entenslotte vraagthij deStaten
in te lichten welke beslissingen
er werden genomen in afwezig-
heid van ministerKelly.

Oduber wil meer
informatie over

besprokene in ministerraads-vergaderingen
ORANJESTAD — Naar aan-

leiding van het antwoord op de
vragen, die hij stelde over het
functioneren van de Minister-
raad gedurende hetconflict tus-
sen deAVP enADNheeftNelson
Oduber nog enige aanvullende
vragen aan de minister- presi-
dent gesteld. Onder meer wil
Statenlid Oduber weten of de
agenda van de vergadering van
de Ministerraad vertrouwelijk
is. Hij zegt dat de Staten graag
inlichtingen willen hebben van
alle zaken, die door deminister
van Publieke Werken op de
agenda van de Ministerraad-
vergaderingwerden geplaatst.

IJSCOPEN
-LEVARD THEATER
0.15-24.00 uur Fire Walker (14 jr).
'0 45 uurSomekindofwonderful (18 jr).
IIVE-IN: 20.30+ 24.00 uur TheBlack Cat
IJr*)*

ÏTICA'S(nachtdienst)
Ibao brug: Sta. Anna. tel: 28181
Wba brug: San Nicolas. tel: 45712

&CHTREGELING DOKTOREN
wjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
endert, Paradera en Sta Cruz: dokter A.
Werstap, Sta. Cruz 362, tel.: 28017.
s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
kter E. Weststrate, via Centro Medico San
Colas, tel.: 48833.

TGELE KRUIS: Oranjestad: tel : 23168;
ord:tel: 23425; SantaCruz en Paradera:: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
020/48301; San Nicolas: tel.: 45906;Da-
la: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
h
Dor brandgevailen, ongelukken of
n of ander ongeluk gelieve
armcentrale op te bellen, tel.: 115)

VERSEN
IGHT INFORMATION CENTER: dage-
&geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00

' informatiesvia verkeerstoren.

iSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
■00 uur perdag geopend (alleen geslo-
-1 van zondag 20.00uur tot maandagmor-
-107.00 uur).

iKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
*AL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
8.30-19.30 uur.

iNGFESTIVAL: 20.00uur 2e Mexicaanse
Slival - Centro di Barrio Brazil.

'ORT
ERKAMP (Politie Opleidingsschool):
ales; daarna prijsuitreiking - Camacuri
"Wing Center.
*SEBALL (selectiewedstrijden):
'UthLeague vsNorth League (senior
*ague) - Little League Ballpark.

ftCCO: 19.00-23.00 uur »Grandprix
87»-wedstrijden - Marlboro Tennis-

»rk.
*****ÖNDAG

IOSCOPEN
WLEVARD THEATER
'B.oouurPinocchio (alleleeft.);2o.lsuur
'eWalker (14 jr.).

':20.45 uurSome/ondo/wonderfu/ (18jr.).
(18jr.).

'IVERSEN>RUBA SECRETARIES ASSOCIATION:
Jl.oouur jaarlijkse vergadering- Manchebo

"each Hotel.

frl FESTIVAL ARUBA: 19.00 uur voorse-- GoldenTulipArubaCaribbean Hotel

j*>ORT
'AFELTENNIS:tafeltennis- toernooi - club-
febouw Estrellaclub.

fIETSTOCHT (Malta Amstel Base-
l>allclub): 09.00 uur vertrek vanuit Esso-
"ub naar de finish bij Buurtcentrum Brazil.

*RCCO: 17.00-22.00 uur «Grandprix
1987*.- wedstrijden - Marlboro Tennispark.

&OFTBALL: 09.30 uur toernooi om de
"Copa Amstelito» - Astros Ballpark te Pa-
vila.

Een zakenreis ofspoedeisendgevalbuiten Uweiland
GEEN RAMP

IJ_ê-_R._y
OE charter maatschappijvan
|te Nederlandse Antillen vliegt
U met uitsluitendberoepspilo-
'sn veilig en op maat naar Uw
Maats van bestemming

* In nieuw», zéér goed
onderhouden toestel-
len;
Zonder hinderlijke
wachttijdenof over-
stappen;
U bepaalt plaats en

» tijd;
Uiterst scherpe
prijzen.

TELEFOON:
Aruba 26363-21365
Curacao 76278\ Bonaire 8880-8939

hjAZIL: zon.:09.00en 19.00uur.
zat.: 19.00 uur;zon.: 08.00 uur.

TELEARUBA
WATERDAG: 18.00 Style with Elsas'ensch (CNN); 18.20 Science and[echnology (CNN); 18.40Countdown;'9-30Big story (CNN); 20.00Telenotici-

20.30 St. Elsewhere: «Ram»;21.30tstreno: «| married Klondike»; 23.00
international news; 23.30 CNN

''Portstonight (live); 24.00 Sluiting.

jtoNDAG: 17.00 Studiosport; 18.00
,'9hway to heaven: «Banker & Bum»;

'8-50Thisweek inreview (CNN); 19.30
J^owtime; 20.30 Telenoticias; 21.00

Vadis; 22.15 CNN international2*Ws; 22.45 Santo Domingo invita;
3-30 CNN Sports tonight (live); 24.00S|Uiting.
[JJAANDAG: 18.00Mr. «T»; 18.30CNNjjternationalnews; 19.30 The world to-
Iforrow: «Coping with stress»; 20.00
|Ls|enoticias;20.30You again?: «Uncle

21.00 Dynasty; 22.00 Teleno-M: «Venganza de Mujer»; 22.45ThisJlBek in Japan; 23.10 Showbiz today
iJ-NN); 23.30CNN Sports tonight (live);

M-00 Sluiting.

zat.: 19.00uur.
tj ORD: zat.: 19.00uur; zon.: 07.30 en
Ig^NJESTAD:zat.: 19.00uur;zon.:06.30,
t>A'"° en 19.00 uur.'t^A-ERA^at: 19.00uur;zon.: 10.00en£30uur.
Sak

,CHIQUITO: zon.: 08.00uur
Samt ICOLAS: zon-; °8-30 en 18-30uurOg^jA CRUZ :at.: 19.00uur; zon.: 06.30,
SA "°enlB.3C_ur.
V"ANETA: zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.

LEENDERT: zon.: 09.00 uur.

MATCH & WIN
in de grotecampagnevan

VictoriaBottling
Company

met 20.000 prijzen.
Kijk onder de dop van
Pepsi, Nesbitt, Seven-
up en Grapette. a

dienst); zondagsschool in het
Jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: geen dienst.
DE NIEUW APOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 09.30uur kerkdienst.

Hoofdprijs van
Sportlotto volgende
week rond 35 mille
ORANJESTAD — De

hoofdprijs van de Sportlotto— groot ’.25.670,55 — is ook
dezeweek in depot gebleven.

De getrokkennummers waren
2-12-13-27en niemand had deze
vier nummers op zijnformulier.
Hierdoor zal de eerste prijsvol-
gendeweek aangroeientotonge-
veer ’.35.000. Voor de tweede
prijs — ’.5.232,20 — waren 69
personen met drie goedingevul-
de cijfers en ieder van hen ont-
vangt het bedrag van ’.75,80.
Ook werd gisteren de sociale
prijs voor de maand junigetrok-
ken. Deze prijs viel op nummer
524011.

ORANJESTAD — In hetBon-
biniFestival van volgende week
dinsdag zullen Tipico Latino en
Teatro diDanza Arubano optre-
den. Hetfestival begint om half
zeven in Fort Zoutman.

Bonbini Festival

ORANJESTAD — MEP-
Statenlid Nelson Oduber
heeft,naar aanleiding van be-
richten, dat derecherche vo-
rige week zwaar bewapend
een inval deed in de woning
vaneenzakenman, aanminis-
ter van Justitie een viertal
vragengesteld.

Oduber vraagt
naar beschermen
privacy burgers

nav douane inval

In ditverband wil het Staten-
lid weten wat deregering ver-
staat onder het "binnentreden"
van een woning.De heerOduber
vraagt ofderegering hetartikel
van deconstitutievan kracht wil
verklaren waarin geregeld
wordt hetbinnentreden van een
woningtegen de wensvan debe-
woner in. In verband met deze
"inval"wil StatenlidOdubervan
de minister van Justitieweten
onderwelke wetten of artikelen
deopsporings-ambtenareninde
vroege ochtenduren zonder ver-
gunningeen huisbinnengingen.
Als datniet juistis, danwil Sta-
tenlid Oduber tenslotte weten
watde ministergaat doenom de
privacy van de burgers te be-
schermen.

grote discrimatie bestond in het
toekennen van pensioenen aan
overheids- arbeiders en
ambtenaren.In ditverband wijst
de SEPA erop datreeds in 1974
de GABA hiervan op de hoogte
was en datdestijds GABA-voor-
zitter Joaquin de Vries deze
kwestie op concrete wijze naar
voren bracht. In 1977 ging de
heer De Vriesweg als voorzitter
en daarna werd aan de kwestie
niet voldoende aandacht gege-
ven door de GABA- bestuursle-
den. SEPA heeft steeds grote
problemen met bestuursleden
van de GABA gehad,omdat GA-
BA dewerkconditievan dearbei-
ders wilde verbeteren. Dat de
SEPA altijd klaar gestaan heeft
om dearbeiderstehelpen bewijst
deheerFigaroa aan dehandvan
enigevoorbeelden. Dat isbij het
GABA- bestuur niet in goede
aarde gevallen. Onder meer zijn
op het ogenblik twee arbeiders
bestuurslid van de SEPA, het-
geenweer eensbewijst datSEPA
ookvoor debelangen van dear-
beiders opkomt.

Het SEPA- bestuur wijst dan
ook deuitsprakenvan deGABA-
voorzitter geheel van de hand.
"Wij veroordelen als vakbond
iedere vorm van geweld", aldus
de SEPA- secretaris. Het zou
goedzijn als depresident van de
GABAzijnwoederichtophendie
verantwoordelijk zijn voor de
descrepantie tussen arbeidersen
ambtenaren.Zij die in hetverle-
den dearbeidersbenadeeld heb-
benen deregering die metmaat-
regelen tegen de arbeiders is ge-
komen.

Wel bereid binnenskamers verder te praten
Sepa: openbare discussie
met GABA is afgesloten

ORANJESTAD — SEPA-
secretaris voor vormingza-
ken, A. Figaroa, heeft gerea-
geerdopverklaringenvan de
president van de GABA,
waarin een felle aanval op de
SEPA werd gedaan. Na zijn
verklaring stelde de SEPA-
secretaris dat voor de SEPA
deze kwestie hiermee pu-
bliekelijk isafgedaan. Mocht
er gepraat moeten worden
binnenskamers dan is de SE-
PAhiertoebereid. Iniederge-
val beschouwt de SEPA de
openlijkediscussieenhet bui-
ten hangen van vuile vak-bondswas als gesloten.

De GABA- voorzitter had fel
gereageerd, dat in feite er een

OKAJNJESTAD— Toen af-
gelopenmaandag deARSCA-
teleton meteenrecord bedrag
vanbijna 72millekon worden
afgesloten, was iedereen
enthousiast. De verwachtin-
genwerden uitgesproken dat
er nogmeer giftenzouden vol-
gen zodat de 75 mille bereikt
kon worden. Het tegendeel
blijkt het geval. Bij het in-
casseren van toegezegde tele-
fonische giftenblijkt datvele
personen niet op de hoogte
waren — thans wordt dit ge-
steldnu ARSCA om zijndona-

tic komt — dat op hun naam
toezeggingen werdengedaan.
Voor deARSCAzou diteen te-
leurstelling van ruim zes mil-
le betekenen. In ARSCA-
kringen wordt het ten zeerste
betreurd dat personen
misbruik hebben gemaakt
door donaties door te geven
van personen, handel en poli-
tieke partijenzonder datdeze
hiervan op de hoogte waren.
Uiteindelijk zijn de ARSCA
en zij die geholpen moeten
worden de dupevan deze on-
smakelijkegrap geworden.

Veel toezeggingen niet nagekomen
ARSCA teleurgesteld:
tegenvaller zes mille

t>_ *****

OjjOTESTANTSE kerkdienstenMNJESTAD: 10.00 uur dsA. van denStMrèche and zondagsschool).
Ü6n r?E COLORADO: 08.30 uur ds A. van

CDF*APLAT: 10.30uurds Hessen (doop-

ORANJESTAD — Met een
concert, waaraan leerlingen
vanafvijf jaaren ouder deel-
namen, heeft de Arubaanse
Muziekschool zijn schooljaar
afgesloten. Het werd een ge-
varieerd concert met onder
meer groepen met gitaar, cu-
arto, piano, blokfluit, clari-
net, saxofoon en orff- instru-
menten onderleidingvan me-
juffrouwR. Provence en deheren I. Jansen en A. Navas.

Als specialeattractie trad een
concertband op bestaande uit
dertig leerlingen van de school.
De sluiting van het schooljaar
kan zeer geslaagdgenoemd wor-

Met gevarieerd concert van leerlingen
Slot van schooljaar
van Arubaanse Muziekschool

den, zeker wat de prestaties van
deleerlingen betreft.

Hetbestuurvan deArubaanse
Muziekschoolheeftpersonen no-
dig, diezich als bestuurslid voor
de schoolwilleninzetten.Dit om-
dat enige bestuursleden Aruba
hebben verlaten. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen
met mevrouw Diet Booi (tel.:
22559) of G. Maduro (tel.:
31893). Bij het begin van het
schooljaar wordt een open dag
gehouden waarop de nodige in-
lichtingen worden gegeven. De
juiste datum zal op een later
tijdstip worden bekend ge-
maakt.
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Week-end Special:
Verse zelfgebakken Ontbijtkoek

Speciale prijs ’. 3.45
Banketbakkerij

Piet Harsveld

zondag: 4.00 -8.00
PANNEKOEKEN

15 soorten
en POFFERTJES

DE DISSEL

Staten nog niet klaar met
ontslag-brief min. Kelly

Regeringspartijen in minderheid bij behandelen MEP-motieARUBA
AGENDA



Braziliewerd door Chili vernederd
(0-4) in strijd om Amerika-Cup

WILLEMSTAD—De softball-
vereniging S.B.C. Uniko toont
hier met trots het nieuwe club-
uniform.De verenigingwordtnu
gesponsord doorStudio Club. In
hun eerste wedstrijd in het nieu-
we Uniform werdgewonnen van
SJB.C. Happy Times.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KÖRSOU(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uT
dinsdag- en donderdagmorgen geslotenjjp
BOWLEN
(Damacor Bowling Club, ChucbPf1biweg) *■(

openingstijden: maandag t/m donderdfvan 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterri
van 16.00uurtotna 02.00 uur;zondagvaf_E
13.00uur. "ii

nd;

SCHAAKVERENIGING CURACAO _iriedere maandagavond om 20.00 uur ger1genheid tot schaken in het Maduro Plazalmi
BASEBALL "se
(AA-klasse)
20.00 uur Royal Scorpions vs Wild CatfTi
Sentro DeportivoKórsou. P

" "... «er
ZONDAG [
BOKSEN Wli
(Sta. Maria Boxing Club) F
16.00 uur amateur- bokswedstrijdef'!
schoolplein St. Antoniusschool (tevens <f'monstratie «kick boxing»).

BASEBALL ty'
(AA-klasse)
10.30 uur Blue Hawks vs Groot KwartiPl
Stars - Sentro DeportivoKórsou. "■
"
VOETBAL L
(Federashon Futböl Körsou)
16.00uur CentroBarber/Coca Colavs EIC1
ven Brothers; Hl
18.00uur Undeba/NAC vs Scherpenheu*.
/Setel - Sentro DeportivoKórsou.

TOERTOCHTVOOR BROMMERS ENUWI
TORFIETSEN fe(Antonio Autorijschool)
08.00uurstart vanafMuizenberg Superm**?
ket naar de finish bij de Postkantoor (GröTKwartier); na afloopbbq-dansantin Hóf iBC*
FIETSTOCHT .
(SBC Blue Angels)
07.15uur vertrekkende van La Ronda (Teg
Köra) naardelinish te HófiHooi (muziekvT?
DJ Sidney Amerikaan).

GEZELLIGHEIDSTERRIT
georganiseerd doorhetRode Kruis, afd.Cr
racao.
MAANDAG
TENNIS °(6t/m 15juli)
08.30-15.30 uur jeugdtenniskampo.M.
Kenneth Hennep - CSC-banen...... Ri|

0-Ö-0-0-Ö |0WIELRENNEN/GEULLE ■*De sectie beroepsrennen van d*
KNWU heeft na afloop van #<
Nederlandse kampioenschap',!
pen in Geulle reeds vijfrennen
aangewezen voor de strijdom dr
wereldtitel in het Oostenrijksfl
Villach. Het zijnEric Breukinkp
Teun van Vliet, Steven Rookt
Johan van der Velde op gronf
van hun prestaties in het voolL
seizoenplusAdrivan derPoel, dt
nieuwe Nederlandse titelt
houder.

De overige zeven renners vat
deprofformatie wordentijdens «Jna deRonde van Frankryk aaflr
gewezen in overleg met Peter
Post, diedit jaaralsploegleidell
zal optreden. Joop ZoetemeU
heeft desectieberoepsrennen 1»
tenwetengeenprijs meertestelt
lenopeen selectie.

0-0-0-0-0 1

VOETBAL/BELGRADO -Vadar Skopje is toch voetbal-
kampioen van Joegoslavië ge-
worden. Dat heeft derechter in
de Joegoslavische hoofdstad
Belgrado beslist. De magistraat
gaf daarmee devoetbalbond in
hoger beroep gelijk. Helemaal
zeker is Vadar nog niet, want
Partizan Belgrado noemt zich
ook nog steedstitelhouder enzal
tegen hetvonnis in beroep gaan.

0-0-0-0-0
Alle wedstrijden wordt direct

doorkanaal 10uitgezonden.

Naast de drie poulewinnaars
is Uruguay devierde halve fina-
list. Uruguay werd direct ge-
plaatst.De halvefinales zijnop8
juli(tussen Chili en de winnaar
van groep C) en op 9 julitussen
Uruguay en de winnaar van
groepA. Op 12juliwordt in Bue-
nos Aires definale gespeeld.

zo grof onderuit dat beiden van
hetveldverdwenen. Hij metrood
en de Chileen per brancard. De
Chileen kwam terug.

Een opvallende karak-
tertrek, vaak onderwerp van
discussie, is Sjobergs vastbe-
radenheid zijn atletische mo-
gelijkheden zo goed (dus
duur) mogelijk te verkopen.
Die ambitie stond nog maar
enkele jaren geleden, toen
geldelijk gewin strikt verbo-
denwas, gelijk metgodslaste-
ring. "Economisch voortaan

De 22-jarigeSjoberg maakt
geen geheim van zijn voor-
keur voor de goede dingen des
levens. Hij kleedt zich met de
zorgvuldig afgewogen
nonchalanche van de moder-
ne atleet en is ogenblikkelijk
herkenbaar in de stadions
met zijn rijzige gestalte en
lange blonde haar. En hij
steekt niet onder stoelen of
banken dat hij het er graag
van neemt. "Ik struin graag
lekkerrond en een feestje en
een beetje 10lopzn tijd isnooit
weg", geeft Sjoberg ronduit
toe.

STOCKHOLM — Patrik
Sjoberg, de man die hoog
springenverkoos boven in
de goot kruipen, is het
toonbeeld van het nieuwe
slag topatleet, dat floreert
sinds desport in een adem
wordt genoemd met heel
veel geld.De Zweed, die30
junibij de Grand Prix-
-wedstrijd in Stockholm
het wereldrecord hoogs-
pringen op 2,42 meter
bracht, is een leidendfi-
guur in dat atletiekwe-
reldje. Hij heeft de hoogs-
pringlat verheven tot
maatstafvan welvaart.

Griekenland zal erg
hard moeten werken

De 1,99 meter langeen voor
het hoogspringen uitstekend
geproportioneerde atleet
dankt zijn succes eerder aan
zijn explosieve kracht dan
aan een fluwelen techniek.
De mogelijkhedentoteen ver-
dereverbeteringzijn dan ook
nadrukkelijk aanwezig. "Als
ik blessurevrij blijf, moet ik
dit seizoen noghogerkunnen
komen", is het credo van Sjo-
berg. Zijn Westduitse maatje
Carlo Tranhardt, ook een
blonde hoogspringreus, twij-
felt niet aan die uitspraak.
"Patrik is doodeenvoudig de
beste", prees Tranhardt zijn
concurrent en vriend. "Hij is
mijn favoriet voor het werel-
kampioenschap volgende
maand. Hij was altijd al een
goede atleet, maar heeft nu
ook nog de goede mentaliteit
ontwikkeld. Ik ben bang dat
hij binnenkort over 2,45 me-

Toch hadbijna niemander-
op gerekenddathij dat uitge-
rekend in Zweden al zou be-
reiken. De omstandigheden
waren er namelijk niet naar.
Langdurige regenval had de
aanloopstrook naar de lat
flink doorweekt. Terwijl alle
opponenten al tot toekijken
waren veroordeeld, besloot
Sjoberg een poging te wagen
over 2,35 meter. Daarna liet
hij de lat maar gelijk op 2,42
leggen. "Eerlijk gezegd was
die sprong over 2,35 m mijn
beste", blikte Sjoberg terug.
"Alsde lattien centimeterho-
ger had gelegen, was ik er
misschien ook wel overheen
gegaan. Ik dacht echt: nu of
nooit."

dens een persconferentie in
Stockholm was zijn
zelfvertrouwen zo groot, dat
hij aankondigde dat het re-
cord met enig geluk daar al
zou sneuvelen. Sjobergzei ook
datzijn achillespees- blessure
geheel over was en hij goed
had kunnen trainen in Span-
je.Wat hembetrofwas detijd
rijp voor een nieuw hoogte-
punt.

De Zweed veroverde in
1984 bij de Olympische Spe-
leninLos Angeles dezilveren
medaille achter de Westduit-
ser Dietmar Mohenburg en
dit jaar verbeterde hij in
Athene het indoor-
wereldrecord tot 2,41 meter.
Vorig weekeindemiste hijhet
buitenrecord van deRus Igor
Paklin, dat op dezelfde hoogte
stond, slechtsop een haar. Tij-

In de gymzaal liep hij ook
Viljo Nousiainen tegen het
lijf. Die zou zijn stiefvader en
trainer tegelijk worden in een
soms erg explosieve maar al-
tijd produktieve relatie. Sjo-
bergs ontwikkelingvan lou-
ter talentvolhoogspringer tot
's wereldsbeste schreedvanaf
datmoment gestaagvoort.

Als tienjarige kuierde Sjo-
berg een sportzaal binnen in
zijn woonplaats Gothenburg.
Hij sprong een paarkeer hoog
en was eigenlijk meteen ver-
knocht aan diediscipline. Het
delinquentje richtte de blik
voortaan op de atletiek.

Die verklaring geeft vol-
doende informatie 'wer zijn
instelling, maar lichtook een
tipje van de sluierop, die over
zijn verleden hangt. Zijn
achtergrond past perfect in de
befaamde traditie van het
Hol lywood-succesverhaal:
vanuit de goot naar de top,
van zwerver tot miljonair.
Sjobergs ouders gingen uit el-
kaar toen hij drie was, op zijn
zesde stakhijzijn eerste siga-
ret op en als tienjarige
randgroep- jongere leek een
loopbaan alskruimeldiefvoor
de hand liggend. Sport be-
hoedde hem echtervoor een
leven als kleinekrimineel.

altijd onafhankelijk zijn, dat
is het doel waar ik naar
streef', zegt Sjoberg onom-
wonden. "Ik heb geen ont-
wikkeling, geen opleiding en
geenvak. Ik kan niets, behal-
ve hoogspringen. Nu is het
tijd mijn toekomst zeker te
stellenen tepakken, water te
pakken valt."

Conners accepteerde het dat
intimidatie geen zin had. Cash
speelde het service-volleyspelzo
vloeiend, dathethemslechtszel-
den lukte de Australische bar-
rière aan het net te slopen. Ook
niet in dederde set. De herinne-
ringen aan de Pernfors-partij
vervaagden snel. "Ik verloor
geenpartij,maar een oorlog",er-
kende Conners.

0-0-0-0-0

VOETBAL/BUENOS AIRES
—CesarLuis Menotti, coachvan
het Argentijnse wereldkampi-
oenselftal van 1978, heeft een
aanbieding om bij Atletico Ma-
drid te gaan werken. Menotti
verdient op dit moment bij Boca
Juniors in Buenos Aires een
kwart miljoen guldenper jaar.

De slimme tegenstanders be-
stookten hetBraziliaanse doel
evenwel met tegenstoten, waar-
uit een score van bijna 100%
werd gehaald: JuanCarlos Le-
tellier in de49een 67een Bassay
in de 75eminuut. Chili, dat Ven-
ezuelamet3-1hadverslagen, be-
zorgde Braziliëeen van de diep-
tepunten in zijnvoetbalhistorie.
De positie van de Braziliaanse
coach Carlos Alberto Silva, al
eerder fel bekritiseerd, werd
door de nederlaag aan het wan-
kelen gebracht.

Letellier en Maradona leiden
beiden met drie doelpunten als
topscorer. Vandaag ontmoet Pe-
ru Ecuador en morgenbindt Co-
lombia de strijd aan met Para-
guay.

De standen:
Groep A:
Ï.Argentinië 2 3(4-1)
2. Peru 11 (1-1)
3. Ecuador 10(0-3)

Groep B:
1. Chili 2 4(7-1)
2. Brazilië 2 2 (5-4)
3. Venezuela 2 0 (1-8)

Groep C:
1. Colombia 12 (2-0)
2. Paraguay 11 (0-0)
3. Bolivia 2 1 (0-2)

In totaal zijn er al zeven rode
kaartengevallen inhettoernooi.
Inhetopeningsduel van het toer-
nooi tussen Argentinië en Peru
(1-1) werd vanbeide partijeneen
speler verwijderd. Gisterenwerd
bijBrazilië-ChilieenBraziliaan
weggestuurd. Hij haalde een te-
genstander (Letellier) toch wel

Major League
Baseball

NEW VORK —De uitslagen
vanvrijdag uitdetweeAmerika-
nase baseball- competitieszijn:

American League
(le) TexasRangers - New Vork
Yankees 9-0; (2e) New Vork
Yankees - Texas Rangers 3-1;
(le)Kansas CityRoyals -Toron-
toBlue Jays6-4; (2e)Kansas Ci-
ty Royals - TorontoBlue Jays 5-
-4; ChicagoWhiteSox- Cleveland
Indians 14-9 (11 innings); Min-
nesota Twins -Baltimore Orioles
6-5; Boston Red Sox - Oakland
Athletics 2-0; Milwaukee Bre-
wers -California Angels 6-4; De-
troit Tigers -SeattleMarmers 5-
2.

Bij de rust leidden de Chilenen
met 'slechts' 1-0 dooreen treffer
in de42e minuut van Ivo Bassay
en zagheter voor deBrazilianen
nog niet zo beroerd uit. Zij had-
denimmersna dezegevan5-0 op
Venezuela aan een gelijkspel
voldoende voor hetbereiken van
de halve finales. In de tweede
helft liep Brazilië storm op het
Chileense doel, datnet als voor
de pauze voortreffelijk werdver-
dedigd doorRoberto Rojas, die
het geluk had dat schoten van
Careca en Muller door depaal of
latwerden gekeerdof datmen in
geheelvrije positie voor het doel
huizenhoog overschoot.

CORDOBA — Chili heeft
Braziliëvernederd in devoor-
ronde van het voetbaltoer-
nooi om het Zuidamerikaans
kampioenschap. In poule B
won Chili te Cordoba(Argen-
tinië) voor 15.000 toeschou-
wers maar liefst met 4-0 van
de drievoudig wereldkampi-
oen. Daardoor plaatst Chili
zich als groepswinnaarvoor
dehalvefinales. Braziliëbleef
op de tweede plaats met lege
handenstaan.

Vooral zij die graag trainer
willen worden enzodoende bezig
zijndejeugdvan destraat tehou-
den, zijnvan harte welkom.

In Oranjeschool
Bokslessen door bekende
Venezolaanse trainer

WILLEMSTAD — De CA-
BA, Curacaose Amateur
Boks Assosiatie, is er in ge-
slaagdeenVenezolaansetrai-
ner naarCuracao te halen.

Gedurende de gehele maan-
dag zal José Castillo Silva in de
Oranjeschool aan de Oranje-
straat clinicsgeven waaraan ie-
dereen kan meedoen. Het enige
waarvoor moet worden gezorgd
is een shirt, een sportbroek en
gymschoenen.De clinicszijnvan
09.00 -11.30en van 17.00- 20.00
uur.

De Grieken zijn nu reeds be-
gonnenmetdelobbyvan Athene
deOlympische Stad van 1996 te
maken. In de Griekse hoofstad
werden in 1896 deeerste moder-
ne spelen gehouden. "De uitste-
kende organisatie van het pas
geëindigdebasketbaltoernooi
om het Europees kampi-
oenschap spreektin hetvoordeel
van Griekenland", vertelde Sa-
maranch, die een dag eerderbij
zijn aankomst al had gesteld:
"Als Griekenland in 1996 be-
wijst de Spelen in goede banen te
kunnen leiden, zullen we zien
wat er kan worden gedaan het
evenement permanent in Athe-
ne te vestigen." Papandreou
voelde zich gesterkt door Sama-
ranchs woorden: "We zullen
Athene zeker kandidaat stellen
en hopen, dat de lOC-voorzitter
ons daarin zal steunen."

Dat zei voorzitter Juan Anto-
nio Samaranch van het lOC in
Athene, nadathij hadgesproken
met de Griekse premier Pa-
pandreou en minister Melina
Mercouri van cultuur.

ATHENE — Griekenland
moet keihard werken voor
hetverkrijgen van de organi-
satievan deOlympische Spe-
lenin 1996. Dan zal het Zuid-
europese land de Spelen
hoogstwaarschijnlijkweltoe-
gewezenkrijgen.

De 29-jarige middenvelder,
die sinds 1983 voor Nottingham
Forest speelde en daarvoor bij
Real MadridenAZ'67actiefwas,
moet nog een medischekeuring
ondergaan voordat het contract
wordt getekend. Metgod gafde
voorkeuraan deSpurs bovenFe-
ijenoord, omdat deRotterdamse
club nietverder wilde gaan dan
een contract voor de duur van
twee jaar.

LONDEN — JohnMetgod
zal de komende drie seizoe-
nen uitkomen voor Totten-
hamHotspur.

Metgod gaat naar
Tottnham Hotspurs

Oud-wereldkampioen bij de amateurs

Lech Piasecki: werd beroepsrenner
in ruil voor een partij fietsen

LONDEN —De finalewed-
strijd tussen Martina Navra-
tilova en Steffi Graf is door
Amerikaanse gewonnen. Na-
vratilova versloeg Graf in
twee sets: 7-5,6-3. Definale bij
deheren wordtmorgen afge-
werkt. Ivan Lendl zal dante-
genover Pat Cash komen te
staan.

Schapers had meer moeten
doen. Hij had moeten winnen.
Nu verstoorde Cash de harte-
wensvantienduizenden Britten,
die de oude Jimmy Conners zo
graag een derde Wimbledon-
titel hadden gegund. Na de 6-4,
6-4, 6-1 was alleen het jonge
popsterrengevolg van Cash, dat
jubelde.Connerszou alleen alop
grondvanzijnreputatie in defi-
naleIvanLendl destuipenophet
lijfhebbengejaagd. Cash zal het
moeten hebben van zijn
technische wapens: deserviceen
hetweergalozenetspel omLendl
van diens eerste Wimbledon-
titel af te houden. Of dat lukt,
staat tebezien.

Vrijdag is op Wimbledon ge-
bleken welk een dienst Michiel
Schapers zichzelf, maar ook het
Londense tennispubliek had
kunnen bewijzen. De langeRot-
terdammer trofin dederderonde
de Australiër Pat Cash op diens
enigezwakke dag, of in ieder ge-
val in de uren dat hij niet opti-
maal geconcentreerd was. Scha-
pers dwonghem toteen tiebreak
ennam de derdeset af.Hetzijn de
enige zaken, die de 22-jarige
Australiër zich lietafpakken op
wegnaar de Wimbledon-fïnale.

Pat Cash heeft onlangs het
gravel-toernooi van Nancy op
zijn naam gebracht. Maar dat is
voor liedenalsMcEnroe enBorg
noggeenredenhem in teschalen
inderijenvan degroten.DeAus-
traliërheeft, in tegenstelling tot
Ivan Lendl, nog geen Grand
Slam-titel in zijnbezit. Hij is ge-
schapen voor gras,maar in defi-
nalevan deAustralischekampi-
oenschappen ditjaarwasEdberg
hem in vijf sets de baas. Wel
zorgdehij ervoor dat deDavisbe-
ker twee keer naar zijn vijfde
continentging.

Pat Cash is echter iemand om
zich daar niets van aan te trek-
ken. Hij is een struikrover, die
vergeten is een lapjeover hetene
oog te trekken. Zijn tegenstan-
derszijnvoorCashvoornamebjk
'Guys' zonder verdere toevoe-
ging, die hij een voor een te lijf
gaat. "Zowin jenueenmaal toer-
nooien", was zo ongeveer de
langste zin , die hij bij een
persconferentie uitbracht.New-

Zijn wonderbaarlijke over-
winning op Pernfors, gevolgd
door de drie- setszege op Zivoji-
novic maakten Conners op zijn
oude dag populairder dan ooit.
Hij behoefde zijnvuist maar om-
hoog te steken om de bijval van
detribunes telatenrollen. Dat is
in het verleden wel anders ge-
weest. Toen hij in '74 voor het
eerst kampioen werd, had iede-
reen medelijden met de versla-
gen 39-jarigeRosewall en toen
hij een jaarlaterdoor Ashewerd
onttroond, huilde alleen zijn
moeder Gloria. Pas tegen het
einde van zijn zijn loopbaan
krijgt Conners de sympathie,
waar hijrecht op heeft.

combe, de laatste Australische
Wimbledon-kampioen (1971)
getuigde van hem: "Hij gaat de
baan op metslechts een doelvoor
ogen, hetwinnenvan eentennis-
partij. lets anders bestaat er
niet.Dietunnelvisie is hem aan-
geboren. Hij heeft het tempera-
mentvan een kampioen."

IvanLendl tegenstander van Australiër
Pat Cash speelt in de finale
na winst op Jimmy Conners

I EILANDGEBIED CURACAO «

1 INSCHRIJVING VANI KURSISTEN :
voor het CURACAOSAVONDLYCEUM (opleiding HAVO- k

I bovenbouw). l
I Gegadigdenkunnen zich inschrijven vanaf maandag, 6 juli

1987t/m vrijdag 10 juli 1987op hetPeter Stuyvesant Col- }
lege. \I Toelatingseisen:

I _voor Havo 4-1: diploma mavo-4
—voor Havo 4-2:rapport daghavo

■ —voor Havo 5 overgangsrapport daghavo
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Il' Bij de inschrijving s.v.p.overleggen:— stortingsbewijs t.n.v. C.A.L. op giro 1911 40 ad’l. 30,- jT.'
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s Voor één van onze cliënten zoeken wij *a
E voor direkte indienst treding een:
i

BOEKHOUDER
I I= Vereisten:

i — Praktijk Diploma Boekhouden.
i — Enige jarenervaring.

= — Computerkennis voordebediening
van een IBM PC enreeds aanwezige j
Software.

i — Leidinggevendecapaciteiten.

■ Sollicitatiebrief + copie puntenlijsten be- i
i zorgen bij:
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San Francisco Giants - Chicago
Cubs 3-1; CincinnatiReds - New
Vork Mets 8-3; Montreal Expos -
San Diego Padres 2-1; Phila-
delphia Phillies - Houston
Astros 2-1; Pittsburgh Pirates -
Los Angeles Dodgers 6-0; St.
Louis Cardinals - Atlanta Bra-
ves9-l.

NationalLeague

Gedurende deze boksmiddag
kan men verschillende lokale
boksamateurs in actie zien. Chi-
no Lont heeft eindelijk een te-
genstander gevonden. Otmar
Balijn komt uit tegen Tico Tho-
masa van Willy Ray Boxing
Club.Een anderlid van Sta. Ma-
ria Boxing Club, Ruben Wilson
neemt het op tegen Gunnard
Schoop van Olympic. Naast deze
duels zijn nog drie wedstrijden
gepland.

WILLEMSTAD — Op zon-
dag5 juliorganiseertSta.Ma-
ria Boxing Club op het
schoolplein van deSt Antho-
niusschoolbokswedstrijden.

Amateurboksen
te Sta. Maria

Zondag om 16.00 uur

Voorafgaande aan deze ama-
teurboks- wedstrijden, wordt
een demonstratie wedstrijd ge-
geven van kick-boxing. Bij deze
sport mag ook met de voeten de
tegenstander boven de gordel
worden geraakt. Een zeer spec-

I taculaire sport om tezien.
Het programma begint om

16.00 uur en de toegang be-
draagt fl. 2,- voor volwassenen.
Kinderen tot 14 jaarbetalen de
helft.

BOKSEN/GENEVE—DeItali-
aanse bokser Mauro Martelli is
in GenèveEuropees bokskampi-
oen in het weltergewichtgewor-
den. Martelliversloeg deSpaan-
se titelhouderAlfonso Redsondo
op punten in een gevecht over
twaalfronden. De 25-jarige Re-
dondo verdedigde zijn kampi-
oenschap pasvoor deeerstekeer.
Op 4 april hadhij de gordelover-
genomenvan deWestduitser Jo-
sé Varela. Tegen de betere
techniek en de grotere precisie
van de 22-jarigeMartelliwas hij
niet opgewassen.

Omdat Saronni bepaald niet
in topvorm aan de Ronde van
Frankrijk begon, kreeg Piasecki
de vrije hand in zijn zucht naar
internationale erkenning. Na
een uitstekende proloog, greep
hijeen dag laterdegeletrui. "Als
ik de gele trui niet meer heb, ga
ik proberen een etappe te win-
nen. Meer is voor mij niet moge-
lijk, want in de bergen ben ik
niets waard."

van proloog tot slotetappe de lei-
derstrui te dragen. Een paar
maanden later won hij ook met
spelend gemak dewereldkampi-
oenschappen in Italië. De be-
roemde fietsenconstructeur Col-
nago kon voldoen aan de eisvan
de Poolse wielerbond.Hij stuur-
de voor een vermogen aanrace-
materiaal nar het arme Oosteu-
ropese land en liet Piasecki als
prof debuteren naast Giuseppe
Saronni. Of het grootste Poolse
talent daar op zijn plaats was,
werd dikwijls betwijfeld. In de
meeste wedstrijden moest hij
zich uitsloven voor Saronni, ook
al bleek bij voortduring dat de
wereldkampioen van 1982 al-
langopzijnretour was.Pas in de
tijdritten, als derenners indivi-
dueelbezig zijn,kwamen de bij-
zondere kwaliteiten van Piasec-
ki totuiting.

Lech Piasecki kon twee jaar
geleden in ruil voor een partij
fietsen beroepsrenner worden.
Hij had dewielerbond verbaasd
door devredeskoers tewinnenen

De verbetenheid, waarmee hij
donderdagochtend in de beslis-
sende ontsnappingaanhet hoofd
van de kopgroep sleurde, was
niet anders te verklaren. De
zwijgzame Pool kreeg zijn zin.
Hij verloor deetappe, maar nam
de gele trui van Jelle Nijdam
over. Een paar uur later in de
ploegentijdrit, was Piasecki de
grote animatorvanzijnItaliaan-
se ploeg. Enkele kilometers voor
het einde dreigde hij de geletrui
aan Guido Bontempi te moeten
overdragen. De ploeg van Boifa-
va had na 26 kilometer al 12 se-
condenvoorsprong. Dat was het
maximum dat Piasecki mocht
verspelen. In de slotfase haalde
Piasecki persoonlijk vier secon-
denvan de marge af.

WEST-BERLIJN — Lech
Piaseckiheeft alseerste echte
Pool demacht in deTourgeg-
repen. Het gebeurde een dag
later dan voorzien. De oud-
wereldkampioen bij de ama-
teurs (1985) was er van over-
tuigd, dathij en niemand an-
ders de proloog op de Kur-
fürstendamm zou winnen.

ZAT€RDAG4JUUI9*rTIAMIGOE12

”Ikhebgeenontwikkeling,opleidingofvak”
Patrik Sjoberg: van een potentiële
kruimeldief naar grootgeld-bezitter

Voor de O.S. 1996



SosiedatNuestro Deseo

ta partisipa morto di nan wk,,s
miembroko-fundador i èks-

ELVIO PAULO
MARTINA

Akto dientiero ta tumaluga djadomingo 5 di
yüli 1987pa 15.30'0rdi atardi saliendofor di
El Tributo Otrabanda pa Santana Katóliko
naRoodeweg.

■■■____________■■___■_-■■■
Met verslagenheid namen
wij kennis dat op 77-jarige
leeftijd in Anapolis Mary- EL
land is overleden onze goede WsjM»**11 .

ALTUCKERL
Ruim dertigjarenwashij actiefin het welen wee
van Aruba in het algemeen en het Arubaanse
carnaval in het bijzonder. Daarom hebben wij
hem destijds de eretitel gegeven"Count van het
Arubaanse carnaval". Wij zijn hem dankbaar
voor zijn inzet en vriendschap.
Wij wensen zijn vrouw Betty kracht en sterkte
toe.
Moge Al in vrede rusten.
Aruba, 2 juli 1987.

Raad van beheer
van de
StichtingArubaanse Carnaval

sac :■■■■■■lI^MHI^^HIÉBH------------_--i____i

p__________H_______________-___-_-----------------l
Op 24 juni is van ons heen gegaan onze dierbare en
innig geliefdeechtgenoot, vader, grootvaderen broer:

FRANCIS PIETERSZ
(Pèmpi)

echtgenote:
Mevr. deWeduwe Delia Pietersz-Faessel

Kinderen: Juni, Joanen Igi
Gilbert
Kenneth en Jacqueline
Claudette
Clinton
Marilyn.

Families: Pietersz, Faessel, van der Jagt.

Gistermorgen heeft deteraarde bestelling op de Pro-
testantse begraafplaatsteRoodewegplaatsgevonden.

_!__!____________!______!____!_________!!_____________

" INSTALIATIE-BEDMJF "
" Heeft voor spoedige in diensttreding de l
" volgende vacatures op BONAIRE:

" — Voorman ELECTRO MTS Niveau "
" —Koelmonteur allaround

" —Loodgieter "
" vereisten: min. 3-jarige ervaring "
" in het bezit van rijbewijs

; Sollicitaties binnen 14 dagen schriftelijk 5
l onder nummer 122 van ditblad, Bonaire. I

KRALENDIJK- Personalia
kozen voor Isabel Martis, oud 48
jaar, werkend in de housekeep-
ing. Isabel,diemoeder isvan drie
jongens en drie meisjes zal op
vrijdag 26 juni naar Curagao
vertrekken samen met haar man
Aquiles om daarte gaan genieten
van hun welverdiende weekend
in hetHoliday Beach Hotel. Isa-
bel heeft na eerst zes maanden in
delaundry te hebbengewerkt,nu
s'Ajaarals kamermeisje gewerkt
in de avonddienst. Recentelijk
was zij zeer verheugd over haar
oudstezoon die inNederland ge-
slaagd is als bestuurs- ambte-
naar en als zodanig opBonaire
hoopt te komen werken.

PHILIPSBURG — Zaterdag-
nacht ontdekte men dat bij een
winkel in de Backstreet de gla-
zenvoordeur vernield waseneen
grote steen binnen lag. De eige-
naar werd gewaarschuwd. Bij
controle in dewinkelbleek dater
niets werd vermist. De politie-
patrouille zocht de omgeving af,
maar trof geen verdachte perso-
nen aan.

Inbraak

NA VORIGE WEEK bekend ge-
maakt te hebben de "employee of
the monthApril", is hetnualweer
tijd de "employee ofthe month
May 1987"voor te stellen.Ditkeer
is door de hoofden van dienstge-

Ingezonden
De ambtenaren
van Brievengat
GOUVERNEMENTS- KAN-
TOOR Brievengat. Woensdag 1
juli,achtuur 's morgens.Lekker
vroegom snel de telefoon-reke-
ningtekunnen betalen. Vreemd
genoeg staat er in tegenstelling
tot normaal een hele lange rij.
Hij wordt steeds langer wat lo-
gisch is, omdatom 15 over 8 het
kantoor nog niet open is. Een
werkneemster komtom 8.15 pas
binnen. Hoe laat beginnen
ambtenaren te werken?

Intussen komt een mevrouw,
die derij wachtenden passeert,
klopt en wordt binnengelaten.
Wanneer om 8.20 eindelijk de
deurenopengaan, staat ze uitge-
breid aan een loket te betalen.
Vriendjes- politiek?

Waarom kan een gouverne-
ments- kantoor zomaar flink
overtijd opengaan en dan ook
nog zonder dat iemand de be-
leefdheid heeft hetwachtende
publiek excuses aan te bieden?
Waarblijft debeloofde discipline
onder het leger van ambtena-
ren? Blijven prikklokken be-
perkttot hetBestuurscollege?Zo
zouden devragen eindeloos door
kunnen gaan.

Maaréén dingis zeker, zolang
de ambtenaar zelfniet het goede
voorbeeld geeftblijven de mooie
verhalenvanzijn werkgever(on-
ze politieke gezagsdragers) een
lachertje.

IFNAWEISHEYER

PHILIPSBURG — Op de L.B.
Scott Road was een gevecht
gaande tussen twee mannen.Bij
aankomst van de politie- pa-
trouille bleek de onenigheid
hierinte bestaan dateen van de
mannen bij de ander in de tuin
was gekomen, die hem verzocht
te vertrekken. De aangekomene
wildeechter nietvertrekken, zo-
datdeanderbesloothem met ge-
weld teverwijderen.

Betreden tuin
inzet gevecht

stelt gedeputeerde Booi echter
dat alle medewerking en alle
begripvan de bevolking voor de
moeilijke situatie eveneens op
prijs gesteld zal worden.

om optimaal debelangenvan Bo-
naire te dienen. Vooral op onder-
wijs-, luchtvaart- en economisch
gebied zal het BC trachten alle
belemmeringen zoveel mogelijk
te beperken. In het algemeen
echter staat het BC wel achter
bepaalde decentralisatie. Daar
vallen dan ook onder kadaster,
Radio- en tele- communicatie en
de Inspectie van Belastingen.
Het BC zal niet langer treuren
over devijftigmiljoen schuld, al-
dusBooi, maar welzal er een op-
lossing gezocht moeten worden.
Hetzij bij de Centrale regering
hetzijbij Nederland. Met nadruk

staatkundige structuur, aldus
gedeputeerde Booi, zal geop-
teerd worden voor een deelname
in alle zaken dietothet Konink-
rijk of tot de Antillen behoren.
Indien nodigzalhetBCpal staan

PHILIPSBURG —Een bui-
tenlander dieopvakantie wasop
St Maarten, melddebij depolitie
dat hij op maandagmorgen om
drieuurna hetbezoeken van een
nachtclub door een man van
achteren werd aangevallen die
hem zijn tas afpakte enin een ge-
reedstaande auto verdween. In
zijn tas zaten een rijbewijs, 1.D.-
-kaart, een retourbiljet, honderd
Amerikaanse dollar en vijfhon-
derdFranse francs.

PHILIPSBURG — Een dame
rapporteerde de politie dat op
maandagavond een ofmeer per-
sonen de etalageruit van haar
zaak in de Frontstreet hadden
kapot gemaakt en de deur had-
den geopend. Er werd echter tot
nu toe niets uit de winkel ver-
mist.

Voor de Lionessen ziet het be-
stuur alsvolgt uit:Carmen Sim-
monsvoorzitster,Elizabeth Has-
sell secretaresse en Immediate
Past PresidentRosé Zagers, Iste
vice- voorzitster Juliana
Johnson als penningmeesteres
Peggy Johnson. Leden Yolanda
Hassell, Yvonne Wilson, Edwi-
na Linzey tamer en JoyceSmith
tailtwister.De nieuwe besturen
zullen vanaf 1 juü hun
werkzaamheden beginnen.

Dit bestaat uit voorzitter Eu-
genius Johnson, Iste vice- voor-
zitterOsmar Simmons, 2device-
voorzitter Harry Sagers, 3de vi-
ce- voorzitter JosephHassell, se-
cretaris Leonard Hassell, pen-
ningmeester Freddy Johnson,
tailtwister Guy Johnson, tamer
CurilWithfield, lid vooreenjaar
Ramon Hassell en Kenneth
Johnson, lid voor twee jaar El-
mer Linzey en Edgar Senior en
Roy Smith als Immediate Past
President.

Nieuw Bestuur
Lions Club
THE BOTTOM — De Sa-

baanse Lionsclub heeft een
nieuwe bestuur geïnstal-
leerd.

Deze overheid, aldus Booi, zal
geen momentrusten in de strijd
tegen dedrugs; het is ook de ver-
antwoordelijkheid van dit BC
om degenen die genezen moeten
worden uit de fatale kring wor-
den gehaald. Het BC zal de pre-
sentatie enuitvoering van de di-
verse projectenversnellen op een
dynamische en energieke ma-
nier; er zal eveneens aandacht
besteed worden aan dereparatie
van de wegen en de verbetering
van het water- en electriciteits-
beleid die tenslotte ook twee
pilaren zijnaan debasisvan Bo-
naires economie en het welzijn
van de bevolking.

LVV
In landbouw en veeteelt ziet

het BC wel goede mogelijkhe-
den, aldus de gedeputeerde, die
onlangs noginhet nieuwskwam
door de opzet van een model-
boerderij. Er zullen nieuwe voe-
dings- methoden worden
geïntroduceerd waarbij de
landbouw in dienst komt te
staanvan deveeteelt.HetBCzal
alle steun verlenen aan coöpera-
tieve verenigingen, aan sociaal-
educatieve organisaties, aan
sport, aan organisaties die wer-
ken een een verbeterde wo-
ningbouw en dergelijke. Eve-
neens ligt hetin debedoelingvan
deoverheid meeraandachttebe-
steden aan de visserij en aan de
stichting Malcultura.

TELEFOON
Een belangrijke factor in de

moderne wereld is de tele- com-
municatie, aldus gedeputeerde
Booi. Helaas heeft dit de laatste
vier jaarte weinig aandacht ge-
had. Er is een wachtlijstvoor te-
lefoon- aansluitingen van meer
dan 1100 personen, ofschoon in

1983 hetnet uitgebreid zou wor-
den met 800 nieuwe abonnees.
Dat is tot op heden nog niet ge-
beurd, zo verklaarde de gedepu-
teerde, vanwege het feit dat de
noodzakelijke telefoonlijnen
daarvoor niet aanwezig zijn. Dit
BC zal alle problemen serieus

aanpakken en zeker het pro-

bleem met de telefoonlijnen op-
lossen,zozeiBooi. Inter- insulair
en internationaal telefoon- ver-
keerheeft eveneens de aandacht
van hetBC enzaluitgebreid wor-
den met betrekking tot de tele-
foon- en telex- verbindingen in

nauwe samenwerking met de
Landsradiodienst (LRD).

In gevallen waarin beslissin-
gen genomen worden over de

Geslaagden van de ETAO wa-
ren: Marycelle Balentien, Arnol-
da Beukenboom, Jasmila Diaz,
Jaqueline Frans, Mara Frans,
Marie Angela Goeloe, JudithLe-
oneta,Licetha Martis, Ditmarde
Palm, Carolyne Paula, Staay Pe-
ters, GeraldinePiard, AstridRo-
saria, Nathaly Thielman, Anus-
ka Thomas, Solange Vlijtig en
Giselle Winklaar. Best geslaag-
dekandidate was JasmilaDiaz.

Geslaagden voor deLHO- A
stroom: Sandra Anthony, Joyce
Bernabela, Rugia Coffie, Indra
Martis, Edilburga Nicolaas, Li-
lianTrinidad.

T- Stroom: Milelle Wolters,
Kathleen Winklaar.

P- Stroom: Marisol Isebia,
MildredJansen,Desiree Manuë-
la, Ellen Martis, NildaPietersz,
Ursela Pourier, Luvenia
Winklaar en Rutshella
Winklaar als best geslaagde.

GeslaagdenHavo- 5: Edsel Al-
bertus, Patricia Angela, Marisel
Boekhoudt, Desi Coffie, Ada
Cranston, Hilly Gravenhorst,
JolandaKort, Diana Lammers,
Sharine Offerman, Joselito Ole-
ano,EthelRosario, Idelma Serfi-
lia, Joan Silie, Jearaline Snij-
ders, Arnold Thielman, Theo
Thielman, Cyrill Vrolijk.

Geslaagden Mavo- 4: Nazaira
Augusta, OrdinaBernabela, So-
raida Cicilia, Denise Coffie, Gi-
selleCoffie, Albert Crestian,Au-
gust Geerman, Mon van Her-
khuizen, Lisette Ilario,Monique
Isebia, Sonia Janga, Girigorio
Martij, T.F. Molina, Cedric Pie-
tersz, Mirlene Pourier, Susan
Rijna, Randolph Ruiz, Dorothy
Sances, Marlotte Silberie, Sefri-
ano Silberie, Maruschka Smari-
us, Joaquin Theodora, Larry
Thomas.

Geslaagden LTO afdeling: P-
Stroom: Davis Adoptie, KerrelAlberto, Edward Bernabela,
Glenn Bomba, Jerome Coffie,
Clinton Martis, Gabriel Nico-
laas,Urvin Weiman. Metaal:Ri-
cardo Carlo, Caniso Nicolaas,
Mario St Jago. P speciaal onder-
wijs MaikelKoek, Francisco Ma-
nuel, Serio Mereera, Albert Mo-
lina, Florentino Weiman. A-
Stroom: Huliocito Cicilia, Ro-
bert Domacasse, Gregory Emer-
renciana enPabloMartinus. Me-
taal: Pursley Bernabela, Enny
Janga. T- Stroom bouw Elios
Coffie, Marcelo Frans, Giovanni
Koek, GregoriPiar. Metaal: Mic-
jalClarenda, Kenneth de Palm.

BIJDE EINDEXAMENS van de
Scholen- gemeenschap Bonaire
(SGB) slaagden van de 161 kan-
didatener vijfennegentig.Dat is
ruim 59%. Algemeen directeur
Rolly Pourier had dit resultaat
wel verwacht, mede geziendere-
sultatentijdens de schoolonder-
zoeken. Op de ETAO slaagden
negentien kandidaten (van de
26).OpdeLHO17(20),opdeMa-
vo 23 (42), Havo 17 (37) en op de
LTO 23(van de36kandidaten).

KRALENDIJK — In het door
het nieuwe BC aangeboden
beleidsprogramma voor de
komende vier jaarheeft gede-
puteerde Ramoncito Booi er
met nadruk gewezen op dat
toerisme één van de be-
langrijkste pilaren is waarop
de economie van het eiland
moet steunen. De manier
waarop het toerisme echter
wordt aangepakt blijkt verre
van professioneel. In de toe-
risten- organisatie zullen
technisch capabele mensen
moeten worden aangetrok-
ken die een brede visie heb-
ben en bovendien Bonaire
attractiever en ontvankelij-
ker kunnen maken voor het
toerisme.

Deze voorbereidingen voor
een betere aanpak van het toe-
risme zullen al moeten beginnen
op school, aldus gedeputeerde
Booi die in het nieuwe BC ver-
antwoordelijk zal zijn voor het
toerisme. Er zal een gedragslijn
gevolgd moeten worden die in-
derdaad past in hetbeleid van de
toeristische industrie. ledereen
zal ervan overtuigdmoetenzijn,
aldus Booi, dat de misdaad be-
stredenzal moeten worden, want
misdaad is de dodelijke vijand
van het toerisme. Daarin spelen
vandaag de dag de verdovende
middelen mede een rol en daar-
om zalaan hetgebruikvan drugs
paal en perk gesteld moeten
worden.
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BC m beleids-programma: ten strijde tegen drugs

Geslaagden

BONAIRE
AGENDA

'ITIE:8000
JNDWEER: 8222
I dCENTRALE:BB4S
IPITAAL: 8900

JIFILL te Lagoen: maandag t/m vrijdag
W.OO-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

d.

J.BAREBIBLIOTHEEK
Mngstijden voor hetpubliek)
ndag en donderdag van 14.00-18.00
Winsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

gP-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
alNiingstijden voor lezers)
nsdag van 14.00-19.00uur.

(JTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ptekende stukken 15.45 uur; gewone
fen 16.30uur.
MCE CLUBS
'nis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
*re.
<*: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.

Table: elke tweede maandag -"teentrum Terra Corra.S:woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

ifjUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
|0-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

* _
"EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging;rf*p gelieve contact op te nemen metde"udy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

TjIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Jjfld, opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-llfüvan 12.00-24.00uur.

;ÊKUUR (gezaghebber): elke donder-en 09.00-11.00 uur op het Be-
o skantoor, Kralendijk; laatste donder-
} "8n de maand van 10.00-12.00 uur te
i\.

°LISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
a *anse schelpen en koraal; open van
rl t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -'Nikiboko Zuid 3.

li); "TEBO: 20.00 uur verkiezing Miss
*9eBonaire.

DIENSTEN|Bernarduskerk Kralendijk:
"fe 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00

11
'tiotokerk Antriol:"te 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

f?vicuskerk Rincon:
?'fe, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven
fi'Xevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
TlUe4.

auto's vernield
JfHILIPSBURG— Een dame
Jflaagde zich over het vernie-
}Vandevoorruitvan haarauto
jpr onbekenden. Een andere
]pcvond derechter- zijruitvan
wauto kapotgeslagen en mis-
Jbovendien enkele kle-
J^Btukken, diezich in de auto
panden

Nieuw bestuur
CU gekozen
"jJILLEMSTAD — De

H^tenaren Credit Union heeft
Ngs tijdens haar algemene

I 'eHvergadering nieuwe be-
lllr- en commissieleden be-
6ft*d. Het bestuur bestaat uit
t
v olgende personen: de heer

" Eleonora is gekozen tot
bitter, A.A. Constansia tot

voorzitter, H.R.E. Genaro
[Penningmeester,R.S. Marti-
:*°t 2de penningmeester, E.J.
'°lina tot secretaris en W.R.
£es tot commissaris., £Raad van ToezichtbestaatD- Pandt, voorzitter; E. Lar-
L°n'e, secretaris; LH. Senior,
J M. Romer en E.R. Calmes,

c* nieuwe leden van de kre-
*TcommissiezijnF. deWindt,

treurniet, A. de Jongh, A. Ro-
L^üez en A. Kranwinkel.

WILEMSTAD -De "basis
l^rche- cursus" werd onlangs
kj *" waarnemend Hoofdcom-y«aris Fred Wiel afgesloten.

Iy* cursus had tot doel het bij-
lifêen van fundamentele ken-
Ij ei vaardigheden ten aanzien
li de meest voorkomende re-
ff^he- handelingen in de

P°rings-praktijk.
|jh°i decursus namen in totaal
kri** 1vanhetKorpsPolitieNe-
L Antillen deel, te weten

[Kro^ van het korpsonderdeel
IfJ^Sao, twee van Bonaire en
! van Sint Maarten.
'kj "e deelnemersaan dezecursus
""[e/ 1 °P de foto te zien in ge-
IWr^^ap van de waarnemend
byfdeommissaris, Fred Wiel.

Speciale aandacht voor
”pilaren van economie”

With deep regret we hereby announce the passing away ofour beloved mother.
mother-in-law. grandmother and greatgrandmother

Mrs Winora Sydney HALLEY-Dowling
George and Therese Halley-Heiliger, children and grandchild
Lu and Tania Halley-Hernandez and children
Jean and Karen Halley
Winora and Joe van der Meer-Halley and children (Australia)
Franklin and Marvis Halley-de Jongh and children
Gloria and Pim Fangman-Halley
Julius and Elisabeth Halley-Hovenkamp and child
Rosé Marie and Johnny Halley-Halley and child (St. Maarten)
Rita and Harry Halley-Halley (St. Maarten)
Raymond and Mitzi Halley-Gravenhorst (U.S.A.)
Irwin and Margareth Halley-van Lohuizen and children

, Lorna and Arend van Unen-Halley (Aruba)

The burial will take place at theRoman Catholic Cementary at Janwé on Mon-
day, 6th July 1987.
Prior thereto funeral serviceswill be held at the Cathedral at Pietermaai at 4.00

Condolences can be offered inthe Cathedral as from 2.00 p.m.
Please no condolences at home after the funeral.

Man bestolen
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"""""""""""""""""""a— U kunt nog vóór de vakantie gezellig profiteren van (M~ de geweldige

l VLOOIENMARKT è

" BIJ VAN DORP -EDDINE PROMENADE "A Aanstaande zondag, 5 juli van 10 uur 's morgens tot Q
4 uur 's middags. f—" Boeken, edukatief speelgoed, puzzels en nog veel

0 meer om de kinderen gedurende de vakantie bezig te O
ff— houden. Tm

Tot a_. zondag, op de koele patio van VAN DORP-

" EDDINE in de „ PROMENADE SHOPPING "f CENTER". £U zult deze kans immers niet willen missen ? ? ? ? —*

f~J >l Ivan (Qjorp -
a^ le(C_(Q]ine av. net even ietsbeteri

f BOUWGROND TE KOOP
op Toni Kunchi

Kaya Papachi Sutherland no. 96
1320 m2nü ’.40.-

Tel.: 672099 tussen 18.00 - 20.00 uur

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
Faculteit derTechnische Wetenschappen

Hierbij wordtbekendgemaakt, datpersonen, diede leeftijdvan 23
jaarhebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen
voor de studiein defaculteit der TechnischeWetenschappen op
grondvan een vanwege defaculteitsraad in te stellen onderzoek
naar hun geschiktheidvoorhetvolgen van onderwijs in genoemde
faculteit, kunnen wordentoegelaten tot destudie in deTechnische
Wetenschappen.
Uiterlijk 1 augustus 1987 dienteen verzoekschrift daartoete wor-
dengerichtaan deMINISTER VAN ONDERWIJS, onderoverleg-
ging van reeds behaalde getuigschriftenc.g. diploma's en cijfer-
lijsten. Formulieren voor verzoekschriften zijn verkrijgbaarbij de
Administratie van de Universiteit.
Het Colloquium Doctum zal worden afgenomen op:

woensdag 12 en vrijdag 14 augustus 1987
Het schriftelijkonderzoekzal betrekking hebben op:— de Nederlandsetaal— de Engelse taal— Wiskunde— Natuurkunde
Het onderzoek isop H.A.V.0.-nivo.
Voor nadere inlichtingenen literatuuropgavewende men zich tot
deAdministratievan deUniversiteit, Jan Noorduynweg111,Cura-
gao, telefoon 84422.

H.A.Th. Cruden 111 /?^/«vDekaan Faculteit der II |ff|||f|M^
TechnischeWetenschappen. Us*!/ II ||*"M

Unlwild_ Nwhooal dl Anti» |

IHnraMvan HaNadarantteArtfcn
UrtMnfty_

t» N«harknr_ *rt__
Ur*___l„ —ionM_N__i«_>—

G. 0^- RV3TTAP«I/E.
1I //J\ _\\ l?__TAimAm'

T^jj^ Mercuriusstraatl3 'I
DIT IS EEN UITDAGING VOOR EEN

ZELFSTANDIG WERKEND IU "EERSTE RESTAURANTKOK" Ij
Diet.z.t.deleidingopzichdurfttenemenvanonzekeukenbrigade. N'
Wij denken aan iemand die min. 10 jaarpraktische ervaring heeft, ILi diezichvoor 100%in wil zetten,omvoor zichzelfeen"ideale" jobte i l_J

| willen maken. H
Moet interesse hebben voor de "Indische keuken".
Gevoelvoor kostprijs en kunnen calculeren. I
Nieuwe medewerkerskunnen begeleiden en opleiden.
Creatief kunnen denken en bezig zijn.
De inkoop zowel dagelijksals op termijn kunnen plannen. iMl Geboden, prettige werksfeer in een nieuwe keuken en een salaris Jj jbd? naar prestatie. \F9
//rferme? Maak een afspraak met Johan, tel. 612606-999. l| ï

\ Ip^l /ANTHONY VEDER GROUP N.V^V
-~£~ is een op Curagao (N.A.) gevestigde

holdingmaatschappij meteen aantalop de
Nederlandse Antillen gevestigde werk-
maatschappijen, welke zich ondermeer
bezighouden met rederij-, cargadoors-,
autoverhuur-, trust- en assurantieactivi-
teiten.
Ten behoevevan één van haar stafleden
van haar cargadoorsmaatschappij

zoekt zij op korte termijn een
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\ Tel.: 614700-611233

1 Discover the truc potential of I
I Business Computers I

NOlthStan guarantees the following:

B 1North-Computer Sales & Consultants N.V. 1
personnel are trained at the NOfthSlCir^ Ine. "California",
to give you the high-quality assistance and support you need in,

A) Technkal Support and Back-up Support.

D) Consultants North-Star Dimension. I

12 NormStaf^ Software. I
NOrrholCir has one of the fastest growing libraries of 1
software in the business and your authorized Distributor can teil I

A Full compatibility with Movell. Advanced Met Ware 2.06 MS-Dos 3.1/

Complete M.S-Dos 3.1 file andrecord locking support.

B More than 15.000multi-userapplications are available.

C More than 40.000 single-user applications are available.

H 3 NormSfcir^ price. I
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f=| IT8"! n i nrJ„ „Ui h«.J Dok FiwJ Disk
*■——■*" ll' i -Jl 1 10MB - 240M8 111 -Jl IE =JII 10MR - 240M8

/<QI -_\ WS-HB. 7MTÜ _ /______-—* /Ol WS-68.7MH;

HFunhrr _ _, Wortanck-» | 9F_i_t §

I' V\ I V2° - Workttationr, 5
«£» | V2° |"I ' ho^ f _, . :40PBAunM__-.

2a6 I
, l —^ ' _ g -freTN) 1 I 1 l/Ol 'Q\ I SNA(_J Ji "___T*' Digicom/8 -ï < PSTN ) 1 —"1 ■ [ Digicom/8 4
/ \ ——> Shurt-J I Shared

VM^V Asvnc.Cid „ 1200BAUD Mn_n.s I , Atync. Citd
I.' 4 12P0RAlT>M<»_n_ )Sp.»JPons >_ -/ ■ ' 3 Spool Port*.

Svtk I J— liwrntTuork ■’ PSTN J | | I Inwmerworlt |
I -Z I (~reTN~} .

I*^ 9600 BAUD p| ■^" ..^
M i^^M. /^ ÉT x ria -|1f SNA 1 f Mini Mainframes J _m_m__.

X^Kl.iintmmi's^^/ X,^ using Async.
--"^ (.Imnintrt or #-Ethtriil* Plus ' '

ï For further information call:

i NORTH-Computer Sales & Consultants M
I

TTimTTmTCol^ f|
TÊmjTJRAANGÊBÖiöÊN j

Hebt Uachterstand, wilt U tot eind 1988
komende examen extra ROYALE LUXE WONING
trainen? Probeerhet met met 3 slaapkamers, extra kamer, 2 badkamers, 3toiletten, tuin met j

Bi ■■ _?_» vruchtbomen en windmolen. \BIJLES j Huur: ’.lOOO,- per maand. Te|. 89693 IWISKUNDE ->^m.^-fc-- --_ _m - m.«.-:L-.-.-.^_.^^,,_._,^^^^»,J
tijdens en/of na de va- p—■——" m i
kantie. De lekkerste

Bel 53256 INBOEDEL I ROTIESöei.D.__t> TE KOOP I Pom, pastei, bamie, saoto-—— ' I soep, nassie, Chin. kip, ge-
w.o. wijnrOOd bankstel, I roosterd varken kunt U krij-
spotprijzen. I 9en elke zondag vanaf 12

Voorafspraak: ""''Koraal Partir kavel 87■ Tel.: 81976 I V Te1.:674103
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| DeStichtingAdministratie 1
Protestants Onderwijs

■ vraagt voor spoedige indiensttreding

feeciaus» \| | EEN BOEKHOUDER I
\ vYOfltflS l E Opleiding. nivoP.D. Boekhouden

\ .-_nw»teurt£?-\ E Minimaal 3 jaarervaring

\Cs^r^oSen. \ = Leeftijd: ±25 tot30 jaar. E
\ —"' E Schriftelijke sollicitaties terichten aan hetbestuur

MAKELAARSKANTOOR I van de SAP.O., P.O. Box 3555.
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||affl£ Win Uw geld j§j|^^iE
Wiekoopt tussen len 31 juli heeft kans Bf
het gehele bedrag terug te winnen.

Trekking hiervoor: 3-10-17-24 en 31 juli E
om 5 uur 's middags bij M

OPTICA OTRABANDAI O JAAR
Meer inzicht door beter zien. Wl

te koop 1 I GEVESTIGDEAANGEBODEN
§ i*"11

1 slaapkamerset + 2 wan- 1 op Curacaodlampen +1 plafondiamp I
’.600.-; 1 eetkamerset I T|r f iyr m/f»-!,, 3’.600.-; 1 bridgetafel +4 I ur'*">*" M**l* i
stoelen ’.55.-; 2tafeltjesa I K.N.0.-ArtS-
’.ls.-; 1 boekenkast è I Behandeling volgen{
’.15.-; 1 bankje ’.5.-. afspraak.

Kammda Palomba 9 T_i . 7Ci CQ -70-700 "Te1.:75643na6u.p.m. } 161../0158-7»#öö bi : y -k—<- {
i

/VAKANTI EPLA N KONOSE BO ISLA »
In dit plan wordener uitstapjes gedaanper busen dezelfwerkzaamheidvan de
kinderen staat centraal.
Thema's: brandstoffengebruik als energiebron B

milieu vervuiling Eontdekeen stukje historisch Curacao [
7,8,9,10 juli ' 7-12 jaar
13,14,15,16 juli 7-12 jaar
Voor inschrijvingen informatie:L. Fraai, te1.625121
(deelname beperkt) f

Jf\ _H__ M

TERESE STEINMETZKOMT!!!
KOMT U OOK??

I VAN 6 T/M 18 JULI.
I SHOWTIME 8.30 P.M.

SPECIAAL HOLLANDS MENU NA’.27.00 + 10%
OF GEWOON VOOREEN DRANKJE.
VOOR RESERVERINGEN: BEL:

qiprincGw beach
É^^fflP 614944 W^

AVOND-MAVO-MARNIX
INSCHRIJVING NIEUWE

LEERLINGEN
voor het schooljaar 1987-1988.
Plaats: Avond-Mavo-Marnix.

Arowakenweg 1.
Tijd: 6.00 - 8.00 's avonds.
Datum: maandag 6 juli,dinsdag 7 juli
Inschrijfgeld: ’.25.-.
Rapporten, puntenlijsten, etc. meenemen.

i jL__________________________-__«"_i__-»----"_i________»_i_»i____^^

' ■ ' | |

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

* Dinsdag 7 juli 1987
vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.

* GedeelteAsbestweg (vanaf SeroeFortunaweg tot
perceel nr. 36), gedeelte Salsbachweg, (tussen
Asbestweg en Hardin di Mariposakleuterschool),
gedeelte Sta. Maria (t.h.v. Avila School en Jeanne
d'Arccollege), Salsbach, StenenKoraal, noordelij-
ke gedeelte van Kanga, Seroe Fortuna, Fortuna
Abou en Ariba, Seroe Fortunaweg (vanaf
Salsbachweg tot Kaya Seroe Papaya), Kaminda
Akuamarin, gedeelte Cabo Verdeweg(tussen Se-
roe Fortunaweg en Kaminda Akuamarin), Esmej-
raldaweg, Diamantweg, Kaminda Turkuas,Kamin-
da Opal, Kaminda Oniks,Kaminda Amatiska, To-
paasweg, Safierweg, Rubiweg, Kaminda Kuré Pie-j
dra,Kaminda Yaspe, Kaminda Talco, Kaminda Ya-\de,Kaminda Beryla, Kaminda Turmalina,Kaya Me-\rida, Kaya Aragua, Kaya Falcon, Kaya Barinas, I
Kaya Monapes.

ïi9ïKODELA__s



JAMESA. BAKER
dacht geschiedde. Minister van
Financien Baker had geen
boodschap aan de mededeling
van zyn collega Shultzom reke-
ning te houden met de politieke
stabiliteit van de Antillen. En
daarmee werdhetAmerikaanse
buitenlandse beleidvoor het Ca-
ribische gebied danig onder-
graven.

Een beschouwing

De belangenvan beleggers en
de Nederlandse Antillen lopen
hierparallel. NaarmatedeEuro-
bonds langervia deAntillenblij-
ven lopen, levert dit de Antilli-
aanse overheid een aanzienlijk Het wegvallen van de af-

drachten door de offshore finan-
cierings- maatschappijen door
het opzeggen van het belas-
tingverdrag zou voor de Neder*
landse Antillen en in hetbijzon-
der voor Curacao waar al deze
maatschappijen gevestigd zijn,
bijzonder hardzijnaangekomen.
Over de periode van 1988-1991
zou de overheid ca. 150 miljoen
dollar minder ontvangen. Om
hieraanhet hoofd te biedenzou-
denforse saneringenin hetover-
heidsbudget noodzakelijk zijn.
Aanbevelingen van het doorhet
consultant- bureau Berenschot
opgestelde saneringsplan voor
deoverheidzouden danversneld
doorgevoerd moeten worden. In-
komens zouden onder druk ko-
men te staan en werkloosheid
zou verder toenemen.

Dat hetbelastingverdrag voor
Eurobonds van voor juli 1984
voorlopig blijft bestaan, ligtniet
aan de goedheidvan de Verenig-
deStaten, maaraan defellereac-
ties opdekapitaalmarkt. Belan-
genvan deAntillenliepenname-
lijkparallel metdievandebeleg-
gers, deAntillenvoor hunbelas-
ting- afdrachten, de beleggers
voor hun dreigende vermo-
gensverlies. Enzo hebben deAn-
tillen toch het geluk dat een
groot deel van de belasting- in-
komstenvoor 1988,1989en 1990
nog gegarandeerd zyn.

MEEVALLERVOORDEANTILLEN

bonds dieviaAntilliaansefinan-
cierings- maatschappijenliepen;
deEurobonds waren inkorte tijd
20%in waarde gedaald. Eenvou-
digkan betekend wordendatbe-
leggers in deze obligaties voor
maarliefst$6.5 mrd.hetschipin
zouden gaan. De general mana-
gervanCreditSuissevertelde op
1 juliaan de Wallstreet Journal
"this is going to cost vs a fortu-
ne".En inderdaad, in deloop van
deweekmaakten 5 Amerikaan-
se ondernemingenbekend datzij
de intentie hadden de leningen
vervroegdafte lossen.Dit waren
R.J.R. Nibisco, Catercillar Ine,
BankofBoston, Baker Internati-
onal Finances N.V.enAmerican
Medical International, samen
nominaal teboek staandvoor ca.
1.5miljard dollar. De kritiek op
debeslissingenvan "theTreasu-
ry" was dan ook niet mis. Busi-
nessweek: "How long doesittake
to throw a threiving bond mar-
ket into near chaos? Ifyou's the
U.S. Treasury, twodays" (9). En
deWallstreet Journaalin eenre-
dactioneel commentaar, "So the
treasury wasactingby force ma-
jeureto wipe out billions from
the holdings ofperfectly respec-
table individuals and corporati-
ons at home andthroughout the
world" (10). Op 3 juliverklaart
Mentz, assistentTreasurysecre-
tary for tax policy, de Ameri-
kaanse leiderin de onderhande-
lingen:"We didn'tanticipate the
full marketreaction to termina-
te the treaty". De kritiek op
Mentz en zijn ambtenaren zou
nogeven voortduren.Hij zouver-
geten zijn op het departement
een kapitaalmarkt- deskundige
in te schakelenvoor onderzoek
naar de gevolgen voor deze
markt en hij was nietnagegaan
wie gedupeerd zouden worden
doordeze maatregel, datzouden
voor 15 tot 50%wel eens gewone
Amerikaanse burgers kunnen
zijn die deze obligaties gewoon
hadden gekocht (11).

De indirecteeffecten op deEu-
robondsmarkt zijn aanzienlijk.
De aktiesvandeTreasuryzullen
hetvertrouwen van deEuropese
beleggerverminderen inAmeri-
kaanse obligaties, "you're going
to sec turmoil for a while and
that will make it rough for U.S
companies to issue in the Euro
bond market" stelde device pre-
sident van Chrysler Corp. (12).
In ditkader werd al een dreige-
ment geuit in derichting van de
ondernemingen die vervroegd
zouden aflossen, "if they take
this opportunity justto make a
profit withoutconcernfor the in-
vestor, that company than will
have to pay a premium offuture
debt issues" zo zei een
woordvoerder van Credit-Suisse
(13).

Het effect van de opzegging

R.O.B. Van denBergh
Augustus 1987
(Hetartikel isoppersoonlijke titel
geschreven)

NOTEN
Met dank aan H. Schutte, voor-
zitter van de Verenigingvan
"Offshore Bankers in the Ne-
therlands Antilies" en directeur
van de N.M.B. te Curacao, voor
deverstrekte informatie.

gens dat "de voorwaarden die de
Verenigde Staten voor het ver-
drag opstelden, zijn voor de An-
tillen onaanvaardbaar" (8). Dit
hield dus in dat als de Antillen
verder continuatie van het ver-
drag niet opprijs stelden tenzy
de Amerikanen wat toegeeflij-
ker zouden zijn; deMinisterPre-
sident werd ondersteund in zyn
mening door het merendeel van
de offshore. Op 29 juni viel de
briefvan deAmerikaanseMinis-
tervan Financien in de bus, het
verdrag zou per 1 juli, ingaande
per 1januari1988 opgezegd wor-
den. Volgens deonderhandelaar
vandeNederlandse Antillen, die
alle 8 jarenvan onderhandelen
had meegemaakt, de Gevol-
machtigd Minister van de Ne-
derlandse Antillen, Henriquez,
zou geen speciale regeling ge-
maakt worden voor de financie-
rings- maatschappijen met hun
Eurobonds, vergelijkbaarmet de
overgangs- regeling die in 1984
aanhetverdragwastoegevoegd.

elk Amerikaans bedrijf haar
obligatievervroegdzou aflossen,
de Antillen geen inkomsten
meer uit deze bron zouden heb-
ben. Inhetergste gevalzou ditde
Antillen ca. 150 miljoen dollarminder aan belasting- af-
drachten opleveren en wanneer
de helft vervroegd zou zyn afge-
lost ca. 75miljoen dollar.

Nauwkeurige ramingen van
het verlies aan belasting- af-drachten zijn niet beschikbaar.
Desondanks zijn dit bedragen
die het economische functione-
ren en de stabiliteit van een
klein Caribisch eiland sterkkunnen beinvloeden. Doordat in
1988 nog offshore- afdrachten
van het jaar '87 te verwachten
zijn zou deklap pas eind'88 voel-baar worden. Voor 1989 houdtdatbij ongewyzigd beleid in, dathet tekort op debegroting op ca.
50% zoukomen. Dat dit reper-
cussiesheeft opde werkgelegen-
heid en inkomens mag duidelijk
zijn. Vanuit overheids-
standpunt zou mogelijkzelfseen
"uitgekleed" verdrag met een
overgangs- regeling voor Euro-bonds onder deze omstandighe-
den te prefereren zijn geweest.
Wel is van Antilliaanse zijde
voorgesteld, alser geen verdrag
tot stand komt, voor de Euro-bonds eenaparteregeling tetref-fen. Dit laatstebleek nietonder-handelbaar.

GEORGESHULTZ
bedrag aan inkomsten op. Het
Amerikaanse overheidsbelang
is hieraan duidelijk tegenges-
teld. Hoe langer het belas-
tingverdragpartieel blijft voort-
bestaan des te minder"withhol-
ding tax" deze Eurobonds op-
leveren.Dat is dereden waarom
deTreasury zich slechts bereid
toonde om hetverdrag maar par-
tieelenvoor eenjaarextra tever-
lengen. Eerder hadden de Antil-
lenvoorgesteldom tot een mini-
verdrag te komen waarin uit-
sluitend de problematiek van de
oude Eurobonds geregeld zou
worden. Alle oude Eurobonds
zouden hierbij via de Antillen
blijven lopenvoor deduurvan de
bonds. Daar dit deTreasury geld
kost en gezien het feit dat een
(mini-) verdrag door de Senaat
geratificeerd moet worden (en
datkost tijd) gingmen daarniet
mee akkoord.Dit ontlokte de Ge-
volmachtigdMinistervandeNe-
derlandse Antillen, Henriquez
de uitspraak "Wat het Ministe-
rie (U.S. Treasury-Rvdß) perse
lijkt tewillen voorkomen, is dat
deAntillenookmaarergensenig
voordeel krijgen of ergens baat
by' hebben" (16). Dit zou volgens
Henriquez vooral aan deAmeri-
kaanse onderhandelings- leider
Mentz gelegen hebben: "Alles
dat van de Antillen afkomstig
was, was voor hem van te voren
onaanvaardbaar", en verderwas
hij steedspersoonlijken negatief
en nauwelijksobjectief. (17).

Met de aankondiging van de
Treasury over het partiele ver-
drag ishet gevaarvoor een forse
daling van de offshore af-
drachten uitgesteld tot eind
1989/90enkan derust opdeEu-
robondsmarkt zich weer lang-
zaam herstellen.

DONMARTINA
van het verdrag gaat nog veel
verder, namelijk de geloofwaar-
digheid van Amerika als ver-
dragspartnerstaat ter discussie.
Gedrevenom debelastingwetge-
ving te hervormen, gaten te
dichten, belastingverdragen te
herzien, is een afdeling van de
Treasury met vergaande be-
voegdheden bezig akties voor te
bereiden. In een redactioneel
commentaarvantheWall Street
Journal wordt het zo gezegd:
"The more fundamental con-
cern, however, is the political se-
riousness ofthe U.S. Herewera-
tifïed with the advice and con-
sentofthe Senate.Thatis thefor-
mal processby whichthe world's
leading power traditionally has
codified its relations with other
nations. Now along come some
congresman andtheir staffstry-
ingtokick aside thisprocess and
unilaterally rewrite the rules.
An intergrated world cannot
work in this fashion, and if the
Treasury is waking up to the
danger it's about time (14).

Echter dezebelasting- hervor-
mingen in Amerika in 1986
zorgden er voor dat het even-
wicht tussen de ver-
dragspartnerszoekwasen dater
opnieuw onderhandeld kon wor-
den over het verdrag. Die gele-
genheid grepen de Nederlandse
Antillen danookaanomovereen
gunstigerversievan hetverdrag
teonderhandelen. Inditverband
wees de Nederlandse Minister
van Buitenlandse Zaken, Van
derBroekzyn Amerikaanse col-
legaShultz eenaantalmalen op
depolitieke effectenvan een ab-
rupte verandering in de Antil-
len. Maar de toezegging van
Shultzom depolitieke stabiliteit
op deAntillen als factor bij zijn
collega van Financien Baker te
bepleiten, konden Baker en zijn

hetbijzonder op het tegengaan
van "treaty shopping" (3). Voor-
komen moestworden datAmeri-
kanenofAmerikaansebedrijven
gebruik maakten vanregelsvan
het belastingverdrag tussen
twee landen waarvoor het feite-
lijknietbedoeld was. Hetnieuwe
verdrag werd 8 augustus 1986
ondertekend. Hierbij werd afge-
sproken dat indien het Ameri-
kaanse parlement wetten zou
aannemen die het evenwicht in
de voordelen van het verdrag
zoudenraken, detweebetrokken
landen de mogelijkheid hebben
deonderhandelingenopnieuwte
openen. Hierbij zou nagegaan
worden welke de gevolgen zijn
die de nieuwewetten hebben op
het verdrag om vervolgens het
verdragdusdanigtewijzigendat
het evenwicht weer hersteld
wordt (4/5). Korte tijd later, in
datzelfde jaar,werd een nieuwe
vergaande TaxReform Actaan-
genomendiedeNederlandseAn-
tillenzwaarraakten.

Over dit nieuwetot stand ge-
komen verdrag zei de voorzitter
van de Verenigingvan Offshore
Belangen op CuracaoG. Smeets:
"In het kader van de vastbera-
denheid van de VS om onze sec-
tor de nek om te draaien waren
wij (de Nederlandse Antillen
met haar adviseurs- Rvdß) vrij
hulpeloos in het onderhandelen
voor een beter verdrag en even
hulpeloos toen de VS met haar
belasting-hervorming de weini-
ge voordelen die over waren on-
dermynden" (6).

HETVERVOLG
Geschrokken doorheteffect van
de opzeggingkondigde de Trea-
sury binnen enkele dagen aan
datmen opzoek isnaar een wet-
telijkeregeling om hetprobleem
van de Eurobonds op te vangen.
De verontschuldiging van de
Amerikaanse hoofdrol speler
Mentz "the Treasury never in-
tendedfor Eurobond investorsto

AMERIKA EN
GELOOFWAARDIGHEID

De affaireheeft de geloofwaar-
digheidvan Amerikaop hetspel
gezet na de Irangate staat de
Amerikaanse geloofwaardig-
heid als belasting- ver-
dragspartner ter discussie en dit
terwijl binnenkort de belas-
tingverdrag- onderhandelingen
met Nederland voor de deur
staan. Klakkeloos werd voorbij-
gegaan aan de Eurobonds in
handen van de beleggers, een
markt met een omvang van ca.
650miljard dollar.De opzegging
van hetbelasting-verdrag tus-
sen de Antillen en Amerika
toont aan het langs elkaar heen
werkenvanpolitici en ambtena-
ren. De koppige onderhandelaar
Mentz slaagdeerin om binnen 2
dagendegeheleEurobondmarkt

(I) TheWallStreetJournal,ls
iu_1987,p.28.
f2) zie ook: De offshore sector
op Curacao, M.N. Whyte, socio-
logisch instituut Nijmegen, sep-
tember 1985.
(3) Definitie treaty shopping,
het gebruik maken van tussen
twee landen gesloten belas-
tingverdragen door ingezetenen
van eenderdeland,om zodoende
aanzienlijke belasting- bespa-
ringen te bereiken, middels het
vestigen van een tussenven-
nootschap.
(4) Zie Amigoe di Curacao, 12
augustus 1986.
(5) Antillian Review, nov/dec
1986,p. 16-18, Netherlands An-
tilles: offflor)ever, E.G. Roeten-
berg.
(6) Amigoe di Curacao, 3 de-
cember 1986.
(7) Amigoe diCuracao, 30 mei
1987.
(8) Amigoe di Curacao, 6 juni
1987.
(9) Business Week, 20 juli
1987,p. 86.
(10) The Wallstreet Journal,
15 juni 1986.
(II) The Wallstreet Journal,3
juli 1986.
(12) The Wallstreet Journal, 1
juli 1987.
(13) The Wallstreet Journal,6
juli 1987.
(14) The Wallstreet Journal,
24 juli 1987.
(15) The Wallstreet Journal,
13 juli 1987.
(16) Amigoe diCuracao, 13 juli
1987.
(17) Beurs en Nieuwsbe-
richten, 16juli 1987.

Hoewel die20miljoennooit de
Antillen hebben gezien. Het Ei-
gen Vermogenwerd direktweer
uitgeleend aan de moeder-
maatschappij , leverdeditvoor de
Antilliaanse financierings-
maatschappij wel winstop (over
bet EigenVermogenwordt geen
*entebetaalden over de"20 mil-
[oen lening" wel). Dit alles
bracht jaarlijksca. 140-200 mil-

In Amerika vond op deze ma-
lierzon 50-70 miljard dollar (1)
baar weg van Europa naar het
Amerikaanse bedrijfsleven. Op
18 juli 1984 tekende president
Heagan de TaxReform Act, die
totdoelhaddegatenin deAmeri-
kaanse belastingwetgeving te
dichten. Deze wet zorgde ervoor
dat Amerikaanse bedrijven in
bet vervolg ook deze "withhol-
ding tax" moesten betalen, ook
als dezeviafinancierings- maat-
Schappijen op deAntillen liepen.
Voor nieuwe leningenwerden de
Antillen van deeen op deandere
dag oninteressant. Voor de oude
leningen van voor 18 juli gold
Oen overgangsregeling, deze be-
boefden nogtwee jaar, dustot en
"ftet medio 1986 geen withhol-
ding tax te betalen. Hoewel het
Voor de oudere Eurobonds moge-
bjk wasomvervroegdafte lossen
(1) maakten slechts weinigen
daar gebruik van, voor deze
bonds bleef de Antillen-route,
Voorlopig, als gevolg van deze
Overgangsregeling haar aan-trekkelijkheid behouden (2).

DezeEurobonds warenvoor de
financiële offshore sector slechts
*en klein gedeeltevan het werk
*Q de verdiensten, zon 5 a 10%.
Echter deimpact op deAntillen
j^an het doorsluizen van kapi-
taalstromenwas enorm. Globaaldiende definancierings- maat-
Schappij 0.3procent van het ge-
iendebedragaftedragenaan de
Antilliaanse overheid. Daar-
naast ontving de Antilliaanse
"Verheid inkomstenuitde winst
gemaaktophetEigenVermogenvan deze financierings- maat-
Schappijen. De Amerikaanse fi-scus schreef voor dat deverhou-
ding Vreemd-Eigen Vermogen
Zich moest verhouden als 5.1. al-vorens deAntillen-route te ac-
cepteren. Leende een Ameri-
kaans bedrijfnu 100miljoendol-
'ar dan moest er bij definancie-
*ings- maatschappij (haar
dochter) 20 mihoen dollarEigen
Vermogen geplaatst en volges-
tort worden.

Historie
Het belastingverdrag van de

Nederlandse Antillen met Ame-
rika dateert van 1948 en is in
1963 enigszins aangepast. Voor
de financiële offshore sector op
Curagao was ditverdragin deja-
ren '70 een van de belangrijkste
fundamenten waarop later deze
«loeiende sector gebouwd zou
*orden. Voor de overheid lever-
de dit verdrag een aanzienlijke
financiële meevaller op. Wat
bleek? In Amerika gold dat de
regeling wanneer Amerikaanse
ondernemingen een lening di-
rekt op dekapitaalmarkt afslo-
ten ze in Amerika over de ver-
schuldigde rente nog 30 procent
belasting moesten betalen, de
*ng. "withholdingtax".

Dus stel dat een Amerikaans
bedrijf in 1982,100 miljoen dol-
lar wilde lenen op deEuropese
geldmarkt (de "Euro-
bondmarkt") tegenen rente van
15 procent, dan moest naast de
Jaarlijkserenteverplichting van
15 miljoen dollar nogeen belas-
ting betaald wordenvan 4.5 mil-
joendollar. Deze belasting hoef-
de men niet te betalen wanneer
de Amerikaanse moeder-
maatschappij via een eigen fï-
jnancierings-maatschappij op de
Antillen, obligaties, de Euro-
bond, plaatste op de Europese
kapitaalmarkt. Nadat eenmaal
deze constructie, welke gebruik
■"naakte van het belas-
tingverdrag ontdekt was, werd
deAntillen-route voor een groot
|aantal Amerikaanse multinati-
onals buitengewoon aan-
trekkelijk.

GEVOLGEN VOOR
DE ANTILLEN

Hoewel regering en offshorei
op het standpunt stonden, beter
geenverdragdanzonuitgekleed
verdrag, gavenzij aan dat de ge-
volgen zwaar zouden doorklin-
ken in de economie. De werkge-
legenheidindeoffshore opCura-
cao zou teruglopen met 40 pro-
cent en deoverheids- inkomsten
uitdeoffshore zoudenverder en
versneld afnemen. Gesteldwerd
datzonderverdragde inkomsten
voor deoverheid, dietoch al zou-
den dalen van ca. 140 miljoen
dollar in 1987 tot 0 in 1992 voor
wat betreft de Eurobonds, met
ingangvan 1989nog sterkerzou-
den dalen, vanwege het ver-
vroegd aflossen van dezebonds.

Allereerst lijkt deoffshore het
werkgelegenheids- effect te
overschatten gezien hetgeen be-
lastingadviseur De Cuba steltin
hetFinanciële Dagbladvan 2ju-
li. Nieuwe wetgeving op het ge-
bied van scheepvaart- registra-
tie en onroerend goed e.d. zorgt
ervoor dat deAntillen nietby de
pakken hoeven neer te zitten.
Ook werduit informelebronnen
bij deoffshore vernomendatmen
mogelijkheden ziet om nieuwe
activiteiten te ontplooien.

Nabekendwording werden de
noteringen stopgezet van Euro-

De financiëlesectorreageerde
furieus op de bekendwording
van debeëindiging van het be-lasting- verdrag. De beleggers
waren deklos. Wat bleek het ge-
val te zijn. Ca. 32 miljard dollar
aan Eurobonds daterend van
voor juli 1984 waren in handenvan beleggers. Door opzegging
van hetbelasting- verdragkon-
den nu per 1-1-1988 de Euro-
bond-leningen vervroegd afge-
lostworden. Eenzeeraantrekke-lijke gedachtevoor de Ameri-
kaanse ondernemingen omdat
op deze leningen een rente van
13%of meer betaald moet wor-
den terwijl nu op de Euro-
bondmarkt een financiering
voor 6-8% gevonden zoukunnen
worden.

GEVOLGEN VOOR AMERIKA

5ZATERDAG 15 JULII9B7

NAPA

Het belastingverdrag
tussen

de Antillen
en de VS

op zijn kop te zetten, ietswaar-
voor andere ambtenaren hem
hadden kunnen waarschuwen.
Een handelwijze die niet illus-
treert dat dit handelen door-

joen dollar op, een bedrag ter
grootte van ruim 40-50 procent
van de overheids- inkomsten
voor Curacao. Dat aan deze in-
komsten ooit eens een eind
kwam wist men in Curacao ook,
zelfs als de overgangsregeling
gecontinueerd werd. Gegeven
het feit dat de Antillen ge-
plaatste Eurobonds een looptijd
hebbenvan gemiddeld8 jaar,dat
zij in 1981 en 1982hun grootste
bloei kenden en er na juli 1984
geen nieuweobligaties meervia
de Antillen geplaatst werden,
kan men eenvoudig uitrekenen
dat deze overheids- inkomsten
langzaamafliepenen hetin 1992
/2 definitiefafgelopenzou zijn.

Reeds vanaf 1979 sleepten de
onderhandelingenover hetnieu-
webelastingverdrag. De nadruk
bij de onderhandelingen om tot
nieuw verdrag te komen lag in

OPZEGGINGVAN HETbe-
'astingverdrag van deNeder-

jlandse Antillen met de Vere-
öigde Staten heeft een
stortvloedvankritiek veroor-
zaakt De financiële sector is
razend op het Amerikaanse

' Ministerievan Financien, the
Treasury. Echter ook de Ne-
derlandseAntillen zouden de
Oio gelijke gevolgen van de
opzegging van het belas-
tingverdrag verstrekkend
zijngeweestHethaddeAntil-
len en in het bijzonder Cura-
Sao tot 1991 wel een 70-150
■Biljoen dollargekostkunnen
hebben oftewel overheidsin-komsten voor zon 4-7 maan-
den. Het hoe en waarom zal
Van dit artikel besproken
borden doch allereerst een
stukje historie.

ministerievan Financien niet
tot andere gedachten brengen.
Het ministerie liet — naar ver-
luidt — weten niet erg gebrand
te zijn op Shultz's inmenging en
naar een snelle afhandelingvan
de belasting- onderhandelingen
met de Antillen te streven.
Slechts op ondergeschikte pun-
ten viel te onderhandelen, zo
luidde de boodschap.

In maart van dit jaar werd
overeengekomen dat voor 12 ju-
ni de onderhandelingen afge-
rond moesten worden en dat, zo
verklaarde de Antilliaanse Mi-
nisterPresidentMartina, "alsde
verdrags- bepalingen op datmo-
ment deAntillen niet aanstaan,
het verdrag tussen de twee lan-
denmet ingangvanvolgend jaar
wordt opgezegd"(7).

Op 5 junivertelde op een
persconferentie Martinavervol-

Vervolgens de overheids- fi-
nanciën. Aan dit aspect lykt in
de pers weinig aandacht te zijn
geschonken. Onterecht, want de
financiële consequentie voor de
overheids- inkomsten zijn
enorm. Na opzegging van het
verdragzou hetvoor definancie-
rings- maatschappijen mogelijk
worden de Eurobond- leningen
vervroegd afte lossen. De kleine
lettertjes van de Eurobond- le-
ningen vertellen namelijk dat
wanneer debelastingstatus van
het verdrag wijzigt, de Euro-
bonds vervroegdkunnen worden
afgelost. Dat impliceert dat als

Echter zonder verdrag zullen deAntillen zich actiever moetenopstellen, dienen ze met derest
van dewereld te concurreren en
kunnen ze nietmeer terugvallen
op een gunstig belas-tingverdrag.

suffer losses" (15) werdbegeleid
door het plan om het belas-
tingverdrag met de Antillen
slechtspartieel optezeggen. Het
partiele slaat hier op alle rege-
lingen in hetbelastingverdrag
met uitzondering van de Euro-
bonds. Voor de Eurobonds zou,
volgens dit Amerikaanse voor-
stel het verdrag 1 jaar langer
bhjven bestaan, tot 1-1-1989.Op
deachtergrond speelt devraagof
de datumvan 1-1-1989 welrea-
listischisinverband metdereac-
tiesvan debeleggers die dannog
steeds, alhoewel in mindere ma-
te, geconfronteerdzullenworden
metvervroegde aflossingvan de-
ze Eurobonds. Deze reactie is af-
hankelijk van het bedrag aan
bondsdatuitstaat, datnu32mil-
jard dollarbedraagt maar over
een jaar al aanzienlijk minder
zalzijn,en isafhankelijkvan het
verschil tussen de nominale en
marktwaarden van de bonds.
Naarmate het bedrag aan Euro-
bondsverminderten hetverschil
nominaal-marktwaarde ver-
kleint (dit gebeurtvanzelf als de
reguliere aflossingsdatum na-
derbij komt) zal dereactie op de
kapitaalmarkt minder heftig
zyn.*
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"Tja, dat weet ik ook
niet", zei kabouter Brr,
"Dieren leren alles, wat ze
weten moeten, van vader
en moeder". "En als ik nu
eens de krant wil lezen?"
vroeg Moene Muis. "Wel
eh, ik wil jewel voorlezen,
hoor", zei kabouter Brr en
greep zijn krant. "Nee

mocht komen. En hij was
niet de enige, want iede-
reen wilde naar school.
Het was een gedrang van
jewelstebij het kabouter-
huisje. "Kabouter Brr,
magikookkomen? Kabou-
ter Brr, ik wil ook naar
school. Met brood in een
trommeltje. Ik wil alleen
maar sommetjes maken!"
Het was een geroep en een
geschreeuweneen kabaal,
dat horen en zien je ver-
ging!

"Goed goed!", riep ka-
bouter Brr, "Jullie mogen
allemaal komen. Morgen,
als de zon opkomt, begint
de school hier voor ons ka-
bouterhuisje. Zorg, dat jul-

Wist jedat

Mopjes

Doolhof

Verbind de punten van 1 tot 69.

