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Nieuwsin vogelvlucht

- De dollarkoers
JjJdagnaar nieuwe dieptepunten
eiw ' e aanhoudende bezorgd-
ierhVkrhetVS begrotings-tekortis
ijj ,debetaan. De muntnoteerdeeen

van 1,8885 gulden en
int üP I,BS gulden minder dan een
j*1 boven het historische diepte-

°P 30 oktober 1978van 1,8925

LjU IS-PremierZineElAbimneELA neeft z>cnvandaaguitgeroe-
rd »tpresident vanTunesië,alsop-I gervan de84-jarige HabibBorgi-
b? «e meer dan 50 jaar de Tune-r-oe republiek domineerde. In eenrj enzetting van de staatsradio
EjJ*«e BenAlibekend datBourgiba
EL ct'e nietmeerkan uitoefenen
Üe^ 8 seniliteiten een slepende
PeW e n'euwe president heeft
jr^n een regering samengesteld.
F" Premier, de post deBen AUzelf
FLBlnds 2 oktoberbekleedde, is He-
»n!?Uccoucne aangesteld. Aange-
£l97 d Werd dathet doorBolll^oB
WM. ingestelde presidentschap
Jij j**®*leven zalworden afgeschaft.
|J*looöe ook een perswet en eenrPartyen-stelsel.

L «*RUS — De Spanjaard Mayo is
Lt^ag metovergrotemeerderheid
L j^en tot directeur- generaal van
CjTlesco. Hij volgt de Sengalees
r°<>wop.. *****SipKBAN-Zulu- leiderButhele-
het vrÜ<*aS tijdens zijn gesprek
i4)v h' ' Tutu een felle

t*' gelanceerdop deZAprimaat.
[eL ** zwarte leiders warenbijeen
Hgi "ten in een poging een einde te
!* tn °aan de bl°edige gevechten in
Us7wnships bij Pietermaritzburg
HjJ**' aanhangers van Buthelezi's
j^'na-bewegingen sympathisan-L Van het VerenigdDemocratisch

*****h* ~ Na jarenlangePassie
ant VEn feministen wu de

Lj^uitse regering seksueel ge-
'tell nnen net huwelijk strafbaar
lijf jn-Het plan wordt gesteund
Uj j'y Sociaal- DemocratischePar-
B^ liberale Regeringspartijen de

I p *****LJJJfEVE -De VS en SU zullen
tajr'ag in Genève onderhandelin-Itej^Pnnen over beperking van de
H>M even- Dit heeft een VS
govoerder vrijdag bekendge-

*****
ABEBA — De Etiopische

>W S"il volgend jaar 3 miljoen
S&en nervestigen. Deze verhui-
Ijjj^Passenin hetkadervanhetin
fï^kegonnen hervestigings- prog-
-3K?a> °P grondwaarvan eind 1988
14 jj °cent van de bevolking ofwel
VoL^iljoen mensen een andere
fya P'aats moet hebben gekregen.
t>iScirtleniers menen dat de Etio-
b^j, eregering door het programma
j^, greep op debevolking wil ver-
ït .j n- Er is veelkritiek geleverdop
M^J^nen. In de nieuwevestigings-

n ZOUnet ontDrekenaan faci-
*eiu ? (water, scholen, ziekenhui-

>^ *****V^YORK —De secretaris- ge-
HCa'van de VN,Perez de Cuellar,
N tal

6 staatshoofden van Iran en
!*ijv gestuurd waarin
%Y0rBtelt afgevaardigden naar
'W orktesturenomonderzyn lei-
toJf.°vereen oplossing van het

letin de Golfte praten.
h *****V£sKOU — SU- leider Gor-

»Sr? gaat ervan uitdatde topmet
\Jiö deatReagan in december 3
St) durenen dater hard moet
'ikV*1 Er isdus nauwe-
■W.^imte voor andere zaken,