42 Jaar geleden, op 6 augustus 1945, viel de eerste
atoombom op Hirosjima in Japan. Op 9augustus viel de
tweede op Nagasaki. In Hirosjimavielen 60.000 doden,
inNagasaki 40.000. Maar deradio-aktieve straling van
deze bommen werkte nog jarenlangdoor en er stierven
nog heel wat meer mensen. Nu hebben Amerika, Rus-
landen nogeen paar landen een grotehoeveelheidbom-
men in voorraad. Laten we hopen, datze dienooit zullen
gebruiken.

maar u spreekt 001
vaak over dc naasten'
liefde: Heb je vijandefl
lief!"

Dief voor de rechte?'
"Oké,ikbeken, datikin
gebrokenhebbij deMa'
duroBank en de ABN.
Rechter: "Endeinbraak
bij de Babco di Carib«j
heb jedie ook gepleegd'
»

Dief: "Ik ben toch zekffniet gek! Daar heb tf
mijn eigen geldstaan!"

Puzzel van de week

Duizenden jarengeleden, zelfsvóórdatChristus geboren
werd, moest men al belastingbetalen. In demeeste lan-
denbetaalde mendat"innature".Datbetekent: niet met
geld, maar met eten. Koren bijvoorbeeld, ofmelkofkip-
pen. In sommige landen inAziëkon men zelfszijnbelas-
ting methoningbetalen. Wanthoningis gezonden als je
datveel eet, heb jegrotekans opeen langleven. Datwis-
ten ze toen al! _

n

Dame tegeneen jongen,
die met een dikke wang
overstraatloopt: "Arme
jongen,is datjekies?"
Jongens: "Nee, me-
vrouw, dat is mijn
appel".

De pastoor komt een
dronken man tegen:
"Maar Everts, heb je al
weer teveel gedronken?
Ik heb je al zo vaak ge-
zegd, datrum jegrootste
vijand is!"
Everts: "Ja, pastoor,

gen dezonopkomt, draai je
deauto op enrijd jedoor de
mondi om alle dieren op te
halen, die naar school wil-
len. De dieren, die hier
vlakbij wonen, kunnen
wel lopen. Zo gauw de bus
genoeg dieren heeft ge-
bracht, begint de school.
En wie telaatkomt, dieeh,
wel, die heeft pech gehad.
Ik ga niet wéér elke keer
opnieuwbeginnen".

En zo kwam de school-
bus in demondi. Elke mor-
gen reed Brom Konijn
langs denestjesvan dedie-
ren, die mee wilden. Er
was geen betere chauffeur
dan hij, dat kan ik je wel
vertellen. Opeenkeer stak
er plotseling een muisje
het pad over. Maar Brom
reed zo snel deanderekant
uit, om een grote cactus
heen, dat alle dieren van
hun stoel vielen. Maar hij
was alleen maar over de
staartvan het muisjegere-
den. En toen Poetsje de

Maar wat weten dieren
nu van tijd? De volgende
morgen, toen de zon op-
ging, waren alleenPinkie,
Moene Muis en twee par-
kietjes er. En net toen ka-
bouter Brr de dieren ge-
leerd had, dat een en een
twee was, kwamen er drie
konijntjes aangehuppeld
en moest kabouter Brr
weer helemaal opnieuw
beginnen. Daarna kwa-

lic allemaal op tijd
komen".

Oplossingpuzzel van óf
week van de vorig'
keer:
1. Werk, 2. Ever, 3. Redeft
4. Kremlin, 5. Slede, 6-
Idee, 7. Neet.

ZIE VOOR OPLOSSINÖ
van de winnaar de kin'
derkrantover twee wekeö'
Stuur jeoplossing vóór 2*
augustus 1987 naar d*
Amigoe (Scherpenheuve'
z/n ofP.O. Box 577; Arub*
- Nassaustraat 110;Bonai'
re - de heer Linkels, P.O;
.Box 122, Bonaire) en z^
opdeenveloppe:KINDEK'
PUZZEL.
Winnaar van de week is:

René Koek
Spaanslagoenweg 7

Aruba

Hij ontvangt een waarde
bon van ’.15,- van AuguS'
tinus Boekhandel.
Oplossing vorige keer:

De grootste vijandvoor onze tanden is voedsel met veel
suiker. Dat dacht men tenminste. Totdat een paar ge-
leerde mannen ontdekten, datpatato-chips gevaarlijker
zijnvoortanden danbijvoorbeeld diezoete,kleverige ca-
ramels. Sommigekoekjes zijn slechterdan eenreep cho-
colade. Hetis niet desuiker, die deschild isvanbedorven
tanden, maar de hoeveelheid, die we bijvoorbeeld van
patato-chips eten. Hetbeste is dus: geenpatato-chips en
ook geen caramels te eten!

1. Lichaamsdeel van een
koe
2. Plan
3. Watervogel
4. Toespraak

"Waaromleer jehethem
niet, papa Brr?" riep Pin-
kie opeens. "Jehebthetmij
toch ook geleerd?" "W-el
wel", zei kabouter Brr ver-
rast, "Ja, dat is een goed
idee. Wil jebij mij opschool
komen, Moene?".

En dat wilde Moene
dolgraag. Zo trots als een
muis met zeven staarten
was hij, omdat hij naar
school zougaan.Enhij ver-
telde het iedereen, die het
maar horen wilde.

"Ikheb gezien, dat men-
senkinderen elke morgen
met een tas naar school
gaan"kwetterde een sui-
kerdiefje." "En als ze dan
een hoop lawaai komen
maken op het schoolplein,
danhalenze erbrooduiten
eten datop". "Enals zever-
stoppertje spelen, tellen ze
wel tot honderd", riep een
muisje, "want dat hebben
ze op school geleerd".
'"Poeh!"lachte een konijn-
tje, datkan ik ook. Een,
twee, drie,vijf, tien, vieren
dertig, honderd, wie niet
weg is, wordt gezien". Hi
hi, ha ha!" lachten zijn
vriendjes, "jekunt wel ho-
ren, dat hij nooit naar
school is geweest".

Kwaad rende het ko-
nijntje weg. Regelrecht
naar kabouter Brr om te
vragen, ofhij ook op school

nee", schudde Moene Muis
met zijn kopje, "Dat is niet
echt. Ik wil zelf de krant
lezen".

men er twee hagedisjes en
vier muisjes en moest ka-
bouter Brr voor de tweede
keer opnieuw beginnen.

"Zo gaat het niet",
zuchttekabouter Brr, toen
ersteedsmaarmeer dieren
bijkwamen. "Ik heb al ze- En watzeiTarzan, toen

hijeenkudde olifantenzag
aankomen?
6. Waarom draagt een koe
eenbel?
7. Hoe maak je een wa-
terval?

5. Waarom dragen olifan-
ten brillen met donkere
glazen?

4. Hoe groetentelefonistes
elkaar?

2. 999 keer "plof en één
keer "bonk". Wat is dat?
3. Waarom eten olifanten
geenpinguins?

Raadseltjes
1. Wat is grijs en draagt
eenkoffer?

Woordraadseltje

ANTWOORDEN

1.Eenmuisdieopvakan-
tiegaat
2.Eenduizendpootmet

eenhoutenpootje.3. Omdatzevandiezwarte
jassenaltijdmaagpijn

krijgen.4. Hallo!
5. Omdatzenietherkend

willenworden.
DaaromzeiTarzan

niets,wanthijherkende zeniet.
6. Omdatzijnhoornsgeen

geluidmaken.
7.Dooreenemmerwater

uithetraamtegooien.

1. Hij is zo dik als een
2. Met dit slechte weer

stuur jenog geen naar
buiten.

3. Dat werkt als eenrode
lap op een.....

4. Van een... kun jegeen
verenplukken.

5. Als het... verdronken
is, dempt men de put.

6. Als de ... van huis is,
dansende... op tafel.
7. De... in depot vinden.
8. Het beste ... struikelt

wel eens.
9.Jebentzodomalseen...

10. En zo wijs als een...

Oplossing woorden in-
vullen:
1. pad, 2. hond, 3. stier, 4.
kikker, 5. kalf, 6. kat, mui-
zen, 7. hond, 8. paard, 9.
ezel, 10. uil.

Naar scheel
-door NeLßasüio-

LEGDEZE tien appels zo datjevijfrijen vanvier appels
krijgt.

Raadseltje

f\A9A KINDERPAGINA

We zullenreuze onsbest
doen, goed opletten, net-
jesons huiswerk maken
en de juffrouwwat min-
derplagen. En als we nu
zorgen, dat we die goede
voornemens niet na een
week al vergeten zijn,
dan gaan we vast en ze-
ker aan heteind van het
schooljaar allemaal
over. Succes!

Deze week is deschool
weer begonnen. Eigen-
lijk is die eerste school-
dag een soort Kinder-
nieuwjaar. En dan ma-
ken we allemaal goede
voornemensvoor hetko-
mende schooljaar:

HALLO ALLEMAAL,

AI, WAT duurt het lang
voor we in Westpunt zijn!
Weet ie wat we gaan een
spelletje doen: Wie weet de
meeste woorden met een
ei-klank? Je mag om de
beurt een woord zeggen:
ijs,klein, rijstebrij en gazo
maar door.wie het langst
doorkan gaan, is de win-
naar. Als je niets meer
weet, neemje deoe en deau
en de oo en alle andereklanken. Dit spelletjekun
je natuurlijk ook gewoon
thuis doen!

Autospelletje
oplossing

TANTE NEL

Ja, een extra stukje
brood metkaas. Wantelkjp
morgen in het speelkwar-
tier, (als de dieren net zo
veellawaai maaktenals de
kinderen op een men-
senschool) deelde Poetsje
aan alle schooldieren
brood met kaas uit. En
daarom ging geen enkel
mensenkindzo graagnaar
school als de dieren in de
mondi. Behalvejij natuur-
lijk, he?

staart had verbonden en
het muisjeeen extra stukje
brood met kaas had gege-
ven, voelde het muisje er
nietsmeer van.

ven keer verteld, dat een
en een ...." Hij kon niet
eensuitspreken. "Is twee!"
schreeuwden de dieren,
die het eerst gekomen wa-
ren. "Ja, twee", knikte ka-
bouter Brr, "maar datkan
ik niet de hele dagblijven
vertellen. Pinkie, doet je
grote speelgoedbus het
nog?" "Oh ja", zei Pinkie
trots. "Als jehem opdraait,
rijdt hij zohard, datzelfs de
muisjes hem niet bij kun-
nen houden. En ik heb er
een echte rem in ge-
maakt". "Goed zo", zei ka-
bouter Brr tevreden, "net
wat we nodig hebben.
Brom Konijn, jijwordt on-
zechauffeur. Zogauwmor-

"KABOUTER BRR,
WAAROM gaan mensen-
kinderen naar school en
wij niet?" vroeg Moene
Muis. Hij was die nachtbij
NeefMuis in de stad opbe-
zoek geweest en had een
paar schooltassen op de
keukentafel zien staan.
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Israëlische bestuur in het bij-
belse 'land van Israël' te le-
ven, uit de bezette gebieden
naar Jordanië over te
brengen.

De Kach-partij van Rabbijn
Kahane, dienaar deportatie van
de Arabische bevolking van Is-
raël in de bezette gebieden
streeft, heeft het voorstel van
Dekkel in een verklaring een
grote overwinningvoor de more-
le positie van deze fascistische
partij genoemd. De uitspraken
van Dekkelhebbenbijtalvan Is-
raëlische politici echter reacties
van walging en afschuw opge-
roepen. In antwoord op een
Knesset-motie van de agenda
over 'de legitiemerechten van jo-
den uit Arabische landen' ver-
klaarde minister van buiten-
landse zaken Peres dat alleen

(Uit de Haagsche Courant).

Het transfer-planvan Dekkel,
datenkelewekengeledenaldoor
debekende houwdegen,reserve-
generaalRachawam Ze'evi was
geopperd, heeft de steun gekre-
gen van enkele Knesset-leden
van de Likoed, Renaissance-
partij en de Nationaal-
Religieuze Partij en van devoor-
zitter van de Raad van Joodse
Nederzetting op de Westelijke
Jordaanoever.

een 'repatriëring' op basis van
een internationale overeen-
komst wil bewerkstelligen. Met
zijn provocerende boodschap
hoopt Dekkel op langeretermijn
via een educatiefen politiek ont-
wikkelingsproces en door hem
gewenste gevolgente bereiken.

Bereikt wat ik vanplan was om te doen: uitzetting nieuwe koers

Adelman was een trouwe
aanhanger van Reagan

HAPA INTERNATIONAAL

(Uit De Gelderlander)

Rechters worden onder druk
gezetofafgeperst. Zekrijgen lu-
gubere kadootjes als grafbloe-
men en doodskisten. Juryleden
zijn vaak moeilijk te krijgen in
zaken waarbij drugshandelaren
zijn betrokken. Het wegblijven
van een zitting kost een jurylid
slechts vijfhonderd pesos (vier
gulden), een schijntjeals jedaar-
mee je levenkuntredden.

pen jaren zijnrechters, juristen,
een minister, hoge politiefuncti-
onarissen, journalistenen getui-
genvermoord. Allemaal hadden
ze openlijk de strijd aangebon-
den met handelaren en produ-
centen van verdovende mid-
delen.

Een grondwet
welke leeft

In het huidige debat in Was-hington speelt ook depositie van
de Amerikaanse president een
rol. De oorspronkelijke vraag,
toegespitst op de positie van Ro-
nald Reagan was: wat wist de
president van het handelen van
zijn ondergeschikten? Juist de
afgelopen weekmaakt duidelijk
dathetvooral gaat om de vraag:
hoekon het dat depresident, ge-
zien zijn constitutionelepositie,
van niets wist, terwijl buitenhem om buitenlandse politiek
werdbedreven? Dat leidtonver-
mijdelijk tot deverhouding van
de Amerikaanse president alshoogste gekozen uitvoerder vanhetbeleid met devolksvertegen-
woordiging in het licht van de
grondwet.

WaarNorth had laten blijken
het onderzoek schadelijk te vin-
den voor de VerenigdeStaten,
oordeelde Hamilton,dat dehoor-
zittingen nodig en in over-
eenstemming met de Ameri-
kaanse grondwet waren. Sena-
tor Inouye bracht zelfs het ver-
weer van Nazi-misdadigers na
de Tweede Wereldoorlog bij pro-
cessen inNeurenbergtersprake.
Zij beriepen zich op het zoge-
naamde Führerbefehl en blinde
gehoorzaamheid, waarop ook
North zich beriep. Dit in te-
genstelling tot de geest van de
Amerikaanse grondwet, aldusInouye.

Staten'

'Loodziekte' is hier de be-
langrijkste doodsoorzaak, zegt
een begrafenisondernemer iro-
nisch over Uraba, een streek in
het noorden waar bananenplan-
tages de belangrijkste bronvan
inkomsten vormen. De meesten
van zijnklanten kregen een ko-
geldoorhet lijf. Geweldbeheerst
het dagelijks leven van veel Co-
lombianen.De schrikzit er goed
in. Huizen van derijkere inwo-
nersbaden in eenzeevan lichten
zijn omgeven met muren, prik-
keldraad of hoge hekken met
scherpe punten. Bewakers hou-
dende wacht en moderne bewa-
kingsapparatuur zoals een ge-
sloten televisie-circuit raapt de
steekjesopdiezij latenvallen.

Alleen al inBogota lopen meer
dan 100.000 gewapende bewa-
kers rond, in dienstvan particu-
liereveiligheidsbedrijven. Over-
heidsfunctionarissen vermoe-
dendat daarnaastnog ontelbare
burgerwachten rondlopen die
nietzijngeregistreerd. "Het land
is vergevenvan geweld", gafpre-
sident Virgilio Barco onlangs
toe.De voorzitter van de opposi-
tionele Conservatieve Partij,
Misael Pastrana, verwoordt het
zo: "De situatie in Colombia is
uniek. Geenland terwereld gaat
zo gebukt ondergeweld.Zelfs Li-
banon niet.De natieverkeert in
een oorlog, schreef het grootste
dagblad 'ElTiempo'. Volgenshet
dagblad 'El Espectador', dat vo-
rig jaarwerd opgeschrikt doorde
moord op zyn directeur Guiller-
mo Cano, staat het land"aan de
rand van deafgrond".

Een hoge politiefunctionaris
wijstdekleine criminelen en ge-
organiseerdebendes aan alsgro-
teschuldigen. Ondernemers, po-
litici, vakbondsleiders en mili-
tairen vrezen een toename van
de guerrillastrijd. Volgens de
voorzitter van deregerende Li-
berale Partij, Ernesto Samper,
hebben hoge militairen gezegd
dat de gewapende opstandelin-
genzich de afgelopen jarenheb-
ben verdrievoudigd.

Rechters vrezen represailles
van de drugsbazen. Die angst
lijkt gerechtvaardigd. De afgelo-

MEXICO—De presidentenvan de
grootste schuldenlandenvan deDer-
de Wereld -Mexico en Brazilië- ko-
men de volgende week bij elkaarom
te praten over de schuldenproblema-
tiek en over de verbetering van de
economische enpolitieke samenwer-
king in Latijns- Amerika. Ook het
Middenamerikaanse vredesplan en
deLatijnsamerikaanse topconferen-
tiestaan op de agenda.

*****

Maarwiedenktdathetgeweid
zich beperkt tot de steden, heeft
het mis. Tientallen veehouders
hebben hun bedrijf opgegeven.
Afpersing, dreigementenenont-
voering maken het onmogelijk
op het platteland normaal een
boerenbedrijf te leiden, zegt een
van hen. In sommige streken zit-
ten de boeren letterlijk tussen
twee vuren: van de guerrilleros
en van het leger. In het midden-
noordenvan het land, aan de oe-
versvan deRio Magdalena, heb-
benduizendenhun geldgekozen
en hun akkersverlaten.

In Colombia wordt iederevijftig
uur iemand gegijzeld en ieder
uur iemand vermoord en over-
vallen. Seksuele vergrijpen ko-
men elke drie uur voor. De Co-
lombianenmakenzich grotezor-
gen over het geweld, dat de mi-
nister van onderwijs, Antonio
Yepes, onlangs omschreef als
"het grootste probleem van de
volksgezondheid". In Medellin,
ruim 500 km ten noordwesten
van Bogota, is de kans vermoord
te worden 84keer zo groot als in
West-Duitsland. Doodslag is de
belangrijkste doodsoorzaak in
deze stad van de
cocaïnebaronnen.

BOGOTA—lnbepaalde de-
len van de Colombiaanse
hoofdstad Bogota rijden alle
automobilistendoor hetrode
licht. Ze zijn bang voor een
overval als de auto te lang
stilstaat.

terkt en zich te hebben ingezetroor een aantal van de be-
S-ngrijkste onderwerpen waar-
Jee het land heeft te maken.

Maar ik hebnu hetgevoeldatik
J^teiktheb wat ik vanplan wasJtete doen:hetuitzettenvaneen

koers voor de Sovjet-

*f van defensie. Perle was een
**-n de grootste criticibinnen detegering-Reagan over vroegere
eappenakkoorden met de Sov-
«"t-Unie. In zijn ontslagbrief

Adelman dat hij het als
ten 'eer' beschouwt om voor de
*gering-Reagan te hebben ge-

Adelman, diein zijnvierjarige
jj&riodeby hetontwapeningsbu-teau altijd een voorstander is ge-
feest van een consistente Ame-
j^kaanse houding bij de onder-
indelingen met de Sovjets, is
3jn president trouw gebleven.
rit in tegenstelling tot Richard
Jterle, die enige maanden gele-
ienontslagnam alsonderminis-

TROUW

Nalangtouwtrekken—deSe-
faatscommissie voor buiten-
landse betrekkingen had Rea-
San's voordrachtom Adelmante
benoemen tot driekeer toe afge-
lezen — keurde de Senaat zijn
«enoeming toch goed. Dat was
*en overwinningvoor Reagan,
"Haar zijn nieuwe directeur had
*el zware averij opgelopenvoor-
dat hij goed en wel was begon-nen. Adelman's jeugdige leeftijd
*as destijds nog langniet zijn
slechtsepunt. Tijdensde hoorzit-
tingen voorafgaand aan zyn be-
noeming had Adelman enorm
fctten schutteren. Verscheidene
Senatoren meenden vraagte-
kens te moetenzetten by zyn in-
telligentie na vage antwoorden
ttver wapenbeheersing. En hij
streek vooralDemocraten tegen
deharen doorzijn duidelijkever-
achting voor de inspanningen
°rn tot ontwapeningtekomen.

Ook werdAdelman aangeval-
lenop een interviewmeteen gro-
te Newyorksekrant in 1981.Hij
had daaringezegd dathetwape-

'"overleg 'een vertoning, een ko-
-1niedie' was. Naar zijn zeggen
I Jouden dergelijke onderhande-
lingen alleen zijnbedoeld 'om de
Amerikaanse publieke opinie en
de Westeuropeanen gerust te

18tellen'. Later ontkende Adel-
-1 j*»an ooit een interview met de
iwant tehebbengehad.Adelman
■>ad in 1983 al een behoorlijke
'arrière achter de rug. Hij was
Gepromoveerd aan de George-
wn- universiteit in Was-

-1nington met een dissertatieover
Afrika. In 1986 trad hij in over-
i Jeidsdienst. In 1976werdhij on-
Jerassistentvan deministervan
Defensie. Onder Reagan werdAdelman detweede man van de
Amerikaanse delegatie van de
Jerenigde Naties.Een baan metde statusvan ambassadeur.
President Reagan had Adel-man uitverkoren om de toen ze-

ventigjarige democraatEugene
Jtestov op te volgen, die een te
*achte'houdingzou hebbenaan-genomen tegenover deRussen,
"testov was ooit binnengehaald
omdatrndat hij een fel tegenstander

van het Salt II verdragover
strategische kernwapens. Adel-man moest de harde lijn weer
Kaan verkondigen. Die harde
"Pstelling van Reagan tegeno-ver deSovjets lijkt nu wat min-
der te zijn geworden: het Rus-
-BlBche voorstel voor de ver-
hindering van wapens voor de
Jniddellangeafstand is geaccep-
teerd. Op zichzelf hoeft die

houding geen verras-
**ngte betekenen.Amerikaanse
'"'esidentenboeken aan devoor-
bond van hun vertrek graag
Jogeen succes ophetgebied van
jte buitenlandse politiek. Ook
JanReagan nu iedere afleidingvan het Iran-Contra-schandaal
B°ed gebruiken.

"IKKAN UVERZEKEREN
dat ik me na deze drie maan-
den niet meer zo jong voel",
«eide36-jarigeKennethAdel-
man in april 1983 na zyn be-
noeming totdirecteurvan het
Amerikaanse bureau voor
Wapenbeheersing en ontwa-
pening.

De volksvertegenwoordigers
hadden veel te stellen met de
nieuwe Amerikaanse volksheld,
luitenant-kolonel Oliver North.
Met een beroep op de grondwet
verweten de voorzitters van de
commissies, senator Inouye en
congreslid Hamilton aan North,
dat mede door zijn toedoen een
geheime buitenlandse politiek
was gevoerd. Dat dat inging te-
gen de democratische principes
van de Amerikaanse grondwet
en dathijherhaaldelijkhadgelo-
gen tegen het congres en tegen
het Amerikaanse volk. Hamil-
ton, dragervan een historische
naam,wanteen vandeopstellers
van de Amerikaanse grondwet
heette ook zo, hield North voor:
'Ik kan niet inzien hoe uw hou-
ding valt te rijmen met de
grondwetvan de Verenigde

De Amerikaanse grondwetbe-
paalt ook nu in hoge mate het
denken en doenvan Amerikaan-
se politici. Zoals hetAmerikaan-
se weekblad Time in een herden-
kingsartikel in verband met het
tweede eeuwfeest plastisch en
tegelijk poëtisch vaststelt: de
grondwet leeft via een slordige
reeks maatschappelijke botsin-
gen, die deregels inelkaarflanst
voor het levenvan een natie. Zo
bezienheeft deconstitutie deaf-
gelopenweekeen belangrijkerol
gespeeld tijdens de verhoren
door twee commissies uit de
Amerikaanse volksvertegen-
woordiging, diehet complex van
de leverantievan wapens aan
Iran en van geld aan de zoge-
noemde contra's in Nicaragua
moeten uitzoeken.

Nog altijd gaan Amerikanen
uit van defiere en optimistische
aanhef van hun 18e eeuwse
grondwetuit detijd van deVer-
lichting, waarin de mens vooral
als redelijk denkend wezen in
dienstvan devooruitgang werd
gezien:'Wij, hetVolkvan deVer-
enigdeStaten ten einde een vol-
maakter Unie te vormen, Ge-
rechtigheid te vestigen, binnen-
landseRust teverzekeren, maat-
regelen te nemen voor een ge-
meenschappelijke verdediging,
het algemeen Welzijn te be-
vorderen en de zegeningen van
de Vrijheidveilig te stellen voor
ons en ons Nageslacht, verorde-
nenenbevestigen dezeConstitu-
tievoor de VerenigdeStatenvan
Amerika.

INTIJDENVANpolitiekecri-
sis wendt Amerika zich tot zijn
grondwet, deconstitutie, diepre-
cies tweehonderd jaar geleden
tot standkwam. IndeVerenigde
Staten heeft de grondwet voor
veel inwoners, politici, maar ook
miljoenen andere burgers, een
actuelewaarde, diewij inNeder-
land ons maar moeilijk kunnen
voorstellen. Onze grondwet is in
de loop van de tijdherhaaldelijk
herzien, maardatgeldt eigenlijk
slechts in geringe mate voor de
Amerikaanse grondwet, dieeen
beperkt aantal amendementen
kent.

De makers van de grondwet
zijn uitgegaan van een lichaamdat controle uitoefende op hetuitvoeren van demacht. Maar zewilden geen systeem, datzo gef-
ragmentariseerd was, met zonverdeling van de macht, dat de
regering niet meer zou kunnenfunctioneren. Zij kozen voor een
sterke volksvertegenwoordi-
ging, maar ook voor een sterke
president. Datkan het beeld op-leveren vaneenconstant duelen
vanaf president Kennedy in de
jaren zestig van deze eeuw,
wordt datbeeld ookbevestigd.

Veelal is de president aan de
winnende hand, maar het heen-
gaan van president Nixon in1975 na het Watergateschan-
daal geeft wel aan dat de presi-
dent niet oppermachtig is of inwillekeur kan handelen. DeAmerikaanse opperrechterRo-bert Jackson heeft enkele jarengeleden het constitutionele sys-
teem als volgt omschreven: de
grondwet legt aan de verschil-lende organen (president,
congres, hooggerechtshof) ge-
scheidenheidopmaarook onder-linge afhankelijkheid, autono-
mie maar ook een wisselwer-king. In de zaak Irangate komttot uiting, datdiewisselwerking
tussen presidenten congres node
is gemist. Daarom kunnen de
hoorzittingen in Washington,
worden beschouwd als een be-
wijs dat de Amerikaanse
grondwet springlevend is. (Uit
de Haagsche Courant).

De respons is enorm. Op dete-
levisie zijn er live-
praatprogramma's waarin onge-
straft devreselijkste dingenover
allerlei tekortkomingen in de
Sovjet-maatschappij gezegd
worden.Menig scribent van een
krante- of tijdschriftenartikel
zou voor zijn controversiëlepro-
duktnogniet zo langgeledeneen
ernstige berisping hebben ont-
vangen. Toch is het beeld dat uit.
de media oprijst bedrieglijk. De
tegenstanders van de 'perestroj-
ka' komen nauwelijks aan het
woord, maar in werkelijkheid
zijn ze erwel. Hoeveelheter zijn
en wie hetzijnweet niemandmet
zekerheid tezeggen,maarzevor-
men inhetrevolutionaire tempo,
dat Gorbatsjov aan zijn maat-
schappelijke dynamisering wil
meegeven, wel degelijk eenrem-
mende factor.

MOSKOU—Eenbelangryk
onderdeel van Gorbatsjov
'perestrojka', zyn omvangrij-
ke herstructurerings- prog-
ramma dat ook op econo-
misch gebiedkracht van wet
heeft gekregen, is de 'glas-
nost. De 'openbaarheid' (de
eigenlijke betekenis van dit
woord) die tot voor kort het
monopolie van de partij was
—diebesliste immers waarer
in de openbaarheid kwam —zal nu gevoed dienen te wor-
den door de 'openheid' (de
nieuwe betekenis) van de
mensen zelf, die steeds weer
worden opgeroepen omtoch
vooral van hun hart geen
moordkuil te maken.

De bekende commentator
AleksandrBovin, eentopjourna-
listvan hetregeringsblad Izves-
tija, mag sinds april niet meer
voor de radio en de televisie
optreden. Bovin, een markant
besnord figuur van enorme om-
vang, geldt als één van de

AleksandrBovin: warm pleitbezorger van de 'glasnosf- politiek van Gorbatsjov..

U hebt het Rode leger onthoofd
en de beste generaals vermoord

Open briefaan Stalin uit 1939 nupas gepubliceerd

vanStalin heel laat: "Met smeri-
ge verzinsels heb je valse be-
schuldigingen gefabriceerd die
belachelijkerzijn danin de hek-
senprocessen in de Middeleeu-
wen", kon de Sovjet-lezer anno
nu uit 'Ogonjok' vernemen. "Ge-
nadeloos roeit u getalenteerde
schrijvers uit die u persoonlijk
onaangenaamzijn. U hebt het
Rode Leger onthoofd en debeste
generaals vermoord. Vroeg of
laatzal het Sovjet-volk uals een
verradervan het socialisme ver-
oordelen, als de grootste sabo-
teur en een echte vijand van de
natie, als de organisator van
hongersnood en namaakprc-
cessen".

Metnamevoor deoudere gene-
ratie is de publikatie van deze
brief een schok. De Ogonjok
heeft ditongetwijfeld zo bedoeld— als een shocktherapie, een
hernieuwde ontmaskering van
Stalin opeenmomentdaterweer
ingezondenbrieven komen die
Stalindehemelinprijzenenerop
aandringen dat zijn naam 'in
gouden letters wordt uitgehou-
wen'. Bij dit alles moet men be-
denken, dat 'Ogonjok', evenmin
als de andere dag- of weekbla-
den, uit zucht naar een hogere
oplage sensatieverhalen op-
zoekt, Niemand wordt rijker in
de Sovjet-Unie van dit soort
spraakmakende publikaties en
door de gelijkelijk verdeelde pa-
pierschaarste iser ookgeen gele-
genheid tot grotere oplagen of
andere concurrentie- middelen.
De redactie van Ogonjok is ge-
woon fel tegen iedere vergoelij-
king van Stalin en fel voor Gor-
batsjov's 'perestrojka'
hethaarplicht daar,inhet1..
van de 'glasnost', zo overtuigend
mogelijk voor uit tekomen. (Uit
de Haagsche Courant).

EENSCHOK

Haaks hierop staat dan weer
de publikatie, in het weekblad
'Ogonjok' CVlammetje') van het
open brief die Fjodor Raskolni-
kov in 1939aanStalinschreefen
diealtijd uitde Sovjet-pers is ge-
houden. Raskolnikov, die een
vriendvanLeninwas geweesten
in Sofia ambassadeur was, had
dejuisteingevinggehad om niet
naar Moskouterug tekeren toen
hem datdoorStalinwasbevolen.
Vele collega's van Raskolnikov
waren immersbij zulke gelegen-
heden geliquideerd — het was
het hoogtepuntvan de terreur.

Vanuit Parijs schreefRaskol-
nikov zijn open brief, die niets

Een gewichtig twistpunt in
het 'perestrojka-proces is de
vraag: wat doenwe met onze ge-
schiedenis en met name Stalin.
Igor Laptev, de hoofdredacteur
van Izvestija (en dusBovins
baas) bekritiseerde onlangs op
het plenumvan de Journalisten-
bond de algemene nieuwe ten-
dens om de Sovjet-geschiedenis
als één grote aaneenschakeling
van fouten te zien. "We neigen
ertoe om de kritiek op onze lei-
ders van de afgelopen zeventig
jaar te laten doorslaan naar ge-
neralisatiesdie het socialistisch
systeem in een kwaad daglicht
stellen", zei Laptev, die er aan
toevoegde datdehuidige nieuwe
lijn toch ook is ontstaan uit wat
er voorheen is opgebouwd. Dat
hetookeenreactie opdeoudetij-
den kan zijn, ontging hem
kennelijk.

warmste voorstanders van Oor-
batsjov en is uiterstpopulair on-
der de gewone bevolking (de
obers in het restaurant noemen
hem direct bij zijn naam en va-
ders naam), maar kennelijk zit
er ergens in het media-apparaat
toch een anonieme hoger ge-
plaatste, die, 'perestrojka' of
niet, hem demond kan snoeren.

Premier Shamir wijst transferplanpartijgenoot Dekkel ook af

Rel om hervestiging van
Palestijnen in Israël

PremierPeres: 'pervers idee.

GRIJZE HAREN
Inzijnontslagbriefslaatdenu

met flink wat grijze haren ge-
tooide Adelman nog eenkeer te-
rug naar devele criticivanRea-
gans plan voor de ontwikkeling
van pp- Hpfpnsieschild in de

Amerikaansewapenbeheersing,
waardoor het aantal kernwa-
pens drastischkan worden ver-
minderd en dekans opeen oorlog
wordt verkleind".

ruimte, het StrategischDefensie
Initiatief(SDI). "Het tegenover-
gestelde van wat uw critici be-
weerden, is gebeurd. SDI heeft
juistde wapenbeheersinggehol-
pen in plaats van het te onder-
mijnen. Er is sinds SDI meer
vooruitgang geboekt om tot
echte wapenbeheersing te ko
men, daninalle jarendaarvoor",
aldusAdelman.
(Uit de Haagsche Courant).

IN ISRAËL WORDT een
pittige discussie gevoerdover
hettoestel van vice-minister
van Defensie MichaelDekkel
om dePalestijnse Arabieren,
dieernietsvoorvoelenonder

"KennethAdelman: Een eer om
ijoor deregering van Reagan te
hebben mogen werken...

Loodziekte' belangrijke doods-oorzaak
Colombia vergeven van geweld

Het tot de Verenigde Staten
gerichteverzoek om voor deeva-
cuatie van de Arabieren te zor-
genis volgensPeres een pervers
idee datIsraël enorme schadebe-
rokkent. Premier Shamir heeft
het transferplan van zijn partij-
genoot eveneens afgewezen als
een privé-denkbeeld van Dek-
kel, datnietin hetpolitieke prog»
ramma van deLikoed voorkomt.
Volgens minister van Defensie
Rabin zou uitvoering van het
transfer-plan op de mislukking
van het ideaalvan het hele 'land
van Israël' als democratische
staat met joodse waarden neer-
komen. "Het is een moreel
bankroet als een jood over de
'transfer van Arabieren' praat,
aldusRabin. Een Israëlische an-
ti-racistische organisatie heeft
aangekondigdeencampagne te-
gen het transfer-plan te zullen
voeren. De progressieve vredes-
lijst en het communistische
'Front voor vrede en gelijkheid'
hebben wegens het transfer-
voorstelmotiesvan wantrouwen
tegen deregering-Shamir inge-
diend en het aftreden van Dek-
kel als onderministervan defen-
siegeëist.

een gestoorde geest hetplan van
een verplaatsingvan dePalestij-
nen uit de westelijke Jordaanoe-
ver en de Gazastrook kan be-
denken.

Volgens Dekkel zou Israël de
Verenigde Staten moeten vra-
gen bij de uitvoering van deze
evacuatie van de Palestijnen
naar Jordanië een handje tehel-
pen.Dekkel meentdatopdeVer-
enigde Staten en deWesteurope-
se landen depolitieke en morele
plichtrust dezezuiveringsopera-
tievan 'Judeaen Samaria' uit te
voeren. Dit omdatzij sinds de ju-
ni-oorlog van 1967 bij de Pales-
tijnen de illusie hebben gewekt
dat Israël de heerschappij over
dewestelijkeJordaanoeveren de
Gazastrookooitzalmoeten opge-
ven. OnderministerDekkel ver-
klaarde dathij geen gedwongen
uitwijzingvan dePalestijnse be-
volking op het oog heeft, maar

Onder druk van de demogra-
fische verhouding tussen de 1,4
miljoenPalestijnen en de75.000
joodsekolonisten op de westelij-
ke Jordaanoever en in de Gaza-
strook wordt zon 'transfer' van
dePalestijnse bevolking naar de
Arabische buurstaat Jordanië
door een toenemend aantal Is-
raëlische nationalisten als de
enigeen eenvoudigste oplossing
van het Palestijnse vraagstuk
bepleit.
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Poolse paus leidt tot opleving
van hetkatholicisme in Litouwen

Ondanks 47 jaarcommunistisch bewind overleefde kerk

...DeAmerikaansejodenzijn uit-
genodigd om met depaus diens
recente ontvangst van de Oosten-
rijkse presidentKurt Waldheim
te bespreken. Deze foto geeft een
beeld van het bezoek van
Waldheim aan hetVaticaan...

ONDER GORBATSJOV SPRAKE LICHTE DOOI KERK EN STAAT

Van Neves' invloedrijke posi-
tie in het Vaticaan werd de
laatste jarenherhaaldelijk ge-
bruik gemaaktdoordeconserva-
tieve vleugel binnen de Brazili-
aansekerk. Dezekonzijnconflic-
ten het Bevrijdings- theologen
en metdeCNBBrechtstreeks bij
deconservatieve lobbyin hetVa-
ticaan aankaarten. Volgens be-
paalde theologen en vooruitstre-
vende bisschoppen is Neves
"weggepromoveerd". Ze ver-
wachten, zo deelthetBraziliaan-
se dagblad "Folha de SaoPaulo"
mee, dat derechtstreekse con-
tacten tussen deCNBB en paus
Johannes Paulus II nu worden
vergemakkelijkt.

De opvattingen over devraag

Neves, lidvan deOrde derDo-
minicanen, is sinds 1974
werkzaam in Rome, aanvanke-
lijk als vice-president van de
pauselijke Lekenraad en vanaf
1979 als secretaris van de
Congregatie voor de Bisschop-
pen. Hij iseenneefvan Tancredo
Neves, die in 1985 tot president
vanBraziliëwerdgekozen, maar
kort voor zijn installatie over-
leed. De benoeming van de 61-
-jarige Neves is in Brazilië met
gemengdegevoelens ontvangen.
Een deelvan de vooruitstreven-
degeestelijken meent, datdebe-
noemingdeweg opent voor bete-
re relaties tussen deBraziliaan-
se bisschoppen- conferentie
(CNBB) en het Vaticaan.

SAO PAULO — Paus Jo-
hannesPaulus II heeft aarts-
bisschop Lucas Moreira Ne-
ves benoemd tot aarts-
bisschop van SaoSalvadorda
Bahia en daarmeetotprimaat
van deRK Kerk in Brazilië.

Rome: sekten als uitdaging zien
Behoudens in Islamitische wereldoveralactief, vaak met idelogische achtergrond

VILNIUS —De katholieke
kerk in de Sovjet-republiek
Litouwen viert dit jaarzijn
zeshonderdste verjaardag.
En hetmag eenklein wonder
worden genoemddatzij deaf-
gelopen 47 jaar onder het
communistische bewind
heeftoverleefd. Na tientallen
jarenvan verdrukkingen in-
timidatiehebbendekatholie-
ken eigenlyk nog wat te vie-
ren. Geinspireerd door de
begrijpende paus uit het na-
burige Polen valt een reli-
gieuzeoplevingte signaleren,
dieonderpartijleiderMichail
Gorbatsjov nog wordt ver-
sterkt door een lichte dooi in
de ijskoude verhouding
Kerk-Staat.

"Misschien gaathij ook naar het
Vaticaan", zegt eenpartijfuncti-
onaris. "Misschien heeft hij dan
een uitnodigingvoor depaus, in
diens hoedanigheid van
staatshoofd, bij zich".

makkelijk. Toch geven zelfs de
communistische autoriteiten
tandenknarstend toe dat hetka-
tholicisme standhoudt tegen de
inspanningen van Marxistische
atheisten.

Met bijbel
berg op

KATMANDU—Twee Chi-
leense bergbeklimmers heb-
benbij hun bezoek aanhet Hi-
malayagebied ook een bijbel
meegenomentoenzij deopzes
nahoogste bergtop terwereld
beklommen, namelijk deCho
Oyu-berg. Het boek met de
Blijde boodschap werd mee-
genomen naar deze top door
de25jarigeMaurizioPurtoen
de twee jaaroudere Italo Val-
le. Methet neerleggenvan de
bijbel op 8.201 meter hoogte
wildenzij deeerste Chileense
poging afronden tot beklim-
ming van de Himalaya. De
Mount Cho Oyu ligt in het
grensgebied tussen Nepal en
Tibet.

ten voor het lichamelijk herstel
van ziekten,en dit danin hetbij-
zonder in Afrika, aldus deVati-
caanse studie. Tot de methoden
om hun ledental uit te breiden
behoren soms indoctrinatie, het
aanbieden van geld, sexuele
prikkels en ook soms het behen-
dige gebruik makenvan de mo-
dernemassamedia.

Delegatie VS raad van kerken

Tijdens devijf zondagsmissen
en de drie doordeweekse
dienstenpuilen de elf geopende
kerken van de staduit. Oude en
gebogenBaboesjka's, eens deka-
rakteristieke kerkbezoekers,
moeten om nu een plaatsje drin-
gen in een publiek van jongear-
beiders, schoolkinderen en tie-
ners. Paus Johannes Paulus II
legt een bijzondere belangstel-
ling aan de dag voor Litouwen,
dat zo'nrijke historic deelt met
het geboorteland van de
kerkvorst. De banden tussen Li-
touwen en Polen, dat van 1569
tot in de 18eeeuw het buurland
reageerde, zijn sterk, vooral tus-
sen dekatholieke gemeenschap-
pen. Zijdelenhet moeilijkeleven
onder een communistisch be-
wind, en de standvastige paus
heeft hun kracht gegeven. De

Vanaf de lage heuvelsaan de
rand van Vilnius is te zien dat
het katholicisme ooit het leven
van deLitouwse hoofdstadvolle-
digheeft beheerst. De torens en
kruisen van derijkversierde 16e
en 17e-eeuwse kerken zorgen
voor eenbijnamystieke 'skyline'
die sterk contrasteert met de
saaiebetonnenbouw diezo type-
rend isvoor denaoorlogse Sovjet-
Unie. Een grote meerderheid
van deruim een halfmiljoen in-
woners vanVilnius iskatholiek.

De katholieke kerk profiteert
van nog een aspect van de Li-
touwse werkelijkheid: het sterk
nationalistischekarakter van de
bevolking. Een Litouwer is ka-
tholiek. De bevolking is eringe-
slaagd zich teverzetten tegen de
Russificering van Litouwen
sinds het land in 1940, samen
met deOostzee-republiekenLet-
land en Estland, bij de Sovjet
Unie werd ingelijfd. Maar hoe-
wel de betrekkingen tussen
Kerk en Staat verbeteren, blijft
de situatie gespannen en onge-

Het seminarie in Kaunas, opzon honderd kilometer van de
hoofdstad, is het enige oplei-
dingsinstituut voor priesters in
deSovjet-Unie. Hetsterk geste-
genaantal inschrijvingen onder-
streept dekatholieke opleving.
De cijfers liggen dichtbij hetna-
oorlogse record van 190, terwijl
dat aantal enkele jarengeleden
nauwelijks boven de honderd
kwam. Tot voor kort traden
slechtsvijftien tot twintig nieu-
wepriesters inhetvoetspoorvan
de vijfentwintig a dertig die er
jaarlijks stierven. Het aantal
priesters in Litouwen ligt nu op
750, en de gemiddelde leeftijd
van hen daalt. Ondanks die da-
lende gemiddelde leeftijd blijft
het aantalpriesters achterbijde
behoefte, aldus Kasziewicz, die
zelfs in 1976 priester werd
gewijd.

Het Vaticaan schat zelfs dat
momenteel negen op detien Li-
touwers lid van dekatholieke
kerk zijn. "Het kerkbezoek
neemt tóe, daar is geen twijfel
over," zegt Alexander Kaszie-
wicz, een etnische Pool en kape-
laan van dekerk van de H Geest
in het centrum van Vilnius. "Er
komen steeds meer jongerenen
meer gezinnen. Het feit dat er
een Poolse paus is, heeft daarze-
ker mee te maken", aldus Kas-
ziewicz, die zijn sacristie heeft
behangen met kranteknipsels
van JohannesPaulus 11.

paus—de eerste uiteencommu-
nistische staat — wordt ronduit
aanbedenenheeft dekerk nieuw
leveningeblazen.

de secretaris-generaal van dj
raad van kerken, Arie Brouwer.
voerden gesprekken met rege.
rings- vertegenwoordigers ei
bezochten vijf gemeenten die il
huiskamers diensten houden
Een delegatielid vergeleek d'
Noordkoreaanse kerkjes met di
Latijnsamerikaanse basisge,
meenten. .

Tijdens haar bezoek aa»
Noord-Koreaen aansluitendooi
Zuid-Korea heeft de delegatij
zich tevens ingezetvoor deherej
niging van tien miljoen gezirjjj
nen, die door de Tweede Werel
doorlogen deoorlogvan 1950tol
1953 werden gescheiden. By d'
Amerikaanse raad van kerkei(
zijn32protestantse en orthodox^kerken aangesloten, die samet
in totaal ongeveer veertig nul
joenleden tellen. i)
ii
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Kerken in Noord-Korea
klein maar levendig

De delegatie van deraad van
kerken van deVerenigdeStaten
heeft opuitnodigingvan de niet-
regeringsgebonden "Koreaanse
Christelijke raad" een week
doorgebracht inhet land.De Ko-
reaanse Christelijkeraad verte-
genwoordigt ongeveer tiendui-
zend christenen. De Amerika-
nen, diewerdenaangevoerddoor

NEW VORK —Met be-
richten over "kleine, levendi-
ge christelijke gemeenten in
Noord-Korea" is deeerste of-
ficiële Amerikaansekerkelij-
ke delegatie teruggekeerd uit
deDemocratische volksrepu-
bliekKorea. Tot nu toe was
heel weinig bekend over de
christenen inhet land, omdat
er geen contacten bestaan
tussen dekerkenin Noord-en
Zuid-Korea.

De secten lijkengemakkelijke
en voorgefabriceerde oplossin-
gen te bieden voor dilemma'sen
voor gecompliceerde situaties.
Zij geven deel- waarheden en
sluiten aan optraditionelewaar-
den. Zij hebben een pragma-
tische theologie, een theologie
ook van het succes en van belof-

Talrijke Evangelische stro-
mingen hebben de laatste tijd
kans gezienbinnen tedringen in
de landen van Latijns Amerika
en in Afrika evenals in de VS. In
Brazilië dat in naam de grootste
katholieke bevolking van dewe-
reld heeftzijn deaanhangersvan
de Pinkstergemeente ongeveer
zestig procent van de hele Pro-
testantsebevolkingwelke opvijf
miljoen wordt geschat. Verder
behoren tot diezestigprocent de
getuigenvan Jehovahen desek-
te Brazilië voor Christus.

Bij dekatholieke kerk worden
de termen sekten en cultenniet
gebruikt met betrekking tot de
belangrijkste protestantse ker-
ken. Met even zoveel woorden
zegt het document dat de zorg
voor de sekten op geen enkele
wijze van invloed mag zijn opde
inspanningen ten gunstevan de
pogingen om tot eenheid te ko-
men tussen debelangrijke chris-
telijke kerken.

De sektenzijn aldus het docu-
mentzo verscheiden en zotalrijk
in aantal dat het onmogelijk is
om er een duidelijke en eenvou-
dig definitie van te geven. De
wortels voor de christelijke sek-
ten en cultenkan men omschrij-
ven als de groepen welke naast
de bijbel vaak andere onthulde
boeken hebben of georganiseerd
zijn opprofetische boodschappen
of als groepenwelke opradikale
wijze deinhoudvan dekerkelij-
ke documentenveranderen....

Dit betekent dat de priesters
niet alleen beschouwd moeten
worden als administrateurs, als
employees van een bureau en
rechters, maar zij moeten meer
beschouwd worden alsbroeders,
gidsen, troosters en mensen van
gebed. De priesters, aldus het
Vaticaanse document moeten
"de taal van hetvolk spreken".

nemen de opkomst en de snelle
verspreidingwaarvan alletypes
van nieuwe groepen en
godsdienstige praktijken en
pseudo- religieuze praktijken en
overal ervaart men dit dan als
een ernstige en alarmerende
zaak. Volgens het Vaticaanse
document moeten de bisschop-
pen dit echter niet zo zeer be-
schouwen als een bedreiging
voor dekerk, maar men moethet
meer beschouwen als een pasto-
rale uitdaging. We moeten het
niet snel voldoende vinden als
we de sektenveroordelen en be-
strijden, en henverbieden ofver-
oordelen. De uitdaging van deze
nieuwe bewegingen moet een
stimulansvoor onze eigenver-
nieuwing zijn om zo een grotere
pastorale efficiëntie te bereiken.

De doorbraak wordt verwacht
van Gorbatsjovs bezoek aan Ita-
lië, dat mogelijktegen het einde
van dit jaar plaats heeft.

"Ondanks dit allesmogen wij
kinderen bijvoorbeeld geen cate-
chismus- onderricht geven. Dat
moeten de ouders zelf thuis
doen", alduskapelaan Kaszie-
wics. "Inhetalgemeenvoelenwij
echter de druk van deregering
niet meer in die mate als in het
verleden". Sindsjanuarihebben
de autoriteiten de beperkingen
by het grensverkeer naar Polen
wat verzacht, met als gevolgdat
Poolse priesters in groten getale
naar Litouwen komen om een
bijdrage te leverenaan het paro-
chiewerk, zegt Kasziewicz. De
komst van de paus na dit jaar
wordt nochdoorkerkelijke,noch
door partijfunctionarissen uit-
gesloten. Zij denken daarbij aan
1988 wanneer duizend jaar
christendom in 'Kiev-roes', het
historische Rusland, wordt ge-
vierd.Dekomstvan deFilipijnse
primaat, Jaime Sm, naar Vilni-
usenKaunas in juliwordt gezien
als een mogelijke voorbereiding
opeenpausbezoek. Een anderte-
ken ziet men in detoestemming
voor de Litouwse kerk voor het
voorlezen van een telegram van
depausbij het beginvan defesti-
viteiten in juli.

Toch staat dekerk wel degelijk
blootaantegenwerking. Zostaat
de regeringniet toe dater op een
regelmatige basis religieuze
werken en missalen worden ge-
publiceerd. Verder kan de kerk
geen eigenaar zijn van onroe-
rend goeden moetzij debedehui-
zen huren van de lokale autori-
teiten, waarbij dekerkgemeente
is overgeleverd aan de genade
van de staat. Bovendien zijn er
katholiekenveroordeeld wegens
hun steun aan mensenrechten-
bewegingen. Volgens kerkelijke
functionarissen is discriminatie
van gelovigen op de werkplek
wijdverbreid. Maar in vergelij-
king met de Stalin-dictatuur,
toen de volledige kerkleiding
met opsluiting werdbedreigd en
vele kerken werden gesloten, is
deverbetering aanzienlijk.

Een hogepartijfunctionaris in
Litouwen verzet zich tegen op-
merkingen van het Vaticaan
overdevervolgingvan gelovigen
in de Oostzee-republiek. "Ik wil
de paus niet kritiseren, maar
soms zegthij dingen over dereli-
giein Litouwen diegewoon niet
waar zijn. "Eris hiersprake van
godsdienstvrijheid en vrijheid
van geweten. Hetkerkbezoek is
niet gedaald, het is constant ge-
bleven. Communisten zijn
atheisten, maar wij weerhouden
mensen er nietvan naar dekerk
te gaan", aldus Mecislovas Sa-
dovskis, lid van het Centraal co-
mité in Litouwen.

De kerkelijke leiders inLitou-
wen hopen nog steeds op het
mooisteverjaarscadeau: een be-
zoek van de paus in 1987. Dit
wellicht tegen beter weten in,
daar de paus bij zijnbezoek aan
Polen in junigeen toestemming
kreeg hetzesdeeeuwfeest inVil-
nius te bezoeken. Maar in een
emotionele preek sprak de
kerkvorst volmondig zijn steun
uit voor de Litouwse katholie-
ken. "Ik ben met harten ziel bij
jullie",zei depaus.

narissenuitSpanje naar Ameriti
ka was gebracht. In zijn samen-e
komst met de bisschoppen vat \
Argentinië bracht de paus dez«v
opdracht ookter sprake waarhifi
herinnerdeaanhetfeit datzove-p
lentrouwe instrumentenzijn gen-
weest bij de evangelisatie vafti
Argentinië, tot nu toe. Volgen^
depausisnu detijdaangebroken
als Argentijnse kerk de blijd'n
boodschap elderste gaanuitdij
gen, "tothet einde derwereld", kc

Ook in Argentinië wees djie
paus er op dat het komend^
eeuwfeestvan dekerstening va^H
Amerika moetworden gezien ifti
de algemene opdracht voor ddi
kerk deblijde boodschap overtf >uittedragen.Eennieuwevange d
lisatie-geest moet doordeLatijflfa
samerikaanse kerk varen. MtfD
sioneren, aldus de paus tijdet*
de misviering in Buenos Aire
voor allen die een gewijd'h
opdracht hebben in dekerk, ia»
eenbeloftevan liefde tot Jezustj

Argentijnse kerk moet
evangeliserend worden;

Pauselijk bezoek in teken zendings-opdraci

De pauspresteerdezichookals
"de herder" die deboodschap van
debijbelkwam verkondigen.De-
zelfde boodschap welke vijfeeu-
weneerder doordeeerstemissio-

Bij het opzetten van het prog-
ramma voor het bezoek van Jo-
hannes Paulus II was daar bij
doelbewust gekozen voor een
missionaire aanpak. Zo was de
toespraak tot de jeugdvan Bue-
nos Aires gewijd aan deze zen-
dings-opdracht van dehelekerk
en van die van afzonderlijke
kerken.

BUENOS AIRES — Het re-
cente pauselijke bezoek aan
Argentinië heeft het be-
wustzijn van demissionaire
opdracht der kerk doen
groeien. Het daarbij ontstane
enthousiasmezal uiteindelijk
moeten meewerken aan het
ombuigenvan de situatie van
te worden geëvangeliseerd
tot evangeliserend land en
kerk.

Bijna alle plaatselijkekerken

Vastgesteld wordt inhet docu-
ment dat het optreden en de me-
thodiek van enige sekten de-
structiefkunnen zijnvoor deper-
soonlijkheid, en verwarring
kunnen zaaien onder defamilie-
ledenenhun leer isvaakzeer ver
verwijderd van de leer van
Christus en Zijnkerk. Opmerke-
lijk is dat dit fenomeen zich zo
snel ontwikkelt en dikwijls met
groot succes in heel de wereld,
met uitzondering danvan de Is-
lamitische wereld. In veel lan-
denvermoedthij dater machtige
ideologischekrachten achter zit-
ten, inenigegevallenisditookte
bewijzen zoals economische be-
langen enpolitieke belangen die
actiefzijnbij hetsteunen van de-
ze sekten, aldus het document,
dat ook hierbij geen namen
noemt.

Wij veroordelen niets, maar
willen wel achterhalen waarom
deze groepen zoveel succes heb-
benen op gronddaarvanstappen
ondernemenen actieom hetpro-
bleem aan te pakken. Aldus pa-
ter Pierre Duprey, onder-
directeur van het secretariaat
voor deChristelijke eenheid.Het
document is gebaseerd op
antwoorden en reacties van de
plaatselijke clerus op een vra-
genlijstoverditthemazoals door
het Vaticaan in 1984 werd ver-
spreid. De zo ontvangen gege-
vens werden verzameld en be-
werktdoorhetsecretariaatwaar
pater Duprey werkzaam is en
door drie ander Latijnse instel-
lingen.

In het zeventienpagina's tel-
lend documentwordt geen enke-
le sekte en cultus met name ge-
noemd. Een Vaticaanse functio-
naris wilde wel een enkele na-
men noemen welke men op het
oog heeft gehad in dit document
wegens zijnmanier waarop men
zijnbekeringen werft en wel de
Moon-sekte en verder het bonte
geheelvan de Evangelische fun-
damentalistische groepen zoals
dievooral inLatijns Amerikaen
in de Verenigde Staten actief
zijn.

VATICAANSTAD—Deka-
tholieke kerk moet de uitda-
ging onder Ogen zien welke
gepresenteerdwordt doorde
grote verscheidenheid van
sekten en religieuze culten,
waarbij in sommige gevallen
ook gebruik wordt gemaakt
van systemen als hersenspoe-
ling of van sexuele prikkels
om aanhangers te winnen, zo
waarschuwt het Vaticaan in
een officieel document. Dat
men tot een diepgaande stu-
die heeft besloten over deze
problematiek gevolg van de
bezorgdheid van dekatholie-
ke kerk in heel de wereld.Dit
omdat nagenoeg alle plaatse-
lijkekerken depenetratievan
de sektenen culturenals alar-
merend en ernstig kwali-
ficeren.
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(\APA KERK&WEMLD
Uitnodiging gaat uit van kardinaal Willebrands

Paus bespreekt met VS-
jodenontvangst Waldheim

Vaticaanse Dominicaan
primaat kerk Brazilië

Meningen verdeeld over benoeming mgrNeves

Sommige joodse leiders zeiden
datde deelnemingvan hun orga-
nisatieaan deontmoetingmetde
pausinMiami afhankelijk isvan
deresultaten van het gesprek
tussen de paus en de joodselei-
ders.

eindaugustusdejoodseleiderste
ontvangen. Talrijke joodseorga-
nisaties hebben na het bezoek
van Waldheim aan hetVaticaan
een "gebaar" van de leiding van
deRK kerk geëistvoordat dedia-
loogtussen dezekerk en de joden
zou kunnen worden hervat. Het
Amerikaanse joodsecongres be-
sloot niet deel te nemen aan de
ontmoeting met de paus tijdens
diens bezoek aan de Verenigde
Staten komende maand.

De uitnodiging voor de ont-
moeting is afkomstigvan kardi-
naal Willebrands, hoofd van de
Pauselijke commissievoor dere-
latie met het jodendom.Wille-
brands heeft de joodseleiders la-
ten weten dat de paus bereid is

NEW VORK — Joodse lei-
ders in de Verenigde Staten
hebbeneenuitnodigingaanv-
aard om met paus Johannes
Paulus II in Rome te spreken
over dekritiek van joodsezij-
de op de ontmoeting van de
paus met deOostenrijkse pre-
sidentKurtWaldheimeind ju-
ni. Dat heeft dedirecteurvan
het Joods wereldcongres,
Elan Steinberg, in New Vork
aan journalistenmeegedeeld.

JOHANNESPA ULUSII
...graag naar Sovjet Unie...

Volgenswaarnemers was Ne
ves de derde keus van deCNBB
Aanvankelijk ging devoorkeui
uit naar kardinaal Aloisic
Lorscheider als opvolger van d<
vorig jaar december overledei
primaat AvelarBrandao Vilela
Tegen zijn benoeming werr.
evenwel fel gereageerd door de
conservatieve bisschoppen on-
der leidingvan deaartsbisschop
van Rio de Janeiro, kardinaa
Eugenio Sales.

WASHINGTON—De tekortenoj
de VS handelsbalanszijn vorig jaai
en dit jaarkleiner geweestdan aan
vankelijk isgemeld. Ineerste instanl
ticwerd hettekortover 1986opgegeu
ven als 169,8miljarddollar.Dit werd,
herzien tot 166,3miljard dollarenmv
werd bekendgemaakt dat heC
'slechts' 156,2 miljard dollar be-
droeg.De verlaging istoeteschrijver;
aan overschattingvanhettekort mei
Canada.

hoe Neves precies moet worder
gekenschetst, lopen nogal ui
teen. Sommigen noemen hen
"gematigd vooruitstrevend"
omdathij tijdens zijn periode ah
hulpbisschop in Sao Paulo tus-
sen 1967en 1974meermalen hel
militaire bewind en vooral d<
heersende censuur bekritiseer
de. In zaken als abortus en voor
behoedmiddelen volgt hij echte]
debehoudende richtlijnen var
hetVaticaan.
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Daarnaastzitmen in deChris-
telijke godsdiensten enkosmolo-
gieën nogmet hetprobleem van
goed en kwaad, variërend van
goedkopemoraal totdiepzinnige
ethische discussies. De rol van
God in een wereld dieniet altijd
wil deugen,wordt er echter niet
duidelijker op. Voor een forse
stellingname in dezen, raadple-
ge men: De ongelooflijke slecht-
heid van het opperwezen (Van
Oorschot, Adam, 1987) van de
handvanKarel van hetßeve.Dit
alles draagt ertoe bij dat velen
eerder vermoeden dat God door
deChristenen is geschapen, dan
andersom.

Wanneer men niet domweg
gelooft of domweg afwijst, maar
dezaken poogt te overdenken en
begrijpen, dan blijkt dat alwe-
tendheid en almacht begrippen
zijndievolzitten metvoetangels
en klemmen. Het so ontzettend
jammerdattheïstengewoon zijn
om publieke discussie hierover
te ontwijken, maar hetblijktdat
met name delogica inde afgelo-
pen decennia deze attributen
van God stevigaanhetwankelen
heeft gebracht.

Nou heeft de Bijbelse leer de
plank op flink wat punten mis-
geslagen, dochvelengelovennog
in "de kern" van deChristelijke
versie, waarbij de wereld zich
vormt naar dewil van een alwe-
tende, almachtige en nooit ge-
heel te begrijpen God.

debat.(Er bestaan "mildere" va-
rianten van het positivisme,
doch dat is hiernietvan belang).
Kortom: niet zeuren is deboodschap.

Op het positivisme kan menverschillende kritiek hebben.Het gemakkelijkst is te stellendat het positivistische credozichzelf ondermijnt. Interessan-
ter is de discussie waar men dezijns-en zinsvragenin wil onder-
brengen en hoe men binnen deze
stroming wil voorkomen dat hetwoord "betekenis" elke beteke-nisverliest. Voorveel mensen is
het positivistische antwoord te
mager, te gemakkelijk en niet
interessant.

Uitgave van een Caraibs woordenboek

Hetis op ditterrein dat Bohm
zich beweegt. Voordeel is dat
zijns- enzinsvragenaan deorden
kunnen komen, doch datreli-
gieus sectarisme te vermijden
valt. Bohm stelt zich op het
standpunt dat de werkelijkheid
één is: éénstromend, samenhan-
gend geheel dat hij "holoflux"
doopt.

Hij spreekt zijn onderwerpen
vrij diepzinnig. In de verschil-
lende hoofdstukken komen
achtereenvolgens de volgende
zaken aan de orde. De scheidin-
gen diemensenaanbrengen tus-
sen dingenonderling, tussen
dingen en henzelf, tussen hun
medemensen en henzelf, tussen
hun lichaamenhungeest,berus-
ten, aldus de auteur, op mis-verstanden. Verdeeldheid is se-
cundair, de eenheid is primair,
en moderne wetenschappen, al-
dusBohm,wijzenin dierichting.

De verdeeldheid houden men-

METAFYSISCHE, DOCH
NIET

RELIGIEUZE

ANTWOORDEN

In de Christelijke kosmologi-
eën (= leren over de aard van de
werkelijkheid) bijvoorbeeld
wordt dewereld met alwat erop,
erinen eromheen zit, gezien als
schepping van een almachtige
God; die schepping ontvouwt
zich op een wijze die in over-
eenstemmingis met God's plan.

Andere opvattingen over de
aard van de werkelijkheid vin-
den we in elke, ook maar
enigszins georganiseerde reli-
gie. Verschillende religies hou-
dener verschillende antwoorden
op na, zodat ze niet allemaal
tegelijk gelijk kunnen hebben.
Binnen diereligies omzeilt men
ditdilemmadoor testellendatde
eigen opvattingen een kwestie
van "Openbaring"zijn, en dat de
anderenhetfout hebben.Dat die
openbaring vrijwel steevast
leidttot systemendie niet intern
consistentzijn,wordtdoor de ge-
lovigen zelden als een serieus
probleem ervaren.

VERKLARINGEN

4DBOHM, INTERNATI-
AL vermaard fysicus,
l tijdens vele jarenvan

Ïschappelijk werk zich
itgebreid beziggehou-

|net wijsgerige proble-
,Hy heeftdaarvoor in di-
e fora gepubliceerd en
,i 1985 is er in hetNeder-
i een boek beschikbaar
in wij een neerslag vin-
anBohm's werk.
i centrale thema in Bohm's
U de eenheid zienen erva-
n de verdeeldheid overko-
t maakt dat deauteur ge-
dwordttot dezg. Holisten.
doetin ditboekeenpoging

i eenheid te beschrijven op
Ie terreinen: dat van den-
n handelen, de materiele
ilijkheid, op hetgebiedvan
rie en bewustzijn èn van
Rijkheid en kennis. Kor-
ijexploreertdeaardvande
ilijkheid en datgene wat
lir diewerkelijkheid te we-
üinen komen. In deze be-
rd is hij niet de enige of de
l>. Samengevat kan men
Il dat de antwoorden over
iag naar de aard van de
tlijkheid, te classificeren
ï een drietal categorieën:
nstische antwoorden, reli-
t antwoorden en metafy-

* antwoorden.

Igens extreme positivisten
I onmogelijk iets zinnigs te
m over "de ware werkelijk-
" Watwe hebbenen waaro-
men kan beschikken zijn
Is waarnemingen en ver-
fcn daartussen, meer niet.
tandere ispure speculatie,
je toetsen, en hoort niet

> inhet wetenschappelijke

— evaluatie na 5 jaren
—uitspraakleer opstellen

In de spellingskommissie za-
ten Indianenentaalkundigenen
Mushiro heeft alvast uitvoering
gegevenaaneenvan deaanbeve-

— de aanname van het spel-
lingsvoorstel— binnen eenjaareen woorden-
lijst uitgeven— het maken van een gramma-
tica

De uitgave is eenproefuitgave
en de redaktie- Nardo Aloema,
Marie JeannePierre enCeesvanderZiel (SIL) hoopt datvelen die
nog Caraibs spreken, een bijdra-ge zullen leveren om de woor-denschat op peil te brengen.
Mushiro is een organisatiein op-
richting vanenvoor Indianen,de
meest achtergebleven groep in
de Surinaamse maatschappij,zoals Mushiro van zichzelfzegt.
Vorig jaarmeibenoemde de mi-
nister van wetenschappen, on-
derwijs en cultuur een spel-
lingskommissie voor het Ca-
raibs en binnen 3 maandenhad
deze een spellingskommissie
voor het Caraibs en binnen 3
maanden had dezeeenwerkstuk
optafelliggenmeto.a. alsaanbe-
velingen:

DE INDIANENVERENI-
GINGi.o.Mushiroheeftopza-
terdag 25 juli een Caraibswoordenboek aan het pu-
bliek gepresenteerd. Het Ka-
ünha+ NederlandsWoorden-
boek met eenindex bevat on-
geveer 1000woorden. De uit-
gavenkwam tot stand met de
ruime medewerking van het
instituut voor Taalwe-
tenschap. Zo heet in Surina-
me het bekende Summer In-
stitute ofLinguistics, dat zo
heren derinLatijns Amerika
behoorlijkekritiek krijgt,
maar in Paramaribo rustig
aan taal- en vertaalwerkkan
doen.

mcd.As the scream echoed
inhermmd, thetears seep-
edout and Hyacinthknew
shewouldneverbefree un-
til that child had healed.'
(p. 143)

Het Caraibs is natuurlijk niet
de enige Indiaanse taal in Suri-
name. Het Trio, Wajana en het
Arrowaks functioneren ooknog.
Eigenlijk is hetArrowaks totaal
inhetslopgeraakt: hetwordterg
weinig gebruikt en het onder-
zoek is dan ook gestopt. Ameri-
kaanse zendelingen van World
Team werkenonder de Indianen
van deZuidgrens, deTrio, Waja-
naener zijnbijbelvertalingen in
derespectievelijke talen. HetIn-
stituutvoor Taalwetenschap
heeft daareigenlijk nietsmee te
maken maar is wel blij dat daar
ook iets aan de talen wordt ge-
daan.Vande 10.11.000Indianen
zijn misschieneen 5.000Caraib.
Arrowakken zijn er ongeveer
een 3-4.000. De bovenlandse In-
dianen, dus de Trio en Wanaja
zijn met ongeveer een 3.000. De
schatting van Indianen in Ne-
derlandlopen tussen de300-500.
IndestadParamaribo zullen on-
geveer2-2ViOO Indianen zijn.

Op vrijdag 24 juliheeft de mi-
nister van Onderwijs, We-
tenschappen en Cultuur, drs. A.
Li Fo Sjoe de voorgestelde spel-
lingvan hetsranan,het sarnami
en het Surinaams-Javaans offi-
cieel vastgesteld- en in het kiel-
zog van dezedrie,ook een caraib-
se voorstel.

lingen. De spelling van het Ca-
raibs is niethet enigeprobleem
op taalgebied in Suriname. Er
zijn ook spellingskommissies
voor het sranan-tongo, het sar-
nami (het "Surinaams-
Hindostaans") en het Javaans-
Surinaams, aan het werk ge-
weest. De universiteitheeft wat
jarenbesteed aan een taalpro-
jektrond de spelling en de lex-
iconografie, maar door gebrek
aan geld en mankracht is dit op-
gehouden. De afdeling Cul-
tuurstudies van het ministerie
van Onderwijs, Wetenschappen
en Cultuur zet heteen en ander
opeigenwijze voort.

hardhandige benadering in een
nog venijniger "waardering"
voor zijn dochter, dieuitloopt op
een grove aanranding. Deze er-
varing voegt aan dereeds be-
staandegrote haat-en wanhoop-
gevoelens, die van een diepte
schaamte. Hetblijft danook een
onbesproken en daardoor on-
deelbare ervaring, een niet te
slechtenmuur tussen haaren de
buitenwereld, waar ze, door di-
rekt daaropweg te lopen bij haar
vader, aan is overgeleverd: soci-

aal-werkers, artsen, inter-
naatshoofden en medeleerlin-
gen. De bedreiging die van deze—overwegend blanke — wereld
uitgaatis echterbeduidend min-
dergrootdandievanhaarvader.
Het lukt haar dan ook om ui-
teindelijk via de weg waarop zy
al haar zinnen heeft gezet: stu-
die,terugtekerennaar Jamaica.
Ze haalt haar 'O-levels' (Havo),
vervolgens haar 'A-levels
(V.W.0.) en doorloopt deUniver-
siteit, waarna ze een 'grant
krijgt om aan de University of
the West Indies verder te
studeren.

De confrontatie met Jamaica,
getekend in het laatste hoofd-
stukvan deroman, slaathaar ja-
ren gekoesterde ideaal-beeld
van deze samenleving tot stuk-
ken, en completeert aldoende de
titel: 'the unbelonging'. Jaren-
lang had het geideahseerde Ja-
maicavan haarkinderjaren Hy-
acinth gediend als psychische
handgreep, van haar elfde tot
haar veertiendeonder de(inces-
tueuse) bedreiging van haar va-
der, daarna in de internaten
waar zeeen zeer geïsoleerdleven
leidt tussen medeleerlingen en
hoofden die haar onwennig, be-
voogdend ofuitgesproken vijan-
dig benaderen, weer later op de
Universiteit, waar de 'escape'
naar Jamaica steeds reëler voor

haar wordt, maar devriendschappelijke relatie met
enkele medestudenten steedswordt belemmerd door Hya-cinth' schaamte omtrent haar
aanranding. Het is vanaf de
eerste bladzijde voelbaar ge-
maakt dat Engeland niet haarthuis isennooitzalworden.datzou Jamaica zijn.

Het contrast tussen de vele
fragmenten van gedroomde Ja-
maicaanse werkelijkheid uitHyacinth'jeugd enhetbeeld van
de sloppenwijk waar Hyacinth
doorloopt op zoek naar AuntieJoyce is vernietigend groot.
Waar is haar herinnering ple-
zier lachen, menselijke warmte,
solidariteit, emotionele rust,
aanhankelijkheid, zorgeloos-heid heerste, treft ze vijandig-heid, ziekte, absolute armoede,
lusteloosheid, verzengendehitte
en droogte, verschraling.bedrei-ging. Het 'thuis' van haar jeugd
is net zominnog eenplaats waar
ze hoort, als Engeland dat devoorafgaande jarenwas. Hier-meeis ookHyacinth' laatstehou-
yastgebroken. Een hardewerke-
lijkheid heeft de plaats ingeno-
men van de geromantiseerde
kinderjaren, een onheilspellen-
de toekomst van een zeer leef-baar, ver verleden. Een toe-
komst waarop deervaringenvan
haar verleden in Engeland, in
hetbijzonderdie methaarvader,nu nog zwaarder drukken.

|And always, behind it all,
her father waited, crou-ching in the shadows, bea-
tmgat herwithallthe hor-
rors she had faced, laug-
hing and mocking all her
attempts at escape. Andinside her, deep down, bu-ried inside her woman'sbody, trapped and Meed-
ing in the deepestrecesses
of her, a young girl screa-

Een alles behalve hoopvol einde
van eenroman diedefuneste uit-
werking van machtsmisbruik
sterk invoelbaar heeft weten te
maken. Dit heeftRiley weten te
bewerkstelligen door dikwijls
heel gedetailleerd de gevoelens
en gedachten vanhetjongemeis-
jeweer te geven, door de bijna
poëtische herinneringen aan
haarkinderjaren telatenoverlo-
pen in een nachtmerrie van ge-
weld die danvervolgens de wer-
kelijkheid vanhaarvader opHy-
acinth loslaat, en door het
contrast tussen Hyacinth (nood-
gedwongen) zegt en feitelijk
denkten zou willenzeggen. Dit,
hetincestmotiefen dekeuze voor
een meisje /jonge vrouw als
hoofd-personage, maken The
Unbelonging tot een verryking
van deWestindische literatuur,
en overschaduwen mijns inziens
een aantal tekortkomingen- in
het bijzonder enkele opvallende
'losse draden',zokomthet onder-
wijsalsuitwegminofmeer uitde
lucht vallen halverwege de ro-
man, blijkt een zekere matevan
vriendschap tussen Hyacinth en
een Hindoestaans meisje geheel
uit deroman te verdwijnenzon-
derverdere toelichting, en is het
baantje van Hyacinth in de su-
permarkt een geheelduisterebe-
zigheid, waar haar uren op
school een in detail besproken
kwelling is.

AART G. BROEK

PEEN VOOR haarin de
ïindische literatuur,|t doorJoanRiley in The|»onging (oorspronkelijk
£het incestmotief ver-
f. Zij heeft hierdoor een
rkelijkeroman aan deze.tuur toegevoegd.
ïy's eerste roman plaatst
JjarigemeisjeHyacinth, na
Jer gelukkigekindertijdon-
thoede van AuntieJoycein
Soppenwijk van Kingston
Jftica), abrupt over naar
Fn. Haar (onbekende) va-
tfenst zich zijn dochter bij
l haar stiefmoeder en
[tjes, dieal jarenin deBrit-
fetropool wonen. De[merrie die daarmee voor
fnth begint en overwegend
K haar perspectief wordt
Nnteerd, wordt doordepen
[Üey een van de meest aan-
'°-debeschrijvingenvan on-
Tükking uit de Westin-
l* literatuur.Haarheimwee
"Volstrekt vijandige omge-
ivan het gezin en van de
V diezij bezoekt, uitzich in
klassen, een psycho-
tisch probleem waarop
*v&t ernstige mishandeling
T&ar stiefmoeder, en vooral
~^ar vader volgt. Hyacinth'
"niddel om zich staandete

t& zijn de dromen van haar

Stornmerde kinderjaren bij
6 Joyce en haar vriendin-
i^nthia en Florence. Deze
T*de onveranderlijke steun
T* overlevingsstrijd tot dat
T*«n tien jaar later, terug-vaar Jamaica. Hyacinth
Jj^an een jeugd achter zich
J*rin mening opzicht heeft
pderd om een volwassen

te worden.e
»r&ar eerste menstruatie,
% veertiende jaar, veran-'■^yacinth' vader zijn

Westindische vrouwen aan het woord (3):
Joan Riley

Joan Riley, The Unbelonging.
Londen: The Women's Press,
1985. ISBN 0.7043.3959.5., 144
blz.

HetCaraibsheeftin dezeeeuw
wel enige belangstelling gehad.
Pater W. Ahlbrinck gaf in 1934
een Encyclopaedie uiten dat is
een standaardwerk gebleven. C.
de Goeje publiceerde in 1946een
studie over het Caraibs in de
Franse taal. De Surinamer B.
Hoffpromoveerdein 1968op een
proefschrift over de Caraibse
taal. Deze studieszijn uiteraard
niettoegankelijkvoorde gewone
manen zijnbovendien nietmeer
of nauwelijks te vinden. De Ca-
raib van deze dagen gebruikt
nogal wat sranan. En het is heel
normaal dat deCaraib drietalig
is.HetNederlandsis enblijft nog
steedsdeofficiële taalen hetsra-
nan is de gemeenschappelijke
taal. Het schijnt dater de laatste
jareneen groeiende belangstel-
ling voor het Caraibs is van de
kant van dejongeren.Studenten
vragen steeds meer om materi-
aal. Op een dorp aan de Wayom-
bo, Donderskamp werden weer

BELANGSTELLING

J. VERNOOY
Kalinha-Nederlands Woorden-
boek (met index)Redaktie: Nar-
do Aloema, M.J. Pierre, C.v.d.
Ziel, is te bestellen bij SIL(Insti-
tuut voor Taalwetenschap.Andi-
rastraat 54Paramaribo alOSf.

kregen. Maar ook in Midden-
Suriname, met name dorpen als
Cassipora, Powakka.

Bij de gewelddadigheden zijn
ook Indianen omgekomen. Ve-
len zijn naar Frans-Guyana ge-
vlucht maar zyn nauwelijks in
deopvangkampentevinden. De-
ze vluchtelingen hebben onder-
dak gevonden bij Indianen met
wieze tochalveel contacten had-
den. Er is nogal eens geschermd
met de gedachte dat de spannin-
gen tussen de Indianen en Bos-
negers ergis toegenomen en dat
de verdeel- en- heerspolitiek
weer opgeld heeft gedaan. De
terroristen zouden Indiaanse
vrouwen molesteren en zouden
stelen en geweldplegen. India-
nen zouden het leger helpen.

Mushiro en anderen willen
niets van spanningen weten en
benadrukken dat er geen broe-
dermoord kan plaatsvinden. Er
zou ook een aparte Indiaanse
groep in het leger zijn met men-
sen diehet oerwoud beter dan
anderen kennen en die speciaal
als voorhoede zou worden inge-
zet. Ook zijn Indiaanse hulpor-
ganisaties in Nederland van me-
ning dat de Indianen weer
achtergesteld worden. Het Plat-
form van Indiaanse Organisa-
ties in Nederland (PION) is van
mening dat de samenwerking
wat de hulp betreft veel te wen-
sen overlaaten dat dat uiteraard
nadeligisvoor deIndianenin Su-
riname of Frans-Guyana. Er
gaan stemmen op dat deze Pion
toch teraciaal optreedt en dater
moeilijk onderscheid gemaakt
kan worden tussen vluchtelin-
gen en evacues. MaarPion stelt
dan dat er echt sprake van
achterstelling is en dan moet er
wel iets specifieks voor de groep
gebeuren.

Zowel in Nederland, waar di-
verse Indiaanse groepen zwaar
bezig zyn met deherwaardering
van de Indiaanse muziek en
zang, alsinSurinamewaar groe-
pen als die van Mushiro probe-
ren de eigen identiteit van de
groep teverhogen, hetwelzo dat
de groepen veelal toch wel alle
werk zelfmoeten doen: niemand
doethetvoor hen. En depolitieke
groepen van vroeger hebben de
ontwikkeling van deboslandbe-
volking behoorlijk laten liggen.

Onlangs is daarom Vooruit-
strevende Partij Suriname door
een aantal Indianen opgericht.
Uiteraard staat de VPS open
voor alle Surinamers, want de
nieuwe grondwet verbiedt alle
diskriminatienaarras en geloof
voor politieke partyen. De VPS
gaat met de Nationale Democra-
tische Partij van minister-
president drs. Jules Wijden-
bosch en anderen diebetrokken
zynby hetrevolutionair proces,
meedoen omdat naar een com-
muniquévan deVPSalleen deze
partij "daadwerkelijk streeft
naarnationaleeenheiden natie-
vorming.

De Indianen hebben inder-
daadaltyd dedeurnaar anderen
opengehouden en hebben zich
nooit willen isoleren. Wel eisen
ze binnen het geheel hun eigen
plaats op. En Surinamekan niet
anders dan de Indianen- als de
oorspronkelijke groep, - een
waardiger plaats in het geheel
geven. De waardering voor de
uitgave van het KALINHA-
NEDERLANDS WOORDEN-
BOEKkan ereen uitingvan zyn.
De Indianen zijn ookgrote voor-
standers voor eenzospoedig mo-
gelijke normalisatie van de toe-
stand in Suriname zodat alle
vluchtelingen weer terugkun-
nen en binnenhetgeheelvan de
maatschappelijke zaken een ei-
gen levenkunnen leiden. Tothe-
denkunnen met name deCarai-
ben een eigen levensstijl
handhaven en de afdeling Kul-
tuurstudies ondersteunt dat.

lessenin hetCaraibs gegeven.
De IndianengroepOemarivan

de Marowijne heeft in 1985 het
boekje ATAMYGANO WARE-
RY, een bundelmetpiailiederen
(genezersliederen) uitgegeven
enheeft daarmeeeennieuwewe-
reld voor deSurinamergeopend.
IndebundelOPOSTEN,eenNe-
derlandse bundel van Suri-
naamse auteurs, heeft ook een
kort verhaal in het Caraibs van
deoude bekendeRobert Kiban.

De synchronisatie van de spel-
lingenvan dediversetalenin Su-
riname is ook op hetnieuweCa-
raibs toegepast en Mushiro isblij
dat er eindelijk aan hun eigen
taalruimte gegeven is. Volgens
C.v.d. Zielis hetSurinaamse Ca-
raibsverwant aan detaal van de
Hixkariana, een stam in Brazi-
lië. D. Derbyshire heeft in 1982
daarover gepubliceerd.

Ook zijn er overeenkomsten
met de Braziliaanse Apalais-
tam. Ook is het interessant dat
de Surinaamse Caraiben kun-
nen converseren met de Carai-
ben van Dominica. Het Caraibs
vanSurinameis danweertever-
delennaarhetoostelijk (undypo-
no) en hetwestelijk (aretyrypo-
no) dialect. Het westelijk is ei-
genlijk sterker door het sranan
beinvloed danhetoostelijk. Het
werk aan de uitgave van ditbe-
scheiden- woordenboek heeft
wel aangetoond dat een zuiver
puristisch standpunt niet te
handhaven is. Ookzijn inhetCa-
raibs — eigenlijk vanzelfspre-
kend — portugese en spaanse
woordente onderkennen.

Het Instituut voor Taalwe-
tenschap heeft al andere zaken
in het Caraibs uitgegeven,zoals
WAJAMY TORIRY (Schildpad-
denverhalen) in 1982, OTYWA
JEPORYPO MARAUNI PO
(Wat me overkomen is het het
district Marowijne) in 1984 en
YNEWARA JONA WARENO-
PYPO (Hoe Jona zyn les leerde)
in 1985. Het Instituutis dus ook
wel met religieuze zaken bezig.
Nuis de leestraditienog niet erg
groot maar deboekjes zijn goed-
koop enMushiro wilbestwat ac-
tiviteiten ontwikkelen om de
taalvaardigheid te vergroten.
Mushirobetekentsamenwerken
en heeft dan ook de medewer-
king van de groepen en dorpen
nodig om uit de voeten te kun-
nen. Mushiroheeftook eenmusi-
cal in voorbereiding. De werkti-
tel is Epakanon Jakonombo, de
opstanding en er zijn al proef-
voorstellingen gegeven. Vorig
jaar is bovendien van over-
heidswege een Instituutvoor In-
diaanse Zaken opgericht om te-
gemoettekomen aan despecifie-
ke wensenen aspiratiesvan deze
bevolkingsgroep.

Nu is er hetafgelopen jaarwel
heteenen andermet deIndianen
gebeurd. In West-Suriname is
hetrustig geweest, maar deIndi-
anen van Oost-Suriname rond
Albina en Moengo hebben ook
hun portie geweld opgediend ge-

Taal en
identiteit

mPA LITERAIR
Boekbespreking

Heelheid en de
impliciete orde

Samenvattend: Een bij tijd en
wijlekritisch boek, waarin som-
migebestaande ideeënen concep-
ten op wetenschaps- filosofisch
terrein grondig tegen het licht
wordengehouden.Echter, datge-
newatvoor hetbekritiseerde inde
plaats zou moeten komen,
Bohm's metafysica, vertoont al-
weer dekenmerken van het zo-
veelste, ietwatenge, dogmatische
systeem. Helaas zal Bohm zijn
gelovigen vinden, want er zijn
nog steeds mensen diehet denken
overlaten aan andermans (m/v)
hoofd.
MIKE STARING

tenschappelijk en wijsgerig
werk van de auteur. Daarin ligt
de kracht van het boek: meedo-
genloostoont Bohm zijnlezers de
zwakke punten van veel moder-
ne wetenschaps- filosofische
standpunten. Diverse inconsis-
tenties en inconsequenties moe-
ten het ontgelden, gammelewe-
reldbeelden sneuvelen, enzo-
voort. Echter, ook dezwaktevan
hetboekkomt voort uitdiezelfde
bundeling van resultaten van
tientallen jarenwerk. Geloofèn
vaststellingen, die de auteur op
een of anderewijze tot één sys-
teem heeft gebracht, versmelten
in het boek tot een groot, onont-
warbaarkluwen. Wat op de ene
bladzijdenog heet:
"zou het niet zo kunnen zijn
dat...",
wordt even verder weergegeven
als:
"omdat het zo is, dat...".

Ook de woordjes "dus" en
"want", die een sluitende re-
denering naar een bepaalde
conclusie suggereren, worden
vakervan stalgehaald opplaat-
sen waar dat naar mijn smaak
volstrekt niethad mogen gebeu-
ren. Voeg daarbij datBohm soms
diverse beschrijvingsniveaus

door elkaar goochelt en we ko-
men uit bij een ietwat te wan-
trouwengeheel, datdoor devoor-
liefdevan deauteur voor een"or-
delijke en stabiele maatschap-
pij" nog een enigszins vies nas-
maakjebij mij achterliet.

augustus 1987

David Bohm: Heelheid en de
Impliciete Orde.
(ISBN 90 6069 597 6), 155 blz.,
verscheen in 1985 in deParadig-
ma- reeks bij uitgeverijLemni-
scaat teRotterdam.

GELOVIGHEID
Het boek is niet samengesteld

uit "bedlectuur"; het is de
neerslag van decennia van we-

sen onder andere in stand door
middel van detaal diezij gebrui-
ken. Bohm introduceert een
nieuwemanier ombestaande ta-
lent te gebruiken (de "Reo- mo-
dus", of "stromende wijs") die
méér de stromendeeenheid kanbenadrukken danonze normale
wijzen van taalgebruik.

Vervolgens komen we-
reldbeelden entheorieën, vanuit
algemeen wetenschaps- filoso-
fisch standpunt aan de orde,
waarna deauteur in enkele, wat
technischer, hoofdstukken
conclusies trekt uit resultaten

van de moderne fysica. Aan het
eind van zijnboek gaatBohm in
op de eenheid die hij ontdekt in
materieen bewustzijn,welkehij
zieten beschrijft alsverschillen-
de aspecten, of afspiegelingen,
van eenzelfde "ingevouwen or-
de".UiteraardisBohm's metafy-
sicaniet de enig mogelijke: hier
isechterniet deplaatsomdaarop
uitgebreider in te gaan....
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VERTICAAL: 1. persoonlijk
voornaamwoord; 2. Duitse N.V.;
3. voorzetsel; 4. vaartuig; 5.
laatstleden; 6. water in N-
Brabant; 7. overzijde; 8. omlaag;
9. benadeeld; 10. deel van een
schip; 12. deel van een huis; 14.
schijfje, bevestigingsmiddel; 15.
gil; 18. cilinder; 20. roem; 23.
stap; 24. plaats; 26. gevangenis;
33. hetzelfde; 34. uitroep; 35.

Oplossingen moeten ingediend
zijnvóór donderdag21 augustus
1987 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL.

Pakketdies

( Ïvan (Qjorp <=> -.
I edldline n.v......

Voor alUw boeken
en tijdschriften

edldline n.v.
SCHOTTEGATWEG OOST

van dlorp
OTRABANDA

van dlorp
PUNDA

van dlorp
PROMENADE

van dlorp -
edldline n.v.

HATO

van dlorp -
'sdldline n.v.

LAS PALMAS

van dlorp -
edldline n.v.

PRINCESS BEACH HOTEL

van dlorp -
edldline n.v.
CURACAOPLAZA HOTEL

van dlorp -
edldline n.v.

HOLIDAY BEACH HOTEL

"Net even iets beter"
V J

PEDROCASEMIRI

Pcstzegels
DE GOEDE inzendinghader al-
dusuitmoeten zien:

1721 — Ornitholoog: "C
daarkomt depapegaaind
zijn kleintje terug van 1'
scadera; diekomt hier s
pen indeholtevan een o
de mahokboom en ga
morgenvroeg om zes u1uitmango's eten". k
1722 — In Kwartje ligtE
Hollandse Put, Pos
Ulanda; je vraagt je af h,zon put aan die naa=
komt. [
1723—"0miemandkwa,
te doen begraaf je een ft
met een poppetje erin, vê
kaarsenstompjes, o*
ijzervijsel, verroeste sp*
kers en poep van beest
die lelijk bijten". j
1724—"Vraagmijnietof
weet wat een duivebad\
Want toen ik me lange ti
niet goedvoelde heb ik i
er zelfeen latengeven".|
1725 — Sommige jon/
meisjes laten hun pinkxf
gel lang doorgroeien;!
zeggen, dat dit geit,
brengt.

1726—"A1s jein hetduist
op een ezelrijdt, en d
blijft plotseling stilstas
dan moet jeer even afb!
men, de knobbels aan zi
poten omwinden met ei
doek.

1727 — "Om geluk te kr?
gen moetje derest van ei
rummetje over e<
imansteen uitgieten, da4
na een sigaaropsteken,frook over de steen uitbï
zen en dan jewens doen"
1728 — Op Sabana di i'
djan, benoorden Raf
moeteen Indianendorp 4
legenhebben.
1729 — Tegen te sterf
vloeiing drinken vrouw»
watermet watblauwsel f
in: gewoon zat
jesblauwsel.

1730— "Eentijdje geled-
ging een vrouw naar b'
buitenland, deed daarmi
aan een ceremonie, gi
raakte in trance en kwü
nietmeerbij; ze stierf. '1731 — "Myn buurvrou
verkoopt nummersen ga*
zich iedere week een hf
uur lang baden in een i|
ham aan de noordkust <
gebruikt daarbij een b
keljouwstaart".

1732 — De kleine sten<!
pijpjes die men vroeg*
veelrookte, warenvan Ö
gebakken en heetten aé.
denpijpjes, wittepijpjes j
Gouwenaars.

1733 — Sommige mens*
geven de voorkeur a»
melk van een witte,zwaïj
ofroodgevlektekoe. ,
1734 — Vroeger liet hm
vaak nachtelijke uriuj
vooral van een man e«
tijdje staan, pc echa, 4
sprenkelde die voor e«
huisom zumbi's te v/ered
1735—"1nderegel werk'
alleenmetdepatiënt", xef
de kurioso- vrouw. "Maj
soms, als ik een meisje W
handel, laat ik de moed!
erby tegenwoordigzyn"i
1736—Deappeltjesvan jt
mansalinja zijn vergiftil
maar niet de pitten cri
kinderen eten ze.

1737—"Toenikpasindej
buurt woonde bevestigl]
een vrouw in de buurt dj
jaloerswas opmyn blan*
kleur een pop op haar oi
heining met twee popp^j
jes,allenblank".
1738— "Hy is gaan var<j
zonder terug te komen,
een bedekte uitdrukkif
voor, hy is overleden".

1739—ShonMomo isjaH
geledenspoorloos verdt*
nen. Vannacht droom'
ik, dat voor zyn huis e*
man indeboom zat,een <j
ik ken. Die man wilde o»
praten. Dit moet ik o»
houden".

1740—"Hebjeeenman&
ontrouw is, steek dan, 'hij vast slaapt heel vo«
zichtig wat reukkrU
achter zyn oor; reukkr^
doet vergeten".

1741 — "Als het blikseü
mag jegeenbrood snyd<
want jesnijdt verkeerd)
snijdt in jevinger".

Paul Brenneker

watpapier als druk betreft een
hopeloos inferieur geval is.

Tot zover de mythologische
verwikkelingen, samenhangend
met deblauwe 25 lires-zegel uit
de Italiaanse pre- Olympische
postzegelserie van 23 juni 1959.
Uit deze serie volgt nu de sepia-
enchamoiskleurigezegel van 35
lires met deruines van de Ther-
men van Caracalla. Marais Au-
relius SeverusAntoninus Cara-
calla waskeizervan hetRomein-
se Rijk in de jaren211- 217. Hy'
werd in 188 teLyon in Gallië of
Frankrijk geboren als zoon van
keizer Septimius Severus en Ju-
lia Domna. Hij besteeg in 211 als
Septimius Bassianus de keizer-
lijketroon, maarveranderde en-
kele jarenlater die naam in Ca-
racalla naar de Keltische man-
tel, diehijvanaf 213droeg. Cara-
callakende alsveldheer eenuit-
stekende naam, maar als mens
was hij en monster van wreed-
heid en wellust.Bij de dood van
zyn vader wou hij het Romeinse
Rijk met zijnbroer Gela delen.
Het feest gingniet door toen hij
zich door zijn moeder lietbepra-
ten. Caracalla, die zich toch er-
gens bedreigd voelde lietdaarop
binnen het tijdsbestek van één
maand in zijn naaste omgevingzon 20- duizendverdachten ver-
moorden, waaronder zijn eigen
vrouw en een groot aantalhove-
lingen.

M.ARVIS
(wordt vervolgd)

ijlings toeom haar loste maken.
Jammergenoegverzuimt dekro-
niek- schrijver hierbij tevermel-
den of ditnu gebeurde vanwege
Hera, de gouden ketting of om-
dat Hepaestos de aambeelden
vanzijn smidsedreigdeteverlie-
zen. Wat er ookvan zij, Zeus was
van" deze hulpvaardigheid alles-
behalve gediend, greep zijnzoon
vast en slingerde hem de Olym-
pos af. Na een eindeloze vrijeval
maakte Hephaestos, by gebrek
aaneenreddende parachute, een
erg onzachte landing op het
Griekse eilandLemnos.

Dit kwam hem op een blijven-
de invaliditeit testaan. Volgens
andere historie- vorsers was
Hephaestos reeds vanaf zijn ge-
boorte man en mismaakt. Zijn
moeder Hera zou hem uit
schaamte over zyn lelijkheid in
zee gedropt hebben. Gunstige
wind en stroming deden hem
vervolgens Lemnos als pleis-
terplaats toekomen. Hephaestos
of deRomeinse Vulcanus is met
zijnsmidseondermeer afgebeeld
op een Spaanse zegel van 2 pese-
ta's, behorende tot een serievan
tien stuks met als zegelbeelden
evenzovele reprodukties van
werken van Diego de Silva Ve-
lasquez, uitgegevenop 24 maart
1959bij gelegenheidvan deDag
van dePostzegel in Spanje. Ook
bij de Spaanse weldadigheids-
zegelsvan 1938 is de smidsevan
Hephaeutos te zien. Wel moet
hierbij onmiddellijk aangete-
kend worden, datditzegel zowel

Cultuur
VEEL JONGERENVOELEN zich sterk aangetrokken tot be-
roepen waarbij defantasie en creativiteit een belangrijkerol
spelen.Mode, toneel, filmkunst, ballet enz.

De beroepen in de kunstsector kun jeruwweg verdelen in
twee groepen: 1. de zuivere kunst, waarbij het gaat om de
kunstuiting zoals dekunstenaar datzelfwaardevolvindten
2. detoegepaste kunst, waarbij menin opdracht van anderen
bepaalde kunstuitingen produceert.

MEXICOSTAD —De beman-
ningvan het vrachtvliegtuig dat
eind julineerstortte op een Mex-
icaanse hoofdweg waarbij 43 do-
den vielenen twintig gewonden
konden het ziekenhuis waarin
men werd verpleegd als vrij man
verlaten. Het onderzoek door de
Mexicaanseautoriteitennaarde
toedracht van het ongeluk heeft
geengronden opgeleverdomhen
aan te houden. Het onderzoek
wees uit dat het ongeluk het ge-
volg is geweest van een
technische fout en niet van
menselijk falen. De overjarige
Boeing waarvan men bij de
Boeing- fabrieken niet wist dat
er nog toestellen van dittype in
de lucht warenbehoorde toe aan
een maatschappij in Belize en
vervoerde renpaarden en hun
jockeys naar de Verenigde Sta-
ten.

Vliegtuigongeluk
Mexico gevolg
technische fout

Recept

Wenst u helemaal het naadje
van dekous tekennen, dan dient
u ook nogte weten, dat de onge-
tande exemplaren van deze drie
zegels op onregelmatigewyze in
de roulatie zijn gekomen. Met
anderewoordenwil men zeggen,
dat het personeel op genoemde
drukkerijenbij tijd en wijle lan-
ge vingers heeft bezeten. Naast
Ares, de oorlogsgod, en dochter
HebewasHera ookbelastmet de
opvoedingvan zoon Hephaestos,
de god der smeden. Hephaestos
timmerde in zijnvrije tijd ten ge-
rievevandeuitgelezengoden-en
godinnenschaareen prachtig
koperen paleis in elkaar, dat op
de Olympus geplaatst werd.
Andere van Hephaestos' hand
afkomstige kunstwerken zijn
onder meer: de onvergankelijke
wapenrustingvan Archilles, dehelmvan Hadesenhethalssnoer
van Harmonia.Hetwas ookHep-
haestos, diezijnmoeder Hera te
hulpdurfdekomen, wanneerhet
tussen haar en Zeus weer eens
tot een heftige botsingkwam.

Op zekere dag maakte Zeus
het daarbij toch wel bijzonder
bont. De eeuwige jaloersheiden
verwijten van Hera meer dan
beu, hethij haar aan een gouden
ketting ophangen tussen hemel
en aarde met aan elke voet een
aambeeld. Hephaestos snelde

IN HET KADER van deWereld
van dePostzegels in samenhang
met de XVII- de Olympiade, die
in 1960 te Rome gehouden zou
worden, zijn we nogsteedsbezig
met de bespreking van de Itali-
aanse uitgifte van 23 juni1959.
Het vorige artikel beëindigde ik
met de mededeling, dat godin
Hera slechts één dochter rijk
was, Hebe genaamd, de godin
van deeeuwige jeugd. In deWe-
reld van de Postzegels vindt u
een afbeelding van Hebe bij de
krantenzegels van de USA. Het
exemplaar heeft een frankeer-
waardevan 48dollaren werd op
1 januari 1875uitgegeven.Voor
de doorgewinterde postzegel-
specialistenonder de lezers mag
hieraan nogworden toegevoegd,
dater van ditzegeldrieverschil-
lende versies bestaan: een
roodbruine uitgave van de Con-
tinentalBank NoteCompany op
dun papier en eveneens een
roodbruin geval op wit hard pa-
pier, en een geelbruineeditieuit
1879van deAmerican Bank No-
te Company op zacht poreus pa-
pier.

Galina den sous dikoko
Pa: mas o menos 4 persona

Mester di:
1 galinadimas o menos2a 3 liber, körta na pidapida.

siboyo, promenton, sèldu iyerba bueno.
algun pipita diallspice
speserei (netumuskat ikomino)

1 kup dibuyon digaliha

1 kup dikoko raspa

Moda dipréparé:
1. Laba e galiha,primi lamunchiriba dje i lage para vnratu.
2. Awaegalina,primie awa afóibut'e smorkv esiboyo, sèldu

èts.,
i espesereinan dene buyon.

3. Bahae kandelaipagatinupa e sous no seka. Orae galinata
kla, mester sobra 1kup di sous.

4. Orae galinata moli,ta sakefor di sous, lagefriapoko,kaba
takit'e for diewesu.Nokörtaegalihakushina muchuchiki,
pa e no garna.

5. Keinta poko mantekai hasa mitarkup dikoko aden.Laga e
koko birabruin, ma no kima.

6. Keinta e souskv egaliha akusina aden i basha esakiriba e
otro mitarkup di koko. Lage para vn ratu, kaba primi e
koko, saka su lechi dene sous.

7. Brua e sous dene galinakörta i stroiekoko hasa ariba.
Sirbie kumindakv PilafiBanana naFörnu.

Omdat creativiteit en talent
een belangrijkerol spelen bij de
toelating is men vaakwat soepe-
ler ten aanzienvan diegenendie
geenhavo diplomahebben, maar
die welkunnen aantonen datzij
over denodige talenten beschik-
ken. Een goede voorbereiding
voor een studie aan een kunsta-
cademie geven de opleidingen
aan deAcademia di Arte opCu-
racao, Roodeweg 7A. Wat de be-
roeps- mogelijkheden betreft is
hetzo datje mensen met een op-
leidingaaneenvan dekunstaca-
demiesoveralkunt tegenkomen.
Je vindt ze in het onderwijs,re-
clamebureaus, als binnenhuis-
architekt. Ook hier geldt vaak
dat jejeeigen fantasie moet ge-
bruiken om tekijken wat er alle-
maal met zon opleiding te doen
is.

bijhet debedoeling isdat de stu-
denten een eigen creatieve ont-
wikkeling doormaken.

Omtoegelaten tekunnen wor-
denmoetje in hetbezit zijn van
een havo diploma. Aan hetvak-
kenpakket worden geen bij-
zondere eisen gesteld, maar af-
hankelijk van de gekozen
richting zullensommigevakken
een betere aansluiting geven.
Om toegelaten te worden zul je
echter ook een gesprek moeten
voeren met docenten en studen-
ten van de academiewaaruitzal
moeten blijkenof jewelvoldoen-
de gemotiveerdbenten of jeover
voldoende talent, creativiteit en
originaliteit beschikt om de een-
maal gekozen studie- richting
tot een goede einde tebrengen.

Enkele jaren geleden pakte
een studentzichzelfhelemaal in
om maar voldoende opte vallen.
Dat lukte inderdaad en hij werd
aangenomen.Waarschijnlijk zal
hij over meer kwaliteiten be-
schikt hebben dan alleen maar
"inpakkwaliteiten". Naast het
gesprek datjemet detoelatings-
commissie moet voeren, vraagt
men bijna altijd naar je eigen
werk. Wie zich duswil opgeven
voor een van de academies doet
er goed aan zich terdege voor te
bereiden doorer ondermeer voor
te zorgen datje eigen werkkunt
presenteren. Voor de opleiding
mode kan dat bijvoorbeeld be-
staan uit een aantal mode- ont-
werpen.

De meeste academies (er zijn
er dertien)kennen eenbasisjaar
voor richtingen die enigszins
aan elkaarverwant zijn. Zoheeft
Arnhem derichtingen beelden-
devorming, grafische vorming,
architectonischevormingen 3D
(= dimensionaal) wat vroeger
vormgeving in metaal en
kunststof heette.Heteerste jaar
vormthier een basisjaar waarin
de student in aanraking komt
met elementair tekenen,
beeldgrammatica, ruimtelijk-
en plastisch vormen en
kunstgeschiedenis. Een dagper
week wordtbesteed aan de geko-
zenrichting. Na het basisjaar
kun jedannogeventueel voor de
andererichtingenkiezen.

De beeldende vorming, ook
wel de vrije richting genoemd,
trekt de meeste studenten. Het
vrije zithemhierin dekeuze van
het te gebruiken materiaal. Bij
de grafische vormgeving werkt
de student aan opdrachten als
boeken, tijdschriften enaffiches.
Hetwerken metfoto- en filmma-
teriaalvormthierookeen onder-
deel van. Bij modevormgeving
gaathet omontwerpen, tekenen
en uitvoerenvankleding, waar-

Bij de zuiverekunst, dekunst
om de kunst, is slechts plaats
voor de iheestbegaafden.Alleen
de allerbesten zullen erkenning
genieten. Bij de toegepaste
kunst ligt dat iets makkelijker.
Hetgaaterhierbijnietom wat jij
als kunstenaar mooi en ver-
antwoordvindt (hoewel, jekunt
een opdracht weigeren) maar
watje opdrachtgever er van
vindt.Maar ofhetnu om zuivere
oftoegepaste kunst gaat inbeide
gevallen zul jehard moetenwer-
kenom er ietsin te bereiken.

De opleiding,ofhetnu gaatom
zuivere of toegepaste kunst
vindtmeestalplaats aan eenvan
de vele kunstacademies, waar-
van Nederland er vele telt. Stu-
die-richtingen waaruit jekunt
kiezenzijn0.a.:AlgemeneIndus-
triële Vormgeving, Architecto-
nische Vormgeving, Fotografie
en/of Film, Keramische
Vormgeving, Monumentale
Vormgeving, Plastische
Vormgeving, Publiciteits- en
Grafische Vormgeving, Schil-
derkunst en Grafische Kunst,
Textiele Vormgeving en
Vormgeving in Metaal en
Kunstwerk.

Kraiswccrdpuzzel
Curacao - P.0.8. 577; Aruba -
Nassaustraat 110 en Bonaire -Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. de heerHubertLinkels.

| OPENLIJK DANK 1
t Aan de Amigoe voor I
| wéér een bommel-ding. X
t Zo ben je„masAmigoe" I
t voor mij. I

;: Beste Winston
:: De schep en de krui-:;
:: wagen staan ö
!! maandagmorgen ''"'" vroeg naast het riool, jj
;; Doe je best.
i ■

" 'Klompvoetje I

;; Hetkost ons wat geld om t
;; je te plagen. Maar we t
;; hebben dat er graag X
;; voorover. ♦

■<p « Mt*<

;; Aan dekoningin van O'banda f. en haar hofnar: X

" " Het was hardstikke gezellig. X
;; De drank was bovendien uit- ♦
;; stekend, want we hadden niet i

" eens eenkater.
het bezoek ♦

>»«♦«♦♦♦♦»♦♦»»«♦ ê

1 Theo
t Gedraag je. Teveel;;
t energie kun je metver-;:
1 ven makkelijk kwijt.

H, kom, i
even lekker
knuffelen! t

I: dBvE

0 DonJuan J
;; Ik hgd je willen waar- X; schuwen om morgen I; geen handjeplak te spe- i
;; len. Maar datdoe ik niet. i
" Wee echter je ge- 1
1 beente... i

»♦»♦«♦♦»»♦♦♦»«»«♦»>»♦«

t Nog vijf nachtjes sla- ::
t pen dan zal ik vijf ::l nachtjes bijna niet '■'.
I slapen!

i*"»"» ][
','. Knutselaar
;; Je blijft met je handen van ','.
" de bezem af en aan het;;

" ' schuurpapier mag je ook ;;:; niet komen. Daar had ik al ';; een bestemming voor. ',
;; Timmervrouw. ;;

:: Leuk hè, die Pak-1: kerdjes... Door iede- i■ reen gelezen en voor I
jj een schijntje te plaat- I

" sen. Zou je er ook niet X

C»~s eentje opgeven? t
♦ Hetopgevenvan "Pakkerdjes",dierespectievelijk vijfentien guldenkos-tten, kan geschiedenbij hetredactie-secretariaatvan deAmigoe.DeAmi-
♦goe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op
fbasis van zijn inhoud te weigeren.

f\APA ONTSPANNING

KIES-KEURIG

welwillende lezer; 36. dierenge-
luid; 37. laatstleden; 38. spil.
UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijkalsgelukkigewin-
naar van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

HORIZONTAAL: 1 schaakterm;
4. groente; 7. schade, nadeel; 10
lidwoord; 11. en dergelijke; 13.
landbouwwerktuig; 14.
stilstaand water; 16. vrouwelij-
ke titel; 17. pit; 19. zintuig; 21.
vrucht; 22. slim; 23. balspel; 25.
roemen; 27. alsvolgt; 28. aardap-
pel; 29. omroepvereniging; 30.
vrouwelijke titel; 31. regerings-
reglement; 32. plant; 39. vallei;
40. boom.

FrèreKaspar
HuizeLa Salie

Aruba
De winnaar kan zijn prijs na
identificatie afhalen op hetkan-
toor van de Amigoe Nassaus-
traat 110 (tot 15.00 uur 's mid-
dags).
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ARUBA
AGENDA

jDORURENAMIGOE: 08.00-12.00/
117.30uur;zaterdag gesloten.

.on: 24333 (drie lijnen).

spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
jen22316.
Oy:027-849.

Wc. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

,IE: 100.

HCENTRAUE.nS.
ERTJES verschijnen op dinsdag en

i en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-14.00-17.00 uur worden opgegeven;

opzaterdag. Alleen zoekertjes, dieWiag en donderdagvoor 10.00uur
i zijn, kunnen de dag daarop (dus
gen vrijdag) verschijnen.

EOPEN
EVARD THEATER
Buur "BlackWidow" (18jr.);24.00uur
thaneraErotica" (18 jr.).
J0uur "Mica In Wonderland" (alle

■S-IN: zaterdag 20.30-24.00 uur en
3 21.00 uur 'TheLiving DayUghls"

A'S (weekeindedienst)
jstad:Santa Cruz, tel.: 28028.
loolas: SanNicolas, tel.: 45712.

-** " "
TREGELING DOKTOREN
stad, Madiki,Tanki Hip,Noord, Tanki
ert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
Mn, Noord 68, tel.: 22694/21522.
ftiquito, Savaneta en San Nicolas:
E. Weststrate, viaCentreMedicoSan
f, tal.: 48833.tots: dokter R. Bryson, tel.: 24254/

t ■ -II Dienstverlening
i meteen
iPersoonlijk karakter

SSEBi
i Beatrixstraat34

Tel.: 22720
«Irijfsverzekerïrug/
f
fISEN
HT INFORMATION CENTER: dage
eopendvan 07.00-20.00uur; na 20.0C
formaties via verkeerstoren.

D SERVICE CENTER (Oranjestad);
lüurper daggeopend(alleen geslo-
>n zondag 20.00 uur tot maandagmor-
-7.00 uur).

(TER HORACIO ODUBER HOSPI-

Ptel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
■19.30 uur.

_\G
PSEN
KL

"uur opvoeren Birinia den comeback-
toPro Arte(mmv.:DobteRen La Nueva
kacion).
[HTING "PROMOVE BALOR POSl-

>uur "onthullingbord" Palabradi siman
tpuntEuwensweg' Zwijssenstraat.

*** " *
NDAG
pSEN
«ISTENSCHIP►"20.00 uur"Carla C"- vert. Selma.
"OOKMU.

'uur inwijding drijvend dok.

*!ARUBA
'^RDAG: 18.00 Style with Elsa
_ch (CNN); 18.20 Science and
notogy (CNN); 18.40That's Incre-£'9.3oBig story(CNN);2o.ooTete-pa; 20.30 St. Elsewhere (Family
*y);21.20Estreno (Babycomesho--122.55 CNN international news;
"CNN Sports tonight (live); 24.00hg.

_DAG: 17.00 Studiosport; 17.55
f*ay to heaven; 18.40This week inre-'(CNN); 19.30Memoria; 20.00Showti-
,2o-30 Telenoticias; 21.00 Quo Vadis;
5 CNN international news; 23.00 Paul

* (Shari LMrich); 23.30 CNN Sports to-
"(live); 24.00Sluiting.

18.00 Mr. T.; 18.30CNN Inter-
vaal News; 19.30World Tomorrow;
JTelenoticias; 20.30YouAgain; 21.00
*%; 22.00 Telenovela: Venganza de
_: 22.45 This week in Japan; 23.10
X*e: today; 23.30Sports tonight (live);
10Sluiting.

fcfSEN
„uur (eredivisie) Nactonalvs Estrella -"Sportpark.

!J*aljSr(eredivisie) RCA vs Bubali - Wil-

-5 t.ÜUr aanvangtoernooi "Gran campec-
_«Psi Cola futbol di Sala '87" - banen"«dub, StaCruz.

C ' \L£ *"*«»/*« ofspoedeisendgevat
*"*» Uweiland

GEEN RAMP

6> charter maatschappijvan
I J^ederlandse Antillen vliegt

lr.net uitsluitend beroepspilo-
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zondag: 4.00-8.00
PANNEKOEKEN

15 soorten
en POFFERTJES

DE DISSEL

AMIGOE

Wïfl H Trekking
Sportlotto

Jr I nummers:

M C NTHOL 'Marlliiini _2
Metcomplimentenvan:. Superior TobaccoCo.

Weer problemen met
taxi-chauffeurs

Passagiers nurondrit gemaakt over eiland
APADES ORGANISEERT op

maandag 17 augustus een infor-
matieavond voor belangstellen-
den van zes jaar en ouder die
geïnteresseerd zijn in het leren
zingen enpiano spelen. Deze bij-
eenkomstbegint omzevenuurin
het voormalig Viana-gebouw,
aan deBernardstraat 101in San
Nicolas, en staat onder leiding
van muziek/zanglerares,Rhoda
Frigerio.

ORANJESTAD -Door de
regering werd deheer ServioRa-
ven uit Venezuela, tot GoodwillAmbassador benoemd omdathij
al veertig jaar ieder jaarnaar
Aruba komt. Voorts werden ere-gast-onderscheidingen uitge-
reikt aan de Amerikaanse
echtparen: John en Harriette
Bennett en Bernice en SteveSelsky. De onderscheidingen
werden uitgereikt doorTimWer-
leman, van het Toeristenbureau
in tegenwoordigheid vanFrank
Conway en Jan van Nes Jr, van
dedirectievanArubaßeachclub.

Deze jaarlijkse dansgebeurte-
nis is een van de meest bekende
en drukbezochte evenementenin de Europese danswereld. Het
geheel bestaat overwegend uit
een grotehoeveelheid cursussenmoderne-, klassieke-, jazz-, en
folkloristische dansen, choreog-
rafie, danscompositie, gegeven
door internationaal zeer beken-de dans-docenten en dansers uit

ORANJESTAD- Onlangs
heeft Wilma Kuiperi- Jansenberoeps danseresen docente,
in Köln, West-Duitsland, de
21e internationale danscur-
susgevolgd.

Wilma Kuiperi-Jansen naar
internationale dans-cursus

alle delenvan de wereld zoals
Van Manen, Taliaferro, Alvin
Ailey, Trisha Brown, Louis Fal-
co en Nikolai.

Naast decursussen wordener
verschillende workshops en de-
monstraties gehouden, alsmede
een jaarlijkse choreografische
competitie, waar choreografen
nieuw werk kunnen laten zien.
Tijdens haar danswerkzaamhe-
deninEuropa heeft Wilma Kui-
peri-Jansen in het verleden
meerdere malen de internatio-
nale dans-cursus bezocht. Dit
jaar heeft zij op medewerking
van de Sticusa en het CCA kun-
nenrekenen.

In West-Duitsland

ORANJESTAD — By aan-
komst van hettoeristenachip
"Regent Star" in Oranjestad
werden wederom problemen
veroorzaakt doorTaxi chauf-
feurs, die ditmaalgeenenkele
passagier kregen om te ver-
voeren. De Regent Star had
besloten ditmaal het wa-
tersport programma naar
Holiday Innte latenvervallen
en met acht toerbussen de
passagiers over het eiland
eenrondrit aan te bieden.

Detoerdirecteur liethoren dat
by deeerste aankomst op Aruba
niet voldoende taxi's aanwezig
waren om de passagiers te ver-
voeren terwijl vorige week de
toerbussen door de tax-
ichauffeurs werden geblokkeerd
en denodigeonrust onder depas-
sagiersveroorzaakte. Inkringen
van de taxichauffeurs was men
erg ontstemd dater nietste ver-
dienenviel. Voorzitter Hendrik
Croes steldeop dehoogte te zyn
dat de directievan detours aan
boord van de Regent Star door
haar vertegenwoordiger opAru-
baopdehoogtewasgesteld dater
problemen met detaxi's waren.
Aangezien men dit reeds twee-

MEP-handtekeningactie
Premier Eman dankt overige Arubanen
voor in regering gesteld vertrouwen

11-10 Is weliswaar een kleinst mogelijke meerderheid,
maar deoppositieweetuitervaring inhetverleden datdaar-
mee ooknogwel geregeerd kan worden. Dat een meerder-
heid van 11-10ookrijk aan problemenkan zyn hebben we
de afgelopen maand nog kunnen ervaren. Al heeft dan de
handtekeningen actie weinig waarde, toch dient er reke-
ning mee te worden gehouden. Het zyn niet tweehonderd
burgers die aan een demonstratie deelnemen, maar meer
danvyftienduizend mensendiehun handtekening hebben
gezet. Ofschoongeenofficiële dochzuivereenpolitieke ac-
tie kan daaraan zonder meer niet worden voorbijgegaan.
Het moetvoor deregeringspartyen eenduidelijk tekenaan
de wand zyn, dat getracht zal moeten worden die kleine
meerderheid desnoods te vergroten. De uitslag van de
handtekeningen actiewyst ookerop datverkiezingen wei-
nig veranderingen zullen brengen.

Het volk van Aruba dat niet deelnam aan de actie heeft
duideiykgetoonddatmenwil hebbendater doorgeregeerd
wordt dat er doorgewerkt wordt— zoveel mogeiyk teza-
men—omAruba uitdeeconomische chaos te halenwaarin
dehuidigeregering ditbyovername aantrof.Datmen opde
goede weg isbleek afgelopen week uit de uitlatingen van
minister De Koning, dat hy alle waardering heeft voor de
wijze waar opAruba de zaken worden aangepaktom uit de
moeilijke tijden te komen. Daarin maggeenstagnatieont-
staan. Daarmee isAruba niet gediend.

Zeer terecht liet degouverneur daarop de NEP weten dat
hij kennis heeft genomen van het aantal ingediende
handtekeningen, maar dat hy niet borg kan staan voor de
MEP-verklaring aan hem dat de handtekeningen alleen die
van kiesgerechtigde ingezetenen van Aruba betreffen. Een
volkomen Juist standpunt omdat men toch niet kan ver-
wachtendatde gouverneurgaatonderzoekenofdezebewe-
ringen inderdaad Juist zyn. Daarvoor moet de NEP dever-
antwoordeiykheid dragenwelkeparty echterinmiddelsna-
drukkeiykverzocht —uit vreesvoorrepresailles—de iy_-
ten methandtekeningen ter plaatse te vernietigen. Welis-
waarwordtgestelddatdehandtekeningen actieeenopinie-
peil ing was zodat het aantal kiezers dat de regering naar
huis wil sturen aanmerkelijk groter zou moeten zyn. Dat
kan dan wel zo zyn, maar iedereen die dit wilde heeft de
kans gehad deel te nemen. Immers nietalleenwerden huis-
bezoeken gebracht maar in de pers werden ook uren en
plaatsen bekend gemaakt waar men kon komen tekenen.
De oppositiepartyen hebben hun leden vry gelaten of zy
wilden tekenen. Alleen de PPA — eens de grootste vyand
van de NEP— heeft opbescheiden schaal meegewerkt.

Ilu 33 procent van dekiesgerechtigden tekende, kan de
vraag gesteldwordenwat ishetstandpuntvan derest, die67
procent vertegenwoordigd? Wij verwachten niet dat de
handtekeningen actieveel veranderingen in dehuidige si-
tuatie zalbrengen. Gebaseerd op het aantalkiesgerechtig-
den— de NEP liet alleen kiesgerechtigden tekenen —van
november 1985 biykt dathet aantal handtekeningen iro-
nisch genoeg33procentvan dekiesgerechtigden vertegen-
woordigt. En 33procent—de regering heeft het deafgelo-
pen maanden vele maandenmoeten horen—is geenbasis
omdemocratischop teregeren. Daarom verwachtenwy met
een meerderheid van 11-10datweinig zal veranderen. Im-
mers nietdehandtekeningen maardeStatenbeslissenwat
er gebeurengaat.

OP INITIATIEFvan de MEP werd in deafgelopen twee we-
ken op Aruba een handtekeningen actie gehouden, waar-
door afgelopen donderdag aan gouverneur Felipe Tromp
14578handtekeningen konden worden getoondvan men-
sen die allen verzochten om nieuwe verkiezingen uit te
schrijven. De NEPvoerde dezeactieuit inopdrachtvan zyn
congreswaarbij gebruikwerdgemaaktvandemogelijkheid
indeStaatsregeling—hoofdstukéénartikelveertien—dat
eenieder de gelegenheid biedt schriftelijke verzoeken bij
hetbevoegd gezagin te dienen. De gouverneurkreeg van de
NEP de verzekering dat alle op de lijsten voorkomende
handtekeningen door de NEP geverifieerd werden als
handtekeningen van kiesgerechtigde ingezetenen van
Aruba.

Drie en dertigprocent

leid dat duizenden mensen zon-
der werk zitten meehelpen om
Aruba uit die misere te halen,
tracht men doornegatieve acties
—die alle weer mislukken—de-
ze pogingende grondin teboren.
Hetfeit datruim twee derde deel
van de bevolking weet dat de
regering werkt om Aruba uit de
misere te halen en detekenen
zichtbaarbeginnen teworden, is
deoorzaak datslechtsdertigpro-
cent aan deMEP uitnodiging ge-
volgheeftgegevenomtetekenen
ofte komen tekenen. Als dit het
geval was geweest, aldus pre-
mier Eman, dan zouden er veel
meerhandtekeningengezetzyn.
Zewetennu dathun actie eenfia-
sco is.

ORANJESTAD —Ofschoon minister president
mr HennyEman gisteravond
in Telenoticias alscommen-
taar op de handtekeningen
actie van de MEP liet horen
dat deze actie niet serieus
werd genomen, bracht hij
toch dankaan derest —bijna
zeventig procent — van de
kiesgerechtigden dieniet aan
de uitnodiging van de MEP
om hun handtekening te zet-
ten gehoor hadden gegeven.

Depremierzag dit alseenblijk
van vertrouwen en een aanspo-
ring om door te blijven werken
om Aruba uit de economische
chaos te halen, waarin derege-
ring heteilandanderhalfjaarge-
leden bij overname aantrof. Wathet niet serieus nemen van de
handtekeningen actie betreft
wees de premier erop dat dit
moeilijk is als men zelfs kinde-
ren en toeristen laat tekenen.
Terwijl deactie bovendien tegen
het constitutionele systeem is.
Dat de MEP daarbij hulp van
Nisbet kreeg interesseert hemniet. Inplaats dat zij, die ver-
antwoordelijk zijn door hun be-

Premier feliciteert
Sociedad Bolivariana

ORANJESTAD — Minister
president mr Henny Eman zond
een gelukstelegram aan de So-
ciedad Bolivariana deAruba in
verband met hetvijftig-jarig be-
staan. In het telegram stelt pre-
mierEman het tebetreuren dat
hy niet aanwezigkon zijn op de
dagvan het vijftig-jarig bestaan
vanwege het bezoek van minis-
ter drs Jan deKoning. Premier
Eman zegt verder in zijn teleg-
ram dat debevolkinger trots op
is, datSociedad Bolivariana het
eerste cultureel centrum van
Aruba isen datSociedadBoliva-
riana navoltooiingvan dereno-
vatie de toekomende plaats in
het sociaal en cultureel leven
van Aruba weer zal gaan in-
nemen.

Laterbleekdatdetourdirector
aan boord van het schip door de
agentopAruba nietop de hoogte
was gesteld dat de problemen
met de taxi's waren opgelost en
ereen overeenstemmingwas be-
reikt. Daarom besloot hij de
tocht naar Holiday Inn te ver-
anderen in een toer over het ei-
land.

Taxibond-voorzitter Croes
wees erop dathieruit duidelijk
blijkt dat de tocht naar Holiday
Inn voor watersport niet in de
package zit en de passagiers
daarvoorooknietvooruitbetaal-
den, zodathetvervoer voorreke-
ningvan dè taxi's moet komen.
Minister van Verkeer mrAngel
Bermudez betreurde gisteren de
gang van zaken ten zeerste om-
dat dit ook nadelige gevolgen
voor de komst van Regent Star
naar Aruba kan hebben. Door
problemenkan hunkomst in ge-
vaar worden gebracht. Hij be-
treurde hetdes temeer omdater
infeite tussen detoerbussenvan
DePalm en Pehcantoursmet de
taxi's reeds overeenstemming
was bereikt. Beide maatschap-
pijen hebben vergunning om
meer danveertig toeristen geza-
menlijk in een bus te vervoeren,
omdat dereisagentschappen dit
ook wensen om hun groepen bij
elkaar te houden. In verband
met de problemen haalde de be-
windsman het spreekwoord aan
"twee honden vechten om een
been, een derde loopt er mee
heen".

maalondervonden haden depas-
sagiers voor hun plezier en niet
voor problemen met taxi's naar
Aruba komen, werd besloten
niet naar het Holiday Inn terij-
denvoor watersport, dochdepas-
sagiers een tour over het eiland
aan tebieden.

Veel radio-programma's over Jaycees-thema

Jayceesweek over misbruik
van alcohol, drugs, kinderen

Premier en ministers
op informatie-avond
van debibliotheek

ORANJESTAD — De Natio-
nale bibliotheek begint binnen-
kort met een serie informatie-
avonden waarop ook gezagdra-
gers gegevens zullen verstrek-
ken over diverse interessante
onderwerpen en vragen van het
aanwezig publiek zullen be-
antwoorden. De eerste informa-
tie-avond, met alsonderwerpAr-
beid is op dinsdag 18 augustus,
om acht uur, in Centro dibarrio
Brazil. Aanwezig zullen zijn,
functionarissenvan directie Ar-
beidszaken, minister president
mrHennyEman en andereleden
van deministerraad.

Arubaanse vlag
voor Regent Star

ORANJESTAD — Bij aan-
komst vanhettoeristenschipRe-
gent Star in de havenvan Oran-
jestadbleek het schip niet de
Arubaanse vlag — zoals ge-
bruikelijk bij binnenvarende
schepen—in top tevoeren maar
de Antilliaanse vlag. Dit werd
door de ontevreden taxi chauf-
feurs die aanwezigwaren direct
opgemerkt. Uit een gesprek met
dekapitein werd begrepen dat
deze niet op de hoogte was dat
Aruba een land was en dat de
Arubaanse vlag gevoerd diende
teworden.Detaxichauffeurs lie-
ten zien dat hun Arubaans hart
opde goedeplaats zat, zijkochten
eenArubaansevlag enboden die
aan de kapitein van het schip
aan. Deze aanvaardde de vlag,
streek de Antilliaansevlag en
hees daarna de Arubaanse vlag
in top.

MAANDAG
DIVERSEN
INFORMATIEAVOND
19.00uurover muzieklessenbij mevr.Rho-
da Rgueroa Viana's geb., Bemhardstraat
101.
JAYCEES
08.30-08.45 uur aanvang progr. over
"drugs, alcohol enkindermisbruik" - via ra-
dioCanal 90.

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

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
Oranjestad: 10.00uur doopdienst,(crèche
en zondagsschool) dsA.van denDoel.
SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA van
denDoel.
PIEDRAPLAT: 10.30uur dsH. Hessen.
SAN NICOLAS:09.00uur dsH. Hessen.

NWIWA wintpas in verlenging
Dames-basketballwedstrijd
NWIWA-Leonisa op goed peil

ORANJESTAD — Gisteren
werd het spantenbierglas gehe-
ven vanwege het bereiken van de
hoogste top in de constructievan
deuitbreiding van de vertrekhal
van deinternationale luchthaven
Reina Beatrix. De constructie-
werkzaamheden worden uitge-
voerd doorBohama nv onder di-
rectievoering van Associated
Architects Aruba nv.De opleve-
ring van netgebouw wordtbegin
oktober ditjaarverwacht.

ORANJESTAD—Dejaarlijk-
se Jaycees-week is dit jaar
van 16-22 augustus en heeft
als thema: Misbruik van
drugs, alcohol en kinderen.

Hetprogramma begintmaan-
dag om half negen 's morgens
meteenvijftien minuten durend
programma overdrugsmisbruik
op hetradiostation Canal 90.
s'Avonds van acht tot halfelf
wordt in Centro Educativo Cris-
tian een forum gehouden over
hetzelfde onderwerp. Vanaf 18

niets voorstelde. Deze commen-
tator is aanteraden dewedstrij-
denbij tewonen omzichervan te. overtuigen dathet spel dat gele-
verd wordt echt iets is. Door ne-
gatievekritiek wordt een sport
alleen maarafgebrokenen daar-
mee is niemand gediend. Men
moet niet vergeten, dat zonder
teams er geen competitie moge-
lijkzouzyn,geenBasketbalbond
zou bestaan en dat dan pas van
nietsvoorstellen kan worden ge-
sproken.

DE ARUBAANSE REGERING
heeft een wijziging aangebracht
in het tariefvan zekere officiële
documenten, verkrijgbaar bij
Bevolkingen Burgerlijke Stand.
Er wordt vijfflorinrekening ge-
brachtvoor eenbewijsvan natio-
naliteit en voor een familieboek-
jeofduplicaat hiervan. Tien flo-
rin voor een bewijs van inschrij-
ving/afschrijving en voor een
eenvoudig trouwboekje, 25 flo-
rin voor een luxetrouwboekje en
één florin voor een geboortebe-
wijs en inschrijving/afschrij-
ving.

Hoofdprijs blijft
in Sportlotto-pot

ORANJESTAD — De hoofd-
prijs van de Sportlotto
(’.8.526,25) is ookgisteren in de
pot gebleven. Hij zal volgende
week tussen deelfentwaalfdui-
zend florin liggen. Niemand
bleek gisterenbij detrekking de
juistenummers: 18-20- 25-27 te
hebbeningevuld. Voordetweede
prijs (’.2474,55) waren er zes-
tien winnaars die ieder een be-
dragjevan ’.154,65krijgen.

augustus toten met 22augustus
is er iedere morgen om half ne-
gen eenradioprogramma opCa-
nal 90 over alcoholmisbruik,
drugsmisbruik enmisbruik van
kinderen van de Jaycees-
organisaties, terwijl het prog-
ramma op 22 augustus om tien
uur begint en een life program-
ma is.

Het thema op deze dag is
misbruik van drugs, alcohol enkinderen, waarby de luisteraarsvia de telefoon vragen kunnenstellen. Op dinsdag 18augustus
en woensdag 19 augustus wor-
denvanhalfnegentotnegenuur
s avonds programmas gepre-

senteerd over misbruik van
kinderen en misbruik van al-cohol.

Instanties die medewerking
verlenen aan de Jaycees-
programmaszijn: hetbureauLe-
ven en Gezins-moeilijkheden,
FADA, Douane-recherche, sec-
tie VerdovendeMiddelen, Voog-
dijraad,Kinder- enZedenpolitie,
stichting Bestrijding Alcohol
misbruik en verschillende ge-
neesheren.

ORANJESTAD — In een
spannende en op niveau ge-
speelde wedstrijd behaalden
dedamesvan Nwiwa Genera!
Contraetors een38-37basket-
bal-zege opLeonisa Sports.

Er moest extra tijd aan te pas
komen om een beslissing te
forceren. De reglementaire
speeltijdwasnamelijk met dege-
lijke stand32-32. De Amigoe te-
kent hierbij aan, datzowel Nwi-
wa als Leonisa sports in deze
wedstrijd heeftgetoond ookgoed
basketbalspel te kunnen leve-
ren. Dit integenstelling methet-
geen eenradiocommentator don-
derdagmiddag nog liet horen,
dat bij de dames alleen Connie
Francis Club en Marlboro kun-
nenbasketballen en derest maar

CAIRO — Ex-minister van Bin-
nenlandse Zaken van Egypte Ismail
isdonderdagthuis inCairo ontsnapt
aan een moordaanslag. De aanslag
werduitgevoerddoor 4personen, die
vanuit een auto schotenlosten op Is-
mails huis.
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Voldoen niet aan conditie-eisen:
Nu 22,91 m. ver: JanKeizer en vier collega's

mogen voorlopig niet fluiteJlWereldrcord kogelstoten
verbeterd

Tijdens interland:

In de eerste divisie versloeg
Hubentut Westpunt dankzij
Norwin Albertus Eleven Bro-
thers met 4-2. Albertus tekende
namelijk voor alle vier de tref-
fers van Hubentut Westpunt.

de partij kwam, was dat echter
aan dekant van de Dominguito-
ploeg. Een razendsnelle counter
van Centro - na een uitstekende
redding vanPieternella -waarop
de verdediging van Scherpen-
heuvel niet snel genoegkon re-
ageren, stelde Hensley Felomi-
na in staat om in de30e minuut
de stand op 2-1 tebrengen. Drie
minutenvoor tijdbepaalde Shar-
londeWindtdeeindstandop3-1.

Deploegen hielden elkaarook
in de tweede helft lange tijd in
evenwicht. Meer dan zijn te-
genstander, stelde Scherpen-
heuvel goede pogingen in het
werk om op voorsprong te ko-
men, maar toen de doorbraak in

In de 16e minuut liet Scher-
penheuvel een uitgelezen kans
liggen om het initiatief te ne-
men. André Bernardus schoot
vanaf de elf-meterstip (wegens
een hands door een Centro-
verdediger) op de lat inplaats
van eronder.

om langszij tekomen. Viahetli-
chaam van een Centro-speler
(Pikeur) belandde debal voor de
voeten van Edward Henriquez
voor wie het een koud kunstje
was debal langseen ontsteldeen
uit positie verkerende keeper
Pieternella tegen het net te
jagen.

Zondag gaat het Asiento
voetbaltoernooi van start

Veteranen vanAsiento en SUBT spelen eerste duel:

Hilton Woods wint
eerste medaille

Op Pan-Am Games:

tic. Zij protesteert tegen het feitdathet nieuwe seizoen van start
gaat terwijl na verschillende al-
gemene ledenvergaderingen nog
steeds hetfinancieel verslag van
de bond over het afgelopen jaar
nietisgoedgekeurd. De volgende
vergadering hierover zal op 25
augustusplaats vinden. Het is te
hopen dat dan decharge aan de
bonds-penningmeesterkan wor-
den verleend.

WILLEMSTAD — Gisteravond
is het nieuwe shirt van de

eerste klusser Apache Volley
Masters ten doop gehouden.
Voortaan zal deploeg het woord
Amstel voor haar naamen ophet
shirt dragen tijdens de morgen
van start gaande volleybal-
competitie.

Op defoto zitPJR.-man Bobo
Nieuw van deAmstel Brouwerij
geheel ontspannen by de dames
van Apache Volley Masters, die
hun nieuwe shirt tonen.

De volleybal- verenigingWar-
waru neemt overigensonderpro-
test deel aan de nieuwe competi-

twee wedstrijden gespeeld. De
eerstevangtaanom 19.30uur en
hettweede duelom 21.15uur. In
de Amstel Sportagenda wordt
dagelijksbijgehouden welke du-
els ophet programma staan.

INDIANAPOLIS — De
eerste medaillevoor de Ne-
derlandse Antillen isbinnen.
De Antilliaanse zwemmer
Hilton Woods bereikte (een
gedeelde) derde plaats op de
50metervrije slag.

Het eerste doelpunt viel na
nog geen minuut spelen. Step-
hen Emelinabrak tussen deont-
hutste, nognietwarmgedraaide
verdedigingslinievan Scherpen-
heuvel door en loste een hard
schot dat de doelman nietklem-
vast kon krijgen. De mee naar
voren getrokken Sharlon de
Windtwaser alsdekippen bijom
het leer in het net te deponeren.
Een slordige uittrap van keeper
Pieternella bood Scherpenheuv-
wel in dezesdeminuutaldekans

Een kleine 300 toeschouwers
zagen Scherpenheuvel gistera-
vond goed partij bieden tegen
Centro, veel beter dan de score
waarmee uiteindelijk toch aan
hetkortste eind werd getrokken,
zou doen vermoeden.Beide ploe-
gen gingener in hoog tempo te-
gen aan en waren praktisch op
allefronten aanelkaargewaagd.
De beslissendefactor was echter
de kracht van de defensie van
Centro, waarinkeeper Ingemar
Pieternella weer een heldenrol
vervulde met talrijke knappe
reddingen.

WILLEMSTAD —Scherpenheuvel/Setel hoeft
zich geen illusies meer te ma-
ken opeen mogelijkekwalifi-
catievoor definaleronde van
de FFK-voetbalcompetitie.
Door gisteravond met 1-3 on-
deruit te gaan tegen Centro
Dominguito / IslandFinance
heeft men zelf de de deur
opengetrokken voor
Undeba/NAC dat mee con-
curreerde naar de vierde
plaats op de ranglijst welke
recht geeft op deelname aan
de play-offs. De Bandabaose
formatie heeft als gevolgvan
hetresultaat vangisteravond
in haar laatste (voor morge-
navond geprogrammeerde)
wedstrijd aan een gelijkspel
voldoende om zich definitief
te plaateen voor de eindron-
de. Tegenstander morgena-
vond van Undeba is hekkes-
luiterDeKoning/Grupo Nan.

Ook Suriname veroverde voor
het eerst op deze spelen een me-
daille. De zwemmer Anthony
Nesty voegde vrijdagavond een
bronzen medaille toe aan zijn
reeds veroverde gouden medail-
le. De in de Verenigde Staten
studerende Surinamer had
woensdagavond op de 100 meter
vlinderslag het goud veroverd.
Op de 200 meter vlinderslag
werddenegentien-jarigenu der-
de.Winnaarwerd deAmerikaan
Bill Stapleton in een tijd van
2.00,70. Nesty had een tijd van
2.01,09 nodig.

Het is voor het eerst datop de
Panamerikaanse Spelen door
een Antilliaan een medaille
wordt gehaald. Hilton Woods
werd op de 50 meter vrije slag
met een tijd van 23,39 seconden
samen met deCanadees Claude
Lamy derde. Torn Williams uit
de Verenigde Staten won diton-
derdeel in een tijd van 22,55.

WILLEMSTAD — Morgen
startweerhetbekende Asien-
to voetbal toernooi, onder de
naam Asiento Curoil Toer-
nooi.De openingvan ditvoet-
baltoernooi, waaraan weer
vele teams in een A-,B- en Ve-
teranen-klasse deelnemen,
begint om 16.00 uur met een
défilé, waarna enkele toe-
spraken worden gehouden.
Om 16.45 uur zal de officiële
aftrapworden verricht.

Dit jaarlijksterugkerend toer-
nooionderleidingvan E. Molina
en H. Bentura (toernooileider),
duurt tot eind oktober. Op 7 no-
vember vindt deprijsuitreiking
plaats.

Zondagmiddag om 16.00 uur
wordt het toernooi geopend met
een défilé achtereen drumband,
waarna devoorzitter van Asien-
to voetbal, E. Molina, het woord
zalvoeren. Nadat devlaggenzyn
gehesen, zal een vertegenwoor-
diger van Curoil een toespraak
houden, waarna deze deofficiële
aftrap zalverrichten.

Het toernooi kent drie klas-
sen: een senioren-klasse (A-
-klasse), een dames-klasse (B-
klasse) en een veteranen-klasse.

In de A-klasse komen uit:
UNA,PSV, Angua, Indepedien-
te, Brandweer, Juristen,Amoro-
sa, Abrahamsz HHHC, DTS,
Olympia, Belo Horizonte, Isla-
shop en The Champs.

In de B-klasse(dames) spelen:
Undeba, Nueva Union, Deporti-
voDafonte, Buena Vistaen Seru
Grandi.

Bij de veteranen zien we:
Asiento, SUBTCM,Jong Colom-
bia, De Koning,Abrahamsz
HHHC en s.v. Quick'6o.

De speelavonden van het
Asientotoernooi ophetveld van
Rust en Burgh zijnop alle dagen
behalve de zondag (na de ope-
ningswedstrijden) en op de
woensdagavonden. Er worden

ZEIST — Vijf
scheidsrechters uit het be-
taalde voetbal zijn door het
sectie-bestuur tijdelijk bui-
tenspel gezet. Nederlands
meest bekende en niet altijd
even geliefde Fifa-
scheidsrechter JanKeizer is
een van de vijf, samen met
Mulder, van der Laar, De
Munnik en Arnouts.

Hetbestuurvan hetbèta»
de voetbal staat op h«
standpunt, dat zelfs de bes*
scheidsrechters aan d
vastgestelde eisenvoor licW
melijke fitheid moeten vol
doen.Eisen overigens, die&
Fifa ook stelt,binnen bepaal
de grenzen. Nederland ha*
teert, net als Zwitserla»'
trouwens, de minimale nof
men die de federatie voof
schrijft. Van bijvoorbeeldEU
gelse, Schotse, Belgische e'
Westduitee arbiters wordt «I
dit punt door de nationa»1bonden aanzienlijk meer g*
vergd.

De Cooper-test ken voor <J'
Nederlandse scheidsrechte!1
devolgende normen: ze mo*
ten afhankelijk van hun lee»
tijd binnen twaalfminuten&1
volgende afstand nebbe'
hardgelopen:45 jaarenoudd
2600 meter, 41-44 jaar: 270»
meter,35-40 jaar: 2800 mete-
en onder de 35 jaar: 290*
meter.

Ditweekeinde zullen daaf
door een aantal duels cc'
andere scheidsrechter al'
leidsmanhebben.

De recordverbetering van de
Olympischkampioen inLos An-
geleswasuniek. Niet alleenver-
beterde hij tijdens hetprogram-
ma drie keer het wereldrecord
maar ookvijfmaal het nationaal
record. De Florentijn begon zijn
serie met een afstand van 22,19
meter. Hiermee kwam hij al me-
teen twee centimeter boven zijn
eigen nationaalrecord.

In zijn derde poging kwam hij
tot 22,91 meter. Dat was 27 cen-
timeter verder dan de prestatie
van de Oostduitser Udo Beyer
dieop 20 augustus 1986tot22,64
meter kwam. De Italiaan was
overigens in uitstekendevorm
bij deanderestotenkwam hijook
nog 22,72 en 22,84 meter ver.

VIAREGGIO — By atletie-
kwedstrijden in het Italiaan-
se Viareggio heeft deItaliaan
Alessandro Andrei het we-
reldrecord kogelstoten ver-
beterd.

Langvoorhetbeginvan het
seizoen is de scheidsrechters
uithet betaald voetbal, zoals
alleKNVB-arbiters, meege-
deeld dat aanstelling slechts
zou plaats vinden, wanneer
kon worden voldaan aan de
conditie-eisen. De semi-profs
hebben nog een herkansing
gekregen en zullen nog eens
instaatworden gesteldaande
voorwaarden te voldoen.

Zij hebben op 6 augustus
nietvoldaan aan deeisenvan
de conditietest. De vier man
van deA-ly'st (Mulder,Keizer
en Van derLaarzynookFifa-
scheidsrechter) en Arnouts
kregen donderdag een her-
kansing, maar slaagden ook
toen niet.

VOETBAL/RIO DE JANEIRO
—DertienBraziliaanse topclubs
willen 13 september beginnen
met eennationalecompetitie.De
voetbalbond, die vergelijkbare
plannen heeftinplaats vandere-
gionale competities, plus een
kampioenschapstoernooi, noemt
hetinitiatiefvan de clubs een op
fantasie gebaseerdeonmogelijk-
heid.

Nadat een drumband een
show heeft gegeven start om
21.30uur definale.

Brandweer ofKAE. Een van
de tweekomt in definaleuit te-
genPSV. Het dueldatbeslist wie
in definale terecht komt (tussen
Brandweer en KAE) start vana-
vond om20.00uur ophetvolley-
balveld van buurtcentrum Jan-
wé. De avond begint meteen de-
monstratie- wedstrijd tussen
Apache (inhunnieuweshirtvan
hun sponsor)en Odesa.

WILLEMSTAD — Vana-
vond wordt de finale wed-
strijdgespeeldvan hetvolley-
baltoernooi tussen de ver-
scheideneeilandelijkeen lan-
delijke afdelingen en depar-
tementen.

Voor ambtenaren:

Vanavond finale
volleyball-toernooi

Doelman Bats loopt
hersenschudding op

Korsou (de Curacaose volleybal-
federatie) met een wedstrijd tus-
sen de heren van Watakeli en
Xaverianen. Voorafgaand aan
de officiële eerste wedstrijd is
een défilé en openingscere-
monie.

Aan decompetitie 1987nemen
devolgendeteamsin devolgende
klassen deel:
DAMES:

Watakeli - Xaverianen in eerste duel:
Volleyball-competitie start zondag in het
SDK met 37 teams verdeeld in drieklassen

WILLEMSTAD — Morgen
start de volleybal-competitie
van de Federashon di Volibol

NEW VORK —De standen in deMajorLeague tot aan van-
daagzijn:
AMERICANLEAGUE
Oost
TorontoßlueJays 69 47 .595 —DetroitTigers 66 47 .584 IV»
NewVork Yankees 66 50 .569 3
MilwaukeeBrewers 60 55 .522 BIA8 lA
BostonRed Sox 54 61 .470 1454
Baltimore Orioles 52 64 .448 17
Cleveland Indians 44 71 .383 24K

West
Minnesota Twins 63 54 .538 —California Angels 59 57 .509 3'j
Kansas CityRoyals 58 57 .504 4
OaklandA's 58 57 .504 4
Seattle Marmers 56 59 .487 6
Texasßangers 55 59 .482 61»
ChicagoWhite Sox 46 68 .404 15'/>

NATIONALLEAGUE
Oost
St.Louis Cardinals 70 45 .609 —New Vork Mets 65 51 .560 s's
Montreal Expos 64 51 .557 6
Phüadelphia Phillies 59 56 .513 11
Chicago Cubs 59 57 .509 111»
PittsburghPirates 51 65 .440 191/»

West
Cincinnatißeds 61 57 .517 —SanFranciscoGiants 60 57 .513 lA
HoustonAstros 56 59 .487 3'/j
Los Angeles Dodgers 52 63 .452 TA
Atlantaßraves 50 65 .435 954
SanDiegoPadres 48 69 .410 12 1/»

AmericanLeague NationalLeague
slaggemiddelde (350 aan slag)
l.Boggs(Bos) .367 l.Gwynn(SnD) .370
2. Seitzer(KsC) .333 2. Galarraga(Mon) .332
3. Trammei (Det) .330 3. Guerrero (LsA) .331
4.Mattingly(NwY) .329 4. Raines (Mon) .330
5. DwEvans(Bos) .321 5. MThompson (Phi) .316

gescoordepunten
l.Boggs(Bos) 87 l.EDavis(Cin) 101
2.GBell(Tor) 82 2.Gwynn(SnD) 93
3. Whitaker(Det) 82 3. Coleman(StL) 86
4.DWhite(Cal) 80 4. Samuel(Phi) 86

binnengeslagen punten
l.GBell(Tor) 99 1. Wallach (Mon) 100
2. DEvans (Bos) 93 2. Dawson (Chi) 99
3.McGuire(Oak) 90 3. JClark(StL) 95
4.Joyner(Cal) 86 4. EDavis (Cm) 88
honkslagen
l.Boggs(Bos) 157 l.Gwynn(SnD) 160
2.Seitzer(KsC) 151 2.McGee(StL) 133
3. Puckett (Min) 144 3. Guerrero (LsA) 132

tweehonkslagen
1. DwEvans(Bos) 32 1. Wallach (Mon) 34
2. Boggs(Bos) 31 2. Galarraga(Mon) 32
3.Tabler(Cle) 30 3. Leonard (SnF) 29

driehonkslagen
l.WilsonCKaC) 12 l.Gwynn(SnD) 10
2.PBradley(Sea) 10 2. Samuel(Phi) 10
3. Drie spelers 7 3. MThompson (Phi) 9

homeruns
l.McGwire(Oak) 39 1. Dawson(Chi) 36
2.GBeU(Tor) 36 2. EDavis (Cm) 33
3.Hrbek(Min) 29 3. DMurphy (Atl) 32
4.Snyder(Cle) 28 4. JClark(StL) 30

gestolen honken
l.Redus(Chi) 38 1. Coleman(StL) 79
2. Reynolds (Sea) 38 2. EDavis (Cm) 42
3. Wilson (KsC) 34 3. Hatcher (Hou) 42

Werpcyfers (9beslissingen)
l.Henneman(Det) 8-1(2.19) l.Leach(NwY) 10-0(2.80)
2. Cerutti (Tor) 9-2(4.09) 2. Forsch (StL) 10-3(3.99)
3. Schmidt(Bal) 10-3(3.34) 3. Heaton(Mon) 12-4(4.16)

Drieslag
1. Langston(Sea) 188 l.Ryan(Hou) 181
2. Higuera(Mil) 170 2. Scott (Hou) 181
3.Clemens(Bos) 158 3. Hershiser (LsA) 143

Sflvcs
1. Henke(Tor) 26 1. Bedrosian (Phi) 31
2. Reardon (Min) 23 2. LeSmith (Chi) 29
3.Rhigetti(NwY) 21 3. Worrell (StL) 25

De politie heeft elfsupporters
gearresteerd. Drie spandoeken
met nationaal-socialistische
leuzen werden in beslag geno-
men. Tijdensdewedstrijdgingen
twee personen elkaar met mes-
sen telijf. Anderenbleken inhet
bezit te zijn van bedwelmende
middelen.Er waren driehonderd
agenten ingezet om het een en
ander rond het duel in goede ba-
nen te doen leiden.

Waar de agenten geen invloed
op haddenwas debotsing tussen
de Franse doelman JoelBate en
de Westduitse aanvaller Guido
Buchwald. De Westduitser liep
de Fransman omver en scoorde
met hethoofd. Vijfminutenvoor
het einde van de wedstrijd liet
Bats zichvervangen. Hij klaag-
de over duizeligheid enkon zich
het voorval niet meer herin-
neren.

Tijdens een onderzoek in het
ziekenhuis bleek hij een flinke
hersenschudding te hebben op-
gelopen. Hij keerde donderda-
gochtendwel metzijnploeggeno-
ten terugnaar Frankrijk.

De Deense scheidsrechter So-
rensen keurde overigens het
doelpunt van Buchwald af.

WEST-BERLIJN—Tydens
hetvriendschappelijke voet-
balduel tussen West-
Duitsland en Frankrijk in
West-Berlijn, dat door twee
doelpunten van Rudy Voller
door de thuisclub met 2-1
werd gewonnen, iserrondhet
veld ook behoorlijk ge-
streden.

NEW VORK — De uitslagen
van de vrijdag voor de voor-
naamsteAmerikaanse honkbal-
competitie gespeelde wedstrij-
denzyn:
AMERICAN LEAGUE:
Cleveland Indians —New Vork
Yankees 6-5,Boston Red Sox —Texas Rangers 9-3, Texas Ran-
gers — BostonRed Sox 9-4, To-
ronto Blue Jays—Chicago Whi-
te Sox 3-2, Milwaukee Brewers
—BaltimoreOrioles6-2,Minne-
sota Twins — Seattle Marmers
6-3, Kansas City Royals — De-
troit Tigers 7-5, Oakland AS —California Angels 7-6, (12 in-
nings).
NATIONALLEAGUE:
Chicago — New Vork Mets 6-1,
CincinnatiReds — San Diego
Padree 2-0, SanDiego Padree—Cincinnati Reds 15-8, Montreal
Expoe—PittsburghPirates 3-2,
Los Angeles Dodgers — San
Francisco Giants 4-3, St. Louis
Cardinals — Phüadelphia Phil-
lies 8-4, Houston Astros — At-
lantaBraves 8-4.

Hoofdklasse: Green Socks, Hur-
ricane VanDorp/Eddine, Shwa-
tanari, Sta. Rosa Stars/Nos
Strea, Xaverianen Alesie en
Zjuntan.
A-klasse: Amstel Apache Volley
Masters, Carnation Lluvia Vol-
leyClub, Green Socks, JollyAn-
gels, Odesa,Watakeli enXaveri-
anen.
B-klasse: Angelo Golden Stars,
Botan, Hurricane Van
Dorp/Eddine en Sensation.
HEREN:
Hoofdklasse: Jets AGT, Staka-
mahakchiBanco di Caribe, The
Birds Coca Cola, Warwaru, Wa-
takeli, Xaverianen Muebles
Kennedy en Zjuntan.
A-klasse: Frisian Flag Volley
Gents, Olympia, Sithoc Men-
singhCaminada, Warwaru, Wa-
takeli, Wishi Tigers en UNA.
B-klasse: Botan, Jets, Kamari,
Watakeli, Xaverianen en
Zjuntan.

Scherpenheuvel na nederlaag waarschijnlijk
uitgeschakeld voor de finaleronde van FFK

Na 1-3 nederlaag tegen Centro Dominguito:

ZRT6RDRG.5 AUGUSTUS lfAIVHUUt

r DONT REPLACE IT-REFACE ITI
Bathtubs, §?fe Slnks, Even Ceramic Tile

I Ut vs redecorate your K All Coiors-I bathroomorkitcher,with Jfc_- -—»». FullyGuaranteed■ our exclustvePorcelaincole. f fIJ —-^1 ' uw»«m—■

"7 ~

_\ m _ mJ iV7_'A^_l _ "^ \ _■_!■ »_rtw ifj

StroOTPnderbreklng '
Veel werkzaamheden kunnen wij voor Ü uitvo*!
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten W'l
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 16augustus 1987

vanaf09.00 t/m 16.00uur.
* Prof. Kernkampweg compleet. l

50iKODELA_ >̂
UITSTEL

OPENBARE AANBESTEDING
HetHoofdLandsgebouwendienstmaaktbekend datdeaanbeste"
dingvan hetprojekt:
„Bouwvan eenpolitiewacht te Barber" is uitgesteld e"
thansplaats vindt tenkantorevan de Landsgebouwef
dienstopmaandag 31 augustus 1987om 10.00uur de*
voormiddags.

Het Hoofd Landsgebouwendien-t
ing. H.E. Sprock.I >

MALTA AMSTEI
SPORTAGENDA

Standen Major League Baseball

Major League
Baseball

12

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Cha
biweg)
openingstijden:maandag t/m dondl
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zal
van 16.00uur tot na02.00uur; zondag
13.00 uur.

SCHAAKVERENIGINGCURACAO
iedere maandagavondom 20.00 uur
genheid tot schakenin hetMaduro Pt.....
ZEILEN
(WSU Jan Sofat en CSSA): 08.00 uu
fish-kwalificatieraces - SpaanseWalt
BASEBALL (jeugd)
10.00uur Armendarfsvs AGT; 13.001
Paf vs Contupo; 16.00uur Namevs Cf
Don Nicho HurtadoBallpark.

VOLLEYBALKAMP.OVERHEID
19.00finale -Sentro di bario Janwe.

ZONDAG
ZEILEN
(WSU Jan Sofat en CSSA) 08.00 uut
fishkwalificatie races -Spaanse Wat»

BASEBALL(jeugd)
10.00 uur Coco Rico vs GrootKWI
13.00uur Buena Vista vs Royal Scotl
16.00uur Armendaris vs Angelo FK>
Don NichoHurtado Ballpark.

MICROKORFBAL
10.00uurBeep-Beepvs Modelo-Zaal!

ASIENTOCUROILTOERNOOI
16.00 uur officiëleopening- voetbaN
enß.

ATLETIEK/NAIROBI -4
Ethiopiër Belayneh Dins<
heeft bijdeAfrikaanse Spel*
Nairobi de marathon gewon»
Hij legde deklassieke afstaO
de hoofdstad van Kenia af'
uur, 14minutenen 47 secoD*
Dinsamo werd op18april val
jaarin 2.12,58 winnaar vaf
marathonvanRotterdam. T
landgenoten van hem eindig
als tweede en derde.

0-0-0-0-0

VOETBAL/LISSABOÜ
Sporting Lissabon, werkg*
van Peter Houtman, heeft
nieuwe aanvaller gekocht.
VitoriaGuimaraes werd de J
ziliaan Paulinho Cascavel o'
genomen. Hij tekende voor
jaar.

In de derde etappe, 179 kilo-
meter van Manchester naar Bir-
mingham, kwam Rooks in het
pelotonbinnen metbijnaeen mi-
nuut achterstand op winnaar
Steve Joughin. Doordat Rooks
als 14e in het peloton net voor
McLoughlin (17e) eindigde,
bleefhij in het bezit van de gele
leiderstrui.

BIRMINGHAM — De Ne-
derlanderStevenRooks heeft
zyn eerste plaats in deRonde
van Groot-Brittannië, welke
hy overigens moet delen met
deBrit JoeyMcLoughlin, be-
houden.

Steven Rooks leidt
in Ronde van Engeland



Als onderdeel van dit zoeken
lijkt het hem interessant de oor-
sprong van hethuidigeAmerika
te achterhalen in zijn Iberisch
verleden en in Colombus. Hij
zegt vooral onder de indruk te
zijn van de schok van deze cul-
tuur met wat de Spanjaarden
brachten: een cultuurwelke zijn
wortels had in het joodse chris-
tendom welke zyn wil wilde op-
leggenvia het katholieke impe-
rialisme. Hetiseen oorlogtussen
God en een synthese uiteinde-
lijk, dat is dewereld waarin wij

CARACAS — De be-
langrijkste opdracht voor de
Latijnsamerikaanse schrij-
vers ishetzoekenvan debasis
van onze geweldige onvol-
wassenheid en van ons falen
omons definitiefin dewereld
een plaats te veroveren. Zo
stelde de Argentijnse schrij-
ver en diplomaat Abel Pose
vastdieinCaracas deRomulo
Gallegos- prijs voor 1987 in
ontvangst mocht nemen uithanden van president JaimeLusinchi. Deze onvolwassen-
heid heeft volgens hem alles
te makenmethetgodsdiensti-

Geen absolute garantie dat
Orlando Bosch niet ontsnapt

Venezolaanse minister:

De voorwaardelijk in vrij-
heid gestelde anti- Castris-tische Cubaan werd in hoger
beroep vrijgesproken van dehem tenlaste gelegde mede-
plichtigheid aan de sabotage

CARACAS - Het is on-
mogelijk een absolute ga-
rantie te geven dat Orlan-
doBosch Venezuela nietzal verlaten. Zoverklaardeminister van Binnen-landse zaken José Angel
Ciliberto.

schikking blijven van de
rechtbank totdat een uit-
spraak is gedaan over de
klachten welke tegen hem
door verschillende juristen
zijn ingebracht. De be-
windsman wees er op datzijn
ministerie zijn verplichtin-
gen nakomt maar dat men
geen magiers totzijnbeschik-
king heeft om te voorkomen
dat Bosch van de altijd be-
staande mogelijkheden ge-
bruik maakt om het land te

Abel Pose die eigenlijk Abel
Parentini Pose heet werd voor
deze prijs gekozenuit een totaal
van 124 mededingers. Eerder
werd deprijs al toegekendaan de
Peruaan Mario Vargas Llosa, de
Colombiaan Gabriel Garcia
Marquez en de Mexicanen Car-
-108 Fuentes en Fernando del Pa-
so. Pose won de prijs met zijn
boek Los perros del Paraiso
waarvanhij zelfzegtdathijdaar-
in via de verbeelding en gevoe-
lens deoorsprong en de wortels
van de Latijsnamerikaanse
identiteitheeftproberen bloot te
leggen.

Hy erkent dat hij ten opzichte
van andere schrijverswat uit de
toon valt, dathij heel andersisen
heel anders leeft dan zij. Dat
komt onder meer omdat hij in
Cordoba is geboren, in Buenos
Aires is opgegroeiden omdat hij
alsdiplomaat over de hele we-
reld heeft rondgezworven. Het
wasinPeruen Brazilië dathijde
ontdekking deed van deAmeri-
ka's. ledere schrijver schrijft op
basis van zijn eigen autentici-
teit.De mijne is intens gevormd
in BuenosAires, inLatijns Ame-
rika en in derest van dewereld.
Met deze drie verschillende uit-
valshoeken probeer ik mijn ei-
gen synthese te maken, zo ge-
tuigde hijbij gelegenheidvan de
uitreiking van de Venezolaanse
onderscheiding welke als een
van de belangrijkste op literair
gebied wordt beschouwd in La-
tijns Amerika.

Pose. LatijnsAmerika is een ge-
meenschap welke zich nog een
het vormen is, in een totale cri-
sis.Daaromvind ik daternietste
vierenvalt maarwel moet erna-
gedacht worden, met een kri-
tische geest, over deze episode
om uithetverleden nogteredden
watbetekenisvol is voor deana-
lyse van onstegenwoordige zijn.

Zijn boek moet men zien als
een inleidingvoor de lezer om
een bijzondere reis te maken
naar de gebeurtenissen welke
voorafgingenaan deontdekking
vanAmerika,aan dereisvanCo-
lombus, aan de aankomst in ons
gebieden ook aan deuiteindelij-
ke vernietiging, het plunderen
van ons continent. Pose moet
nietshebbenvan deplannen om
in 1992 te gaan herdenken dat
het vijf eeuwen geleden is dat
Amerika werd ontdekt en dat
men dit eeuwfeestzelfs wil gaan
vieren. Dit idee vindt ik ver-
schrikkelijk. Het zou beter zyn
een internationale diplomatieke
paranda te organiserenvan eni-
ge regeerders. Jekan namelijk
geen genocidegaan vieren, een
historischetragediewaaruit een
nieuwe wereld is voortgekomen
welke ook niet gelukkigis, aldus

leven. De werkelijke impuls is
volgens hem de taal, er is de
noodzaak fabels te creëren. On-
verbeterlijk is daarbij het trio
van Isabeldekatholieke, Colum-
büs en Fernando deAragon. Hij
wees er op dat hetofficiële ver-
haal van de koloniale overheer-
singeen versie is welkedooraca-
demicienreligieuzen isvervaar-
digd. Dat waren geen mensen
vanvleesenbloedmaarasexuele
wezens, bijna heilig. Hij achtte
het daaromvan grootbelang dat
deze officiële geschiedschrijving
van zijn mythes zijn heiligka-
rakter wordt ontdaan. Dit is wat
de schrijvers moeten doen. Zij
moeten daarbij doordringen tot
de rigoreuze werkelijkheid van
dehistorieen deze dan omzetten
in lichterefabels. De Argentijn-
se schrijver is van mening dat
Colombus een uiterst boeiende
figuur is, diefascineert met zijn
extreme dubbelzinnigheid wel-
ke alles van het huidige we-
relddeel alseen syntheseomvat.

verlaten. Net zo goed als het
onmogelijk is te voorkomen
dater gesmokkeldwordt, zo is
het ook mogelijk langs sluip-
wegen het land te verlaten
zonderdat de autoriteitendit
in de gaten hebben. De voor-
waardelijke vrijlating bete-
kent dat Bosch binnen het
rechtsgebied van de hoofd-
stadmoetblijven. Methetoog
op zijnveiligheid is hij opeen
geheim gehouden plaats on-
dergebracht.

aan een Cubaans verkeers-vliegtuig in 1976 zodat ditbij
Barbados in zee stortte waar-
bij tientallen Cubaanse spor-
ters om het leven kwamen.Volgens de dagvaarding was
Bosch betrokken geweest bij
het uitdenken van dit plan.
Na de vrijspraak in hoger be-
roep werdhij na bijna elfjaar
gevangen gezeten teheben in
Venezuelaopvrije voeten ge-
steld. Overigens is Bosch niet
helemaal vrij. Hij moetterbe-

Argentijnse regering ziet
sociaal pact alsnog stranden

Werkgevers en werknemers liggen dwars
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digdenmag men bijhet CGTniet
veel bereidheidverwachten om
Alfonsin te helpen aan ietswaar-
nahij nual enigejarenstreeft en
dat hij zou kunnen opvatten als
een politiek succes.

*****MAPUTO— PresidentBotha van
ZA heeft vandaag Mozambique ge-
waarschuwd datPretoria zich het
recht voorbehoudtomoptetreden te-
genANC- guerrilla- strijders in Mo-
cambique, ondanks het niet- aan-
valsverdrag datbeide landenin 1984
sloten. Botha vindt dat Mozambique
harder moet optreden tegen het
ANC.

ORANJESTAD —De "Statia
Reformation Party" heeft een
nieuw bestuur gekozen. Deze
verkiezingvondplaats op 17juni
en luidt alsvolgt: GeorgeN. Lyf-
rock president; Louis M. Brown
vice-president; Marchell Debbie
Brown secretaresse; Cheryl L.
Turner assistent secretaresse;
VeronicaLyfrock penningmees-
ter; Clive L. Brass public relati-
ons officer. Andere leden van de
SRP zyn: Leonie Brown, Alvin
Courtar, Marvin Berkel, Ken-
neth Mitchell, Leo Courtar en
MaryA. Brown. Tijdens dezelfde
vergadering werd Clyde van
Putten herkozen alspartijleider.

PHILIPSBURG—Het afgelo-
penboekjaar zijn er op StEusta-
tius dertig processen- verbaal
opgemaakt, waarvan vier
misdrijvenbetroffen. De overige
overtredingen waren voor het
rijden zonder rybewijs, het ry-
den met defecte verlichting of
hetrijden met een kapotte uit-
laat.

Nieuw bestuur
Statia
Reformation Party

De delegatiezal op Saba over-
nachten en te gast zyn in Cap-
tains Quarters.

THE BOTTOM—De minister
van Antilliaanse en Arubaanse
zaken, drs JandeKoning, en zijn
delegatiezullen dinsdagop Saba
arriveren voor een officieel
werkbezoek. Het programma
zieteralsvolgtuit:9.20uur: aan-
komst op deJuancho Yrausquin
luchthaven; 10.00 uur: bezoek
aan gezaghebber van het ei-
landgebied Saba W.S. Smith in
hetbestuurskantoor; 10.15 uur:
bestedingsoverleg met het Be-
stuurscollege van het eilandge-
bied Saba in het bestuurskan-
toor; 12.30 uur: lunch aangebo-
den door het BC van het ei-
landgebied Saba in Captains
Quarters- hotel; 16.00 uur: be-
zoek aanprojecten.

Delegatie De Koning
dinsdag op Saba

Haksteeg verwacht veel van
een oplossing diehij deautoritei-
ten in Montevideo voorgelegd
heeft die voorziet in samenwer-
king van Argentijnse en Urugu-
ayaanse havenbedrijven in de
vorm van een joint venture.
Montevideo is nog steeds zeer
geinteresseerd in hetproject, al-
dus Haksteeg, want door de
graanoverslag zal het aantal
buik-carriers van rond 60.000
ton dat dehavenaandoet, stijgen
van 20per jaarnaar rond 70. De
"spin-ofï" van deze activiteit is
groot. De Sovjetunie, die veel
graankoopt in Argentinië,volgt
de zaken met belangstelling
want de overslag zal naar
Haksteegs verwachting in Mon-
tevideo accurater en met meer
zekerheid, en dus goedkoop, ge-
schieden.

De beheersmaatschappij
IBHStiltoverigensnietzozwaar
aan dekosten van het werkloos
liggen van de DonaFlor in Mon-
tevideo. DirecteurHaksteegvan
de moedermaatschappij Ship-
mair in Rotterdam sprak van
"een investering".Deze is inmid-
dels gestegen tot bijna 2 Neder-
landse miljoen gulden omdat
IBHS sinds december 1985 zes-
tien lokalewerknemers in dienst
heeft, voor wie geen werk was.
'Daarom hebben we nu de

mooist geschilderde kraan van
het continent".

pen en Argentijnse bemanning.
Voorlopig zijn echter de haven
van Montevideo en de Neder-
landseexploitantenvan deDona
Flor de groteverliezers.

VolgensAlfonsin echter blijft
een sociaal pact een absolute
noodzaak wil het land uit zijn
problemen komen. De kans dat
hij zijn doel bereikt lijkt echter
zeer gering. Met in het naaste
verschiet verkiezingen voor on-
der meer het huis van afgevaar-

BUENOS AIRES — De Ar-
gentijnse regering onder lei-
ding van president Raul Al-
fonsin maakt moeilijke tijden
door. Met in het naaste ver-
schiet verkiezingen welke
van cruciaal belangkunnen
zijn heeft men te maken met
de dreiging dat het sociale
pact met werkgevers en
werknemers gaat stranden.

President Alfonsin die gerui-
me tijd zijn handen vol heeft ge-
had met de dreigingvan een mi-litaire opstand uit welke drei-
ging het wetsontwerp voort-
kwam voor het nieuwe rechts-
criterium van de passende ge-
hoorzaamheid in mensen-
rechten- zaken tegen militairen
heeft zich daarna gestort op een
andere zaak welke hem na aan
het hart ligt: een sociaal pact
waarbij regering, bedrijfsleven
en vakbeweging bepaalde af-
spraken maken op het gebied
van lonen enprijzen metalsdoel
de economie van Argentinië in
rustiger vaarwater te brengen.

Aanvankelijk leek dit sociale
pact er wel in te zitten. Maar
sinds enige tijd liggen de
werkgevers wat dwars. Zij ma-
ken zichonder meer drukover dehogerente- tarievenen de achte-
ruitgang in deafzet van hun pro-
ducten.Als gevolgdaarvanishet
hen onmogelijk de productie op
te voeren. De vakbeweging, hetAlgemeen vakverbond CGT, dat
onder leiding van de Peronisten
staat,blijft maar hamerenop het
aambeeldvan nieuweloons-ver-
hogingen waartoe de werkge-
vers naar hun zeggen niet in
staat zijn. Het enigewatderege-
ring een beetje lucht geeft is hetfeit dat het CGT afziet van zijn
strategie van algemene stakin-
gen. Daarvan heeft men onderhet bewind van Alfonsin er al
achtgehouden, welkenietzo suc-
cesvol waren. Dit neemt echterniet weg dat debestaande onte-
vredenheid zijn uitweg zoekt in
stakingen in bepaalde sectoren
van de Argentijnse maatschap-
pij. De staats- ziekenhuizen wa-
ren onlangs nagenoeg verlamd,
het personeelvan de luchtvaart-
maatschappijen voert verras-
sings- acties en evenzo doet het
spoorweg- personeel om slechts
eenpaar groeperingenmetname
tevernoemen.

Op basis van deze perspectie-
fll elkwam de Nederlandse dry-
-2 unde kraan Dona Flor naar3«f *?°ntevideo. De werkelijkheid
dipt er anders uit: De Dona Flor
itf j 8ter almeer daneen jaarroer-
oï °°8 aan de kade en heeft nog
diS^nkorrel graan overgeslagen.
al boeten waaraan de kraan en„ e te verladen schepen moeten
B^tlor den vastgelegd zijn een
it b voor de meeuwen.
,r y °elang deze situatie nog zal
n j^ftduren is niet duidelijk. De
ej^'jvende kraan werd in 1971
of th

°0r deArnhemse scheepsbouw
V * als baggerschip
-e jjfoouwdvoor de Westminster
jredging Company, die eigen-

ji7* is vanBos-Kalis. Toener in
f H °aggersector geen emplooi
e \J*T was voor het schip, werd
Ive |escmkt gemaakt als dry-
\i v ftde kraan voor de overslag
id en omgedoopt tot Do-
8' d6 "Deoaam jSontleendaan
$ cc hoofdpersoon uit
i jjlBraziliaans boek, die met

'" W»66 mannen tegelijk getrouwd
lcr De kraan werkt met twee

r weP?n tegelijkertijd aan
0 van dekraan.
\i n, **DonaFlorheeft eenhefver-
ji Sen van 25 ton over een af-

/ t^d van 38 meter en kan 600

'Het fraan peruur overslaan. Op
van 20bij50 meterstaat

CX aanarm °fB** van64 me"

&ört°°g' z°dflt °°k zeer no°g "g"
bediend kunnen

ivfpen. De maatschappij Inter-cj'onal Bulk Handling Servi-iJ^A^HS), een Antilliaanse,&Ater van deRotterdamse be-
l> efe»ShipmairBV en HesBe-
vsft

r NV charterden het schip
r6e ,°°B-Kahs, waarna alles ge-
veJ] was om met de graano-

' In i
q** beginnen.

L 1985riep de Uruguayaanse
ijw^Qdienst ANP bij openbare

v gegadigden opvoor
i erzorging van graanoverleg
Vri| avenvan Montevideo,een
*ertt 6 Voorwaairden was dat de
% .aan»heden moesten wor-

onder Uruguay-
«e _f v^ag en —*et Uruguayaan-

deANP van zyn
een dee'van de van

'«video zo diep uitbaggeren
■ii^00* grote schepen met een

ng van H meterkonden
OW enl°Pen. IBHS, de ex-

iii uvan de Dona Flor ' won
ftjjj Wrijving en kreeg de ver-

{V j°gte gaan werken.
!°llB ***werc* doortienmiljoen
0e £r en op tijd uitgebaggerd.
"Vm a Plor werd einde 1985
loojjMontevideo gebracht en dee» h^e,iJkekettingenstelsels
H».len werden door IBHS in
l9Bfi gele«d-Alleswasop ljan.
Wj gereed om de graano-
rtUrn8+°P de overeengekomen

""U» 1 beginnen. Er was een
ögUayaanse vennootschapgekocht, die als be-

-B°»aatschappij zou gaan

Montevideo — Op pa-
Pier was alles in kannen en
fuiken. Een Nederlandse
*faan voor graanoverleg in
?e haven van Montevideo, de
hoofdstad van Uruguay. De
iStagnatie enwachttijdenin de
Ilavens van hetbuurland Ar-
gentinië zouden worden be-iert. De opbrengst van het
Argentijnse graan zou doorlastenverlaging kunnen op-
lopen met een jaarlijks be-

"
g van tussen de 40 en 6°Mjoen dollar. De Uruguay-aanse havenzelf zou een dol-

r* p per overgeslagen ton in-
?*BBeren, wat extra in-

I*°mstenvan 15müjoen dollarj|erjaarzou opleveren. Het
'J*oject zou direct 23 arbeid-! jWaatsenopleveren, en indi-jktnaar schatting nogmeer.
r°yendien zou de haven-
activiteit in Montevideo toe-ftemen.

plan voor overslag Argentijns graan in havens van
Uruguay op papier prachtig, in praktijk een fiasco

Nederlandse drijvende kraan al eenjaar werkloos

De regeringen van Uruguay
enArgentiniëkomen vantijdtot
tijdmet verklaringenomhunbe-
reidheid te tonen tot integratie
van bepaalde sectoren. Met na-
me wordt daarbij gewezen op derol die de havenvan Montevideo
in deze zou kunnen spelen. De
praktijk is tot nu echter anders
gebleken. Argentinië geeft
kennelijk de voorkeur aan een
jaarlijksverlies van 40 tot 60
miljoendollarboven een vergro-
ting van derol van de haven van
Montevideo. De Uruguayaanse
regering heeft zelfs geen lauw
protest laten horen, maar lijkt
zich bij het Argentijnse verbod
neer te leggen. In Montevideo
gaatzelfs hetgeruchtdatUrugu-
ay overweegt in de haven van
Montevideo een vrije zone voor
Argentinië in te richten, waar-
door de graanoverslag kan
plaatsvinden door Argentijnse
bedrijven met Argentijnse sche-

De Dona Flor is inzet van de
traditionele concurrentietussen
Montevideo en de Argentijnse
havensteden. De havens van Ar-
gentiniëzyn ondiepen hebben te
kampen met een permanente
slib-afzetting. Montevideo daar-
entegen heeft een natuurlijke,
diepe haven waar ook schepen
met een grote diepgang zonder
problemen kunnen binnenlo-
pen. In deze concurrentiestrijd
leekUruguay ditkeer eenslag te
gaan winnen, want in de haven
van Montevideo kan sneller en
goedkoper worden gewerkt. De
DonaFlor kanvoornoggeentien
guldenper ton overslaan, terwijl
de Argentijnse overslagbedrij-
ven rond de twintig gulden per
ton inrekening brengen en door
degeringe diepte van de havens
de schepen niet volledigkunnen
lossen. De Argentijnen moeten
daarom de grotere schepen bui-
tengaats afladen, hetgeen niet
onder alle weersomstandighe-
denkan geschieden.

InternationalBulk Handling
Services BV hadzon acht a tien
miljoen gulden gestoken in de
voorbereidingenvan hetwerken
ziet de Dona Flor nu al zestien
maanden zonderrendement stil-
liggen. De Uruguayaanse be-
heersmaatschappijRentronic/
Servibulk SA kost aan running
costs ongeveer40 duizend dollar
per maand, hetgeen nu dusal is
opgelopen tot een totaal van 1,5
miljoengulden.

De graanoverslag in Argenti-
niëis inhandenvan enkele grote
bedrijven, diegezamenlijkin de-
ze sectordedienstuitmaken. De-
ze bedrijven bekeken deontwik-
kelingenin de havenvan Monte-
video met argusogen, maar re-
kenden er aanvankelijk niet op
dat de baggerwerkzaamheden
inderdaad uitgevoerd zouden
worden en dat de Dona Flor zou
kunnen gaan werken. Toen
echter de mogelijkhedenprak-
tisch aanwezigwarenen deDona
Flor voor ongeveer de helft van
deprijsvan zijnArgentijnse con-
currenten bleek te kunnen wer-
ken, kwam er een tegenmaatre-
gel.Deregering inBuenos Aires
vaardigde een decreet uit waar-
bij de overslag van Argentijns
graan door andere dan Argen-
tijnse schepen met Argentijnse
bemanning verboden werd. Dit
decreet verscheenkort nadat in
Montevideo de voorberei-
dingsfase was afgerond en het
contract tussen de Nederlandse
exploitant van de Dona Flor en
de Uruguayaanse havendienst
ANPopenbaar was gemaakt.

fungeren, de Uruguayaanse
vlag was in aanvang, het perso-
neel geworven. Tevens waren er
Nederlanders om het Uruguay-
aanse personeel in te werken.
Het wachten was nog slechts op
het Argentijnse graan, dat niet
kwam.
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PHILIPSBURG -Deze week
18 het nieuwe scholen- complex
Jpwde Mavo opgeleverd door de

Construction nv ex-
■#volgens het tijdschema. Deze
i komt enkelemaanden
Poda* devoormaligegouverneur
Pc Graaffschool haar gedeelte
pn het complex heeft betrokken.
Voorlopig zullen beide scholen
pc* oud ofgeleend meubilair
r°eten draaien, daarhetnieuwe

pas eind september geleverdzal
worden. Inaugustus 1985.zijnop
het eiland deMavo- brugklas en
deLTS van start gegaan in het
voormalige Antillean View-
hotel. Drie leerkrachten ver-
zorgden toen het onderwijs aan
49 leerlingen. Twee jaarlater is
het aantal leerlingen bijna drie-
maal zo hoog en zullen in totaal
negen leerkrachten in hetnieuwe
gebouwzowelalsin hetvoormali-
gehotel lesgaan geven. Naast de

Mavo enLTS zal ditjaarevenals
opandereeilandenhetgeval isde
LADVO vanstartgaan,een nieu-
we opleiding die de ETAO en
Huishoudschool vervangt.

Dat
destart van een nieuwschooljaar
niet altijd vlekkeloos verloopt,
blijkt wel uit het feit dat het
schoolbestuurvan deGwendolyn
vanPuttenschool deopeningeen
week heeft uitgesteld wegens
"technischeproblemen".

Argentijnse schrijver-diplomaatPose ziet
geen enkele reden om Columbus-eeuwfeest te vieren

EEN GENOCIDE KAN MEN NIET VIEREN
Taakvan deLatijnsamerikaanse schrijvers is oorsprongonvolwassenheidtezoeken
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I -lliCO I
American Life Insurance Company

Een internationale Verzekeringsmaatschappij zoektvoor haarvestiging in
Curagao

Een Bekwame Antilliaanse
HOOFDBOEKHOUDER

Wij vragen:— Kennis op M.8.A.-niveau.— Ruime boekhoudkundige ervaring in het bedrijfsleven.— Dynamische instelling; zelfstandigkunnende werken.— Goedebeheersing van deEngelse taal in woord en geschrift.— Goede contactueleen leidinggevende eigenschappen.— Bereidheid om tereizen indien nodig.— Leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 40 jaar.

Wij bieden:— dynamische werksfeer in een internationaal bedrijf.— uitstekende arbeidsvoorwaarden.— goede ontplooiingsmogelijkheden.

Schriftelijke sollicitaties in nei Engeis met volledige curriculum vitae terichten aan Mevr. C.M.A. Faries, Administrative Manager, P.O. Box 658,
Curagao, N.A. I

ge verleden van dit we-
relddeel.



AMNESTY INTERNATIOfc
werkgroep, CuiK

tel.: 676*

Ingezonden
Amnesty
Internationaal

UZAGONSopdeExpo-Fj,
staan,maarU wistnietwato
nesty International was?!E
nesty International is efl
politieke en onpartijdigeor|y
satie, dieopkomt voor alle Do
sen, die—waarook opdewi*
—slachtoffer zijngeworden,
dat derechten van de mer
hun land worden overtred^
Belangrijke zakenwaar Ams
ty International zich voor I 7
aJn: »1)Devrijlating van gewetefa
vangenen
2) Eerlijke processen voos
politieke gevangenen
3) Bestrijding van martelit
doodstraf. Cl
Elke maand zyn er daaronf
schrijfavonden, deeerst vofj,
de is maandagavond 17 au"
tus, om 20.00 uur op hetBr
Stuyvesant College. Ook f*
meerinformatiebent Uvan Jtte welkom! 12

De Zwitserse bank- rekening
wordt gebruikt voor ondersteu-
ning aan bevrijdings- bewegin-

Volgens deze Aspillaga heeft
Fidel Castro debeschikkingover
een eigen woninginelk derveer-
tien Cubaanse provincies. Ver-
der heeft hij een vloot aan
jachtenalsbezit en heefthij een
bankrekening in Zwitserland.
Het complex dat dienst doet als
Fidel Castro's woningin Havana
treft men alle mogelijke luxe
aan. Niets ontbreekt er, terwijl
de bevolking zoveel ontbeert. In
dit complex bevinden zich hon-
derden woningen voor zijn lijf-
wacht. Volgens Aspillaga is het
logisch datFidel Castro over een
jachtbeschikt maar gaat het te-
gen zijn ideologiein dathij de ei-
genaar isvan een vloot.

huidige verblijftplaats is onbe-
kend. Zoals wel meer gebeurt
wordt een dissident wel eens
naar Washington overgebracht
voor een interview dat door Ra-
dioMarti wordtuitgezonden. Dit
isdeopCubagerichtezender van
Voiceof America.

ENCHANTED GARDEN, de
nieuwste aanwinst op culinair
gebied, werd deze week onder
enorme belangstelling officieelgeopend. Het trotse eigenaars-
echtpaar Morgan-Duynstee ont-
ving allegasten die zowel in de
tuin, als debarofdebinnenzaten
(die onder andere voor vergade-
ringen gebruikt kunnen wor-
den), terecht konden. Het bar-
restaurant aan de Uranusstraat
5 isvanaf11 uur 's morgens geo-
pend voor de lunch en blijft op
vrijdagenzaterdagopentot 2 uur
's nachts, terwijl Enchanted
Garden de overige dagen om 1
uur 's nachts haar deuren sluit.

Defeestelijke openingwerdex-
tra luister bijgezet toen gedepu-
teerde AgustinDiaz van Econo-
mische Ontwikkeling en tevens
belast metdeFundashonEmpre-
sa Chikl, het eigenaars-echtpaai
de cheque kon overhandigen na-
mens deze stichting die voor ge-
deeltelijke financiering zorg
droeg. Daar werd uiteraard op
gedronken: op defoto vlnrgede-
puteerde Raymond Bentoera,
zijn collega Diaz, notaris Alex-
anderen deheer Morgan.

De Venezolaanse ambassa-
deur in Bogota heeft in een on-
derhoud met president Virgilio
Barco uitdrukking gegeven aan
"de bezorgdheid van Venezuela"
over deze zaak en meteen ook
"om uitleg verzocht". Minister
van Buitenlandse zaken Simon
Alberto Consalvi heeft inmid-
dels een protestnota overhan-
digd aan de Colombiaanse am-
bassadeur inCaracas. 'De natio-
nale regering heeft er geen be-
langbij de situatieop te blazen",
aldus het Venezolaanse rege-
rings- communiqué. Daarom
drongmen van het begin af aan
op een "nuchtere reactie".

wezigheid van de Venezolaanse
marine in hetbetrokken gebied
is opgevoerd. Er is een stipte
controleingevoerdopde Venezo-
laanse territoriale wateren na-
dateerder het Venezolaanse pa-
trouilleschipLibertad deColom-
biaanse korvet Caldas gesom-
meerd had zich te verwijderen.

Het Colombiaanse mari-
neschip is inmiddels terugge-
keerd in Colombiaanse wateren'
na drie dagenlangaan deVene-
zolaanse kant van de"grens" te
hebbenvertoefd in dezogenaam-
deGolfvan Venezuela. Het inci-
dent met het Colombiaanse oor-
logsschip heeft de hoogste lei-
dingvan Venezuelabezorgd ge-
maakt. De manier namelijk
waarop het zich in het Venezo-
laanse deelvan de Golfvan Ven-
ezuelaophield deedmeer denken
aan een provocatie dan aan een
ongelukje of een onschuldige
vergissing.Zo stondin een bulle-
tin datdoor hetpresidentiele pa-
leisMirafloreswerd uitgegeven.
Na een vergadering welke drie
uur duurde met leden van zijn
kabinet en politieke leiders gaf
de president opdracht tot alge-
mene waakzaamheid en bleef de
hoogstemilitaireleidingperma-
nent bijeen om de ontwikkelin-
gen op devoet te volgen. De aan-

CARACAS — President
JaimeLusinchi vanVenezue-
la heeft zyn strijdkrachten in
staat van paraatheid ge-
bracht en heeft het leger-
commando geconsigneerd
voor een "permanente ver-
gadering" naar aanleiding
van het incidentmet een Co-
lombiaansekorvet welke de
Venezolaanse territoriale
wateren binnendrong. Zo is
officieel meegedeeld.

Venezolaans leger paraat na
incident Colombiaanse korvet

gas was opgelost noemdeFebres
Cordero de enige mogelijkheid
om een bloedbad te voorkomen.
Deze wegens muiterij gedeti-
neerde generaal werd vrijgela-
ten, watdevoorwaarde wasvoor
hetbeëindigenvanpresidentFe-
bres Cordero's gijzeling.Mexicaanse

film in maak
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■
$ 117 U.S. MONTHLY

Purchase a 12.500m 2lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
Country Club. Swimming Pool. Church, Hotel.
Artificial Lake. Commercial Area. Gas Station.

Children's Playground. Farm. etc.

Loeated in the areaof most rapid growth
andvaluation in Venezuela, where landprices

are constantly increasing.
12.500 m 2lot (3.09 acres) from S 5000 U.S.
and easy monthly payments of S 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TOMAKE
THEBEST INVESTMENT OFYOURLIFE

Cut out this coupon and mail it withyour address
in order tosendyou further information

3 INVERSIONESINDELOP.C.A. "^^
Edtficlo Cavendes,Piso 8. Oticina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Pleasesend me. without obligation.
booklets and additional information on lots:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE:

COUNTRY

komst aan te gaan over het te-
rugtrekken van alle buiten-
landse millitairen, inclusief de
buitenlandse militaire bases en
hetbeëindigenvan militairema-
noeuvres. Over deze kwestie on-
der meer ging hij met Cuba
praten.

Fidel Castro heeft zijn collega
Ortega uitManaguadeverzeke-
ring gegeven dat men ten ui-
terste bereid blijft met Nicara-
gua samente werken,voor zover
men daartoein staat is. Het doel
hierbij is te bereiken dat deze
vredes- politiek voor Midden
Amerika effect sorteert en een
succes wordt.

Het gesprek leverde de
vaststelling op dat beide rege-
rings- leidershetvolledigmetel-
kaar eens waren dat het uiterst
positiefis en ietsgeheelnieuwin
de geschiedenis van deregio, dat
delandenin een houdingvan op-
merkelijke onafhankelijkheid
het Akkoord van Guatemala
hebben aanvaard.Daaraan zijn
zekernietvreemd deontzaglijke
inspanningenwelkezich hebben
getroost delandenvan deConta-
dora- groep in de voorbije jaren,
welke er steeds van uitgingen
datLatijns Amerika voor zijn
problemen zelf een oplossing
moest bedenken, dus ook ten
aanzienvan MiddenAmerika.

HAVANA—Aandeaanwe-
zigheid van militaire advi-
seurs in Midden Amerika
moet een einde worden ge-
maakt.Zomenen depresiden-
tenDaniel OrtegaenFidelCa-
stro van Nicaragua en Cuba.
Dit is volgenshen een onder-
deelvan de pogingen om tot
vrede in dezeregio tekomen.
Zo bericht het Cubaanse
persbureauPrensa Latina.

Tijdenshetwerkbezoekvan de
Sandinistische president aan
zyn Cubaanse collega is uitvoe-
rig gesprokenover de aanwezig-
heid van buitenlandse militai-
ren in Midden Amerika. De be-
spreking tussen beide presiden-
ten ving onmiddellijk aan na
aankomstvan Ortega inHavana
en duurde lang. Donderdagmor-
genwerd het gesprek voortgezet
en diezelfde dagnogkeerdeOrte-
ga naar Managua terug.

Hetin praktijkbrengenvan de
afspraak als onderdeel van het
regionale vredesplan omeen ein-
dete maken aan debuitenlandse
militaire aanwezigheid in het
gebied zou een belangrijke bij-
drage kunnen zijnaan devrede,
zo stelden de beide presidenten
vast, overeenkomstig een com-
muniqué dat na hun samen-
spraak werduitgegeven. Ortega
zegt bereid te zijn een overeen-

Ortega en Castro: buitenlandse
soldaten weg uit Midden-Amerika

Cubaansepresident: voor zover mogelijk bereidManagua te helpen

QUITO — De solidariteit
van Peru en Colombia heb-
ben het mogelijkgemaakt dat
Ecuador de aardbevings-
ramp van maart te boven kon
komen, zo beklemtoonde pre-
sidentLeon Febres Cordero
in zynboodschap bij gelegen-
heid van de Nationale
feestdag van Ecuador. Hij
stelde daarbij vast dat een
van de belangrijkste succes-
senvan zijnbewind tot heden
toeis geweest datdeguerrilla
dekop werd ingedrukt

Solidariteit Colombia enPeru geprezen

President Ecuador: guerrilla is
bedwongen, drugs slag toegebracht

DJALUNA 17 di ouguf
1987 ta kumpli eksaktamtü
192 ahakv a tuma lugó ak
Kórsou na Landhuis Kenejjj
granrebelion dikatibu di 1 u
guia primordialmente pa Kv
tanTULA. Tulatarealmentjii
éroe pa diferente motibu: *1) Éamotivakatibunanp^
ta trabou abou i eksigl libel,
denvnsituashonpolitiko i»0
masha difisil i peligroso.Ap
die echokv e tabata sakontfj
forsa ekonómikoi politikoer
ter a lucha, e a lantapara,kj*
silensio di opreshon, i bisa:
basta awor." H
2) Huntukv otro lidernanL
nera Bastiaan Karpata, PfWacao iLouis Mereier, Kapi
Tulaa mustrainteligensiao
royé denemanerakon nan at
nifïkó e rebelion. Tula a d1
muestradigrankonosemento
e situashon poli tiko i sosial4
tempu, etabata konosé almaL
katibui tombespiritudisu A
datarionan.Vishonstratégil,
Kapitan Tula tabata ampi
skèrpi, sigur si nos studiaet
kv nan a disenó pa nan "ma|
di libertat".
4) E a keda akseptapa e ml)
ria komo lider. Testimonit
esaki ta e echokv turtabaw
m'é: KAPITAN.
5) Tula tabata bonna altul
erevolushon franses i tombe
luchapalibertatna Haiti bcI
guia diToussaintL'ouvertul i
luchanan aki a inspir'é pro
damente. Su idealtabata: lil
turkatibu i establesé un Esl
Liber, basé riba prinsipiona
Fraternidat i Igualdat. Un
frasenan sélebre tabata: "Pa
siturhendea bini dicmesun
mé Mamai Tata, takon ant
porto ShoniunotroKatibu?'
hasimaluoramia libero20i
rumannanfordibuinankut»
tatene nan presuinhustamei
" Tula, realmente c bosero it
tibunan, a formule diun mal
klaruikonsisocmetanan i c
anan tras dic lantamentu &
diougustus 1795.

6) Finalmente Tula a muf
su luchai suidealnan. Nan i
brak'é,kima sukueru,kapsil
besafó ipone esakiriba vn
ribaRif. Apesardikuetaba*
kv eporabin murinamannJ
suopresornandivnmanera'
el, toge a sigui lucha te na 8'
amargo.

Konsiderando epuntonaß
ba elabora, lagando ainda ai
ferente otro opservashon r*
honékv ehazananandiKapl
Tula, nos diAsosiashonProl
hon Konsenshi Istóriko ta
kvkonvensf kv Tula ta nos!
nashonal maksimo i kv pa
1988mestertinakinaKörsO'
parke di éroenan nashonal,
kua Tula mester hana vn 'sentral.Pa duna forsa na e I
vikshon aki nosta hasiun y*
da serio na pueblo diKöréol
aportó nasu debidotempu ti
ku ideakomo ku plaka, pa >
souporyega na lokeya pa aJ>
ta bringap'e, esta unestótu*
presentativo diKapitan Tvl 1

Kapitan Tula:
Eroe Nashon

Remitido

WILLEMSTAD- Aanstaande
maandag herdenkt de Asosias-
hon PromoshonKonseshi Istori-
ko debloederige vrijheids- strijd
van de slaven in 1795onder lei-
ding van kapitein Tula. De her-
denking vindt plaats op het Rif.
Het programma begint om acht
uur 's avonds met de toespraak
van Charles Middelhofover de
Curacaose landbouw. Hierna
volgt een cultureel programma
met GrupoRitmiko, GrupoKas-
ka diPinda, Grupo Okey, Grupo
Nos Amistad en ImeldaValeria-
nus. Ookis er de gelegenheid om
eenkrans teleggenbijhetmonu-
ment.Degenen dievan dezegele-
genheid gebruik willen maken
moeten om half acht bij het mo-
nument aanwezigzijn en van te
voren contact opnemen met de
stichting.

Herdenking
slavenstrijd

Volgens Aspillaga wordt de
Panamese sterke man gebruikt
voor het sturenvan wapensnaar
Nicaragua,El Salvador, Hondu-
ras en Colombia. Noriega heeft
ook drie miljoen dollar verdiend
bij het door-verkopen van Ame-
rikaanse technologie aan Cuba.
Aspillaga wist ook te vertellen
dat de onlangs op Cuba aange-
vangencampagne tegen deAme-
rikaanse inlichtingen- dienst
CIAeigenlijk hetgevolgwas van
zijnoverlopen naar hetWesten.
Onderdeelvan decampagne was
een tv- documentairewaarin
onthuld werd wie er als agent
voor de CIA heeft gewerkt. Zo
wilde men tegengas geven voor
hetoverlopen vaneenvanzijnei-
gengeheimeagenten. Overigens
toont de Cubaanse documentai-
re aan hoeagentenvan deCIAop
ver afgelegen plaatsen geld,
communicatie- apparatuur en
andere zaken overhandigden
aan hun Cubaanse agenten, wat
met verborgencamera'swerd op-
genomen.

gen, maar ookom leidinggeven-
de figuren om te kopen evenals
voor het voldoen aan persoonlij-
ke grillen van Fidel Castro. Bij
gelegenheid van zijn zestigste
verjaardag verleden jaarmaak-
te een geheime agent die er een
illegaal bedrijf op na hield een
bedrag van 4,2 miljoen dollar
over op dezerekening, aldus As-
pillaga. In tegenstelling tot de
Verenigde Staten waar men in
de afgelopen maanden het
congres- onderzoek op de voet
kon volgen naar wat er in het
Iran- contra- schandaal is ge-
beurd kan Fidel Castro onge-
straft en ongecontroleerd zijn
gang gaan. "Wie kan hem straf-
fen? Zou het congresof deNatio-
nale assemblee hem om uitleg
kunnen vragen van zijn geld?",
zo vroeg deoverloper zich af.

Debrot-voordracht
op de UNA

De voordracht duurtongeveer
een uur en zal muzikaal worden
geïllustreerd met klinkende
voorbeelden van het gepresen-
teerde materiaal. Naditofficiële
gedeelte zal het boekwerk wor-
den aangeboden aan enige pro-
minentepersonen uit de samen-
leving.

WILLEMSTAD — Morge-
nochtend om elfuur organiseert
de Universiteit van de Neder-
landse Antillen (UNA) een aan-
talCola Debrot-voordrachten in
de aula van de UNA. De voor-
dracht wordt verzorgd door Ra-
mon Williams, muziek docent
aan het Radulphus College en
Maria ImmaculataLyceum en
heeft alstitel "Overmuzikale ge-
voeligheid en coördinatie bij
kinderen". De voordracht is een
kortebewerkingvan "On increa-
sing musical sensibility and
coordination in children. A col-
lection of multifunctional en
multicultural songs", waarmee
Ramon Williams het doctoraat
verwierf aan de Columbia Paci-
fic Universityin Californië.

Overgelopen Cubaanse inlichtingen-agent voorRadio Marti:

Noriega bemiddelaar bij wapen-levering aan
Midden-Amerika, technologie-aankopen Cuba

In een doorRadio Marti uitge-
zonden interviewverklaardeAs-
pillaga die aangeduid wordt als
een vroegere agent van de Cu-
baanse geheime dienst die twee
maanden geleden met Cuba
brak, dat de Cubaansepresident
Fidel Castro vier zonen in Mos-
kou heeft studeren, terwijl altijd
denu37-jarigeFidelito als enige
zoon werd aangeduid. Op 6 juni
liep hijover doorvanTsjechoSlo-
wakije naar Oostenrijk uittewij-
ken. Hij wasin Praag werkzaam
geweest als hoofd van de Cu-
baanse inlichtingen-dienst. Zijn

WASHINGTON — De com-
mandantvan de Panamese
strijdkrachten generaal Ma-
nuel Antonio Noriega doet
dienst als bemiddelaar voor
het zendenvan Cubaanse wa-
pens naar Midden Amerika
en helpt verder Cuba bij het
aanschaffen van hoogwaar-
dige technologische goede-
ren vanuit de Verenigde Sta-
ten. ZoheeftdeCubaanse dis-
sidentFlorentino Aspillaga
verklaard.