Ql«üj.
Gt> *****Je^VE-De VS hebbenby de

Juirj gezondheids- organisatie
% prapporteerd daterin ditland
tev^gelopen3weken 1.179nieuwe

fjenvan aidszijngeregistreerd.
\j?s>or steeg het officiële totaal
\ jJ(*erB en doden sinds het begin
Sis?f

re Sistratie tot 43.533. De or-?% neen^ wekelijks een over-
H^Va» de jongste cijfers. De VS
%D "verreweg hetgrootsteaantalPPorteerde gevallenter wereld.

h, *****jI^HINGTON_ vg preBidentHte is niet geschokt door de be-
Ntiüi18 van Ginsburg»door nem
'j oo> agen als opperrechter, dat
h. R eens marihuana heeft ge-

Jllgj^aganbeschouwdeditalseen
i >Wnde-"Bekeerlingenzijnsoms
"Sta was hetcom-V «?*Van depresident die samen
*k JII vrouw een anti- drugscam-e aanvoert.

*****

NAVO
Het verdrag werd 34 jaargele-

dengesloten toen generaalFran-
cisco Franco aan de macht was.
Het staat de VS het gebruik toe
van drie luchtmacht bases, een
marinebasis en negen verbin-
dings- centra. Als voor mei 1988
geen compromis wordt bereikt
zullen deVS eenjaarde gelegen-
heid krijgen de bases te ontrui-
men en de daargelegerde 11.000
militairen terug teroepen. Was-
hington is sterk gekant tegen
verwijdering van de 72 ge-
vechtsvliegtuigen van de
luchtmacht- basis Torrejon bij
Madrid omdat zulks de zuidelij-
kevleugelvan deNAVO zou ver-
zwakken.

VerzetEl Salvador
verwerptbestand

SAN SALVADOR —Het
linkse verzet in El Salvador
heeft vrijdag de afkondigingvan
een eenzijdig staakt- het- vuren
door president José Napoleon
Duarte van de hand gewezen en
gezworenzijn activiteitvan eco-
nomische sabotaeeop te voeren.

Een woordvoerder van het
Spaanse ministerie van Buiten-
landseZaken zei tegen journalis-
ten dater een verschuiving in de
Amerikaanse onderhandelings-
positie viel waar te nemen. Hij
noemde die "positief, maar nog
steedsnietvoldoende om dekloof
te dichten". Spaanse kranten
hadden gespeculeerd dat Was-
hington nu bereid zou zijn 48 F-
-16's terug te trekken. "Wij zeg-
genniet datde F-16's uitEuropa

weg moeten. Er zijn talrijke
andere plaatsen inEuropa waar
zij heen kunnen", aldus de
woordvoerder. Hij wilde geen
commentaar leveren op be-
richten in Spaanse kranten
waarin werd gezegd dat Portu-
gal bereid zou zijn de Ameri-
kaanse toestellen op te nemen.

Bij vorige onderhandelings-
ronden die in de afgelopen 16
maanden hebben plaatsgevon-
den verwierpSpanje een voorstel
de F-16's van Torrejon over te
plaatsen naar een basis in het
zuidenvan het land.

De Spaanse regering moet re-
kening houden met de uitslag
van een in maart 1986gehouden
referendum waarin de kiezers
zich uitspraken voor het behou-
denvan het lidmaatschapvan de

NAVO,maar meteen aanzienlij-
ke vermindering van de Ameri-
kaanse militaire aanwezigheid
in Spanje.

WILLEMSTAD — Gezagheb-
ber R. Casseres en mr A.A.G.
Smeets hebbengistermiddag het
naambord 'Plasa Smeets' ont-
huld.Hetplein isgelegenvoor hetCitco-gebouw aan deDe Ruyter-
kade. Voor een.verslag over deze
feestelijke gebeurtenis en een
'Smeets-story', ziepag. 3.

Oktoberrevolutie gevierd
MOSKOU — Met een grote

militaire parade op hetRode
Plein in Moskou is in deSovje-
tunie vandaag dezeventigste
verjaardag van de Oktober-
revolutie gevierd. Bij tempe-
raturen onder nul die gep-
aard gingen met een snijden-
dewind hieldhetSovjet-leger
een parade voor de politieke
leiding, die zoals gewoonlijk
stond opgesteld op het mau-
soleum vanLenin.