Gringo Viejois het verhaal
van de avonturen welke
Ambrose Bierce meemaakt
als Amerikaanse verslagge-
veren verteller, die nadat hij
eenreputatie had opgebouwd
als satiricusen literaire criti-
cus in Californie naar Mexico
trokten tijde van derevolutie
inditland.Tijdens deze woeli-
ge tijd verdwijnt hij zonder
een spoor achter te laten.

Men is albegonnen met de
selectievan deMexicanendie
in deze film gaan optreden in
dekleinererollen. Van Puen-
zo werd eerder een film be-
kroond met een Oscar, name-
lijk voor de beste buiten-
landse film in 1985 en wel
voor La Historia oficial over
deverdwenenen tijdens dere-
cente militaire regerings- pe-
riode in Argentinië.

MEXICOSTAD — In de
Churubusco- filmstudio in
de Mexicaanse hoofdstad
zijn de voorbereidingen
begonnen voor de film
Gringo Viejo, welke geba-
seerd isop degelijknamige
novellevan deMexicaanse
schrijver Carlos Fuentes
en welke geproduceerd
wordtdoorJaneFondaon-
derregie van deArgentijn
Luis Puenzo.

Wat debinnenlandsekwesties
betreft beklemtoonde hij het be-
langvanhet uitschakelenvan de
guerrilla en de klappen welke
men de drugshandelheeft uitge-
deeld.Deze beschouwt hij overi-
gens als een bondgenoot van de
guerrilla-beweging. Ook in zijn
laatste regerings- jaar zal veel
aandacht wordenbesteed aan de
strijdtegen de drugs- mafia. De
manierwaarop dekwestie- Var-

Een groot deel van zijn
boodschap aan hetEcuadoraan-
se parlement werd besteed aan
internationalevraagstukken en
daarbijginghijdaninopdenood-
zaak tot integratie. In ditver-
band wees hij op de steun welke
Colombia en Peru hebben gebo-
denbij deramp van maart waar-
bij de belangrijkste inkomsten-
bron van Ecuador in gevaar
kwam: de olie- verkoop.
Dankbaar was hy verder aan de
olie- landen Venezuela en Nige-
ria welkeEcuador in diemoeilij-
ke periode hebben geholpen. Te-
vens zwaaide hij de Verenigde
Staten veel lof toe voor het zen-
denvan genie- soldatenombrug-
genen wegenteherstellenwelke
schade hadden opgelopen bij de
aardbevingsramp.

De eigenaren zijn er dan ook
van overtuigd dat de succes- for-
mule van Benetton op Curagao
nietzalfalen endathun winkelde
reputatie en het succes zal ver-
werven dieBenettoninderest van
de wereldkent.

HetBenetton assortiment dat
nu op Curacao verkrijgbaar is,
bestaat uit moderne, makkelijk
draagbare modevoor jongen oud
en uit bijpassende bijous. Ook
wordt een kleine collectieBenet-
ton's wollen winterkleding aan-
geboden voor vakantie- gangers
die dekou opzoeken.

Deßenettonwinkel opCuracao
is eigendom van de gebroeders
Natafdie een overeenkomst heb-
ben methetmoederbedrijfom ex-
clusiefBenettonproducten te ver-
kopen en dewinkel in te richten
conform het imagevanBenetton.

Benetton is Europa's grootste
kleding- industrie en het bedrijf
is zeer succesvol. Eind 1986 had
hetBenetton familie- bedrijf al
4000 winkels in 60 landenen de
omzet was datjaar700 miljoen.

BENETTON, het kle-
dingmerk dat in vele landen ter
wereld haar sporen reeds ver-
diende, heeft nuook eenfiliaal op
Curacaogeopend. Onder leiding
van SergeenMichelNataf(ziefo-
to) wordtinhetpandindeMadu-
rostraat 4/hoekPlasa Jojo Cor-
rea kleding voor het hele gezin
verkocht.

Asosiashon promo*
Konsenshi Ist**1

aGOBIERNUDI KORSO U
KAMPANA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KORSOU
Komishon Koordinadó di Kampaha ta partisipa kv durante siinan di djaluna
dia 17 di ougüstüs te i kv djabiernè dia 21 di ougustüs 1987, kontrolür di
SERVISIO KUIDO MEDIKO I DI SAiNIDAT ta pasa inspekshona kada kas
den siguiente kaya i bario:

— Mainshiweg - Sucuweg - Weg n. Vliegveld - Kaya Seru Mahuma - Kaya
Mauiondèngué - Kaya Arafia - Kaya Nanz'i Koko - Kaya Yeye - Kaya
Spenikók - Ser'i Mahuma - Mahuma kayanan kv lèter di alfabet - Zegu -
Souax.

— Kaya Miguel Suriel - Ronde Klipweg - Kaya Rafael Hansen - Kaya Misa
Alegre - Bonnam - Esperanza - Maria Christina - Kirindongo Abou.

ELIMINA TUR ARTEFAKTO KU POR KONTENE AWA
E.O. TAYER, BOTER I BLEKI.

NO TIRA NAN DEN KURA, TAMPOKO DEN MONDI.
KORDA KU AWA PA SANGURA- TA DENGUE PA HENDE.

Dept. R.P. Komishon Koordinadó.

JOHANNESBURG—DeZA
tic heeft vrijdagrubberkogels 1
vuurd op een groep met kaptfl
zwaaiendestakers,zohebbenm
genaren bekendgemaakt. Mi"7
76 stakerszijn gewond geraak*7
wie 4 ernstig. De zwarte mijll]
kersbondNumzeidatde autorit
zich steeds harder opstellen ter
ver de staking. Noghardere 'worden gevreesd wanneer b*V
man tellendecentrale comitéifNum ditweekeinde bijeenkoo>'
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Zakenvaria

ZakenvariaCaracasprotesteert in Bogota en vraagt uitleg



Kunst- en Vliegwerk
HET ZALONGETWIJFELD eenbittere pil zijn geweest

voor deKopebo toen gedeputeerde van Onderwijs, Carmo
Cicilia, verklaarde dat deinvoeringvan hetvakPapiamentu
voor het komend schooljaar van de baan was. De Kopebo
heeft immers veel werk verzet. Cursussen voor
leerkrachten, aanschafboeken en tenslotte deaanpassing
aan de Bonaireaanse zeden en gewoonten. Toch heeft het
besluit van gedeputeerde Cicilia niet zoveel commentaar
opgeleverd als de Kopebo misschien gewild zou hebben.
Duideiyk is uiteraard dat demoedertaal de school binnen
moettreden. Het is genoegzaambekend, datonderwijs in
de moedertaal prefereert; dat is geen uitvinding van de
laatstedagen. Voorwaardevoorde invoeringvanhetvakPa-
piamentu is echter dat het schoolkind geen onderwerp
wordt van experimentele probeersels. Aangezien velen
echter de mening zijn toegedaan dat ditwel het geval is,
blijken er zowel op Curacao als op Bonaire tegenstanders
van een te vlugge invoering. Dat is hun goedrecht en gede-
puteerde Cicilia appelleert aan datrecht Een verstandige
en dappere beslissing.

nOG TE VERS ligt in het geheugen dat ex-
-gedeputeerde Franklin Crestian, gesteund door adviezen
van deafdelingOnderwijs en de inspecteur van V.O. tegen
andere deskundigeadviezenineenHavo-topopBonaire re-
aliseerde. Eerstegraads leerkrachten—die eldersreeds de
bewyzen van hun pedagogische onkunde hadden geleverd
—werden opstelen sprong aangetrokken, terwij I de overi-
ge lessenverzorgdwerden doornietbevoegde leerkrachten
voor dit typeonderwijs. Begeleiding doorbestaande Havo-
enVWO-scholen werdnietnodiggeacht. Depraktijkzouwel
leren hoe wei-genomen dezepolitieke beslissing was.

IN EEN PAPIAMENTSTALIG ochtendblad trekt de
scheidende voorzitter van deScholengemeenschap Bonai-
re drsAntoon Boks, dietevens leraarN.O.Pedagogiek is, in
twijfel ofde Havo-top opBonaire bestaansrecht heeften of
deze vorm van onderwijs voortgezet moet worden. Dwars
tegen de adviseurs van ex-gedeputeerde Crestian in. Na-
tuurlijk hoort Papiamentu op debasisschool. Natuurlijk is
hetwenselijk datjongekinderen hun Havokunnen afmaken
op Bonaire. Kunst- en vliegwerk mag echter nimmer de
plaats innemen van deskundigheid en verantwoordelijk-
heid.

KRALENDIJK - Tegen elf
uurvrijdagmorgenarriveerde op
Bonaire deminister voorAntilli-
aanse zaken, drs Jan deKoning.
De bewindsman werd vergezeld
doorzijn Antilliaanse collega
Franklin Crestian van Ontwik-kelings- samenwerking. Op de
Flamingo luchthaven werd de
Nederlandse ministerontvangen
doorhetvoltalligeBestuurscolle-
geen secretarismrFrits Goedge-
drag. Vóór het bestedings- over-
leg dat in de middagurenplaats
vond, bracht de ministereen be-
zoek aan gezaghebbermrGeorge
Soliana in het bestuurskantoor.
Bij defoto: links mrGeorgeSoli-
anaenrechts drsJan deKoning.

Blokkades door
campesinos
in Bolivia

LA PAZ — Groepen onte-
vreden boeren in Bolivia zyn
begonnen met het opwerpen
van blokkades op verschil-
lende wegeninhet landwaar-
mee zijhun sympathiebetuig-
den met stakende
leerkrachten.

Van regerings- zyde was ge-
waarschuwd datmen niet zal to-
lereren dathet verkeer gehin-
derd wordt. De blokkade- actie
hadeenvreedzaam verloop. Zon-
dergeweldkonden deblokkades
weer worden verwijderd. Van
katholiek- kerkely'ke zyde wor-
den pogingen ondernomen het
Boliviaanse vakverbond COBen
deregering aan tafel te krijgen
om langsdeweg van overleg een
einde te maken aan de onder-
wijs- staking waaraan vijftien-
duizend werknemers bij de
staats- scholen deelnemen.

Nieuw bestuur
bario Nrd Salina

KRALENDIJK — In het
buurtcentrum NoorddiSalina is
een nieuw bestuur gekozen, dat
bestaat uit een aantal dyna-
mische jongeren die de handen
ineen hebben geslagen om tot
een vruchtbare samenwerking
tekomen in hun wijk. Voorzitter
van het wijkcentrum is Feliz
Thomas, eerste en tweede secre-
taris Iris Semeleeren Francis
Francees; eerste en tweede pen-
ningmeester Hose Leonicia en
Shonma Lodowika. Tenslotte de
wndvoorzitterCelestinoMeiaan
en de commissaris Cornelius
Thielman.

BONAIRE AGENDA

JopieAbraham (POB):

Opmerkelijk verschil in
aanpak tussen UPB en PDB

Busstaking in steden ten einde
Regeringsjunta Haïti neemt
wetsontwerp kiesraad over

Compliment voor goede voorbereiding inkorte tijd

terwerden goedgekeurd. Onder-
delenvan hetmasterplanvoor de
Bonaireaanse haven bleken
geenenkel bezwaar opteleveren
voor De Koning, evenals de res-
tauratie van de protestantse
kerk in Kralendijk. Dit, aldus
gedeputeerde Booi, was in het
kader van de toeristische aan-
paken deverfraaiingvan debin-
nenstad natuurlijk wel belang-
rijk. Ookde—doordePDB geën-
tameerde—aanlegvan deboule-
vard langs dezeekantvan Playa
PabaototFlamingoBeach lever-
de geen problemen op. Belang-
rijk achtte Booi ook het akkoord
over hetWEB nven deverplaat-
sing van Marcultura. Het
zelfbouw- project van Fundas-
honKas Popular vond eveneens
genade in de ogen van minister
DeKoning, evenals derestaura-
tie vanSlagbaai.

Uiteraard is er nog een aantal
belangrijke zaken te vermelden
naar aanleidingvan het beste-
dings-overleg, waaropin een la-
ter stadium terug gekomen zal
worden. Papa Statia, die als ad-
viseur hetbestedings- overleg
heeft meegemaakt, toonde zich
ook zeer tevreden, maar vroeg
zich wel afof de nieuw goed ge-
keurde projecten ook inderdaad
nogrond zoudenkomen voor het
nieuwejaar.Hij zelfwist wel een
modus om enige versnelling te
bereiken. Ofdit inderdaad zal
gebeuren, moet detijd leren.

Na het bestedings- overleg,
dat voor alle partijen toch wel
vermoeiend bleek tezijn, werder
nog wat nagepraat in Flamingo
Beach-hotel.

Gunstig bestedingsoverleg
voor Bonaire: elf min gulden
KRALENDIJK — Alle par-

tijenwarenhetervrijdagmid-
dag over eens dat het beste-
dings- overleg tussen de Ne-
derlandseministervan Antil-
liaansezaken, drs Jan deKo-
ning, en het nieuwe BC van
Bonaire uitstekend was ver-lopen. De Nederlandse be-windsman complimenteerde
hetBC dat zich in een zeerkorte tijd—infeite slechtséénmaand—op dehoogte wisttestellenvan desituatie.

Ook de Antilliaanse minister
van Ontwikkelings- samenwer-king ing. Franklin Crestian lietzich in dezelfde bewoordingen
uit,vooral ten aanzien van gede-
puteerde Ramoncito Booi, diezich herhaaldelijk op de hoogtehad gesteld op het departement
vanminister Crestian. MinisterHernandez, gevolmachtigd mi-nister van de Antillen in DenHaag, merkte op, dat Bonaire
een uitstekende indruk had ge-
maakten derhalveuitstekendis
weg gekomen tijdens het over-leg. Dat bleek ook wel, want in
tegenstelling tot de laatste ja-
ren, waar rond negen miljoen
aan projecten werd goedge-
keurd, was het bedrag aanzien-
lijk hoger en kan Bonaire op
ruim elfmiljoenrekenen.

GedeputeerdeRamoncito Booi
toonde zich eveneens tevreden
enrichtte zich in zijn verklaring
in de landstaal tot de pers. Hij
vertelde onder andere dat een
groot aantal lopende projecten
gewoon uitgevoerd kon worden,
terwy'lookenkelenieuweprojec-
ten door de Nederlandse minis-

gebrachtzou worden.
Abraham blijkt trouwens nog

meer op zijn lever te hebben:
geen invoeringvan Papiamentu
op de basisschool, geenRegatta
meer, deverkoop van Hotel Bo-
naire aan de minst
draagkrachtige koper, die geen
garantie voor de toekomst kan
geven en op Curacao niet werd
aanvaard. Ookzit hetAbraham
dwars dat op het Toeristenbu-
reau een benoeming tot hoofd
verwacht kan worden van een
politiek vriendje, waarbij een
medewerkermetmeercapacitei-
ten danhethuidige hoofdvanhet
Toeristenbureau,Rudy Ellis, op-
zettelijk wordtovergeslagen.

Tenslotte vindt Abrham datBonaire op het laatste Topover-
leg het gezicht heeft verlorendoorte weinigkennis tentoon te
spreiden van dematerie.

Nadat de junta eerder al had
bekend gemaakt dat men de
kieswet overnam van de kies-
raad werddewet een daglaterin
het Haitiaanse staatsblad Le
Moniteur gepubliceerd. Bij de
verkiezingen van 27 november
zal menniet alleen eenpresident
en een vice- president kiezen
maar ook een parlement datuit
tweekamers bestaat. Het zyn de
eerste vrije algemene verkiezin-

PORT AU PRINCE — De
Haitiaanse regerings- junta
heeft zijn goedkeuring ge-
hecht aan het wetsontwerp
voor dekieswet zoals ditwas
opgesteld doordeonafhanke-
lijke kiesraad. Volgens deze
wetzullen depresidente- ver-
kiezingen later dit jaar wor-
dengeorganiseerd.

Honderdduizendenkunnen telefoneren voorlopig wel vergeten

Braziliaanse regering verbiedt grijze
markt van snelle telefoon-aansluitingen

"KSHINGTON — Door-
lag van verstrekkende
vormingen in Nicaragua
yen af van debeëindiging
■de Amerikaanse steun

P^e contra's. Zo verklaar-
!Jee- president SergioRa-

** van Nicaragua.
{Sandinistische vice- presi-

zyngedachten uiteen-
|rtegenover deNew VorkTi-
*Wanneerpresident Ronald
j*nzegt dat hij het akkoord

steunt maar de
*J&'s toch blijft helpen torpe-
** hij dit akkoord, zo meent
l^ez. "Wij.willen dat het
Pannen negentigdagenvre-

Ongewapende groepe-
zullen dezelfde politieke

T*» hebben. Contra-revolu-
'Jj*e leiders kunnen zich bij
Teke partyen aansluiten of
!re oprichten. De grondwet-
Sre rechten zullen volledig
jpöherstelden deoppositio-

Pl JJïedia La Prensa en Radio
7l'ca kunnen weer verschy-
3i,eJ» zenden". Aldus de vice-Jjent.
T^er had Washington Ma-
jT*opgeroepen met concrete

te tonen datmen inder-. v»"ede en democratiewil en
lt>ftöie was daarbij gevraagd
ft^tel van deperavryheidensij> 8 van de noodtoestand,
jjftegelijkertydlietmen ook

dat men dehulp
_* contra's nietzo maarzouMen.

nagua: vergaande
pformingen na
ketting VS-

inaan contra's

WH* ;e bestuur, aldus de
ex-minister en ex-adviseur van
het BC, hield terdege rekening
met desocialerechtvaardigheid,
de grondrechten van de bevol-
king en heeft vooral gestreden
voor het welzy'n van de bevol-
king. DatmistAbrahamvolgens
zijn verklaring bij de coalitie-
partyen UPB/POB, die alleen
maar arrogantie en minachting
ten toon spreiden. Dit Be-
stuurscollege, aldus Abraham,
begaatfout opfout enbrengtBo-
naire opdewegnaar deafgrond.
UPB en POB ontwikkelen ellen-
de, werkloosheid, haat, onenig-
heid en discrimineren en terro-
riseren degenen die als aanhan-
gersvan dePDBbeschouwd wor-
den. In één klap een werkloos-
heidvoor 250werknemers en al-
les wijster volgens Abraham op,
dat er nog meer personen hun
werk en inkomen zullen verlie-
zen. De leider van de oppositie-
partij ziet daarin een schrijnen-
de tegenstelling met debeloften
vóór de verkiezingen, waarin
werdbeloofd dathetloonomhoog

KRALENDIJK — Hoewelhet huidige Bestuurscollege,
bestaande uit vertegenwoor-
digers van de Forsa Nobo,
nog maar nauwelijks één
maand bestuurs- ver-
antwoordelijkheid draagt,
ziet de partijleider van de
Partido Democratico Bonai-
riano (PDB) Jopie Abraham
al een aanmerkelijkverschil
met de afgelopen vier jaar,
toen de PDB bestuurs- ver-
antwoordelijkheid droeg. De
menselijke aanpak van de
PDB, aldus Abraham, heeft
plaats gemaaktvoorhetnege-
ren van d^menseliikewaar-digheidfl

Salvadoraans verzetsklaar voor dialoog

Eenduitspraak over vredesplan
De voorzitter van de kiesraad

Ernst Mirville merkte op datde
afkondiging van de kieswet een
factorkan zijnwelke decrisis ten
einde brengt. Maar er zijn ook
nog andere factoren welke hun
invloed hebbenop de situatie in
Haiti, aldus Mirville. Het be-
drijfsleven en de handel functio-
neerden donderdag weer nor-
maal nadat de buschauffeurs
hun actie hadden opgeschort.
Deze werd onder meer gehouden
uitsolidariteit met de studenten
die de eindexamens boycotten
omdat zij daarmee hetvertrek
van deregeringsjuntawilden be-
reiken. Intussenlijktdezeboycot
ook teverlopen.

Tijdens de manifestaties en
protest- betogingenwelke opdit
junta-besluit volgden zijn
minstens 33 doden gevallen en
zeker tweehonderd gewonden.
Hetwasdeergstecrisis waarmee
Haiti te maken kreeg sindsDu-
valier vertrok. Vanaf het
ogenblik dat de juntazijn stem-
bus- plannen bekend maakte
stak er een stormvan protest op
en werdalgemeen deeisgehoord
van het aftreden van derege-
rings- junta. Behalve generaal
Namphy maken daar nog deel
van uit brigadier Williams Re-
gala en deburgerLuc Hector.

De regerings- juntawelke se-
derthetvertrek van dictator Je-
an Claude Duvalier onder lei-
ding van generaalHenry
Namphy aan demachtis in Haiti
had in junibesloten een andere
koers te gaan varen op verkie-
zings- gebied en wilde de kies-
raad tot een ondergeschikt or-
gaan maken. Dit veroorzaakte
zoveelonrust in devorm van al-
gemene stakingen dat de junta
binnen een paar dagen zijn be-
sluit inslikte. Uit de verande-
ring welke de juntawilde aan-
brengen bleek duidelijk dat het
leger een flinke vinger in depap
wilde behouden, zelfs bij het
opstellen van het presidentiele
programma.

gen in fiaiti sedert dertig jaar.
Mocht het inderdaadzo zijn dat
de nu gepubliceerde wetstekst
geheel gelijk is aan die welke
door dekiesraad is opgestelddan
zou ditkunnen betekenen datde
kiesraad intact blijft en dat het
dehoogste instantieiswelketoe-
zicht houdt bij dekomende ver-
kiezingen. Dit is dan overeen-
komstig de grondwet welke via
een referendum opeen overwel-
digende manier desteunvan het
volkkreeg in maart.

van hetDemocratisch Revoluti-
onairefront(FDR) en het opper-
bevel van het Farabundo Marti
Bevrijdings- front (FMLN), zo
maakte verzetsleider Ruben Za-
mora bekend in een communi-
qué. Men heeft ook meteen een
plaats voorgesteld waar men de
ontmoetingkan houden, name-
lijk in de ambtswoning van de
pauselijke nuntius. Ook vraagt
het verzet de bemiddelingvan
aartsbisschop mgr Arturo Rive-
ra y Damas die al meerdere ma-
len tussen deelkaarbestrijdende
partijenbemiddeld heeft. Chili voldaan over

Midden Amerika-akkoord

SAO PAOLO — Brazilië
schaart zich in het jaar 2000
onder de industrie- landen
met een deviezen- reserve
welke groter is dan zijn bui-
tenlandse schulden. Deze
voorspelling werd gedaan in
een rapport van de National
bank forEconomie andsocial
development (BNDES).

Het Bruto nationaal product
(BNP) zal volgens ditrapport
aangroeien tot zevenhonderd
miljard dollar, gerekend in de
prijzen van 1986. Verleden jaar
kwam het BNP uit op 286 mil-
jarddollar.Als deze raming uit-
komt wil ditzeggen dat hetBNP
ongeveer even groot is als dat

Gulden toekomst voor Brazilië
NationalbankforEconomie and social development

i^fnse landen.i^^nt Duarte van El Sal-
j^ddepublieke aanvaar-
**\a et door 08ta I^ica °P"i^"* vredesplan als voor-
►v * gesteld voor de hervat-
y J?1 dedialoog met de guer-
iw~eze aanvaarding vroeg
hj* °ok van de anti- Sandi-
l^e contra's in Nicaragua.
Ix^if de verzets- bewegin-
(3haddenverenigdmetdit(^l*o voor Midden Ameri-
lfe*eöop 15septemberkun-

raten" e^errillaTe'

\e
e heel snel, veel snellerit^hadverwacht want Du-

ijw« detijd gegeven tot eind

lH y delegatie zalbestaan uit
40 hetuitvoerendcomité

José Napoleon Du-
ih . met hem aan tatel te
t> ***ten. Maar men ging
i verdatmenuitdrukke-

'b^mde met het vrede-
| C yoor Midden Amerika1,_Aanvaard doordepresi-
-IS* van de vyf Middena-

JjJSALVADOR — Het
jr*°raanse verzet heeft
jj?°diging aanvaard van

SANTIAGO — De Chileense
regering heeft zijn voldoening
uitgesproken over het akkoord
ten aanzienvan de vrede dat
werd bereikt door de Middena-
merikaanse presidenten tijdens
hun top- conferentie in Guate-
mala. Bij Buitenlandse zaken
gafmen een verklaringhierover
uit, waarin men deze ontwikke-
lingeenpositieve daadnoemtbij
het zoekennaar vrede in Midden
Amerika.

De bank geeft twee scenario's
voor de komende ontwikkeling:
een optimistische en een pessi-
mistische. In het rapport ligt de
nadruk op deoptimistische be-
nadering waarbij men uitgaat
van een jaarlijkse economische
groeivan 2,5 procent in deindus-
trie- landen en een groeivan de
wereldhandel van vier procent
per jaar. In dit gevalkan de eco-
nomie van Brazilië tot aan 1990
groeienmet achtprocentper jaar
en in de jarendaarna met zeven
procent. De bank verwacht een
sterke toename van het over-
schot op de Braziliaanse han-
delsbalans. Dit jaarzal hetover-
schot9,7 miljardbedragen en in
2000 zal het uitkomen op 37,2
miljard dollar. Brazilië is de
grootste schuldenaar van de
Derde wereld.

van de grote Westeuropese lan-
den. Gerekend per hoofd van de
bevolkingkomt hetBNP danuit
opongeveerhetzelfdeniveauals
datvan Spanje.

Menmeent dattwee dagenno-
dig zyn voor dit overleg, gezien
het grote belang ervan. Verder
wilhetverzet als agenda-punten
opgevoerd zien: een staakt het
vuren en een politieke oplossing
van deoorlog.Bij twee voorgaan-
degelegenhedenheeft dedialoog
niets opgeleverd. Een derde dia-
loogronde ging al demist in tij-
dens devoorbereidingervan. De
burgeroorlogheeft alzon zestig-
duizend mensenlevens geëist.
Het landis erhelemaal dooront-
wricht in economisch opzicht.

JERUZALEM — Israël gaat ac-
eoordmetdeoprichtingvan eennieu-
we- pro- Jordaanseuniversiteit voor
Palestijnse studenten op de bezette
westelijke Jordaanoever. Het nieu-
we instituut voor technisch onder-
wijs, Hitin College, komt in Nablus.
Hoe groot de universiteit wordt is
niet bekend.

Het ministeriele verbod is
hard aangekomen. Men noemt
het een "artbitrair besluit, de-
magogisch en dictatoriaal.
Daarmee worden derechten van
miljoenen Brazilianen ver-
trapt". Aan het woordt is Joao
Barbosa, een der zogenaamde
"lopers". Datzijn degenen die op
de grijze markt de aansluiting
snel weten teversieren. Volgens
de minister van Communicatie
zijn het echter parasieten, die
schatrijk kunnen worden van
hun activiteiten. Barbosa heeft
uiteraard een andere mening.
Volgens hem zijn de"lopers" ge-
woon "eerlijke beroeps- beoe-
fenaren die een dienstverlenen
waartoe de overheidniet in staat

dollar tegenietsminderdanvijf-
tienhonderd dollar als men via
deofficiëlekanalen te werk ging.
In het laatste geval kon het
echter wel drie maanden duren
voordat men zijn eerste telefoon-
tje via de nieuweverbindingkon
plegen. Maar het kon ook wel
vier jaarop zich laten wachten.
Via de grijze markt echter kon
men ditbinnen tweemaal 24uur
bereiken. De hogerekosten wer-
den gemotiveerd door de factor
tijd welke nu eenmaal geldkost.

Bij deze vreemde situatievan
een snel-werkende grijze markt
en een uiterst trage officiële
dienst-verlening moet men wel
rekening houdenmet hetfeit dat
Brazilië zich razendsnel aan het
industrialiseren is. Op het
ogenblik bezet men de achtste
plaats wat zijn economie betreft
in de Westerse gelederen. Maar
op telefonie- gebied beschikt
men over amper één tiende deel
van het aantal aansluitingen
waarover de Verenigde Staten
beschikken. Daar telt men
namelijk 182 telefoon- abon-
nees. De Braziliaanse regering
heeft daar ook wel weet van en
heeft dan ooktoegezegd dat men

Ondertussen zijnde lopersvan
plan deregering aan te klagen.
Velen volgen met meer dan ge-
wone belangstelling deze ont-
wikkeling. Hun telefoon- aan-
sluitingkan er vanaf hangen en
ook hun droom om een eigen
zaak tebeginnen.

telefoon- verbindingnodig en we
kunnen er geen een krijgen als
gevolg van het officiële verbod
van de grijzemarkt. Als men nu
een nieuw bedrijf gaat opzetten
in Brazilië, zo voegt Philips er
mistroostig aan toe, gaat men
moeilijke tijden tegemoet. Al-
leen al als het gaatom een tele-
foon, wathedenten dagetoch een
must is ineen modernbedrijf.

Bij de telefonie- bedrijven
meldden zich weliswaar hon-
derdduizenden mensen aan voor
een telefoon- aansluiting maar
men kan geen enkele garantie
geven wanneer die wens ooit
werkelijkheidwordt.De situatie
is miserabel, erkent de Ameri-
kaanse staatsburger JamesPhi-
lips dieaanhethoofd van een be-
langrijkreis- bureau staat inRio
de Janeiro. "We hebben nieuwe

in de periode tot 1990 zon 4,5
miljoen telefoon- aansluitingen
wilverwerkelijken.Maar deern-
stige economische crisis waarin
het land zich nu bevindtheeft de
prioriteit voor de telefonie naar
een lagerplan verwezen.

De feiten lagen echter als
volgt: op de grijze markt kostte
de telefoon- aansluiting 7500

Verleden jaar vaardigde het
ministerie van Verkeer en Com-
municatie het decreet uit dat
verbood aan particulieren om
handel te drijven met telefoon-
verbindingen. Hoewel altijd ge-
twijfeld werd aan derechts- gel-
digheid van deze handel was de
"grijze markt" een werkelijk-
heiden moesterkend worden dat
via deze grijze markt het meest
effectief en snel een telefoon-
verbinding bereikt kon worden.
Op zich was ditweleen kunst in
een land alsBrazilië datmet zijn
147 miljoen inwoners amper elf
miljoentelefonie- aansluitingen
had aan te bieden. MinisterAn-
tonio Carlos Magalhaes verdui-
delijkte dat zijn maatregel ten
doelhad een einde temaken aan
het"speculeren waarmeede mo-
raal wordt aangetast van de
overheids- dienstverlening".

BRASILIA — De Brazilia-
nen zijn boos dat de zoge-
naamde "gryze markt" is op-
geheven voor watbetreft de
telefoon- verbindingen.
Daarom wordt steeds luider
de eis gehoord dat iedereen
weerhetrechtkrijgt telefoon-
lijnen te kopen en te verko-
pen. Het komt er op neer dat
het particuliere initiatief
snellerreageert danhetlogge
overheids- apparaat.

De door deregering vanpresi-
dent José Sarney aangekondig-
de en doorgevoerde "telefonie-
revolutie" heeft slechts een be-
perkt effect gesorteerd. Het ge-
volg ervan is wel dater een golf-
beweging is ontstaan waarbij
steeds meer wordt opgekomen
voor de"individuele rechten" der
burgers. Dit soort volks- bewe-
gingen zouonderhetpasvoorbije
ruim twintig-jarige militaire be-
wind totaal onmogelijk zijn ge-
weest.
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IfVIE:8O00'*DWEER; 8222
?:ENTRAIJE: 8845
.rTAA—SfIOO
r<LLte Lagoen: maandag t/mvrijdag
110-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
ifldag gesloten.

%VRE BIBLIOTHEEK

'ngstijden voor hetpubliek)
ihg en donderdag van 14.00-18.00
ffisdag en vrijdag van 08.00-12.00/
17.00uur; zaterdagvan 10.00-12.00
agsqjdenvoorlezers);«agvan 14.00-19.00uur.

jSLUITING: maandag t/m vrijdag
ekende stukken 15.45 uur; gewone
116.30uur.

B
CE CLUBS
If): donderdagavond 19.30uur - Hotel
'WormatieE.Felipa,tel: 8546/8238.
1Table: elke tweede maandag -
Hntrum TerraCorra.: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

"UURSKANTÖOR EN BEVOLKING:
12.00/14.00-15.30uurloketten geo-

IKBIBLIÓTHEEK: voor~beztchtiging
[f gelieve contactoptenemen met de
güdyBedacht, Noord Nikiboko 194.

lECLUB (Weg naar Willemstoren):
Wopvrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-Van 12.00-24.00 uur.

'KUUR (gezaghebber): elke donder-en 09.00-11.00 uur op het Be-
kantoor, Kralendijk; laatste donder-
P de maand van 10.00-12.00uur te

LISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
Jnse schelpen en koraal; open van
B t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -*ibokoZuid3.
I
openingstijden slachthuis maan-ft woensdagvan07.00-12.00/13.00-
-iiiur en donderdag en vrijdag van*1
l00/11.30-14.30uur.

IJÈnstenjj-rnarduskerkKralendijk:
J's 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

JotokerkAntriol:p 19.30uur;zondag 09.00 en 18.00

ficuskerkRincon:p, ook zondag, 19.30uur.



STICHTING

(_Jeugdorkest
aanmelding nieuwe schooljaar
voor LESSEN
VIOOL-ALT-CELLO-
CONTRABAS-BLOKFLUIT
Instrumenten beschikbaar

Tel. 75075

f 1De lekkerste roties, pom.l
pastei, chin, kip, nassie, I
bamieen saoto soep kunt I
Ukrijgen elkezondagvan- 1

af 12 uur te

KORAAL PARTIR I
kav.B7

tel. 674103 J

W W\
1 I
M m

Wij zoeken een

MANAGER
voor de afdeling

HEAVYEQUIPMEjNT
moetervaring opdft gebied heb-
ben. Voor de|ulsto persoon bie-
den wij een goed salaris san.
Brieven onder letter"H" san het
buro van ditblad, Curacao.

gf il

\UToKoop-\ 1

MAKELAARSKANTOOR

_^SALAS
MABTEL.7OI97

HEEFT UWKIND
DAT OPDE

BASISSCHOOLZIT
HULP NODIG?

BEL DAN
81469

MUZIEKLESSEN
voor het nieuwe school-
jaar.
Piano- en orgellessen,
blokfluit, harmonieleer en
jazz, gegeven door Rob
Luckert
Adres: Arikokweg 40bz

.Telefoon: 625072 j

f GEZOCHT "^
HUURHUIS Of
APPARTEMENT

met min. 2 slaap-
kamers.
Huur tot ± ’.500.-
Tel.: 72639 na 5 uur )

a.s. Zondag v.a. 12uur
HeerUJk Surinaamsetenver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
Saoto Soep.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

NOTICE OF THE
ANNUAL GENERAL MEETINGS

OFTHEF.I.F.FUNDS
Notice is hereby givenfor the

ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

of F.I.F. America N.V., F.I.F. Pacific N.V. and F.I.F. Europe N.V.
The meetingswill beheld at theregistered officeofthe companies
at Kaya Flamboyan 3C, Plaza Rooi Catootje, Curacao, Nether-
landsAntilles.
The agendaof all three meetingsare:
1. Approval of the baiance and Profit-and Loss account as

perDecember31,1986 presented andapproved bythe au-
ditorsMoret & Limperg, Paris.

2. Discharge of the members of theBoard andConsultative
Committee.

3. Proposal to ractify the Articlesof Incorporation by adding
one or more articles; giving the possibility to transferthe
seat of the company to anothercountry.

4. Appointments according to theArticlesof Incorporation.
5. Matterarising.

Willemstad, Curacao August 14,1987.

f FORSALE: N

on St. Maarten, Neth. Antilles
BUSINESS OPPORTUNITY

CHILDREN'S STORES
1) Juliana InternationalAirport
2) Treasure Island Hotel +

Casino Shopping Center
Business licence with unlimited possibilities
and tax write off available.
For further information contact:

|rQ Island RealtyAUiance, N.V.
lllil p.o. Box 468, Philipsburg St. Maar-
X^u] ten, N.A.Phonenr.<s) 44397.

GEVRAAGD:
CASINO-GROUP-COORDINATOR

De kandidaat moet voldoen aan de vol-
gende eisen:

* Minimaal HAVO-diploma
* Goede contactuele eigenschappen
* Representatief
* Onregelmatige uren kunnen werken
* Ervaring vereist.

Voor meer informaties gelievekontakt op
te nemen tijdens kantooruren.
Tel.: 625000 ext. 6011.

" Muziekinstituut Landheer "
" heeft nog enkele plaatsen voor de £
j BLOKFLUIT CURSUS :
i Inl: Tel. 77539 j

TEKEN- SCHILDERLESSEN
Dineke van deGeest

Maandag 3 - 5 p.m. Donderdag 3 - 5 p.m.
Tel.: 648618 's avonds na 8 uur. .

WISKUNDE \
Voor informatie:

Vv Bel 53256

f beginners-
cursus

I PAPIAMENTS
I info.: tel. 80954

WEGGELOPEN^
HALF-PEKINEES,

beige, gesteriliseerd.
Beloning bU terugbe-
zorgen.

ly~Tel.: 72971

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 18augustus 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.
* Libië- ged., Nrd. Sta. Rosa, Oost Sta. Rosa, Ma

Louisa, gedeelteKent UZelf,Kwartje, gedeelteKo-
raal Partier, W. Groot St. Joris, gedeelte Jan Boos,
Groot St. Joris, omgeving Oude Water.

b9ikodela__S
SETEL N.V. maaktbekend dat op
WOENSDAG, 19augustus 1987

alle telefoonnummers waarvan derekening over
de boekmaand

JUNII9B7
NIET VOLDAAN ZIJN,

ZULLEN WORDEN AFGESLOTEN
De abonnees die nog moeten betalen worden
dringend verzocht dit aan de kassa te STA. MA-
RIA te doen, aangezien betalingen dieviaandere
instantiesverrichtwordenons niet tijdigzullenbe-
reiken.
Mocht U deze weekreeds viaeen andere instan-
tie betaald hebben, dan verzoeken wij U direkt
kontakt met ons op te nemen.

SETEL N.V.n SETEL
Servisio di telekomunikashon

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 18augustus 1987, desvoormiddagsom 10uurzalten
kantore van de notarissenPalm & Senior aan de Polarisweg 31 -
33, alhier ten overstaan van één van de notarissen voornoemd of
diens plaatsvervanger in het openbaar aan de meestbiedende
wordenverkocht:
Vier percelen grond, gelegen te Curacao op "Otrabanda",
respectievelijk groot 3.274m2,1.200m2, 525m2 en 1.042m2,
kadastraal bekend als Afdeling 5, Sectie 6K, respectievelijk
nummers38,39,40,41 met deopgemelde percelen gebouw-
de garage en showroom plaatselijk bekend als Weg naar
Welgelegen 38, metal hetgeen daartoedooraard, bestem-
ming of natrekking behoort.
Onder het te verkopen onroerend goed zijn niet begrepen de ter
plaatse aanwezigeondergrondse brandstoftanks, pijpleidingen
en pompinstallaties (hetgasolinestation),welke eigendomzijn en
blijven van Curacao Oil N.V.
Curacao Oil N.V. heeft hetrecht dezezaken weg te nemen.
De koper op deveiling heeft niet hetrecht op voortzetting van de
huurovereenkomst metCuracao Oil N.V. met betrekking tot ge-
meld gasoline station. De beslissing hierover is voorbehouden
aan Curacao Oil N.V.
De koper op de veiling heeft het recht om van Curacao Oil N.V.
wegnemingvan het gasolinestationte eisen.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoorvanaf8 dagenvoordeveiling en houdenondermeerin dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid ten genoegenvan deexecutant te stellenter
nakomingvan zijn bod, vermeerderd metde kosten.

PALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Telefoon 613199-613655.

FACULTEITDER SOCIALE- EN
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VRIJSTELLENDE TENTAMENS
Hierbij wordtbekendgemaakt dataan geslaagden van de HAVO
en de VWO die toegelaten zijn tot de studies Bedrijfskunde en
Bestuurskunde de mogelijkheid gebodenwordt omdeeltenemen
aan vrijstellende tentamens in de vakken Toegepaste Wis-
kunde I,Beginselen van deEconomie I en Inleidingtot
deAdministratie I, mits zij voldoen aan onderstaandeeisen.

Toegelaten worden tot hetvrijstellende tentamen:
I. ToegepasteWiskunde I— Geslaagdenvan deHAVO met tenminste een7 voor het

vak Wiskunde— Geslaagden van de VWO met het Wiskunde I in het
pakket

11. Beginselenvan deEconomie I— Geslaagdenvan de HAVO mettenminste een 7 voor het
vak Economie— Geslaagdenvan deVWO methetvakEconomischeWe-
tenschappen I in hetpakket

111. Inleiding tot deAdministratie I— Geslaagden van deHAVO mettenminste een7 voor het
vak Handelswetenschappen en Recht.— Geslaagden van deVWOmet hetvakEconomischeWe-
tenschappen II in hetpakket.

De vrijstellende tentamensworden op 17en 18augustus schrifte-
lijkafgenomen op Curacao.

Untvarsldat Nashonaldl Anlia J||

Urtuetwtat van doNedrtmdseAntillen
UntwreHy ol Ihe NetherlandsAnlltes
UnKwadnd dehs AnHlns Newlnntlcsnsv /

PAS BINNEN! ,
I «en mooie kollektie SChoene.— rf^Vli^' in kleuren naar de laatste mode.

NVt*' oa-: ch,,luc 'eren schoenen in bruin
#^L^ en wit» tevenskakhi schoenen en linnen

*'° N schoenen met krokodillen leer,
"Jazz" schoenen van leer en natuurlijk ook makkelijk! *schoenen met ideale hak voor als U veel moet lopen

Wacht niet te lang, beperkte voorraad!!

fv^g^s curapa<> ]SV^f SEAQUARIUM
maakt bekend dat op

zondag 16 augustusop het strand
het grandioze Radio Hoyer

BOOMBOXFEEST j ;
gehouden wordt met *SURVIVAL en ERA wr^J^I U bent allen van harte W^\\X///^\
Leden gratis- f^_*^V rV\
Niet-leden ’3.50 rv_f> ) ' / i «
Het strand is open van 09.00 a.m. " 6.00p.m. *
l

'■*

TANDARTSA.BETIST
praktijk hervat

Zuikertuintjeplein z/n
Tel.: 76099

i -i %
r i

We have vacancies for a [
FULLTIME

RECEPTIONIST
Requirements: §
Mavo-4 ;
Must speak English and Papiamento
fluently.

DRIVER
i

Requirements: \
Age: 20 - 30
Must be able to speak English.
We receive applicants in

I ■ ■
August 18th at 9 a.m.

ICIMI OPTICA KYWII y\i I maakt bekend datzij per■VX^/I^_l september 1987
I Optica Moderna,
■ Breedestraat Punda en
I Opticare, Fokkerweg
■ zal overnemen.

De nog af te halenbrillen van
I Optica Moderna en Opticare
I kunnen bij

OPTICA RYWI- Breedestraat 11, Otroband*
Tel.: 623525 worden afgehaald.

Ook verkrijgbaar contactlens vloeistoffen.
Voor contactlenzen gelieve te bellen voor een 3'
spraak.
Wij hopen U na 1 septembervan diensttezijn op U*
vertrouwd adres.

f TE KOOP
eenaircomerk Frigidai-
re 24.000 8.T.U.; een
Sony Bèta V.C.R.; een
National Panasonic
V.C.R.

Adres:
Schout bij Nacht

van Staverenweg 25

I ~^Ê* W*04£ ROWLCkNIN
COMPLETE DOG FOOD SPECIALIStj

AMIGOE ZflT€RDflG 15 AUGUSTUS lL16



ZONLICHT
DeLobophora vanhetdieperif

ziet er anders uit dan die van de
getijdenzone. In deze golfslagzo-
ne vormt de Lobophora don-
kerbruinekorsten en deblaadjes
zien er dik en stug uit. Erik de
Ruyter van Steveninck: "Je zou
jekunnenvoorstellen dathet een
aanpassing is aan de steeds te-
rugkerende golfdie er tegenaan
slaat. De donkere kleur is ver-
moedelijk een aanpassing aan
hetzonlicht. De diepe!_o~>ophora
is lichtbruin, goudbruin, omdat
op diediepte veel efficiënter van
het zonlicht gebruik wordt ge-
maakt".

Erik de Ruyter van Steve-

groot nadeel is dat elk ex-
periment een controlegroep
moet hebben. Als jeop de ene
plaats de zeeëgels weghaalt,
moetje kunnen vergelijken met
een plaats waar ze nog gewoon
zitten. Pas danga jekijken naar
de verschillen, want er kunnen
andere factoren een rol spelen.
Maar hierhad ik geen keus. Ik
kon ook niet meer vergelijken
met andereplaatsen in hetCari-
bisch gebied, het enige wat ik
kon doenwas: kijkenofopandere
plaatsen in hetCaribisch gebied
hetzelfde gebeurde als op Cura-
§ao. Dat was inderdaad zo: de
massa algen nam direct na de
sterfte toe, totdat er een nieuw
evenwicht ontstond, waarbij er
meer algen waren ten koste van
koralen en kalkroodwieren".

was er de zeeëgelsterfte die de
zaakaardigin dewar stuurde,en
toen Klaus. Een week lang
kwam dewind uit de verkeerde
hoek, zodat de zuidkust onder
een enorme golfslag leed. De
golfslagvegetatie werd voor een
groot deel weggeslagen. In Boca
San Michiel heb ik de gevolgen
op een diepte van dertig meter
gezien. Veel sediment werd in
het water opgeworpen en dat
zakte langzaamnaar benedenop
mijnSargassum-planten.

Die waren niet in staat om de
grote sedimentvalte weerstaan,
alleplanten verdwenen. Je ver-
wacht niet dat een verandering
van windrichtingzonbelangrijk
effectheeftopeen diepte van der-
tig meter. Veel koralen raakten
ook onderhet sedimentbedolven
en stierven af, want een koraal
kan niet lang in het donker ver-
keren".

Het onderzoek richtte zich op
twee soorten: de Lobophora va-
riegata, een bladvormige als die
over de bodem kruipt, en bij Cu-
ragao op een diepte van 25 meter
en meervoorkomt, of in de getij-
denzone. De andere soort is Sar-
gassum polyceratium, die echt
op een plant lijkt. Die komt op
ruwere plaatsen in de getijden-
zone voor, bijvoorbeeld aan de
noordkust. In hetkoraalrifkomt
hij alleen op grotere diepte voor.
Waarom richtte De Ruyter van
Steveninck zijn onderzoekop de-
ze algen? "Er was nog niet veel
over bekend en ze zijn vrij onop-
vallend. Is er bijvoorbeeld een
seizoenseffect? Komen ze hethe-
le jaarvoor of niet? Hoe hard
groeienze en waarkomen ze pre-
cies voor? Dat waren allemaal
vragen dieik stelde."

grotere algen worden ook wel
zeewieren genoemd. Ze vallen
meer op: in gematigde streken
kunnen ze op harderotskusten
weelderige vegetaties vormen.
Deze algenzijn in hetrifvan Cu-
ra§ao wel aanwezig, maar ze
worden gelukkig vrij sterk beg-
raasd, waardoorze niet echt uit-
groeien en klein en onopvallend
blijven".

"Eenrif ligt als een soort bank
voor dekust. Hetbestaat uitalle-
maal levende organismen, kora-
len groeien, vormen harde ske-
letten,tuimelen daarnaomen de
gaten tussen de koralen worden
opgevuld met sediment, dat
wordt verkit, zodat een harde
structuur ontstaat. Daarop
groeit weer koraal dat alsmaar
hoger komt, weer instort, wordt
opgevuld, enzovoorts. Op diema-
niergroeiteenkoraalrifomhoog.
Op een koraalrif is het ontzet-
tend druk. Er is een uitbundig-
heid van allerlei mooi gekleurde
visjes enplanten enverderzijner
sponzen, algen, anemonen,
kreeftjes, garnalen en wat niet
al.Al dielevendeorganismenbe-
concurreren elkaar omdat de
ruimte schaars is. Omdieruimte
wordt een gevecht op leven en
dood gevoerd. Verschillende
soortenkoraal maken elkaarhet
leven zuur met tentakeltjes
waarmee ze anderkoraal kapot
zwiepenofverteren. Oferzijnko-
raalsoorten die heel snel groei-
en, waardoorze hetonderliggen-
de koraal in de schaduw zetten,
Waardoor het nietkan overle-
ven. Er is ook een duidelijkecon-
currentie tussen algenen kora-
len: waar algen zitten kunnen
koralen zich moeilijk vestigen.
Maar hetkoraalkrijgt hulp van
vissen en zeeëgels die de algen
Weer afgrazen, zodat ze hetrif
niet overwoekeren".

Niet op alle dieptes zitten
evenveel algen. "Opvallend was
dat in de brandingszonevrij veel
algen voorkomen tot een diepte
van één a twee meter. Daarna
verdwijnenze bijnaenpasopeen
diepte van 25 meter worden ze
weer opvallend. Het idee wasdat
datkwam door begrazing. Vis-
senenzeeëgelskunnen nietgoed
grazen in debranding, omdathet
er teruw is enze hetdieperifmij-
den, want er zitten veel minder
vissen. Daardoor concentreert
zich debegrazing door vissen en
zeeëgels op de zone tussen twee
en 25 meter. Uit het onderzoek
bleek dat de 25-metergrens in-
derdaad door begrenzing wordt
bepaald, maar de twee-
metergrens niet. Het lijkt erop
dat Lobophora daar ophoudt

denook welverdwenen, maar er
bleef genoeg over om nog iets
over de groei tekunnen zeggen".

Het was een aanwijzing dat
Lobophora vrij sterk werd beg-
raasd, wat ook uit verdere ex-
perimenten bleek. "Opvallend
was dat de dichtheidvan de Lo-
bophora in de loop van het jaar
niet wezenlijk veranderde. De
bladen groeidennet hard genoeg
om weer terug tekomen, hetver-
dwijnen ging even snel als het
aangroeien. Als jezo nu en dan
naar het rif gaat, zie jeweinig
veranderingen: die algen zitten
daar gewoon altijd even dicht,
maar juistdoorhet gedetailleer-
de kijken eens in de twee weken
merkte ik dat er een hele hoge
dynamiek zit in de onderwater-
wereld, veroorzaakt door debeg-
razing".

ALGEN
Erik de Ruyter van Steve-

ninckkoos dealgenals studieon-
derwerp. Rustig docerend zegt
hij: "Het zijnplanten. Zevormen
«e basis van het leven in water,
er zijnveel soorten. Soms zijn ze
eencellig, dankun je ze zonder
"aicroscoop niet zien. Ze zweven
door het water en dienen als
Voedsel voor kleine beestjes. De

GROEI
Op verschillende riffen zette

hij kwadraten uit met de bedoe-
ling ze eens in de vier weken te
fotograferen. Door de foto's te
vergelijken zou hij kunnen zien
hoe hard ze groeiden, dachtErik
deRuytervan Steveninck. Maar
de vlieger ging niet op. "Wat
bleek bij de Lobophora? Wa vier
wekenwaseen groot deelvan de
oorspronkelijke bladen alweer
verdwenen, zodatik de groeiniet
kon meten. Dat dwongme ertoe
zeeens in deveertien dagen tefo-
tograferen, wat net ging. Dan
was dehelft van het aantal bla-

Een van dealgen dieDe Ruyter
van Steveninck onderzocht.
Links Sargassum polyceratium
uit de golfslagzone,rechts de-
zelfde plant op dertig meter
diepte.

ninck deed verplaatsingsproe-
ven:Lobophora uitdegolfslagzo-
nezettehij uit in de diepezone en
andersom. "Ik vroeg me af of ik
metéén soortofmettwee soorten
te maken had, of dat het om één
soort met twee aparte groeivor-
men ging, die misschien niet
meer in elkaar over konden
gaan. Het resultaat van de ver-
plaatsingsproef is niet helemaal
duidelijk. Als jede planten uit
het diepe rif in de golfslagzone
zette, verdwenen ze, ze konden
niettegen desterkegolfslag. Zet-

zeeëgelsterfte de plannen van
Erik deRuyter van Steveninck
in de war. Door een ziekte stierf
meerdan95%van dezeeëgels in
hetCaribisch Gebied. "Ik moest
meaanpassen,ik had geenkeus.
De zeeëgel staat bekend als een
van de belangrijkste grazers en
ik wilde weten in hoeverre de
zeeëgels of de vissen de algen
begrazen. Aande ene kant is die
zeeëgelsterfte voor een bioloog
ook een prachtig experiment. Je
hoeft zelfgeen kleinschalige ex-
perimenten te doen, maar een

GEVAAR
Vormt de zeeëgelsterfte dus

een bedreiging voor hetvoortbe-
staan van hetrif?Erik deRuyter
van Steveninck: "Als algen niet
worden begraasd, raken de be-
langrijkste bouwende organis-
menvan hetrif, desteenkoralen,
overgroeid. Verder hebben de
zeeëgels een belangrijkefunctie
in het kalkbudget van het rif.
Het is belangrijkdatkalk wordt
afgebroken om sedimenttekrij-
gen waarmee de gaten worden
opgevuld. De zeeëgels schrapen
veelkalk afenvormen sediment.
Het wegvallen van de zeeëgels
kan op langere termijn effect
hebben voor hetrif. Dat ernazes
maanden een nieuw evenwicht
ontstond, komt doordatdevissen
alsbegrazers nietzijn weggeval-
len.Ervindt dus nogeenbehoor-
lijke begrazing plaats, dealgen
hebben zeker niet het hele rif
overwoekerd. Er schuilt een ge-
vaar: nu houden de vissen het
evenwicht in stand, maar als er
een ziektebij devissen optreedt,
of als er teveel wordt gevist, dan
is het rif extra kwetsbaar, want
alleenzij grazen nu".

Als de vissen zouden weg-
vallen, is datvolgens Erik de
Ruyter van Steveninck een
regelrechte ramp. "Een ei-
land als Curacao is voor een
grootdeelafhankelijkvan het
rif. Dan denk ik niet alleen
aan het rif als een voed-
selbron— het levertvis — ik
denkvooralaanhettoerisme.
Een rif dat metalgen is over-
groeid, zal niet meer aan-
trekkelijkzijn voor toeristen
om te duikenen te snorkelen.
Dus als het rif overgroeid
raakt, zal dat zeker zijn
weerslagvinden op hetaantal
toeristen".

Heeft het onderzoek behalve
voor dewetenschap ook nog nut
voor de samenleving? Erik de
Ruyter vanSteveninck: "Eens te
meer is duidelijk geworden dat
begrazing heelbelangrijk isvoor
hetevenwicht inhetkoraalrifen
dat daar een stukje beheersas-
pect aan vastzit. Men moet op-
passen een rif nietkapot te ma-
ken door overbevissing, omdat
dat ten koste gaat van het rif.
Danverliest hetzijnwaardevoor
de toerist en uiteindelijk ook als
voedselbron."

De hoofdvraag van Erik de
Ruytervan Steveninck was wel-
ke factoren de groeivan dealgen
bepalen. "Seizoensfluctuaties
komen op Curacao niet zo veel
voor, datuit zich ook in deplan-
ten.Lobophora trokzich in groei-
snelheidniets aan van het sei-
zoen.De effecten van destorm en
dezeeëgelsterfte zijnveel groter
en belangrijker dan dekleine
seizoenschommelingen. Dit
soort onvoorspelbare verstorin-
gen heeft een groteinvloedop de
vegetatie".

HERSTEL
"Ik had een unieke kans om

het herstel van een populatie te
volgen na een natuurlijke ver-
storing. Heel interessant, maar
er was weer het nadeel dat ik
geen controlegroep had. De na-
tuurdwongmeom meaan tepas-
sen en niet andersom. Als bio-
loogprobeer jeom denatuur een
beetje aan jouaan te passen en
daar experimenten mee uit te
voeren, ik hadnu het gevoel dat
denatuurexperimenten met mij
uitvoerde. In de brandingzone
ginghet herstel vrij snel, binnen
één,twee maanden was ernietzo
heelveel meervan tezien. In het
diepe rif duurde het wat langer.
Na een maand of vijf, zes begon
Sargassum weer behoorlijk uit
te groeien en hadden de planten
weer deafmetingen en de dicht-
heidvanhetjaardaarvoor.Blijk-
baar zijn de planten in een ko-
raalrif in staat zich vrij snel te
herstellen van onverwachte
rampen".

De dynamiek
\>an
de onderwater
Wereld

Behalve de zeeëgelsterfte
kreegErik deRuyter van Steve-
nincknog met een tweede ramp
te maken: de orkaan Klaus in
1984. "Ik ging naar de tropen
met het ideedathetervrij stabiel
zou zijn, maar dat bleek hele-
maal niet het geval. Allereerst

5

— doorJosdeRoo —HET LEVEN OP dekoraalriffen aan dezuidkustvan Cura-
cao is een belangrijke toeristischetrekpleister. Maar dekleur-
rijke vissen,koralen, wierenenzee-anemonen trekken ook de
aandacht van de wetenschappers, die bij hun onderzoek
dankbaargebruikmakenvan dehulp die Carmabibiedt. Van
november 1982 tot februari 1986 snoerde Erik deRuyter van
Steveninck bijna dagelijks de duikflessen om, om af te dalen
naareendieptevan dertigmeter. Hijbestudeerde tweesoorten
minderin het oog lopende algenen schreefereen proefschrift
over, waarop hij aan de universiteit van Groningen promo-
veerde.Als men nietuitkijktvoor overbevissingvan hetrif, zou
men hetwel eenskwijtkunnen raken, luidt zijn conclusie.

De dynamiek
van
de onderwater
wereld PROEFSCHRIFT OVER HET

CURACAOSEKORAALRIF

Erik deRuyter van Steveninckpromoveerde inGroningen opeen
onderzoek naar algenopdeCura-
gaosekoraalriffen. "Ik hadhetge-
voel dat denatuur experimenten
met mij uitvoerde in plaats van
andersom".

MASSALE STERFTE
In 1983 stuurde een massale

OOerbeOissingzou het

eind Om hetrif zijn

door sterke concurrentie met
andere algen."
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te jeze op een meter diepte, dan
overleefden ze wel en ze veran-
derden dan in derichting van
golfslagplaten: debladeren wer-
dendikkeren dekleurwerddon-
kerder, maarnooitzo diken don-
ker als de golfslagplanten. En
andersom, wanneer de
golfslagplanten werden ver-
plaatst naar het diepe rif, dan
overleefden ze hetwel, maar ze
groeiden bijna niet uit, alsof ze
stil stonden. Daardoor bleef de
kleur hetzelfde, maar deblaad-
jes werden wel iets dunner. Op
grond hiervan heb ik het gevoel
dat het dezelfde soort is, maar
dat ze zover uit elkaar gegroeid
zijn, datze niet meer in elkaar
kunnen overgaan".



tic van verhalen te presenterenL
(en daarmeeeen 'verkoopbare')* L
Hoe het ook zij, een deel van d-L
verhalen van een Jamaica'-^grootste schrijvers is binnen,,
handbereik gelegd.

HET IS UITGESLOTENnog langeraan dehandvan Ken-
neth Ramchands The West Indian Novel and its
Background (oorspronkelijk 1970, herziene druk 1983)
enhet doorBruceKing gedirigeerdWestIndianLiteratu-
re (1979) aan tenemen datmengoedgeïnformeerdisover
de stand van zaken in de studievan Westindische litera-
tuur.Dit ligtnietzo zeer aan dekwaliteit van deze studies
(ook al valt er hier en daar het nodige op af te dingen),
maar aan de aanzienlijke hoeveelheidnieuwe publika-
ties metbetrekking totWestindische literatuurdiedeaf-
gelopen vijfjaar is verschenen. Hieruitvolgt een keuze.
Ter sprakekomen bijdragenover auteurs, teksten ofon-
derwerpen die in bovengenoemde studiesnietaan deor-
dekwamen, respectievelijk kondenkomen.Deze presen-
tatiebedoeltnietalleen diestudies onderdeaandacht te
brengen, een enkele ervan ook tekritiseren, maar even-
zeer enige belangstelling te wekken voor bepaalde
teksten uiten aspecten van deWestindische literatuur.

Thereare some aristosinPort-of-Spain
Iknow them wellbutl won'tcall
names
In the daythey wouldn'tgiveyou
aright
Butyou can secthem with thefo-reigners late at night.

A couple got married one after-noon
And was to go Mayaro on a ho-
neymoon
Thevery nightthe wife went with
a Yankee lad
And the stupid husband went
staringmod

InspectorJory did a goodjob
At. St. Jamesheraid aRecreati-
on Club
Theywascarringon theclubas a
brothel
The condition hefound the girls
mlcannot teil.

I. ISMITHKHAN
Rhonda Cobham, "the Jumbie
Bird"bylsmithKhan:ANewAs-
sessment", in: The JournalofCommonwealthLiterature, vol.
xxi, 1986,1, pp. 240 -249.

lische aspecten van deroman en
is daarmee een boeiende ver-
handeling geworden. Zijn stuk
eindigtmetwatmijvoorkomt als
een 'afterthought'.

This discussion of Rum
and Coca-Cola is based on
the 1956 Australianediti-
onofthenovel, andtherea-
derofthe 1984British edi-
tion will immediately be
struck by several drastic
revisions. Although the
major thematic thrust of
thenovelhasremainedthe
same, there are numerous
alterations in plot and fo-
cus in the revised version.
(...) The reader familiar
withboth versionsofRum
andCoca-Colamustdecide
for himself which of the
two he considers more suc-
cesful.

Met de laatste zin houdtSander
een aantal interessante vragen
uit het zicht, waaronder 'waar-
om'en 'inwelke mate'brachtDe
Boissière deze drastische veran-
deringen aan.

Een 'terzijde' terafsluiting: de
twee romans die in het recente
nummer van The Journal of
Commonwealth Literature on-
der de aandacht worden ge-
bracht, geven tesamen een vrij
compleet beeld van het uitge-
breide spanningsvelddat verte-
genwoordigers van uiteenlopen-
dekulturele achtergronden met
elkaar vormen: oude en jongere
generatiesEast Indians, Afro-
Caraibische mensen uit ver-
schillende sociale lagen, de
blank-creoolse éliteen Amerika-
nen, en zijdelings ook Chinezen.
3.ROGERMAIS.
K.Ramchand, "Introduction"bij
RogerMais,Listen,theWindand
otherStories. Londen:Longman
(Caribbean Writers), 1986.

Aan de literair-kritische be-
langstelling van Cobham en
Sander gaat de publikatie, i.e.
(gewijzigde) herdruk van debe-

Waar de publikaties van een
bundeling geselecteerde verha-
len van Mais nog rechtvaardi-
gingvindt in hetpraktisch onbe-
reikbaar zijn van deze teksten,
ontbreekt deze rechtvaardiging
voor 'anewcollectionofshortsto-
ries' (aldus deomslag) van Jean
Rhys. Haar ooit gepubliceerde
werk is nog steeds probleemloos
voorhanden in Penguin-edities.
Het is mij dan ook absoluut on-
duidelijk waarom (behalve dan
uit commercieel oogpunt)er een
selectie uit de verhalen uit de
door Rhys zelf samengestelde
bundels moest worden gemaakt
vanverhalen diemeerofminder
direkt betrekking hebben op de
Caraïben—temeer daarenkele
van dergelijke verhalen niet
werden opgenomen (waaronder
'Rapunzel' en 'Sleep ItOffLady*)*
Het is ook zeer twijfelachtig oi
Rhys zelf— die bijzonder
consciëntieus aan haar teksten
werkte (vgl. Fr. Wyndham ant*
D. Melly (eds.), JeanRhys: Let-
ters 1931 -1966), Londen, 1984,
haar fiat aan deze bundel zot-
hebben gegeven.

De 'Caraïben' (hetzij in perso-
nages, setting, of in minder op-
vallende aspecten als beeld'
spraak) vormen een onlosmake-
lijk deel van haar proza (als van
haar leven) datzeker nooit be-
doeld isom teworden geisoleer**
van 'Groot Brittannie/Londen'
en 'Frankrijk/Parijs' (de andere
sociaal-geografische grootheden
in haar werk). Als zodanig acht
ik Tales ofthe Wide Caribbean
dan ook geheel misplaatst en
doet het afbreuk aan Heine-
manns 'Caribbean Writers Se-
ries. Het Essay van Ramchand
ter introductie van deverzame-
lingis daarentegenweleenover-
zichtelijke inleiding tot haar
werk, in het bijzonder haar ver-
halen geworden. Vanzelfspre-
kend ontkomtRamchand er niet
aan ook de zogenaamde 'niet-
Caraibische' verhalen te betrek-
ken bij zijn uiteenzetting, waar-
in hij nietzoals bij Mais een sa-
menvattende interpretatie var-
ieder verhaal geeft, maar ge-
meenschappelijke kenmerken
zoekt, thema's en motieven,
wijst op de geraffineerderol die
'landscape' in haar verhale*-
speelt en op de specifieke visie
van Rhys op het Caraibische
maatschappelijke samenleven-

4. JEANRHYS.
K.Ramchand, "Introduction"&i/
JeanRhys, Talesofthe WideCa-
ribbean. Londen: Heinemann
(Caribbean Writers Series, 33),
1986.

"These Caribbean storie-
describe a socializatio*0
process which inducesthe
attitudein the childprot*--'
goniststhat parents, otbej
adults, school, church aJ-*-
-organized society work -*""gethertorepress individu'
ality, control andlimit e*'
perience, abolish mag**
and dreaming, and m****-'!
life safe, predictable ar-»
dull".

Zoinzn algemeenheid geforn-u'

leerd voegt Rhys zich in de g6*
lederenvan een groot aantalC*'
raibische auteurs.

5.SAMSELVON
Maureen Warner-Lewis, "Satn^'

In de'introduction' tot Listen,
the Wind and other stories geeft
Ramchand eenkorte schets van
Mais' leven (dat zo bewogen en
boeiend was dathet te hopen is
dat iemandzichnog eens zet aan
een biografie), gevolgd door een
uitgesproken interpretatieve
uitleg van de verhalen.
Ramchand maakte een indeling
inzes gedeeltes, opgrondvan ui-
teenlopende 'criteria', zoals wel
of geen 'urban or suburban set-
ting', het gegeven dat de be-
langrijkstepersonages vrouwen
zijn, 'thedriftfrom country to ci-
ty' en het centraal staanvan 'the
relationship between male and
female'. Erg overtuigend is de
gemaakte indeling niet, daar-
voor overlappen de vermeende
verschillenelkaarteveel. Ookin
de verhalen waarin een vrouw
het belangrijkste personage is
speelt derelatie tussen haar en
haar 'man' een centralerol en de
'setting' isevengoedöf urban, öf
rural. De volgorde (zoals de se-
lectie als zodanig) lijkt mij toch
vooral ingegeven door de nood-

De Westindische literatuur
wordt in deze stiefmoederlijkbe-
handeld(door desamenlevingen
waaruit ze voorkomt, dan wel
doordeBritse uitgeverijen dieze
uitgeeft). (De Antilliaanse lite-
ratuur isbeter afmet Verzamel-
deStiltevan OdaBlinder (1979)
enhetVerzameldeWerkvan De-
brot (1982 en later); Tbeterafook
in vergelijking met de Spaans-
en Franstalige Caraibische lite-
ratuur, waarvan by mijn weten
alleen(een deel van) het werk
van Nicolés Guillèn en Saint
John-Perse verzameld werd uit-
gegeven, door respectievelijk
Casa de las Americas (Havana)
en Gallimard(Parijs).

sproken tekstenvooraf. Juistde
huidige beschikbaarheid van
lange tijd moeilijk bereikbare
uitgavenwijst op een groeiende
belangstelling (het is tenslotte
niet aannemelijkdat de betref-
fende uitgeversvoornamelijk uit
principiële overwegingentot pu-
blikatie zijn overgegaan). Toch
is de 'vraag" nog geenszins opti-
maal. Er komen meer ofminder
lang vergeten teksten op de
markt, zoals onlangs verhalen
van Roger Mais, maar de titel
van een dergelijke verzameling
luidtniet: 'thecomplete storiesof
Roger Mais'. De Westindische li-
teratuur heeftzich nogte weinig
een plaats veroverd bij een dus-
daniggrotegroep lezers (metna-
me nognietinhetonderwijs) dat
er interesse isvoor (en dus 'afna-
me' van) ookdemindergeslaag-
de, of uitgesproken slechte ver-
halen, voor de curiosa. Kenneth
Ramchand — hoogleraar in de
Westindische literatuur aan de
University ofthe West Indies—maakte danook eenkeuze uit de
ooit gepubliceerdeen ongepubli-
ceerdeverhalenvan Maisenver-
zamelde aldoende hetbeste (in
ieder geval inRamchands ogen)
van Mais voor debundel Listen,
the Wind and other stories. De
bundel bevat 22 verhalen, waar-
mee zeker een evengroot aantal
verhalen nog 'opgesloten' blijft
in jaargangenvan Focus, Public
Opinion, CaribbeanVoices, Life
andLetters ènin de tweebundels
dieMais ookin eigenbeheer uit-
gaf (en dus nu vrijwel on-
vindbaar), Face and Other Sto-
ries (1939) en And Most of All
Man (1940). Auteurs, waarvan
Maiser een is, die de canon aan
Westindische literatuur vor-
men, verdienen een verzorgde
uitgavevan hunverzameldever-
halen (en van de andereteksten
diezij schreven).

kaanse zijde. Haarrelaties met
Amerikanen verbeteren aan-
vankelijkhaar levensstandaard
aanzienlijk, maar deuiteindelij-
ke ontmoeting metBrown werpt
haar terug in het armoedige le-
ven van de barrack-yards, daar
hij haar vlak voor zijnvertrek al
haar geldontneemt.

"I will have to go out who-
rin' again. Iwill havetogo
out whorin' again. I will
have t0..." Over andover
the words kept running
throughhermmd. Alongs-
ide of them was another
thought she tried not to
heed.Shekept shakingher
head in the effort to turn
away from it and not hear
or secit, but in spite ofher-
selfshe could not, as it we-
re, help peeping at this
thought: shesaw it, and it
terrifïed her. "When my
girl child gets older shell
be a whore, too", said this
thought, which kept trai-
lingher like a shadow and
would giveherno peace"

Ze verdrinkt de baby om het dit
lot tebesparen. Zelfeindigt ze in
eengekkenhuis. Met Mopsy's le-
ven wordt nog een ander uit-
gangspunt van De Boissière be-
licht dat inhetkort neerkomt op
'ze geven met een hand wat ze
met de andere weer wegnemen':
TheAmericans give moneyand
excitement, buttheytake finan-
cialcontrolofthe islandata per-
sonal and industrial level and
they corrupt the generosityand
community spirit of the lower
classes.Dit laatsteaspect wordt
invoelbaar gemaakt door ver-
schillende personages en de be-
slissingen diezij moetennemen,
waarbij trouw aan de principes
van de arbeiders-strijd moeten
wordenafgewogen tegen het ge-
bonden zijn (door arbeid en in-
komsten) aan het Amerikaanse
grove materialisme en bijko-
mend individualisme.

Sanders artikel belicht vooral
deze en enkele andere symbo-

Cobhams artikel is mijns in-
ziens illustratief voor de toene-
mende belangstelling voor Wes-
tindische literatuur.Die maakt
het mogelijk dat 'vergeten' Wes-
tindische auteurs zoals Ismith
Khan Namba Roy, Ralph de
Boissière, Alfred Mendes na ja-
ren hun werk weer in herdruk
zienverschijnen, en daterook li-
terair-kritische aandacht voor
hun werkkomt. Zo werd de her-
druk van deBoissière's tweede
roman in 1984 (oorspronkelijk
uit 1956), nó deherdruk vanDe
Boissière's eerste roman Crown
Jewelin 1981(oorspronkelijk uit
1952, geschreven eindjarender-
tig), recentelijk verwelkomd
door een zeer kritische lezing
van Reinhard W. Sander (eve-
neens werkzaam aan de Bay-
reuth-Universitat) — een twee-
de voorbeeld van groeiende be-
langstelling.

van frustraties als middel van
rebellie tegen dezebreuk dieon-
vermijdelijk toch plaats vindt
(onder drukvan de jongeregene-
raties). Hoewel Cobham over-
eenkomsten schetst tussen het
Hussay-festival en het Trinidese
Karnaval ('drumming', 'stick-
fighting', 'public displayofrebel-
lion') trekt zij geen vergelijking
met Earl Lovelace's populaire
roman TheDragon can't Dance,
waarin de hoofdpersoon zijn
wrok tegen de nieuwe orde uit-
vecht in en met het karnaval.
Een dergelijke vergelijking zou
naast de drie door Cobham ge-
noemde motieven, 'the ex-
perience ofchildhood', 'the clash
of cultures' en 'the search for
identity' nog een vierde motief
uit de Westindische literatuur
naar voren hebben geschoven:
(het deficit) van.de idealisering
van devroegere socialeorde—in
TheJumbieBirdverpersoonlijkt
in Jammi'sgrootvader.

Reinhard W. Sander, "TheAme-
rican Invaders: Ralph deBois-
sière's "RumandCoca-Cola", in:
The Journal of Commonwealth
Literature, vol. xxi, 1986, nr. 1,
pp.93-108.

Ralph de Boissière ontleende
de titel van zijn tweede roman
aan een calypso van Lord Inva-
der. Een calypso die wereldbe-
roemd werd in de versievan de
Andrew Sisters. Sander citeert
inzijn artikelslechtshetrefrein;
aan Quevedo's Atilla's Kaiso
(1983) ontleen ik dehele tekst.
Since the Yankeescame to Tri-
nidad
They have theyounggirls going
mod
Thegirlssay they treatthem nice
Andthey givethem a betterprice
Chorus:
Theybuy rum and coco-cola
Go downPointCumana
Both mother and daughter
Workingfor the Yankee dollar
Ihada littlemopsy the otherday
Her mother came and took her
away
Then hermother and hersisters
Went in a carwith some soldiers

2. DE BOISSIERE.

Cobham besteedt in haar arti-
kel in het bijzonder aandacht
aan 'the quality ofEastindian-
ness' dat zich uit in een belang-
rijk symbool: het Hussay-
festival, en de gepresenteerde
taalregisters, waaronder diemet
meer of minder uitgesproken
'East Indian nuances. Dit
laatste wordt geïllustreerd aan
dehandvan sprekendevoorbeel-
den, die evenzeer duidelijk ma-
ken dat linguistisch onderzoek
van essentieel belang is voor de
studie naar en uiteindelijk
waardering voor Westindische
literatuur (vgl. hierna). Het
Hussay-festival wordt door
Khan op een uitgelezen wijze
aangewend om de persoonlijke
strijd van Kale Khan, de groot-
vader van de 'East Indian boy'
Jammi, invoelbaar te maken.
Kale Khan ziet zich geconfron-
teerd met een nieuwe maat-
schappelijke orde waarin geen
plaats is voor (emotionele) ban-
denmet het door hem gekoester-
deAziatische moederland. Het
festival vormt zowel uitlaatklep

Tegen de achtergrond van so-
cialeen politieke veranderingen
in de Trinidese samenleving in
de jaren'40 en '50 wordt in The
JumbieBird het leven van een
'East Indian boy' getekend, zijn
groei van kind naar adolescent.
Khan's roman sluit zich aldoen-
deaan bij de(toentertijd nog jon-
ge) traditie van 'Novels of
Childhood', maar ook in thema-
tisch opzicht sluit The Jumbie
Birdaan bij deWestindische lite-
ratuur, in het bijzonderwaarhet
de botsing tussen verschillende
kuituren en het zoeken van een
plaats in de gecreoliseerdeTrini-
dese samenlevingbetreft. Waar
in deze de Westindische litera-
tuur wordt gedomineerd door de
Afro-Caraïbische invalshoek,
plaatst Khan deproblematische
wereld van de "Wast Indians' op
de voorgrond, hun zoeken naar
een plaats in de Trinidese sa-
menleving, de botsingen die dit
teweeg brengt, de problema-
tische bandmet hun moederland
(India, Pakistan).

Rhonda Cobham (verbonden
aan de Westduitse Bayreuth-
Universitat) geeft in haar arti-
kel een vrij uitgebreide interpre-
tatie van een roman "(that has)
alltoooftenbeenrelegated tothe
footnotes of West Indian litera-
ture", IsmithKhans The Jumbie
Bird. De roman verscheen oor-
spronkelijk in 1961 en werd in
1985herdrukt inLongmans Ca-
ribbean Writers Series. Door
Cobhams artikel krijgt The
Jumbie Bird niet alleen een
hogere status dan dievan 'voet-
noot', maar haar interpretatie
maakt tevens duidelijk dat deze
roman zonder twijfel eenbelang-
rijkere plaats zou moeten inne-
men in de Westindische litera-
tuur.

Een even sterk symbolische,
maar niet opdringende funktie
heeft de 'geboorte van kinderen'
in deroman. De twee kinderen
diebij Trinidese vrouwen wer-
denverwekt door deAmerikaan
Wal Brown, sterven. Hiermee
lijkt De Boissière zijn overtui-
gingte onderstrepen dateenre-
latie tussen Trinidaden deVere-
nigde Statennietanders dan'ten
dode opgeschreven' is, daardeze
relatie wordt gekenmerkt door
grote ongelijkheid. Wal Brown
huwt twee Trinidese vrouwen
zonder datzij ditvan elkaarwe-
ten, en al evenmin zijnzij op de
hoogte vanzijnbestaande huwe-
lijk met een vrouw 'back home.
De levensloop van Mopsy, een
van de twee Trinidesevrouwen,
is illustratief voor de
machtsmisbruik van Ameri-

Personages (die we voor een
belangrijkdeel ookaltegenkwa-
men in Crown Jewel)en dehan-
delingen die zij ondergaan of te
weegbrengen, representeren de
veranderingen die de Trinidese
samenleving in het algemeen
onderging in de jaren '40. Zo
symboliseert de dood van Henri
deCoudray, deondergangvande
oude blank-creoolse élite op heteiland. De 'overname' van zijn

■ptgestrekte landgoed door de
Amerikanen voor militaire doe-
leinden, accentueert deabrupte
wyze waarop een nieuwe (kapi-
talistische) maatschappelijke
orde de oude, bijna feodale orde
vernietigt.

This kaiso (d.i. calypso) descri-
bed in a few shortverses what it
would have taken a sociologist
pages and pages to accomplich',
voegdeQuevedo—zelf, onder de
naamAtillathe Hun,een invloe-
drijke'calypsonian'—er aantoe.
De complexe socialeen psycholo-
gische veranderingen die de
komst van de Amerikanen op
Trinidadveroorzaakten,worden
ook in De Boissière's Rum and
Coca-Cola in 'pages and pages'
beschreven, maar is er geen
mindereprestatie om geworden.
Deroman geefteen gedetailleer-
de (gefictionaliseerde) analyse
van depositieve en negatieveef-
fecten van deAmerikaanse aan-
wezigheid, en is daarmee — als
ook in andere opzichten — het
vervolg op Crown Jewel, dat de
arbeidersstrijd in Trinidad in de
tweede helft van de jaren '30
centraal heeft staan. De titel is
een zeer beeldende ondersteu-
ning van deze 'analyse', ener-
zijds door de verwijzing naar de
calypso, waarmeehet daaringe-
tekende spanningsveld al direkt
wordt opgeroepen, anderzijds
door de symbolische reikwijdte:
(in Sanders woorden) 'the image
ofthe local rum, dilutedbut ma-
deeffervescentbythe addition of
the all-American commercial
soft drink, Coca-Cola.

De studie van
Westindische
literatuur
ineen
stroom
versnelling
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De linguistische en literaire
verbindingen tekenen niet al-
leenhetpersonage Moses, maarondersteunen direkt het thema
vanderoman: de assimilatievan
Westindiërs aan de Britse kui-
tuur is gedoemd te mislukken.
De linguistische vermenging
creëren een roman die van de
eerste tot de laatste bladzijde
zwaar geladen is met ironie. Zo
'lachwekkend' als de vermen-
gingvan uiteenlopende taalre-
gisters is, zo bedenkelijk is het
dat Calibanzich derol aanmeet
van Prospero. lederepoging van
de Westindiër omeen 'Prospero'
(ofRobinson Crusoe) tezijn, met
de invullingdieer in het westen
aan gegeven is, zal niet alleen
mislukken, maar mislukt ook
met recht: dierol is het niet
waard om gespeeld te worden.
Selvon laat de Westindiër mis-
lukken die het waagt zich zelf
weg te cijferenom 'een ander* te
zijn.

Deze linguistische verbindin-
gen die Moses Ascending aan-
gaat metandereteksten, worden
aangevuld metverbindingen die
de roman ook anderszins aan-
gaat. Zo verwijst Moses Ascen-
dingooknaarpersonages en hun
positie in Defoe'sRobinson Cru-
soe en Shakespeare's The Tem-
pest. Deze teksten geven een
'Westindiër' derol van onderge-
schikte(Friday, Caliban) en een
Westerling dievan meester (Ro-
binson Crusoe, Prospero). Met
name George Lamming heeft
voor deWestindische literatuur
dewaarderingvoor 'Caliban' als
"gekooide, maar integereen in-
telligente onderdrukte" ver-
groot en de waardering voor
Prospero daarmee sterk onder-
uit gehaald. Selvon verscherpt
met Moses Ascending deze ver-
heerlijking van Caliban weer,
doorMoses derolvan 'Prospero/
Robinson Crusoe' toe tekennen,
maar te latenmislukken in deze
rol en hem daarmeeweerdievan
Calibanaan temeten: deknecht,
slaaf, leerling, niet in staat om
'meester' te zijn (zelfs al zou je
hem die kans geven). Hier is
sprakevan een geraffineerdver-
scholen boodschap!.

blicalEnglish', Trinidadian va-
riant of English', 'Formal
English', 'Business English',
'Snobbish English' en, in grote
mate aanwezig (vanzelfspre-
kend), 'Literary English'. Voor
watditlaatste betreft wijst War-
ner-Lewis optaalgebruik dat're-
gelrecht' uit het werk van Dic-
kens, Eliot en Shakespeare
komt, dat thuishoort in 'gothic
novels' of in Renaissancistische
teksten.

Boekbespreking

JeffreyRobinson, "V.S. Naipaul
and the Sexuality ofPower" in:
MarkA.McWatt(ed-),Westlndi-
an Literature and its Social
Context: Proceedings of the
Fourth Annual Conference on
WestlndianLiterature. Trenton:
New Jersey: TheRed Sea Press,
1985, pp. 69-77; Elaine Fido,
"Psycho-Sexual Aspects of the
Woman in V.S. Naipaul's Ficti-
on", in: ibid., pp. 78-94; Cheryl
Griffith, "The Woman as Whore
in the Novels ofV.S. Naipaul",
in: ibid.,pp. 95-106;JohnSmall,
"Sexuality and Cultural Aesthe-
tic intheNovels ofV.S.Naipaul",
in: ibid. pp. 107-118.

6. V.S. NAIPAUL

IN HAAR SERIE "klassie-
ken" uit de Surinaamse ge-
schiedenispubliceerde De
Walburg Pers in het Neder-
landse Zutphen onlangs het
bekende werk van Capitain
John Gabriël Stedman: Nar-
rative of a five years ex-
pedition againstthe revolted
negroes of Suriname, van
welkorigineel indejaren1792- 1818 niet minder dan tien
drukken verschenen, in een
doorredacteur JosFontaine
verkorte bewerking van de
Nederlandse vertaling uit
1799, onder de titel: REIZE
NAAR SURINAMEN.

Tijdens zijnbosexpedities leg-
de Stedman met woordenen met
tekeningen vast wathij zag; dat
laatste — de illustraties —maaktzijnwerk dubbel waarde-
vol. De uitgever en de
opdrachtgever Suralco zijn niet
zuinig geweest metditprachtige
illustratiemateriaal, omdat er
veertig van de oorspronkelijk
tachtig verschenen platen uit de
druk van 1806 werden opgeno-
men. Lezers die enigszins op de
hoogte zijn zullen heel wat pla-
ten die inmiddels klassiek ge-
wordenzijn, herkennen.Een uit-
voerig Engelstalig "summary"
sluithetboek af.

Surinaamse slavenmaatschap-
pij. Hijverdedigt deslaafals per-
soon tegen de wrede meester en
heeft begrip voor de individuele
wegloper, maar trekt het sys-
teemvan de slavernij alszodanig
nergens in twijfel. Als trouw sol-
daatbestrijdt hij demarrons als
onverzoenlijke tegenstanders en
steunt hij vanzelfsprekend het
koloniaal bewind. Maar hij ver-
zetzich fel tegenelkextremisme,
zowelvan dekant van deplanta-
ge-eigenaars en de slaven, als
van de militaire leiders en de
hoofden van de marrons.

Naar verluidt zou dit werk
(voorlopig) hetlaatstezijn dat in
opdracht van de Suralco te ver-
wachten is. Dat is jammerwant
de tot nu toe verschenen werken
zijn alle een prachtige aanwinst
naar inhoud en uitvoering voor
onze historischekennis omtrent
Suriname.Rest me nog de op-
merking dat dit achttiende
eeuwse werkdoor dehuidigeSu-
rinaamse situatiehoogst actueel
is.Wie zalBonivan toen nietwil-
len vergelijken met Ronnie van
nu, al zijn de tegenstanders to-
taal verschillend?

Reize naar Surinamen
doorden Capitain John Gabriël
Stedman
Met platen en kaarten naar het
Engelsch
De WalburgPers Zutphen 1987
176pagina's

REIZE NAAR SURINAMEN
is ook heelbelangrijk wegens de
unieke getuigenisvan Stedman
van zijn blijvende sterke liefde
voor de slavin JOANNA,bij wie
hij een kind heeft. Als Stedman
in 1777 weer naar Europa moet
vertrekken, weigert Joanna
standvastig om mee te gaan.
Stedman zal latermet deadellij-
ke Adriana Wiertsz van Coe-
hoorn, dochtervan deberoemde
bouwkundige trouwen; Joanna
sterft in 1783 in Suriname,
waarschijnlijk doorvergiftiging
uit jaloezie. Stedman geeft een
persoonlijk en onconventioneel
beeld van de achttiende eeuwse

Als koloniaal soldaat was
Stedman wonderlijk genoeg va-
ker sympathisant van de onder-
drukte, mishandelde en opge-
jaagde(ex)slaven danvan dewit-
te macht- en dus gelijk-hebber.
Zijn visie op en vermelding van
de veelvuldige en beestachtige
strafoefeningen die slaveneige-
naars aan hun "bezit" oplegden,
hebben hetSurinaamsekolonia-
le bewind zelfs een blijvende
slechte naam bezorgd. Ex-
emplarisch is daarvoor een ge-
schiedenis van "mevrouw 5..."
dieeen babyverdrinktomdathet
geschrei haar verveelt (p.71) of
uitonbepaalde woede dehersens
van een klein kind eigenhandig
inslaat (p.86) en anderen dievan
misnoegen blijkgeven laat ont-
hoofden. Degenen die in de stad
wilden getuigentegen haar wer-
den daar als leugenaars gege-
seld.

dergelijke, maar voor lief ne-
men. In deherhalingen daarvan
wordt Stedman wel eens verve-
lend, maar:"Ikverlietderhalven
nog eenmaal deze sombere
bosschen, alwaar men zoo veele
wonderen ziet, maar tevens on-
heilen ondervindt, die naar de
gedachten van hun, die dezelve
moeten doorstaan, de tien pla-
genvan Egypten te boven gaan."
De leger-expedities waren dan
ook vaak slecht toegerust voor
huntaak.

vuldige persoonlijke klachten
over muskieten, ondoordringba-
re moerassen,bossen, kreken en

| "ehoofdpersoon uitdefascine-
%*■*"-- roman TheLonely Londo-
Wp (1956), Moses, duikt een
j-:**jnetwintigjaarlateropnieuw

\iP*i eenroman van Sam Selvon,
|*0-es Ascending (1975). In te-
WWellingtot theLonely Londo-
H^fisernu geenonbekendever-
È"*e**, maar is Moses zowel be-

!* lnBrijkste personage als vertel-

*""Hierdoorzijn degebeurtenis-
f**-oiveel direkterbetrokken op
'oses danin TheLonelyLondo-

H'"*8* dan in feite een aan-
l^^chakeling van anecdotes is.
I Een aan het eind van de

roman opko-
-1knde wens bijMoseshoudthem
19S steedsbezig. "Daniel wastel-
I him (d.i. Moses) howover in
| allkindsof'fellarswriting|°o_>_ whatturningouttobebest-
I j**ers.(...)Moses watch a tugbo-
| 'onthe Thames, wonderingifhe1 0j*-<- ever writea book like that,
|pa. everybody would buy".
f yntigjaar later is Moses het
I *"€boek doorbezigzijn memoi-
*s te schrijven die hem in een
pP wereldberoemd moeten ma-

I pi en vooraltijd uitdegeld zor-
| Pi zouden moeten halen. Moses; f er in Moses Ascending overi-
Ptó(materieel) welbeteraan toe
pi twee decenniaterug— in het

IcS}n van deroman tenminste.
f*/komt inhetbezitvan eenpand
r Shephard's Bush (dat echterF<k nominatieblijkt testaan omr fjorden afgebroken).ui «tosesverschanstzich opdebo-

i.P?fe verdieping, trachtzijnme-
iF,',*s oppapier te krijgenen on-
iffiussen het luxueuse leven te
jpden datvolgens hem een 'hui-

betaamt.Hij
*.e"i- een blanke vriend in
,'eis_, Bob, die alsRobinson
j'^oe'sFriday alle klusjes in
■r' huis opknapt en een buffer
%rrflt tussen hem en de huur-,Ef*. Zijnrust is van korte duur.
L°9r hij het weet is de kelder-

|r l"it_van hetpand hetcentrum
ri eenBlack Power groepering
P-ordenwinwaaruitzijhun(il-
rSa-eJ akties coördineren. De
rB'"an het huisblijkt bovendien
Ke|aVa onderdak te bieden aan
£*istaanse immigrantendiehet

binnengesmokkeld.

i/i allerleipersonages een ge-
inl anderero"* aannemen danzeL?ief begin van deroman had-
£_*"Hierdoorontstaat een ironi-
r**d effekt, dat sterkaan kar-
y«l doetdenken. "Carnival ti-
Cfverybody dress up as some-
p-' else, that ifs not real". De
h%rder blÜkt verhuurder, de
Cfrdrukte blijkt uitbuiter, de

lPverlener blijkt hulpbehoe-
J^-e, de vechter voor mensen-
**ten blijkt een overtreder van
h£_ rechten, de meester blijk
u/°nt!, deknecht meester. Mosesifónding schetst een karnava-
L.'*e wereld, alle belangrijke
L*°iages blijken uiteindelijk
iZtP"6 rollen te hebben dan die
h *e ze aanvankelijk speelden,

'ommezwaai'
*iiw Moses, die zich aan het
%?>Van d* roman in dekelder
i.i zÜn' huis bevindt (waar hij
d-^'begin zich inde 'penthouse'ijy* genesteld), een 'huurder' in

'^eigen woning. De beoogde
nj lojreS' werden nietgeschre-
fy'tnoxirmetdelaatsteregelvan/j-Z^man' is weleen 'autobiogra-
djJWstaan.Een fundamenteleOtofhuiving van 'herinneringen
\i_lSebeurtenissen en personen,

rbij de schrijver een secun-
tig ** t)Z speelt naar 'een portret

«e schryver(Moses) zelf.
Wl4art--telvanMaureenWar-
bh ."*-*W-B — verbonden aan de

lversity of the West Indies,
|^s?> Jamaica—gaat gedetail-
tf-/* in op de linguistische cx-
i Jragantie' die deroman toont,
j[e ,"*-" 'dus' een essentiële bijdra-
v^-^wt aan het portret datweMoseskrijgen. Juisthet lin-

-Bt-Bche 'geschut' maakt van
ïicvf8 een in psychologisch op-

W 2*comP-expersonagedat
*.*' i"1 een netwe-*-1 van '"*-*--> "ist' (Trinidad, lower class),

("^""mijdelijke socialisatie'
-,^Unilatie aan Britse samenle-
J.?'B*8'* 'opleiding' (geen
Uj-^titutionaliseerde oplei-

tot op zekere hoogte, en
Huidig 'self-educated') en 'as-
Ctle8' ('civilized & educated',
H^.e-*vol schrijver èn zaken*

-Oit netwerk manifesteerf8^ j*het taalgebruik van Mo-
-W 'fte socio-historical tensi-
On Underlying Moses' aspirati-
Co*v*r.e reflected in the in-
itj^üty of his language codes,

6 severity and
i-j ."eiinessofhisregister shifts,
fo-J^^nsistent grammatica!

*n extravaBan*;me"
H6tPj-oric comparisons". War-\^y^s draagt uitgebreid
Kj/^eelden aanvan devermen-
i^van 'taal-registers'(d.w.z. 'a
l^fwftge style appropiate to a
.l- o|cular social, cultural, psy-
«Ojj^Kical, or professional
-Üai^t') en laat zien om welke
-LT^I-isters het gaat: "English, 'Standard English', 'Bi-

'Naipaul is a persuasive
purveyer ofpsychopatic
male-masochistic female
relation without provi-
ding, by authorial com-
ment or strong counter-
balancing characters, a
clue to how we are to un-
derstandhis moralpercep-
tion of the nature of his
cruel men and passive,
self-rejecting women.
(p.83, mijn cursivering).
What is characteriBtically
missingfrom Naipaul's la-
ter fiction is a sexualrela-
tionship characterised by
humane attitudes. In this
sensetheserelations, Jim-
my and Jane(in deroman
Guerrillas), and Yvette
and Bobby (in A Bend in
the River) and Bobby and
Linda (in 'In a Free State')
are corrupt, lacking the
tenderness which
transforms the banal con-
tours of lovers' bodies into
something gorgeous and
desirable'. (p.86, mijn cur-
sivering).

Het is dit onthouden van enige
houvast, dit ontbreken van iede-
re vorm vanoptimisme, dieer de
oorzaak van zijn dat de critici
met dezelfde grote afkeer waar-
mee Naipaul zijn personages ■—

inhetbijzondervrouwen—neer-
zet, nu opNaipaul zelfreageren.
Met uitzondering van Jeffrey
Robinson — die in vrij neutrale
bewoordingen aangeeft dat de
'corrupte' relaties tussen manen
vrouw de brede sociaal-
politieke, eveneens dooren door
corrupte relaties accentueert—
delen de andere twee criticizon-

women means "my head is
empty" (in zijn verhaal
'One out of many', in: In A
Free State, 1979) is a bon
mot that hardly hints at
the harshnessreserved for
white women he portrays
infiction written after The
Mimic Men. His novels
Guerrillas,In A Free Gate
enABend intheRiver sup-
port the anti-value idea
that women devour the
masculinity of men and
are a threat to reason."
(p.111).

Of, zoalsGriffithhet formuleert,
"Naipaulperceives the wo-
manas purelyflesh and he
encumbers her with res-
ponsability for man's sex-
uality. In manifesting this
attitudehe is only suppor-
tingan ancient andpersis-
tent sentiment. He re-
gardsthe sexualneeds ofa
woman as repulsive and
considers her nothing mo-
re than a whore. His ha-
tred and contempt for fe-
male sexuality is ex-
pressed verbally in In A
Free State, through batte-
ry in A Bend in the River
and in its most violent
form through the ex-
tinction of the woman by
murder in Guerrillas'.
(p.97).

In de loop van A Bend in the Ri-
ver blijkt feitelijk niets meer
naar behoren te functioneren in
de jonge, zelfstandigeAfrikaan-
se staat—redelijkheid, 'law and
order', religie, democratie,
electriciteit, watervoorziening,
enz. —, en zoeken de be-
langrijkste personages nog een
laatste houvast in een sexuele
'relatie. Juistde sexuele hande-
lingen slaan het laatste beetje
aan menselijke waardigheid uit
deze personages. Met name in
Guerrillas wijst in deze Naipaul
debeschuldigde vinger naar 'de
vrouw', in casus, Jane.

'Naipaul is very careful to
usewordswhich mirrorhis
vision of female sexuality
as a weakening, be-
witching souree of entrap-
ment. Thereis the passive,
naked Jane exhibiting a
cleft thatwas "likea dumb
stupid mouth", her face
turned towards the wall.
Jimmyis "swallowed upby
herhardbigkiss", andthe
act itself climaxes "wi-
thout convulsions, hit
little strained strength le-
aked outofhim..." (p.112).

Inderdaad, weinig verheffende
woordkeuze. In allevier debij-
dragen wordt derol die Jane, de
(blanke) vrouw, krijgt toebe-
deeld in Guerrillas, gehekeld.
Janewordtopafschuwelijkewij-
ze verkracht en om het leven ge-
bracht. Voor Griffith betekent
dit slechtséén ding,

'For Naipaul, woman, the
flesh, is evil and must be
destroyed. Jane's murder
isnotas gratuitousas itap-
pears to benor is she mere-
ly sacrificed to a man's
empty pride. It is her car-
nal nature which Jimmy
(haar verkrachter en ui-
teindelijk ook haar moor-
denaar) endeavours to an-
nihilate.She is considered
reprehensible for being
flesh, the shore, and she
must suffer 'retribution'.'
(p.104).

De ongenuanceerde gelijkstel-
lingvan een personage(i.e. Jim-
my) met Naipaul zelf in de bij-
drage van Griffith, wordt in Fi-
do's artikel beter onderbouwt.

De vier bijdragen over Nai-
pauls romans aan The Fourth
annualConference onWest Indi-
anLiterature' (1984) diewerden
opgenomen in de congresbundel
(er waren er nog twee maal zo
veel) concentreren zich op debe-
handeling van 'sexualiteit', in
het bijzonder 'vrouwelijke sex-
ualiteit'inzijnromans. De critici
weten annemelijk te maken dat
het spanningsveld tussen Nai-
pauls ideaalvan 'zuiverheid' en
'de daaraan tegengestelde
krachten in de werkelijkheid'
zeer negatiefuitpakt in zijn ro-
mans voor het beeld dat we van
'devrouw" krijgen. Zij is—intoe-
nemende mate in de latere ro-
mans — de verpersoonlijking
van die tegenkrachten ('anti-
values' noemtSmallze). Deze te-
genwaarden manifesteren zich
in Naipauls romans in de te-
genstelling tussen 'geest' en 'li-
chaam', tussen dehogere/hoger
gewaardeerde kwaliteiten (het
rationele en geestelijke leven)en
de lagere/lager gewaardeerde
kwaliteiten (het emotionele en
het fysieke leven). 'De vrouw'
valt alszodanig bij de laatstge-
noemde. In de woorden van
Small,

"Naipaul is seldomkind in
his treatment of women.
His remark that the red
castemark worn by Hindu

In deCaraibische regio ho dt
de bewondering voor Naipa-ls
werk niet over. Er verschijnen
meer en meer artikelen die een
uitgesproken afkeeronderwoor-
denbrengenvanhet zogenaamd
Naipauline negativism: Nai-
pauls vlijmscherpekritiek op al-
les dat en iedereen die afbreuk
doet aan zijn 'zuiverheids-
ideaal', en — van doorslagge-
vendbelangvoor deCaraibische
afwijzingvanNaipaul—zijn on-
vermogen/onwilom tochnogiets
aan opbouwende, hoopgevende
tendensen te constateren.

De lezer moet daarbij de veel-

Als echte achttiende eeuwer
had Stedman een open oog voor
alleswatvreemd en exotischwas
in zijn omgeving en wat hij uit-
voerigbeschreef. In dezenu ver-
schenen uitgave is wegens de
leesbaarheidvoor onstwintigste
eeuwers en de noodzakelijk be-
perkte omvangvan hetboekveel
van juist deze beschrijvingen
over flora en fauna weggelaten
door Jos Fontaine. Stedmans
boek is bijzonderwegens de hou-
ding diedeauteur aannam tege-
nover wat hij in de Surinaamse
slavenmaatschappij aantrof.
Wat mij als lezer van dit in
achttiende eeuws Nederlands
gestelde verslag opviel was dat
ditzo bekendemaar weinigecht
gelezen werk ook nu nog boeit
omdat het een persoonlijke en
vooral non-conformistische visie
geeft op de problemen die Sted-
man signaleerde.

Dedoorzijnboekzobekendge-
worden kapitein Stedman nam
in jaren 1772 tot 1777 deel aan
zeven moeizame bosexpedities
tegen de weggelopen slaven, de
marrons, ten tijde van de zoge-
naamde Boni-oorlogen (1765-
-1793). Met militairediplomatie-
ke middelen probeerde het Ne-
derlandskoloniale bewind in die
dagen de wel zeer verbreide
vluchtpogingen naar het bin-
nenland tegen te gaan; met wis-
selend succes overigens, waar-
aan Stedman heeftbijgedragen.

'All the thoughts andfeel-
ings attributed to Jean
Rhys in this book are quo-
tedfrom orbased onthings
she saidorwrote, or things
that have been said or
written about her.As well
as her published novels,
stories, autobiography
andletters, Ihave usedher
notes and draftsfor these; I
have also drawn uponun-
published manuscripts,
notes anddrafts intheBri-
tish Museum and in the

" possession of her literary
executor, Francys
Wyndham.' (p.9) (mijncur-
sivering).

Hierna volgt nog een aantal in-formanten, waaronder familie-leden en vrienden. Een aanzien-lijkaantalbronnen heeftAngierter beschikking gestaan, waar-
vanerechteréén direktvraagte-kens oproept: haar romans en
verhalen. In haar introduktiestelt Angier: "We not onlycanidentify Jeanwithher heroines:
wemust". Een biograafmag dan
eenenkele keer de woordenvan
een personage aanwenden om
'iete'vanzijnAaar'schepper" toe
te lichten, gebruikehjk enraad-
zaam is het niet. Angier heeftzich daar niet aangehouden en
haar levensschets van JeanRhys is een moeilijk te ontwar-
ren netwerkvan citatenuitficti**
onele (Rhys' proza) en niet-
fïctionele teksten (haar brie-
ven), interpretaties van Rhys'
werk—in hetbijzonder devrou-
welijke hoofdpersonages — en
haar leven, aanvulling uit ge-

De geschreven Westindische
literatuur kent, ondanks haar
betrekkelijk 'jonge leeftijd',
reeds een aanzienlijk aantal au-
tobiografische geschriften van
literaire auteurs. Tot nu toe ver-
schenener autobiografieën, dan
wel aanzetten daartoe (in de
vorm van langere ofkortere es-
says), memoires en briefverza-
melingen,van onder meer Clau-
deMcKay(ALong Wayfrom Ho-
me, 1937 en My Green Hills of
Jamaica, 1979), Albert Gomes(Througha MazofColour, 1974),
Edgar Milltelholzer (A Swarthy
Boy, 1963), George Lamming
(The Pleasures ofExile, 1960),
V.S. Naipaul ('Prologue to an
Autobiography', 1982), Shiva
Naipaul ('Beyond the Dragons
Mouth', 1984), JeanRhys(Smile
Please, 1979, Letters (1931 -1966), 1984,), C.L.R. James
(Beyond a Boundary, 1963). Ro-
mans met een uitgesproken au-
tobiografische onderstroom zijn
er in grotegetalengeschreven,te
denkenvalt in het bijzonderaan
de 'NovelsofChildhood', waarin
meer of minder nauwkeurighet
eigen jonge levenvan deauteurgefictionaliseerd wordt. Hier-
van zijn (overwegend de eerste)
romans van ondermeer JamaicaKincaid, George Lamming, Zee
Edgel, GeoffreyDrayton,AustinClarkevoorbeelden.Biografieën
van Westindische auteurs —hun levensverhaal (0f een be-langrijk deelervan) dooreen an-
derverwoord—werdenertotnu
toe niet geschreven. Er zijn wel
enkele aanzetten — z_e bijvoor-
beeld JacquelineMittelholzer in
Bim, nos. 66/67, vol. 17,1983.

JeanRhys heeftmeerdere ma-
len de wens uitgesproken dater
nahaar doodgeen"biografie' aan
haar gewijdzou worden, daar de
waarheid' omtrent haaren haar
leventoch nooitoppapierzou ge-
tel; kunnen worden, of meer of
minder bewust verdraaid zou
worden. Ditwaseenvan derede-
nen waarom ze enkelejarenvoor
haar dood (op 14 mei 1979) be-
sloot om aan haar autobiografie
te werken. 'She was sometimes
angered andhurtby what other
people wroteabouther, shewan-
ted to getthe facts down', schreefDiana Athill — bij André
Deutsch de belangrijkste redac-
teur van Rhys' werk — in het
voorwoordtothaarSmilePlease:
An Unfinished Autobiography
(1979). In de Penguin-reeks 'Li-
ves ofModern Women' —een se-
rie 'biography/autobiography'— verscheen een deeltje gewijd
aan JeanRhys waarin nu toch
een schetsvan haar levenwordt
gegeven. Al mag dit boek dan
geen biografie heten — hetzij
omdatRhys ditnietwenste, het-
zy omdathet daarvoorteveel uit
haar leven onbesproken laat
(metnamehetgedeelteuitSmilePlease, haar jeugdjareninDomi-nica) —, het boek gaat toch wel
aardig in dierichting, in hetbij-
zonder door de pogingvan Rhys
"biografie'CaroleAngierdiepere
psychologische motieven van
haar handelen en denken te
doorgronden. Haar 'verantwoor-
ding' begint met de volgende
alinea.

LITERAIRf\APA /
L jATERDAG 22 AUGUSTUS 1987

AART G.BROEK

Stedman's
"Reize naar Surinamer."

herdrukt

WIM RUTGERS

ÜSelvon's Linguistic Ex-
fuvaganza: Moses Ascending",
|>* E. Sollish Smilowitz & R.
parlesKnowles (eds.), Critical
*-*-es in West IndianLiterature.
mkersburg (U.SA.): Caribbe-
WBooks, 1984.pp. 101 -109.

der meerFido s aanteiging:Nai-
paul is een geborneerde, en daar-
door gevaarlijke schrijver. VoorNaipaul zullen deze critischere-
akties waarschijnlijk echter
evenzovele voorbeeldenvan 'an-
ti-waarden' van de 'Zuiverheid'
(hier inrationeel denken) verte-
genwoordigen.

Carole Angier, JeanRhys. Har-
mondsworth: Penguin Books
Ltd. (Lives ofMoalern Women),
1985.

7. NOGMAALSRHYS

belangstelling voor minder be-
kende en vrijwel vergeten
teksten; depublikatie van moei-
lijk toegankelijk en daarmee
vrijwelonbekendwerk(ook alla-
ten deze publikaties te wensen
over); nauwkeuriger bestude-
ring van de linguistische verfij-
ningen die veel Westindische
tekstenkarakteriseren; meer en
meeraandachtvoordebeeldvorm-
ingvan groepenuitdeWestin-
dische samenlevingin fictionele
teksten (i.e. 'vrouwen'); en ten
slotte, eengroeiende belangstel-
ling voor de persoon van de
schrijver, diezich mogelijkbeter
nogdan aan de levensschetsvan
JeanRhys laat 'aflezen' aan de
interviews die verschijnen met
Westindische auteurs, niet al-
leenin kranten en weekbladen,
maar nu ook in 'vakbladen.

ander levert wel een zeer leven-
dig en indringend beeld van
Rhys' leven op, in een zeer boei-ende stijl, maar deze 'fictiona-
lisering" ondermijnt de betrouw-
baarheidvan deze"biografie. En
dat is nu juisthet laatste wat
mag gebeurenin ditgenre. Nieu-
we informatie, zoals dekomst
van haar moederenzusters naar
Engeland na de dood van haar
vader, het verzorgen van haar
moeder op haar sterfbed door
haar zuster, terwijl Rhys hier
niet bij betrokken werd, dienen
met 'bronvermelding' opgeno-
men teworden, willen ze niet de
indruk wekken ontleend te zijn
aan 'herpublished novels', in dit
geval After Leaving Mr. Mac-
kenzie. Romans zijn geen be-
trouwbare bronnen in deze —nooit geweest.

Het wachten is nog steeds op
deeerstebiografie van een Wes-
tindische auteur.

* * *
Met dezekorte tocht door het

literair-kritische veld van de
Westindische letteren heb ik
mijns inziens een aantal be-
langrijke ontwikkelingen naar
voren geschoven: een groeiende

Dit is de enigszins ingekorte en
bijgewerkte 'basistekst" van een
college uiteenreeks vanzes,geti-
teld "Aspecten van derecente
Westindische literatuur (stu-
die)", U-VA., mei 1987.

sprekken metinformaten en 'no-
tesanddrafts', 'unpublished ma-
nuscripts', zonder dat ver-
antwoord wordt wie wat zegt,
waar wat te vinden is. Hoewel
Angier zich best bewust is van
hetfeit dat nochAnna(uitVoya-
ge intheDark) ofAntoinette(uit
Wide Sargasso Sea), noch een
van Rhys' andere"heldinnen'de
schrijfster zelf was — hen ont-
breekt allemaal JeanRhys' door-
zettingsvermogen en de 'ontla-
dingsmogelijkheid' van het
schrijven, om slechts het meest
voor de handliggendete noemen— heeft Angier gemeend Jean
Rhys meer dan eens volledig ge-
lijk tekunnen stellenmet perso-
nages uit haar romans. Ook
mensenuitRhys' omgeving, met
name haar grote liefdes, onder-
gaan ditlot, ze worden gelijkges-
teld met de 'tegenspelers' van de
vrouwelijke hoofdpersonages in
Rhys' romans. Woorden die 'per-
sonages' hebben gezegd worden
de woorden van mensen, waar-
onderRhys zelf. Gebeurtenissen
uitromans lijken onbekende pe-
riodes uitRhys' leven te hebben
opgevuld daar Angier niet ver-
teld wathaarbron is. Heteenen
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De twee te fuseren partijen
hebben als 'de Alliantie' bij de
laatstetwee parlements- verkie-
zingen gezamenlijk campagne
gevoerd, maar ondanks een
groot aantal stemmen nauwe-
lijks iets bereikt. Dat kwam
vooral doorhet districtenstelsel,
dat sterk in het voordeel werkt
van de twee grotere partijen.

De nieuwefusiepartij, waarte-
gen Owen zich fel gekant heeft,
moet de oude droom waarmaken
van de 'derde stroming', in de
Britse politiek, tussen de Con-
servatievenen Labour.

LONDEN — David Owen
heeft het leiderschap over de
sociaaldemocratische partij
SDPneergelegd, omdat dele-
den hebben ingestemd met
een fusie metdeLiberalePar-
tij. Owen was één van de op-
richters van de SDP.

zijnde grondwet, zes jaar.
Tancredo Neves had toegezegd
slechts vier jaar te zullen rege-
ren, maar Sarney heeft gezegd
vijfjaar in het zadel te willen
blijven.

Oppositiepartijen en ook som-
migen binnen de PMBD hebben
van Sarney geëist dathij verkie-
zingenuitschrijft vóór november
1988, maar Sarney peinst daar
niet over. Hij lijkt de volledige
steun te hebbenvan demilitaire
leiders. Sommige politici vrezen
dat deze steun overheersend zal
wordenen datBrazilië in de toe-
komst in dezelfde situatiebelan-
den zal als Uruguay onder Bor-
daberryin dejarenzeventig, een
burgerpresident onder militaire
controle.

Bij de oude partijen heerst in-
middels nu een juichstemming.
Men houdt al rekening met een
monsteroverwinningvan 90pro-
cent of meer. De 'oude' politici
Arron(NPS), Lachmon(VHP) en
Soemita (KTPI) hebben in elk
geval debelangrijkste sleutel in
handen voor de verdere ont-
wikkelingvanSuriname.

De problemen waarvoor zij

De 56-jarige Sarneywas tot vi-
ce-president gekozen bij wijze
van compromis. Neves was lid

José Sarney nam het presi-
dentschap over in 1985. Bij de
verkiezingen werd hij tot vice-
president gekozenvanpresident
Tancredo Neves, één van de
meest populaire leiders in de
Braziliaanse geschiedenis. Ne-
ves werd ziek op de vooravond
vanzijn installatieenhijzou niet
meer herstellen: na veertig da-
genoverleed hij.

SAOPAULO—Brazilië,het
grootste en belangrijkste La-
tijnsamerikaan.se land, staat
voor degrootste sociale crisis
invijfjaar,deeerste nadat de
burgerregering onderleiding
van José Sarney in 1985 aan
de machtkwam. Rellen in de
straten vanwege prijsstijgin-
gen, agressie tegen de presi-
dent, dreigende algehele sta-
king, groeiende werkloos-
heidscijfers en winkelplun-
deringenzijn alledaagse on-
derwerpen in de pers in dit
land.

Bolivia en VS tekenen
anti-cocaine verdrag

LAPAZ—Bolivia en deVere-
nigde Staten hebben twee ver-
strekkende overeenkomsten ge-
tekendom deverbouw van cocaï-
ne inBoliviaen desmokkel daar-
innaar deVStegentegaan.Boli-
via zal op verzoek drugs- smok-
kelaars uitleveren aan deVS en
de verbouw van coca- planten
verbieden. Een en anderpast in
hetdriejaren-planvanpresident
Victor Paz Estenssoro om met
driehonderd miljoen dollar aan
buitenlandsehulp decocaine- in-
dustrie te bestrijden. De Ameri-
kaanse hulp zou hierbij verze-
kerd zijn. Overigensbedraagt de
omzet in de cocaine- sector al
gauweenmiljard.

Tot nu toe is er geen aanlei-
ding ditaan te nemen. Anders
dan in Argentinië hebben de
Braziliaanse legerleiders de
macht opgegeven op een infor-
mele overeenkomstdie huntota-
le amnestie schenktvoor hun
eventuele misdaden. Geen van
hen is voor derechter gebracht
nadat de burgerregering aan-
trad. De militairen lijken zich
wel prettig te voelen in hunhui-
dige positie. Maar wanneer de.
economische maatregelen van
deregering totnietsleiden, wan-
neer de recessie andermaal en
harder toeslaat, wanneer rellen
en plunderingen regel worden,
danbestaat de mogelijkheid dat
de militairen zich geroepen voe-
lenom deorde teherstellen op de
een ofanderemanier.
(Uit deHaagsche Courant).

AMNESTIE

DavidSteel:"Tijdvoor hetW
lijksbootje"...

VoorzitterPatriottisch Volksfrontkomt metrevolutionairplan voor draad

Hongarije op zoek naar nieuwe wegen

President Sarneyzagzijnster-
ke positie verslechteren in de
opiniepeilingen.Tweeweken ge-
ledenwas hij het slachtoffervan
wilde agressie inRio deJaneiro.
De bus die hem naar zijn hotel
bracht van een concert was het
doelwit van honderden demon-
stranten die stenen naar het
voertuig gooiden. Vyfdagen la-
ter veroorzaakte de verhoging
van bustarieven in Rio een dag
van straatrellen, waarbij tien-
tallen voertuigen in brand wer-
dengestoken.

Sarneywerd president temid-
denvan rouw, droefheiden onge-
loof.Eenjaarlaterslaagde hijer-
in nationaal vertrouwen tekrij-
gen. Op dat moment, terwijl de
inflatie tot een nieuwe re-
cordhoogte steeg, introduceerde
hij zijn 'cruzado-plan'. Dit be-
helsde economische hervormin-
gen, zoals een andermuntstel-
sel, bevriezing van deprijzenen
stijgingvan loner.. Resultaat
was hetbeste jaar,watbetreft de
consumptie, in dertig jaar. Om
onduidelijke redenen vertrouw-
den de ondernemers de toene-
mendevraag niet en ze inves-
teerden niet. Gevolgwas dataan
de sterk toenemendevraag niet
tegemoetgekomen kon worden.
Tekorten waren het resultaat.
De bevriezing van de prijzen
werd ontdoken en de inflatie
sloegweer ophol.

VERTROUWEN

De Amerikaanse nonchalance
tenaanzienvan de menings-vor-
ming in Latijns Amerika heeft
volgens hem in ieder geval één
positief effect. De eenheid in
Zuid- en Midden- Amerika lijkt
er door bevorderd te worden. Zo
leidden degebeurtenisseninPa-
nama tot opvallend grote
eensgezindheid tijdens een re-
cente vergadering van de Orga-
nisatievan Amerikaanse Sta-
ten. Alle aanwezigelanden, met
uitzondering van de Verenigde
Staten zelf, onderschreven daar
een resolutie waarin Ameri-
kaanse interventie in binnen-
landse aangelegenheden van de
Latijnsamerikaanse landen
wordt veroordeeld. In die sfeer
heeft het jongste plan van Rea-
gan wellicht een positieve wer-
king gehad. De in Guatemala
verzamelde Middenamerikaan-
se leiders hebben er kennelijk
een extra stimulans aan ont-
leend om zo verrassend snel te
komen met een eigen plan, dat
vrede enveiligheidinhun gebied
moetbrengen. (Uit de Haagsche
Courant).

Cubaanse balling
opgepakt wegens
bedreiging van paus

HONGARIJE, ALTIJDAL de
pionier in Oost-Europawaar het
economische hervormingen be-
trof,heeft dewegingeslagenvan
nieuwe experimenten op dit ge-
bied.De vraag is alleen ofhetdit
keer bij economische verande-
ringen kan blijven. Sommige
vooraanstaande leden van de
Hongaarse SocialistischeArbei-
derspartij (HSAP), zoals decom-
munistische partij hier formeel
heet, zijn van mening dat voor
een gunstig economische ont-
wikkeling op de lange termijn
meer nodig is dan een hervor-
mingvan heteconomische leven,
namelijk politieke verande-
ringen.

Gesteund door de veranderin-
gen die Gorbatsjov in de Sovjet-
unie probeert door te voeren,
heeft de hervormingsgezinde
vleugel van de HSAP begin juli
kans gezien degoedkeuringvan
het centraalcomitévan departij
te winnen voor een aantal nieu-
we stappen op dewegvan econo-
mische hervorming, die in 1968
voorzichtig werd ingeslagen.
Dat dezeweg niet over rozen zal
gaan, bleek al uit de waarschu-
wende geluiden die departijlei-
dingliethoren,na debekendma-
king van het nieuwe econo-
mische programma.

De nieuwe maatregelen om-
vatten onder meer het invoeren
van een nieuw systeem van in-
komstenbelasting, bezuiniging
opdestaatssubsidiesenhetaan-
moedigenvan hetparticulier in-
itiatief.

HET VREDESPLAN VAN de
Amerikaanse president Reagan
voor beëindiging van hetbittere
conflict tussen het Sandinis-
tischeregimein Nicaraguaen de
contra'sis nietmet grootenthou-
siasme ontvangen. Hoewel de
president zich de onverwachte
steun verwierfvan deDemocra-
tische leiderinhetHuisvan Age-
vaardigden, werd ook vanuit de
Democratische Partij krachtige
kritiek geleverd. Het voor-
naamste bezwaar betreft het in
het plan vervatte ultimatum.
Hetkomter inrondebewoordin-
gen zo ongeveer op neer, dat de
vrede in Nicaragua voor 30 sep-
tember aanstaande dient uit te
breken. Zoniet,danzalhetWitte
Huis alles in hetwerk stellenop-
nieuw forse financiële steun aan
de contra- beweging te be-
werkstelligen.

Men hoeft geen notoirepessi-
mist te zijnom de grootst moge-
lijke twijfel tekoesteren over de
kansen van een dergelijk scena-
rio. Een verbitterde, al zeven
jaar durende strijd lost men nit
binnen zestig dagen op. De zet
van deReaganheeft danookvor-
namelijk betekenis op het Ame-
rikaanse politieke schaakbord.
Daar komt nogbij datpresident
Reagan er kennelijk behoefte
aanheeftte laten zien dathijook
na de voorlopige afronding van
devoor hem zo schadelijke Iran-
gate- affaire nog in staat is tot
hetnemenvan initiatieven,zelfs
als het gaatomkwesties, dieeen
belangrijkerol indiezelfdeaffai-
re hebben gespeeld. Dat neemt
niet weg dathetvredesplan van
de Ameikaanse president het
meest constructieve is dat hij in
zeven jaar 'strijd tegen het op-
rukkend communisme in de
Amerikaanse achtertuin' heeft
geproduceerd. Waar tot nu toe
vrijwel uitsluitend werd geëist
dat de Sandinisten demacht on-
voorwaardelijk zouden overdra-
gen, wordt thans de noodzaak
van onderhandelingen impliciet
erkend.

Ookde landenin debetrokken
regio hebben hetvredesplan met
grote reserve ontvangen. De
deelnemers aan de topconferen-
tievan staatshoofden inMidden-
Amerika, die deze week aan ge-
sprekken over een vredesplan
voor het hele gebied zijn begon-
nen, heten nogal lakoniekweten
datzij het Amerikaansevoorstel
aan hun agenda zullen toevoe-
gen. Hetzagernaaruitdatdevijf
deelnemende landenhet sneller

Vredesplan

'êmen naarmate de economl^hervormingen voortgaan ej
huidige partijleider Janó*-(i
dór en zijn generatiegen0,
meer plaats makenvoor jo-w*
leiders. De gedoodverfde <$^
gers van kadar en dezijne*1

ven echter vasthouden *-*Jleidenderol van de HSAP
Hongaarse samenleving, j[

In de jaren zeventignfj
vergaande economische b*jj
mingen doorgevoerd, waa-n
de Hongaren zich de hoog*l-j'
vensstandaard in Oost-E*^), Iwistenteverwerven. MaaT^begin van de jarentachtigy
dehettij. Debuitenlandse #
denvan Hongarije liepenoP'^fwijldeexport daaldeofstaÉ^Lde.Momenteelheefthetla-qyf
buitenlandse schuld 7,7 rfl'%
dollar in harde valuta. Vojfy'
Pozsgay kan hetPatrio-^Front dienenalseen foru-p j
een open debatover detoe>*
van Hongarije. "lederee"j
aanvaardt datHongarije &j
cialistisch land is en de y
naamste standpunten va-3
buitenlandse politick o*' jj
schrijft, kan hier naar yore ..
menenzijnmening latenh°
zo zegthij. J,\

De opvattingen van P° je i>
vallen ook in de Sovjet-U-3.(*.
goedeaarde. Gedurendecc J
zoekaan Moskou, eindvofllM
hieldhijeenaantal lezinge» tf
hoge Soyjet-functionari*-9^
zijn ideeën werdgunstigpp U J
gen. "Wat in Moskou g&pt
voor ons een goede steun "" ’rug", aldusPozsgay. 'Ter*"/
ze weg voorheen met arg\/
werdbekeken, heeft men*-

trouwer, in ons". ...
(Uit deHaagsche Courant

In een artikel in de Was-
hingtonPost klaagt devooraan-
staandeMexicaanse hoogleraar
en politiek commentator Adolfo
Aguilar Zinser over het gebrek
aan belangstelling, dat Was-
hington aan de dag legt voor on-
gerustheid, ideeën en gevoelens
in Latijns Amerika. Naar zijn
mening heeft Reagans onvoor-
waardelijke steun aan de
contra's in Nicaragua meer dan
enige andere ontwikkeling bij-
gedragen aan de gevoelens van
wantrouwen in Latijns Ameri-
ka. Ook veel tegenstanders van
het Sandinistische regime zien
volgens de Mexicaanse hoogle-
raar devervangingvan datregi-
me dooreen deCIA openlijk ge-
steunde groep rebelle als de
slechts mogelijke oplossing.

Zelfs Amerikaanse interven-
tie 'met debeste bedoelingen' is
volgensZinser vaak contra- pro-
duktief.Zo wijsthij opdeAmeri-
kaanse aanvallenopdePaname-
se machthebber generaal Norie-
ga naar aanleidingvan derecen-
te onrust in dat land. De weinig
populaire generaalkon zichmet
een beroep op dePanamese trots
en soevereiniteit tegen deze in-
terventie afzetten en de opposi-
tie daardoor in ieder geval tijde-
lijk dewind uit dezeilen nemen,
meent de Mexicaanse commen-
tator.

dan verwacht eens zullen wor-
den over een plan opbasis van
voorstellen van de Costaricaan-
se president Oscar Arias. De
voorstellen van Reagan verto-
nen enigegelijkenismethet door
de Costaricaanse president op-
gestelde plan, dat geen ultima-
tief karakter draagt en waarin
bovendien het hele Centraal-
amerikaanse gebied wordt be-
trokken. Men kan zich dan ook
afvragen waaromhetWitteHuis
niet heeft gekozen voor de veel
meer begaanbaar gebleken weg
van al dan niet geclausuleerde
steun aan het Costaricaanse
plan. Daarmee zou ook worden
ingespeeldop een positieve ont-
wikkeling in hetgebied, want de
in Guatemala gehouden to-
pontmoetingmagworden gezien
alséén van de meest serieuzepo-
gingenvan debetrokken landen
zelf een gezamenlijke oplossing
te zoeken voor de grotepolitieke
en economische problemen in
het gebied.

De man is aangehouden. Om
vrij tekomen zal hij honderddui-
zend dollar op tafel moeten leg-
gen. Tijdens zijn komende be-
zoekaan deVerenigdeStatenzal
depaus ongeveereendaginMia-
mi verblijven. Het is het begin-
punt van zijnAmerikaanse reis.
De speciale agent N. Keith Col-
linsverklaarde datMadlumhad
toegegeven dat hij die opmer-
king had gemaakt. De onder-
zoek-rechter heeft de advocaat
van de man geadviseerdeenpsy-
chiatrischrapport aan tevragen.
Madlumhadin verband met zijn
verlangen de paus te vermoor-
dennog opgemerkt dat "dit hem
het meest geëigende leek' wat
hem te doen stond. Hijkwam in-
dertijd in de VS aan als deelne-
meraan deMariel- exodus.

MIAMI— De 32- jarigeCu-
baanse balling Jorge de Je-
sus Madlum, die ook bekend
staat als Jorge Torres, wordt
ervan beschuldigd dat hij in
juliaan een politieman heeft
gezegd dathij depaus welwil
vermoorden wanneer deze in
Miami opbezoek komt.

"Het grootsteprobleem dat moet
worden opgelost is het uitoefe-
nenvan controleopdemachtvan
de staat", zo zegtPozsgay. "Ver-
nieuwde politieke instellingen
zoudenweer hoopen vertrouwen
kunnen wekken bij de bevol-
king". Volgens hem kan devoor
Hongarije zo broodnodige nieu-
weenergie alleenkomenvanhet
individu.Partij-functionarissen
met een meer gematigde visie
danPozsgay voorspellen dat de
macht van deregering zal toene-

CONTROLE

De prijzen van een groot aantal
consumptie-artikelen, waarbij
tabakswaren, benzine en brood,
stegen met maar liefst 20 pro-
cent. Nu echter een begin is ge-
maakt met devoorgenomen eco-
nomische vernieuwingen, bena-
drukt een aantalpartij- functio-
narissen datook duidelijk om-
lijnde politieke hervormingen
nodig zijn, wil de Hongaarse
maatschappij uit deproblemen
komen.

Een van de meest vooraan-
staandeaanhangers van dezeop-
vatting is Imre Pozsgay, sinds
1982voorzitter van het Patriot-
tisch Volksfront, de invloedrijke
overkoepelende politieke orga-
nisatie, waarin naast de HSAP,
onder meer de vakbonden, de
Hongaarse Vrouwenraad, de
jeugdbewegingen verschillende
culturele organisaties zitting
hebben. Onlangs verklaarde
Pozsgay dat hij voorstander is
van een grotereen zelfstandiger
rol van het Hongaarse parle-
ment, meer autonomie voor de
locale bestuurslichamen en een
grotere zeggenschap van de ge-
meenschap over de staatsonder-
nemingen.

PRIJSVERHOGINGEN
Op 19 julikregen deHongaren

een voorproefje van wat hen de
komende jarentewachtenstaat.

Ten gevolgevan demagere re-
sultatenvan zijn economische
maatregelen staat Sarney bloot
aan kritiek van veel PMBD-
leiders, die oppositie gevoerd
hebbentegen het militaire regi-
me en die demacht gedeeldheb-
ben met Sarney's bondgenoten
sinds 1985. Zijn ambtstermijn
duurt, volgens dein hervorming

De inflatiemag danverminde-
ren —die groeidemet 25procent
in maart en zal naar verwacht
nog slechtsmet2procentgroeien
in juli— maar de symptomen
van recessie zullen minder ge-
makkelijk verdwijnen. De be-
vriezing zal drie maanden du-
ren. Wat er daarna gebeurtmet
deinflatieen de economische ac-
tiviteit, durft niemand te voor-
spellen. De werkloosheid be-
weegt zich volgens officiële cij-
fers rond de5 procent enhet mi-
nimumloon bedraagtzon40 dol-
larper maand. De buitenlandse
schuld bedraagt ongeveer 120
miljard dollaren het land is niet
in staat geweest derente daaro-
ver najanuarinogtebetalen. De
komende maanden zal het zich
bij een overeenkomst met het
IMF moeten neerleggen.

Sarney's laatstetroef was een
hernieuwde economische schok.
Opnieuw bevroor hij de prijzen,
maarnu samenmet delonen. Er-
ger nog: even voordat deprijzen
bevroren werden, het Sarney ze
nogscherpstijgen,zodatdeeffec-
ten op de consumptie radicaal
anders waren dan een jaar
eerder.

RECESSIE

INTERNATIONAAL
Nafusiebesluit

David Owen stapt op

&A9A
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:.DavidOwen: "U moet mij
afschrijven"...

In de Britse politiek wor
druk op gespeculeerd dat di
eindekanzijnvan deopmerl
ke politieke carrièrevan 'de
Owen'. Maar gevraagd naai
politieke toekomst zei 0
voorde Britse televisie: "Ui
mij niet afschrijven. Ook nï
SDP, of de sociaaldemocrati
geheel".

Owens ster leek snel teri
indeLabourPartij. Van 19.1979 was hij minister van
tenlandse zaken indelaats*
bour- regering van premiei
mes Callaghan. In 1981 bra
met de partij, toen die eefl
naar links leek te maken ei
was een van de vier oprict
van de SDP.

Hetplunderen van winkels en
rellen in de straten uit onvrede
met de prijsstijgingen zijn alle-

Economische maatregelen sorteren magerresultaat

Sociale crisis treft Brazilie

SURINAME TELT ongeveer
400.000 inwoners.Zekereen zes-
de van hen heeft deproclamatie
bijgewoond van het "Front voor
Democratie en Ontwikkeling".
De drie oude politieke partijen,
NPS (creools), VHP (Hindos-
taans) en KTPI (Javaans) gaan
metditFrontop25novemberge-
zamenlijk de verkiezingen in.
Geen inspirerende aanblik dus
voor Bouterse en zijn revolutio-
nairemakkers.

De Surinaamse verkiezingen
zijn pas over enkele maanden,
maar het electoraat lijkt al met
de voeten te hebben gestemd.
Het militaire bewind moet een
dergelijke manifestatie hebben
gevreesd. Om de bijeenkomst te
frustreren werd geputuit hetrij-
ke arsenaalvanpesterijen waar-
over dictaturenin dergelijkege-
vallen beschikken. Een vergun-
ning werd pas te elfder ure ver-
leend, maar de manifestatie
moest dan wel uit het centrum
van de stad worden verplaatst;
pontveren mochten slechts vol-
gens dezondagse dienstregeling
(dus zeer beperkt) varen; veel
van beschikbare bussen waren
algehuurd doordeNationaleDe-
mocratische Partij van Bouter-
se;en de legerleiding had op het
laatstemoment zelfseen concur-
rerend muziekfestival georgani-
seerdmet veel eten en drank.

De Surinamers hebben zich
daardoor echter nietlaten weer-
houden. Integendeel, depesterij-
en hebben hen aangezet tot een
demonstratie van ongekende
omvang tegen demilitaire dicta-
tuur. Dat de staatstelevisie in
het geheel geenmelding maakte
van debijeenkomstonderstreept
slechtshetbelangervan. Nietal-
lemanifestanten zullenaanhan-
gers zijnvan de 'oude', voor veel
kritiek vatbarepolitiek vanvoor
decoupvan 1980.Maarhetis be-
moedigend te zien dat de demo-
cratisch georiënteerdekrachten
in Suriname zich voorlopig heb-
benverenigd, ookover denog al-
tijd aanwezigeetnische grenzen
heen. De verdeeldheid van het
Surinaamse verzet in Neder-
land, dat voornamelijk met
zichzelf bezig is, steekt daar
schrilbij af.

Belangrijke ontwikkeling in Suriname

De rol van Den Haagblijft
vooralsnog beperkt. Voorzichti-
gemorele en diplomatieke steun
voor de gebundelde democra-
tische krachten kan nuttigzijn,
maar Nederland moet zich hoe-
den voor inmenging, al was het
maar omdat die contraproduk-
tief kan werken. De militairen
zullen elke aanleiding aangrij-
penom deverkiezingen te mani-
puleren. Tekenendhetdater uit
diehoek meteenalboze geluiden
komen met de suggestie dat de
samenwerkingmetde 'oude' par-
tijen in het zogenoemde Topbe-
raadverbrokenmoet wordenwe-
gens devoor hetleger "beledigen-
de' massabijeenkomst, welke
suggestieook is ongevolgd.

Metdeontwikkelingshulp wil
de regering eventueel pas na de
Surinaamse verkiezingen over
de brug komen. Dat is geheel in
overeenstemming met de wens
van de 'oude' partijen. Hetblijft
echter moeilijk te begrijpen dat
Den Haag steeds zo terughou-
dendis geweest met deverstrek-
king van humanitaire hulp, ja
zelfs duidelijke signalen over
schrijnende tekorten opbij voor-
beeldmedischterreinsomsheeft
genegeerd. Omvangrijke huma-
nitairehulp zou volgens depoli-
tici inDen Haagregime bevesti-
gend werken. Die tonenklinken
onzinver gezienhetNederlandse
hulpbeleid jegensandere lan-
den. Bovendien onderschatten
de politici het onderschei-
dingsvermogenvan de Suri-
naamse bevolking. De recente
massabijeenkomstheeft datnog
eens duidelijk gemaakt, aan Pa-
ramaribo en Den Haag.

staan zijn ernstig. Het land ver-
keert in een economischechaos,
het junglecommando van
Brunswijkblijft een factoren het
moet nogblijken ofde 'oude'poli-
tici de militaire top kunnen
trotseren door onderhandelin-
gen te beginnen met de guerril-
labeweging.Bovendien: de mili-
tairen blijven zonder meer een
machtsfactor, zoals de ervaring
in andere Latijns-Amerikaanse
landen leert. De 'oude' leiders
hebben alleen al door hun sa-
menwerking blijk gegeven van
verantwoordelijkheidsbesef. Ar-
ron noemdeterechthet stembus-
resultaat voor zijn eigen partij
secundair.Natuurlijkmoet in de
praktijkblijken of deze saamho-
righeidblijvend is,en ofdeheren
door het avontuur-Bouterse zo-
veel hebben geleerd dat zij de
chaosvan voor de militaire coup
kunnen vermijden. Een andere
onzekerheid is of de militairen
werkelijkvrije verkiezingen zul-
len toestaan.

De Liberalen zullen zm
september tijdens hun pal
congres uitsprekenover de-M
Steel voorspelde dat zijn p-j
met de fusie akkoord zal g*j
(Uit de Haagsche Courant)

Steel liet doorschemeren
hij zelf waarschijnlijk nie-
optreden als aanvoerder val
gefuseerde partij. "Volgens
valt er veel te zeggen voo
mand anders, die noch D'
SteelnochDavidOwen heet
dus deLiberalevoorman.

David Steel, de leider va
Liberale Partij, is een groot<
standervan defusie metde i
"Zes jaaris langgenoeg voo*
verloving.Het isnu tijd voo|
huwelijksbootje", zei hij inj
Volgenshem is er in Groot-1
tannie geen ruimte voor
vierde partij. Hij was van
ningdatOwen, diehij omscl
als een 'een zeer belangrijk!
ticus', een fout hadgemaakt'
zich terug te trekken.

FOUT

van de Partij voor een Brazili-
aanse Democratische Beweging
(PMDB), de partij die oppositie
voerde tegen het militaire regi-
me dat 21 jaar langregeerde.
Sarney daarentegen was de lei-
der geweest van de Sociaal De-
mocratische Partij(PDS), depar-
tij die het militaire regime
steunde. Hij besloot een paar
maanden voor de verkiezingen
uit dePDS te stappen en zich bij
Neves te voegen. Sarney nam
voldoende stemmen in het
Congres mee om Neves en hem-
zelftotpresident, respectievelijk
vice-president te latenkiezen.

Owenbeloofde welzijnzetel in
hetLagerhuis teblijvenbezetten
en destrijd voor de sociaaldemo-
craten te blijven aanvoeren. Hij
raadde zijn medestanders in de
SDPaan zijnvoorbeeld tevolgen
en zich ookniet te bemoeien met
de onderhandelingen over de
fusie.

Binnen een uur na de be-
kendmaking van de uitslag liet
de49-jarige Owen weten dathij
de SDP nietzou leiden bij deon-
derhandelingen met de Libera-
lenover de fusie. Dat proces zal
zeker een halfjaar gaan duren.
"Wij hebben een democratische
partij met evenredige vertegen-
woordiging", zei Owen. "De le-
den hebbenbesloten, en daartoe
hebben ze het recht, om tegen
mijn advies in te streven naar
een fusie met de Liberalen. On-
der dezeomstandigheden geloof
ik niet dat ik tijdens de onder-
handelings- periode hun leider
moet blijven".

Bij deverkiezingenvan 11 juni
kreeg de Alliantie op ongeveer
een kwart van de stemmen
slechts 22 zetels, vier voor de
SDP en 18 voor de Liberalen.
Sindsdien is een verhit debat
gaandeover een fusie. De 58.000
leden van deSDPwerd gevraagd
perposttestemmenen deuitslag
was dat57,4procentvan de leden
vóór en 42,6 procent tegen de fu-
sie was.

daagse onderwerpen geworden
in deBraziliaanse media.
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1746 —Een van de twintig
middelen tegen wondroos
is ereen knobbeltje opbin-
den, dat een konijn in de
knieholte heeft.

1747 — Loop je 's avonds
door dewildernis en er be-
gint een uil tekrassen, dan
weetje dateronraad is.

IngridPaulina,
Kingstonweg 14,

Alhier
1748 — Reinilda heeft in
een potje boven de deur
een imansteen staan. Ik
maghem er meteen schaar
even uithalen, niet met de
vingers, anders sterfthij.

1749— In een droom bete-
kent het verliezen van een
grote tand onverbiddelijk
de dood.

Duitse stuntpiloot leeft op
boekweit, kaas en sigaretten

Mathias Rust inLefortovo gevangenis
VERTICAAL: 1. per procuratie;
2.bloeiwijze; 3. gebak; 5. even; 6.
zoogdier; 7. geheel de uwe; 11.
water in N- Brabant; 12. lengte-
maat; 13. inhoudsmaat; 14.per-
soonlijk voornaamwoord; 15.
met uit; 17. made; 18.kleed; 20.
op demaniervan; 21. stuk goed;
26. verlichtingsmiddel; 27. lont;
29. president; 30. vaartuig; 31.
voorzetsel; 32. noot; 33. projek-
tieplaatje; 35. aanwijzend voor-
naamwoord; 36. meisjesnaam;
38. titel.

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijk alsgelukkige win-
naares van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

De winnaareskan haar prijs na
identificatie afhalen op hetkan-
toor van deAmigoe op Scherpen-
heuvel (tot 15.00 uur 's mid-
dags).

Oplossingen moeten ingediend
zijnvóór donderdag27 augustus
1987 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL. 1750— "Zondag is eenrus-

tigedagom over jewerkna
te denken; ookomeen huis
datjewiltgaan bouwenuit
te zetten en bovendienzeer
geschikt om iemand een
geluksbadte geven.

1751 — Nenga Marie is een
plaats in San Juan, ont-
staan naar aanleiding van
eenruzie.

Paul Brenneker

postzeaels

f~ van (QJorp « -*.

n.v.

Voor alUw boeken
en tijdschriften

edldline n.v.
SCHOTTEGATWEGOOST

van dlorp
OTRABANDA

van dlorp
PUNDA

van (Qjorp
PROMENADE

van (Slorp «

edldline n.v.
HATO

van dlorp **■»

odldline 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

i "Net even iets beter"

JIIÊBSÊISÊk
ibSTFechi Regale-T-pk
Jfcijnf Deprofessionele vakman ï|{ï**i§_ft- s__l VW*"iS_.
V> Vc meteen enormeervaring tn JWvj&l
«T-'S-S alle technieken van I'^jJ
u*- _*..L j .. .i ’-__"_._¥Fi****ANl goudsmederij Jrcs-V'sK\?Aisalléén gevestigd \* MeJjX

Shimarukuwe9l J&Qw
l&CMS*»** és+o&&

Rust krijgt van de gevangenis
alleen het partijblad Pravda te
lezen, maar omdat hij geenRus-
sischbeheerstheeft hij daarwei-
nig aan. De Westduitse ambas-
sade heeft wel gezorgd voor boe-
ken. De post die Rust krijgt
wordt eerst door de gevangeni-
sautoriteitengelezen voordat hij
wordt overhandigd; hij mag zijn
eigen kleren dragen, maar een
horloge en juwelenzijn verbo-
den.Rust zal waarschijnlijk bin-
nen een maandterecht moeten
staan;hij wordtbeschuldigdvan
'kwaadaardig vandalisme', ille-
gale betreding van Russisch
grondgebied en schendingvan
de luchtvaartreglementen. Vol-
genszijn ouders wildeRust met
zijnvluchtalleendevrede tussen
Oost en West bevorderen. De
Westduitser wordt vertegen-
woordigd door Vsevolov Dimi-
trovitsj Jakovlev, volgens de di-
plomaat een ervaren advocaat
dieDuits en Engels spreekt. De
zegsman voegde daarechter aan
toe dat advocaten in de Sovjet-
unie weinig invloed hebben en
pas bijdezaakwordenbetrokken
als hetopenbaar ministeriehaar
onderzoek heeft afgerond.

ben. Erzijnwelaanwijzingendat
Rust met een andere gevangene
een cel deelt.

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

DE GOEDE inzendinghader al-
dusuit moeten zien:

De diplomaat wil niets losla-
ten over de inhoud van de ge-
sprekken dieRust heeft gevoerd
met de Westduitse diplomaten
die hem hebben bezocht. Deze
ontmoetingen hebben een per-
soonlijkkarakter. Bovendien zal
Rust bij terugkeer in deBondsre-
publiek zijnverhaal waarschijn-
lijk voor grofgeldaan de hijgeri-
ge Westduitse media willen ver-
kopen. Het grootste probleem
voor Rust is, zoals voor alle ge-
vangenen in Lefortovo, de een-
zaamheid. Bezoekers zijn nooit
alleen met Rust; er is altijd een
tolk, een notulist, en een lid van
het openbaarministerie bij aan-
wezig. De cel van Rust is 24 uur
per dag verlicht, en ieder half
uur wordt Rust geobserveerd
door een bewaker. De gevange-
nisregels eisen dat de jongeman
met zijnhanden boven de dekens
slaapt en met zijn gezicht naar
boven, zodat debewakers kun-
nen zien met wie ze te doen heb-

MOSKOU — De 19-jarige
Westduitser Mathias Rust, die
op 28 mei meteen sportvliegtuig
op het Rode Plein in Moskou
landde, is 'optimistisch, gezond
enopgewekt. Dit zegt een diplo-
maat, dieopde hoogte isvan het
dagelijks leven van Rust.

De jonge Westduitser krijgt
boekweit als ontbijt, hetgeen
door hemzelf wordt aangevuld
met kaas, worst, en sigaretten,
die hij kan kopen met het geld
dat hij maandelijks van de
Westduitse ambassade krijgt.
Rust verblijft in de Lefortovo-
gevangenis bij Moskou, waar
ook deAmerikaan Nicholas Da-
niloff en Gary Powers, de neer-
geschoten U2-piloot gevangen
hebben gezeten. Hijkrijgt iedere
dag een uur lichaamsbeweging
ophet dakvan de gevangenis, en
mag wekelijks een douche
nemen.

Nog rampzaliger viel de be-
slissing van 335 uit, waarbijhet
RomeinseRijk verdeeldwerdon-
der de driezonen en twee neven:
Constantijn, Constans,
Constantius, Dalmatius en An-
nibalianus. Op 22 mei 337 over-
leedKonstantijn deGrote teNi-
comedië, waarhijverbleefinver-
band met de voorbereidingen
van een krijgstocht tegen Sapor
II van Perzie.

M.ARVTS

DE VORIGE WEEK vertelde ik
u het een en ander over keizer
Caracalla,regerendover hetRo-
meinseRijk van 211 tot 217, als
burger een monster van wreed-
heid,alsveldheeraanbedendoor
hetRomeinse leger, dat hij per-
soonlijk aanvoerde en van over-
winningnaar overwinningleid-
de.De Alamannen, deCarpen en
de Mediërs ondervonden de
kracht van deRomeinse cohor-
ten. Tussen dekrijgstochten in
gafCaralla enorme sommen uit
voor hetaanleggen van wegenen
voor allereibouwwerken.

Mis
sentimientos

Quiero elevar vn grito
que se escucheen lejania
por quetü eres mi amorcito,
mivida toda mi alegria

por quees tanto elamor
queporti he profesado,
no deseoningundolor
de parte del ser amado
entrariaen mi latristeza,
en ti yano confiaria
perderfa tv belleza
y toda mi vida lloraria

laoscura suerte
queme depara la vida,
quiero ser fuerte,
piensa y no olvida

quetengo sentimientos;
te ofresco mi abrigo
y todos mispensamientos
no como simple amigo,

queyo sea tv mundo,
tvrazón para sonreir,
tv dicha, tv pazinterior,
deseapor mivivir,

buscaremos vnrumbo
entre hermosos valles;
por ti paredes tumbo
para quetü me halles.

"JOMIROBS"

ONZE MAATSCHAPPIJ wordt gekenmerkt door snelle ver-
anderingen in werkomstandigheden, menselijkeverhoudin-
gen, opvoeding en leefsituaties. Deze veranderingen bieden
mensen nieuwemogelijkheden, maar vaak ookvele zorgenen
vragen, waar niet meteen een antwoord op te geven is.

Deskundigen op hetgebiedvan dienstverlening,advisering, voor-
lichting, organisatiekunde en communicatie- en hulpverle-
ningstechnieken vervullen hierbij eenrol vanbetekenis. Sociale aca-demiesspeleneen belangrijkerolbij deopleiding van deze deskundi-
gen. Van oudsher verzorgen de sociale academies opleidingen tot
maatschappelijk- enkultureel werker. Ook deopleidingen totperso-
neelschef, inrichtingswerkerofreclasseringsambtenaar behoren tot
de mogelijkheden. Het maatschappelijk werk heeft zich ontwikkeld
van louter op individuen gerichtwerk naar een hulpverlening aan
personen, gezinnenofgroepen diein socialemoeilijkhedenverkeren.De meeste sociale academieskennen opH.8.0. niveaudevolgende
opleidingen: MaatschappelijkWerk (MW), Kultureel Werk (KW) en
Welzijnsbeleid (WB). Op M.8.0. niveau bestaan deopleidingen In-richtingswerk (IW) en Sociale Dienstverlening (SD). Wat alle stu-
dieinrichtingengemeenhebben isdenadruk die gelegdwordt opken-
nis en vaardigheden die jein steeds wisselende situaties met steeds
weer andere mensen moetkunnen toepassen. In jewerksituatie kom
jebijna alleen maar in aanraking met mensen die op een of andere
manierhulpnodighebben.De mensenkomen metvragenbij jeomdat
ze er zelfniet meer uitkomen.Dat betekent datje alspersoon in staat
moet zijn een goederelatie met jecliënt op te bouwen.

Daarvoorzijn goedecontactuele eigenschappen nodig.Deopleidin-
gen op HBO niveau duren allemaal 4 jaar.Het eerste jaaris een pro-
padeutisch jaar en is bij de meeste academies gemeenschappelijk.
Dat betekent datjepas nahet tweedejaar kiest in welkerichting je
verderwilt studeren. Tot deHBO-opleiding wordt jetoegelaten met
een HAVO-diploma, een MAVO-diplomageefttoegang tot hetMBO.
Aanhetvakkenpakket worden geen specifiekeeisen gesteld. Mocht
jenietover devereistepapieren beschikken, en jebent ouder dan21
(soms 19)jaardankun jevia eentoelatingsexamenproberen toegela-
ten te worden.

Het toelatingsexamenomvat devolgendevakken: nederlands, een
vreemde taal, geschiedenis en maatschappijleer. De belangrijkste
vakken diegedoceerd worden tijdens deopleiding zijn: recht, econo-
mie, filosofie,psychologie, politicologie, agologie, sociologieen infor-
matica. Na afronding van jestudiekun jezowel in departiculiere als
deoverheidssector emplooivinden. Mogelijkewerkterreinen zijnbu-
reaus voor alcohol en drugs,bureaus voor huwelijks- en gezinsmoei-
lijkheden, sociale diensten, instellingen voor dereclassering en het
bedrijfsleven. Hetdiploma van de sociale academie geeftrecht optoe-
gang tot de sociale wetenschappen aan universiteiten. In het kader
van de wet op de doorstroming kunnen studenten die het eerste of
tweede jaarvan de Sociale academie voltooid hebben doorstromen
naar deuniversiteit (mits zij in hetbezitzijnvan een positief advies
van deSocialeAcademie). Voor wiemeerinlichtingen wilvolgenhier
nog een paar adressen. Sociale Academie Den Bosch- Postbus 1056-
-5200 BC 's-Hertogenbosch, Kath. Sociale Academie- Helenastraat
15- 2595 HA 's-Gravenhage, de Aemstelhorn- De Cuserstraat 83-
-1081 CN Amsterdam.

PEDROCASIMIRI

Sociale sector

Op 8 april 217werdCaracalla
in zijnwinterkwartierteEdessa,
bij de Tempel van de Maan, ver-
moord door een soldaat, hande-
lend in opdracht van Macrinus,
de aanvoerder van dekeizerlijke
lijfwacht enzijnopvolgeralskei-
zer. De Thermenvan Caracalla,
gebouwd in de jaren211-216,
vormden één van de grootste
openbare badhuizen in Rome.
Het gebouw, dat een lengte van
350 meter, omvatte een hoofd-
zaalvan 85x24meter,overburgd
door driereusachtige kruisge-
welven, die steunend op de
zijmuren, bedrieglijk leken te
rusten op een aantal machtige
Korinthische zuilen.

TotdeThermenvan Caracalla
behoorden niet alleen badzalen,
maar ook uitgestrekte wandel-
gangen, een vergaderzaal, een
worstelschool en een stadion. De
totale oppervlakte mat 26.500
m2en men had plaats voor zon
1.600 personen tegelijk. Van de
Thermen van Caracalla zijn in
onze dagen nogaanzienlijkerui-
nes over. Van de Italiaanse pré-
Olympische serie, bestande uit
vijfpostzegels en daterendevan
23 juni1959, is het nu de beurt
aan dezegelvan 60liresmet een
afbeelding van de Triomfboog
vanKonstantijn.

Konstantijn I, de Grote,was de
eerste christen- keizer van het
Romeinserijk. Hij werdin 285te
Naissos, het tegenwoordige Nis
inhetServische deelvan Joegos-
lavie, geboren als zoon van
Constantius Chlorus en van He-
lena.Laatstgenoemde is in late-
re tijden door deRooms- Katho-

In 305 trok Konstantijn met
zijn vader naar Brittannie en
versloeg daar de Pieten. Na het
overlijden van zijn vader in 306
drong Konstantijn, na met suc-
ces een groot aantalkonflikten
met allerlei mede- en tegenstan-
ders overleefd te hebben, tot de
bestuurstop van hetRomeinse
Rijk door. In312rukte hij deAl-
pen over richting Italië om bij
Rome zijn voornaamste oppo-
nent Maxentius te ontmoeten.
Bij deze gelegenheid deed zich
hetberoemde kruisvisioen voor,
waarover reeds eeuwenlang zo-
veel te doen is geweest.

Misschien mag ik volstaan
met hier te herhalen, wat een
deskundige jarengeleden over
deze materie schreef: "Dat
Konstantijn subjektief het visi-
oen gezien heeft, is zeker; dat er
objektief een visioen is geweest,
is moeilijkaan tenemen".Water
ookvanzij,Konstantijn versloeg
Maxentiusbij deMilvischeBrug
ennadatookzijneertijdse mede-
stander Licinius wegens hoog-
verraad ter dood was gebracht,
bleefKonstantijnvan 325to 337
als alleenheerser over. De nogal
stevige nederlaag, dieKonstan-
tijn deGothen aan deDonau toe-
bracht, leverde hem hetverlang-
deaantalvan 25-duizendversla-
gen vijanden op om met kans op
succes deoprichting van een tri-
omfboogteRome aan te vragen.

Hetresultaat van het verzoek
zietu opdepostzegel van 60lires
van de Olympische serie 1959.
Ofschoon Konstantijn I niet vrij
te pleiten is van wreedheid en
overdreven gestrengheid, heeft
hij toch zijn wijs bestuur met
recht de bijnaamvan "de Grote"
verdiend.Foutiefbleek in latere
jarenzijnbesluit om dekeizerlij-
ke zetel vanRome naar hetoude
Byzantium, het tegenwoordige
Constantinopel,over tebrengen.

liekekerk tot deeer van de alta-
ren verheven. In zijn jeugdver-
bleefKonstantijn bij keizer Dio-
cletianus in Nicomedië zoge-
naamdom zich in dekrijgskunst
te bekwamen, in werkelijkheid
om de keizer als onderpand te
dienenvoor de trouw van lege-
raanvoerder Constantius
Chlorus.

dAPA
ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1987

KARIKARI

KIES-KEURIG

Pakkerdjes

; Herrie; De vakantie is veel te vlug
| voorbij gegaan. We reke-
| nen dus nog eens op een
I gezamenlijke Kerst. Het
! compliment geldt nog; steeds: je was een fijne
; -°g«*

Rrrrr...

Kris Kras,
Uit het oog, maar
zeker zeker niet uit
het hart!

Jan en Nicole.

Bezorgd
Het voordeel van
donkere wolken is, dat
ze vroeg of laat voorbij
drijven en dan de zon
weer schijnt. Daar reken
ik gewoon op.

Hoopvol.

Aan dekeizer van Colon
Nadereevaluatierechtvaardigde een promo-
tie. Alhoewel die natuuHijk wel met een fles
kwaliteitswijn zal moeten worden gevierd. Die
komen we dus binnenkort halen.

narrig bezoek.

; Van harte gefeliciteerd.
! Door het dichte Capriolen-; bos fladdert de reporter-
vogel naar zijn eigen ver-

I diendefeest (waar hij devo-; 9els herkent, die nietkonden
komen).
■

11 november-vogels.
►-».___ __. __ _._._.______

jMuzikant;Ik heb de tekst van de;plaat, die je bedoelde,,nu ook gehoord. Ik ben
het daar ook helemaal
mee eens.
I een luisteraar.
<

! Jongelui,;Het ga je goed in;Nederland. Heel veel; sterkte en in ieder ge-
! Val tot ziens!

Kras.

nince
When I think of you, I think
of words like "handsome,
fjashing, stunning" and
'positively charming". I
■ninkyoumightsavthatyou
*wept me off myfeet.

Cinderella.
te__

!Lieve mama,
\ We zullen bij iedere

' stap diewenemen aan; jedenken!We houden
; van je.

jedochter en
schoonzoon.

- -r t -■ -■ -
Moppie,
Vandaag is het op
de kop af de 300 e
dag!
Vond ik wel een

!pakkerdje waard!

:Diving with Robbie:
Gettingthereishalfthe «fun. <
Too bad I lost sight of ':you. ;

M. :
1

E.
Alhoewel dat, gezien jewoonplaats en aanverwanterijgedrag, niet makkelijk is,
wordt jegeacht jeogen op de
weg en je handen aan het
stuur te houden. Dan halen we'tenminste deeindstreep.

l:

ti^*opgeven van "Pakkerdjes", dierespectievelijkvijf entien guldenkos-;J?P.kan geschiedenbij hetredactie- secretariaat van deAmigoe.DeAmi-Ig°e behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op
4°asiB van zijn inhoudteweigeren.

1743 — Midden in Veeris
staat nog deruine van een
oude schuur, daarbij heeft
ook nog een landhuis ge-
staan, maar dat is tot de
grondtoe afgebroken.

HORIZONTAAL: 1. kneedbaar
mengsel; 4. gesteente; 8. familie-
lid; 9. astatium; 10. getroffen; 13.
harde rots; 16 armoedig; 19.
vlaktemaat; 21. noot; 22. bun-
zing; 23. huid; 24. vloeibaar
voedsel; 25. dieregeluid; 28.kle-
dingstuk; 29. geestelijke; 33.
moerassig; 34. durf; 36. tussen-
tijds; 37. hetzelfde; 39. nevens;
40. slang.

1742 — "lets voorbij Palu
Banku heb ik een zaakje;
soms blijf ik er slapen.
Laatst zagik er in de nacht
een man gekleedin hetwit
rondlopen. Vanaf die dag
gaan dezaken achteruit".

Kruiswoordpuzzel
ONTSPANNING

1744—Een nieuwegeitdie
wil weglopen, moet je de
snuit inwrijven met ok-
selzweet; dat geeft bin-
ding".

1745— 'Toen ik mijn been
had gebroken en ik wilde
weten wiedatveroorzaakt
had, lietmenmijineenkom
met water kijken, 's mid-
dagsom twaalfuur.Daarin
zag ik duidelijk een fami-
lielid".
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Westindische vrouwen
aan het woord (4):
Jamaica Kincaid

Toer mundoe a sufri miseria i
hamber
Durante es gerafatal.
Awor tamuihustoe, kos mundoe
tafiësta
P'epazkoe lon'tin su igual.
DushiPaz, dushiPaz!
Mara toer mundoeportini
DushiPaz
(Julia de 1919)

III. JOSEPH SICKMAN
CORSEN

Van een geheel andere orde is
het volgende gelegenheidsge-
dicht. Op 27 september 1905pu-
bliceerde La Cruz het toen nog
geenszins bekende 'Atardi', on-
dertekend met Jos C. De redak-
tie was zeer verguld met het ge-
dicht van Joseph Sickman Cor-
sen,blijkenseen 'nota diredacci-
on'. 'Es poesia aki notabata des-
tiné pa publicidad. Precisamen-
te p'esai e ta mas boenita i mas
natural.No bisa, coc Papiamen-
to no ta preste pa expresa sinti-
mentoe tierno na vn manera
tierna. Leza es poesia aki i sigur
bo mester modifica bo opinion.
Akiprofundidad di sintimentoei
simplicidad di expresion ta uni
coc boenitezai ternura. Ma leza-
dormes huzgariba espoesia den
e dusji lenga di Curagao' Een
week later volgde het zeer
enthousiaste oordeel van een
van die lezers in eeningezonden
brief, die hier wordt afgedrukt
daarhet -naast dievan deredac-
tievanLa Cruz- de oudstereactie
op ditnu beroemdste gedichtuit
de Papiamentstalige Poëzie is.
Weer een week later, 11oktober,
bevathetweekbladnogeenreac-
tie, ditkeer in devorm van een
gelegenheidsgedicht: "Mi Para-
bien'.
MIPARABIEN

DedicdnaSr.J.S.C.
Un versu napapiamentu,
Scirblcu muchutalentu,
bo apublicd denLa Cruz:
Mi taadmird bopasenshi
pasobra mi tinconsenshi
en boatrahópahanjaluz.

Nationale feestdag, waarop N
derland en Curagao het heerU
feit zullenherdenken, van de
bezitneming 300 jaren geledi
door Hollandvan diteiland, h<
ik vermeend, niet te moet<
achterblijven, in het vertolkt
mijnergevoelensvan eenheid<aanhankelijkheid ten opzich
van het Moederland. Tot aa
denken aan die heugelijke g
beurtenis, heb ik bijgaande ve
sjes gedicht, waarvan de tek
ontleendisuithistorischefeite
waarvoor ik ook muziek heb g
componeerd. Het is me voor
een groote eer, dit eenvoud
werk, dat mijne liefde getui
voor het dierbaar Oranjehuis,
mogen opdragen aan Zijne E
ellentie Gouverneur TH.8.1
van Slobbe, waardige Vertegel
woordiger Hare Majesteit K
ningin Wilhelmina derNed*
landeninhet Gebiedsdeel Cv.
gao'. Op 5 mei 1934 verschen*
zijn twee gelegenheids- g
dichten in La Prensa. Het gj
dichtdateen acrostichon vort
(de beginletters van iederereg
vormen tesamen ookwoorden,
dit geval tevens de titel), won
hierbij opgenomen: 'Curagao j
Holland één!'. Ook in gelege
heids- gedichtenisderelatie 0
ragao - moederland sindsdij
aanzienlijkveranderd.
Amsterdam, november 19w
AartG.Broek.
(Het op een losvel gedrukte.
dichtvanHoyeren hetdoorBel
tin Comercial verspreide pod
van Willem 111komenuitdeCJlectie De Gaay Fortman, V
ninklijk Instituut voor de Til
pen, Amsterdam).

Reaktie inLa Cruz van 4 oktot
1905 naaraanleiding van depl
blikatie van Corsen's gedia
'Atardi' in dat blad een wa
eerder.
i
ApreciadoRedactor, >"Bocatapapiafordiabundan-.
Cia dicoerazon".Es palabrata ]
jabipa abri sentidodi lokemil
ta baibisa.

Toer stimadordipoesia tinf
di gradici bo Reverendo, di a>,
kita for di scuridad di olvido
vnperla fini i preciosa mane->ra e poesia excelente, jama'
"Atardi", den ultimo numero t
di "LaCruz". ,

Suautortaparcemiunoedi*
es hombernanprivilegie, koe*
nan sa jama:"Poétapa gracia■
diDios".

Ata versonan sm ningunü
pretensión, simpel, sencillo,1
fescoe y graciosomanera mv-■<chanan inocente, halandowo-.
Woy coerazon dihende, koe tai!
mira nan hunga pia-boa den6
zantoe diplaya di lamar! !(

Coc cuantoe gustoey gozo.
ma entrega mi alma y bolbe'i
entregénacorrientedies cor-.
damentoenan poetico, jendi|<
suave melancoliakoe ta eau-v
sa mi atrobees emociondusji
y mlsticomaneratoerhende-_
mi ta kere - mester a sinti al-*1
gunbez, ora, na despedida di
solo y dia nan tabata scuchaL
cantica semper melodioso y'(
sempertristoe di olanan dip
lamar.

Awormi sabikiko lamarta
canta ora solo ta drentay dia-C
taceró.

Unpoétapa gracia diDiosal
revela mi es misterio. I, entu-ia
siasmé, mi tagradicié. ■■Si, boReverendo huzga co-u
conveniente dipublica es pa-i*
labranankoe admiracion sm-lt,
cera a dicta, mi ta doena Bok
toer libertad p'esai.

Su sirbidory amigo,
F.J.A. van denDonk.(Rector)!c
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IV.W.M.Hoyer.
Op 1 juli1913herdachtdeCu-

ragaose samenleving deafschaf-
fing van de slavernij vijftig jaar
eerder. Ter gelegenheidvan dit
'Jubileo diOrodiEmancipacion'
werden in vrijwel allekranten
gedichten afgedrukt die de 'be-
vrijder'van deAfro-Antilliaanse
bevolkingsgroep huldigen. Van
Willem 111 werd de lijn doorge-
trokken naar de toenmalige
vorstin Wilhelmina, waarmee
de verbondenheid van deAntil-
lenmethet moederland werdon-
derstreept. W.M. Hoyer doet dit
in zijn 'Cantodipueblo' datwerd
opgenomen in El Imparcial, 30
juni1913, maar eveneens opeen
losvelwerd gedruktvoor defees-
telijkhedenop 30 juni, 1 en 2 juli
1913. Ook het programma van
diedagenstaat geheel in het te-
ken van de (vermeende) goed-
heid van Willem 111 en de wens
wordt uitgesproken 'pa NOS
REINA STIMA WILHELMINA
porcontinuasempernareinda di
su GOBIERNO koe e mes pru-
dencia i SABIDURIA, afin koe
sureinado lota mesBriljantekoe
es di su ILUSTRE progenitor
WILLEM HI.

V.H.E. LAMPE.
Twintig jaarlaterdeedzichde

gelegenheidbij uitstek voor om
het Moederland te prijzen, in
1934hadNederland 300jaarhet
eilandkunnen gebruiken naar
eigen goeddunken (al werd dit
zeker niet zo onder woorden ge-
bracht). In een brief aan de
hoofdredacteur van La Prensa
(afgedrukt in zijn boekje Mijne
indrukkenvan Curagao, Wil-
lemstad: Tipografia Electrica,
1934) brengtdeArubaan Henry
Everard Lampe - 7 mei 1884/23
maart 1953-naarvoren wathem
bewoog een gedicht te schrijven.
'Met het oogdus op diengrooten

De Eerste Wereldoorlog -
waarvan het wapengeweld ver
weg, maar de consequenties tot
hier in deregio te voelen waren,
o.a. problemen metde invoervan
granen,waarop hetbovenstaan-
de gedichtje wijst - zette be-
trekkelijk veel pennen in bewe-
ging. Maar vooral ook de beëin-
digingvan die oorlog, zoals bij
EmilioLopez Henriquez, journa-
list en dichter (Curagao,
29.5.1883 - Aruba, 31.8.1966).
Seacabo laguerra

Alfin deMarne seacaboelrei-
nado;
Tras cuatro anos de fatal ma-
tanza;
De guerra atroz, debdrbara ven-
ganza.
LaPazalfïnsufazhadestacado.

lelmundoalsaluaarlaalboro-
zado
Siente en el alma dülcida espe-
ranza;
Queellaesnunciadeamoridebo-
nanza;
Que marca el fin de lugubre pa-
sado.

La fuerza bruta para siempre
rota
Se quedóalavance delProgreso.
Ha triunfado el Ideal. No mas

II. EMILIO LOPEZ HENRIQUEZ
EN EMILIO DAVELAAR

iVoes inspiracion sagrada,
eu, sempereubo,pa nada
di bo ladu eporkitd;
sinoes vn cuaguiabo
dendie trance eu a lagabo
es idiomatanpisd.

CURACAO EN HOLLAND EEN!
1684 - »» JTXJ-L,! - 1034.

" ■
C urncao, met vwo schoone ligging, straten, haveii,
U w naam: en lof weerklinken in deez' eeuw in alle oorden;
R oerlooa staart heel de wereld thans, op al gods goede gaven,
A an u zoo rfjk'lijk gekend, als waardig kind van Nederland 1
C uracao dankt deenheid heden aan 't dierbaar Moederland,
A an den grooten moed van Hollands stout en dappere ionen,O ndanks den sterken tegenstand der Engelsch'en der Franschen 1
E ere, roem en dank gewijd aan het geliefde Moederland.N.u wij tesaara gedenken het heuglijk feit van d'eenheidsbandl
H ulde 'n groet aan Hollandlief 1 Onze groote onderdanigheid,
O nze onwankelbare trouw, getuigen van aanhank'lijkheid
L even steeds voort bewogen dool* groote erkentelijkheid,
L iggen er testbaar in de drie eeuwenouden sterken blind,A Is beste blijk van "Hou en Trouw" iian Vorstin eu Nederland!
N u en eeuwig blijft ons vaste leuze: "Steedc met Holland één,
D oor "Trouw" vereend tn beiden von eenzelfde gevoel gemeen1
E en zegenbede tot heil van 't oud Oranjehuis aan God,
E en dankliedaan dekroon voor het wijs besturen van 6m lot,N oopt ons ons hart te richten op dit glorierijke eeuwfocst!

H. E; LAMI'K.

De eerste 25bladzijden van de
roman tekenen Annie's kin-
derjaren, 'aparadise' zoals ze het
zelfnoemt, in deeerste en laatste
plaats doordat zij zich, als enig
kind, volmaakt veilig en daar-
door gelukkigvoelt bij haar ou-
ders, in het bijzonderhaar moe-
der.Met haar heeft de jongeAn-
nie een band die zij als kind on-
vervangbaar en eeuwigdurend
acht. Het is in deze liefdevolle,
zorgzamebindingtussen moeder
en dochterwaarindemoeder 'het
mes' zet na deeerste menstruatie
van haardochterop twaalfjarige
leeftijd. De eerste uit een lange
reeks pijnlijke ervaringen op
weg naar een zelfstandige jonge
vrouw, vindt plaats in een stof-
fenwinkel.

Up tothen, mymother and
I had many dresses made
out of the same cloth,
though hers had a diffe-
rent, more grownup style,
(...). One day, my mother
and I had gone to get some
materialfor new dressesto
celebrateherbirthday (the
usual gift from my father),
when I came upona piece of
cloth— (...). I immediately
said howmuch I loved this
piece ofclothand how nice
I thought it would look on
vs both, but my motherre-
plied, "Oh, no. Youare ge-
tting toooldfor that. It'sti-
me you had your own clo-
thes. You justcannot go
aroundtherest ofyour life
looking like a littleme",
(blz. 25/6).

De perfekte harmonie tussen
moeder en dochter, gesymboli-
seerd door dezelfde stofwaaruit
hun jurken bestonden, wordt
hiervoor heteerst voelbaar aan-
getastvoorAnnie doorhaarmoe-
ders weigering een jurk in de-
zelfde stof te zullen maken. An-
nie is op weg naar 'thatfaraway
day(...), when I wouldbe the mi-
stress of my own house', zoals
haar moeder het Annie voor-
stelt. Voor Anniebetekenthet in
eerste instantie dat er een eind
komt aan de jarenlangegekoes-
terde emotionele binding met
haar moeder. De volgende hon-
derdentwintig bladzijden van de
roman voeren de lezer mee door
dedaaropvolgendewoelige emo-
tionele jarenvanAnnie, diedeze
breuk moet gaan accepteren.

Kincaid heeft een alleszins
overtuigend inzicht wetente ge-
ven in de uiteenlopende gevoe-
iens en gedragingen die Annie
leidennaar deacceptatie van die
breuk. Het 'verraad' van haar
moederzet haaraan totliegen en
het stelen van boeken, maar
creëert tevens deruimte omzich

ANNIE JOHNDE eerstero-
man van JamaicaKincaid, is
een perfekt geconstrueerde
roman, waarin geen woordte
weinig staat, noch te veel, en
alle aangedragen elementen
onmisbarebijdragenzijn aan
het centrale onderwerp: de
groei naar volwassenheid.
Hetbetrefthierdeervaringen
van Annie John op haar ge-
boorte-eilandAntigua tussen
haar tiende en zeventiende
jaar.Kincaid geefteen indrin-
gend beeld van de overgang
van gelukzaligekinderjaren
naar de acceptatie van de
aanvankelijk gevreesde we-
reld dervolwassenen. De laatste paragrafen van de

roman maken ditduidelijk door
Annie en haar moeder in een si-
tuatie teplaatsen diehoofdstuk-
ken eerder, in een gedroomde
werkelijkheid als zeer beangsti-
gendwerd ervaren,maar nuniet
meer. Annie staatophet dekvan
de oceaan-stoomer, terwijl haar
moeder indekleinesloep dieAn-
nie even daarvoor er naartoe
bracht, wegvaart.

From the deck (...) I could
sec my mother facing the
ship, her eyes searchingto
piek me out. I removed
from my bag a red cotton
handkerchief that shehad
earlier given me for this
purpose, and I waved it
wildly in the air. Recogni-
zing me immediately, she
waved back justas wildly,
andwe continued to dothis
until shebecamejusta dot
in the matchbox-size
launch swallowed up in
the big blue sea.

De gedroomde werkelijkheid
waarmee deze scène correspon-
deertis een nachtmerrie waarin
Annie is gescheiden van haar
moeder, onbereikbaar door een
brede strook zee tussen haar en
Annie. "I cried until I wore my-
self out" geeft haar angst weer
om te worden gescheidenvan
haarmoeder, daarvanisnu geen
sprake meer. Deze vrij indirecte
wijzevan vertellen kenmerkt de
roman (bgl. de symboliekvan de-
zelfdejurken, hierboven). Beeld-
spraak, dromenen ookdefysieke
ontwikkeling van Annie worden
aangewend ter ondersteuning
van depsychische verzelfstandi-
gingvan Annie.

Zo wordt het gegeven dat zij
niet meer in het huiselijk leven
'past', onderstreept door: Tn bed
now, I hadto doublémyselfup to
fitproperly'. Hetbed dathaarva-
der eigenhandig maakte, is An-
nieontgroeit. Wanneerzij gedri-
eën over de loopplank naar de
sloep wandelen accentueert het
verschil in lichaamslengte de
voltooiing van de scheiding die
heeft plaatsgevonden. Eerder in
hetverhaal werd deverzelfstan-
diging van Annie ten opzichte
van haar moeder eveneens door
de aandacht voor li-
chaamslengte kenbaar ge-
maakt.

I was, in fact, asteil as my
mother. When my mother
and I spoke to cachother,
welookedat cachothereye
toeye. Itwas the first time
such a thing had come to
me: my motherand I were
eye to eye.

Deze fysieke gelijkheid symboli-
seert de gelijkheid in zelfstan-
digheid dieAnnieop datmoment

emotioneel te binden aan leef-
tijdgenootjes als nooit tevoor,
methenhaar gevoelensen licha-
melijke ontwikkelingen te de-
len, aldoende overeenkomsten
en verschillen tussen hen en
haar te lerenkennenen accepte-
ren, omvervolgenszich ook weer
los van hen, hun genegenheid,
bewonderingen geborgenheidte
lerenzien.De volledigeaccepta-
tie van Annie van zichzelf als
jongevrouw die geheel op eigen
benen zal moeten kunnen staan
is een 'feit' ophet moment datzij
in haar hut zit van de boot die
haar naarEngeland zal brengen
(waar zij zal gaan studeren).

vrijwelheeft bereikten geaccep-
teerd. Alles waaraan in de ro-
man aandacht wordt besteed is
direkt of indirekt in verband te
brengenmet hetcentralethema.
Zo begint het eerste hoofdstuk
met Annie's kinderlijke
nieuwsgierigheid naar en reak-
tiesop begrafenissen, dode men-
senen 'de dood.Enerzijds een fa-
scinerendhoofdstuk datde veili-
ge en onbekommerde kinderja-
ren vanAnnietekent, anderzijds
de eerste signalen van het be-
langrijkstemotief: scheiding. In
diteerste hoofdstuk eveneens de
eerste verwijzingnaaronderwijs
door dedoodvan demoedervan 'a
dunce', een domkop, in dit geval
een meisje. Geen bijkomstighe-
den. Annie is alles behalve een
'dunce', zij is juisteenuitblinker,
en haar leerprestaties zouden
haar uiteindelijk letterlijk van
haar moeder scheiden.De reak-
ties van Annie, alskind van tien,
op hetoverlijden van de moeder
vanditmeisjeblijkt (achteraf) te
anticiperen op wat Annie te
wachten staat in de loop van de
roman.

I couldn'tever againbring
myself to speak to her,
even though we spent two
more years as classmates.
She seemed sucha shame-
ful thing, a girlwhose mo-
ther had died and left her
alonein the world.

Diepe schaamte voor wat haar
eigen moeder haar aandoet, is
een van de belangrijkste gevoe-
lens die Annie achtervolgt in
haar puberteitsjaren. De opge-
legde scheiding wordt ervaren
als een vorm van ongebreidelde
hypocrisie. Haarvertrek van het
eiland wordt door Annie (dan
ook) als een revancherende zet
beschouwd aan het adres van
haar moeder. Ze heeft zich
stilzwijgend voorgenomen om
nooitmeer terug tekomen.

S)he saidthat she lovedme
and could hardly live wi-
thout me, while at the sa-
metime proposing and ar-
ranging separation after
separation, including this
one (d.w.z. haar vertrek
van heteiland),which, un-
beknownst to her, I have
arranged to be perma-
nent? So now I, too, have
hypocrisy, and breast
(small ones), and hair gro-
winginthe appropiatepla-
ces, and sharp eyes, and I
have made a vow never to
befooled again.

Dit laatste impliceert ook dat
Annie zich heeft voorgenomen
haar moeders ideaal waarnaar
ik hiervoorverwees—"to be the
mistressofherown house"—an-
ders in te vullen. Op de ochtend
van haar vertrek merkt haar
moeder nogen passant op,

"Ofcourse,you areayoung
lady now, and we won'tbe
surprisedifinduetimeyou
write to say that one day
soon you are to be mar-
ried".

Annie antwoordtresoluut.
Without thinking, I said,
with bad feelings that I
didn'thide verywell, "How
absurd!"

Derancune die doorklinkt in dit
antwoorden direkt aanwijsbaar
is in haar onuitgesproken voor-
nemen omniet meer terug teke-
ren, completeren Annie's groei
naar volwassenheid: geen vol-
wassene die niet met enigewrok
terugkijktop hetverlies vaneen
paradijselijke jeugd.

AART G.BROEK
JamaicaKincaid, Annie John.
Londen: Pan Books Ltd. (Pica-
dor),1985,158N0.33028837.7.,
148bh.

Op28maart 1918verscheen in
de Vrijmoedige, Curagaosch
Nieuws- en Advertentieblad,
uitgegeven en geredigeerd door
D.D. Meijer, het volgende be-

I. ST. MAARTEN

es luzeu a lombraboamigu
ycua bira vntestigo
dibo grancapacidad
eu loprobd na hintermundu
eu, pa vn homber bonprofundu
nunca tin dificultad.
Bon sigurmi sa,poëta
eu bo tin vngranreceta
pa hasiversu orijinal;
Corsow conocébofama:
bo ta eché riba cama
sm cuenta, eu bo caudal;
caudaldiconocementu
denturramu difomentu
eu arte ta merecé
caudaleu tin sucudishi
pasobra no tin vindishi
pa dunabosu meeste
DenSpanjó, es dusji idioma,
bo alano ta dipaloma
pero sidivnCondor:
tur alma di sentimentu
ta bird vn sorto dicontentu
oranan ta bo lector.
Den Music botaunmeester:
toer bofibra ta vnregeester
pa ibaarte eu midi;
Dios diCielu a concede bv
vn honoreutaponebu
dennumer diTRIMINTI
Trimintism hilafini;
pues orgullu, bo no tini
eu ta lamtdeu tin su gracia
porké, liberdi desgracia
e tagustadi baai door
Pesai mi simpatia
ta bini aki eu alegria
pa dunaboparabien:
Conservd espendi oro
eu séproduct tesoro
pa noos gloria,pa noos bien.

Deze lange lofrede op Corsen
en zijn 'Atardi'werd geschreven
door ene Haëss, die het
waarschijnlijk bij dit ene rijm
heeft gelaten. Mededankzijhem
weten we nu hoe enthousiast
men vanafhetbegin is geweest
over het gedichtvan Corsen.

azota
Atila con sus huestes el Derecho
I de lapaz benditaal dulcebeso,
De lajusticia el triunfoya es vn
hecho.

'Se acabo laguerra' verscheen
15 november 1918 in het (over-
wegend)Spaanstaligeweekblad
EL HERALDO (Organo inde-
pendientey deintereses genera-
les, datwerd uitgegevenen gere-
digeerddoor W.C. Grunings.

Ook in La Cruz -het weekblad
verzorgd door der.k. missie, dat
haar lezers vooral vond in de
'buitendistricten' nam een ge-
dichtopwaarinheteindevan de
Eerste Wereldoorlog, het begin
van een (vermeend) eindeloos
tydperk van vrede werd bezon-
gen. Het gedicht werd onderte-
kend met de initialen E.D., die
vanEmilioDavelaar, diein deja-
ren 1917-1920betrekkelijk veel
gedichten en korte verhalen in
het Papiamentu publiceerde in
La Cruz. 'Un canto pa dushipaz
verscheen 20 augustus 1919.
Awornos por canta e dushican-
tica
Coc nos tinpafiësta dipaz
E canto koe nos toer ta spera di
canta
Toer dia, denpueblo, dencas
Dushi Paz, dushiPaz!
Nos toer kier tinipasemper
DushiPaz.
Toermundoetatene nanfiëstadi
gala
Toerpueblo tagoza di dje
Nos tambe kier tini e dicha di
goza
Dipaz... disufruta tambe.
Ki unpaz, ki unpaz.
Mara su frutapa doena
DushiPaz.
Nacionnan ta bira amigoe coc
otro
Tapone nan anna abao.
Noticia ta corre, ta plama, ta
boela,
Tajegana tera i Corwouw,
DushiPaz, DushiPaz
Fiha dennos dushi tera
DushiPaz.

Naar aanleiding van de
meest uiteenlopende gelegen-
heden hebben Antillianen
naar de pen gegrepen om de
betreffende gelegenheid en
de gevoelens die deze opriep
in poëtische regels vast te leg-
gen. In feite werd (en wordt)
ditgedaan om hetbelangvan
de gebeurtenis en de uitwer-
king ervan enigszins te be-
stendigen,voor langervast te
houden. De kranten waarin
deze 'gelegenheids- ge-
dichten' verschenen kunnen
diteigenlijk niet, ze worden
niet, danwelzeldenbewaard,
laat staan nog eens gelezen.
Daarmee verdwijnen de ge-
voelens die de gebeurtenis
opriep bij de dichter - soms
maarvoor alleendiekeer - uit
het oog. Hieronder worden
enkele van deze gelegen-
heidsgedichten even - het me-
dium is hier tenslotte ook
weereenkrant - aan deverge-
telheid onttrokken. Ze zagen
het daglicht voor heteerst in
de decenniavoor dieTweede
Wereldoorlog.

richtuit St. Maarten waarineen
gedichtwas opgenomen. Het be-
richtjegeefttevensuitlegover de
gelegenheidvan hetontstaan.

"Phillisburg, 1 maart 1918.
Korenmolens — Het is niet te
schatten, in welk eene mate de
kleine molens, die door het Be-
stuur ten dienstevan hetpubliek
alhierzijn gesteld, tot het oplos-
sen van het voedingsvraagstuk
hebben bijgedragen. Van het
aanbreken van dendagaftot laat
in den avond is men dagelijks
aan het malenvan mais.Een der
molens is opgezet in een derbui-
tendistricten, terwijl de andere,
alsmede een iets grootere, door
den heerDJ. vanRomondt aan
depolitie-soldaten geleend, op
het voorplein van hetRaadhuis
staat, waarheen de armen zich
onophoudelijkbegeven, om hun
aandeelmaisvoor hetkoken te la-
ten voorbereiden. Voorbijgan-
gers en naast wonenden hebben
zichreeds gewendaan hetgerom-
melen gedruischvan diekoren-
molens.

In een hunner hebbenzij zelfs
dezegedachten doenopkomen;

THE CORN MILL
Grind, littlemill, grind
Gram ofanykind,
All that we canfind,
Grind, mill, grind!

Hardlyflour to take
Scarcely meal to make
Anything likecake,
Grind,mill, grind!

Curaqao, extend
All thatyou can send,
TUI the times amend
Grind, mill,grind!
Venezuelancorn,
Day and nightand mom
Feeds the weary-worn
Grind, mill,grind!

Now we all must eat
With our soup and meat
TheCachapa treat
Grind, mill, grind!

A delightto sec
How we make through thee
Sweetest hommeny!
Grind, mill, grind!

Plaintive cries we hear
Country-folk appear,
Come from far and near!
Grind, mill, grind!
God is notasleep
He will watch andkeep,
Hisa-hungered skeep.
Grind, mill,grind!
Folk so sorely tried,
Have not been denied,
Sec their wants supplied!
Grind, mill, grind!
Grind with mam and might,
Morning, noon andnight!
'T is a cheerful sight!
Grind, mill,grind!

ALGEMEEN
JI7BILEO m OKO

SECÜERDO DI FIËSTA DI EMANCIPACION
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Verwacht wordt dat verga-
derdkan worden tot resultaten
zijn bereikt, zo meende premier
mr Henny Eman vanmorgen in
een gesprekmet deAmigoe. Des-
gevraagd liet de premier weten
dat de Exxon met definitieve
voorstellenzalkomen watermet
Seroe Colorado kan gebeuren
alsmede mogelijkeindustrieves-
tigingen op het voormalige

Lago-terrein.
Deze laatste voorstellen zijn

bijzonder belangrijk omdat de
regering nietallekaarten op het
toerisme wil zetten, maar meer
verscheidenheid van inkomsten
uitbrengen, onder meerdooreen
vestiging van kleinere industri-
eën. Hierdoor wordt het Lago-
terrein een industrieel centrum
en Seroe Colorado een toeristen-
resort. Voorts is ook belangrijk
de toezeggingen van Exxon om
deel te nemen in het aandelen
kapitaal van denieuwe opgezet-
te Arubaanse ontwikke-
lingsbank.

ORANJESTAD — Aan-
staandemaandag worden de
besprekingen tussen Aruba
en Exxon/Lago delegatie
voortgezet.

TELEARUBA

ORANJESTAD — De
hoofdprijs van de Sportlotto
’.12.772.20—isook dezeweek
in depot gebleven.

Bij de trekking van gisteren
kwamen als de vier nummers
uit: 6-21-29-30. De hoofdprijs-
pot zal nu volgende week tussen
de zestien en zeventienduizend
florin liggen. Voor de tweede
prijs (’.3.145,15) waren er 34
winnaars die iedereen bedrag
van ’.92.50 zullenkrijgen.

Hoofdprijs blijft
in sportlotto-pot

Water en stroomvoorziening
is op het ogenblik voldoende, al-
dusdepremier in gesprekmet de
Amigoe. Maar indien er indus-
triële ontwikkelingen komen,
hebben we meer nodig en daar
beginnen we met het oog op de
toekomst nu reeds aan te
werken.

go terrein meer industrieën
gaan komen is de vestiging van
hetWEB daarzeer belangrijken
efficiënt. Een werkgroep maakt
studie van de mogelijkheden om
leveringvan stroom en water ef-
ficiënter te maken.

schikbaar gesteld in het kader
van de ontwikkelingshulp —maar twee kleinere gebouwen
neer tezetten.

In een van deze gebouwen zal
onder meer de Biblioteca Nacio-
nalzijn activiteitenin San Nico-
las onder brengen, terwijl ook
personeel van Sociale zaken
daar zal werken. Ook Codesan
krijgt in een van die gebouwen
onderdak. Verder wordt een stu-
die gemaakt van de mogelijk-
heid om in detoekomsthetWEB
op het Lago-terrein te gaan on-
derbrengen. Indiener op hetLa-

ORANJESTAD - Op de
luchthaven werd gisteren een
training gehouden, waarbij
brand ineenderopslagtanks van
Es,soPetrolera gesimuleerd werd
en brandweerlieden eraan te pas
kwamen om debrand te blussen.
Terwijl op demuur (op bovenste
foto) te lezen valt datveiligheidin
deze buurt een eerste vereiste is,
staan niet ver vandaar de grote
Esso-tanks geparkeerd die de
vliegtuigen vanjet-fuelvoorzien.
Deze trucks staan (foto onder)
praktisch opstraatgeparkeerden
dus binnen handbereik van wie
dan ook diehet inzijn hoofd zou
halen een sigarettepeukje of iets
dergelijks op de trucks te gooien.
Van "safety" voorzorgsmaatrege-
len valt niet veel te bespeuren in
deze omgeving. Esso Petrolera
dient zo snel mogelijk hieraan
iets te doen.

Premier: vergaderen tot er resultaten zijn

Maandag is hervatting
besprekingen met Exxon

[ANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/K-00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

hiefoon: 24506 (drie lijnen).

ifoof spoedgevallen na kantoortijd: 21639
J22316.
rigeboy: 027-849.i
.«nkrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

JOUTIE: 100.
t
d*AFM;ENTRA--E:115.

PEKERTJES verschijnen op dinsdag en
TOag en kunnen iedere dagtussen 06.00-
-£OO/14.00-1 7.00uur worden opgegeven;
("halve opzaterdag. AKeen zoekertjes, diepmaandag en donderdagvoor 10.00uurJnnenzijn, kunnen de dag daarop (dusVlag en vrijdag) verschijnen.

Afgelopenweekvergaderde de
premier Eman met de staf van
hetComputer-center aan de La-
goenweg over de mogelijkheid
deze dienst naar San Nicolas
over te brengen. De premier
noemde hetbelangrijk datdebe-
trokken ministers met hun de-
partementen overleggen wat de
mogelijkheden zijnom naar San
Nicolas te verhuizen. Vooral nu
besloten isdaar nietéén gebouw
van ruim zeven miljoen — be-

ORANJESTAD —De plan-
nen van deregering om een
aantal overheidsdiensten
naar San Nicolas te laten ver-
huizenom in San Nicolaswat
meer leven te brengen begin-
nen steeds vastere vormen
aan te nemen.

r ——" tDienstverlening
met een

Persoonlijk karakter

«_>
fBBBBA

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

tó>SCOPEN
ÏOULEVARD THEATER
I*B.oo uur Sleeping Beauty (all ages);
W.45 uur Assassination (14 jr).
,k-o.4suur77wAfc>m/'T_*A.ter (18jr.);24.00
ArSexfi/m (18jr.).
WIVE-IN: (zat:) 20.30-24.00 uur, (zon:)
?Q0 uut ProjectX (14 jr.).;
JOTICA'S(weekeindedienst)
fanjestad: del Pueblo, tel.: 22154.
'"«n Nicolas: SanLucas, tel.: 45119.

""" " *feCHTREGEUNG DOKTOREN
njestad,Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki

j-endert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.

Eks, Stadionweg 27, tel.: 24482.
ïiquito, Savaneta en San Nicolas:
CE. Zaandam, via Centro Medico

Kn Nicolas,tel.: 48833.
JjNDERARTS: dokter Bryson, tel.: 24354/

Organisatie dinsdag naar ministerDon Mansur

VWA wil meer zeggings
schap

in leiding van WEB

Boete voor invoer van kleding
zonder invoerrechten te betalen

Hoofd-dader krijgt conform eis duizendflorin opgelegd

ORANJESTAD - Arubakreeg deze week bezoek vanvijftig
reisagenten uitdeVerenigdeSt-aten. Het betreft twintig reisagen-
ten van de Go-Go tours uit St.Louis eneen groep van dertigrei-
sagenten uitChicago. Bij defotoeen van degroepen voorCasa delMarsamen met vertegenwoordi-
gers van het Toeristenbureau.

ORANJESTAD — Het be-
stuur en ledenvan deVWA—
het leiding gevend personeel
bij hetWEB—willenbij dere-
organisatie van het WEB
meer zeggingschap in de lei-
dingvan hetbedrijfkrijgen.

Dat kwam tijdens devergade-
ring van deVWA duidelijknaar
voren. Ophetogenblik is de situ-
atiezodanigdatdeingenieursbij
hetbedrijfnietin degelegenheid
worden gesteld optimaal mee te
werken aan de leiding van het
bedrijf. Dat de ingenieurs meer
in de leiding moeten worden in-
gezetblijktduidelijkuitdesitua-
tie waarinhetWEB al jarenver-
keerten metmeerinzetmoeilijk-
hedenzou er ook efficiënter ge-
werktkunnen worden. De direc-
teur van hetbedrijfheeft een re-
organisatie-schema opgesteld,
aldus de VWA, zonder dat de
VWA hierin behoorlijk werd ge-
kend. De VWA is tegenstander
dat één persoon bij het WEB de
lakens uitdeelt. Maanden gele-
denheeft deVWAreedsminister
DonMansurop dehoogte gesteld
van deze onbevredigende gang

van zaken zonder dat er reactie
kwam.

De VWA verzocht een spoed
gesprek met debewindsman, die
daarop een afspraak met de
VWA maakte voor aanstaandedinsdag. In dit verband merkte
ministerMansurop, dat destijds
afgesproken was datdedirecteur
van hetWEBing. ChencoYarza-
garay met deVWA aan tafel zou
gaan zittenom te trachten door
overleg overeenstemming te be-
reiken over hetreorganisatie-
schema.Dat is nietgelukt, aldus
minister Don Mansurenik hoop
dinsdag tijdens het gesprekmet
de VWA een duidelijk beeld te
krijgen waarom geen over-
eenstemmingwerdbereikt.

Weer woning in
brand gestoken

PALMBEACH — Wederom
móest de brandweer gistermor-
gen uitrukken voor een brand
die in een woning te Palmbeach
10 was uitgebroken. Het betrof
een gedeeltelijk houten woning.
Een gedeelte van de woning en
inboedel gingen verloren. Oor-
zaak van debrand was dat twee
broers slaags raakten, waarbij
vermoedelijk een van hen — die
voor onderzoek werd aangehou-
den— dewoningin brand stak.

ORANJESTAD — Drie
scholen werden op dezelfde
dag het slachtoffer van
diefstalen vandalisme.

Onbekenden kwamen via een
raam een leslokaal van het Hei-
ligHartCollege te Savanetabin-
nen en daarna door vernieling
van hetplafond in het magazijn.
Erwerdenzeven shuttersvan de
koffiekamer vernield en drievoetballen vermist.

Bij dePieterBoerschool kwam
men eveneens via eenraam bin-
nen. Viahetplafondkwam men
in de limonadehok waar drie
kratten limonade buitgemaakt
werden. Verder werd een water-leidingsbuis vernield waardoor
niet alleen het hok onderwaterliep maar het water tot op despeelplaats liep. Het hoofd der
school verklaarde nog dat een
dag tevoren een zekere M.M.werd gezien die een waterlei-
dingbuisvernielde.

Verder kreeg ook Colegio San
Hose te Santa Cruz ongewenstbezoek. Ook hier werden shut-
ters vernield eneenkleurentele-
visie vermist. Al deze gevallen
hebben zich na vijf uur afge-
speeld en in alle gevallen werd
grote schade aangericht aan
voornoemde scholen. DeKinder
enZedenpolitie is meteen onder-
zoek in dezebezig.

In scholen
ingebroken

ORANJESTAD — De man
J.F.(27)en devrouw A.C. (31)
werden op vrijdag door de
rechter—conform de eisvan
de officier —veroordeeld tot
geldboetes van respectieve-
lijk duizend en tweehon-
derdvijftig florin. Ze werden
schuldig bevonden aan po-
ging tot en medeplichtigheid
aan het invoeren van kleren
zonder invoerrechten te be-
talen.

De officier haalde in dit ver-
band dedoorJ.F.bij depolitie on-
dertekende verklaring aan
waarinhij hettegengesteldever-
telde. VoortshadJ.F. toen hij op
het parket door twee officieren
van justitie werd gehoord geen
momentnaarvoren gebracht dat
hij door de politie onder druk
werd gezet om te tekenen. Zoals

hij thans ter terechtzitting aan-
voerde. De officier vond het feit
bewezen datJ.F.klerenwildein-
voeren om te verkopen. Tegen
hem eistedeofficier een geldboe-
te van duizend florin bij niet
betalingte vervangen doorveer-
tig dagen gevangenisstraf. Ten
aanzien van beklaagde A.C.
vond de officier dat zij getracht
had J.F. te helpen maar dat zij
daarbij geen enkele voordeel
had. Tegen A.C. eiste deofficier
een geldboetevan 250florin sub-
sidiairtien dagenhechtenis.

OCA verplaatst
Interpaso '87

-KrERDAG: 18.00 Style with Elsa
rf-nsch (CNN); 18.20 Science and
■fchnology (CNN); 18.40That's incre-
Jble; 19.30Big story(CNN);2o.ooTele-tyicias; 20.30 St. Elsewhere; 21.20
«treno (Adam, truc story); 23.00 CNN
«Wnational news; 23.30 CNN Sports
Nght(live); 24.00Sluiting.

f-NDAG: 17.00 Studiosport; 18.00
jghwayto heaven; 18.50This week in re-
«-W (CNN); 19.30Mernoria; 20.00Showti-
_»; 20.30 Tetenoficias; 21.00 Quo Vadis;
P.15 CNN international news; 23.00 Paul
**a show; 23.30CNNSportstonight(live);
H.OO Sluiting.

JAANDAG: 18.00 Mr. «T»; 18.30CNN In-
■■mational news; 19.30The world tomor-
bW; ,20.00 Telenoticias; 20.30 programma
'-Uv0.20.45 Dia diprensa; 22.15Teieno-
*»a: «Venganza de Mujer»; 23.00 This
*-» in-Japan;23.30CNNSportstonight (li-
*"); 24.00 Sluiting.

Kersen
UGHT INFORMATION CENTER: dage

fegeopend van 07.00-20.00 uur; na2O.OC
■*r informaties via verkeerstoren.

JSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
_*00 uurper daggeopend(alleen geslo-

|"■van zondag 20.00 uur totmaandagmor-
07.00 uur).

WTER HORACIO ODUBER HOSPI-
fAL (tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.451830-19.30 uur.

iPUBATIVOLICLUBNo-24.00 uur Spokenhuis - banen club.P*.dag enzaterdag)

IpSPELCONCERT'N uur o.a. optreden:Danny Berreis, Li-i"*B Praise en Youth Light - Cas diCultura.

ïfcoRTNnBAL
iP*divisie)
P-00 uur Bubali vs Estrella - Lago
.■«"rtpark.

'PNDAG
PERSEN[^TOONSTELLING,r*oO uur aquarellen van Irmgard Lampe -Jiquetroom, Golden Tulip Hotel, (geo-**»d t/m6 september 1967).
'___FORT
J^TBALLNnooi Copa Amstelito) 09.30 uur op

Pairla.

f*<ACURI BOWLING CENTERf"O uur toernooi damesen herenteams.
'PETBAL
piivirie)
i/_0 uur Nacional vs Universal - Wilhelmi-fadion.

ÉBALL(damesb.ki):Rapid vsCBN; 17.00»n b.kl): Automotive vs Apollo I;
r (heren a.kl): Pentra Strikers vs
orthal.