Minister van Defensie Dmitri
Yazov hield daarvoor een toe-
spraak waarin hij uitviel naar
"reactionaire imperialistische
kringen" diegeenleringtrekken
uit de geschiedenis en streven
naareen internationaal militair
overwicht. Hij bedoelde ver-
moedelijk de VS en hun SDl-
plannen voor de installatie van
een anti- raketsysteem in de
ruimte.

De 65- jarige generaal, die in
mei minister werd in het kader
van een reorgansatie van de mi-
litaire top, zei echter ook dat
Moskou prioriteit geeft aan af-
spraken over wapenbeheersing.
Hij verwees naar de komende
Amerikaans- Sovjetrussische

top op 7 december inWashington
waar een INF- akkoord over af-
schaffing van raketten voor
kortere en middellange afstand
zal worden ondertekend.

Op Lenins mausoleum ston-den verder onder meer de Cu-baanse leider Fidel Castro en deAfghaanse voorman Najibullah.De Nicaraguaanse presidentDa-niel Ortega was eerder terugge-
keerd naar zijn land vanwege deinwerking- treding van het Mid-den- Amerikaanse vredesplan.

Van de Oosteuropese leidersontbrak alleen de Tsjechoslo-
waak Gustav Husak. Volgens deSovjetfunctionaris VadimZagkladin is Husak donderdagalnaarPraagteruggevlogen om-dathijdeviering van deOktoberrevolutie ineigen land moest bij-
wonen. Maar volgens waarne-
mers was het opmerkelijk dat degehele Tsjechoslowaakse dele-
gatie is teruggereisd.

De militaire parade week ver-
der nietafvan het gebruikelijke.
Er liepen nu wel militairen mee
diegekleed waren in uniformen
daterend uit de tijd van de Bur-
ger- revolutie en de Tweede We-
reldoorlog.

Familie 'vermisten'
doen beroep op
Chileense kardinaal

SANTIAGODE CHlLE—Fa-
milieleden van vijf vermiste
communistenin Chili hebben de
hulp ingeroepen van kardinaal
JuanFrancisco Fresnoin een po-
ging meer informatie te krijgen
omtrent deverblijfplaats van de
jongeren.

Het vijftal verdween uit het
openbare leventussen 4en 8 sep-
tember jongstleden,kort na een
aanvalvan het linkse guerrilla-
commandovanManuelRodrigu-
ez opkolonel Carlos Carreno, on-
derdirecteur van een munitie-
fabriek. Deregering ontkentiets
met deverdwijningvan dejonge-
ren te maken te hebben.

WASHINGTON BEZORGD OVER ZUIDFLANK NAVO
Overleg over militaire bases in Spanje mislukt

Madrid eist datVS
F-16's verwijdert
MADRID —De zevende, "beslissende" ronde in het overleg

tussen Spanjeen de VerenigdeStaten over detoekomstvan de
Amerikaanse bases in Spanje is vrijdag beëindigd. De ge-
spreks- partners zij niet tot een akkoord gekomen. Spanje
heeft deVS dekeus gegeven 72 gevechts- bommenwerpers te-
rug te trekken of anders militair geheel uit het land te ver
dwijnen.

Gedurende twee dagen van
taai onderhandelen hielden de
Spanjaarden vast aan hun voor-
waarde dat een nieuw defensie-
verdrag afhangt van de Ameri-
kaanse bereidheid om F-16
vliegtuigen van de Spaanse ba-
sisTorrejon terug te trekken.De
Spaanse onderhandelaar Max-
imo Vajal, zei dat zijn land vol-
gendeweek zal laten weten dat
het huidigedefensie- verdag, dat
op 14mei afloopt, nietwordt ver-
lengd. In decemberzal nogmaals
getracht worden tot over-
eenstemming te komen, maar
Cajal beklemtoondedat devlieg-
tuigen-kwestie centraal zal blij-
ven staan. De voorzitter van de
Amerikaanse delegatie, de Ma-
driieense ambassadeur Regi-
nald Bartholomew, Het weten
dat de twee partijen -in het be-
langvan Spanje,deVS en de NA-
VO- naar oplossingenzullenblij-
ven zoeken.