Op de vergadering van deze
week waarvoor vele leden kwa-
men opdagen, werden bijna alle
benodigde commissies voor het
Interpaso 87samengestelduitde
aanwezige leden. Aanstaande
maandagavond om half acht
wordt weer een ledenvergade-
ring gehouden in Hacienda Las
Ninas, waarbij de laatste hand
zal worden gelegd aan het vor-
men van denogresterende com-
missies.

ORANJESTAD — Op deze
week gehoudenvergaderingvan
de Paardensportvereniging Or-
ganisashon Caballista Arubano
(OCA) werd unaniem besloten
de datavoor het Interpaso 87Pa-
so Fino-kampioenschap te ver-
anderen. Interpaso 87 zal nu
worden gehouden op 27, 28, 29
novemberen nietmeerbeginno-
vember vanwege de vele andere
activiteiten die reeds geprog-
rammeerd zijn.

Het geval speeldezich afop 15
oktobervorig jaarop deluchtha-
ven, waar een koffer metkleren
uit Venezuelaaankwamvoor de
man J.F. Uit een Douane-
rapportbleek datbij eenvergelij-
king van defacturen die F. aan-
bood metde inhoudvan dekoffer
een en ander niet met elkaar
klopte. Volgens beklaagde F.,
had hij nietallefacturen bij zich
envandaarkomt hetverschil. De
vrouwelijke beklaagde A.C. die
werkzaam is op de luchthaven
verklaarde dat J.F. haar slechts
om een lift naar de stad had ge-
vraagd. Zij ontkende dekoffer
met kleren naar buiten te heb-
ben gedragen.

Beide beklaagden
waren vóór behandeling van de-
zezaak onbekendenvan dejusti-
tie en hadden een schone straf-
kaart. De officier van justitie
was van mening, dat de verkla-
ring van J.F. dat hij geen opzet
hadgoederenin tevoeren zonder
te betalen niet op waarheid be-
rustte.

AMERICAN EXPRESS
sponsordeinhetafgelopen toeris-
tenseizoen een promotion-
campagne onderdenaamStar te-
amcontest. De bedrijven die uit-
blonken in huh verkopen die be-
taald werden met American Ex-
press cards waren: ArubaInter-
nationalBeach-club, TheDutch
Village nv,Dividivi Beach-hotel
en Aquarius boutique. Voorts
werden prijzen uitgereikt aan
employees van voornoemde be-
drijven die in sales uitblonken
(zie foto). Deze employees zijn:
Aiza Tromp, Marie Tromp, Mar-
ciaEngelhart, Giselle van Cleef,
Luis Wever (Aruba Beach-club),
Dalila Richardson, Liseto Ma-
duro, Marco Noguera, Sharlene
Linch,GomaraChajadi(DiviDi-
viBeach), Tecla Breeges, Yetta
Croes, Maria Koolman, Rufina
Tromp (Aquarius Boutique),
FloydLinch,Fitzroy Caton,Sibi-
liaRobert, HaroldRichardson
en Egla Paul(Dutch Village)....

Efi Tromp: familieleden
piloot Anjie bedreigd

AviaAir-directeur: geloofniet inontvoering
BASEBALL
10.30 uur Mario's Thriller/Nat Pr. - Elias
Mansur Ballpark.

*****

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00 uur.
DAKOTA: zat: 19.00 uur;zon.: 08.00 uur
EMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
10.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
18.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS:zon.: 08.30en 18.30uur.

SANTA CRUZ: zat: 19.00uur; zon.: 06.30
09.00en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur
TANKI LEENDERT: zon.: 09.00 uur

PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
Oranjestad: 10.00 uur, (crèche en zon-dagsschool) ds A. van denDoel.
SEROECOLORADO: 08.30uur dsA.van
denDoel.
PIEDRA PLAT: 10.30uur ds H. Hessen
(zondagsschool in het jeugdcentrum).
SANNICOLAS: 09.00uur ds H. Hessen,
zondagsschool op dezelfdetijd.

ORANJESTAD—De direc-
teur van Avia Air Efi Tromp
heeft de recherche op de
hoogte gesteld dat familiele-
den van de verdwenenpiloot
met hem contact hadden op-
genomen. Nadat de familie
door een Spaanssprekende
manwas opgebeld. Indittele-
foontje zou gedreigd worden
dat wanneer de Avia Air di-
recteur niet zekere betaling
van schuldenzou doenhet le-
ven van de piloot in gevaar
zouzijn.

Jen zakenreis ofspoedeisendgeval
1 "uiten Uw eiland"1 GEÉMRAMP

\"^J-'E charter maatschappij van
< Ff Nederlandse Antillen vliegt
J£met uitsluitend beroepspilo-
R'^n veilig en op maat naar Uw""'"-lats van bestemming
».i
j In nieuwe, zéér goed
i onderhouden toestel-r» len;
j Zonder hinderlijke
i wachttijden of over-A stappen;
■i U bepaalt plaats en. «jd;

Uiterst scherpe
prijzen.

Aruba 26363-21365
Curagao 76278Bonaire 8880-8939

JLkk°n het niet geloven, aldusEfi Tromp in een commentaaraan depers. Ik dacht dat dit al-leen m boeken of in de film ge-
beurde. Hij verzocht defamilie-leden zonder uitstel naar de re-cherchete gaan. Ik geloofnietinontvoering, aldus deAviaAir di-
recteur. Ofschoonwenogweleenstille hoop hebben datRobby inlevenis,maardiehoop isdeafge-
lopen dagen wel erg klein ge-
worden.

naar derecherche stappen. Toendit niet gebeurde heeft de heerTromp zelf aangifte bij de re-cherche gedaan. Volgensde heerTromp werd in het telefoonge-
sprek verteld dat zij Robby ge-
vangen hielden in verband met
een schuld dieEfiTrompaanhenhad.

In eerste instantie had hij de
familieleden totgistermiddag de
gelegenheid gegeven bij de re-
cherche aangifte te doenvan de-
ze dreigementen. Indien dit niet
zou gebeuren danzouTromp zelf

AMIGOE

mtr-___mmm u n smm^-m-mmm^-mtm-smm i■■■ —^mmn____m

AjjUUUj Trekking
Sportlotto

fl 21 aug. '87fl HP^H I
'^^^T nummers:

M C _JTM O
_

Marlboro io| , o cv.** * c0.».*..» J
Met complimentenvan:, Superior TobaccoCo.
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Computer-centrum naar San Nicolas
Premier: verhuizing overheidsdiensten krijgt meer vorm
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Haag- supporterskan volgens de
politie- woordvoerder alleen
worden gerealiseerddoordever-
koop van de kaartjes in handen
van het Ajax- bestuur te leggen
en geen algemene voorverkoop
te hebben. Wie een kaartje wil
kopen moet zich legitimeren om
aan te tonen dat hij of zij uit
Amsterdam ofomgevingkomt.

Het Ajax- bestuur heeft vol-

Overtuigende zege Lewis
op 200 meter en estafette

Tijdens GrandPrix-wedstrijd

eenhoop inkomsten. Maarhet is
niet debedoeling dat steedsvoor
deze oplossing wordt gekozen",
aldus de woordvoerder van de
Amsterdamse politie.

"Dat geloof ik niet". Zo rea-
geerde de secretaris van het be-
stuur van FC Den Haag, F. van
Hal, zaterdagochtend op de be-
kendmaking van de Amster-
damse burgemeester dat deFC
Den Haag- supporters niet toe-
gelatenzullenwordenbij dewed-
strijd Ajax - FC Den Haag op 20
september in dehoofdstad.

VanHalzeiverder dathijnoch
van de gemeente Amsterdam,
noch van deKNVB had gehoord
dat de aanhangers van de Haag-
se club niet welkom zijn. Zo lang
hij het bericht niet officieel had
vernomen wenste hij het niette
geloven en wilde hij er ook geen
commentaar op geven.

AC Milan weigert spelers vrij te geven

WEST-BERLIJN — Carl
Lewis is in vorm, dat toonde
de Amerikaan vrijdagavond
tijdens de Grand Prix- wed-
strijdinWest- Berlijn aan. De
viervoudig Olympische kam-
pioen zegevierde op de 200
meter in 20,09. Ironisch ge-
noeg beslootLewis juistdeze
week niet op deze afstand te
starten tijdens dewereldtitel-
strijd in Rome.

Volgenspolitie-woordvoerder
is gebleken dat deburgemeester
inderdaad de bevoegheid heeft
een dergelijk verbod op te leg-
gen. "Ook is nog overwogen de
zogenoemde "500- variant",
waarbij maximaal vijfhonderd
supporters van de bezoekende
club worden toegelaten te ge-
bruiken, maar gezien de ernst
van deproblemen diesteedsdoor
de Haagse supporters ontston-
den is toch gekozen voor de nul-
variant", aldusWilting.

Het weren van de FC Den

Vorig jaarmaakten deHaagse
supporterszich zowelvoor alsna
dewedstrijd Ajax -FC Den Haag
schuldig aan grove racistische
en anti- Semitische uitlatingen.
Dat leidde tot grote emoties en
woedebij veel Amsterdammers.
Burgemeester Van Thijn kon-
digde naar aanleiding van deze
gbeurtenissenalaandit"ernstig
discriminerende gedrag" van de
FC Den Haag- supporters niet
langertetolereren. Hij verklaar-
deeen onderzoektezulleninstel-
len naar de mogelijkheid deze
supporters uit de hoofdstad te
weren.

AMSTERDAM — Bij de
wedstrijdAjax -FCDen Haag
die op 20 september in het
Ajax- stadion in Amsterdam
gespeeld wordt, zal geen en-
kele supportervan deHaagse
club wordentoegelaten. Bur-
gemeesterVanThijnheeftdit
beslistnaaraanleidingvan de
grote problemen dieprecies
een jaar geleden ontstonden
tijdens het bezoek van deze
groep supporters aan de
hoofdstad. Het is de eerste
keer dat een dergelijk rigo-
reuze maatregelin Nederland
wordt genomen. De Amster-
damse politie- woordvoerder
K. Wilting heeft dit zaterdag
meegedeeld.

Gullit en Van Basten niet naar
interland Nederland-Belgie

WILLEMSTAD-0p11,12t
13 septemberzaleen grootaant
Venezolaanserally- rijders, aai
gevuld doorongeveer eenhalfdzyn Curacaose autosport- equ
pes, deelnemenaaneenauto-ra
ly die in Venezuela begint en i
Curagao eindigt. Plannen daal
toezijnreeds geruimetydin on
wikkelingenwerden kortgelede
afgerond. De rit draagt de naat
"PrimerRally delntegracion d
Caribe", waarmee deorganisati
ren beogen het "geïntegreerd*
karakter van derally te bent
drukken. Organisator van h
autosport- evenement is deVen
zolaanse "Organizacion Corri
caminos", die het Venezolaan,
televisie- station "Venevision
het alleenrechtverstrekte om va
derally televisie- opnamenteml
ken en deze uit te zenden in ht
sport- programma "DeportivO
Venevision". Mede- organisati
ren van het Venezolaans- Curt
caosegebeuren,zijnhetCuragao
Toeristen- bureau en deAutomi
biel Club Curagao. Op defoto ei
kele vertegenwoordigers van ó
organiserende instanties tijden
een in Venezuela gehoude
persconferentie over de tweelafl
den-rally, metvlnrGübertMail
riciavanhetCuragaos Toeristen
bureau, voorzittervan deOrgani
zacion Correcaminos Honori
Barrios, Gonzalo Lopez Silved
van het sport- programma va)
Venevision enPascual MonasU
rio van deFerrys del Caribe, S
belast zal zijn met het ze.
transport van de deelnemers ei
hun wagens van en naar Vent\
zuela.

Bondscoach Rinus Michelszal
volgende weekcontact opnemen
metVanBasten en Gullit.

Denemarken en België, onder-
handeennoodzaakom hetverte-
genwoordigende voetbal op peil
te houden.

Van het Nederlandse drietal
maakte Edine van Heezik met
een tweede plaats bij het ver-
springen iets goed van een mis-
lukt seizoen.Achter deAmeri-
kaanse Jennifer Innes werd de
Amsterdamse tweede met 6.37.

Robin van Helden en Hans
Koeleman, die zich wel voor de
wereldtitelstrijd kwalificeer-
den, maakten weinig indruk.
Steepleloper Koeleman werd
elfde in 8.31,78.De race werd in
8.20,14 gewonnen door deKeni-
aan Peter Koech. Diens landge-
noot Billy Konchellah maakter
een gewoontevan allebelangrij-
ke 800 meters naar zijn hand te
zetten. DeAfrikaansekampioen
zegevierde achtereenvolgens in
Koblenz, Keulen en Zurich. In
West- Berlijn was zijn tijd
1.44,40. Van Helden werd in
1.46,29 achtste.

Edberg en Jarryd
bereiken halve finale
in Cincinnati

DeKNVB heeft in detransfer-
overeenkomstvanGulliten Van
Basten laten opnemen, dat het
duovoor nogeens twee wedstrij-
den moet worden vrijgegeven.
"Dat zullen normaal gesproken
oefenwedstrijdenzijn in mei, als
het Nederlands elftal zich
plaatst voor deeindronde omhet
Europees voetbal- kampi-
oenshap in West-Duitsland", al-
duswoordvoerder Wim Jesse.

De boeteregeling dientte wor-
denuitgebreidmeteenspeelver-
bod, opgelegd door de Fifa, zo
meent deKNVB. Dat is volgens
de Nederlandse bond, gesteund
doorde collega- organisatiesuit

maart), en drie kwalificatie- du-
els voor de Europese titelstrijd,
tegn Polen (14 oktober), Cyprus
(28 oktober) en Griekenland (16
december).

Busch verbetert
horden-recordLewis verdedigt in de Italiaanse

hoofdstad de titels die hij vier
jaargeledeninHelsinkiverover-
de: 100meter,verspringenen de
4xloo meter estafette. Met Mc
Rae, Mc Neillen Glance noteer-
deLewis op dat laatste nummer
38,18. Als slotloper kreeg Lewis
het stikje later dan zijn te-
genstander in handen. Met een
verschil van enige meters werd
West- Duitsland (38,55) naar de
tweede plaats verwezen.

NEW VORK — De uitslagen
van de vrijdag gespeelde wed-
strijden in dehoogste klasse van
de Amerikaansehonkbalcompe-
titie zijn:
AMERICANLEAGUE:
Boston Red Sox — Minnesota
Twins 11-3, Cleveland Indians— Detroit Tigers 12-4 en 8-3,
Oakland A's — New Vork Yan-
kees 6-4, Milwaukee Brewers —Kansas CityRoyals 3-0, Chicago
WhiteSox—Texas Rangers 5-1,
California Angels — Toronto
Blue Jays 3-1, Seattle Marmers—Baltimore Orioles 3-2.

Jarryd speelt in de halve fina-
les tegen de Westduitser Boris
Becker die tegenstander Mikael
Pernfors zag opgeven. Edberg
ontmoet weer een Amerikaan.
JimmyConnors hadvrijdag drie
sets nodig tegen de Nigeriaan
Nduka Odizor de laatste vier te
bereiken.

CINCINNATI —De uit-
schakeling van de als eerste ge-
plaatste Zweed Mats Wilander
heeft geen indruk gemaaktop de
andere favorieten in het Grand
Prix- tennistoernooi in Cincin-
nati. Zijn landgenoten Stefan
Edberg en Anders Jarryd haal-
den zonder veel problemen de
halve finales door overwinnin-
gen oprespectievelijk deAmeri-
kaan Brad Gilbert en de Zweed
PeterLundgren.

NATIONAL LEAGUE
Chicago Cubs—HoustonAstros
7-5, San Diego Padres — New
Vork Mets 6-2, Philadelphia
Phillies— Los Angeles Dodgers
2-1en 7-3, St.Louis Cardinals—
CincinnatiReds 2-1, SanFranci-
sco Giants — Montreal Expos 6-
3, Atlanta Braves-— Pittsburgh
Pirates 5-4.

AC Milan moet volgens de
bond Gullit en Van Basten af-
staan voor twee vriendschappe-
lijkewedstrijden, tegenBelgië (9
september) en Engeland (23

Volgenswoordvoerder Sussini
van de Italiaanse club zijn Van
Basten en Gullit geheel met de
opstelling van Milan eens. "Zij
zullenookvragen in Italiëtemo-
gen blijven", aldus de perschef.
AC Milan zal volgens Sussini
slechtsvoor eenwedstrijddwars
liggen. Voor de andere inter-
lands van Oranjedit seizoen ziet
hij geen enkelprobleem.

AC Milan riskeert met de
weigering de contractueel
vastgelegde boete van hon-
derdduizendgulden, als een spe-
ler niet wordt vrijgegeven voor
een interland. Welke sanctie de
KNVB zal plaatsen tegenover de
weigerachtigehoudingvan Van
Basten en Gullit, is onduidelijk.

De KNVB wilde vrijdag niet
officieelreageren op de medede-
ling uit Milaan. De bond heeft
AC Milaneentelexgestuurdmet
depreciseringvanvijfvan deze-
ven interlands, waarvoor het
tweetal dit seizoen beschikbaar
moetzijn.De KNVB heeft daar-
opnog geen enkelantwoordont-
vangen.

MILAAN — AC Milan wei-
gertRuud Gullit en Marco
van Basten vrij te gevenvoor
de vriendschappelijke inter-
landwedstrijd Nederland -
België, op9 septemberinRot-
terdam. De nieuwe werkge-
ver van deNederlandse inter-
nationals wil het tweetal niet
missen in de laatstefase van
de voorbereiding op de Itali-
aanse competitie, dievier da-
gen later voor Milan in en te-
gen Pisa start.

Evert naar halve
Toronto-finales

TORONTO — Chris Evert ï
er zonder problemen ingeslaa_n
de halve finales bij het tennis*1
toernooi in Toronto te bereiken'
De Amerikaanse, eerste op dl
plaatsings- lijst, versloeg deC-T
nadese Helen Kelesi met 6-2, -j
0.

Kortsjnoi verliest
afgebroken partij
tegen Torre
IBELGRADO — Vikt-j
Kortsjnoi heeft de kans voorb1laten gaan zaterdag al zeker <j
zijnvan eenplaats in hetkand-
daten- toernooi. De Zwitser»
grootmeester verloor zijn afgjf
broken partij uit de veertien-1,.
ronde van hetInterzone- schaal"
toernooi inBelgrado tegen defi]
lipijn Torre. In de laatste ron-'.
heeft hij desondanks, tegen -j:
Bulgaar Inkiov aan een remi-v
genoeg hettoernooi tewinnen-l

De Europese voetbal- teams
hebbenveertienvan de24plaat-
senteverdelen, daarbij is hetau-
tomatisch geplaatste gastland
Italië. Zuid- Amerika kan naast
titelverdediger Argentinië drie
deelnemers afvaardigen. De
nummer drievan deZuidameri-
kaanse voorronden moet hetop-
nemen voor een plaats in het
eindtoernooi tegen de
groepswinnaarvan Oceanie,
waarbijom politiekeredenen Is-
raël ookweer is ingedeeld. Voor
de plaatsing in het toernooi van
1986moest deOceanische verte-
genwoordiger nog voetballen te-
gen een Europees land, Schot-
land. Voor Afrika, Azië en Con-
cacaf(Noord-en Midden- Ameri-
ka en het Caraibischgebied)zijn
telkens twee plaatsen in Italië
beschikbaar.

ZURICH—Dekwalificatie-
ronden voor de wereldtitel-
strijd voetbal van 1990 begin-
nen op 1 maart van het vo-
gend jaar.Eind november
1989 moeten de wedstrijden
uit de voorronden gespeeld
zijn, aldus een mededeling
van de wereldvoetbal- fede-
ratie, de Fifa, vrijdag.

De loting voor het kwalifica-
tie- toernooi, dat uit 158 kandi-
daten 24 deelnemende landen
voor deeindstrijd in Italië moet
opleveren, wordtop 12 december
in Zurich gehouden. Het toer-
nooi in Italië duurtvan 9 junitot
Bjuli.

WK-voetbal 1990
begint in maart

VOETBAL, SPAKENBURG— De besturen van de ama-
teurclubs Spakenburg en IJsel-
meervogels hebbenna gezamen-
lijk overleg besloten de KNVB
voor te stellen de bekerwedstrijd
Spakenburg — MVV te ver-
plaatsen naar 7 oktober. De
eerste bekerronde is voorzien
voor 10 oktober. IJsselmeervo-
gels — Willem II zou op die dag
kunnen blijven staan. Beide
clubs achtten het gelijktijdig la-
ten spelen van beide bekerduels
op 10 oktober een onmogelijke
zaak. tDEREGERINGVANDE

NEDERLANDSE ANTILLEN

vraagt ten behoeve van de
Studiedienst van de

SOCIAAL - ECONOMISCHE RAAD
een

ECONOOM (M/V)
HOOFDTAKEN:— Verrichtenvan onderzoek terzake adviesonderwerpen— Schrijven van rapporten en adviezen— Participeren in en voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van

plenaire-c.g. commissievergaderingen.
NEVENTAKEN:— Inrichten en uitbouwen van een documentatiesysteem— Onderhouden van kontakten met socialepartners in overletj met de

secretaris.
VEREISTEN:— Doctoraalopleiding, bij voorkeurmet specialisatieinde algemeneeco-

nomie, ofgelijkwaardigeopleiding— Kennis van desociaal-economischeproblematiekvan deNederlandse
Antillen— Belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek— Goede contactueleeigenschappen— Goede beheersing van Nederlands, Engelsen Papiamento— Goede redactionele vaardigheid.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Overeenkomstig rechtspositieregelingenvoor landsambtenaren.
Salariëring afhankelijkvan opleiding, ervaring en burgerlijke staat
ongehuwd: ’. 2552.- - max. ’. 3940.-

-gehuwd: ’. 3190.- - max. ’. 4925.-
KEURING:
Medisch, en indien nodig, psychologisch.
Sollicitaties, vergezeld vaneen uitgebreidecurriculumvitae, binnen twee
weken te richten aan de Ministervan AlgemeneZaken, Fort Amsterdam.
Gezien devankracht zijndepersoneelstop genietenkandidaten diereeds
in dienstzijnvan deoverheid devoorkeur.

SENTRO DEPORTIvO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken in hetMaduro Plaza.
ZONDAG
AUTORALLY(ACC)
Xerox-rally

R-B OPEN MIXED DOUBLÉ TENNIS
TOERNOOI
(B en C klasse) georg. door tennisver.
"Asiento"(duur 6weken:)opening-banenR
enß.

ROADRUNNERS CLUB KORSOW
"damesloop" 3 km 07.00 -Rif Koredor.
LAGOEN:
attetiekwedstrijd 06.30 (jongens en meisjes
van 14jr en ouder).

MICRO-KORFBAL
10.00Eisene vs Turbo - zaal SDK.
GRANDOPENING
16.00"Asierrto Lipton mixed doublé tennis-

toernooi banen R enB.

Bij de vechtpartij raakten
twee personen gewond. Omdat
deorganisatienietkon vaststel-
lenwie hethandgemeenhadver-
oorzaakt, werdgeenvan de bok-
sers gestraft. PolitiechefPaul
Armee dreigde echter dat debe-
trokkenen bij eenherhaling zui-
lenworden gearresteerd.Ooktij-
denseenbasketbal- wedstrijden
in een spelershotel zou tegen de
Cubaanse regering zijn gede-
monstreerd.

INDIANAPOLIS— De lange
reeks doping- schandalen enrel-
lenbij dePan-AmerikaanseSpe-
lenin Indianapolisheefteenver-
volg gekregen. Cubaanse bok-
sers en hun begeleiders gingen
opdevuist metbezoekers, die te-
genhet bewind vanFidel Castro
demonstreerden.

Boksers raken slaags
met demonstranten

POTSDAM — De Oostduitse
Sabine Busch heeft opdetweede
dag van de Nationale kampi-
oenschappen in Potsdam het we-
reldrecord op de 400 meter hor-
denverbeterd. Busch noteerde
53,24 seconden. De 24- jarige
Busch was acht- honderdste se-
conden sneller dan Marina Ste-
panovauitdeSovjetunie. Hetou-
derecord dateerdevan deEuro-
pese titelstrijd van 1986 in
Stuttgart.

Nurnberg en Borussia
Dortmund bleven voor 40.000
toeschouwers op 0-0 steken.

MONCHENGLADBACH —Eric Willaarts heeft zijn eerste
doelpunt voor Borussia
Monchengladbach gemaakt. De
25-jarige spitskreeg na dezware
nederlaag van zijn team tegen
VFB Stuttgart(0-6) opnieuween
plaats in het basiselftal in de
thuiswedstrijd tegen Leverku-
sen. Nadat Borussia door een
treffer van Tauber in de eerste
helft op achterstand was gezet,
zorgde deex- speler van Utrecht
in de tweede helft met het hoofd
voor de gelijkmaker. Willaarts
rondde een voorzet van invaller
Budde met een scherpe kopbal
af. Besliste het dueleenkwartier
voor heteinde met een draaibal.
Beide teams maakten het tame-
lijkbont.De scheidsrechter deel-
de maar liefst negen gele kaar-
ten uit, een voorlopig seizoenre-
cord.

Willaarts maakt eerste
doelpunt voor Borussia

satie-comite nog steedsondercu-
ratele van het lOC inLausanne.
Met groteregelmaat dienen de
Canadeseboeken inZwitserland
ter controle te worden aange-
boden.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BRUSSEL — Pier
Janssenheeft decompetitiestart
van Anderlecht gemist. De aan-
voerder liepvierdagen ervoorin
de oefenwedstrijd tegen Inter
Milaneenribbreuk op en isvoor-
lopig voor enige weken uitge-
3ch9_k"__.__(!
0-0-0-0-0 TENNIS/NEW
VORK — Yannick Noah heeft
zich afgemeldvoor deopen Ame-
rikaanse kampioenschappen,
die eind augustus op debanen
vanFlushingMeadow zullenbe-
ginnen. De Fransman heeft
daarnaast contact opgenomen
metJimmyConners. Hij heeft de
Amerikaan verzocht zijntrainer
te willen worden.

0-0-0-0-0
GOLF/PALM BEACH — Het
69e open Amerikaanse kampi-
oenschap voor profgolfers werd
zondagin eenplay-off gewonnen
door de Amerikaan Larry Nel-
son. Tegenstander was zijn
landgenoot Lanny Wadkins.
Beide spelers warenmet een on-
der par op 287 geëindigd. In de
'Sudden Death Play-off won
Nelsonreeds op de eerste hole.

BASEBALL/KIEV—Voormiljoenen
televisiekijkers is de Sov-

jetUniein zijneerste internatio-
nale baseball-wedstrijd wegge-
mept. Het jeugdteamvan Nica-
ragua gaf met 22-0 aan dat nog
veel ontwikkelingswerk moet
wordenverricht.

OLYMPISCHE SPELEN,
CALGARY — De organisatoren
van de Olympische Winterspe-
lenrekenen op een winst van 32
miljoen Amerikaanse dollar.
Dat blijkt na een wijziging van
de begroting. Aanvankelijk was
de winst becijferd op 48 miljoen
dollar. Volgens de laatste stand
valt er aan inkomsten 554 mil-
joenteverwachten, de voorspel-
de uitgaven bedragen 522 mil-
joen. Na de fraude met de toe-
gangskaarten staat het organi-

ADDIS ABEBA — Op 66-
-jarige leeftijd is woensdag in Ad-
dis Abeba Yindektachew Tesse-
ma, de voorzittervan de Afri-
kaanse voetbal federatie en de
unie vanAfrikaanse sportconfe-
deraties overleden. Tessema
heeft geijverd voor een sport-
boycot van Zuid-Afrika wegens
zijn apartheidspolitiek. Hij was
lidvan het internationaalcomi-
té en bestuurslid van de wereld
voetbalbond(FIFA).

ZEILEN, MUIDEN — Maar-
tenKimman uitBlaricum heeft
donderdagop het water bij Mui-
den de eerste wedstrijd in de
strijd om de open Nederlandse
zeiltitel in 24-klasse gewonnen.
De Westduitser Laprell werd
tweede, OlafLitjens uitAmster-
dam werd derde.

Goud voor
Braziliaanse
voetballers

INDIANAPOLIS— Brazi-
lië heeft vrijdag bij de Pan-
Amerikaanse Spelen het
voetbal- toernooi gewonnen.

In de eindstrijd tegen Chili
waseenverlengingnodigomeen
winnaar aan te kunnen wijzen.
In deeersteextraperiode scoorde
invaller Washington, Evair
maakter in hettweede kwartier
2-0 van. Was Brazilië voetbal-
lend netsterker,watvechten be-
treft deden de ploegen nauwe-
lijks niets voor elkaar onder.
Vlak voorheteindsignaalvan de
reguliere speeltijd, haalde de
Brazilaanse verdediger Nelsin-
ho Medina onderuit. Dat was
nietgeheel tot genoegen van en-
kele Chileense reserves. Onder
leidingvan Pintobestormdenzij
deboosdoener. Dekorte kloppar-
tij leverde tweerode kaarten op,
voor Nelsinho en Pinto.

strui met ruim drie minuten
voorsprong op de Amerikaan
JeffPierce.

Bij de damesging de dagzege
naar de Canadese Brunet. Be-
langrijker washet uitvallenvan
de Italiaanse Maria Canins. De
nummer twee in hetklassement
was betrokken bij een valpartij
en moest daarna destrijdstaken.
De Francaise Jeannie Longo
bleef eerste in het algemeen
klassement.

Diehl wint etappe van Coors Classic
DENVER — De zeventien-

de etappevan de Coors Clas-
sic, van Estes Parknaar Den-
verover80,5kilometer, isvrij-
dag gewonnen door de
Westduitse baanrenner Vol-
ker Diehl. Hij versloeg in deeindsprint zijn landgenoot
AndreasKappes en deNeder-
landerArjan Jagt

Torn Cordes eindigde alstien-de. In het algemeenklassement
veranderde er weinig. De Mex-
icaan Alcala behield de leider-
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BURGEMEESTER VAN THIJN WIL GEENRISICO'S NEMEN
Bij ontptoeting op 20 september tegen Ajax

Amsterdamse deur is gesloten
voor FC Den Haag-supporters

CARL LEWIS

SPORT IN HETKORT

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA
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gens Wilting tijdens een onder-
houdmetde gemeenteen depoli-
tiebegrip getoondvoor de maat-
regelenvan Van Thijn, zekerook
omdat het bestuur de gebeurte-
nissen van vorig jaarzeer af-
keurt. "Het bestuur heeft echter
wel laten doorschemeren dat ze
hoopt dat van deze oplossing
geen precedent- werking uit-
gaat. Dat kost declub natuurlijk

Major League
Baseball



Zakenman verliest onderweg
fiets en toerist bestolen

Uit Bonaireaans diefstallen en inbraken-rapport

VerschillendeAntilliaanse eilanden bevinden zich al in gevaren-zone

Bedacht: lawaai- verslaving
kan levensgevaarlijk zijn

De reisagenten zijn onderge-
bracht in Bonaire Beach hotel,
maar zullen ook aan de andere
hotelsen duikscholenopBonaire
een bezoek brengen. DeEuropese
groepreisagenten wordt begeleid
doorß.S. OortenH.G. Sluis. Bij
de foto een overzicht van de wel
zeer grotegroepreisagenten, met
op de voorgrondknielend dever-
tegenwoordigers van dehotels en
het Toeristenbureau.

Tijdens het bezoek van de rei-
sagentenzalereen intensiefprog-
ramma wordenafgewerktdateen
goed ideegeeftvan de aantrekke-
lijkheden en de mogelijkheden
vanßonaire. Vrijdagavond bood
de eilandelijke overheid een
cocktailparty aan, waarbij ook
aanwezigwas de directeurvan de
KLM op deAntillen, TheoPiela-
ge, die daarvoor speciaal naar
Bonaire was gekomen. Vana-
vond — zaterdag — zal als ge-
bruikelijkHugoGerhartsalsver-
tegenwoordiger van deALM en
deKLM eveneens een ontvangst
aanbieden.

KRALENDIJK - Vrijdag-
morgen arriveerdeopdeFlamin-
go luchthaven van Bonaire een
groep reisagenten uit negenEu-
ropese landen, diemomenteel op
uitnodiging van deKLM Cura-
gao,Aruba en Bonaire bezoeken.
Op de luchthaven werd de groep
welkom geheten door vertegen-
woordigers van het Toeristenbu-
reau en de hotels.

Veel auto-ongelukken, met of
zonder dodelijke afloop, zijn het
gevolg van dit audionarcisme
dat is een overdreven ego-
centrische levensstijl, onder-
steund door de sensatie, het
"high" zijn, tengevolge van
acoustische invloeden op li-
chaam en geest. Rudy Bedacht
zegt datdegesignaleerde proble-
matiek kan worden aangepakt
door een publiciteitscampagne,
zodatdebevolkingzich beterkan
wapenen tegenmisbruikvan ge-
luid. In een tweedefase zoukun-
nen worden overgegaan tot het
benoemen van personen die de
taak hebben op te treden als ge-
luidspolitie, ofomhetvriendelij-
ker te zeggen, audio-
informanten, die geen proces-
verbaal opmaken, maar corrige-
rend en pedagogisch te werk
gaan. Onwetendheid (audio-
analfabetisme) kan men in de
eerste plaats niet gaan bestraf-
fen, aldusBedacht.

manifest is bij mannen die hun
machismo willen bewijzen, al-
dusBedacht.

Volgens de wet van Weberbe-
staat er een constante verhou-
ding tussen deprikkel en dever-
sterkingdie eraan moet worden
toegevoegdomvermeerdering te
verkrijgenvan intensiteit. Voor
geluid is dieverhouding 1 tot 4.
En verschillende eilanden van
de Nederlandse Antillen bevin-
denzich al indegevarenzone, al-
dusBedacht.

Indien van overheidswege
niettijdigop pedagogische wijze
wordt opgetreden tegen het la-
waai in de samenleving* zullen
er dodenblijven vallen tengevol-
ge van het acoustisch affect van
dezelfvernietiging,dat inheton-
derbewustzijn van mening aan
hoge decibellen verslaafde ge-
motoriseerde weggebruiker op
de loer ligt. Een verergeringvan
de situatiezal optreden, en ishe-
laas al in proces, aangezien de
prikkeldrempel steeds hoger
wordt, hetgeenwilzeggen dater
meer lawaai moetwonlengepro-
duceerd om tegemoet te komen
aan de behoefte van de consu-
ment.

Bon Bun naBonaire

Aanzienlijke verbetering in toerisme
Verblijdende terugkeer van Amerikanen en ook meer Venezolaansebezoekers

honderdgulden. Totnu toeis het
eenraadsel hoe dediefstalin zijn
werkis gegaan.

Armband verdwijnt
ftALENDIJK — Door M.S.
frd bij de recherche aangifte
■*--*anvan diefstal van een gou-
["" armband ter waarde van
N* achthonderd gulden. Op 26
ft Werd de armband doorM.S.
geborgen in het nachtkastje.

f** hij dezehalfaugustus weer
■(*e pakken wasie verdwenen.
**ijn geen sporen van inbraak
nnden. Door de recherche

lfdt een onderzoek ingesteld.

KRALENDIJK — Door het
forceren van een houten
raam verschafte onbevoeg-
den zich toegang tot een wo-
ningaan dePapa Cornesweg.
Uit een kledingkast in de
slaapkamer nam men een
zwarte tas wegmet daarinze-
venhonderd gulden,een pas-
poort en een identificatiebe-
wijs ouderdomspensioen.

De zakenman L.Y. die een
winkel drijft aan deKaya Koro-
na, meldde derecherche dever-
missing van één doos met in-
houd. L.Y. verklaarde, dat hij op
het vliegveld zeventien dozen
met spullen had opgehaald. Bij
de zaak aangekomen waren er
nog maar zestien stuks over. In
de verdwenen dooszat een fiets
met een waarde vanbijna twee-

Wederomwerder dooreen toe-
rist aangifte gedaan van
diefstal. Deze maalwerd erveer-
tig dollar weggenomen uit een
bij Onima geparkeerd staande
auto. De diefof dievenwaren al-
leen geïnteresseerdingeld,want
een in de auto liggende camera
liet men ongemoeid. De politie
vindt het eenkwalijke zaak dat
er een toenemende criminaliteit
is waar te nemen. Zeker gezien
het feit, dat men op deze manier
de toeristen een slechte indruk
meegeeftvan Bonaire. Depolitie
is dan ookvan plan om aan deze
slechte ontwikkelingen paal en
perk te stellen.

van 1675Nederlandsebezoekers
naar 1986. Ook deDuitsers blij-
ven het pad naar Bonaire vin-
den. Er is zelfs enige verhoging
hoewel het aantalDuitsers toch
niet opvallend groot is. Over de
eerste zeven maanden van 1986
werden er 200 Duitse toeristen
geteld. Voor 1987 was dat 246,
een stijging dus van 23 procent.

fHILIPSBURG —De vreem-"ingen dienst hield in samen-
pking met andere eenheden
Ij*depolitie een controleopille-f6personen.Zesentwintigper-
)P***n werden gearresteerd en
."-gehouden om gedeporteerd
borden.

Ditzegt degeluidsexpertRudy
Bedacht, die zich baseert op au-
diologische gegevens, afkomstig
van Zwitserse wetenschappers.
Bedacht meentdatzelfs leken op
autiologisch gebied de gevolgen
kunnen vaststellen van ex-
cessieveacoustische signalen op
de psycho-somatische structuur
van de mens. Bedacht wijst bij-
voorbeeld op verkeersongeluk-
ken met dodelijke afloop, waar-
bij de bestuurder van het fatale
voertuig deradio zo hard had
aanstaan, datzijnreactievermo-
gen werd verminderd, zodat hij
ofzy nietsnel genoeg de dreigen-
de verkeerssituatie kon in-
terpreteren.

Helaas nemen veel automobi-
listenaan hetverkeer deel onder
geluidsdrukvaneen hoog aantal
decibellen,geproduceerd door de
radio vanhunvoertuig. Zulke la-
waai verslaafden hebben
minstens 85 decibel nodig om
zich in hun auto prettig te voe-
len. Voegt men daarbij de 70 of
meer decibellenvan drukkever-
keerswegen, dan iszon automo-
bilist bezig onder de druk van
minstens 150 decibel aan het
verkeer deel te nemen. Als men
nu weet, dat geluidsdrukvan
120 decibel reeds de pijngrens
betekent voor iemand met een
normaal psychisch-somatisch
gestel,en datblootstaanaan 140
decibel gevaar inhoudt voor bbj-
vende gehoorschade, dan kan
men begrijpen welk verkeersri-sico de rijdende audio-
narcomaan wel is.

De zelfvernietigingsdrift als
een gevolg van de consumptie
van overmatige acoustische im-
pulsen in de auto, thuis, op het
werk, tijdens recreatie-
activiteiten, wordt door het indi-
vidu niet alszodanig onderkend,
omdat men ten eerste niet ge-
leerdheeft die te onderscheiden
en ten tweede omdat die over-
schaduwd wordt door luister-
moeheid. Dit laatste neemt ge-
leidelijkaan toeenkanzelfs wor-
den verdrongen door audio-ex-
hibitionistisch gedragdatvooral

KRALENDIJK — Personen
die verslaafd zijn aan lawaai,
de audio-narcomanen, kun-
nen lijden aan een latente
drift tot zelfvernietiging of
auto-destructie. Er is slechts
een ongecontroleerde psy-
chologische vonk nodig om
het zelfvernietigingsmecha-
nismein werkingtestellen. In
samenlevingen waarin het
stress-niveau hoog is, komt
auto-destructie meer voor
daninleefmilieus dierustiger
zijn en gemoedelijker van
aard.

estedingsoverlegop Statia

Opvallend is ook het herstel
van het Venezolaanse toerisme.
Deze maand 197bezoekers in te-
genstelling tot vorig jaartoen
116Venezolanen eenbezoek aan
Bonairebrachten. Overdeeerste
zeven maandenzelfseen stijging
van 812 naar 1068 toeristen uit
het buurland. Argentinië en de
rest vanZuid Amerika laten het
afweten.Nietalleenindemaand
julieen achtergang, maar eve-
neensover deeerstezeven maan-
den van het jaar. Nederland
blijft langzaam maar gestadig
stijgen.Debelangstelling—ver-
moedelijkmede door degunstige
koers van de gulden—■blijktper-
centagegewijs uitgedrukt bijna
twintigprocent hoger dan het
voorgaande jaar. Een stijging

senBonaire en NewVorkbegon-
nen zal zijn.

KRALENDIJK — Eind vo-
rige week verkeerde de com-
petitie van de Bonaireaanse
Volleybal Bond (Bovobo) inJNT EUSTATIUS — Het

van StEustati-
**al naar verwachting be-
Volgend jaaraanbesteed

avenproject is rond, principe fiat
oor watervoorzieningsproject

Fiat voor de werkboot en
herstel protestante kerk

Resultaten bestedings-overleg

De Amerikanen zijn altijd de
grootste groep buitenlandse toe-
risten geweest dienaar Bonaire
kwamen. Zelfs deplotselingeda-
lingvan het aantalAmerikanen
bracht daaringeen verandering,
maar hadweleen sterkeinvloed
op de totalen. De afgelopen
maand echterkwamen er in ver-
gelijkingmet het vorige jaarbij-
na drieduizend Amerikanen
meer, terwijl het totaal aantal
Canadezen 35 personen was. In
de eerste zeven maanden van
1986 brachten 17.538 toeristen
een bezoek aanBonaire. Dit jaar
waren dater 18.521en datbete-
kent over deeerste zeven maan-
denvan het jaareen percentage
verhoging van 5,6%. De verblij-
dende terugkeer van deAmeri-
kaanse toerist heeft wel zijn re-
denen zal in denabije toekomst
zeker nog aanzienlijker worden,
wanneer de non stop vlucht tus-

KRALENDIJK — De
maand juli heeft een opval-
lendeverbeteringgebrachtin
het aantal toeristen datBo-
naire bezochtheeft. In verge-
lijking met het voorgaande
jaarkwamen maar liefst 473
toeristen meer aan op het ei-
land. Een verhoging van 24,2
procent. Ook de Amerikaan-
se markt is zich aan het her-
stellen terwijl het aantal Ca-
nadese toeristen merkbaar is
gedaald.

Sintmaartense
gevangenis 2,8 miljoen
duurder dan gedacht

KRALENDIJK-Drie Nederlandse
tennisspelers die in hun

landtotde top30 behoren, hebben
samenmethun trainerMarkBis-
hopseen bezoekgebrachtaanCu-
ragao en Bonaire. Op Curagao
hebbenzijenkele wedstrijden ge-
speeld, waar dewedstrijd tussen
deAntilliaansekampioen, devan
Bonaire afkomstRobby Doma-
casse en detot debeste spelersvan
Nederland behorende Armand
Kusters, de hoofdmoot beteken-
de.Kusters wistdeze ontmoeting
te winnen met6-1 en6-1.

Op Bonaire speelden ook de
overigen hun partijtje tegen de
plaatselijke tenniskrachtenChu-
oy Gonzalez, Jan van Tilburgen
Rudy Domacasse. De lokale spe-
lerskregen een duidelijk lesje van
dejongeNederlandse tennissers,
waarbijJan van Tilburgvanzijn
naamgenootRonald van Tilburg
met 9-6 van het net werd ge-
stuurd, terwijl ArmandKusters
ooktennisleraarRudi Domacas-
se met9-1 terugverwees. De wed-
strijd wasals prosettournooiop-
gezet.

Bij defoto van Bonaire
(vlnr) Chuoy Gonzalez, Jan van
Tilburg,Rudi Domacasse en de
Nederlandse gasten Armand
Kusters, MarcelLammers enRo-
naldvan Tilburg. Geheel rechts
trainer MarkBishops.

gevaar aangezien het tekort
aan score tellers en
scheidsrechters zo nijpend
werd, datde wedstrijden niet
gespeeldkonden worden.
Een oproep aan belangstel-
lende sportliefhebbers bleek
voldoenderesultaat te geven.

Het lag in debedoeling dat de
liefhebbers verleden week zon-
dag leszoudenkrijgen in het tel-
len van de scores. Dat gebeurde
doorLilian Domacasse die niet
minder danvijftien score tellers
uitleg kon geven van de
werkzaamheden tijdens de wed-
strijden. De afgelopen week wa-
ren al enigevan de nieuwe sco-
rers werkzaam.

Ook de cursus voor
scheidsrechter — die uiteraard
langer duurt dan voor de score
tellers — lijkt enige cursus te
gaan krijgen. Twintig kandida-
ten hebbenzich opgegeven voor
de cursus. Hetzieter volgens de
Bovobovoor detoekomst gunstig
uit en men verwacht voorlopig
geen enkel probleem met
scheidsrechter of scorer tellers
tekort. Vooral omdat de meesten
die zich opgegeven hebben ook
relatief jongzijn.

Scorers zijn al in actie gekomen
Oproep BOVOBO voor volleyball

medewerkers heeft succes

weest, maarvooral door deenor-
me prioriteit dieer gesteld werd
voor derenovatievan het water-
leiding buizenstelsel en de ver-
nieuwing van het WEB NV,
werd derestauratie van dePro-
testantse kerk steedsweer uitge-
steld. In september 1985werder
wederom een projectdossier op-
gesteld, dat in april 1987 werd
ingediend. Minister Jan deKo-
ningkon zich ook hiermee vere-
nigen en ging aecoord met defi-
nanciering van het project tot
een schenking van 100 procent.
De totale kosten bedragen Nafl.
393.000,-. De financiering zal
door SEC fondsen plaatsvinden.

De bespreking die in een zeer
goede sfeer verliepen resulteer-
de ook in een principe goedkeu-
ringvoor hetwatervoorzienings-
programma,waarbij men hetbo-
ren naar water en hetonderzoek
naar kwaliteit en kwantiteit
voorlopig goedkeurde.De defini-
tieve goedkeuring wordt echter
in september verwacht.

Het surplus voor het
volkshuisvestingsprogramma,
het visserijproject, het
slachthuiseneenwegprojectzijn
goedgekeurd. Eveneens werd
goedkeuring gekregen voor de
voorbereidingskosten voor het
"Solid wate garbage landfill"
project en voor een project om de
erosie van de klifwanden tegen
te gaan.

worden, zo werd overeenge-
komentijdens hetbezoekvan
minister J. deKoning, minis-
ter van Arubaanse en Antilli-
aanse zaken en minister van
Ontwikkelingssamenwer-
king F. Christian, gevol-
machtigde minister G. Her-
nandez en de vertegenwoor-
diger van Nederland Lam-
bert de Jongaan St. Eusta-
tius.

PHEJPSBURG — De nieuwe
gevangenis voor St. Maarten
waar voor de werkzaamheden
aan de infrastructuur inmiddels
zijn begonnen,is 2,8 miljoengul-
denduurderuitgevallen danoor-
spronkelijk geraamd was. Tij-
denszijn bezoek aan St.Maarten
heeft minister Jan de Koning
zyn goedkeuring aan ditproject
dat nu op byna dertien miljoen
gulden komt. De aanbesteding
heeft plaats in september, ter-
wijl met de bouw begonnen zal
worden in januarivan het vol-
gend jaar. Het bouwwerk zal
twee jaarin beslagnemen.

Voetganger
vangereden

-Dinsdag-
Jten had op de Illidge Roadr .ongeval plaats doordat dePranger P.L. onbehoedzaam
(V*' over**rt*-*-*** en dooroen pas-
L'lde auto werd aangereden.
H **an klaagde over hoofdpijn
"om gewond aan zijn voor-
i?'»- Hij werdmet de ambulan-
j^**rhethospitaalvervoerden
4 **a behandeling weer huis-H* keren.

Aktetas en geld
uit bij inbraak

—In denacht(?o**derdag opvrijdag was er
L-öbraak in een huis op de"3Jai__ville Road. De zaken-

vertelde depolitie datJjpj-ddoor hetverwijderenvan
*. **e shutters was binnenge-lJ-gen en een akte tas had
jl «-nomen, waarin persoon-
.b*; Papieren zaten en een
o^oedrag van duizendtwee-

Amerikaanse dollars.

"">""
werdnaar derecherche

l^^zen om een officiële aan-
/**>■ in te dienen.

PHILIPSBURG — De manRS. die te Pondfill woontmaak-
te melding van Joyriding met
een huurauto met hetkengetal
R-1617 die hij in de Frontstreethadgeparkeerd vlak voor deka-tholieke kerk.

ALLE LEERLINGEN VAN DE
BONAIREAANSE AVONDMAVO

vn anderen dievan plan zijn deAvondmavo tegaan
n0dienenzich daarvoorte meldenbij de afdeling

dienen een copie van het laatstesJPport of van de laatste puntenlijst teoverleggen.

PHIL-PSBURG — De politie-
patrouille werd geroepen naar
Castle Cove Inn te Point
Blanche, waareenkind van vier
jaaraan derand van het zwem-
bassin geslipt was en in depool
viel, waardoorzebijnaverdronk.
Ze was ook gewond aan het
hoofd. Ze werd per ambulance
naar het hospitaal gebracht,
waar ze ter observatie werd op-
genomen.

Peuter bijna in
zwembad verdronken

Dat leverde overigens een
complimentje op van de Neder-landse bewindsman, die vonddathetnieuwe BC en met name
gedeputeerde Ramoncito Booi
verwonderlijk snel in dereedsbestaande en nieuwe projecten
gewerkthad. Eenvan dienieuwe
projecten is de werkboot waar-voor in augustus 1985 het pro-
jectdossierwerd opgesteld. Eindfebruari 1986 werd het project
door tussenkomst van de gevol-
machtigministermrG. Hernan-dez voor financiering aangebo-
den. De totale projectkosten be-
dragen Nafl. 680.000,-. De mi-
nister van Antilliaanse Zaken
bleek weinig moeite te hebben
om akkoordte gaanmet ditvoor
Bonaire belangrijke project, dat
een onderdeel is van het totale
masterplan van de Bonaire ha-
ven, datbinnenkort in eerste fa-
se uitgevoerdzal worden.

Het gebouwvan de Protes-
tantsekerk in Kralendijk — te-
genover het Bestuurskantoor —is in verval. De kerkheeft echter
een duidelijk monumentale
waarde en is dringend aan res-
tauratie toe. Al in eerder stadi-
um is dit project ter sprake ge-

KRALENDIJK —Bij hetlaatste bestedingsoverleg af-gelopen week tussen het BCen de Nederlandse ministerdrs Jan deKoning iseen aan-tal nieuwe projecten op tafel
gekomen. Enkele van de pro-jectenwerden reeds geënta-
meerd door het vorige Be-stuurscollege, maar verderafgewerkt door het huidigeBC.
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BONAIREAGENDA

ÜTIE:8000
■VNTJWEER8222
ÖCENTRALE:BB4S
BP_TAAI_B9OO

DfILL te Lagoen:maandagt/mvrijdag
"7.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
tondag gesloten.

"NBARE BIBLIOTHEEK
taingstijden voor hetpubliek)
"ndag en donderdagvan 14.00-18.00
dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

0-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

"ningstijdenvoor lezers)
IBdagvan 14.00-19.00uur.

■TSLUITING: maandag t/m vrijdag
Wekende stukken 15.45 uur; gewone
ten 16.30uur.

(VICE CLUBS
fnis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
pire.
I*: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
J"nd Table: elke tweede maandag -

Terra Corra.
■--y: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
fl
ftfUURSKANTOOR EN BEVOLKING:JO-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

JIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingJangelieve contactopte nemen met de
"■RudyBedacht, Noord Nikiboko 194.
J
iPIECLUB (Weg naar Willemstoren):
jpnüopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
te van 12.00-24.00uur.
teKUUR(gezaghebber): elke donder-■lvan 09.00-i i.Cö uur op hefBe-
.(■skantoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uur te
■"on.

DUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
■sanse schelpen en koraal; open van
-ag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -«NikibokoZuid 3.

: openingstijden slachthuis maan-
j/mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-
-0 uur en donderdag en vrijdag van
"*-11.00/11.30-14.30uur.
'^DIENSTEN?BernarduskerkKralendijk: ,pks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00
Ntootokerk Antriol:P'fe 19.30uur;zondag 09.00 en 18.00

hicuskerkRincon:
[ws, ook zondag, 19.30 uur.

Mevrouw Celfa Visser-Lampe en kinderen nodi-
gen U uit tot het bijwonen van een heilige mis
welke wordt opgedragen voor onze onvergete-
lijke

MONIQUE
Hedenavond zaterdag 22 augustus 1987 om ze-
ven uur in de Sint Annakerk te Noord.

Aruba, 22 augustus 1987.

m_\ M.-HJWM. A fallece inesperadamente na edad di 51

j^_ ~) CARLOS BENITO NUBOER
miho conoci como Benny

'uneialfeome
Na nomberdi
suesposa Sra. Vda. EdithNuboer -Leonardo
su jiu:Evelyn Nuboer
su mama: Sra. Vda. Efrosina Nuboer -Gomez
Rumanan: Carmen Scholteny esposo

Bobbo Nuboery familia
JohnNuboery familia

Su suegronan:Luis Leonardo y familia
Sutante: Sra. Vda.Cornelia Quijaday familia
Su swanan, cunanan, subrino-y subrinanan, primo- y pri-
manan, hijanan, corner- y compernan, staf y personeel di
ArubaPorteAuthority ta inviteamigoyconocirnanpa acte
dientierocual ta tuma lugardialuna24augustuspa4.30'0r
saliendofor diIglesiaSanFransiscopa santanacatolico den
Boerhaavestraat.
Restonan mortal lota fordi2'ordenIglesia SanFranciscona
Playa.

Aruba, 21 augustus 1987. -
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Weerbinnen
AUPING BEDDEN

nieuwe gordijnstoffen,
band en haken.

SAUNA 163

f TE HUUR:
PER 1 September

Splinternieuwezeer luxe
gemeubileerde

APPARTEMENTEN
met 0.a.: ingebouwde keu-
ken, badkamer met ligbed,
telefoonaansluiting, wasma-
chine, enz., gelegen te van
Engelen.
Huurprijs: ’.750.- p.m.
Inl. tel.: 70271 of 79533. )

f 1WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt
bekend dater op, 24 augus-
tus 1987 van 07.00 uur tot
13.20 uur schietoefeningen
worden gehouden op de
schietbaan Hato.
Maximum verheffing
±5000ft
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.,

TE KOOP |
WOONWAGEN
(MOTORHOME)

fulty equippedmet:
* Accomodatto voor 5 personen I
* 2Airco's
'UMiatt
"Wasbak
*Badkamer + toilet
Tebezichtigen bij:

LABADEHAPIAZA I
Bo—weg 120-Tel.: 75813 J
,__________=,

a.s. Zondag v.a. 12 uur
HeerlijkSurinaamsetenver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
Saoto Soep.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

*-> r*

_■____! \W

Gevraagd |
STOFFEERDER

of
LEERLING

STOFFEERDER
Sollicitanten gelieve per- 1
soonlijk langs te komen I
voor een gesprek te

Montagneßey 114
Tel.: 671789 )

De lekkerste roties, pom, ■pastel, chin, kip, nassie, I
bamie en saoto soep kunt I
Ukrijgen elkezondagvan- 1

af 12uur te
KORAAL PARTIR

kav.B7
tel. 674103 J

~~f STICHTING

(jry^ \C,uragaos

(_J eugdorkest
aanmelding nieuwe schooljaar
voor LESSEN
VIOOL-ALT-CELLO-
CONTRABAS-BLOKFLUIT
Instrumenten beschikbaar

Tel. 75075

PORCH-SALE
Koelkast, no frost ’.650.-; 3
zKsbank + 2fauteuils ’.450.-
-; bed + matras ’.250.-; stoe-
len,lampen, tapijt, schrijfma-
chine,e.a.

Zondag 23augustus
van 10-2uur

Moffiweg 178,telef. 673164

S. r

TEHUUR
KANTOORRUIMTE

±24 meterx7%meter. |
Op eerste verdieping 1

Voor inlichtingen: I
f Tel--614378 |

OPENBARE VERKOOP
Opdonderdag 27augustus 1987 desvoormiddags om 10uurzal
tenkantoreaandePolarisweg 31 -33,alhiertenoverstaanvan één
van de notarissen of diens plaatsvervanger van notariskantoor
Palm & Senior in hetopenbaar wordenverkocht ex artikel 1203
van hetBurgerlijkWetboek:
a. een perceel grond op "ESPERANZA" bekend als kavel

nummer 16van hetvillapark "GOEDEHOOP", in hettwee-
de district van Curacao, groot 1.040m2, omschreven in
meetbrief nummer 24 van 12februari 1966, met hetdaarop
gebouwde plaatselijk bekend als F.D. Rooseveltweg
280.

b. een perceel grond op "DAMACOR", groot 775m2, kada-
straal bekend als Kadastrale Afdeling Tweede District,
SectieA nummer 1369,met hetdaarop gebouwdeplaatse-
lijk bekend alsMeeuwweg5.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoorvanaf8dagen voor deveilingen houdenondermeerin dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomendekosten.

NOTARISKANTOOR
PALM ft SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

rATÖÜS
oe Nederlanden van 1845 Nationale Nederlanden g
Voorde sektorautomatisering zoeken wij op korte termijn een ervaren

PROGRAMMEUR ANALYST
FUNKTIE-INFORMATIE:

Onder verantwoordelijkheidvan deafdelingschefzal de medewerkerbelastwor-
den metprogrammeren, met assisterenbij deanalyset.b.v. nieuweprogramma-
tuur en onderhoudvan bestaande programma's.

FUNKTIE-EISEN:— zelfstandigkunnen werken.— ervaring metanalyse.— beheersingvan RPG lil of RPG II.— middelbareopleidingmet wiskunde.— leeftijd 25-30 jaar.

Uw schriftelijkesollicitatiekunt Urichten aan hetHoofdPersoneelszaken FATUM/De Neder- .
landenvan 1845Schadeverzekering N.V., Cas Coraweg 2, P.O. Box 3002, Curagao.

«GOBIERNUDI KORSOU
KAMPANA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPT." I LIMPIESA DI KORSOU

Komishon Koordinadó di Kampafta ta partisipa kv durante sitnan di djaluna
dia 24 di ougüstüs te i kv djabiernè dia 28 di ougüstüs 1987, kontrolür di
SERVISIO KUIDO MEDIKO I DI SANIDAT ta pasa inspekshona kada kas
den siguiente kaya i bario:

— Hato i besindario - Souax parti pariba di kaminda kv ta bai Hato - Zegu.
— Gosieweg - Topekaweg - Siouxweg - Aracanoweg - Winnitouweg - Rand-

weg - Navajosweg - Oneidaweg - Montezumaweg - Eskimoweg - Tanosweg -
Kaminda Hidasta - Kadoweg - Kaminda Yakima - Lucayanweg -
Athabaskenweg - Olindaweg - Prairieweg - Maskokiweg - Angloweg - Mon
Reposweg - Uteweg - Arikaraweg - Tenakaweg - Dakotaweg - Matakoweg -
Monaweg - Aimaraweg - Bijgelegenweg - Commanchestraat - Puebloweg -
Andres Belloweg.

— Brievengat kompleto.
ELIMINA TUR ARTEFAKTO KU POR KONTENE AWA

E.O. TAYER, BOTER IBLEKI.
NO TIRA NAN DEN KURA, TAMPOKO DEN MONDI.

KORDA KU AWA PA SANGURA - TA DENGUE PA HENDE.
Dept R.P. Kcmiahoi- Koordinadó.

f NIEUWE OPLEIDINGEN
BASISKENNIS BOEKHOUDEN
PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
REPETITIECURSUS PDB
Inschrijvingen:vrijdag 28 augustus, 18.00- 21.00uur

zaterdag 29 augustus, 10.00-12.00 uur
Plaats: dr.W.J. Goslingaschool, vanLeeuwenhoekstraat
De cursussen worden verzorgd door:

Mej. D. Testing
Dhr. C. van derHeyde

V^ Dhr. L. Bradshaw. J
S~ FOR SALE: N

on St. Maarten, Neth. Antilles
BUSINESS OPPORTUNITY

CHILDREN'S STORES
1) JulianaInternationalAirport
2) Treasure Island Hotel +

Casino ShoppingCenter
Business licence with unlimited possibilities
and tax write off availabie.
Forfurther information contact:

g) IslandRealtyAl-iance, N.V.
lllil p.o. Box 468, Philipsburg St. Maar-
|>,u| ten,N.A.Phonenr.(s)44397.

Setel N.V. zoekt voor zijn "Tele-Butik" in Punda de indiensttreding
por 1 oktober 1987 vin een

1. MANAGER TELE-BUTIK
Rechtstreeks rapporterend aan de Adjunkt Direkteur Commerciële Za-
ken is hij/zij verantwoordelijk voor de verkoop en de wijze van service-
verlening aan onze abonnees met enkelvoudige aansluitingen.

Funktie-eisen:
- minimaal H.A.V.0.-diploma met handelspakket;- goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiamento, Ne-

derlands, Engels en Spaans;
- goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de 3 officiële voerta-

len;
- leidinggevende kapaciteiten;
- ruime verkoopervaring als winkelmanager;
- in het bezit van een rijbewijs B;- bereid tot het volgen van door het bedrijf noodzakelijk geachte kur-

sussen op het gebied van marketing.

2. VERKOOPLEIDER/STER
Rechtstreeks rapporterend aan de Chef Verkoop/Administatie Be*
drijfstelekommunikatie is hij/zij verantwoordelijk voor de verkoop van
de diverse typen telefooninstallaties, het inspelen op de telekommuni-
katie behoeften en wensen van de bedrijven en andere grote maatschap-
pijen, alsook voor de begeleiding van het werk gedurende de installatie-
periode.

Funktie-eisen:- basisopleiding: H.A.V.O. met handelspakket;
- MT.S.-informetika;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de 3

officiële voertalen;
- service-minded;
- het vermogen tct organiseren;
- ruime ervaring in de verkoop en elektronische apparatuur;
- in het bezit van een rijbewijs B;
- bereid tot het volgen van door het bedrijf noodzakelijk geachte kur-

sussen op het gebied van marketing.

3. INSTRUKTEUR/INSTRUKTRICE
Rechtstreeks rapporterend aan de Chef Verkoop/Administratie Bedrijft*
telekommunikatie is hij/zij verantwoordelijk voor de kennisoverdracht
van de werking van de geïnstalleerdeapparatuur.

Funktie-eisen:- basisopleiding: H.A.V.O.- goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiamento, Ne-
derlands, Engels en Spaans;

- goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de 3 officiële voerta-
len;

- service-minded;
, - het vermogen om de techniek gerichte kennis aan derden op duide-

-1 lijke wijze over te dragen;
' - in het bezit van een rijbewijs B;
- bereid tot het volgen van door het bedrijf noodzakelijk geachte kur-

sussen.

Een psychologisch onderzoek ken deel uitmaken van de selektie-proce-
dure.

Sollicitaties, vergezeld ven curriculum vitae vóór 1 september 1987te
richten aen:

Chef Personeelszaken
F.D. Rooseveltweg 337
Curacao, N.A.

\n SETEL
LI Servisio di telekomunikashon

-* — '
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Zondag 23 augustus 1987
vanaf 09.00 t/m 15.00uur.

* Coloradoweg,Tocantinoweg.Atratoweg, ged. Yu-
kon wegtussen ColoradowegenLaPlataweg, ged.
La Plataweg tussen Schottegatweg en Yukonweg,
ged.SchottegatwegWesttussen Coloradowegen
Rotonde Palu Blanco, ged. Rooseveltweg vanaf
Rotonde tot Goede Hoop, ged. Sans Souci, Mor-
genster, Thorenquest, Pak) Blanco en omgeving,
ged. Paradijs, ged. Mirla Plate, ged. Mina Schar-
baai, ged. Veeris, ged. Veerisweg t.h.v. Club Bus
Chauffeurs, ged. Weg naar Westpunt Lh.v. Mina
Scharbaai, ged. Mirla Plateweg tussen Roose-
veltweg en Mirla Plate Kaya A, Mirla Plate Kaya A

S@aKODEl_.A__.__S

EkBAQÜ- CARIBE N.V.
Schottegatweg West 117A, P.0.8. 3238

Tel.: 86333 tlx 3453
Distributorfor the Netheriands Antilies andAruba

AST PREMIUM COMPUTER PRODUCTS
286computer» _fl__LL ■"ï.rsü_r Alsrßcs«R«cH _.
Enhancement boards

EMERSON UPS PRODUCTS
UnJnterruptaWePower Suppliet
200Watts -400KVA ■___■.« ___■■» ■_■«n_u
120/220/380volts JIBIWIIITiauW
50-6OHZ. ■■_■ Computer Power

ROLAND DG PLOTTERS
Highresolution ______________
High performance r=7s*[Ws?_-"II-
Flat BedPlotters I ___■■"_F ll^B-l»--.-

QUATECH INTERFACE BOARDS
Analog Digital Converter
Digital AnalogConverters 111Timing l/OBoards \i/
Digital l/OBoards.y

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 25 augustus 1987 des voormiddags om
10uurzal tenkantore aan de Polarisweg 31-33,alhier
ten overstaan van één van de notarissen of diens
plaatsvervanger van hetkantoor Palm & Senior inhet
openbaar worden verkocht ex artikel 1203 van het
Burgerlijk Wetboek:
a. eenperceel grondgelegenin het Stadsdistrict

van Curacao op "VAGEVUUR", groot
1.830m2,bestemd alsweg,kadastraal bekend
alsStadsdistrict Sectie A, nummer 1885;

b. eenperceel grond gelegen in het Stadsdistrict
van Curacao groot 1.300m2, kadastraal be-
kend ais Stadsdistrict Sectie A nummer 1887
bestemd als weg;

c. een perceel grond gelegenin het Stadsdistrict
van Curacao op "SALINJA ABAO", groot
1.747m2,kadastraal bekend als Stadsdistrict
SectieA nummer 4571;

d. een perceel grondgelegenin het Stadsdistrict
van Curacao op "SALINJA ABAO", groot
25.984m2,kadastraal bekend alsStadsdistrict
SectieA nummer4891 met dedaarop gebouw-
de opstallen;

Een situatie-schets van bovengemelde percelen ligt
opbovengemeldkantoor ter inzagevoorgegadigden.

e. eenperceel grondgelegen in het Stadsdistrict
van Curacao groot 148m2,kadastraal bekend
als Stadsdistrict, Sectie A nummer 2840, met
het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
Columbusstraat 8A; dit onroerend goed is
verhuurd; _

f. een perceel grona gelegen in het Stadsdistrict
van Curacao, groot 37m2, kadastraal bekend
als Stadsdistrict Sectie A nummer 1448, met
het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
Passaatstraat 16;

g. een perceel grondgelegeninhet Stadsdistrict
van Curacao groot 37m2, kadastraal bekend
als Stadsdistrict, Sectie A nummer 1447, met
het daarop gebouwdeplaatselijk bekend als
Passaatstraat 14.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voor-
meld notariskantoor vanaf 8 dagenvoor deveiling en
houden onder meer in datiedere bieder gehouden is
terstond een bankgarantie of anderevorm van zeker-
heid te stellen tot nakoming van zijn bod en de bijko-
mendekosten.
Nadere informatie omtrent eventuele financiering
door de executerende bank is verkrijgbaar bij onder-
getekend notariskantoor.

NOTARISKANTOOR
PALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613655en 613193

WlFOR ONLY W
I $ 150U.S. MONTHLY

Now, you can purchase aresidential lot inone themost
exclusiveareas in the United States and paymonthly in U.S.
dollars or florines. We are located in the fastest growingarea

in the state of Florida, whereyour investment is
guaranteed. Completely developedwith four golfcourses.
inland chanels. beach, golfand tennis clubs, Yatch Club.
Private Air Port. Schools, Banks, etc. There aremore than

500 homesalready built.
Don't miss this opportunity to make the best investment

ofthe moment.

Monthlypayments from U.S. $ 150.000r its equivalent in
florines.

, KENESI INVESTMENT Co. INC.J 6787 Brookline Dr. .
Country Club ofMiami§ Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

NAME
ADDRESS

PHONE NUMBER

COUNTRY ü
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OOK GEVORDERDE PLANNEN VOOR WAGENSPEL ”MAL PAIS”Volgend jaarweer hier met jubileum-voorstelling

Acteur Henk van Ulsen is
”verslaafd” aanCuraçao

k. °NLANGS VERBLEEF DE Nederlandse bekende acteur^
Henkvan Ulsenvoor vakantie opCmagao. Voorhet

in detwaalf keer dathijnaar "deWest" afreisde, was dat."> "lui uit te rusten". Maar denog altijd zeer actieveVan Ul-
-88

_
kon hetniet nalaten"plannetjes te smeden". In april vol-

Xe,»d jaarkomt Van UlsenwederomnaarCuragao. Een eiland
>araan hij zegt "verslaafd" te zijn. Ongewild, hetoverkomt
£ca» zonder dat hjj daar zelf invloed op heeft. Over zyn jubi-
.^öi-voorstelling diehijvolgend jaarinverbandmetzijnveer-
-s*"jarige carrière in Nederland op deplanken zalbrengenèn
J^arvanhy ookopCuragao een voorstellingzal geven,en zijn
etdere plannen voor het Curagaose "openlucht theater"

8& _ik Hannekevan kouwen met hem.

enigszins tot uiting zijn geko-
men. Maar veel meernog in zijn
denkwijze: "Die is nu heel wat
mindereng danalleen maarNe-
derland, laat ik het zo maar heel
eenvoudig stellen", aldus Van
Ulsen.

ledere keer dat Van Ulsen op
de Antillen is, wordt hem ge-
vraagd ofhem het eiland niet te-
genvalt of hij niet vindt dat het
hier veranderd is. "Dan ben ik
geneigd na een week te zeggen
'nee' omdat ik proef uit de
vraagstelling "het valt jezeker
wel tegen want het valt ons te-
gen". Vooral bij mensen diehier
altijd gewoond hebben, die zien
hoe de teruggang der dingen is
en dat is nietmisselijk."Toch er-
kentVan Ulsen dathet soms een
beetje tegen valt, "dat vind ik
heel verdrietig. Ikvind Curagao
ook een van dezwaarmoedigste
plekken ter aarde." En op mijn
vragend zwaarmoedig?, komt
een overtuigd "o ja". Twijfelend
en met grote tussenpozen komt
de uitleg daarvan. Van Ulsen
vindt het moeilijk om die ge-
dachten onder woorden te bren-
gen: "Zwaarmoedig in de zin
van... ik vindbijvoorbeeld de Ju-
liana brug te hoog, daar is iets
mee. Het is net alsof Curagao
over een heuvel heenmoet om de

L terwijl denaam Henk van Ul-
r n in Nederland een begrip is
r*orden omdat deze acteur en

.jisseur al veertig jaar in het
\Jy zit en veel stukken op de
|i}*n_en heeft gebracht, is Van
irBenook opCuragaogeenonbe-
?^de. In 1953kwam Henk van
'"'Sen voor de duurvan een jaar
J^r de Antillen als "toneellei-
S*!'". Hij was uitgezonden door
oj'cusa als opvolger van Paul
/j°ttn.Dat was deeerste kennis-jj'a.ingvan Van Ulsen met Cu-
*S«o terwijl hij eigenlijk nog

"groentje" was in zijn vak
Nat hij vier jaardaarvoor
j'ldexamen had gedaan van de
foleelschool in Amsterdam.
ly^k van Ulsen bereidde zich
U^ter zeer goed voor op zijn
i??ontuur in deWest"en volgde

een halfjaarPapia-
: ts- les bij Jules de Palm.

Teleurstellend was zijnver-
blijf op Curacao zeker niet.
"Deeersteklap was zon daal-
derwaard datik sinds dietijd
voortdurend terug blijfko-
men naar de Antillen." Dat is
voornamelijk met theater-
voorstellingen geweest of
voor het geven van
"workshops". Deze reizen
kwamen tot stand door tus-
senkomstvan deSticusa, ter-
wijl Van Ulsen ook wel naar
Curagao afreisdeopeigenini-
tiatief.

"Ik heb altijd mijnregie-
werk en hetlesgeven, gecom-
bineerd met eigen optredens
waarbijikdanookmetEngel-
se vertalingen vanuit Cura-
gao doorreisdenaarCaracas,
Mexico, Colombia en dan
vaak via New Vork weer te-
rug naar Nederland." Dan
kwam VanUlsen alseen "her-
boren mens terug op vader-
landse planken", met hele
nieuwe ervaringen.

DE EERSTE KLAP

Acteur Henk

Van Ulsen is

”verslaafd”

aan Curaçao

VERSLAAFDHEID
"Ik heb een moeilijk onder

woorden te brengen gevoel voor
Curagao, maar wie zit daar niet
mee?", zo mijmert Van Ulsen
over de vraag wat Curagao voor
zijnpersoonlijkheid en zijn werk
betekend heeft. "Je ziet steeds
het gevecht van demensen met
hun gevoel voor Curacao. Een
gevoeldatjenietkunt definiëren
en ik denkdat hoe vaker jehier
komt hoe erger dat wordt." Een
soort van verslaafdheid
misschien, zo probeer ik hem te
helpen bij het zoeken naar een
omschrijving van zijn "liefde
voor het eiland. "Ja, maar dan
een soort van verslaafdheid
waar jeniet om gevraagd hebt,
die jewordt opgelegd. Hier ont-
kom je niet aan, het is onaf-
wendbaar." In zijnwerkmoet die
verslaving volgens Van Ulsen

nenbenhier, nog steeds mensen
ontmoet van het eerste uur, die
toen speelden. Dus er zijn van
verschillende lagenvan tijd nog
steeds mensen overgebleven. Ds
word op straat ook vaak her-
kend, soms zelfs doormensen die
ik absoluut nietmeerken. Ik be-
doel daarmee dat de belangstel-
ling voor de persoon Van Ulsen
er misschien om een andere re-
dennogwel is. En daarwil ikook
voor zover het nog kan, me ver-
dienstelijkin maken, er gebruik
van maken."

maarkomen aanrijden, de snoe-
ren aansluiten en daar is het
spel, dat is fantastisch. De ac-
teurskomen naar demensen toe
in hetdorp. Dat is heel leuk.Dat
heeft toendertijd ongelooflijk
goedgewerkt en ik denknietdat
die werking veranderd is. Toen
stonden er moeders met kinde-
ren aan deborst en aan de rok-
ken, zich te bekruisigen als de
duivel opkwam en Marieke te
waarschuwen als hij achterhaar
stond. Heel spontaan. Ik hou
heel veel van datprincipe, dat
naar de mensentoekomen, zowel
op Banda Riba als op Banda
Bou."

man absoluut voorzietin een gi-
gantische behoefte. Alleen het
bedonderde is dathet nietsmeer
biedt. Het heeft geen inhoud en
dankun jezeggen: diezalenvra-
gen om geen inhoud. Die liggen
indeberoemde deuk, diezijn ge-
lukkigen diebetalen er hun cen-
ten voor. De productie vaart er
wel bij, wat ik ze van harte gun
en ik vind ook datze daar nooit
mee moeten ophouden. Wat ik
wel vind is dater toch Curagaoe-
naars moeten zijn die stukken
moeten brengen met meer in-
houd. Waarbij ik die lach na-
tuurlijk niet uitsluit. Integen-
deel, ik weet maar al te goedhoe
groot de "lachkracht" is van de
taal Papiamentu.

anderekant te halenmaar er zit
iets onnatuurlijks in de hoogte
daarvan. Het is opboksen tegen
de bierkaai. De vrolijkheid van
de mensen is zo dun, daarprikje
zo door heen." De tegenstellin-
genzijninvergelijkingmet vroe-
ger, groter geworden, zo meent
Van Ulsen.

Vindt Van Ulsen veertig jaar
toneel voldoende en gaat het na
volgend jaarafbouwen worden?
"Ben je gek", klinkt het
antwoord zeer spontaan, "nee,
dóór! Ik zal nietzeggen zolangik
ademhaalmaarikbeneenvitaal
type."'
Hanneke vanKouwen

EUTHANASIE
Euthanasie is het onderwerp

van hetJubileumstuk"NoExit".
Een moeilijk onderwerp dat in
Nederland de laatste jaren we-
liswaar veel besproken is ge-
weest, maar datopCuragao nog
vrij onbekend is. Hoe denktvan
Ulsen dat zon onderwerp hier
zal aanslaan? "Ik speel in dit
stukeenwatoudere mandieniet
ziek is en dus niet om redenen
van pijn of geestelijke gesteld-
heid redenen heeft om dood te
willen gaan. Maarhij hangtdefi-
losofie aan, dathdj ophet hoogte-
punt vanzyn bestaan, zijn leven
wil eindigen. In de poging om
daar toe te komen, gaat de man
een speciale kliniek in, ontmoet
daareen jonge vrouw en zonder
dat het stuk met een ordinaire
bouquet- reeks romance eindigt,
ontstaat er door de gesprekken
over euthanasie een relatie
waardoor beider leven totaal
verandert. En ik denk zelfs,
maar datweet ik nogniet zeker,
hetooknietplaatsvindt of inhet
midden gelaten wordt. Het is
niet zozeer een pleidooi voor of
een aanklacht tegen euthanasie
maar er wordt gespeeld met het
begrip en wat mensen daarmee
doen.Hetwoord iszo beladen,zo-
alsal diewoorden zijnmaarmet
de tijd veranderd dat voordu-
rend." Van Ulsen denkt ook wel
dat het stuk het opCuragao zou
doen.

BEKENDE KRIEBEL
Van Ulsenkwam dit jaarvoor

het eerst om alleeneen vakantie
op het eiland door te brengen.
Door deontmoetingenmet oude
kennissen uithetvak, kreeg hij
toch ineens weer "die bekende
kriebel" in zynbloed "enik dacht
waarom doe ik nou niets hier",
aldus een lachende Van Ulsen.
Volgend jaarapril komt hijnaar
de Antillen met zijn jubi-
leumstuk "No Exit", een thea-
ter- voorstelling over euthana-
sie. "Maar dat vind ik te eenzij-
dig.Dat wil ikeenbeetje uitbrei-
den.Toenwerdhetplan geboren
om "Mal Pais", de Papiamentse
vertalingvanhetstuk"Marieke
van Nimwegen" opnieuw, geac-
tualiseerd, op de planken te
brengen." _

Vrij snel nadat het idee gebo-
ren was, werden de plannen al
concreter. Acteurs voor het stuk
zijner nog niet,maar Van Ulsen
is voornemens een aantal audi-
tiestehoudenin april.Datzal al-
lemaal in heelkorte tijd moeten
gebeuren maar daar heeft Van
Ulsen goede hoop over. Hij kijkt
erook echt naar uit: "Ikvind het
heel spannend.Vooralomdathet
een herhaling is, ben ik wel be-
nieuwd of dat lukt. Dat heb ik. hiernog nooiteerdergedaan."

Omdat Van Ulsen toch vreest
datdemensen nietnaarhet the-
ater zullen komen als daar een
voorstelling als "Marieke van
Nimwegen" gespeeld wordt,
heeft hij voorgesteld dit to-
neelstuk datgeactualiseerdgaat
worden doorEllis Juliana,wede-
rom als wagenspel te presente-
ren. "Ik stel me voor dathet mi-
rakelspel van datmeisjedatmet
de duivel op stap gaat van Wil-
lemstad naar Caracas, dat dat
het wel gaat doen. De schouw-
burg moetmaarnaar demensen
komen. Kijk, het wagenspel als
zodanig in de openlucht, het zo-

EENZIJDIG
Het theater op Curaao heeft

Henkvan Ulsen jarengeleden in
de kinderschoenen zien staan.
Hoe is dattheater in deloop der
jarengegroeid?Is hetvolwassen
geworden? "Nou nee, inhoude-
lijk zeker niet. Ik denk dathet
wel is gaan groeien maar heel
eenzijdig. Ik moetdanonmiddel-
lijk denken aan decollega's van
mij in Amsterdam, die kijken
min of meer neer op wat John
Lanting doet met het Theater
van de Lach. Een vrij banale,
voor de hand liggende manier
van mensen aan het lachen ma-
ken opbasis vanplatvloersheid,
middelmatig gedoe. Ik denk dat
Melchior bijvoorbeeld -wiens
voorstelling ik overigens nog
nooit heb gezien maar ik weet
dat het stampend vol is en heel
vaak gespeeld wordt- dat zon

ER BROEIT WAT
Vanwege dat eenzijdige ka-

rakter dat Van Ulsen meent dat
het theater op Curagao heeft,
vindt hij dit"matig". Zeker om-
datVan Ulsen er van overtuigd
is dat theater met meer inhoud,
zeker aan zou slaan. De dag na
het interview belt Henk van Ul-
senmij echterop.Hij had devori-
ge avond, na ons gesprek, en ook
die ochtend met verschillende
mensen gesproken en was tot de
ontdekking gekomen dat er wel
wat "broeit".Dat er wel degelijk
Antillianen bezig zijn met thea-
terdatmeerbiedt dan alleen "de
beroemde deuk". "Dat zou ik
graag in het interview opgeno-
men zien", zo verzocht Van Ul-
zen omdat hij het niet terecht
vond dat er een indruk gewekt
zouworden dathij het theater op
Curagao als "leeg" beschouwt
terwijl er ondertussen positieve
ontwikkelingengaande zijn.

Voor de gemiddelde Neder-
landse acteur en het gemiddelde
Nederlandserepertoire is er, te-
recht, zo benadrukt van Ulsen,
weinig belangstelling op het ei-
land. Niet alleen vanwege de
taal maarook omdatmen weinig
van de Nederlandse situatie af
weet. "Hetzou ook ergelitairzijn
om te denken dat ze hierop Ne-
derlands toneel zitten te
wachten. Een actrice als Mary
Dresselhuys (dierecentelijk nog
met eenvoorstellingop deAntil-
lenwas-HVK) zalvanwege haar
leeftijd en haar faam nog wel
twee volle zalen trekken", zo
twijfelt Van Ulsen een beetje.
Maar danvoegt hij er overtuigd
aan toe:"Kijkinmijngeval is het
zo dat, omdat ik zo vroeg begon-

NAPA
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ALGEMEEN

Un biahe
pa Cuba

...Pinar delRio: trahando i
humando...(ll)

«ElChe» naHabana...(B)

Tropicana: otro rumbera...(7)

...Pinar delRio: fabrika di
tabako...(2)

...Tropicana: rumberanan ma-
neragotadi awasero...(s)

ribamusika popular divnkinte-
tokrioyo. Aki, atrobeegrupo por
a disfrutódi vnambiente festivo
te denproméoranan dimardugé.
E grupo a kanta, di su banda,
kantikanan na papiamentu. E
famoso wals diPadü del Caribe,
"Abo so", a "pega", pasobra e ki-
taristakibanoa kedaripiti e me-
lodiaketu-bai. E grupodiKörsou
a keda kanta, kanta i bolbekan-
ta: "Ki dia mipor tin e onor "

Na kaminda pa hotel, vn dje
turistanan a saka dos maraka
(grandi irondo), peganankontra
otro ibisakv taekantante kuba-
na a regal'é nan. E otronan, ge-
pak denotro denvnbus chikito, a
gritadiharimentu. E turistanan
antiyanoa sinakonosé otro mihó
ikasi porbisa, nanakuminsé bi-
ra vn solo famia.

Dia 9 di yüli a sali atrobe pa
Habana. Na kaminda for di e
"touring-car" por a mira e "mo-
gotenan" di Valle de Vinalers
(serunan kv forma stranokv ta
parse olifantman drumi).A hasi
vn bishita na e "Cueva del In-
dio". Aki, denvnboto dimotor, a
keiru dor di e kuebanan bou di
superfisie di tera.Algun hende a
saborié nan awa di koko, ko-
miendo despues ekarni djekoko,
kv por akumpra ayaboupa $1.

Ora kv a yega Habanabèk, e
èrko a laga tur hende na kaya
denHotelRiviera. Esaki akousa
algun hilariteitbou di e famia di
Körsou. Na frontdesk e yufrou-
nan tabata purbakalma eturis-
tanan, bisando kv "tenemos vn
problema, senores". Esaki, ber-
dat, ta vn "problema" pae turis-
tanan, pasobra nan no ta kus-
tumbré dihaya vnkambernavn

...Soroa: un konhunto musikal
tipiko.JW)

hotel,kaminda nan mestersinta
"hörna", komo sifuera ta denvn
förnu nan ta. Cuba porwél di ke-
da sm fèrf su edifisionan, pero
asinakv bo laga vnturistakeda
denvnkamber dihotel,kaminda
etinkv soda densukama henter
anochi, anto eora sfba mishikv
su bèis!

E "mahaderia" kubano a yega
su kolmo, ora kv pasu mayan
anochi, ebus no ayega na tempu
pahibaefamia diKörsou nae ka-
barètkv yama "Tropicana". Por
anota vn malkontentodiparti di
eturistanan.

"Tropicana" ta vn lugé denai-
ru libre. Un grandiosoparke ka-
mindaturistanan por sinta wak
vn show espektakular i sensas-
honal. Tinbailerina na monton:
riba podium, na halturiba e tro-
nonnandipal'i mata, i denvnfila
bo tras of banda di bo mesa. Un
sensashon di algo tridimensho-
nal!Bistïnan briyante di turko-
ló. Un berdadero karnaval kon-
sentré den vnparke tropical.
Kantantenan kv ta drama nan
"sandunga" i nan alma salsero,
kompanó pa etokadónan di gua-
racha i guaguancó. I manera go-
tanan diawasero, erumberanan
ta pasa tembla kurpa, kousando
kishi-kishi deneespektadornan.
Na final, te band'i kuat'or di
mardugé, e animadorriba podi-
um a invite tur hende pa lanta
para i "join" e grandiosokarna-
val akifor dikaminda nan taba-
ta sinté. Tur hende a lantariba
pia itabatabaliadenkompas die
müsikakayente. Na e momento-
nan aki, niun hende no tabata
körda e retraso dje bus mas.

Pasu mayan, anochi, nos abol-
be Caracas bèk.

HENRY HABIBE
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RESIENTEMENTE UN
GRUPO di 28 turista di Kör-
sou a bishita Cubariba vn bi-
aha turistiko, organisa pa
"AntilliaanseReisvereni-
ging". Via Caracas a bula pa
Habana riba 4 di yüli.

E programa itinerario a brin-
davn "tour"paHabanaVieja, vn
ekskurshon pa Pinar del Rio
(parti mas oksidental di Cuba),
vn"tour" dordie pueblo diPinar
delRio (fabrika di siga), bishita
na Valle de Vinalesi na "Cueva
delIndio".

E yegada na èrport diHabana
("José Marti") tabatadenoranan
dimardugéi e ambienteno taba-
ta uno kv hende por a kompara
kv vn yegada na Caracas, San
Juan o Miami. E èrport aki ta
chikito, sinos realisakv ta trata
die islamasgrandiditeritorio di
Caribe. E no ta asina espasioso.
Pero e "touring-car" kv tabata
warda e grupo di turista pafó ta-
bata unokv basta komfort (èrko,
asiento bunita, bar i twalet). Di
èrport pahotel tabata mas o me-
nos meiora.

E dia siguiente a bai Habana
Vieja. Na kaminda por a mira
den ki mal estado mayoria di e
kasnan ta (a lo largo di "Male-
cón", kanto di lama).Eairudi la-
ma,kv susalpeter, takome e mu-
rayadi eedifisionan akilaganan
tur distribi.E guia a duna spli-
kashon di mil i vn kos. Historia
(for di tempudiColon) a desplega
su mes pa e turistanan. A pasa
den e barionman "kolonial" di
Habana Vieja. Tabatavn diaho-
pi kaluroso. Nafinal dje"gira" a
sinta dal serbes of otro kos friu
(pa baha set) na Palacio deArte-
sania Cubana.

E mes atardi (na kaminda pa
hotel)algun turistaabahapabai
presensia vnrepresentashon die
famoso Ballet Nashonal diCuba
(dir. Alicia Alonso) den Teatro
Garcia Lorca. Esaki tabata vn
espektakulo impreshonante.
Aki pora serakonosikv e beyesa
diekspreshon fisiko i korporal di
vn nivel hopi halto. I pa vnpreis
kv turhendepor paga! (e gobier-
no ta subsidiaeBallet Nashonal
aki enormemente).

Riba dia 7 di yüli a sali pa Pi-
nar delRfo. Nakaminda a bishi-
ta Soroa, vn lugé turistiko, ka-
mindatin vnparke natural dene
serunan. Dene "orquidiario" aki
tin diferente sorto di mata i flor:
di Afrika, Australia, Europa i
Amerika Latina. Durante e al-
muerso (Soroa) tabatin vn kon-
hunto tipiko, kv a basha su pie-
sanman popular manera guara-
cha, son montuno, cha-cha-cha i
guaguancó. For diemomentoaki
e èis duru entre e turistanan a
kuminsa dirti.Akibra e seriedat
vn poko. Ora kv e grupo tabata
"saboriando"sualmuerso,vn tu-
rista a lanta para i a manda vn
"saludo" staccato dendirekshon
diekubanonan, sintana vnotro
mesa: "Cuba, Cuba!". Imediata-
manete despues e grupo di Kör-
sou a grita na koro: "Ra, ra, ra!"
Despues: "Curagao, Curagao!"
Koro: "Ra,ra, ra!" Orakv vnpar
di e turistanan a aserka e kon-
hunto, pa mira si na Cuba nan
konosé tumba diKörsou, e kon-
huntoa kuminsé "ko'i" ritmo di
"Nos a sali parandakv vn pi'e
ham",kantó pa algun di e grupo
diKörsou.Répidamente despues
henter e grupo diKörsou i diCu-
batabataribadansflur tasakudi
kurpa di ariba te abou.

Djei a sigui den "touring-car"
pa Pinar delRio. E akogidanae
hoteltabataplasentero.E guia(e
biahaakivnhendemuhé)a duna
vn splikashon die programapa e
siguiente dia. E turistanan a
haya vn pelikula mira
(atrakshon diPinar delRfo) i a
bebe vn bebida tipiko dje lugé:
"Guayabita". E anochi eitabata
hasi hopi kalor. E abitantenan
tabatasinta lombasunüdennan
balkon i vn dama tabata uza su
wayer henter anochi. E turista-
nan a drumi denèrko, peroesaki
tabata laga hopi di desea

E diasiguienteahasivn"gira"
dordie pueblo diPinar delRio. A
bishita vn fabrika chikito di ta-
bako, kaminda e "tabakeronan"
ta lora blachi di tabako pa traha
siga. Tanto hende homber komo
hendemuhéta traha dene fébri-
kaaki.Tindinankuta traha300
mas anaaki nan. Tinhende bieu
i hende yong. Ora bo hasi nan
pregunta, ta kv sierto orguyo
nan takontestó bo: "Si, mitin 30
ana ta traha aki den".

Anochi, a bai asistf na vn
"Fiësta campesina", kaminda
despues di vnkuminda bon pré-
paré (galina humé), por a balia

...edifisionan na Habana den
malestado...(9)

KARIKARI
1752—Derode krab iseen
lekkernij, vooral klaarge-
maakt met kadushi en gi'
ambo; als het heeft gere-
gend komen ze overal t«
voorschijn.

1753— "Mijn tweede kind
heb ik verloren door het
boze oog. In de middagbe-
gon het met het hele li-
chaam te trekken en 's a-
vonds was het dood. Zelf'
een meisje van 18 kan eH
door sterven".

1754 —Bewesten het huil
van Ronde Klip zag mei
vroegervaakdwaallichte*
stilstaan. Er is ook al eens
gegraven, maar geen geld
ofgoudgevonden.

1755 — In de slaventijd
droegen demannen bij het
buitenwerk niet meer daH
een lendedoek, lantera; z ,
spaardenhunkleding.

1756— "Alser opeen och*
dia verhaaltjes worde»
verteld, moetje de schillen
van de pinda's ver wefl
gooien;want zou je met 51
manzijn, danzijneropeen'
maar50 over".

1757 — Een beetje kwik .
niet zo moeilijk te be-
machtigen; voor twe*
kwartjes krijg jeeen kap*
sule metkwik.

1758 — Voor een meisje Ü
heterg een spiegel te bre-
ken; het zal niet gemakke-
lijktrouwen.

1759 — Tegen een vijand:
"Neem een oude bezem,
liefst een basora di pita.
haaltde steeleruit, steekin
hetgateenpapiertjemetde
naam erop;begraafhemin
de mondi met een steen
erop."
1760 — "Veel handelaren
gieten op oudejaarsavond
champagneuit in hunzaak
met hetdoeleen goedever-
koop te hebben in het ko-
mende jaar".

1761 — "Als iemand op ]
klaarlichte dag wordtver-
moord, zal een wijze re-
chercheur de ogen van het
slachtoffer latenfotografe- j
ren, want daarin staat de
moordenaar in afge-
drukt".

1762 — In veel hofjes voor
een huis zie je het kleine
Elantje peon genaamd; het
rengt geluk.

1763—Ginese kippen heb-
ben onder meer dit voor»
dat zij al hun voedsel zen
zoekenen ookvinden.

1764 — "Grote meisjes op
een feest moeten vooral
hun zakdoeken goed op-
bergen, waarmee ze zich
het zweet hebben afge-
veegd; wat dat zyn midde-
len waarmee men hen
kwaadkan doen".

1765 — "De kaars die j«
voor een heilige hebt aan-
gestoken, mag je zelf niet
uitblazen,eenanderwel,o»
laat hem geheel opbran-
den". Is maar een weet.

1766 — Kombinatie va»
eten kan gevaarlijkzijn; z°
gaat bakoba eten en run*
drinken niet altijd goed
samen.

1767 — De oude man heeft
voorzijn huiseen blinkend
stuk staal opgehangen*
waarop een paar blauwe
flesjes zijn bevestigd, bo-
vendien een spiegeltje en
watzilverpapier.

1768—"Jemoet mensen je
kristelijke naam niet ver-
tellen. Niemand weet, da*
ikClement heet; ze zouden
er kwaad mee kunnen
doen".

1769 — "Mensen die een
oogmeer openhebben dan
het andere hebben vaak
het boze oog; pas ervoor
op".

1770 —De zwarte spelden
die ze bij brua gebruiken»
zijn niethiertekrijgen, vff*in het buitenland. Ze zijo
grootenhelemaal zwarten
hebben een grote zwarte
kop.

1771 _ » 'S Nachts in d«
mondi kom je altijd zum'
bis tegen; wy noemen da*
bo takontra zamajo".

1772 —Kadushi moetje
nietzonderer ietsbij eten!
jemaakt het bij voorbaat
klaar met zoutevis, var-
kensstaart of ook wel met
karké^de grote schelp. __

Paul Brenneker J

..."touring-car" ku basta
komfort../!)
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Tripoli heeft geen belangstelling voor bemiddelings-pogingen

Tsjaad wint een
slag maar niet de
oorlog tegen Libië

Geruststelling

weest en dat de Aouzou- strook
deeluitmaakte vanzijngrondge-
bied toenhet in 1960onafhanke-
lijk werd. Gadaffi daarentegen
beweert dathet gebied op grond
van hetverdrag bij Libiëhoort.

Gadaffi's troepen bezetten de
dorre strook land in 1973, kort
nadat de toenmalige Tsjadische
president Fransois Tombalbaye
een bezoek aan Libië had ge-
bracht. Hij keerde toen terug
metdemededelingdatLibië voor
58 miljoen dollarhulpzou geven
aan Tsjaad.

Sindsdien circuleert in Afri-
kaanse diplomatieke kringen
het hardnekkige gerucht dat
Tombalbaye in een geheime
transactie deAouzou-strook had
verkocht.Hetverhaalwil datLi-
bië nu in ruil daarvoorook de
steun aan deMoslem-rebellen in
het noordenvan Tsjaad zou sta-
ken. Maar niettemin is de Li-
bische kolonel zich ook daarna
actief blijven bemoeien met de
conflicten in Tsjaad. Insommige
Afrikaanse hoofdsteden gaf dat
voedsel aan devrees datGadaffi
uitwas opgrootIslamitische Sa-
hel-rijk onderLibische leiding,
datzich uitzou moeten strekken
vanTripoli tot Dakar.
(uit deHaagsche Courant).

GEHEIME TRANSACTIE

Het Franse leger heeft in het
kader van "operatie- Sperwer"
logistieke steun verleend aan
het Tsjadische leger bij de strijd
tegen de Libiërs. Maar Parijs
heeft zich altijd terughoudend
opgesteld tegenover Tsjadisc\e
overzoeken om hulp bij de her-
overing van deAouzou- strook,
uit vrees voor een rechtstreekse
botsing met Libië. De Franse
regering heeft er bij deregering-
Habré op aan gedrongen het ge-
schil voor te leggen aan het In-
ternationaal GerechtshofinDen
Haag.

Maar Libië heeft tot dusver
weinig belangstelling getoond
voor bemiddelings- pogingen.
Een missie van de Organisatie
van Afrikaanse Eenheid, dievo-
rige maand verslag uitbracht
van de top van Afrikaanse
staatshoofden over haar bemid-
delings- pogingen, beklaagde
zich ook al over het gebrek aan
Libische medewerking.

Het afgelopen voorjaar heeft
het Tsjadische legereen succes-
vol offensief uitgevoerd in het
noorden van het land en de Li-
biërs verdreven van hun
luchtmacht- basis in Ouadi
Doum, waar meer dan 1.200Li-
bische militairen gesneuveld
zoudenzijn. De strategischeoase
Faya Largeau viel daarna zon-
der dater een schotwerd gelost
in Tsjadische handen. Maar het
isvoor heteerst sindsdeLibische
annexatievan deAouzou-strook
in 1973 dathet Tsjadische leger
voet zet in ditgebieden daarmee
een forse knauw toebrengt aan
Gadaffi'sprestige.

TERUGHOUDEND

Radio-Tripoli bevestigde voor
het eerst datTsjadische troepen
een aanval hebben uitgevoerd in
Aouzou, datwerd aangeduid als
"Libisch grondgebied". Libië
heeft de Veiligheidsraadvan de
Verenigde Naties en de Organi-
satie vanAfrikaanseEenheid op
de hoogte gesteld van de Tsja-
dische agressie tegen Libisch
grondgebied". Het Libische mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken waarschuwde datLibië "het
recht heeft omzich met allemid-
delentegen deze agressie te ver-
weren". In de Libische berichten
wordt niet duidelijk gemaakt of
het plaatsje Aouzou, het be-
stuurlijk centrum van het ge-
bied, inderdaad in handen van
het Tsjadische leger is gevallen,
zoals N'Djamena beweert.

Tsjaad beschouwt de Aouzou-
strook, die sinds 1973 doorLibië
werd bezet, als integraal deel
vanzijngrondgebied.De geschil-
lenover het verloopvan degrens
tussen Tsjaad en Libië dateren
noguitdekoloniale periode. Vol-
gens Tsjaad zijnzijn troepen tot
aanval overgegaan om een op-
marsvan 3.000 Libische militai-
ren naar de Noord-Tsjadische
stad Bardai af te slaan. Vervol-
gens zette het Tsjadische leger
een tegenoffensief inen verdreef
de Libiërs uit deplaats Aouzou.

Maar N'Djamena geeft toe dat
een Libische luchtmacht- basis
ten noorden van de plaats Aou-
zou nog in Libische handen is.
Volgens Westerse militaire ex-
pertswordt dezebasisdoor enke-
le duizendenLibische militairen
verdedigd.Zolang dezebasisniet
is veroverd, kan Tsjaad niet de
volledige controle uitoefenen
over deAouzou- strook.

De berichten over de herove-
ring van de Aouzou- strook we-
zen op een belangrijke overwin-
ningvoor Tsjaad. Maar de daar-
op volgende berichten over zwa-
re Libische bombardementen
gavenaan dat deoorlognog lang
niet is afgelopen.

N'DJAMENA/PARIJS —
"Het Libische bezettingsle-
ger is volledig op deknieën
gedwongen", juichte Radio-
N'Djamena. "De territoriale
integriteit van Tsjaad is her-
steld"

Tsjaad redeneert dat dit ver-
dragdusnooitrechtsgeldig is ge-

MUSSOLINI
Het geschil over de Aouzou-

strook gaat terug tot 1935 toen
de Italiaanse dictator Benito
Mussolini na de veroveringvan
Libië een verdrag sloot met de
Franse premier Pierre Laval
waarbij het noorden van Tsjaad
aan Italië werd afgestaan. Het
Franse parlement ging vervol-
gens met dat verdrag aceoord,
maar noch Italië nochFrankrijk
hebbenhetverdragooitgeratifi-
ceerd.

Brazilie's
bekendste
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overleden
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...vluchtelingenzoeken een veilig
heenkomen in het Thaise
grensgebiedalsgevolgvan degu-
errillastrijd...

lingen tussen het legeren Zhang
Zhong Min, die aan het hoofd
staatvan eenregiment van dere-
bellen.

denen opkwamenvoor debelan-
genvan deminderheden. In 1927
werd de Nanyang Communis-
tische Partij van Maleisië opge-
richt. Met name Chinezen die
zich verzetten tegen de discrimi-
natiedoor demachthebbers wer-
den lid. Van 1948 tot 1960 wer-
dendecommunisten doordeMa-
leisischeautoriteiten en deBrit-
ten uit hun bolwerken in het
noorden van het land verdreven
naar schuilplaatsen in het zuid-
en van Thailand.

&OR NAM RON — Aan de

' jaar durende guerrilla-
«'rijd van de Maleisische
r'Uununistische Party komt

een einde.
Militaire operatiesvan Thaise

J;Berings- troepen enhetopgro-
». schaal overlopen van voorma-
y* rebellen hebben er voor ge-
jogd dat nog slechts zon 800
SNandelingen actiefzijn in het

grensgebied.
* ientallen jaren hebben de

zich schuilgehou-
/^ in hetoerwoud van Thailand
? .Waaruit zij stellingen aan-een in Maleisië. Nu hebbeneW hun geweren ingeruild
ü°f een schoffel en verbouwen

?J groenten en rijst op het land
pt zij gratis hebben gekregen

voor het staken van de
yijd. De Thaise autoriteiten

datook deresteren-
_*800rebellenhunverzet zullenHen.
k «n het Thaise dorpje Bar Nam

hebbenzich 250voormalige
gevestigd. Zij maakten

pi uit van een groep van 711
re eerder dit jaarde strijd heb-
-7*ll gestaakt en zijn overgelo-
"&■ Volgens deThaise opperbe-
ye'hebber generaal Chaovalit
L°ögchaiyuth is het einde voor
i .^communistische verzet na-

"Hetprobleemisnuhoewijze
i*"_rdakmoeten gevenals ze al-
J^aaluit het oerwoudkomen",
Ij. onlangs.

j. "et Maleisische communis-
njfche verzet stamt uit de door*ünese communisten geinspi-
"** _ie arbeidersbeweging in de5^ _ twintig. De Chinese com-
Jj^nisten stuurden agenten
jj^rMaleisië die daarhun ideo-
gje verspreidden, scholen op-
aten, vakbondenorganiseer-

UITLEVERING
Maleisië heeft niet om de uit-

levering van de opstandelingen
gevraagd maar heeft zelfs aan-
geboden om bij te dragen in de
kosten om devoormalige opstan-
delingenondertebrengen. Thai-
land zal derebellen alleenmaar
uitwijzen als zij daar mee in-
stemmen. In Bar Nam Ron wo-
nen nu voormalige strijdmak-
kers. Ze leren Thais, lezen Chi-
nese klassieke werken, bewer-
ken het land en hebben andere
bezigheden. De 59- jarigeChie
Chen is de voormalige secreta-
ris- generaal van de Marx-
itische- Leninistische fractie
van hetverzet. Hijmaakte sinds
1948 deel uit van derebellen.
"Onze vijanden bestaan niet
meer en daarommoeten revolu-
tionairen realisten worden",
meentChiu. Hij heeftzich samen
metzijnvrouw inaprilovergege-
ven. Hijwil in Thailand een rub-
berplantage beginnen. "Demen-
sen raken moe van de ideologie
en de klassenstrijd", aldus Chin
Feng, een 32- jarigevoormalige
Chinese student die zich eve-
neens heeft overgegeven. Hij
heeft het dan nog niet over het
extra lokkertje: het Thaise leger
geeft iedere voormalige rebel
een dagelijkse bedrag van 18
baht (ongeveer 1,50 gulden) en
elke familie krijgteen stuk land
van 2,5 hectare.

SAMENGEWERKT
In de afgelopen jaren hebben

deThaise en Maleisische autori-
teiten samengewerkt bij de be-
strijding van derebellen. In au-
gustus 1983werd een belangrij-
ke basis van derebellen opge-
rold. In mei van dit jaarwerden
intotaal 16kampen aangevallen
en overmeesterd door Thaise
troepen terwijl Maleisische sol-
daten devluchtenderebellen te-
gen hielden, zodat de communis-
ten in Thailandmoesten blijven.
Generaal- majoorOpashad aan-
gekondigd dat het Thaise leger
een grootoffensiefzal lanceren.

Maar de Thaise autoriteiten
zijn tot het inzicht gekomen dat
militaire acties alleen niet hel-
pen.De strijdkost vele levensen
materieel. "Onderhandelingen
zijn goedkoper en dienen beide
partijen", aldus kolonel
Bunchorn Chavarnsil,
woordvoerder van het comman-
do van het Vierde Leger dat in
het grensgebied opereert. Sinds
1980 nebben kleine aantallen
opstandelingen het amnestie-
aanbod van de Thaise regering
geaccepteerd. Dit jaarzijner tot
dusver711 rebellen overgelopen
na maandenlange onderhande-

in Midden Amerika
Hoopvolle ontwikkelingen

ook voornamelijk bedoeld voor
debinnenlandse politiek: de ter-
mijnvoor een bestand liep afop
hetmomentdatdeAmerikaanse
regering om nieuw geld voor de
contras moest gaanvragen.

Er zijn door de vroegere poli-
tieke leiders tijdens de bijeen-
komst enige weinig hartelijke
woorden gesproken ten aanzien
van het militaire regime, maar
tegenhet lichtvan watookin or-
dentelijke democratieën tijdens
verkiezings- campagnes aan
verbaal geweld wordt gespuid,
ging het slechtsom sterk onder-
koelde en in algemene termen
gehulde kritiek. Desondanks
barstte onder een flink deelvan
demanschappen van legerleider
Bouterse een storm van heftige
verontwaardiging los. Op hoge
toon eisten de "bataljons- com-
mandanten" hetvertrek van le-
gerleiderBouterseuithettopbe-
raad, het overlegorgaanvan le-
ger,politieke partijen,vakbewe-
gingenen bedrijfsleven.

De schadevieluiteindelijk nog
wel mee. Na24uurbedenktijd te
hebbengevraagd, stapte Bouter-
se inderdaad uit het beraad,
maar hij zal zich daarin nogwel
oplagerniveaulatenvervangen.
Die ontwikkelingkan erop wij-
zen, dat Bouterse bereid blijft
zich in te zetten voor een goed
verloop van deeindnovember te
houden verkiezingen. Het bete-
kent echter ook, datBouterse te
maken heeft met een krachtige
oppositie binnen zijn eigenmili-
taire gelederen, waarvan in ie-
der gevaleen flinkdeelhelemaal
geen vrije verkiezingen wenst.
"Welke politieke partij de ver-
kiezingen ook zal winnen, zij zal
rekening moeten houden met
het leger", lietBouterse zijn
manschappen ter geruststelling
weten. Geruststellend voor een
eerlijk verloop van deverkiezin-
genen devormingvan eenvolks-
vertegenwoordigingen eenrege-
ringnaar dewens van dekiezers
is die opmerking echter
geenszins.

(uit deHaagsche Courant)

ER IS DE laatste maanden een
gematigd optimisme ontstaan
ten aanzien van de ontwikkelin-
gen in Suriname. De in samen-
werking metallebetrokken par-
tijen bereikte overeenstemming
over hetvolgende maand te hou-
denreferendum over een nieuwe
grondwet en dedaarop volgende
verkiezingen leken de weg te
openennaar eenrespectabele te-
rugkeer tot normale democra-
tische verhoudingen. Tot voor
kort wekten de militaire
machthebbers deindrukdiever-
kiezingen niet al te opvallend te
willenfrustreren. Bleefdevraag
ofzij ookwerkelijkbereidzouden
zyn na die verkiezingen de niet
via de stembus bereikte macht
prijs tegeven. Hetkost na dere-
centeontwikkelingenmoeite op-
timistisch te blijven over een po-
sitief antwoord op dievraag.

De problemen begonnen al
aan devooravond van de door de
"oude" politiekepartijen georga-
niseerde manifestatie ter op-
richting van een gezamenlijk
"Frontvoor de democratie". Via
allerlei manipulaties heeft het
militair gezag geprobeerd een
massale opkomst te verhinde-
ren. Dat er toch 60.000mensen
kwamen—gesproken wordtvan
de grootste manifestatie in de
Surinaamse geschiedenis — be-
wijst hoezeerhet overgrote deel
van de Surinaamse bevolking
verlangt naar een terugkeer tot
verhoudingen, waarin niet de
loop van het geweer, maar de
loop van vrije verkiezingen de
politieke verhoudingen bepaalt.
Het betekent ook, dat de Suri-
naamse bevolkingweer vertrou-
wen heeft in de politieke leiders
vanvoor de militaire coupen be-
reid is ze hun in hetverleden ge-
maakte fouten te vergeven. Te-
kenend voor de huidige verhou-
dingenis, datdedoorhetmilitair
gezag gecontroleerde staatstele-
visie volledig aan de unieke ma-
nifestatie voorbij ging.

tegen te gaan. Volgen., het ac-
eoord van Guatemala moet de
buitenlandse steun aan ongere-
gelde strijdmachten worden ge-
staakt. Over steun aan officiële
strijdmachten is geen passage
opgenomen. Hetbetekent datde
Verenigde Staten kunnen door-
gaanhet Salvadoraanseleger te
steunen, maar ook dat de Sovje-
tunie wapens kan blijven leve-
ren aan hetbewind in Managua.
En het gaat de Amerikaanse
regering zeker niet alleen om de
vraag of debevolking van Nica-
ragua in vrijheid haar regering
kan kiezen. Het belangrijkste
doel is voorkomen dat de Sovje-
tunie vaste grond onder devoet
krijgt in Midden-Amerika.

President Ortega heeft gezegd
dat de regering- Reagan ver-
antwoordelijk is voor het slagen
of mislukken van het aceoord
van Guatemala. Hij gaat daar-
mee wel erg makkelijk voorbij
aan het feit dat de Sandinisten
nuzelfookveel woorden moeten
omzetten in daden. Bovendien
geeft het hoofdstuk El Salvador
problemen, omdat de Salvado-
raanse guerrilla- strijders be-
trekkelijk autonoom opereren.
Maar wie na deze belangrijke
eerste stap op vrede hoopt in
Midden-Amerika, moet nu zijn
ogenrichten opWashington.

(uit hetNCRHandelsblad).

Drummond Andrade heeft
zichin zijnbeste tijdfelverzet
tegen detoenemende Europse
invloed in de Braziliaanse
cultuur. Van hem werd werk
in zes talen vertaald. Dit ge-
beurdeonder meer in Tsjecho
Slowakije. In de jaren 40
schreef hij een befaamd ge-
worden artikel Sentimentos
do Mundo waarin hij uiteen-
zette waarom hij het commu-
nisme de rug toe had ge-
draaid. Hij is overigensaltijd
de journalistiek trouw geble-
ven. De dichter was ge-
trouwd. Hij laat zijn echtge-
note achter en twee klein-
kinderen.

RIO DE JANEIRO—
Debe-

kendste hedendaagse
schrijvervan Brazilië Car-
los Drummond de Andra-
de is als gevolg van een
hart- infarct op 84- jarige
leeftijd overleden. Dit ge-
beurde tien dagen na de
doodvan zijn dochter.

Hij voerde indertijd de"mo-
dernistische" stroming aan
als dichter.In 1930publiceer-
de hij zijn eerste bundel. Be-
kendheid verwierven Er ligt
een steen in het midden van
hetpaden dekronieken- bun-
delDe beursen het leven. Hij
waslangetijdkroniek- schrij-
ver bij de liberale krant van
Rio deJaneiroJornaldoBra-
sil. Hijwerdzaterdagopgeno-
men nadat hijeen hartaanval
hadgehad.Datwas detweede
infarct binnen een jaar. Zijn
dochter overleed aan kanker,
maar heeft zich lange tijd te-
gen de ziekte verzet. Maria
Juliette Andrade was ook
dichteres.

Vreemd genoeg lijkt het juist
Reagans plan tezijn geweest dat
het aceoordin Guatemalamoge-
lijk heeft gemaakt. De vooruit-
zichten waren slecht: een eerder
geplande vergadering moest
worden uitgesteld, en het plan
vanReagan leek bedoeld om de
Middenamerikaanse presiden-
ten in verwarring te brengen.
Maar president Arias van Costa
Rica heeft gesuggereerd dat het
juistReagansvoorstel was datde
vijf landen ervan doordrong dat
zij zelfeen aceoord moesten zien
te bereiken. De Middenameri-
kaanse landenhebben debal nu
teruggespeeld naar Reagan. Hy
moet bewijzen dathethem ernst
is alshijzegt te streven naarvre-
de in Midden-Amerika.

Dathet aceoord van Guatema-
la afwijkt van Reagans eigen
voorstel, kan niet het grootste
obstakel zijn voor een ja-woord
uit Washington. Het staat er ze-
ker niet haaks op, en de Demo-
craat JimWright, die Reagans
plan steunde, heeft al gezegd dat
het Middenamerikaanse plan
voorrang moetkrijgen.

Maar het grootste probleem
voor deAmerikaanseregering is
dat middelen ontbreken om de
Cubaanse en Russische invloed

j^ÊDEIS HET nog langniet in
j'dden-Amerika,maar de ge-
jpchteeraan is niet langer een
v'rsenschim. De "procedure
L?°r de vestiging van een
wichtige en duurzame vrede in
.ldden-Amerika" waarover Ni-
(j? agua,ElSalvador, Honduras,
J^temala en Costa Rica over-
stemmingbereikten, is in es-

_e een verklaringvan goede
eenteken datdezelanden el-

gT311 het voordeel van de twijfel
In eenregio, dieal jaren. °rdt verscheurd door interne

j.Jflicten, is zon gezamenlijke
». tentie- verklaring bemoedi-
J.M. Tegen veler verwachting
,T6 nutoch eeneerstestapgezetp <*en weg vol hindernissen.
jJJ-'g eerste test voor de duur-jj^&heidvan het aceoordkomt
N**r dagen. Dan komen de mi-eters van Buitenlandse Zaken
{j!? de vyf landen bijeen in Santj^ador. Zij moeten een beginyj*kenmetdeconcreteinvulling. & de afspraken over onder
.n e amnes^e voor opstande-
gjjgen die de wapens neerleg-
* *. dialoog met de niet-
tj *aPende oppositie, demoera-

Sering en herstel van de
en, nog moeilijker,

(J* 1"het toezicht hierop. Het ac-
van Guatemalaroept voor

v 'ificatieen controle dehulp in
W de Contadora- groep, maar.y* isaleens eerdergestruikeld
\yy de vraag hoe moet worden

opnaleving van de af-

Ombinnen negentigdagenja-
ren van argwaan en wantrou-
wen te overwinnen, is nog niet
eens de moeilijkste opgave. De
geweren van de opstandelingen
inMidden-Amerikazwijgenniet
wanneer devijfpresidenten daar
totvrede besluiten.De guerrilla-
strijdersvan El Salvadoren Gu-
atemala, decontras en deAmeri-
kaanse regering hebben nog
nietsondertekend. Het Salvado-
raanse verzet heeft al laten we-
ten er niet over te peinzen zo-
maar de wapensneer te leggen.
De contras zeggen aarzelend dat
ze alleen over een staakt-het-
vuren willen praten als de troe-
penaanbeide zijdenblijven waar
ze zijn, en dat het aceoord van
Guatemala niet voorziet in
sanctiesals de Sandinisten hun
beloftes niet houden. En presi-
dentReagan, diehet aceoordpo-
litiek gezien nietkon afwijzen,
wilde niet meerkwyt dan dat de
Verenigde Staten "zo hulpvaar-
digmogelijk" zullen zijn.

Het aceoord van Guatemala,
dat is gebaseerd op een ontwerp
van president Arias van Costa
Rica, biedt meer mogelijkheden
voorrust in deregio dan devoor-
stellen, die Reagan had gelan-
ceerd. Het richt zich nietvrijwel
uitsluitend op Nicaragua, zoals
Reagan deed, maar neemt alle
conflict- haarden in aanmer-
king. Bovendien geefthetde lan-
deneenmaand langer de tijd om
een staakt-het-vurentot standte
brengen. Reagans plan was dan

MP_
”Mensenrakenmoevandeideologie”

Guerrilla Maleisische communisten
eindigt vreedzaam in Thailand
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Woorden invullen

Het Paard

Katten en honden zijn, als ze niet samen opgroeien, el-
kaarsvijanden.Dit komt, omdat ze ieder een anderetaal
spreken. Als een kat zijn pootje optilt, betekent dat: pas
op,kom niet dichterbij. Maar bij een hondbetekent het,
dat hij jeaardig vindt en met jewil spelen. Daar begin-
nendeproblemen dusal. Als dehond dankwispelt, omte
laten zien hoe aardighij jewel vindt, gaathethelemaal
mis.Wantals dekat metzijn staartzwaait,betekenthet,
dat ze boos is enklaar staat om zich te verdedigen. De
ruzie kan niet uitblijven!

Te dik is nietgoed. Mageremensen leven meestal langer
dandikkemensen. Maarsomskan diktejelevenredden-
Een dikkevisser had zes uur lang in de winter in dezee
gelegen voor hij gered werd. Dankzij zijn vetlaag, die
hem tegen dekou beschermde, is hij in leven gebleven.

Oplossing Spreekwoorden:
pjaauisaSBpjS ap übb jajoqsi %vq q\ l.u&i°

9\oa2 uaqqaq sapjodauia^jj g .puaiiA axiaA uaa usp onnq apaoS -&
._qag 2 y_H ofaTP 'tranrau ap ;am uaiaoi af _ iaf^uooj uftz ot°
}UHni afjuoog 9 .pußiqag puom apuep uazßjqagpjßq i_>_g 9 '.ysBv6\

ynnppiaq^fqjag $ .uapuiA_>od ap uipuoqbq "g _puoui aputpno.
yaaq puo^suaSaóm a_ % .si jijaqag ïaq'sißOZ aCqaSoA lapaj 'I

IN HOEVEEL minuten
kun je van het bovenste
pijltje doorhet glasdoolhof
naar het onderste pijltje
komen.

TEKENEN

Hij kijkt om en kijkt
recht in de ogen van een
paard. Toch volgt hij de
raad van het dier op, draai
de bougies vast en start
zijn motor. Die loopt als
een zonnetje. Helemaal op
van de zenuwen rijdt de
man naar deeerste debes-
te boerderij, om daar zijn
verhaal te doen.

De boer luistert aan-
dachtig, krabt zich eens
achter een oor en vraagt
dan:

"Was het mijn witte
paard of mijn zwarte
paard?"

"Een witte! Ik weet het
zeker, een witte!"hijgde de
geschrokken man.

De boer knikt kalm:
"Dan hebt u geboft", zegt
hij. "Want diezwarte heeft
geen bal verstand van
auto's "

EEN MAN rijdt met een
peperdure Mercedes door
een verlaten streek. De
motorbegintrare geluiden
te maken en even later
staat het prachtige ver-
voermiddel stil,vlaJt naast
een groene weide. De man
staptuit, maakt de motor-
kap open en staart er in.
Dan hoorthy een stemzeg-
gen: "Draai de bougies
even vast. Dat is alles".

Doolhof
OPLOSSING Cijferspel:

9.1

Oplossing Woorden invullen:
pj_Bd oi ismra "6 _&

8 ipuaa ■_ idee 9 .soa'-9 .MnjßM*
Ê ïsbbij g .uajjjßA g _dßeq.fi '1

OplossingDoolhof:

doorNel Basilio

JEZOU NIETzeggen datMiepie
enKoentje, tweekleine muisjes,
zulke goeie vrienden waren. Ze
maakten de hele dagruzie! Tot-
dat op zekere dag Maar laat
ik jullievertellen wat er die dag
gebeurde.

Miepie en Koentje trippelden
door de mondi en maakten ruzie
over hun staartjes. "Die van mij
is veel langer", zei Koentje met
zijn neus in de lucht. "Maar die
van mij isveel mooier", zei Mie-
pie kattig. En ze waren elkaar
vast in de snorharen gevlogen Puzzel van de week

kwam, niet gauw opzij gespron-
gen was, warer ze pardoes tegen
hem opgebotst. "Is het weer zo
ver", zei kabouter Brr boos en
trok de muisjes uit elkaar.
"Waarom moeten jullienu weer
vechten"? Hij wilde me niet van
de mango laten eten", piepte
Miepie. "Ik heb die mango ge-
vonden. Hij is van mij"!
schreeuwde Koentje. Kabouter
Brr schuddezijn hoofd. "Wat een

En dat deden de muisjes. Ze
aten hun buikjes dik en rond,
kropen toen tevreden naast el-
kaar onder een grote steen en
sliepen wel twee uur lang. Zó
moe waren ze. En weetje wat nu
het gekke was? Ze hebben nooit
meer ruzie gemaakt. Voortaan
deeldenze allessamen, net zoals
kabouter Brr het hun geleerd
had. En het kon hen ook niet
meer schelen wie nu eigenlijk
het mooiste staartje had. Daar
waren ze nu veel te goeie
vriendjesvoor. Echte vriendjes!

ruzie omniets", zuchttehij. Toen
pakte hij de muisjes iederin hun
nekvel en zette Koentje aan de
enekantvan demangoen Miepie
aan de andere kant. "Er is ge-
noeg voor wel zes muisjes", zei
hij. "Vooruit eet"!

deelvan eenhuis; 20.opho-
ging om water tegen te
houden; 22. riviertje in
Noord-Brabant; 24. sterke
drank; 26. wonder; 27.
rund; 28.keukengerei; 30.
soort schoen; 32. kweken;
34. derde persoon enkel-
voud van menen; 36. deel
van een schip; 38. hals; 41.
sarren; 43. getal; 44. verle-
dentijdvan lenen; 45. stuk
maken; 46. paling; 47.
minder vast; 49. muurhol-
te; 52. muzieknoot; 54.
voertuig; 56. voorzetsel;
57. bovendien; 59. roem;
61. smalle weg; 63. bin-
nenste van een vrucht; 64.
munteenheid; 66. gij; 68.
uitroep; 70. thans; 71. ad
interim (afkorting).

ZIE VOOR OPLOSSING
van de winnaar de kin-
derkrantover twee weken.
Stuur je oplossing vóór 8
september 1987 naar de
Amigoe (Scherpenheuvel
z/nofP.O. Box 577;Aruba
- Nassaustraat 110;Bonai-
re - de heer Linkels, P.O-
.Box 122, Bonaire) en zet
op deenveloppe:KINDER-
PUZZEL.
Winnaarvan de week is:

HORIZONTAAL; 1. die-
renwoning; 4. beroep; 7.
opperwezen; 10. rivier in
Nederland; 14. kle-
dingstuk; 15. heleboel; 16.
karakter; 18. tocht; 19.
okay; 20. vervoeging van
doen; 21. dwaas; 23. deel
van koren; 25. deel van
mast; 26. gek; 27. jongen;
29. zoen; 31. pienter; 32.
dicht; 33. kleefmiddel; 35.
voegwoord; 36. part; 37.
voedsel; 39. broer van
Kam; 40. watervogel; 42.
hals; 45. meubelstuk; 48.
een ogenblik; 50. ontken-
ning; 51. knaagdier; 52.
palmmerg; 53. het likken;
55. stekeligeplant; 57. jon-
gensnaam; 58. gij; 60.
vruchtennat; 62. hals; 63.
bosje gras; 64. rund; 65.
zeer; 67. raadgeving; 69.
schattig; 71. 100 m 2; 72.
nee; 73. aanwijzend voor-
naamwoord; 74. voordeel;
75. getal.

De jeans (spijkerbroek) werd in 1873 uitgevonden als
een eenvoudige werkbroek doorLevi Strauss, een Duit-
ser, dieals 17-jarigejongennaarAmerikawas gekomen.
Defirma Levi Strauss & Co. bestaat nog steeds!Ze heeft
maar liefst 40.000 mensen in dienstin meer dan70 lan-
den. Per jaar worden er alleen al buiten Amerika 380
miljoen jeansverkocht. Dat is weleens anders geweest.
Tot 1940 bleef de jeanseen werkbroek, die alleen door
boeren en cowboys gedragenwerd. En in 1950toen iede-
reen hembegon tedragen,washet opverschillende scho-
len ten strengste verboden hemte dragen. Dat was niet
netjes!

Verbind de punten van 1 tot 15. Dan zie je waaralle
muizen van dromen.

VERTICAAL: 1. kinde-
ren; 2. bovendien; 3. okay;
4. ouderwetse meisjes-
naam; 5. oosterlengte; 6.
honden- verblijfplaats; 7.
onderdak voor auto's; 8.
onder andere; 9. spoedig;
11. slee; 12. verwaande
houding; 13. uiteinde van
een beest; 15. gevuld; 17.

René Koek
SpaansLagoenweg 7

Aruba

EEN MUIZEDROOM

7. Er is een vreemde
in de bijt.

8. Hij is zo koppig als een

9. Het schip is met man
en vergaan.
10. Een blind kan daar
geen schade doen.

Hij ontvangt een waarde-
bon van ’.15,- van Augus-
tinus Boekhandel.
Oplossing vorigekeer:

UIER
IDEE
EEND
REDE

1. Datmeisje is een onno-
zel

2. Hij is zo dom als het
achtereindvan een

3. Zij iszobang alseen
4. Eén maakt nog

geen zomer.
5. Die man is zo slim als

een
6. Toenkwam plotseling

de uit demouw.

Mopjes

alsKoentje toen nietnetover een
dadel struikelde. "Hé, een da-
del", lachte Miepie en vergat
haar staartje. "Ik heb hem ge-
vonden", schreeuwde Koentje.
"Ik zag hem het eerst", piepte
Miepie. En het volgende
ogenblik rolden ze toch nogover
de grond. Ze stompten elkaar op
hun neus en trokkenaaneikaars
oren. Enze trappelden zo hard in
het rond en tegen de dadel, dat
diezomaarwegrolde.Regelrecht
naar Pinkie die daar met zijn
karretje liep. "Ha", lachte Pin-
kie. "Eendadel.Dieneem ikmee
voor mamaPoetsje. Daneten we
morgen dadeltaart".

Tja, en toen de muisjes uitge-
vlochtenwaren was de dadelver-
dwenen. Verdrietig sjokten ze
verder. "Het was jouw schuld",
bromde Koentje. "Nietes", zei
Miepie. "Welles", piepte Koen-
tje. "Nietes", gildeMiepie. "Wil-
len julliejemond wel eens hou-
den!" Een grote dikke zwarte
spin liet zich plotseling aan een
lange draad naar beneden zak-
ken. Bijna op hun neus. "Huh-
huh", schrokken de muisjes en
zetten het op een lopen.

"Ik ben moe", zuchtte Miepie.
"Ik heb honger^', zuchtte Koen-
tje. "Waren we die dadel maar
nietkwijtgeraakt". "Daar is een
"naisveld", wees Miepie. "Laten
we maïskorrelszoeken". Maar
)ijdeeerste debestekorrel dieze
zagen ging het al weer mis. "Ik
zaghem heteerst'? gildeMiepie.
"Niet waar", schreeuwdeKoen-
tje. "Gulzigaard", gilde Miepie
nog harder. "Kijk naar jezelf',
piepteKoentje woedend.Tja,als
jevlak bij een mensentuinzoveel
lawaai maakt! Het scheelde
maar een haartje ofeen grotero-
de kat hadhun tepakken gekre-
gen. Nog net optijd konden ze in
een paar struiken duiken.

En daar liepen ze even later
weer. Moe, warm, hongerig en
verdrietig. Zemaakten nieteens
meer ruzie, maar sjokten met
hun neusjes bijna op de grond
verder. "Au!" schreeuwdeKoen-
tjetoen opeens. Hijwastegeneen
mooie grote mango opgelopen
die daar zo maar middenop het
pad lag. De muisjes vergaten op
slaghoe moe en verdrietigze wa-
ren. "Een mango", lachte Miepie
bly. "Helemaal voor mijalleen",
knikte Koentje stralend. "Op je
neus", piepte Miepie kwaad en
begon aan demango teknabbe-
len."Hé, blyfer af'! schreeuwde
Koentje verontwaardigd en
duwdeMiepie weg. Miepie duw-
deterug.En jahoor,hetwasweer
zo ver. Schreeuwend en piepend
rolden demuisjes over de grond.
En alskabouter Brr dienet langs

Mevrouw: "Watis datnu
voor iets geks! Jekoopt
eentube tandpasta en je
krijgt er een pakje
shampoobij kado".
Winkeljuffrouw: "Dat is
voor het geval uhaarop
uw tanden hebt, me-
vrouw!"

Moeder komt thuis met
een mooie plant.
Dochter Lucy: "Is dat
een rubberplant,
mama?"
Kleine broertje: "Joh,
doe niet zo stom. Je ziet
toch zo, dat hij echt is!"

Er is circus op de tv.
Twee zusjes kijken hoe
een man messen naar
een meisje gooit. Alle
messen komen keurig,
zoals het hoort, precies
naast het lichaam de ar-
men en benen van het
meisje terecht.
Zegt het ene zusje tegen
het andere: "Hij kan er
helemaal niets van. Ik
zou meteen raak
gooien!"

Emiel zit aan tafel. Op
een gegeven ogenblik
moet hij vreselijk geeu-
wen. Zegt zijn vrouw:
"Nu je toch je mond
open hebt, roept Jantje
even binnen, dan gaan
we eten!"

Cijferspel

KIJK NAARdezekoe en je
zult ontdekken, dat hij uit
louter cijfers is opge-
bouwd. Tel die cijfers eens
bij elkaar. Welke totaal
krijg je? Kun je deze twee gezichten afmaken?

SpreekwoordenDe vechtjassen
KINDERPAGINA

HIER ZIJN tien spreekwoorden, waar niets van klopt
Kun jij ze goed maken?

1. leder vogeltje zingt dan de mond gebrand.
2. De morgenstond hebben grote oren.
3. De hondkomt om zijn loontje.
4. Eerlijkheid heeft goudin de mond.
5. Beter hard geblazen dan eenverre vriend.
6. Boontje aan de galggesmeerd.
7. Je moetroeien duurt het langst.
8. Beter een goedebuur in de pot vinden.
9. Kleine potjes met deriem, die jehebt.

10.Dat is boter, zoals gebekt is.

Wist je dat

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1987
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°Ppuntvan vriendschap: f
Een LinzerTorte l

bakken voor j
jevriend! t

_.l

Nooit meer
V|"eemdgaan hè.

PI. II !;
v. ::
"^_

jQr^ de katoenen dra-:;
i '^van een mopbou-::i *n verliefde vogels::

fier hun nestje.
Pie

k^ i

en Jan,
Hinktvoor deze 2fij-;;
v^eken en jullie gast- ;;nlneid.

Jaapen Brenda.
y.....,.,.. i

IL I
Or s*eun '>e'e'cent o"****- j
dly veel voor me. Zonder ?
j steun zou ik het nietred- t
i"-Nuwel en daarom hou t

°*_ovreselijkveel van je. I
Bolletje. _i

t~~rde 11 november-vogels

%?* "changer" gemist, maar < "\vï^_mkechtewisselenophet "-i^jd-anstoneel, waarvan jullie','■"'ijltwel getuigenkunnen zijn. "

-v Een gelukkige danser. :

Aan Narijders en
Sprockels:

Dankjewel
Ineke

E.
Voordegenemetdegroot-
ste mond en de beste
partner heb jeeen verras-
sende klassering weten te
bereiken.

I.

VERTICAAL: 1. Eenrots vol af-
val; 2. Op tijd, snoodaard; 3. Be-
zopen doek; 4. Schoeiselvoor een
file; 5. Ukunt dit doen met drie;
7. Er isvan deketting in de dozen
gedaan; 8. Goed bekeken, men
heeft juisthet spel beëindigd; 9.
En de koker uit Overijssel; 14.
Verbazingwekkend, iedereen is
er! 16.Vasthoudend gedierte; 18.
Duitendief; 20.Kent U deze me-
neeraan zngezeur?21. Is devet-
te buitenlander nog aan het
eten?23.ZitU in deerwt in Gel-
derland? 25. Troost zonder thee
een beeld; 26. Bij pijn valt P uit
dooreen spijker.
UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
is uiteindelijkalsgelukkige win-
naar van de weekprijs van 25
guldengetrokken:

de mier als iets onaangenaams;
15.Hij heeftnietdehoogte, S, in-
tegendeel; 17. En zo vallen de
bacterieën op U neer; 19. Erg
vies en te zwartachtig; 21. Ker-
men op schragen; 22. Wie te laat
is voor de tweede oogst; 24. Lo-

jJZONTAAL: 1.Rommelig
i. ! 6. Een reu in C is onge-
£s 10.Kijk en lachalsUeen
7 aat; 11.Wat Utebeurtvalt,
geïndevan Uw bestaan; 12.~ rhaar is een kwaad wijf met
Hogerug! 13. C. kwam voor

Albert Harms
Cuquiscistraat 10

Aruba
De winnaar kan zijn prijs na
identificatieafhalen op hetkan-
toor van deAmigoe Aruba, Nas-
saustraat 110 (tijdens kan-
tooruren).

Pakkerdies Oplossingen moeten ingediend
zijnvóóß donderdag3 september
1987 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL

Curagao - P.0.8. 577; Aruba -
Nassaustraat 110 en Bonaire -
Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. de heerHubertLinkels.

DE GOEDE inzendinghader al-
dusuit moeten zien:

f* WW W W W —:— — — — w .^ -*r -*r — "<

Lor,
Bedankt voor een ge-
weldig leuke vakantie.
TotKerst'BB.

Gerrit, Herrie, Gerrie.

In memoriam Strauss
Jezag ermisschien nietmeer
zo mooi uit, maar voor mij
was je het symbool van een
heleboel liefde. Jij bent nu
weg. maar die liefde duurt
gelukkig nog altijd voort.

WIE GEÏNTERESSEERDIS in deautobranchekanna het beha-
lenvan hetdiplomaLBO, MAVO, HAVO ofVWOeen groot aantalvervolgopleidingen volgen.Ruwwegkun jedevervolgopleidingen
verdelen in drie groepen, n.1.: commercieel, administratief- orga-
nisatorisch en technisch. In dit artikel wordt aandacht besteed
aan de autotechniek. Bezitters van een LBO of MAVO diploma
kunnen verder studeren op MBO- niveau.Aan sommigeMTS-en
kun jena dedriejarigeopleidingwerktuigbouwkunde een 2-jari-
gevervolgopleidingvolgenvoor motorvoertuig-techniek.De ver-
volgopleidingkent een theoretisch en een praktisch jaar.

De meestbekende MTS op hetgebiedvan autotechniek is diein
Apeldoorn. Dit is een 4-jarigeopleiding waarbij de studenten in
hetderde leerjaardepraktijk in gaan.

Totdeopleidingkunnen toegelaten worden diegenendieinhet
bezit zijnvan een diplomaLBO ofMAVO,ofeen overgangsbewijs
van 3- HAVO/VWÖ naar devierdeklas. Zonder wis- en natuur-
kunde in hetpakket is dekans op aanname nihil.

In diezelfde stadvind jede HTS voor autotechniek.Dit is eve-
neens een 4-jarige opleiding. Om toegelaten te kunnen worden
moetje beschikken over een MTS, HAVO of VWO diploma met
wis- en natuurkunde in hetpakket.

Overigens is het met een HAVO ofVWO diplomaook mogelijk
toegelaten teworden tot hettweede leerjaarvan deMTS,een mo-
gelijkheid diezeker voor leerlingen die nietuitblinken in wis- en
natuurkunde demoite van het overwegen waard is.

Hetonderwijs is gesplitst ineen aantaltheoretischeeneenaan-
tal praktijkgerichte vakken. Tot de laatste groep behoren vakte-
kenen, metaalbewerking,lassenenplaatwerken, depraktijkvan
verbrandingsmotoren en electrotechniek.

Tot het theoretisch gedeelte horen vakken als voertuigen-
techniek, verbrandingsmotorenen electrotechniek.Deze vakken
worden ondersteund doorwiskunde, natuurkundeen mechanica.

Welkeberoeps- mogelijkhedenbieden debovengenoemdeoplei-
dingen? In de praktijk blijkt dat veel afgestudeerden van zowel
MTS als HTS midden- en hogerkader functies gaan bekleden in
garagesenwerkplaatsen. Een anderdeelkomtterechtbij defabri-
cage, een mogelijkheid die we op de Antillen en Aruba (nog) niet
kennen. Verzekerings-maatschappijenbiedenook almogelijkhe-
denin verband met hetbeoordelen van schade-claims.

Voor degenen diena hetbehalen van het MTS- diplomaverder
willen studerem bestaat de mogelijkheid van een vervolgoplei-
ding VBBM (Vervolgopleiding Bedrijfskunde en Bedrijfsmecha-
nisatie Motorvoertuigen). In dezeopleiding van 1 jaarligt het ac-
cent op debedrijfskundige vakken algemene en commerciëleeco-
nomie, bedrijfsorganisatieenbedrijfs- administratie, bedrijfseco-
nomie, recht en verzekering.

Naast debovengenoemde studie-mogelijkhedenbestaat nogde
mogelijkheid een studie te volgenaan het Instituutvoor deAuto-
handel(IVA) inDriebergen. Het instituutleidtniet allenopvoor
de autohandel; er wordt ookruim aandacht besteed aan deauto-
techniek.

Het IVA is een particulier instituut. Dat betekent datje geen
beroep kunt doen op deWet Studie- financiering. Wie echter in
staat is dekostenvoor heteerste studiejaar(ca. 8000,-) zelftevol-
doen, maakt in het volgende studiejaareem goede kans in aan-
merking tekomen voor een gemeentelijke of provinciale studie-
beurs.

Wil men na de MTS en HTS nogverder studeren, dan blijft de
mogelijkheidvan een studie aan eenvan deTechnischeUniversi-
teiten. De studie werktuigbouwkunde geeft uitstekende moge-
lijkheden om jeverder te specialiseren in derichtingen voertuig-
techfïiek en vervoertechniek.

Adressen: MTS- Autotechniek, Loolaan 46, 7315 AD Apel-
doorn; HTS- Autotechniek, Condorweg 10, 7332 AC Apeldoorn;
Instituutvoor deAutohandel,Hogesteeg 2a,3972JTDriebergen.

PEDROCASIMIRI

In 312 vond hij de dood in de
slagbij dePons MilviusofdeMil-
vische Brug. Maxentius was ty-
dens zijn regering te Rome be-
gonnen met de bouw van een
enorme basiliek. U dientechter
bij hetlezenvan datwoord "basi-
liek" wel te beseffen, dat in de
vóór- christelijke Romeinse tyd
een basiliek geen voor de ere-
dienstbestemdgebouwwas. Van
een eertijds Grieks koningspa-
leisgroeide hetbegrip "basiliek"
uit toteen monumentaleruimte,
geschikt voor rechtszittingen,
beurszaken, geldtransacties,
vergaderingen en massa- mee-
tingen. De grote zijbeuken dien-
den tot wandelgangen of
staanplaatsen voor de toeschou-
wers.

Eerst tijdens deregering van
Konstantijn de Grote gaat het
begrip "basiliek" langzamer-
hand derichting van een majes-
tueus kerkgebouw uit.Konstan-
tijn de Grote heeft voor de vol-
tooiing van de Maxentius- basi-
liek zorggedragen. Het indru-
kwekkende gebouw op het Fo-
rum Romanurn kwam in 315 ge-
reed. De middenbreuk, die een
spanwijdte van 25 meter had,
werd door driekruisgewelven
bekroond. De zijbeuken waren
overdekt met drie tongewelven.
Van de Basiliek van Maxentius
is één zijschip of zijbreuk tot op
heden bewaardgebleven,terwijl
deresten van hetmiddenschip
een diepe indruk geven van de
kennis, dekunst en dedurfvan
de oudeRomeinen, die met hun
voor ons nog altijd primitieve
hulpmiddelen er in slaagden op
veertig meter hoogte een span-
wijdte van 25 meter te over-
bruggen.

In het Olympische jaar 1960
meldenzich deItaliaansePoste-
rijen opnieuw present met een
Olympische serie, die wederom
in elkopzicht lofverdient.De ne-
gen zegels vertonen alle de
Olympische ringen. Daarnaast
staat ophet zegelvan 5 lires het
embleem van deXVH- de Olym-
piade. Voor de verklaring van
dat embleem moeten we weer
eens in de mythologie- boeken

EEN ZEGEL VAN 110 liresmet
de ruine of derestanten van de
Basiliek van Maxentiusals ze-
gelbeeld sluit de pre- Olym-
pische serie 1959 van Italië af.
Genoemde Maxentius zijn we
reeds inhetrelaasoverKonstan-
tijn de Grote tegengekomen.
Maxentius was de zoon van kei-
zer Maximianus. Toen deze in
305 tegelijk met keizer Diocleti-
anus deregeringneerlegde, ver-
wachtteMaxentius totCaesar te
wordenbenoemd.Die hoopbleek
ijdel. Maxentius trok nu naar
Rome, waar hij doorallerlei chi-
canes hetzover wist teschoppen,
dat men hem in 306 tot keizer
uitriep. Door zijn wreedheid te-
genover dechristenen verschr .
te hij Konstantijn een gerede
aanleidingom tegen hem op te
trekken.

dierenbescherming

Laat ernuplotseling inhetoe-
verriet zon landrot als een wol-
vin opduiken, die, volkomenelke
evolutie- theorie minachtend, in
despartelendekleuters eenpaar
van haar eigen nakomelingen
ontdekt. Vervolgens zich in het
bezit waantvaneendiplomared-
dend- zwemmen, met ware
doodsverachting zich onverv-
aard in het zilte nat werpt, Ro-
mulus en Remus de oever
opsleepten tenslotte alstoppunt
van ongerijmdheid uit haar
reeds lang vergane rondborstig-
heid nogzoveelmelk weet tepu-
ren, dat de levensgeestenbij de
drenkelingen weerkeren. Rome
en de XVII- de Olympiade heb-
ben daarmee hun wapenschild
gevonden. Hoe zo? Daarover de
volgende week.

M.ARVIS
(wordt vervolgd)

Oorlogsgod en vader Mars, de
door de natuur aangewezen be-
schermer van Romulus en Re-
musdruktezich bij deze gelegen-
heid prachtig en ook moeder
Rhea Silvia lietzichnietzien.Zij
had genoeg aan zichzelf om het
vege lijf te bergen. Ergo, Romu-
lus en Remus werden snel en
vakkundig door Amulius' mak-
kers in een ofandere Italiaanse
rivier gedumpt met een ferry-
kaartje enkelereis Walhalla op
zak. In de mythologie is echter
van alles mogelijk.

bladeren. De Romeinse oor-
logsgod Mars, die volkomen
identiek is met de Griekse god
Ares (debiologische wonderzoon
van Hera), hadeens een keer een
tamelijk duisteronderhoud met
onverhoopte gevolgen met een
zekere Rhea Silvia. Deze verte-
genwoordigstervan het zwakke
geslacht was niet zomaar de
eerste de beste. Zij was de
dochtervan ene Numitor,dieer-
gens in de wijdeRomeinse vlak-
ten hetkoningschap probeerde
uit te oefenen over anderhalve
man en een verzameling koe-
beesten, schapen en geiten.

Dit karweigelukte hemmetal
tebesten opeenkwade dagwipte
zijn bloedeigen broer Amulius
hem vierkant uit het zadel. In-
tussen was het Mars- Rhea- on-
derhoud zichtbaar geworden in
een voorspoedig opgroeiende
tweeling, toegerustmet defraaie
namen van Romulus en Remus.
In die langvervlogen tijden
heerstenopdeRomeinsevlakten
andere zeden en gewoonten dan
in deeeuw, waarinwijnu leven.
Destijds behoorde het volstrekt
tothetnormale gedragspatroon,
dat een nieuwbakken heerser
zijn bewind aanving met een
grootscheepse schoonmaak on-
derde getrouwen van zijn voor-
ganger. In casu: Amulius stuur-
dezijnteamgenoten inhet catch-
en kül- vak te straat op om Nu-
mitor's familieleden, in het bij-
zonder de mannelijke vertegen-
woordigers daarvan, in gezwin-
de vaart naar het grafte bege-
leiden.

KARINO — WOORD VAN de
week. Een fijn woord, méér dan
het Hollandse "genegenheid";
"kindness" komt er iets dichter
bij. Karino heeft warmte, bijna
iets liefkozends. Karino dus —
weet u waar u veel daarvankan

vinden? Op het Dierenasiel op
Parera,bij onze honden:hunoog-
jesschitteren, hun staarten zijn
druk in deweer, zij zijn absoluut
bereid u, demens, inhun hart op
te nemen. Ook thuis bijuw eigen
honden, katten misschien iets

Alleen iemand uitSt. Maar-
ten kan de Bank van Enge-
landlaten springen.Alsnog
een knuffel uit Nederland.

Vu diKörsou por ta dushi hende
pero tin kv ta tende mes nan noketende.
Nan ta sushaKörsou smfin.
Ta manerakv ta orea mes nan no tin.

Mientras gobièrnuta gastando bosh'i plaka,
pa libra nos die.o. sangura i di djaka,
tin hende ta sigui tirasush'abou,
mientras gobièrnu ta laga hasi'etrabou.

Undakubobira, Ql |Oh/\l Isushibo ta mira. %__ _t Ë m^% lIIJ _L J _ _
Undakubobai, -»■ w ■ ■ w __*__■__ ■
bo ta hanasush'abou dizai. ■
Kiko e sushounantin kv nes, l_ \_r l_r \****>
kv ekosnan kv nan ta hasi'ey tarobes.
Ta susha nan ta sushabai. ■
Pa nan Körsou sm sushi ta muchu sai. I I __* Wf*\ é~_

Ma si enberdatnan ta sintinan mes dushi,
dor disigui hasiKörsou mas sushi, \fanto e temp'ayega, wL If I
pa pon'un fin ne wega. I %, ***\_W | <^^ *\_*_
Or'un mucha hasikos dimala mucha,
bo ta papia kune sperando k'e ta skucha.
Peroora palabra no ta yuda mas,
mester hasi algu otro pa sukabes bai bèk waterpas.

Si nan mester laga vn gran sushou,
vn djesnankv malamente ta sigui sushaKörsou,
drumi lunananlargu meimei diyen dikos fis i sushi,
ta kasi sigurkv su sanger lo baikushi.

Lo ta bonp'esnan di malafe parapens'un ratu,
paso ta sigurkv niun dinan noke tal tratu.
Ta mihó nan busk'unmanera huza nankoko,
i stop di abuza dinos dushiKörsou vnpoko.

UnKörsou limpi ta na benifisio di turhende.
Kv sushedat enkambio ta enfermedatnan so porrende.
Fuera djesey ta sigurkun Körsou limpi ibunita,
lo pone masturista disidi dihasi nos isla vnbishita.
Demonstrakv bo tadignoyu diKörsou.
Stop ditira sush'abou.
Nos lobiba muchu muchu masdushi,
rib'unKörsou limpi ism sushi.

E.R.V. DEMEI

Recept
Balchi den sweet and sour sous

Pa: 6 persona
Mesterpa e balchi:
V% liber dikarni mula
Va liber dikarni diporko mula
3 kuchara di maisena
2 kuchara di soya sous
1 kuchara di binablanku

salu na smaak
1 kuchara di ehèmber na puiru
2 kuchara di siboyolargu, körta chiki

pa e sous:
V* kup suku
2 kuchara di maisena

salu na smak
1 kucharita di zeta di zjozolï
1 kuchara di cider vinegar
1 kuchara di soya sous
V, kup dibuyon di galina

Moda dipréparé:
1. Meskla tur e ingredientenanpae balein. Meskla

bon i lag'emeskla para "sosega" un ratu. Forma
balchi, no muchu grandi di e meskla.

2. Traha e sous, mesklandoe buyon di galina,poko
poko den e otro ingredientenan.Drei bon pa e no
kria pipita. Lag'é para, te ora e balchinan takla.

3. Hasa ebalchinan den zetakayente, bruaku poko
margarine. Laga e balchinan skore, pero tene
nan kayente.

4. Drei e meskla die sous, si el asakikeinta e souste
ora ekuminsa bira diki. Drei e bon i basha e sous
riba e balchinan.

Mensen- en dierenlevens zijn
zó met elkaar verweven, hoe is
het mogelijk, dat dieren gewoon
wordenvergeten! Heb ü weleens
in de Jeugdbibliotheekrondge-
neusd? Enig idee hoe ongeloof-
lijk veel boeken daar zijn te le-
zen, waarin dieren de hoofdrol
spelen? En toch komen ze er
maar zeldenaan te pas. Behalve
als ergens voor gebruikt
(misbruikt?) kunnen worden.

Karino — "het kost niets, is
niet te koop, maar maakt zowel
ontvanger als gever behoorlijk
rijker", aldus Nydia Ecury. He-
lemaalmee eens. Eén stapjever-
der: mensen, wees niet zo ver-
moeiend alleen met jezelfbezig— sta open voor andere levende
wezens! Dit was een boodschap
van de DIERENBESCHER-
MING—kv karino!

Neem een voorbeeld aan hun
karino en betrek hen in wat u
aan anderen geeft. Trek die lijn
eens door — waarom is het dat
dieren altijd uit deboot vallen?
Slechts een enkele organisatie
denkt maar ooitaan dieren. Wij
citeren uit de Beurs- en
Nieuwsberichten van donder-
dag 11 juni jl., waarin de start
van de campagne wordtbelicht:
"de Stichting voor bevorderen
van positieve waarden vindt dat
genegenheid, karino, een bepa-
lend ingrediënt behoort te zijn
van ons dagelijks gedragen dat
ongeacht ofhetom grote of klei-
ne, lokale of buitenlandse men-
sen gaat". EN DE DIEREN??

Bij het bezoek van HM konin-
gin Beatrix dit jaaropLandhuis
Sorsaca een scala van organisa-
ties uitonze gemeenschap uitge-
nodigd. Niemand dacht er zelfs
aan iemand uit te nodigen, die
voor de dierenspreken. Wij heb-
ben zo het gevoel, dat Hare Ma-
jesteithetbest hadgewaardeerd.
Zijkomt over als een vrouw met
wijde blik en brede belangstel-
ling voor al wat leeft op deze, on-
ze aardbol.

minder. Maar toch, die onvoor-
waardelijke "karino", diezijvoor
demens voelen, spontaan,volop,
van kleine pup en kitten afaan.
Tenzij de mens hen daarin heeft
gestoord!!

gé'szittenU op dehuid; 27. Zend
een rad om derichting te bepa-
len; 28. Is er voer voor dekaper?
29. En van Anton krijgt U hem
aangeboden; 30. Dat is dit.

AUTO'S
Kruiswoordpuzzel

ONTSPANNING

toevenvan "Pakkerdjes",dierespectievelijk vijfentien guldenkos-N[ÏJSöscbied 611 bijhetredactie- secretariaat van deAmigoe. De Ami-b^. °ehoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" opvan zijn inhoudte weigeren.

Postzegels

KIES - KEURIG
MPA
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Robert-Jan Lensink

Als je deraad van de juf
op school ook zo goed
opvolgt, komt het wel
goed.

IJ.
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...opgenomen in de Curagaose
communiteit van de Zusters van
Schijndel...

...de Heer heeft grote dingen met
ons gedaan...

mogelijk te staan naast de min-
der-bevoorrechten. Alles wat ik
in eigendom heb, mijntalenten
en gaven, dat alles wil ik met
anderen delen. Zo luidt de gelof-
te- tekst.

Alssymbolen van dezeverbon-
denheid, welkein degeloftenligt
opgesloten, kregen de nieuwe
zusters hunring en ketting aan-
geboden nadat deze gezegend
waren en uiteindelijk ook de
kaars, diezij brandendmeevoer-
dentoen zij naar buiten gingen.
Als een licht in de nacht,
zichtbaarvoor allen, die een be-
roep op henwillen doen. En dan
metvoorkeur de armen van wie
ook de Curagaose gemeenschap
er zovelen kent, in al hun ver-
scheidenheid en schakeringen.

Daarbij kunnen zij zich ge-

Gezien de menselijke beper-
kingen "zweer ik dat ik in mijn
eentje nietvolledig zal slagen,
tenzij met de kracht van God.
Ook dit wil ik aanvaarden", al-
dus de gelofte-tekst. De geloften
werden op die zaterdagavond,
terwijl dezonplaats maaktevoor
het duistervan denieuwenacht,
aanvaarddoorzuster Florentina
namens hethoofdbestuurvan de
congregatie in Nederland.

Hetvolk isnamelijkopwegom
op eigen benen te staan, zoals
iedere mens op zijn eigen benen

Duidelijk werd daarbij gewe-
zen, in een der liederen, naar de
noodzaak, dat de Curacaose be-
volkingzich ook over zijn geeste-
lijke toekomst bezorgd gaat ma-
ken. Daartoe moeten alle buur-
ten hunkrachten inspannen.
Om een einde te maken aan het
kwaad, maar vooral ook om de
kroon tezetten opditwerk: deze-
geen vreugdevoor iedereen.

Word wakker,jeugdvan Cura-
gao.Luister naar Christus, onze
Heer. Met animo en met elan.
Help de mensen steeds weer, zo-
datChristus altijd in de huisge-
zinnen en in alle harten kan
regeren. Dit was het ope-
ningslied van een plechtigheid
in de Dominicuskerk, welke ge-
kenmerkt werd door hoop en
overtuiging. Hoop dat het werk
van deZusters van Schijndel zal
worden voortgezet en vertrou-
wendater mensenbereidblijven
zichvoor dekatholieke kerk in te
zetten.

WORD WAKKER JEUGD
van Curagao, word wakker,
zo klonk het uit honderden
kelen op 15 augustus in de
kerk van Montana toen Ana-
bella Martina en Marveline
Davelaar huntijdelijke gelof-
ten aflegden als zusters van
decongregatievan deZusters
van Liefde, van Jezusen Ma-
ria, Moeder van Goeden bij-
stand,beterbekend opdeAn-
tillen als de Zusters van
Schijndel.

...namens dé congregatie neemt
zuster Florentina de nieuw ge-
profeste leden aan...

Religieus zijn is getuige zijn
zoals het christen- zijn op zich
ook een getuigezijn is. Over het
getuigenishandeldedeeerste le-
zingvan Johannes, inzijneerste
brief: "Het getuigenis is name-
lijk dat God ons eeuwig leven
geeften ditleven is inZijn Kind.
Degene die de Zoon heeft, heeft
leven, degene die de Zoon van
God nietheeft, heeft ook geen le-
ven". Dezelfde Johannesschreef
ookdeevangelietekstwaarin Je-
zus aan zijn twaalf leerlingen
vraagt: Willen julliemisschien
ook gaan? Namens de twaalfzei
Petrus toen: Heer naar wie zou-
den we dan moeten gaan? Uw
woordenzijn dewoordenvan het
eeuwig leven en wij geloven en
weten datGijdeHeiligevan God
zijt. Jezusreageerde hierop met:
Heb ik niet jullie alle twaalf ge-
kozen?

Het getuigenis gaat over le-
ven. Dit moet men in het dage-
lijkse levenuitdrukken. Danzal
men een licht zijn van hoop.
Maar in een der liederen werd

moet staat, om zich een zekere
toekomst te verwerven. Zo ook
zal er overal, ;n alle woningen,
hoop opkomen enzal iedereen de
krachtenbundelen inhetbelang
van de vrede en het geluk. Zo
zong men.

Van deze hoop getuigde het
jongeren-koor en de band met
voor een deel ook oorspronkelij-
ke liederen. Zo kreeg de viering
een feestelijke karakter en
kwam er inderdaad vertrouwen
tot uitdrukking. Dit kon zich ui-
ten in het opstandingslied Glo-
ria, Gloria, Alleluya en aan het
einde van deviering inhetsteeds
imponerende Grandi bo ta.

De tweede vraag was: Aan-
vaarden jullie de ongehuwde
staat omwillevan hetRijk Gods,
als een mogelijkheid om samen
met anderen meer beschikbaar
te zijn om te mediteren en het
Evangelie tebeleven in dedienst
aan onze mensheid, waarvoor
Jezus zijn leven heeft gegeven?

gaan staan, die arm zijn en hen
verlossing te brengen en bevrij-
dinguithun situatie? Willen jul-
lie dearmoedezoekenenbeleven
van het geloofsamen met het
Volk Gods en dit volgens het
woord van Christus: alsde arme
van geest?

wel opgemerkt dat"ons volk be-
droefd is omdat het ontbreekt
aan geloof in onze jongerenom
Jezus te volgen. Als priester, of
alsreligieus.

Wat het levenals religieus, in
ditgeval indecongregatievande
Zusters van Schijndel inhoudt,
blijkt uit de gelofte- tekst. Tot
driemaal toe bevestigd door een
duidelijke Ja,datwillen wij,door
Anabellaen Marveline: Geloven
jullie,zo luiddedeeerste vraag,
in deevangelischearmoede?Zijn
julliebereid omnaast degenente

.ja, datwillenwij

Colleges
Hermans
op Curaçao

De derdevraag tenslotte: Zijn
julliebereid tot gehoorzaamheid
en tot luisteren naar allen, die
zich tot julliewenden? Om ver-
antwoordelijk te zijnin volledige
vrijheiden eenheidmetde ande-
re zusters in jullie gemeenschap
en wel in echte toewijzing aan
hetwerk dat jullie te verrichten
krijgen? Zijn julliebereid tot ge-
hoorzaamheid en tot luisteren
om zo jullielevenalsreligieus te
zien alseenvervullingvan dewil
van God?

Concreetbetekent ditverbond
op basis van de drie geloften dat
men als zuster het leven van de
ongehuwde leidt om vrij te zijn
voor hetRijk Gods enom denaas-
te alsChristus tekunnenbemin-
nen. Zo zal men ook het voor-
beeld va_i Jezuskunnen volgen
en zich in volledige vrijheid aan
de wil, van God te onderwerpen
en de congregatie te gehoorza-
men en naar "alle mensen, die in
oprechtheid behoefte hebben te
luisteren". De belofte houdt ook
in eenvoudig te leven en zoveel

sterkt voelen door de we-
tenschap, dat "deHeergrotedin-
gen heeft gedaan, voor zijnvolk,
om dat te verlossen", van welke
wetenschapeeuwen geledenMa-
ria getuigde wierfeestdag op die
gedenkwaardige 15e augustus
werd gevierd. Die wetenschap
"doet een liedopkomen uithet
hart van de mens, een liedvoor
deHeer".

Maar, zo getuigde pastoor Ru-
dyJosepainzijnpreek tijdens de-
ze plechtigheid, hetkan demens
diezich geeftaan Godop een ge-
geven ogenblik ook zelf duister
worden.Hijkanvoor eendonker-

te komen te staan in zijn ge-
loofsleven, in zijn religieus zijn
en hij en zijkan overvallenwor-
den door vragen. In zon situatie
echter kan men altijd bij Maria
aankloppen, diekan luisteren en
zo helptom het lichtweerte vin-
den. Maria verwijst naar Hem,
die "de grote dingen heeft ge-
daan". "Die metliefdekijkt naar
de nederigen, die dehongerigen
voedsel geeft en die voor dear-
men een voorkeurs- liefde heeft.
Maardieooknakomtwatbeloofd
is en dieons als mensenblijftvol-
genomdatzij zijnkinderenzijn",
zoals het magnificatzegt.

Bij het overlijden van FESSKA docent
Leven van Hermans illustratie van fundamentele opvattingen christendom

' DRS. LOUHERMANS ï\
INDEVOL-MENSELUKEIjj \de kan de mens ontdekken <%
Hij-die-er-is zicherin uitspTff1De dood wordt hier voorbij t
streefd en het leven heeft deo«*jL
hand: ...doordat God zelflw f,
is.EnmetHem begint levenvO°j
goedvoor ieder die in liefde#'
(Lou Hermans in een comrl&
taar oppassages uit hetH°°'
lied).

Voor Lou (Hermans — RED)
als gelovige was de Schrift, als
grondslag en norm van het ge-
loof, slechtsinhaar diepste bete-
kenis toegankelijk voor zover de
toets van de rede niet werd ge-
schuwd. Zijn geloofwas een rati-
oneelgeloof. Daarom had hij zon
grote moeite om dat wat hem
overkomen was te plaatsen. Ge-
lukkigishijhieringeholpen door
develemensen,diehem metzorg
hebben omringd. Hij is ontzet-
tend dankbaar en blij geweest
omwille van de talrijke blijken
van genegenheid tijdens de
laatste wekenvanzijn leven. Hij
was dankbaar voor dezorgen en
de liefdevanzijnfamilie, van de

derheeft moeten lijden, die deze
rechtlijnigheid aan den lijve
heeft ondervonden. De docent in
debijbel- exegese aan deUniver-
siteit voor Theologie en Pasto-
raat in Heerlen was namelijk
niet alleen docent, hij heeft on-
der meer ook aan het vroegere
grootseminarie van Roermond
een gezonde financiële basis ge-
geven. Desondanks kon er bij
zijn veertig- jarigepriesterfeest
in 1986 van het bisdomRoer-
mondgeen bedankje af. Hij heeft
dit als erg pijnlijk ervaren. Zo
bleek uit depreek tijdens de uit-
vaartmis van LouHermans. De-
ze houding van dekant van het
bisdom heeft hem erg hoog geze-
ten. Daarom dit citaat uit deze
homilie:

Er is echter een tweede be-
langrijke gegeven in het ver-
haal, namelijk de vaststelling
dat de Heer Thomas pas ver-
schijnt wanneer deze zich terug
bij zijn medeleerlingen had ge-
voegd. Precies in de leerlingen-
gemeenschap komt hij tot het

steld.Van hem stamt immersde
meestindringende geloofs-belij-
denisvanhet heleNieuweTesta-
ment: Mijn Heer en mijn God.
Nergens was Jezus als God aan-
gesproken tenzijde in deze pas-
sus van het Johannes- Evange-
lie. Thomas is derepresentant
van alle gelovigen, die niet het
voorrecht hadden een recht-
streekseervaringop te doenvan
deverrezen Heer; diegeengetui-
gen waren van het lege graf. In
defiguur en hetwedervaren van
Thomas heeft Johannes de mo-
gelijkheids- voorwaarden en de
structuurvan elkverrijzenis-ge-
loofaangegeven.Dit geloofisge-
stoeld op getuigenis. Met deze
toedracht heeft Thomas blijk-
baar moeite. Hij kan zijn mede-
leerlingen niet geloven. Wan-
neer de Heer hem verschijnt en
hij op zyn beurt tosgeloofkomt,
hoort hij echter de woorden: Za-
lig dieniet zien en toch geloven.
De lateregeneraties van gelovi-
gen waarvoor Thomas hier mo-
del staat, bewegen zich dus niet
in een vacuüm. Het geloofkan
aan degetuigenisvan de leerlin-
genontspringen.

Deze priester uit het bisdom
Roermond heeft het niet ge-
makkelijk gehad. Alleen de ver-
meldingvim denaamRoermond
maakt ditmeteen duidelijk, met
aan zijnhoofd opditogenblik een
uiterst rechtzinnige en rechtlij-
nige man als mgr. Gijssen. De
priester/docent Hermans is een
dermensen geweest, die daaron-

LEVEN OP EEN breuklijn
tussen twee tijdperken. Hetis
een opdracht voor hen, die
zich op ditogenblikkatholiek
noemen.Menkrijgt deindruk
datdekerk eenkathedraal is
diepermanent in de steigers
werd gezet. Anderen zien de
kerk alseen opdrift geslagen
boot, waarvan debemanning
de navigatie- instrumenten
over boord heeft gegooid en
welke nu doelloos ronddob-
bert. Zo werd de situatie ge-
schetst tijdens de Eucharis-
tie- viering waarbij drs.Lou
Hermans het feit herdacht
dathijveertig jaargeledentot
priester was gewijd.Nietlang
daarna werd dezelfde Lou
Hermans herdacht na zijn
overlijden. De dood maakte
daarmeeeen eindeaan hetle-
ven vaneenman diedelaatste
jaren,ook op deNederlandse
Antillen, zich vrienden had
verworven door de manier
waarophijdebybel wistte be-
lichten in hetkader van de
FESSKA- cursussen.

"Wat de priester wel is, kun-
nen wij ten dele aflezen aan het
Evangelie van vandaag", aldus
de predikant. Hierin wordt ons
Thomas ten tonele gevoerd. Hij
is niet de patroon van de twijfe-
laars, zoals hij in een bepaalde
religieuze folklore wordtvoorge-

Bij herdenking van zijn veer-
tig- jarigpriesterfeest werd na-
der ingegaanop deplaats van de
priester op de breuklijn, zoals
men dehuidigesituatiein deka-
tholieke kerk kan omschrijven.
De predikant erkende dat het
niet gemakkelijk is om in een
paar woorden te zeggen wat een
priester is.Hijbegondanookmet
te zeggen wat de priester niet is
of in ieder geval niet meer kan
zijn: "De priester is geen uitzon-
derlijk wezen, dat begiftigd is
met een soort magische kracht,
geen tovenaar dieGod naar zijn
hand kan zetten. De priester is
ook niet de behoeder of de be-
waardervan detraditionele bur-
gerlijke moraal, dievaakweinig
met het Evangelie te maken
heeft. Hij is ook niet de garant
van een bepaalde maatschappij-
ordening, die niet zelden geves-
tigde wanorde is. Veel te lang is
depriester detroostervan dever-
trapten geweest, al tevaak heeft
hij in hetverleden de verdrukte
voor ogen gehoudendat lijdenen
armoede door God gewildzijn".

zusters, vanzijnvriendenuitNe-
derland en Curagao.

anderen". Inzijn geval door®
dienstaan "de vorming va»
neraties van priesters enp^.f
rale werkers en werksters dj

hentoe terusten om Gods wc*
te ontsluiten en daardoor|
meenschap en zin te stichten '

Het leven van Lou Hermans,
aldus de predikant, was "een il-
lustratie van een van de funda-
mentele opvattingen van het
christendom: dathet menselijk
gelukbestaat in dedienstaan de

rechtigheid en barmhartigheid
onder de mensen. Een verhaal
datons thans nog de ogen opent
voor nieuwe mogelijkheden en
kansen. Daarnaast is depriester
devertellervan het verhaal van
Jezusvan Nazareth, die door
God uit de doodwerd gewekt en
diethans leeft. Van ditoverwel-
digend gebeurenishij debesten-
dige getuige in woord en sacra-
ment. Aan de geschiedenis van
Gods volk en meer nog aan het
verhaal van leven, dood en
opstanding van Jezus van Naza-
reth kan men de zin van ons le-
ven aflezen. Daarom is depries-
ter ook een profeet, die verkon-
digt dat menselijk leven zinvol
is,datdemensnietde gevangene
isvan een zinloos en onverschil-
lig universum In deze tijd
moet hij tenslotte iemand zijn,
die ondanks alles blijft geloven.
Daarom moet hij bereid zijn de
ogenblikkelijke spanningen te
doorstaan.Hijmoet demoedheb-
ben om zich vogelvrij te laten
verklaren door links en rechts ,
zoalsvroeger de naraan het ko-
ninklijke hof tegelijkertijd
vriend en vijand was van iede-
reen, vaak de grote eenzame
middenallegewoelomzichheen.

Tegen de achtergrond van de-
ze vaststelling moeten wij de
taak van de priester zien. Hij is
allereerst een verteller en een
getuige. Steeds opnieuw, in me-
nigvuldige aan het leven aange-
paste varianten, vertelt hij hoe
God tochtgenoot van Zijn volk is
geweest. Hij vertelt het verhaal,
datzichuitgekristalliseerd heeft
in een droom, een utopie zo men
wil, van een Godsrijk van ge-

opstandigings- geloof, precies
daarwordt zijn twijfel overwon-
nen. In deze gemeenschapwil de
Heer zijn verheerlijkte aanwe-
zigheid tot ervaring brengen.
Datgeldtookvoorons. Hetgeloof
in deopstanding zal nooithetre-
sultaat zijn van een eenzame
worstelingmet devraag naar de
zin van hetbestaan. Verrijzenis-
geloofzal ook nooituitkomst zijn
van eensluitende bewijsvoering.
Het zal alleen —net alsbij Tho-
mas — hetresultaat zijn van de
ervaring van de aanwezigheid
van de Heer temidden van zijn
leerlingen. Nu de Verrezene als
verheerlijkte niet meer gebon-
den is aan degrenzenvan tijd en
ruimte kan Hij overal aanwezig
zijn waar twee of drie in Zijn
naam samenkomen. Waar het
broodvan Zijnlichaamgebroken
wordt en dekelk van Zijn bloed
wordt rondgedeeld, waar Zijn
woord verkondigd wordt, kan
mendeaanwezigheidvan dever-
rezen Christus ervaren.

t%APA

Hoop en vertrouwenkenmerken
feestelijke viering in Montagne

Afleggen geloften als religieus doorAna Bella Martina en Marveline Davelaar
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: .
■ DRS.LEONARD JOZEFM»|; ria Renier (Lou) HermaOJP; werd in 1922geborenen we^lI in 1946 tot priester gewijH
■ Hij studeerde bijbel- we'F
■ tenschappen in Rome en J*r
■ ruzalem, was pastoor i"»
; Maastricht, was verbonde"!
; aan het Liturgisch Centrutff
ï van het bisdom Roermondj
I doceerdeaanen beheerdeoo*l
Z het Bisschoppelijke Studi«'!
■ centrum Molenberg en dOl
■ ceerde aan het Theologisch!
; Katechetisch instituut e"!
; was nauw verbonden bij <»*l
; oprichtingenuitbouwvan de-!
Z ze drie laatstgenoemde ifl'j
Z stellingen. Sinds enige jare"!
■ gaf hij ook geregeld college
Z op Curagao. Dit gebeurde i"
; het kader van de FESSKA'
; een stichtingvan Antilliaan
; se katholieke academici te»
Z bevordering van de studi8
Ivan de filosofie en we'_ tenschappen. Sedert 198'_ heeft drs. Lou Hermans cv*'
■" sussen gegeven. In 1983off®.
■ het Oude Testament, in 198*
S over de Synoptische Evangf
Z lieën en over de profeten, ij
Z 1985overdePsalmen, in 198*_ over deWonderenin debijbel'
Z In begin dit jaargaf hij n°»l
■een cursus over Dood en ve*'!
Z\rijzenis. Een maandnaaflooP
Zvan deze cursus werdhij p^r'
Ssoonlijk met de dood ge'\
Sconfronteerd.



Nederlands bureau DHV maakt van
Water en Energie-bedrijf studie

|J[oOf__..EN AMIGOE: 08.00-12.00/""■".30 uur;zaterdag gesloten.

"00f|:24508 (drie lijnen).

na kantoortijd: 21639
1*0y: 027-849.

'**" w. 10.815.445 Banco diCaribe.

tofelOO.
L^ENTRALEMIS.
|?ER __S verschijnen op dinsdag en
[j5*» kunnen iedere dagtussen 08.00-
Kj 4-°O-17oo uur worden opgegeven;tZ_°f> zaterdag. Alleen zoekertjes, dieI __?"*_ en donderdagvoor 10.00uur
CT? _n, kunnen de dag daarop(dus
P*B *n vrijdag) verschijnen.

ORANJESTAD - Een Aru-
baanse delegatie onder leiding
vanRafael Estrada van het Toe-
ristenbureau maakte onlangseen
geslaagdetoeristischepromotion
voor Aruba in de Ecuadoraanse
steden Quito en Guayaquil.Deze
promotiekwam totstanddoorsa-
menwerkingtussenKLM, AHA-
TA en deArubaanseregering. De
delegatie verklaarde na terug-
keer datAruba — vooral in het
laagseizoen— kan gaanrekenen
op ongeveer duizendtoeristen uit
Ecuador.

De KLM heeft reet ,s
twee packages op de Ecuado-
raanse markt gelanceerd:
„Aruba Mégica» en „Aruba de
Primera». Bij defoto: deAru-
baanse delegatie inGuayaquilop
bezoek bij JaimeRoura (mid-
den), deregionale directeur van
hettoerisme in Guayaquil.

ORANJESTAD — Van de or-
ganisatorenwordt vernomen dat
de «familybeach happening» op
de Eaglebeach, ten bate van de
bouw van een afdak bij Pasadia
Briyo di Solo voor geestelijk ge-
handicapten, geen doorgang zal
vinden. Deze happening was ge-
programmeerd voor morgen
vanaf negen uur op deEaglebe-
ach. In de loop van volgende
week zullen de organisatoren
een nieuwe datum be-
kendmaken.

Activiteiten voor Briyo
di Solo uitgesteld

ORANJESTAD — De vie-
ring vanDia diPrensa (1 sep-
tember) isgisteravond al met
veel enthousiasme van start
gegaan. In een volle zaal van
de Nationale bibliotheek ver-
ichtte minister van Verkeer
en Communicatie, mr. Angel
Bermudez, deopeningvan de
foto- tentoonstelling.Gouver-
neurF.B. Tromp, devoltallige
ministerraad, de Staten-
voorzitter en Felatrap- verte-
genwoordigers waren onder
deaanwezigendiedeopening
bijwoonden.

MinisterBermudez was gis-
teravond een en al glimlach.
Hij moest de opening ver-
richten door uit een pak een
foto te halen en deze op een
bepaalde plaats aan de muur
hangen. Deze foto liet een
groep, in pikante kleren ge-
stoken, dansende dameszien
en minister Bermudez
«himself», die op een barbe-
cue met volle teugen genie-
tend naar de dansende jonge-
dames staat te kijken.

Na deze opening volgden

Viering Persdag begonnen
Naast sport-aandacht bezinning taak journalistiek

. \k.a*"w*" ofspoedeisendgeval \
eiland

GEENRAMP

UtCt. charter maatschappij van
Jj Antillen vliegt
teri uitsluitend beroepspilo-
jU' en op maat naar Uwr» _s van bestemming

'"» nieuwe, zéér goed
toestel-

«Onder hinderlijke
wachttijden of over-

-1 h ÏW»on;«bepaalt plaats en
"Uerst scherpe
lijzen.

Aruba 26363-21365
Curacao 76278
Bonall* 8880-8939

De vieringvan Dia diPren-
sa werd vanmorgen om acht
uur voortgezet toen minister
van Justitie/Sportzaken,
Watty Vos, het startsein gaf
voor desport- wedstrijdenin
en om de Aruba Golfclub.
Vanavondis in Casanova het
songfestival van persmensen
en mogenochtend om negen
uur deboottochtnaareenvan
derifeilanden.Voor maanda-
gavond staat het forum over
«Invloedvan de pers in het
Caribisch gebied» op het
programma. Eeneider, dus
niet alleen persmensen, is
welkom op ditforum in Bibli-
oteca Nacional. De viering
van Dia di Prensa wordt
dinsdagavond besloten met
een beachparty by Divi Divi
Beach Hotel.

toespraken van de directrice
van deNationale bibliotheek
Alice van Romondt, minister
Bermudez, Christina Lampe
namens de organisatoren en
hoofdspreker drs. Ralph van
Breet. Elsa Westerburger
(Canal 90/Voz di Aruba) trad
alsceremoniemeesterop.

Wat betreft de vergadering,
die de minister had met verte-
genwoordigers van de VWA, de
Vereniging van WEB-
Werktuigkundigen, over het
verschil van mening tussen
VWA en de WEB- directie over
het nieuwe werkschema, zei mi-
nisterMansur, datovereengeko-
men werd dat firma Berenschot
een evaluatie zal maken van de
twee meningen en het WEB-
structuur bestuderen en welke
de mogelijkheden zijn. Firma
Berenschot zal op korte termijn
aanbevelingen over deze zaak
aan deregering doen.

ORANJESTAD — Derege-
ring heeft besloten de Neder-
landse consultant- firma
«DHV Raadgeving
Ingenieurs» een studie te la-
ten maken over hetWater- en
Energiebedrijf.

Volgens WEB- minister, Don
Mansur, toont debegroting 1988
eentekortvan tien miljoenflorin
bij hetWEB en dat diteen van de
redenen iswaarom de8.2 Solida-
riteits- belasting aan het einde
van het jaarniet helemaal kan
worden ingetrokken. De rege-
ring zalvan dichtbij dedoorDHV
te maken studie gaan volgen en
zien hoeDHV over een reorgani-
satievan het WEB denkt. Vol-
gens Mansur zou de DHV-
conclusiekunnen zijn, datpriva-
tisering niet nodig is om het
WEBefficiënter te laten werken,
ofandersdanhetWEBwel gepri-
vatiseerd moet worden. De mi-
nisterverklaarde datdeeind-be-
slissing hierover veel zal afhan-
genvan hetresultaat van de stu-
die en de suggesties waarmee
DHV zalkomen.

Creation of Omo op tv
ORANJESTAD — In het ka-

dervan het35-jarigbestaanvan
de Arubaanse Dans- en Bal-
letschool wordt zondag om zes
uur op TeleAruba de film «The
creation of OMO» vertoond. De
directrice van de Dans- en Bal-
letschool, Diana Antonette, zal
een inleiding geven over deze
een uur durende documentaire.
In deze film wordt de ontwikke-
ling naar voren gebracht van de
werken van de in 1985 in San
Francisco operichte ex-
perimentele dansgroep «OMO»
(OnMovingOn).

Lottoprijs op
weg naar 25 mille

ORANJESTAD — De
«InternationalCivil Aviation
Organization» (ICAO)zal vol-
gende week — 1 tot en met 3
september — op Aruba in
Bushiri Beach Hoteleen con-
ferentie houden.

De ICAOheeft voordezeconfe-

In Bushiri Beach Hotel

ICAO-conferentie over communicatie
ten behoeve luchtvaart-veiligheid
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ORANJESTAD — De Lotto-
trekkingvan gisterenheeft geen
winnaar opgeleverd voor de
hoofdprijs van ’.18.117,25. Nie-
mand bleek de vier getrokken
nummers — 2-10-14-25 — te
hebbeningevuld. Hierdoorzal de
hoofdprijs volgende week onge-
veer ’.25.000,- bedragen. Voor
de tweede prijs (’.3.959,30) wa-
ren er 47 winnaars, die elk
’.84,25 zullenkrijgen.

*****BRUSSEL —Luitenant generaal
Eimler (56) is tot plaatsvervangd
NAVO- operbevel-hebber inEuropa
benoemd. Hij was inspecteur van de
Westduitse luchtmacht.

*****

rentie uitgenodigd: de Neder-
landse Antillen, Guyana, Suri-
name, Trinidad and Tobago,
Venezuela en Aruba. Het doel
van deconferentie is om van ge-
dachtente wisselenover noodza-
kelijke communicatie- midde-
len, zoals telex en «two-way
radio», ten behoeve van de vei-
ligheid van het luchtverkeer.
Voorts om aanbevelingen te
doen ter verbetering en/ofuit-
breiding van deze middelen om
deveiligheid in de luchtvaart te
garanderen. De conferentie zal
ook de luchtvaart- routes en de
bestaande coördinatie-procedu-
res aan een studie onderwerpen
methetoogopverruimingvan de
efficiëntie.

De conferentie zal worden ge-
leid door de waarnemend direc-
teur van de directieLuchtvaart,
Narciso Pieters, terwijl Robert
Schafer, communicatie- expert
ophet ICAO-kantoor in Mexico,
als secretaris zal optreden.

Schoolbieb
in Noord

week enkan zelfkiezen opwelke
twee dagen per week hij/zij de
lessen wenst te volgen. Voorts
zal op 12 september een cursus
beginnen voor dejeugdvan tien
tot zstien jaar. De lessen worden
een keer per week gegeven van
negen tot twaalf's morgens.

Verdere gegevens over decur-
sussen zijn verkrijgbaar bij Ma-
ritza Erasmus (tel.: 31618 of
22185 tijdens kantooruren en
23124 na kantoortijd).

Maritza Erasmus denkt aan
vrije kunst academie Aruba

DATDE DAMES opAruba zich
meer en meer gaan bezighouden
met opgang brengen van zwaar
materiaal wordt weereens bewe-
zen met het in dienstnemen van
mevrouwEdith Croes bij Tropi-
calßottlingCompany. Zijzalals
bestuurster gaan optreden van
een van de zware Coca Cola-
monsters,zoalsopdezefoto tezien

Op maandag 7 september zal
onder leidingvan Maritza Eras-
mus een beeldhouwcursus voor
volwassenen van start gaan: de
lessen zullen worden gegeven in
InstitutodiCultura op maandag
van zes tot negen uur 's avonds,
woensdag van negen tot twaalf
uur 's morgens of zes tot negen
uur 's avonds en vrijdag van ne-
gen tot twaalf uur. De cursist
heef recht op zes uren les per

ORANJESTAD —
Beeldhouwster MaritzaEras-
mus is van plan een vrije
kunstacademie op Aruba te
beginnen. Zij wil hiermeeaan
eenieder, diezijn/haar gevoe-
lens en ideeën wil uiten door
middel van dekunst, dekans
geven om in vereniging hun
creaties verder uit te werken
door de academie te be-
zoeken.

De officiële opening zal wor-
denverricht door de heer Simon
Geerman, een van de grote pro-
motors van de korfbalsport. Na
deofficiëleopeningzullende tro-
feeën worden uitgereikt aan de
kampioen en sub- kampioen van
devorige competitie, te weten
Bionic en Noord Masters. Om
halfelf volgt de eerste competi-
tie- wedstrijd tussen Caribbean
Stars en Santa Cruz Stars. De
tweede wedstrijd is om half één
tussenArukorfen Bionic.

SAN NICOLAS — Op het
veld van Caribbean Stars, in
San Nicolas, zal morge-
nochtend om half tien een
aanvang worden gemaakt
met denieuwecompetitie van
Korfbal Bond Aruba.

Korfbalstrijd
begint morgen

Van 5e verdieping
gevallen

NOORD—Te Noordhad de
opening plaats van een
school- bibliotheek, die in de
St. Annaschool is gevestigd.

De officiëleopening werd ver-
richt door de kleine SiraAbath.
De dames Belkis Flores en Eta
Geermanvan deafdelingSchool-
bibliotheek van Biblioteca Naci-
onal hebben hun medewerking
verleendaan detotstandkoming
van deze school-bibliotheek. Bij
de openingwaren onder de aan-
wezigen de ministervan Onder-
wijs, mr.MitoCroes, enhet hoofd
van de St. Annaschool, Jacinto
Flanegien.

Vande stichtingwerd ook nog
vernomen dat wat betreft het
standbeeld voor Betico Croes de
Venezolaanse beeldhouwer, die
hieroverbenaderd werd, opAru-
ba is geweest. Hij bracht een be-
zoek aan Plaza Betico Croes,
waar het standbeeld zal komen
en bekeek foto's en video- opna-
mes van Betico Croes om een
betere ideetekrijgen van hoe hij
te werk moet gaan.

Ook deandere projecten, zoals
de inrichtingvan de woningvan
deoverleden MEP- leider in een
soortmuseum,verlopentot grote
tevredenheid van de stichting.

ORANJESTAD — De
«Fundacion Betico Croes»
heeft in haar laatstgehouden
vergadering besloten om op
26 november het feit te her-
denken dat de MEP- leider
een jaargeleden stierf. Deze
herdenkingzal na overleg
met de familieleden
plaatsvinden bij de woning
van deoverledenMEP- leider
te Cumana.

Herdenking
verjaardag
overlijden van
Betico Croes

■

Dienstverlening
o ü met een

Persoonlijk karakter

_, -*I *&_?_7A¥A
Beatrixstraat34

k . Tel. 22720
>_. ai■_____. ___.__-■

Boliviaanse regering door-
staat ernstige sociale crisis

Episcopaatbereikt dialoog tussen onderwijsbond en kabinet

ORANJESTAD — Bij de in
aanbouwzijde uitbreiding van
PlayaLindaBeachResort isvrij-
dagmorgen na elf uur een
werknemer vanaf devijfde ver-
dieping naar beneden gevallen.
Voor deze werkenemer, de 23-
-jarige MarioRasmijn uitCashe-
ro, viel dit ongeval — gezien de
hoogte—nogal mee. Hij liep een
gebroken rechterpols, pink en
neusbeen op. Het slachtoffer
werd voor verdere behandeling
inhet Dr. Horacio Oduber hospi-
taal opgenomen. Nahet ongeval
begonnen de autoriteiten —
waaronder de veiligheids- in-
spectie — met een onderzoek om
de oorzaak van de val tekunnen
vaststellen.

tusen regering en vakbeweging
om weer te gaanpraten werden
delegaties gestuurd naar het
binnenland en dan met name
naar Caracollo waarmen begon-
nen was aan het samenstellen
van groepen leerkrachten voor
het houden van een "mars voor
het onderwijs en het leven". De
bedoeling was datmen naar La
Paz zou optrekken. Eerdere po-
gingenin deze geest had depoli-
tie sneldekop ingedrukt.

De katholieke kerk heeft wel
geëistvanregering en vakbewe-
ging dat men de zaak ernstig en
verantwoordelijkaanpakt. Indit
verband washetopmerkelijk dat
het strijdbare vakverbond COB
kritiek leverdeop de groepering
van ultra- linkse leerkrachten
diekennelijk bezigwas met acti-
viteiten welke de dialoog in de
wielen moest rijden. Zo formu-
leerdehet COB zijnklacht. Hoe-
wel de toestand nog gespannen
was leekhet ertoch op datbeide
partijen inderdaad de dialoog
een kans willengeven indehoop
deze crisis te boven tekomen.

Tijdens het militaire bewind
wasDomingoBussi defacto gou-
verneur van Tucuman. Voordat
hij deze taak aanvaarddehadhij
de leiding als commandant van
devijfde leger-brigadevan de in-
fanterie van een militaire cam-
pagnewelke werd aangeduid als
de Operatie Onafhankelijkheid
waarbij hij ten strijdetrok tegen
de guerrilla, welke zich toen
flinkroerde in dezeprovincie. Na
de terugkeer van het democra-
tische regime in 1983 moest hij
voor de rechtbank verschijnen
wegens het schenden" van de
mensenrechten. Volgens het ge-
tuigenis van een voormalig lid
van de militaire grenspolitie

BUENOSAIRES—Drie mi-
litanteledenvan Argentijnse
mensenrechten- organisaties
zijn gewond geraakt doorko-
gels tijdens een politieke bij-
eenkomst van een conserva-
tievepartij in deprovincieTu-
cuman opdertienhonderdki-
lometerten noordwestenvan
Buenes Aires. Op dezebijeen-
komst trad ookop een partij-
kandidaat die onder het mili-
taire bewind gourverneur is
geweest.

Volgens informatie van het
dagblad La Gaceta uitTucuman
en volgens persbureaus waren
de vertegenwoordigers van de
mensenrechten- groepen bij de
bijeenkomstvan deultrarechtse
partij Bandera Blanca aanwe-
zig. Maar zij beperkten zich niet
tot een stilleaanwezigheid doch
begonnenteroepentegen degou-
verneurs- kandidaat, generaal
bd Antonio Domingo Bussi, toen
dezehet woordvoerde.Personen
diekennelijk tot de lijfwachtvan
Domingo Bussi behoorden be-
antwoordden deze kreten met
schieten. Een van de demon-
stranten, Alfredo Rojas van de
Argentijnse ligavoor derechten
van de mens,raakte daarbijern-
stig aan zijn hoofd gewond. De
beide andere gewonden zouden
er niet zo ernstig aan toe zijn.
Een en ander gebeurde in bet
stadjeTafi Viejoop zestien kilo-
meter van de hoofdstad van de
provincie Tucuman, SanMiguel
de Tucuman.

Mensenrechten-militanten gewond
partij-vergadering in Argentinië

Tijdens toespraak van gouverneur uit militaireperiode

heeft Domingo Bussi politieke
gevangenengedood, toen hij mi-
litaire commandant was en ook
inzijn gouverneurs-periode. Dit
gebeurde in een geheim deten-
tie- centrum in een buitenwijk
van dehoofdstadvan Tucuman.

BOGOTA — De Colombi-
aanse regering bestudeert de
mogelijkheid om een belas-
ting in te voeren welke de
regering in staat moet stellen
wapen- aankopen te finan-
cieren.

Ditbericht werdbekendopeen
ogenblik dat de verhouding Co-
lombia- Venezuelaenigszins on-
der spanning staatnadateerder
zelfs aan Venezolaanse kant de
staatvan waakzaamheid was af-
gekondigd. De bedoeling is dat
debelastingwordt opgelegd aan
de meest kapitaal- krachtigen.
InBogota vindt men datmenten
opzichte van Caracasveel te ver
achter ligtop militairgebied.

In het parlement is men wel
vanmeningdateenbetere bewa-
peningvan hetlegerniettenkos-
te mag gaanvan de sociale prog-
ramma's van de regering van
president Virgilio Bavco welke
ten doelhebbende armoedeuitte
bannenen daarmeedeoorsprong
van het politieke en sociale ge-
weld in Colombia. Vandaar dat
men denkt aan een speciale be-
lasting voor de aanschaf van
nieuwwapentuig.

*****JEDDAH — Saudi Arabic wordt
feller inzijnuitsprakenover Iran na-
dat men aanvankelijk na hetbloed-
badin Mekkazichterughoudendhad
opgesteld.Nu Iran de al voor ditdra-
ma begonnen verbale oorlog tegen
Saudi Arabic opvoert bij mondevan
leider Chomeini slaatRiad terug.
Binnenlandse zaken- minister Eten
Abbelaziz sprak op een ongebruike-
lijke pers- conferentie over de zoge-
naamde Islamitischerevolutie in
Iran. Hij zei wel dat zijn landvrede
metIran wil.

Gezien voorsprong Caracas

Bogota wil speciale
belasting om wapens
te kunnen kopen

Op aandringen van de
bisschoppen- conferentie beslo-
ten deregering en de vakbond
voor personeelbij het onderwijs
naar deoverleg-tafelterug teke-
ren. Dit gebeurde overigens pas
nadat er weer een week van
steedsmaar oplopende ruzies en
discussies achter de rug was
waarin protest- marsen werden
gehouden en waarin ook vak-
bonds- leiders werden opgepakt.
Behoudens de terugkeernaar de
dialoogslaagdehetepiscopaater
ook in datderegering desalaris-
sen van het onderwijzendperso-
neel optrok van 163 naar twee-
honderd Bolivianos oftewel van
86 dollarnaar ruim honderd dol-
lar. Beide partijen konden zich
met dezepunten verenigenmaar
ophetlaatsteogenblikkwam het
Algemeen vakverbond COB wel
met het plan om eerst overleg
met de leerkrachten te plegen
om zo het gesprek te vergemak-
kelijken met deregering.

In verband met het akkoord

LIMA — De regering van
president Victor Paz Es-
tenssoro vanBoliviaheefteen
vanzijn ernstigste socialecri-
ses doorstaan waarmee men
in de afgelopen maanden
werd geconfronteerd: name-
lijkdelangdurige staking van
het personeel bij het open-
baar onderwijs. De uitweg
werd mogelijk gemaakt door
het episcopaat datkans zag
de beide partijen in dit
conflict aan tafel tekrijgen.

DE BEKENDE VENEZO-
LAANSE zanger José-Luis
Rodriguez, die«ElPuma» alsbij-
naam heeft, zal volgende week
een keer op Aruba optreden. Dit
optreden van de zanger, die een
vol programma heeft, gebeurt in
de Ballroom van Aruba Concor-
de Hotel.

SAN NICOLAS- CODE-
SANwerktmomenteelaan de
reorganisatie van dekiosken
op dePromenadein SanNico-
las om ze eind september
weer optimaal te laten functi-
oneren.

DePromenade zal metplanten
worden verfraaid,erkomtbetere
parkeerruimte en er zullen er
culturele activiteiten en
marktdagen worden georgani-
seerd. Voorts zal er een promoti-
onal plan worden uitgevoerd om
toeristen naar San Nicolas te
trekken, vooral voor het kios-
ken- project op de Promenade.
Voornoemde projecten, die door
hetontwikkelings-fonds worden
gefinancierd, zullen spoedig
worden uitgevoerd.

Personen, die geïnteresseerd
zijn in een van dekiosken op de
Promenade kunnen zich in ver-
binding stellen met het CODE-
SAN- kantoor (tel.: 48729) of J.
deCuba (48968).

Promenade-
kiosken eind
september weer
in gebruik

DIVERSEN
ARUBAAMATEURRADIO CLUB (AARC):
10.00-12.00uur openhouse- Clubgebouw,
SpaansLagoenweg 12.

DIADl PRENSA- VIERING: 09.00 uurboot-
tocht.
ARUBA FEMALE JAYCEES: 09.00-17.00
uur vlooienmarkt - markthallen in Oran-
jestad.

ARUBAANSEBOND VAN WERKNEMERS
IN VERPLEGENDE INSTELLINGEN
(ABV): 10.00-17.00 uur carwash - terrein
GarageCordia.

KIWANIS KEYCLUB OFARUBA: 09.30uur
«familybeach happening» -Eaglebeach.

SPORT
MONSTERTRUCK AND MOTORCYCLE
STUNTSHOW: 18.00 uur Big Riders
stuntshow - DonElias Mansur Ballpark.

VOLLEYBALL (AVAh 16.00uur Brazil Alfa
vs Apollo; 17.00uur Apollo II vs CBN; 18.00
uur NHC Ivs Penha Strikers -Sporthal.

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00en 19.00 uur.
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 uur.
EMANUELKAPEL: zat: 19.00uur.
NOORD: zat.: 1900 uur; zon.: 07.30 en
18.00 uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur;z0n.:06.30,
10.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 1900uur; zon.: 10.00en
18.30uur.
POS CHIQUITO:zon.: 08.00 uur
SANNICOLAS: zon.: 08.30 en 18.30uur.
SANTACRUZ: zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,
09.00en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
TANKILEENDERT: zon.: 09.00 uur.

*****
PBOTEBTANTSE KERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00uur ds A. van den
Doel (crèche andzondagsschool).Koffie na
dedienst.
SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA. van
denDoel.
PIEDRA PLAT: 19.00 uur ds Hessen
(avonddienst).
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-
dagsschoolop dezelfde tijd.

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12):09.30uur kerkdienst.

KAPEL MARINIERSKAZERNE SAVANE-
TA: 10.00uurEucumenische dienst(Doop-
dienst)o.l.v.v_ootalmoezenierJ.G.A.Koken
vtootpredikant J.G. Feenstra.

%_ INFORMATION CENTER: dage-. CPPendvan 07.00-20.00 uur; na20.00
via verkeerstoren.

! _$A
_) SERVICE CENTER (Oranjestad):
1. JJ'»per daggeopend(alleen geslo-
K$ Jondag 20.00uur tot maandagmor-. °ouur).
!C,Er horaciooduber HOSPI-

' i^T- ■24300):bezoekuren 15.00-15.45. 19-30 uur.
'fy!?0 -STELLING (t/m S september
\i;',v aquarellen van Irmgard Lampe;
VJ* geopend van 18.00-20.00 uur en
%f*, van 10.00-12.00 uur - Banquet-

' v,0 _en TulipArubaCaribbean Hotel.
._S(bLPßensa- VIERING: 20.00 uur

voor depers -Casanova Disco.

S_AL
.*_*****)
r. <__.r DeKo"^ (Curagao) vs Intern -
%Z^r (finaleronde) Estrella vsDakota -
.&ERTRUCK AND MOTORCYCLE
\wJsHOW: 18.00 uur Big Riders. - Don Elias MansurBaÜpai*.

.IhC?EN (Bridgeclub Aruba Ariba):

.

JV'S: 20.00 uur loting voor de 1987ae-
\Zc-klasBe- competitie- MarlboroTen-

Kg
SLOPENIj^VARDTHEATERhy**u WinniethePooh (aße leeft).
%_ uur Platoon (18jr.).e-IN:2l.oouurDe«a__w» (ISJr)-

AMIGOE

ARUBA
AGENDA

11

t_WM ssss.I 29 aug.'B7
winnende

Br^B I nummers:

M C .-TM O _. m jm

Marlboro 25

Met complimenten van:
Superior TobaccoCo.
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Op hippisch gebied
Curaçaosedeelname bij

Panamerikaansespelen

Helicopter doorcontra's neergehaald

uitgesloten worden.
Voor de Panam Spelenvan

start waren gegaan,heeftPa-
tricia veel stress moeten on-
dergaan omtrent haar deel-
neming. Pas op 28 juli— de
«deadline» voor entree tot
dressuur— kreeg zij het defi-
nitieve bericht van Curagao
dat zij kon gaan. Zij moest de
12e en 13e augustusrijden.

Nahetaceoordpasmoestzij
een vliegtuig gaancharteren
omhaarpaard over te vliegen
naar Indianapolis, een drie
uur lange vlucht. Alle onkos-
ten heeft ze voor haar eigen
rekening genomen. Het is te
veel om in dit bestek verder
toe te lichten wat bij zon on-
derneming komt kijken.

Haar succes heeft Patricia
te danken aan jarenlange
doelgerichte training, haar
wilskrachten haardoelom de
vlag van de piepkleine Cura-
cao te zien wapperen in deze
zeerelitairewereld waarinei-
genlijk alleen de giganten
doordringen.

Patricia's korte termijn-
plannen zijn: in maart '88
meedoen aan de Internatio-
nale Grand Prix Concours in
Miami,Florida envervolgens
de Olympische Spelen in
Seoul.

De afgelopen jarenheeft zij
aan talrijke horse-shows
meegedaan kris-kras door
Amerikaen heeftdaarbijveel
prijzen behaald. In maart en
junivan dit jaarheeft zij ge-
competeerdin tweeinternati-
onale wedstrijden onder de
Antilliaanse vlag, waarbij zij
ondanks defelle concurrentie
van de VS en Canada, toch
een prijs had gewonnen.

TijdensdePanam Spelen is
Patricia tussen 27 topruiters
opdetiendeplaats geëindigd.
Voor Patricia en voor de An-
tillen is dit een hele goede
prestatievoor een debuutvan
dressuur. Bij dressuur wor-
denderuitersbeoordeeld door
een juryvan vijfpersonen. Bij
deSpelenzaghetalsvolgtuit:
twee Amerikanen, één Cana-
dees,één Argentijnen één Co-lombiaan. Deze jury moet
dan, geheel naar eigen in-
zicht, de ruiters beoordelen.
Dit kan soms grote verschil-
len in appreciatie tot gevolg
hebben.

Bij een tak als springen is
voor iedereenduidelijktezien
alseen foutwordt gemaakt: je
duwtnamelijk een plank om-
ver. Bijdressuur is datnietzo,
dus de juryledenhebben een
zeer grote macht. Connecties
en jarenlange omgang in de
kringen van deze sport zijn
elementen, die niet helemaal

Dressuur wordtbeschouwd
als de moeilijkstetaakvan de
paardrijsport. Het is ge-
bruikelijk datrijders onder-
richt krijgen van een instruc-
teur en gescheiden hiervan
het paard getraind wordt om
het juisteniveaute bereiken.
Een rijder gaat dan op zoek
naar het meest geschikte
paard om danop hetgewenste
niveau mee te dingen.

Patricia heefthet moeilijke
pad naar de top gekozen om
zelf haar paarden te trainen
naar het gewensteniveautoe.
Op haar ranch in California
leidt zij een stalvan achttien
paarden en heeft daarbij de
taak om dagelijks een aantal
paarden te trainen. Dit is een
volle dagtaak en vereist veel
discipline. Om topconditie te
behouden doet zij daarnaast
ook aan jogging, aerobics en
bodybuilding.

BIJ DE AFGELOPEN Pan
Amerikaanse Spelen heeft
de Nederlandse Antillen
hun debuut gehad op het
gebied van de paardrijs-
port in het onderdeeldres-
suur. De deelneemsterwas
Patricia Selbert, geboren
Dunk, van 29 jaar, die ±15
jaar geledenvan Cuacao
naar de USA emigreerde.
Zij heeft Curacao in die ja-
ren nietin de steekgelaten.
Zij heeft familie hier en be-
zoekt ons eiland regel-
matig.

MANAGUA —De contra's
hebben een helicopter van
hetNicaraguaanse leger om-
laag gehaald. Er zijn dertien
militairenomgekomenbij ac-
ties van de contra's. Kardi-
naal Miguel Obando y Bravo
is voorstander van direct
overleg tussen Nicaragua en
deVerenigde Staten.

Boven noord Nicaragua werd
de MI- 17 helicopter van Rus-
sische makelijk zodanig getrof-
fen dat het toestel neerstortte.
Alle elf inzittenden, Sandinis-
tische soldaten, kwamen daarbij
om het leven. Dit werd meege-

deelddoorhetministerie van De-
fensie in Managua. Daar be-
richtte men ook datbij een ande-
re actie van contra's twee leger-
officieren omkwamen. Ook dit
speelde zich in het noordenvan
het land af.

De aartsbisschop van Mana-
gua diebekend staat als eenfelle
tegenstander van het Sandinis-
tische bewind maardiedoorMa-
naguaisbenoemd in de Nationa-
le verzoenings- commissie zit op
éénlijnmet deregering waarhet
gaat om de noodzaak tot direct
overleg tussen Managua en
Washington. President Ronald

Reagan heeft daarvoor tothe^r
toe geen enkele belangstellijf
getoond. Hij vindt dat deSaflf 1

nistenmaar metdecontra'st(A
ten gaan praten. De contrv
kunnenechteralleenbestaa»|j
de gratie van de Amerikaair
steun. .

***** )
SAN FRANCISCO — *l

-luchtmacht- sergeant Davies Vf
5 jaarwegens hetdoorgevenvan' j
litaire geheimenaaneen FBI- ad!,
diezich voordeed als SU- spion.',
hadzichbij hetSU-consulaatgetfj,
omdat hij boos was over zijn onv
uitde luchtmacht.

Gehuwdepriesters:
SetelN.V. zoektvoor indiensttreding per 1 november 1987
een

CHEF OPLEIDING,
VORMING EN TRAINING

Ressorterend onder deAdjunkt Direkteur SocialeZaken is
hij verantwoordelijk voor:— het bepalenvan de behoefteaan opleidingen entrainin-

gen op uitvoerend en leidinggevend niveau voor ons
technisch, kommercieelgericht en administratiefperso-
neel; ,— het (laten) ontwikkelen vankursussen en trainingen op
technisch, kommercieel, service-verlenend, financieel
en administratief gebied;— hetopkorte en langetermijn ontwikkelen van een oplei-
dingsbeleid en -programma's;— het geven en begeleiden van kursussen en trainingen.

Hetbepalen van de behoeften aan en het ontwikkelen van
kursussen en trainingen dient in nauw overleg plaats te vin-
den met de leiding van het Resource Center.

Funktie-eisen:— Opleiding: akademisch gevormd in één der Gedrags-
wetenschappen op H.8.0.-P.W. met specialisatie vor-
ming en training.

— Ruime ervaring met het doen van onderzoek naar de
behoeften aan en het ontwikkelen, opzetten en geven
van op defunktie gerichte opleidingen en trainingen.— Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid in de drieofficiëlevoertalen.— Ruime ervaring met het gevenvan leiding.— In hetbezit van een rijbewijs B.

Een psycho-technisch onderzoek kan deel uitmaken van
de selektie-procedure.
Schriftelijke sollicitaties onder bijvoeging van een curricu-
lumvitae dienen vóór 5 september 1987 te worden gezon-
den aan:
Setel N.V.
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Nieuws in vogelvlucht
TUNIS — De politie dreef met

traangas in het centrum van Tunis'
hoofdstad betogende orthodoxe Isla-
mieten uiteen. De betoging begon
toen de kantoren dichtgingen. Er
ontstond paniek. Het was voor het
eerst sinds de aanslagen op Tune-
sischehotels op 2augdoorde Islami-
tische Jihad dat de ortodoxen de
straat op gingen.

*****
KHARTOUM — Sudans coalitie-

regering welke begin 86 tot stand
kwam na democratische verkiezin-
gen is uiteengevallen. De be-
langrijkste coalitie-partner, de Uni-
onpartij, brak met de partij van pre-
mier Al Mahdi. Deregering blijft tot
7 septemberaan en wijzigtzijnbeleid
niet en hoopt ondertussen de me-
nings- verschillen te kunnen over-
bruggen.

*****LONDEN — De Britse minister
van BuiZa (Buitenlandse Zaken)
heeft in 1947 "willens en wetens"
toestemming gegevenvoor immigra-
tie naar Gr-Brittannië van enkele
duizenden gevangenenvan hetItali-
aanse kamp Rimini, onder wie zich
ook ex-SS-ersbevonden.Ditblijkt uit
documenten van de regering uit die
tijd, zo meldt de Britse krant Times

*****MOSKOU — De SU heeftofficieel
geprotesteerdtegen het"provoceren-
de" gedragvan eenVS straaljagerte-
genover een Aeroflot- passagiers-
vliegtuig afgelopen zondag bij de
Kennedy- luchthaven van New
Vork. Degezagvoerder hadalonmid-
dellijk tegen dit "gevaarlijke spelle-
tje" geprotesteerd.

*****
PARlJS—Protestenin NieuwCa-

ledonie tegen een voorgenomenrefe-
rendum aldaar hebben tot politieke
onenigheid geleid in deFranse rege-
ring. President Mitterand beschul-
digde de politie ervan een betoging
van naaronafhankelijkheidstreven-
deKanaken met geweld dekop inge-
druktte hebben. Woensdag gingener
600 de straat op. Het referendum op
13 september gaat over onafhanke-
lijkheidofniet.

*****
CAIRO — Bij een aanslag in een

dichtbevolkte wijk in Cairo's
centrum vielen woensdag geen ge-
wonden. Een onbekend gebleven
man legde de explosieven onder de
autovaneen leger-officierbd, stakde
lont aan en verdween.

*****
MAURITIUS — De zondag in

Mauritius te houden parlements-
verkiezingen zijn een gevolg van de
aanhouding eind 85 van 4 parle-
ments- leden van Mauritius op
Schiphol met 20 kilo herome in hun
bagage. Daarna volgde een onder-
zoekin Mauritiusnaar de vertakkin-
genderdrugssmokkelwelkezich uit-
strekten tot politici van de rege-
ringspartij van premierJugnauthen
ook bij de politie- top. Drugs- baron-
nen haddentrouwens geldgestort in
cekas van deregerings partij.Deeco-

omische resultaten van de rege-
ï ings-coalitiewordendoor dezeaffai-
re overschaduwd.

*****TEL AVIV — Zondag begint het
proces tegen Vanunu, diein 86 foto's
en informatie over Israels kernwa-
pen- fabriek in de Negev- woestijn
doorspeelde aan deBritse pers. Het
proces is achtergeslotendeuren. On-
danks dezepubliciteit is er in Israël
nog geen debat begonnen over het
eventuele nut van kernwapens voor
Israël. Vanunu blijkt weinig aan-
hangte hebben.

*****HOUSTON/TOKIO — Een be-
langrijkeproefmeteen raket voor de
le lanceringvan eenVS- ruimteveer
na deramp met deChallenger isdon-
derdag15secondenvoor tijdafgebro-
ken toen men merkte dat door een
lekkage het koelsysteem niet goed
werkte. Japan heeft met succes zijn
le uit 3 trappen bestaande draagra-
ket gelanceerd. De H- 1 bracht een
experimentelekunstmaan in een ge-
ostationaire baan om de aarde.

*****MÜNCHEN —Bij de jaarwisse-
lingheeft Iran geprobeerd viaeen in
München gevestigdefirma VS- mili-
tair materieel te kopen zoals onder-
delen voor radar- apparatuur tegen
vliegtuigen en camera's voor
luchtverkenning. Het overleg liep
echter vast, aldus het Westduitse
blad Quick.

*****
OSLO — De VS zullen geen

contracten meer sluiten met het
Noorse nationale wapenbedrijf
Kongsberg Vaapenfabrikzolangeen
ruzie over de verkoop van defensie-
technologie aan de SU niet is bijge-
legd.Dat heeft hetPentagon aan het
Noorse ministerie van Defensie la-
tenweten.Het besluitkan hetfaillis-
sement van defabriek inhouden.

*****DAMASCUS — Syrisch luchtaf-
weer vuurde maandag 2 raketten af
op Israalische straaljagersdieboven
de Bekaa- vallei inLibanon vlogen.
ZijzoudenhetSyrische luchtruimbe-
dreigd hebben. InTel Aviv wistmen
er niets van. Israël voertregelmatig
verkennings- vluchten uit in dit ge-
bied.

*****
ROME — De SU is voorstander

van internationale wetenschappelij-
ke samenwerkingbij het ontwikke-
lenvankernfusie voor hetopwekken
van energie, aldus prof. Velichov als
vice- voorzitter van de SU Academie
van wetenschappen. Hij zei dat een
programma waarin deVS, de SU, Ja-
pan,en Europa samenwerkende mo-
gelijkheidzou openen om binnen 10
jaar te beschikken over een reactoi
voor"schone"kernfusie.

SEOUL — President Virgilio
Barco van Colombia brengt van
8 tot 10 september een officieel
bezoek aan zuidKorea. Hij doet
dit op uitnodiging vanzijn Zuid-
koreaanse collega Chun Doo-
Hwan. Het is voor het eerst dat
een Colombiaanse president
ZuidKorea bezoekt.

President Colombia gaat
in Zuid-Korea op bezoek

bij de federatie aangesloten. Op
het congres waren vertegen-
woordigers uit onder meer Ar-
gentinië,Braziliëen deVerenig-
deStaten en nagenoegalleEuro-
pese landen.

Wij hebben RK kerk iets te bieden

De Vlaming Albert Peeters
steldealsvoorzittervan de Inter-
nationalefederatie van gehuw-
dekatholieke priesters vast dat
men nu niet langer meer "een
clubvan mensen (is) die dekerk
om iets vragen, bijvoorbeeld de
opheffing van de celibaats- ver-
plichting". Men heeft dekerk nu
ietstebieden, vindt men. Thema
van het vijfdaagse congres was
De vernieuwingvan het ambtin
dekerk van vandaag. Er zijn
achttien nationale verenigingen

ROME — De gehuwdeka-
tholieke priesters hebben
hun kerk "een nieuwe erva-
ring te bieden".Dit was de
overtuigingvan hetinternati-
onale congres van gehuwde
priesters in het Italiaanse
Ariccia.

BEKENDMAKING
De Commissaris vanPolitie te Curacao

MAAKTBEKEND
dathet in hetalgemeen belang noodzakelijk isgebleken de j
politiekontrole op de naleving van de bepalingen van de
"Vergunningslandsverordening" (P.B. 1963, no. 28) te in-1
tensiveren.
In ditverband zal hetBureau Bijzondere Verordeningenvani
de Politie ("Speciale Diensten") ingaande 1 september 1
1987aanvangenmet dekontrole van lokaliteiten, zoals ho«
tels, pensions, restaurants, caffe's, nightclubs,
discothèques en slijterijen:— die zonder de daartoe vereiste vergunning dan wel in

strijd met de vergunningsvoorwaarden en/of de open-
bare orde, rust, veiligheid en/of goede zeden worden
gedreven;— waarin aktiviteiten worden ontplooid c.g. handelingen
worden verricht zonder over de daartoe vereiste toes-
temmingen te beschikken dan wel in strijdmet devoor-
waarden van de daartoeverleende toestemming.

Door dePolitie zal de houder bij kontrole in de gelegenheid
worden gesteld binnen een - naargelang de aard van het
geconstateerd defekt/gebrek nader te bepalen - termijn
orde op zaken testellen, indien tijdens dekontrole blijkt dat
deze:— zonder devereiste toestemming de lokaliteit drijft;— de lokaliteit in strijd met de voor de vergunning of toes-

temming gesteldevoorwaarden drijft.
Door de Politie zal tegen dehouder onherroepelijk proces-
verbaal worden opgemaakt, indien:— blijkt datde lokaliteitzonder devereistevergunning dan

wel in strijd met de openbare orde, rust, veiligheid en
zedelijkheid wordt gedreven;— na verstrijken van de gegeven termijn blijkt dat door0'
vanwege devergunninghouder geen(afdoende) maat-
regelen zijn getroffen om ongewenste situaties op te
heffen.

In de laatste twee gevallen dient de vergunninghouder er
tevens rekening mee te houden dat door de Politie zal wor-
den voorgesteld om devergunning in te trekken.
Willemstad, 28 augustus 1987.

De Commissaris van Politie

EILANDGEBIED CURACAO
Het Hoofd van de

Dienst Arbeidszorg
MAAKT BEKEND

dat op zondag 30 augustus 1987
van 9.u. -12.u. v.m. op

LANDHUIS STA. MARTHA,
PLANTEN en

ANDERE ARTIKELEN
TE KOOP ZULLEN ZIJN.
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gr XI * De Groeps-Leider v.d. Zeeverkenners Kon Tiki Gr. XI v.d. Stichting: "De Antilliaanse j
I Padvinders", maakthierbij bekend dater weer de mogelijkheid bestaat voor hetaan-

melden van nieuwe leden en leiding aan het beginvan het nieuwe (Padvinders) jaar.
A iflpfe^JjïÈsJ De bijeenkomsten zijn op zaterdag ochtend 08.30-12.00 uur.

\_i_*C_!_^i' zwemkunst meesterzijn is wel een vereiste.
Zeeverkenners 11-15 jr.en Weipen 7-10 jr.

_feh2~^—*\^> Leiding (m/v) vanaf 17 jr.en ouder, (ervaring isnietvereist. Een positieve instellingen
~_sr een enorme dosis enthousiasme is wel een voorwaarde!)

Op veler verzoek zal er bij voldoende inschrijvingen, zowel leden als leiding, een meisjes afdeling opgericht
wordenin dezelfdeleeftijds groepen.Voorverdere informaties, gelievekontakt op tenemen met SchipperRoyA.
Rusch, Groeps Leider of Akela L. Rusch-van der Ree op Tel.: 83724 of 79028 of op zaterdagochtend op het
clubhuistel.: 671214(te Brakkeput Ariba)

A_B.: Middels dezeadvertentiedoetdeSchippertevenseen beroepop eeniederdiehemallemogelijke informa-
tieskan verstrekken over deZeeverkennerij in het algemeen en de historie van deKON TIKI in hetbijzonder.
Metnamewordiergedachtaanb.v.: foto's, hike/kamp verslagen, namenvanpersonenvan ledenenleidersmet
data,instruktieboeken, klasse kaarten, monsterboekjes,films,uniformonderdelen, insignes,etc. De Schipper
zal Ubijzonder dankbaarzijn en dezeinformatiesgebruikenomtrainingsmateriaalteschrijven, maarvooral
ookom een historisch boekjesamen te stellentergelegenheidvan ons 30-jarigbestaan. Met vriendelijkePad-

V vinders groeten wensen wij Ueen stevigkompas en een behouden vaart. JX. -deKon Tiki-

fSKOU —Een herborenNederlandsherenhockeyteam is
Bgavond in Moskou tegen de verwachting in erin ge-
ld definale van deEuropese titelstrijd te halen. In een ui-ate spannend duel versloeg Oranje het sterk favoriete"Duitsland in dehalve finales met 2-1. Dat betekende een
®Ung vanvier jaargeledeninAmstelveen, toen Nederland

in de halve eindstrijdvan de Westduitsers won, al
*ertoen een verlenging aan te paskomen.

Men heeft dan ook tijdens een
korte informele vergadering de
afspraak gemaakt dat beide or-
ganisaties eens in de maand sa-
men om de tafel zullen gaanzit-
ten, waardoor de banden tussen
beide sportorganisaties weerste-
vigzijn aangehaald.

WILLEMSTAD—Het bestuur
van de C.SJ*7. (Curagaose Sport
Federatie) is veranderd van sa-
menstelling. De nieuwe voorzit-
ter van deze sportraad is de be-
kende karateka William Junior
Millerson(derde van links).Een
van deeerste dadenvan het nieu-

we bestuur van de CSF was een
bezoek afleggen bij Sedreko en
zich zelf voorstellen aan dit ei-
landelijksportbureau, datonder
leidingstaat van HubertD. Jan-
sen (vierde van rechts).

Beide instellingen houdenzie h
intensiefbezig met de ontwikke-
ling van de sport op Curacao.

Kort daarop klonk de bevrij-
dende toeter van de jurytafel,
waarop heel Oranje opsprong
van vreugde. De Westduitsers
konden hun razernij niet be-
dwingen. "Schande, we zijn be-
stolen," schreeuwde Schmidt-
Opper tegen iedereen, die het
maar horen wilde. Hij rende
naar arbiter Sakaida en kon
maar net wordenweerhouden de
Japanner aan te vallen. Later
viel de volledig over zijn toeren
geraakte middenvelder bij de
spelersbank uitgeput neer. De

Nederlanders hadden daargeen
boodschap meer aan en vierden
feest. Jorritsma: "ledereen had
ons al afgeschreven. Donderdag
hadden we een moedgevend te-
legram ontvangenvan dechef de
mission Wim Cornelis. Hij zei
dathetnu pas zou beginnen. En
we hebben kunnen zien, welke
mogelijkhedenonze ploeg inder-
daadtoch nogheeft.Dit geeft een
geweldigekick. En reken maar,
datwe zondag in definale tegen
de Engelsen uit zijn op re-
vanche!"

r*eHand leidde in Moskou
Wj& al met 2-0 door treffers
■"ovenlander en Doyer, die
6erste en bijzonder fraai
lünt voor het Nederlands
' haakte sinds de Olym-
'e Spelen van 1984 in Los
e'es. In de tweede helft
1,1 Nederland onder een
"te druk te staan. Verdereen tegentreffer van Reek
toen deWestduitsersniet. In
'."derende slotfase gooiden
lnnaars van de laatste twee
J'ooien om de Champions
ty alles opdeaanval.De Ne-
-Bl>dse verdediging bleefer op miraculeuze wijze
«md

' kgenstellingen waren na
f groot. Tegenover de dolle
'Bdetonelen in het Neder-

kamp, dat gezien hetspel
'v°orgaande wedstrijdenze-
"^nrekening hadgehouden

zege, stonden woede en
Jje teleurstelling bij de
/duitsers. Woede vanwege

_
er _eende - foutieve beslis-

*."\ van de Japanse arbiter,'da, die na afloop dan ook
*en horde Westduitse spe-

belaagd. Vooral
Jjidt-Opper maakte het
_\}\ erg bont. "Hoe is het
.y.jjk? Wat is dat voor een
F was nog ongeveer het
? Wat hij uitschreeuwde.Mrstelling heerste er bij
ftKleiter c.s. wegens detal-
pmistekansen in deturbu-
'e slotfase. Terwijl de
flitsers hun frustraties de
*,lo°p lieten, omhelsden aan-
,yr Torn van 't Hek en coach
'tsma elkaar uitbundignsdagstondVan't Heknog-
,f°ntwaardigd tegenover de

omdathijinhetduel
? Engeland in derust werd

'^kelijke opstelling
ja?h Jorritsmalietzijnploeg

gebruikelijke
J^ng starten. Met Theor-

-_yer ais Spitg en Maurits
j3'.net als de laatste oefen-
i^ijd tegen deWestduitsers,
jT. aker van de beste speler

uropa, Stefan Bloeher.
l ierdag, op de enigerustdag
J^t toernooi, was er in het
6f van de Nederlanders niet
i^ratig gepraat over de ge-
ijlde stemming, die was
f!*an na het slechte preste-
lt _§.en de Engelsen. Van 't
L We hebben gewoon tegen
jjj*gezegd, dat we ervan zou-
kfr°beren te maken wat er
jjf6 maken was. Met opgehe-

zijn we hetveld in-

Besluit op IAAF-congres

Levenslange schorsing
voor hardleerse atleten

Uitslagen bridgen

De play-offs worden zondag
voortgezet met devolgendewed-
strijden: Hubentut Westpunt -
Indekor en Jong Colombia -
CentroDominguito.

Undeba dankt de nederlaag
gisteravond aan een bijzonder
zwakke eerste helft waarin het
volgenseen ergconservatiefcon-
cept speelde. VictoryBoys mocht
het initiatiefnemen en kon bo-
vendien over een royale bewe-

Eenvroegemeevallerdusvoor
Victory Boys en achteraf gezien
een verdiende ruststand omdat
het gedurende de eerste helft
veel meer overtuiging en inspi-
ratie toonde. De Bandariba-
ploeg kreeg dan ook veel meer
doelrijpekansen, ofschoon deba-
lansbijrust uitwees, datUndeba
vijfhoekschoppen bij elkaarhad
geforceerd en Victory Boys
slechtséén.

Degene die echter wat dit be-
treft dekroon spande, was Shar-
lon Troeman met een misser
vanafelf meter afstand. Dat ge-
beurde een tientalminutenvoor
het einde, toen Sherby Rosina
ietstehard werdaangepakt door
de verdediging van Victory
Boys. Troeman schoot met de
punt van de schoen over het doel
zodat keeper Waldi Graanoogst
zelfs niet in actie hoefde te ko-
men. Undebamoest dewedstrijd
mettienmanuitspelen. In de30e
minuut werd Bubu Jamanika
verwijderd, nadat hijwel wat al
te heftig protesteerde tegen een
beslissing van scheidsrechter
Reinaldo Keteldijk.

gingsruimte beschikken omdat
Undeba zich in teruggetrokken
positie opstelde en erg statisch
speelde. Onder de omsdtandig-
hedenwashetnogeengelukvoor
Undeba dat doorfouten in deaf-
rondingbij VictoryBoysdescha-
de beperkt bleef tot een 0-1
achterstand. Deze ene treffer
werd overigensalvroeg - na am-
per 6 minuten spelen - door
Hensley Albertus gescoord. Al-
bertus kreeg een onverwachte
schietkans en versloeg keeper
Jamanika meteen harde, welge-
plaatste schuiver.

gisteravond weer eens niet luk-
ken. Metname Bubu Jamanika,
Sherby en Noni Rosina faalden
iedereneen aantalkeren vanuit
een schietvrijepositie.

Het bleef
echter bij een illusie. Grote
broer Undeba/NAC bleek
niet bij machte aan de ver-
wachtingen van het Badaba-
ose legioen te voldoen. Er
werd voor de ogen van 1010
toeschouwers met 0-1 verlies
geleden tegen Bandariba-
vertegenwoordiger Victory
Boys/Citco.

WILLEMSTAD—De over-
tuigende4-0overwinningvan
Centro Barber / Coca Cola
gisteravondin deeerste wed-
strijd tegen Deportivo Sta.
Rosa wekte de hoop op een
dubbele Bandabaose triomf
in het openingsprogramma
van de finaleronde van de
FFK-competitie.

Opening van finaleronde FFK start
met 1-0 winst voor Victory Boys

Sharlon Troeman miste voor Undeba een strafschop

Undeba's spel kwam in de
tweede helft beteruit de verf,
met name het functioneren van
de middenlinie. Het wilde
technisch betervlottenen er was
ook een merkbare verbetering
quainzet en wilskracht. Victory
Boys werd, vaak langdurig, on-
derflinke druk gezet. Echter, de
doelpunten moesten nog steeds
gemaakt worden. En dat wilde

Tegen het eindevan deeerste
helft werd het solide en
doorwrochte Nederlandse spel
beloondmet twee snelop elkaar
volgende treffers. Na een half
uur pushte Bovenlander zowaar
debal uiteen strafcornerover de
weer snel liggende doelman
Schliemann heen (1-0). Jor-
ritsma: "We hadden de video-
beelden van dewedstrijd Neder-
land - West-Duitsland van
Amstelveen nog eens bekeken
en hielden die push achter de
hand."

De eerste helft was duidelijk
voor Nederland, dat eigenlijk
voor heteerst inhet toernooi - af-
gezienmisschien van enkele fa-
ses in het eerste duel met Schot-
land - sterk geconcentreerd
speelde. Bovendien bleken enke-
le tot nu toe matige spelers in-
eens hunvorm tepakken teheb-
ben. Zo wervelde Taco van den
Honert op links net als in het
toernooi om de ChampionsTrop-
hy om zijn bewaker Mutz - ver-
vanger van de eerder met ge-
scheurdekniebanden naar huis
gestuurdeFastrich - heen.

De Westduitsers daarentegen
tradennogal nonchalantop, ver-
moedelijk teovertuigd van deui-
teindelijkeoverwinningen defi-
naleplaats. "De Duitsers waren
lauwenhooghartig.Dat wasaan
alleste merken," zei Van 't Hek.
"Ik denk, dat dat ook te maken
hadmet hetfeit, datze in depou-
le geen echte wedstrijd hebben
behoeven te spelen. Wij hadden
numeer deinstellingvan: water
gebeurt gebeurt er, maar dan
welover ons lijk."

NEW VORK — De uitslagen
van de opvrijdag gespeeldebase-
ball- wedstrijden in de Ameri-
kaanseLeagues zijn:

Diane Boudewijns weer
eens boven 50%-score

American Leagues
Seattle Marmers - New Vork
Yankees 10-4; Texas Rangers -
Detroit Tigers 5-3; Oakland
Athletics -Toronto Blue Jays 3-
-2; Kansas CityRoyals - Chicago
White Sox 9-3; Baltimore Orio-
les - California Angels 6-5; Mil-
waukee Brewers - Minnesota
Twins 1-0; Boston Red Sox -
Cleveland Indians afgelast we-
gensregen.

National League
Chicago Cubs - Cincinnati Reds
6-5 (10 innings); Pittsburgh Pi-
rates - Houston Astros 4-2; San
Luis Cardinals - AtlantaBraves
4-3; Philadelphia Phillies - San
Diego Padres 8-1; Montreal Ex-
pos -Los AngelesDodgers 2-1(12
innings) New Vork Mets - San
Francisco Giants 4-0.

WILLEMSTAD — Tijdens
brigdewedstrijden op
dinsdagmorgen en woensda-
gavond is Diane Bouwde-
wijnser na een aantalweken
weer ingeslaagd een score
van bovende50%te bereiken.

De uitslagen van de dinsda-
gochtend zitting (Asiento da-
mes) en de woensdagavond-
partijen (Baranca) zijn alsvolgt:

Asiento:
1. Hanrath - Plantz: 55,71%; 2.
Brandt - Brandt: 54,76%; 3.
Smeets -Van der Velde: 54,29%;
4. Ledeboer - Christiaanse:
53,81%; 5. Boudewijns - Kruis-
heer: 53,33%; 6. Van de Jagt -
Fontilus: 50,00%.

De uitslagen van Baranca (25
parenverdeeld in twee groepen);
Groep Wit:
1. Echt. De Jong: 62,08%; 2. De
Vries - Opstal: 55,83%; 3. Ds.
Schouten- Schnitger: 54,17%; 4.
Ds. Engelman - Bustraan:
53,75%; 5. Mw. Valkenberg -Roerhorst: 53,33%; 6. Echt.
Kruisheer: 51,25%; 7. Boude-
wijns -Becker: 50,42%.
GroepBlauw:
l.Echt. Berenos: 67,92%; 2.
Groot- Cloose: 65,00%; 3. Schrils- De Haseth: 60.00%; 4. Echt.
Ooms: 53,50%; 5. Persyn - Vos-
kamp: 50,42%.

ROME — Atleten, die in de
toekomst bij herhaling wor-
denbetrapt op het gebruik
van verboden stimulerende
middelen, worden voortaan
door de LAAF voor het leven
geschorst.

Internationale Atletiek Ama-
teur Federatie-voorzitter Primo
Nebiolo maakte dit bij het
congres van zijn federatie be-
kend. De maatregel wordt met
onmiddellijke ingang van
kracht.

De voorstellen, waaruit de le-
venslange schorsingkan voort-
komen, maken onderscheid tus-
sen hetgebruikvan Efedrine en
dat van andere middelen. Ge-
bruikers van Efedrine worden
bij een eerste constatering ge-
schorst voor een periode van
minstens drie maanden. Een
tweede vergrijp levert een straf
op van twee jaar. De hardleerse
atleten lopen daarna de kans tot
een levenslangeverbanningvan
de atletiekbanen.

Gebruikersvan anderemidde-
len worden zwaarder gestraft.
Een eerste bewijs houdt een
schorsingvan twee jaarin. Daar-
na volgt een levenslange straf.
Totaan hetcongres inRome gold
deregel, dat de atleten voor het
'leven werden geschorst' om na
achttien maanden gratie te ver-
krijgen.

NEW VORK —De standenin de MajorLeague tot aan van-
daagzijn:
AMERICAN LEAGUE
Oost
Detroit Tigers 75 51 .595 __
TorontoßlueJays 76 52 .594 _
New Vork Yankees 71 56 .559 4^
Milwaukee Brewers 70 58 .547 6
Boston Red Sox 61 65 .484 14
Baltimore Orioles 59 69 .461 17
Clevelandlndians 48 80 .373 28

West
OaklandA's 66 62 .516 _
Minnesota Twins 67 63 .515 _
Kansas City Royals 64 64 .500 2
California Angels 63 66 .488 31.,
Texas Rangers 61 67 .477 5
SeattleMariners 60 67 .472 5%
Chicago White Sox 53 74 .417 i2»/2
NATIONAL LEAGUE
Oost
St. Louis Cardinals 76 51 .598 _
New Vork Mets 72 56 .563 _
Montreal Expos 71 56 .559 5
Philadelphia Phillies 67 61 .523 9>/2
Chicago Cubs 64 63 .504 12
Pittsburgh Pirates 57 71 .445 \ay2
West
SanFrancisco Giants 68 61 .527 _
HoustonAstros 65 63 .508 2'/_
CincinnatiReds 63 66 .488 5
AtlantaBraves 56 71 .441 11
Los AngelesDodgers 56 72 .438 11%
San DiegoPadres 52 76 .406 15!_

AmericanLeague National League
slaggemiddelde(388 aan slag)
l.Boggs(Bos) .365 1. Gwynn(SnD) .368
2. Seitzer(KsC) .335 2. MThompson(Phi) .330
3. Mattingly(NwY) .332 3. Raines (Mon) .330
4. DwEvans (Bos) .327 4. Guerrero (LsA) .325
5. Trammell (Det) .324 5. Galarraga(Mon) .323

gescoordepunten
1.Boggs(Bos) 97 1. EDavis(Cin) 109
2.GBell(Tór) 90 2. Gwynn(SnD) 100
3.Whitaker(Det) 90 3. Coleman(StL) 95
4. DwEvans (Bos) 87 4. Samuel (Phi) 94
5. Sierra (tex) 87 5. Raines (Mon) 92

binnengeslagenpunten
l.GBell(Tor) 109 1. Dawson (Chi) 112
2. DEvans(Bos) 104 2. Wallach (Mon) 107
3.Canseco(Oak) 95 3. JClark(StL) 102
4. Gaetti (Min) 94 4. EDavis (Cm) 92
5. Sierra(Tex) 94 5. Schmidt(Phi) 90.
honkslagen
l.Boggs(Bos) 173 1. Gwynn(SnD) 177
2.Seitzer(KsC) 169 2.Doran(Hou) 148
3. Puckett (Min) 157 3. Hatcher (Hou) 148
4.Yount(Mil) 157 4.McGeeStL) 145
s.Fernandez(Tor) 154 s.Wallach(Mon) 145
tweehonkslagen
1. DwEvans (Bos) 34 1. Wallach (Mon) 37
2. Boggs(Bos) 333 2. Galarraga(Mon)32
3. Tabler(Cle) 33 3. Hubbard (Atl) 32
4. ADavis(Sea) 32 OSmith(StL) 32
5. Molitor(Mil) 32 5. Gwynn(SnD) 31

driehonkslagen
l.Wilson(KsC) 12 1. Samuel (Phi) 13
2.PBradley(Sea) 10 2.Gwynn(SnD) 11
3.Polonia(Oak) 7 3. MThompson (Phi) 9

homeruns
l.McGwire(Oak) 39 1. Dawson (Chi) 42
2.GBell(Tor) 39 2. DMurphy (Atl) 35
3.Hrbek(Min) 31 3. EDavis (Cm) 34
4. DwEvans (Bos) 30 4. JClark(StL) 34
s.Pagliarulo(NwY) 29 5. HJohnson (NwY) 32

gestolen honken
l.Reynolds(Sea) 43 1. Coleman(StL) 85
2. Wilson (KsC) 41 2. Hatcher(Hou) 49
3.Redus(Chi) 40 3. EDavis (Cm) 48

Werpcijfers (10 beslissingen)
l.Henneman(Det) 9-1(2.31) l.Leach(NwY) 10-1(3.29)
2. Cerutti (Tor) 10-3(4.28) 2. Gooden(NwY) 12-4(2.86)
3. John(NwY) 11-4(3.97) 3. Rawley (Phi) 16-6(3.83)
4.Key(Tor) 15-6(2.94) 4. Forsch (StL) 10-4(4.43)
5. Musselman (Tor) 10-4(4.14) 5. Sutcliffe (Chi) 15-6(3,76^

Drieslag
l.Langston(Sea) 199 l.Scott(Hou) 203
2. Higuera(Mil) 191 2.Ryan(Hou) 197
3. Clemens (Bos) 178 3. Hershiser(LsA) 160
4.Hough(Tex) 172 4.Welsh(LsA) 156
5. Steward(Oak) 171 5. Valenzuela (LsA) 151

S&ves
l.Henke(Tor) 30 1. Bedrosian (Phi) 33
2.Reardon(Min) 24 2. LeSmith (Chi) 30
3.Rhigetti(NwY) 23 3. Worrell (StL) 26

Drie minuten later maakte
spits Doyer er 2-0 van. Daar
waareen schitterendelangechip
van Van 't Heknaar deondanks
zijn ingezwachtelde knie voluit
rennende Parlevliet aan vooraf
gegaan.De anderszobetrouwba-
re verdediger Hanel wist geen
raad metdesituatie, mistedebal
en de langeParlevliet zag in het
centrum Doyer vrij staan. De
Bloemendaler zag zijn kans
schoon en wist voor het eerst
sinds de Olympische Spelen in
Los Angeles voor Oranje te sco-
ren. De bal sloeg hard en hoog
achterSchliemann in hetdoel: 2-
0. Even later kreeg hij een gele
kaart wegens spelbederf, zodat
Nederland voor derust en direct
er namettien man moestspelen.
Eerder had Doyer aleen groene
kaart gekregen.

Detweede helft
De Westduitse bondcoach

vond hettijd om metvier spitsen
derollen om te keren. Kleiter
zette Thomas Brinkmann in
voor diensbroer Dirk. Dat had
direct tot gevolg, dat deaanstor-
mendeaanvallenviaReek, Dopp
(die met 263 interlands een
nieuw Westduits record vestig-
de), Brinkmann en de soms ook
ver terugzakkende Bloeher - die
hetopnieuwzeer moeilijkhad te-
gen Crucq - de Nederlandse de-
fensie overwerk bezorgde. Toen
Reek er in de47e minuut2-1van
maakte na slecht opletten van
Oranje bij een lange corner (hij
joegdebal hard en hoog langs de
weer goed optredende doelman
Leistra), pakten zich donkere
wolken samen. Niet alleen bo-
ven het met 3000 toeschouwers
bezette Dinamo-stadion, maar
ookboven deOranje-elf.

De drukwerd steeds groteren
het was de vraag, wanneer Ne-
derland zoubezwijken. Maar ge-
lukkig bleek met name
Brinkmann slecht op schot. En
telkens was er ook weer op het
laatste moment een Neder-
landse stick tussen deWestduit-
se acties. Crucq: "Op het laatst
was hethaast niet meerbij tebe-
nen. Maar deWestduitsershaal-
den zichzelf ook steeds uit het
spel door op die Japanse
scheidsrechter te blijven schel-
den. Dat hadden ze beter niet
kunnen doen."

Wanhopig probeerden de
Westduitsers nog van alles om
tenminste een verlenging te
forceren. Ook twee strafcorners
in de slotfase leverden echter
geen treffers meer op, omdatka-
non Fischer te haastig richtte.
Zelfs had het in de laatste mi-
nuut nog 3-1 voor Nederland
kunnen worden, als Doyer een
snelle uitval via Diepeveen en
Parlevliet op de juistewijze had
afgerond. Dat zou echter te veel
van het goede zijn geweest.

_%.Sik Deportivo körsou

NCVa" 09.00-12.00/14.00-17.00uur;. "" *n donderdagmorgengesloten.

_g* c°r Bowling Club, Chuchu-
_-_w_.il^Men: maandag t/m donderdag
\?>- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag

_bijj. üu''tot na 02.00uur;zondagvanaf

C^ERENIGING CURACAO\, aandagavond om 20.00 uur gele-

"* schaken in hetMaduroPlaza.

feu.
tro___Viw Cate vs sta- Maria P'rates-

Körsou.

REDINGf . jj*»BodybuüdingAssociatioii)
"aies - Sentro DeportivoKórsou.

Vs SUBT/Fatum -L Ur-Antoine Maduro.

te-
'\nür start bij Buschauffeursclub te

"* _efinishteKoredó.
.*»* *

KS.)
%)k[ Sorpresa vs Royal Scorpions -
L U6PortivoKórsou.
C'NO■fe«*_r.>

SterkeYerke.
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Major League
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TIJDENS HALVEFINALESTRIJDEK HOCKEY IN MOSKOU

Engeland werd de anderefinalist
errassendewinst van Oranje herenhockeyploeg op

etfavoriete West-Duitsland goed voor finale p laats



WILLEMSTAD—De minis-
ter van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid (HIW) is
van mening dat er een fonds
terfinancieringvan deexport
van lokale producten in het
levengeroepen moet worden.
Ditfonds moetdelokale fabri-
kanten de mogelijkheid bie-
den hun producten te ex-
porteren omdat zij daar mo-
menteel vaak de financiële
middelen niet voor hebben.
De eisen om bij commerciële
banken middelen te krijgen,
zijnnu zeerhoog enhet fonds
zou er op gericht moeten zijn
de commerciële banken tot
een maximumvan 75 procent
van het geleende bedrag te
garanderen.

Dat bracht ministerMarco de
Castro van HIW onlangs naar

Zoals bekend is er al een scala
van maatregelen getroffen
waarvan de marktbescher-
mings- maatregelen de meest in
het oog lopende zijn. Voor het op
touw zetten van bijscholings-
cursussen voor eigenpersoneel,
is sindskorte tijd ook een moge-
lijkheid geschapen waarbij de
overheid een deel van dekosten
daarvan voor haar rekening

voren toen hij een vijftal checks
overhandigde aan lokale fabri-
kanten die hun personeel een
bijscholings- cursus hebben la-
ten volgen. Het export- fonds is
de volgende maatregel in de
reeks die door het Departement
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid worden geno-
menter bevorderingvan de loka-
le industrie en deexport van lo-
kale producten.

Regering heeft aandacht
voor gevangen Antilliaan

Martina betreurt andersluidende kritiek

———————___—_—____________————————————_————————_——————_■

~/p_T\ fIWTUJJEfIfi. COriRJTEH X(_STITUTE
VfPjf/ COMPUTER EDUCATION ♦ SOFTWARE SUPPORT J

TEL.: 616580

REGISTRATION NOW GOING ON
FOR COMPUTER COURSES,

from Monday thru
Friday, from 5—9 p.m.
Programming in English and Dutch.

Lotus 1,2,3 and DB 111 +
for beginners and advance.

Last day of registration will be Sept. 11.
For more information:
Fokkerweg 52 - Tel. 616580.

AVISO
EL INSTITUTO VENEZOLANO PARA
LA CULTURA V LA COOPERACION

INVITA
a todos los miembros del GRUPO DE AMIGOS DEL
INSTITUTO VENEZOLANO PARA LA CULTURA V
LA COOPERACION, a la

REUNION PARA EL REINICIO
DE SUS ACTIVIDADES

quetendra lugar en la sede del Instituto, el diasabado
29 de Agosto de 1987, a las 6:00 p.m.
Se espera puntual asistencia.

Dirección: Rooi Catootje, No. 18
Teléfono:75700.

PHILIPSBURG — Donderda-
gavond om halfelfwerd de poli-
tie geroepen naar Marigot Hill,
waar een man een vrouw mis-
handelde na met haar ruzie te
hebben gemaakt. Toen depolitie
ter plaatse arriveerde,waren zo-
wel de man als de vrouw niet
meer aanwezig. Ooggetuigen
verklaarden dat deman een fles
op devrouw hadkapot geslagen,
en datiemand devrouw naar het
hospitaal had gebracht om be-
handeldte worden.Derecherche
heeft dezaak in onderzoek.

Ega mishandeld

Het Departement van HIW
wil de lokalefabrikanten echter
ook bij deexport van hunproduc-
ten hulpbieden. NaarDe Castro
uitlegde worden de fabrikanten
vaak in hunexport- pogingente-
gen gehouden omdat het zeer
moeilijk blijkt te zijnom aan de
hogeeisenvan commerciëleban-
ken tevoldoenvoor de noodzake-
lijk financiering. Waar het De-
partement aan denkt is om mid-
dels deCentrale Bank een fonds
inhetleventeroepen dat decom-
merciële banken tot een max-
imum van bijvoorbeeld 75 pro-
cent van hetgeleendebedrag ga-
randeert. Op diewijzeworden lo-
kale fabrikanten beter in de ge-
legenheid gesteld hun goederen
te exporteren, hetgeen de devie-
zen tengoedekomt, aldusDe Ca-
stro.Ditproject is echternogniet
volledig uitgewerkt, maar heeft
wel alle aandacht.

neemt. De Castro legde tijdens
de bijeenkomst uit dat het zeer
eenvoudigis om voor dezefinan-
cieringinaanmerkingtekomen.
Een groot deel van de kosten
wordendanvergoed inhetkader
van het streven van de overheid
naar lokale producten van hoge
kwaliteit, aldus De Castro. De
vijf bedrijven diereeds bijscho-
lings-cursussen hebben opgezet
en hier achteraf een deelvan de
kosten van vergoed kregen zijn
Softex, Unicum, Hardon Tea,
Antilliaanse vleeswarenfabriek
en Antillean Commercial and
Household Products. De Castro
deedeen beroep op alle lokalefa-
brikanten om ook bijscholings-
cursussen op touw te zetten en
aanspraak te maken op ditfonds
dat is ingesteldmetNederlandse
ontwikkelings- gelden. Immers
alleen doordergelijke cursussen
is het mogelijk om de kwaliteit
van de lokale producten te opti-
maliseren zodat zij voldoen aan
de hoge eisen van de lokale be-
volking, aldus De Castro.

Venezuela geenszins te twijfe-
len. Hij achtte evenzo de uitla-
tingen weinig bevorderlijk voor
de verstandhouding tussen de
Nederlandse Antillen en het
buurland. "Wij hebben altijd
heelgoedsamenkunnenwerken
met Venezuela en vinden het
daarom jammerdaterzulke uit-
spraken wordengedaan."Marti-
na zei het overigens wel te be-
treuren dat de Venezolaanse
rechtbank niet naar de getuigen
wilde luisteren die doorKoeyers
naar Venezuela waren gehaald.
Hetenigedatdezenukan doen is
wachtenop deuitspraak, om, in-
dienhijhetdaarmee nieteens is,
in beroep te gaan, aldus de pre-
mier.

Tweede ”Voord
van de week”

WILLEMSTAD—"Weheb-
ben alles gedaanwatwekon-
den doen voor deheer Koey-
ers op zowel persoonlijk als
diplomatiek vlak" zo ver-
klaarde minister- president
Don Martina gistermiddag
tijdens een persconferentie
waarop ook het onderwerp
van de in Venezuela vastzit-
tende AntilliaanKoevers aan
de orde kwam. Hij ontkende
daarbij ten stelligste bewe-
ringen datzijnkabinet in deze
kwestie met de handen over
elkaarheeftzitten toekijken.

Koeyers die volgende maand
al twee jaarin de Venezolaanse
gevangeniszit in verband met
verdovende middelen krijgt op
14 september uitspraak in zijn
zaak. De Antilliaan en diensfa-
miliezeggen dathijonschuldigis
maar de Venezolaanse
rechtbank denkt daar blijkbaar
anders over. Zij gaven Koeyers
tot 21 augustus de tijd om met
tien getuigente komen. Toen de
getuigen in Venezuela arriveer-
den, wilde de rechtbank niet
naar de getuigen luisteren. De
vader van Koeyers verklaarde
op de televisie dat de Venezo-
laanse rechtbank wordt geleid
door maffia- leden die zijn zoon
willen dwarsbomen.

MinisterMartinazeihetgiste-
rentebetreuren datdevadervan
deaangehoudenAntilliaanopde
televisie by herhalingfelle kri-
tiek uitte op de Venezolaanse
rechtbank. Martina stelde aan
eenoprecht en verantwoordelijk
functioneren van de rechters in

WILLEMSTAD- InRust en
Burgh vond gisteravond de offi-ciële openingplaats van de trai-
ning- school van de lOBA Jay-
cees Curagao. De opening werd
verricht doorRudmila Paulo,
presidente van delOBA Jaycees
Curacao.

WILLEMSTAD — Aanstaan-
de maandag wordt het tweede
woord van destichting Fundas-
hon Promove Balor Positivo op
de verschillende borden aan de
kant van de wegen geplaatst.
Het tweede woord is "Disiplina'
ofwel discipline. Onlangsbegon
de stichting met een campagne
om denegatievementaliteitvan
de bevolking te veranderen.
Door om de twee weken een an-
derpositiefwoordopdeborden te
plaatsen, hoopt de stichting dat
debevolking een positievere in-
stellingkrijgt.

TE KOOP
J i AANGEBODEN:

""^ GROOT
a.s. Zondag v.a. 12uur HOEK PERCEEL

Heerlijk Surinaamseten ver- /i_Z»ntol_«!ïj_L_
kriiebaar zoals (Montagne Rey)Krygoaar, zoals f|s3Q _ m 2
Pom, Pastei, Bami, Nas- TE HUUR:
si, Rotie, Chinese kip, APPARTEMENT/
SaotO Soep. VAKANTIE HUIS

bij Caracasbaai beschik-
Adres: Cassandraweg 26 baar

Telf.: 72860 September, november

-^ ,e.v. Tel.: 673040

OPENBARE VERKOPING
Op woensdag 30 september 1987, desmorgens om 10.00uur, zal ten overstaan van één dernotarissen van het kan-
toorSmeets&Thesseling, of dienswaarnemer, ten kantore
aan de Emancipatie Boulevard 18 in het openbaar worden
verkocht krachtens artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek
van de Nederlandse Antillen:

het tot 2 december2043 lopendrechtvanerfpacht op
eenperceel grond, groot770 m2,gelegen inhet twee-
de district van Curacao, bekend als Blok E, kavel
nummer 39 van hetverkavelingsplan "SEROE MA-
HOEMA OOST", nader omschreven in meetbrief
nummer 498 de dato7december 1982, met hetdaar-
op gebouwde, plaatselijk bekend alsKaya Aranja 69.

De veilingcondities liggenvanaf 8 dagen vóór deveiling ten
kantore van voornoemde notarissen ter inzage.
De condities houden ondermeer in de bepaling, dat van
iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter nakoming
van zijnbod en verdereverplichtingen, een bankgarantie of
andere zekerheid stelt.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te
stellen en op te houden zonder deverplichting daarvoor de
reden(en) te noemen.

SMEETS & THESSELING
notarissen.
Emancipatie Boulevard 18,
Alhier. J

GEVESTIGD
per 25 augustus 1987

Ni

Mr £.1. Karamat Ali, advocaat
In samenwerking met Mr P. van de
Laarschot zal aan het onderstaand adres e
de rechtspraktijk worden uitgeoefend on-
der de naam *r
Van de Laarschot & Karamat Ali f
advocaten/attorneys at law
Salinja 153 - Curacao
Tel.: 616744; Telefax: 615877.I
i

. -...
______ "i

I
Zojuist ontvangen

WHIRLPOOL
wasmachines!

X^^^^ - groot laadvermogen- controle van water-
tempertuurI I - controle van water-

*ïïv\u<_<?\ niveau
wmripooi _ wjJ.d openende dekse|

' r-j 1 - instelbare waspro-
gramma's

Whirlpool voor kwaliteit en duurzaamheid
Curagao - Caracasbaaiweg 6-10 - Tel. 616055 &____ I

/ "1
ANTHXEANRICE MILLS, N.V.

is looking for a person with experience in the following areas of
accounting;

* GENERALLEDGER
* ACCOUNTS RECEIVABLE
* ACCOUNTS PAYABLE
* INVENTORY CONTROL
*COST ACCOUNTING

1. Must have a working knowledge, or background in com-
puters and be willing to learn a new system.

2. Needs to speak, read, andwrite English well.
3. Hardworking and havea professionalwork attitude.4. Typing experience needed.
Piease sendresumé in English to the following address:

ANTILLEANRICE MILLS N.V.
P.O. Box 379
Kralendijk, Bonaire,
Netherlands Antilies,
Attn.: E. Rodriguez-Fonts.
For further information piease contact:
Mr. Max Rodriguez
Telf.: 611143-611415. j

f 11, , , , ,1 \
_^\ T) f^ S~\ Resultateno2december 1986-30 juni 1987\J IV \_j yj ORCOBank N.V.

BA KT TV- —netto winst ’1.17.5 miljoen;
lx. JLXI IV —dividendverwachting ’1.11.-per aandeel van ’1.100.-;

' ' —valutawinst (f 1.4.56 miljoen) t.g.v. reserves.
De bank heeft in deeerste periode van haar bestaan een gunstig resultaat geboekt.

Winst & Verliesrekening van 2 december 1986t/m 30 juni1987
(in duizenden Ned. guldens)

— bruto baten 21.597— lasten 1.880

— winstvoor belastingen 19.717— belastingen 2.245

—nettowinst 17.472
idem in %van heteigen
vermogen op jaarbasis 11% /

Onder de post "lasten" zijn opgenomen een post buitengewone uitgaven samenhangend met de
introductie ter beurze alsmede salarissen, afschrijvingenen andere lasten. De belastingen hebben
zowelbetrekking opaf te dragenAustralischebronbelasting alsdeop deAntillentebetalen belastingover dewinst.
De valutawinst(4.56 miljoen gulden) isnietopgenomen in dewinst & veriiescijfers, dochgeboekt ten
gunste van dereserve koersverschillen.
Willemstad, 27 augustus 1987.

Orco Bank N.V. is gevestigdop deNederlandse ORCO BANK N.V.
Antillenen heeft vergunning on-shorebankacti- "r.;."■ l"er9usonwe9 '0viteiten te ontplooien. De bank staat onder toe- Willemstad
zicht van de Bank van de NederlandseAntillen. T^r^Kaoa 7o__nDe aandelen van OrcoBankN.V. zijn genoteerd 'eL: jrf|| ~9 7ZOOO

F&.55990 76741 J

■ i i , -—

WÊÊÊÊk__!_______________.:

■mi .____& .ÉffllH

■ra i.iMi |ÉÉ||^^^^^^ii^H^^B :f _________
bP _&_[___■ ________! _\ _____m ____________

■: v i

CITCO INSURANCE 3ERVIGES N.V. I
(voorheen CTC/Atlas Insurance Services N.V.)
CITCO BANKING CORPORATION N.V.
CITCO BANK ANTILLES N.V. j
maken hierbij bekend dat zij per
1 september 1987 verhuisd zijn naar
SCHOTTEGATWEG OOST 44
(het vroegere Barclays Bank-gebouw)
TEL. 70388 (12 lijnen)

.—*
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Garantie-fonds oprichten
Minister HIW doet voorstel
ter stimulering van de export

AMIGOE



DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij onze dankbetuigen aan Dr. Engels, de
zusters van de Mannenafdeling van hetSt.Elisabeth Hospitaal, en
aan allendiehun medelevenhebbenbetoond bijhetoverlijdenen de
begrafenis van mijn dierbare echtgenoot

Marius (Max) Willy Moné
Tevensmaken wij bekenddatop 29 en 30 augustusen 1 september
een H. Miszal worden opgedragen in deKerk van Janwéter nage-
dachtenisaan de overledene.

MayMoné-Maduro.

AMIGOE

WILLEMSTAD — In Puerto
Rico vindt van 25 tot en met 29
augustus de conferentie voor
vrouwelijke Latijns- Ameri-
kaanse en Caribische parlemen-
tariërs plaats onder de naam
"Primera Conferencia de Legis-
ladoras de America latinay del
Caribe". De organisatievan deze
conferentie is in handen van de
commissie die zich bezig houdt
met de ontwikkeling van de
vrouw.

Gedurende deze dagen zullen
de vrouwen praten over de ge-
lijkheid van devrouw en hetopti-
maal kunnen werkendoor goede
scholing,goede ontwikkeling en
blakende gezondheid. Millicent
AcunaLopez- deWeever, Yolan-
daEvers- Melfor en Maria Libe-
ria- Peters zijn diegenen die de
Antillenop dezeconferentie ver-
tegenwoordigen .
Avelino Cicilia zou geschikte opvolger zijn

Jopie Abraham treedt weer af als
partij-voorzitter en partijleider

NfcSOOO
p^NTR_L_:BB4SPITAAL:B9OO
17rvl"' 6La 9°en: maandag l/mvrijdag
J*16.00uur; zaterdag 08.00-12.00"^9 gesloten.

J^REBIBLIOTHEEKcj'-tgden voor het publiek)
«in __*" dor|derdag van 14.00-18.00
Ln^ag en vrijdag van 08.00-12.00/
f '°ouur;zaterdag van 10.00-12.00

T^Ktijdenvoor lezers)
"n _ van 14.00-19.00uur.

3UITING: maandag t/m vrijdag
«Wnde stukken 15.45uur; gewone*,1 6. -uur.

£CLUBS
donderdagavond 19.30uur - Hotel

formatie E. Felipa, tel.; 8546/8238.
h. 'able: elke tweede maandag -y_m Terra Corra.
' "oensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

j^RSKANTOOR EN BEVOLKING;
I i(X)/ 14.00-15.30uur loketten geo-

voor bezichtiging

' __?!?ve contact op tenemen met de
**Bedacht, Noord Nikiboko 194.

i^CLUB (Weg naar Willemstoren):
in „.°Pvrijdagvan 20.00-24.00uur; za--1"* 12.00-24.00uur.

KUUR (gezaghebber): elke donder-
.la 9'oo-11 "O uur op het Be-

l»anrt,oor' Kralendijk; laatste donder-ac maand van 10.00-12.00 uur te

*aJSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
ld^ Se schelpen en koraal; open vanM?_ vrijdag van 10.00-12.30 uur -**<*oZu_3.
I/J^ingstijden slachthuis maan-
H) y*°ensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-0.1. [en donderdag en vrijdag van

"°O/1 1.30-14.30uur.
'fip*«_

OO? 1(Politie): 09.00-18.00 uur toer-
-tJuventusygy

KsTEN
|%^«rduskerk Kralendijk:. '8 45 uur; zondag08.30 en 19.00

Ei^kerkAntriol:' 9-30 uur; zondag09.00 en 18.00

JlfWkerkRincon:
| '°okzondag, 19.30uur.

IJ^ENBEZORGING doorgeven
«_4 A- WonS- *** Sü* Kaya

minsterraad over het protocol
gaf Crestian op dat hetprotocol
nog niet op de agenda heeft ge-
staanen dathijeersthetprotocol
metdeeilanden onderlingmoest
bespreken. Dat is inmiddels ge-
beurd en alle eilanden hebben
hun goedkeuringhieroveruitge-
sproken. Zodra degewenste wij-
zigingen zijn aangebracht, zal
hetprotocol opde agendavoor de
volgendevergaderingvande mi-
nisterraadworden geplaatst.

KRALENDIJK- Vandaagen
morgen,zondag30 augustus,zal
het eerste internationale festival
(CURINFEST) georganiseerd
worden op Curagao. Daaraan
doenongeveerzestig landen mee.
De vertegenwoordiger van Bo-
naire daarbij is Boeis Thomas,
diein deloop van deweek alnaar
Cuagao isvertrokken. Boeis Tho-
mas zal op Curagao laten horen
«Yo canto pormahana«, dat ge-
arrangeerd is door Toro Colina.
De deelname van Boeis Thomas
aan het festival was mogelijk
door de spontane medewerking
van Cultimara, Herrera en de
KvK. Bij de foto: Boeis Thomas
bijzijn vertrek vanafBonaire.

verdwenen is uit de Staten. Ge-
ziendekorteen weinigopvallen-
de politieke loopbaan van Me-
iaan, diemomenteelonderwijzer
is aan de gouvernements-school,
mag verwacht worden, dat het
politieke Waterloo van Ernesto
Meiaan duidelijkin zicht is.

Volleyballbondklaagt:

Voetbalbond houdt geen
rekening met anderen

KRALENDIJK —Partylei-
deren party- voorzitter, Jo-
hannes(Jopie) E. Abraham,
meent datin hetkader van de
reorganisatie van zgn partij,
Partido Democratico Bonai-
riano (PDB), hetvanbelang is
dat hij zijn functie als partij-
voorzitter en partijleider va-
cant steltAbraham deeddat
twee jaar geleden ook al,
maar is infeite nimmer afge-
treden.

Het is algemeen bekend, dat
het sedert de laatste verkiezin-
genvoor deEilandsraad niet bo-
tert in dePDB. Dat wasechter al
sedert januariniet meer het ge-
val toen Abraham plotseling te
kennen gaf, dat de portefeuille
van minister van Ontwikke-
lings- samenwerking zonder in-
houdwas. Abrahamtrad derhal-
ve alszodanig afen nam vervol-
gens de plaats van Ernesto Me-

Alsredenwaarom hij noggeen
overleg heeft gepleegd met de

Naar debewindsman gisteren
tijdens een persconferentie be-
kend maakte, moet dit protocol
de Antilliaanse eilanden meer
zeggenschap geven over de be-
steding van de beschikbaar ge-
steldegelden uitNederland. Het
zal tevens de bestaande ver-
deelsleutel flexibeler moeten
maken dan op het ogenblik in
zijnogen hetgeval is.Momenteel
gaatl2procentvandeontwikke-
lings- gelden naar het land, 62
procent naar Curagao, 9 procent
naar Bonaire, 7 procent naar St
Maarten, terwijl Saba enSt Eus-
tatius elk drie procent krijgen.
Waar de bewindsman naar toe
wil is een door de eilanden geza-
menlijkuitgedachte nieuwever-
deelsleutel die bij elk beste-
dings-overleg aan debestaande
situatiewordt aangepast.

Volgens minister Crestian
kon het protocol tijdens het
jongstebezoekvan minister van
Antilliaanseen Arubaanse Za-
ken JandeKoning nietonderte-
kend worden omdat Nederland
nog enkele wijzigingen inge-
voerd wilzienin denieuwestruc-
tuur. "Zewil hoe danook eenvin-
ger in de pap houden en bij elke
beslissing het laatstewoordheb-
ben", aldusCrestian.

WILLEMSTAD — Zonder
daarover vooraf overleg te
hebben gepleegd met de mi-
nisterraad, is minister van
Ontwikkelingssamenwer-
king Franklin Crestian on-
derhandelingenmet Neder-
land begonnen over een pro-
tocol voor een nieuwe struc-
tuur voor de besteding van
ontwikkelingsgelden.

ball- dagenvoetbal- wedstrijden
organiseert. Piar attendeerter-
op, datBonaire maarklein is en
datbetekent dat twee sport- ont-
moetingenop een dagproblemen
oplevert. ledereen tracht om
sport op een aanvaardbaar ni-
veau te brengen, aldus Piar,
maar dan zullen deverschillen-
de organisaties echter welreke-
ningmet elkaarmoeten houden.

In eenverklaring van de zijde
van deBovobo merkt deman, die
belast is met public relations,
Magno (Ibi) Piar, op dat de Bo-
naireaanse VoetbalBond (BVB)
geen enkelerekening houdt met
de andere takken van sport op
Bonaire. De BVB organiseert
rustig voetbal- wedstrijden op
dezelfde dagen waarop deBovo-
bo volleyball- wedstrijden orga-
niseert. Infeite, aldusPiar, is het
algemeen bekend datdeBVB op
woensdag, vrijdag en zondag
competitie- wedstrijden speelt.
De Bovobo heeft daar terdegere-
kening mee gehoudenendewed-
strijden van devolleyball- com-
petitie op anderedagengepland.

In feite blijkt nu, dat de BVB
daar maarweinigrekening mee
houdt en eveneens op de volley-

KRALENDIJK — Zoals be-
kend geeft de BonaireaanseVolleyballBond (Bovobo) de
laatsteweken zeer veelinfor-matieover deactiviteitenvan
het volleyball. Men heeft bij
de organisatie van toernooi-
enen decompetitie goedreke-
ning gehouden metde andere
sporten, die ook op Bonaire
beoefend worden. Dit blijkt
echter niet wederzijds.

laan in, die in de Staten verte-
genwoordigd was, evenals
Monchin Soliana.

Jopie Abraham dankt overi-
gens wel degenen, die in hem
vertrouwen hadden en die hem
bij de Eilandsraads- verkiezin-
gen in feite benoemden tot offi-
ciële woordvoerdervan departij.
Met ingang van 1 september
echter wil Abraham plaats ma-
kenvoor een anderdiedevacatu-
re van Abraham kanblijvenver-
vullen totereen nieuwbestuuris
gekozenvolgensde statutenvan
de partij.

Overigens is Abraham van
mening dat gezien het aantal
stemmen, datex-gedeputeerde
en ex-wnd. gezaghebberAvelino
Cicilia bij de laatste verkiezin-
gen heeft behaald hij de aange-
wezen persoon zal zijnom Abra-
ham op te volgen. Eveneens is
Abraham van mening datgezien
het aantal stemmen dat Cicilia
behaalde hij ook in aanmerking
dient tekomen voor deplaats in
de Staten. Het is echter niet de
bedoeling van Abraham ook
daarplaats temaken,wanthet is
Monchin Soliana die de eer
wordt gelaten te bedanken ten
gunste van Avelino Cicilia. Een
wensdroom die Soliana onge-
twijfeld weigert te vervullen,
maar zeker een repressaille is
vanwege de houding van zijn
zoon, mr. George Soliana, dieals
gezaghebber zijn medewerking
aanhetUPB/POB-Bestuurscol-
lege geeft.

Abraham vindt dat Avelino
Cicilia ook alsfractieleider in de
Eilandsraad moet treden (Cici-
lia was gekozen maar bedankt
voordeeer—RED). Infeite bete-
kent de terugkeer van Avelino
Cicilia in deEilandsraad dat de
PDB-pion ophetschaakbordvan
de Democraten, Ernesto Me-
iaan, ook uit de Eilandsraad zal
moeten verdwijnen evenals hij

SINDS KORT BESCHIKT Cu-
ragao over een nieuwpestcontrol
bedrijf. THEXACON die enkele
maanden geleden officieel haar
bedrijfs- activiteiten begon,
houdtzich in hetbijzonder bezig
met hetbestrijden van ongedier-
te en onkruid en behandelt ter-
mieten en planten. Daarnaast
houdt hetbedrijf zich bezig met
schoonmaak werkzaamheden.
Het bedrijf staat onder leiding
van een in de Verenigde Staten
getrainde supervisor, met jaren-
lange ervaringop hetgebiedvan
pestcontrol.

AQUATRANINC, EEN Ameri-
kaanse firma, gaat binnenkort
van start met het vervoeren van
vracht vanuit deVerenigde Sta-
ten naar Curagao. Vanuit New
Vork, Miami, New Orleans,
Houston, Dallas, Los Angeles,
San Fransisco, Chicago kan
vracht worden verstuurd ofwor-
dengehaald.Aquatran Ine.heeft
inmiddels 160 agentschappen
over de hele wereld. Voor infor-
matie over transportkosten, het
opslaan en bewaren van goede-
ren kan contact worden op geno-
men met Anthony Veder en Co.
die de firma op Curagao verte-
genwoordigt.

Op vrijdag
4 september omkwart voor tien
's morgensbegint inHolidayBe-
ach Hotel in deOtrabanda- room
de presentatie plaats van Bols.
Voor deze presentatie zijn alle
Food & Beverage managers, as-
sistenten enrestaurant- eigena-
ren uitgenodigd. De presentatie
begint om tienuur met een wel-
komspraatje en koffie. Daarna
vindt de introductie en de Bols
presentatie plaats. De ochtend
eindigt om half twaalf met een
cocktail.De sprekersop deze dag
zijn deheren Zaalbergen Orsini.
Meer informatie is verkrijgbaar
bij Colima nv, tel 73244 toestel
37,64 of21.

BOHATA: in beleid
ALM terleurgesteld

Kees Fekkes: slechte dienst aan toerisme

Dater dooreen lokalekrant en
eenradiostation berichtengepu-
bliceerd zijn waarin melding
wordt gemaakt van "frauduleu-
ze" handelingen bij E Meta
waardoor het bedrijf verlies
heeft geleden, betreurt E Meta
ten zeerste. Die geruchten zijn
waarschijnlijk de wereld in ge-
holpen door één of meerdere
"slechte figuren" binnen eigen
kring diezich nietkunnen vere-
nigen met de noodzakelijke
maatregelen. OokdatbetreurtE
Meta,vooral om denegatieve be-
richtgeving al haar gevolgen
heeft gehad.

Deze maatregel is met name
mogelijk geworden dankzij het
bijzonderekaraktervan E Meta,
zo legt de directieuitwaarbij de
werknemers in feite eigenaar
zijnvan het bedrijfen daardoor
extra gemotiveerdzijnin hun ei-
genbedrijf te investeren.

elbezoekers getrokken, goed voor economie

lotonautico-festivalvolgens
ganisatoreneen groot succes

E^LENDIJK — Tijdens
l^eUige samenzijnheeft
Letter van de Bonaire
Ccal Association (BNA),
k^ndo Saleh, aan de me-

L^ers eencertificaat uit-
bot waarin dank wordt
\\ ?,Proken voor de inzet.
kyt tweede festivalMoto-
U namen 27 boten deelL5Weekeinde van 7 tot 9
Lj* jj»Bbleeknogbeterver-
if0, «an hetafgelopen jaar.
! J6ens Zulay Knuf-Nouel,
Üjten met Raymundo Saleh
ik/0* is achter het Nautico-ty^n, zijn dewedstrijdenui-
twinnend verlopen, terwijl
(k*1 i _ feite geen enkel pro-
lHjj voorgedaan. Eve-
tjs e laatste jaren gebruike-
-1 beerde wederom een Ven-
ii^se marineboot af aan de
taan Kralendijk, en bracht
_H.°°r in één klap meer dan
v^derd belangstellenden.
Ijjj'Sens werden er door de
t*Jj°k tientallen aangevoerd,
Dd'. vele race- liefhebbers met
eJ&en jachtop Bonaire arri-
i\^y Alle hotels waren vol,
ijv, ulayKnuf-Nouel, terwijl
\?*aUeauto'sverhuurd wer-
«ljjk er in derestaurants nau-
(CS n°g een plaatsje te vin-

**1 dus allesvan een leien
..V.rueP' waren er °°k wel

s. 'echnische problemen.

Een daarvan was bijvoorbeeld
hetgebrek van een helling waar
de boten te water gelaten kun-
nen worden. Evenmin bleek de
brandweerboot inconditieen dat
was toch wel belangrijk, aldus
ZulayKnuf-Nouel, indiener zich
op hetwater bepaalde ongeluk-
ken haddenvoorgedaan. Daar-
naastblijvenernogwelwatwen-
sen over, zoals een geluids- in-
stallatie die tot over het water
reikt, terwijl ook een ambulance
en EHBO- bijstand onontbeer-
lijk is.

Zelfs al waren er kleine onvol-
maaktkheden, dat hebben de
Venezolaanse gasten daarmaar
weinig van gemerkt. Zij gingen
in iedergeval volkomenvoldaan
terug naar hun eigen land. Het
succes, aldusZulayKnuf-Nouel,
is echter grotendeels te danken
aan de medewerking, die de
BNA heeft mogen ondervinden.
De overheid was niet in staatom
financieel bij te springen. Toch
konden er prijzen uitgereikt
worden van twee-, drie- en vier-
honded dollardankzij deenorme
medewerkingvan dezijdevande
sponsors. Hetblijkt maar weer,
datdeorganisatievan een derge-
lijke gebeurtenis misschien wel
moeilijk is, aldusvoorzitterRay-
mundo Saleh, maar alsiedereen
medewerking verleent, blijkt
hettoch mogelijk.

Nieuwe aanmeldingen
voor zeeverkenners
Kon Tikï mogelijk

Ook leiders nodig

WILLEMSTAD — Het be-
drijf E Meta dat is opgericht
door debij deCuracaose Dok
Maatschappij (CDM) ontsla-
gen werknemers, heeft zich
na een jaar operatief te zijn,
genoodzaakt gezien een aan-
tal maatregelen te nemen ter
sanering van de geleden ver-
liezen. Het is zeer logisch, zo
concludeert de directie, dat
een zo jongbedrijf de eerste
jarenmoeite heeft het hoofd
boven water te houden. Juist
vanwege het bijzondere ka-
rakter van hetbedrijf, waar-
bij de werknemers eigenaar
zijn, is het mogelijk door
maatregelen het bedrijf
draaiende te houden.

De directie van E Meta zag
zich naeenjaargenoodzaakt een
plan op te stellen waardoor het
bedrijfuithaarverliezenkanko-
men. Dit is beslist nieteenvou-
dig geweest, zo blijkt uit een
perscommuniqué van E Meta.
Lange onderhandelingenheb-
ben tot een aantal maatregelen
geleidwaarbij het inleveren van
zes procent op de salarissendoor
de werknemers, één van de be-
langrijkste is. Deze maatregel
heeft deduurvan éénjaaren iser
op gericht het kapitaal van het
bedrijf te versterken en de kos-
ten teverlagen.

E Meta-personeel moet
6 procent inleveren

Bedrijflijdt verlies

herhalingte voorkomen.
Er isreeds een achterstand

voor Bonaire, aldusFekkes, om-
dat er een tekort is aan directe
vluchten naar Bonaire. Het ei-
land moet zich constant bedie-
nen van te kleine vliegtuigen.
Als er nu door operationele pro-
blemen nog minder mogelijkhe-
den gecreëerd worden, aldusFekkes, datzal de stijgende lijn
van het Bonaireaanse toerisme
in dekomende periode zeker te-
nietworden gedaan.

Afgelopen week tijdens de
aanwezigheid van de groep Eu-
ropese reisagenten, die negen
landen uit Europa vertegen-
woordigen, is besloten om met
een delegatie naar Nederland te
vertrekken. KLM- directeurop
Curagao, Theo Pielage, die tij-
dens de ontvangst van het BC
ookaanwezig was, heeft namens
deKLM een handje toegestoken
om dereis van deBonaireaanse
delegatie mogelijk te maken.
Desgevraagd verklaarde gede-
puteerde van Toerisme,Ramon-
cito Booi, dat de delegatie acht
dagenin Amsterdamza! verblij-
ven. Van dedelegatie makenbe-
halve gedepueerdeBooi ook deel
uit het wnd. hoofd van het Toe-
ristenbureau Niki Tromp en de
vertegenwoordigers van de ho-
tels enBonhata.

KRALENDIJK —Eindvol-
gende week zal een delegatie
vanBonaire naarEuropa ver-
trekken om na te gaan welke
mogelijkheden er liggen om
Europese toeristen, maar
vooral Nederlandsetoeristen
aan te trekken voor een va-
kantie opBonaire.

Toerisme-
gedeputeerde
naar A'dam

TEL AVIV — De Israëlische
technicusVanunutegenwie morgen
een procesbegintwegens verraaden
spionage omdat hij gegevensover Is-
raels kernwapen- fabriek aan de
Britse pers toespeelde heeft een
"regeling" afgewezen. Justitiehad
verraad willen latenvallen als Van-
unu had verklaard dat hij niet was
ontvoerden bereid was zich te laten
berechten. De Israëlische geheime
dienstheeft Vanununa deBritse pu-
blicatieinRome ontvoerden naar Is-
raël overgebracht.

uistinpromotie-campagne

VBBprotesteert fel tegen
belastingALM-vluchten

if^LENDIJK — Het uit-
\yVan de laatste drie*L e _ van de nationale
<^&art- maatschappij. b

eeft donderdagavond
.»*Bsagiers voor proble-

«^Plaatst. Tot hun ver-
\^ moesten zij constate-
ertvluchtenvan en naar
D^* sedert zes uur in de

niet meer mogelijk

-^ van deeerste verenigin-
\,°PBonaireprotest aante-
'«ij^gendezegangvanzaken
\ herenigingBedrijfsleven
V,** (VBB). In een telex-
_f aP aan de nationale
Kv?art- maatschappij pro-
hyVoorzitterEvert Piar te-
NJ feit datwoensdagavond
[V"6!- met bestemming Bo-
j?,^ Curagao moesten blij-

k-H barbij Fiar tevens atten-
/Dwl 1 de behandeling van de\JJ<j.e passagiers. In zijn

zegt Piar dathij

begrepen neelt dat dit te maken
heeftmet eentekortaanpiloten.
Eveneens releveert Piar aan het
feit dat dit bij deALM aanzien-
lijk interneproblemen heeft ver-
oorzaakt om toch tot een oplos-
sing tekomen.

In ieder geval wil de VBB-
voorzitter van de ALM verne-
men wanneer men aldaar denkt
dat de problemen opgelost zijn,
waardoor Bonaire tenminste is
verzekerd van lucht- verbindin-
gen. Bonaire immers is via de
lucht vrijwel voor de volle hon-
derdprocent afhankelijk van de
ALM. Tenslotte zegt Evert Piar
in zijn kwaliteit als voorzitter
van de VBB dat Bonaire de
laatste jarener alles aan doetom
het toerisme te bevorderen. Het
is wederom deALM, aldusPiar,
die Bonaire echter benadeelt in
dit streven. De telexboodschap
wasondertekend doorEvertPiar
en de secretaresse van de VBB,
ZulayKnuf-Nouel.

KRALENDIJK — De voor-
zitter van de Bonaire Hotel
and Tourist Association
(Bonhata),Kees Fekkes, heeft
tegenover dedirecteurvan de
ALM, Kitland Chong, zijn te-
leurstelling uitgesproken
overhetALM- beleid. Een af-
schrift van de briefwerd ver-
zonden aan de president-
commissaris van de ALM,
drs.Theo TÏjssen. Aanleiding
was het probleem afgelopen
donderdag.

Fekkes ziethetinter- eilande-
lijke verkeer als een probleem.
Het komt naar zijn mening de
laatste tijd te vaak voor dat
vluchten tussen Curagao en Bo-
nairev.v. worden afgelastwaar-
door passagiers met de eindbes-
temming Bonaire op Curagao
stranden. Van de zijde van toe-
risten zijn daarover volgens
Kees Fekkes al ettelijke
klachten ontvangen.

Met name attendeert de Bon-
hata- voorzitter op afgelopen
woensdag toen er vanafzes uur
in de avond geen vluchten meer
werdenuitgevoerd tussen Cura-
gaoen Bonaire.Datbracht, aldus
Fekkes, opbeide eilanden de ge-
bruikelijke ongenoegenmetzich
mee. Wil het toerisme professio-
neel aangepakt worden, aldus
Kees Fekkes, dat zullen de ge-
plande vluchten stipt moeten
worden uitgevoerd en niet we-
genseentekort aanpersoneel in
problemen gebracht worden.
Overigens duidt Bonhata- voor-
zitter,Kees Fekkes,erop,datdit
vooral niet deeerste keer is en
verzoekt dan ook met klem om

Voor verdere informatie kan
men terecht bij Schipper Roy
Rusch, groepsleider of akela
Rusch- Van derRee op de num-
mers 83724of 79028 of op zater-
dagochtend op het clubhuis te
BrakkeputAriba datbereikbaar
is ophet nummer 671214.

Behalve nieuwe leden, kan
Kon Tiki ook nieuwe leiders ge-
bruiken. Ervaring is geen ver-
eiste maar een positieve instel-
lingen een enorme dosisenthou-
siasme is wel een voorwaarde.
Opvelerverzoekzal trouwensbij
voldoende inschrijvingen, een
meisjes afdeling worden opge-
richt in dezelfde leeftijds-
groepen.

WILLEMSTAD — Er is weer
de mogelijkheid voor nieuwe
aanmeldingen voor leden en lei-
dingvoor deZeeverkenners Kon
Tiki. De zeeverkenners komen
op zaterdagochtend bij elkaar
van halfnegentot twaalfuur. Er
is plaatsings mogelijkheid voor
zeeverkennersvanelftotvijftien
jaarenvoor welpenvan zeven tot
tien jaar.De kinderen moeten
wel dezwemkunst machtigzijn.

WILLEMSTAD — In oktoberbegint op Curagao het 14e
congres van CLAPTUR dat een
groot aantal professionals uit
Latijns- Amerika en het Cari-
bisch gebied op het terrein vantoerisme zal aantrekken. OokSpanjezaldit jaaraanwezigzijn.
Verschillendebelangrijkeverte-
genwoordigershebbenzich alin-
geschrevenen indekomende we-
ken worden nog meer inschrij-
vingenverwacht. Ditevenement
zal er voor zorgen dat Curagao
meer bekendheid krijgt in het
buitenland waardoor er meer
mensen naar het eiland zullen
komen.

Op 12oktoberzal deconferen-
tie geopend worden met een le-
zing van Luis Ignacio Mendoza,
president vanVIASA Internati-

Conferentie CLAPTUR
dit jaarop Curaçao

onal. Hetthema vanzijnlezing is
"Luchtvaart en toerisme in het
jaar 2000 en de toekomst
perspectieven". VIASA heeft
sindskort eenairbus inzijnbezit
waarmee het in oktober naar
verschillende bestemmingen in
hetCaribisch gebiedzalvliegen.

*****
SEOUL — Zuid Korea gaatkorte

metten maken met "pro- communis-
tische volksmenners", die achter de
grote stakings- onrust zitten. Men
wilpolitiekemunt slaanuitdeacties.
De democratisering loopt er gevaar
door, alduspremierKim.De militai-
ren mogenerzichin detoekomst niet
meer bemoeien met de politiek. Dit
vloeit voort uiteen grondwets- wijzi-
gingwaarover deregerings- partij en
de oppositie overeenstemming be-
reikten. President ChunDoo en veel
top-medewerkerszijn (ex)generaals.

Vrouwenconferentie
in Puerto RicoBONAIRE

AGENDA
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Zakenvaria

Crestian wil sleutelen
aan verdeelsleutel

Voor besteding ontwikkelingsgeld
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( CURSUS
HANDWERKEN
lessen in:
o.a.
breien, haken, bordu-
ren, patchwork, har-
danger, opennaaiwerk,
frivolité.

Inl: tel. 615970

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt
bekend dat er op; 31 Aug.
1987 van 07.00 uur tot 13.20
uur schietoefeningen wor-
den gehouden op Plantage
Wacao.
Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveiligezeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.

UC^PORTUGAL
70 ANA Dl APARISHON Dl LA BIRGEN Dl FATIMA

lowórdu selebrékv vnPeregnnashon organisé pa Direktiva diBlue Army
kv Air Portugal.
Saliendo dia26 september pasando na:

* ROma <P_t__*_Y ' U_.H____
" iri "-___v___K MaandFlorencla _■ _**_T__T\ o ~
LOUroes O " Fatim»

W«.d Unit» «raust. __»"<

ku un biahe opshonal pa TiernSanta. Pa masinformashon kontakte Di-
rektiva diV^Bluo Army " Tel.: 70967/79731 6f Air Portugal" TeU: 89045/83357./

De lekkerste roties, pom, ■pastei, chin, kip, nassie, I
bamieen saoto soep kunt I
Ukrijgen elkezondag van- 1

af 12 uur te
KORAAL PARTIR

kav. 87
tel. 674103 J

mmmmm^m^^mmt^mm.
BrßwE2_______S_B____C__lbI BRRIfI IU■^wvil __________}''

t Leuk hè, die Pak- tï kerdjes... Door iede- it reen gelezen en voor J
* een schijntje te plaat- !
"; sen. Zou je er ook niet t; eens eentje opgeven? ♦

1
l/ v .'__rjaE^***^E**eaw.."-_<>- — ■ ■// AiVff/ ' - AIVI^A'C lil// \\^*^" ToshibaisdelrotseleidervanJapanseair- Hll _>U O P-Ijf x<èT cos; bekend om zn airco's metROTARY 9000 BT Uf f COMPRESSORS, die veel minderstroom van ■■/ f verbruiken door hun lage WATT systeem 12000 B.T.U./ // (minder dan de helft van de Amerikaanse . DTII TOSHIBA ________■

\ Toshiba airco's ziin vervaardigd van . /ïnnn nt 11 _._._. . ._ .V >. zorgvuld,g geselecteerde materialen. 24000 B.T.U. hebben velevoordelen:

V^V \ TnCUIDA SPLIT UNITS: I)'goedkoper inprijs

\ \N. N I_J __l ■■ II Br\ Rflfin RT IJ 2)'minder stroomverbruik B
\ \ U vindt geen betere kwaliteit i .nnfl DTII 3)' het minste geluid.
\ \ \\^ voor een betere prijs. I ZUUU D.I.U. ■\\ > m

«GOBIÈRNUDI KÖRSOU
KAMPASA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KÖRSOU

Komishon Koordinadó di kampana ta partisipa kv durante siinan di djaluna
dia 31 di ougustus te i kv djabiernè dia 4 di september 1987, kontrolür di
SERVISIO KUIDO MEDIKO I DI SANIDAT, ta pasa inspekshona kada kas
den siguiente bario i kaya:
— Barentslaaa - van Kinsbergenlaan " van Galenlaan - Heemskerklaan - Witte

de Withlaan - Banckertlaan - Aztekenweg - van Ghentlaan - van Brakkel-
laan - Tjerk Hiddeslaan - van Zaanlaan - van Neslaan - Toltekenweg -
Ossagasweg - Huronweg - Tupisweg - Caiquetiasweg - Pawnisweg - Cariben-
plein - Seminolenweg - Supaiweg - Pimasweg - Matasweg - Guaraniweg -
Mohikanenweg - Incastraat - Poncaweg - Salumaweg - Ojanaweg - Aparai-
weg - Jivarosweg - Botocudosweg - Arancanosweg - Arowakkenweg -
Zapothekenweg - Motilonesweg - Guacaipuroweg - Montezumaweg -
Totonakenweg - Cherokezenweg - Algokinweg.

— Mon Repos - Weis.

— Grt. Piscadera " Kln. Piscadera - Souax.
MESTER ELIMINA TUR ARTEFAKTO KU POR KONTENE

AWA, PROME KU NOS DRENTA TEMPORADA DI AWASERU.
PESEI TA IMPORTANTE PA KOOPERA KU, I SIGUI
INSTRUKSHON DI BO KONTROLÜR DI SANIDAT.

Dept R.P. Komishon Koordinadó.

sfö, Whena Hotel wins the flgi _£.
._§ WAITERAND »ffl

.__n__ BARTENDER fjW&SSI
2__%m_ CONTEST Sf|ti=

\!l_tP_S__[^) and a second prize in the
Ijp CULINARY CONTEST

s^ it must be qoocb%. öèt_^'_**^-V ■ * 11 ■ -_____! **m **r***J*W **_t~ ~***ss\*m —f^ ~tk*w~ ~>**m*~ ■I t -*( /_iC\ Ï^T^-l^N, W

%smt^\ |( So call vs for your iw^i^St)^-
j^S^Orr, Meetings; Luncheons, dinners, A "Slfw^^ Cocktaüparties W^mïkfté'\^y qprïncG» beach s._^y/ (Sill hotel _.ca>ino V^\V<y/ W\W> Tel.: 614944 V^JCÜP W. STOORVOGEL \j^

|H^/BLCEM_PCT'S BC€I. TCy

>J\ / &eifTSHCPN.V.
►_.___ \ #M \* f a.s. zondag 30 augustus om 10 uur (10.00-14.00 uur)

!, I gaan wij van start met een

k__! «f ■■ dil __l ___! **** "* d * _.^. -L. -I ___i

'jij Q..MPÜ/, metkortingen van

1 :^i 10% t/m 50%
J % k~U /p Profiteer NU van deze aanbieding
.1 V& g^ die t/m donderdag 30 september loopt.

w — ~— —
■!■■■!_■ ■_■■■■■■■■■ «i-m i ■_-_-_----__i_---------__-_------_-___-_--__« ■ ******o
CHASE
The Chase Manhattan Bank, N.A., St. Maarten
Branch is lookingfor qualifiedcandidatesfor immedia-
te openings for:

EXECUTIVE SECRETARY
This position reports to the Branch Manager and re-
quires a highly motivated, dynamicindividual with res-
ponsibilityforcorrespondence, creditfilesand recepti-
on. Fluent in English and Dutch, knowledge of Wang
word processors (120 to 150 wpm). and minimum of
Havorequired.

GENERAL CLERICAL STAFF
Vacancies for Tellers: Bookkeepers; Clerk typists.
Knowledge of English and Dutch, EDP, word proces-
sing, minimum of Havo required and banking ex-
perience desirable.

For prompt consideration for these openings, piease
submit detailed resumé, including work experience
and salary history, in confidence to:

The Chase Manhattan Bank, N.A.
C/o Price Waterhouse
P.O. Box 46,Curacao, N.A.

V J
FOR SALE:

on St. Maarten, Neth. Antilles
BUSINESS OPPORTUNITY

CHILDREN'S STORES
1) Juliana InternationalAirport
2) Treasure Island Hotel +

Casino Shopping Center
Business licence with uniimited possibilities
and tax write off avaiiable.
For fui.her information contact:

[rH IslandRealty AJJiance, N.V.
PI P.O. Box 468, Philipsburg St. Maar-

ten, N.A. Phone nr. (5) 44397.

Is Your Bathtub -^ i^v*RATED X? D%_
"If your bathtub is not becoming to (\
you, then you should be coming to US." \J
YES! ó
We can resurface your:
" Bathtub " Sink " Ceramic Wall Tile
" Kitchen Appliances
in your home with Porcelaincote
in white ordeeorator colors.

Sfa For Free Information
j£=^====g^ call or write your local

->^ S —; "
% V 5Perma-Ceram dealer at:

xN^ \7~7^/ Paralelweg 36
(\^ o _T Telephone 88019

.11

'lij_ VERHUISD |
*~m IV "ATRUKA" INTERNATIONAL TRUST (CURA9AO) N.V

PER 29 AUGUSTUS 1987 il
van De Ruyterkade 51

NaarCHUCHUBIWEG 17 I
lis

NIEUWE NUMMERS: Telefoon : 72033
Telefax : 72780 fc
Telex : 1091ATCUB
P.O. Box : 3094 I

V _
I

.te.
.

[

\_
k

Arikokweg 18-A Tel: 625975 626102 N
Openingstijden: Ma. t/m Vrij. 9 - 12 en 3.30 - 6.30 ,1

I $ 150U.S. MONTHLY I
Now. you can purchase aresidentlal lot In one the most

exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars or florines. We are located inthe fastest growingarea

tn the state ofFlorida. whereyour investment is 5 *■guaranteed.Completely developedwith fourgolfcourses. jj '1
inland chanels. beach. golf and tennis clubs. Yatch Club,

Private Air Port, Schools, Banks, etc. There aremore than
500 homes alreadybuilt.

m\
Don't miss this opportunltyto makc thebest investment 11i

ofthe moment.

Monthlypayments from U.S. $ 150.00or its equivalent in I.
florines.

BH Bi
- KENESI INVESTMENT Co. INC.

6787Brookline Dr.
Country Club of Miami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

.
NAME

I
ADDRESS

PHONE NUMBER

COUNTRY . il>■

- Ï
Wk f\ v&^T^ Een l,eve trouwe vriend,-

H „«___. vindt Uin het dierenasiel1

_W/i___., p,,rera'
»fa}tf*W^_a}" Kom eens langs!

m mm.W Damesletop Mt _
| onze geweldigeuitverkoop W_t W*f 0 3 alta moda Slechts eens per )aar bedt
I begint Maandag 31 augustus ■rV _%■_.__-_' ___I V , GlfO S alta moda

I UrO S aha moda Holiday Beach Hotel U deze unieke kans. Mis het niet!m_ __ __ _ Tfn. 624782
"^^^—--—^—^—^—-^—«**—*- -*- -_-_.-_-- ___ _^ _J
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	illustraties
	WILIaEMSTAD-De partij in beslaggenomen cocaïne was verpakt in dozen, tassen en koffers. De bewoner van het huis, waarin de 122 kilo verdovende middelen werd aangetroffen, wist van niets. Een onbekende had het spul afgeleverd, zei hij.
	HENRY By Dkk Hodgins
	BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	ORANJESTAD -in Colegio Arubano werd een tentoonstelling in de hal van de school geopend, naar aanleiding van de Themadagen, met als onderwerp MDS, welke studiedagen voor de leerlingen van de vierde en vijfde VWO werd gehouden (zie foto). De tentoonstelling is deze week dan in Colegio Arubano van half drie tot vijf uur gratis toegankelijk voor belangstellenden.
	SEOUL—Het aftellen in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul voor de aanvang van de Olympische Spelen 1988 is begonnen. Na de officiële verzending van de uitnodigingen naar de aangesloten landen van het lOC, werd in Seoul door middel van een vuurwerk dit heuglijke feit ge-
	ORANJESTAD- Sinds afgelopen woemdag vliegt A me rican Airlines drie keer per dag naar Aruba. Dc nieuwe derde vlucht, die verbinding maakt met 58 verschillende Amerikaanse steden, zoals Los Angeles, San Frarn en Dallas, komt om 8.57 uur 'sa – vondsaan en vertrekt weerde volgende morgen om 8 08 uur Voor deze derde vlucht wordt gebruik gemaakt van Boeing-727 vliegtuigen met 150 zitplaatsen. Dc vliegtuig- bemanning blijft op Aruba overnachten, hetgeen een bezetting van 14 hotelkamers per dag betekent. Niet alleen brengt deze derde vlucht een verbinding met practisch het hele Caribisch gebied—via SanJuan—met zich mee, maar het vertrek in dc morgenuren opent tevens dc mogelijkheid om verbindingen te ma- ken met alle delen van de Vere nigde Staten alsmede met Europa door dc tussenstop In New Vork. Bij dr foto: na aank van dc eerste avondvlucht op woensdag is gezagvoerder Gary Engel in geanimeerd gesprek mei minister van Toerisme. Don Mansuren AA-general manager op Aruba. Qsling Toppenberg.
	WILLEMSTAD—De softballvereniging S.B.C. Uniko toont hier met trots het nieuwe clubuniform. De vereniging wordt nu gesponsord door Studio Club. In hun eerste wedstrijd in het nieuwe Uniform werd gewonnen van SJB.C. Happy Times.
	Verbind de punten van 1 tot 69.
	TANTE NEL
	Doolhof
	ORANJESTAD – Door de regering werd de heer Servio Raven uit Venezuela, tot Goodwill Ambassador benoemd omdat hij al veertig jaar ieder jaar naar Aruba komt. Voorts werden eregast-onderscheidingen uitgereikt aan de Amerikaanse echtparen: John en Harriette Bennett en Bernice en Steve Selsky. De onderscheidingen werden uitgereikt door Tim Werleman, van het Toeristenbureau in tegenwoordigheid van Frank Conway en Jan van Nes Jr, van de directie vanArubaßeachclub.
	NWIWA wint pas in verlenging
	WILLEMSTAD — Gisteravond is het nieuwe shirt van de eerste klusser Apache Volley Masters ten doop gehouden. Voortaan zal de ploeg het woord Amstel voor haar naam en op het shirt dragen tijdens de morgen van start gaande volleybalcompetitie. Op de foto zit PJR.-man Bobo Nieuw van de Amstel Brouwerij geheel ontspannen by de dames van Apache Volley Masters, die hun nieuwe shirt tonen. De volleybal- vereniging Warwaru neemt overigens onder protest deel aan de nieuwe competi- tic. Zij protesteert tegen het feit dat het nieuwe seizoen van start gaat terwijl na verschillende algemene ledenvergaderingen nog steeds het financieel verslag van de bond over het afgelopen jaar niet is goed gekeurd. De volgende vergadering hierover zal op 25 augustus plaats vinden. Het is te hopen dat dan decharge aan de bonds-penningmeester kan worden verleend.
	PHILIPSBURG – Deze week 18 het nieuwe scholen- complex Jpw de Mavo opgeleverd door de Construction nv ex■# volgens het tijdschema. Deze i komt enkele maanden Poda* de voormalige gouverneur Pc Graaffschool haar gedeelte pn het complex heeft betrokken. Voorlopig zullen beide scholen pc* oud of geleend meubilair r°eten draaien, daar het nieuwe pas eind september geleverd zal worden. In augustus 1985. zijn op het eiland de Mavo- brugklas en de LTS van start gegaan in het voormalige Antillean Viewhotel. Drie leerkrachten verzorgden toen het onderwijs aan 49 leerlingen. Twee jaar later is het aantal leerlingen bijna driemaal zo hoog en zullen in totaal negen leerkrachten in het nieuwe gebouw zowel als in het voormalige hotel les gaan geven. Naast de Mavo en LTS zal dit jaar evenals op andere eilanden het geval is de LADVO van start gaan, een nieuwe opleiding die de ETAO en Huishoudschool vervangt. Dat de start van een nieuw schooljaar niet altijd vlekkeloos verloopt, blijkt wel uit het feit dat het schoolbestuur van de Gwendolyn van Puttenschool de opening een week heeft uitgesteld wegens "technische problemen".
	V.S.NAIPAUL
	ORANJESTAD – Aruba kreeg deze week bezoek van vijftig reisagenten uit de Verenigde Staten. Het betreft twintig reisagenten van de Go-Go tours uit St. Louis en een groep van dertig reisagenten uit Chicago. Bij de foto een van de groepen voor Casa del Mar samen met vertegenwoordigers van het Toeristenbureau.
	ORANJESTAD – Op de luchthaven werd gisteren een training gehouden, waarbij brand ineen der opslagtanks van Es,soPetrolera gesimuleerd werd en brandweerlieden eraan te pas kwamen om de brand te blussen. Terwijl op de muur (op bovenste foto) te lezen valt dat veiligheid in deze buurt een eerste vereiste is, staan niet ver vandaar de grote Esso-tanks geparkeerd die de vliegtuigen vanjet-fuel voorzien. Deze trucks staan (foto onder) praktisch op straat geparkeerd en dus binnen handbereik van wie dan ook die het in zijn hoofd zou halen een sigarettepeukje of iets dergelijks op de trucks te gooien. Van "safety" voorzorgsmaatregelen valt niet veel te bespeuren in deze omgeving. Esso Petrolera dient zo snel mogelijk hieraan iets te doen.
	AMERICAN EXPRESS sponsorde in het afgelopen toeristenseizoen een promotioncampagne onder de naam Star team contest. De bedrijven die uitblonken in huh verkopen die betaald werden met American Express cards waren: Aruba International Beach-club, The Dutch Village nv, Dividivi Beach-hotel en Aquarius boutique. Voorts werden prijzen uitgereikt aan employees van voornoemde bedrijven die in sales uitblonken (zie foto). Deze employees zijn: Aiza Tromp, Marie Tromp, Marcia Engelhart, Giselle van Cleef, Luis Wever (Aruba Beach-club), Dalila Richardson, Liseto Maduro, Marco Noguera, Sharlene Linch,GomaraChajadi(DiviDivi Beach), Tecla Breeges, Yetta Croes, Maria Koolman, Rufina Tromp (Aquarius Boutique), FloydLinch, Fitzroy Caton, Sibilia Robert, Harold Richardson en Egla Paul (Dutch Village)....
	Bon Bun na Bonaire
	KRALENDIJK-Drie Nederlandse tennisspelers die in hun land tot de top 30 behoren, hebben samen met hun trainer Mark Bishopseen bezoek gebracht aan Curagao en Bonaire. Op Curagao hebben zij enkele wedstrijden gespeeld, waar de wedstrijd tussen de Antilliaanse kampioen, de van Bonaire afkomst Robby Domacasse en de tot de beste spelers van Nederland behorende Armand Kusters, de hoofdmoot betekende. Kusters wist deze ontmoeting te winnen met 6-1 en 6-1. Op Bonaire speelden ook de overigen hun partijtje tegen de plaatselijke tenniskrachten Chuoy Gonzalez, Jan van Tilburg en Rudy Domacasse. De lokale spelers kregen een duidelijk lesje van de jonge Nederlandse tennissers, waarbij Jan van Tilburg van zijn naamgenoot Ronald van Tilburg met 9-6 van het net werd gestuurd, terwijl Armand Kusters ook tennisleraar Rudi Domacasse met 9-1 terugverwees. De wedstrijd was als proset tournooi opgezet. Bij de foto van Bonaire (vlnr) Chuoy Gonzalez, Jan van Tilburg, Rudi Domacasse en de Nederlandse gasten Armand Kusters, Marcel Lammers en Ronald van Tilburg. Geheel rechts trainer Mark Bishops.
	EEN MUIZEDROOM
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	Zakenvaria
	WILLEMSTAD – In Rust en Burgh vond gisteravond de officiële opening plaats van de training- school van de lOBA Jaycees Curagao. De opening werd verricht door Rudmila Paulo, presidente van de lOBA Jaycees Curacao.