BLUNDER
Premier Felipe Gonzales ver-

klaarde donderdag erop te ver-
trouwen dat er een oplossing ge-
vonden zal worden. "Ik weet dat
ikmuntzou kunnenslaanuitra-
dicaal anti- Amerikaans natio-
nalisme, maar dat zou een histo-
rische blunder betekenen die ik
mijzelf niet kan en niet wil ver-
oorloven", zei hij.

De afkeer van vele Spanjaar-
dentegen deAmerikaanse bases
enmilitairengaat terug tot 1953
toen hetverdragwerd gezien als
een erkenning van het bewind
van Franco door de VS.

Sterfdag Wilhelmina onbekend
Onvoldoende

voor geschiedenis
DEN HAAG—HetNatio-

nale monument voor ko-
ningin Wilhelmina, ont-
worpen door
beeldhouwster Charlotte
van Pallandt, wordt op za-
terdag 28 november in het
centrum van Den Haag
onthuld doorkoningin Be-
atrix en prinses Juliana.
Het is die dag precies 25
jaardatde "Moederdcsva-
derlands" overleed.Behal-
ve natuurlijk dekoninlijke
familie lijkt zich onder de
betrokkenen niemand be-
wust van het historische
karakter van deze datum.

De voorzitster van het co-
mité Nationaal monument:
"De 25ste sterfdag? Dat is
nieuw voor mij". De
Beeldhouwster: "Waarom op
de 28ste?Dat weet ik niet. Op
de 28ste overleden, o ja, nu
weet ik het weer, ik was het
even vergeten". De voor-
lichtstervan de gemeente
Den Haag: "Waarom op de
28ste? Geen idee".

Zelfs bij de rijksvoor-
lichtings- dienst was de ver-
bazing, tevens bij plaatsver-
vangend hoofd- directeur:
"Waarom voor de 28ste geko-
zen? Ikweet hetniet.U zoubij
mijnheer Bax moeten zijn".
H. Bax, hoofd van deafdeling
pers enpubliciteit, hadechter
al gezegd: "Ik zoumaar inhet
midden laten of er bewust
voor die datum is gekozen. Ik
heb er nietsvan gehoord".

Uiteindelijk bleek de da-
tum niet toevallig gekozente
zijn.Een woordvoerdervan de
betrokken afdeling op hetmi-
nisterie van WVC: "Ik ver-
moed dathetietsmethaar ab-
dicatie of geboorte te maken
heeft, maar ik vervang ie-
mand. Ik vraag haar of zij u
belt". En uiteindelijk degene
die werd vervangen: "In de
nota's hierover staat duide-
lijk dat het de 25ste sterfdag
is. Wist zelfs de voorzitster
van hetcomité het niet?Dan
lijkt het toch een toevalstref-
fer te zijn. Maar nee, datzou
toch te toevalligzijn".

Sabotage bij WEB
Vakbondsleider
nog niet vrij

KRALENDIJK — De vak-
bonds- leider /onderwijzer
J.J., die met twee anderen
van sabotage bij het WEB
wordtverdacht, zalvoorlopig
niet op vrije voeten worden
gesteld.

De AFBW-voorzitter, die ver-
moedelijkzelfnietaandesabota-
geheeft deelgenomen, werddoor
de beide andere verdachten, de
meter- opnemer N. en de WEB-
monteurK. wel aangewezen als
de man die hen tot de daad zou
hebben aangezet. Nadat vak-
bondsleider J. acht dagen in
voorlopige hechtenis had geze-
ten, besloot deofficiervan Justi-
tie ditmet nogmaals acht dagen
te verlengen.

Beide advocatenvan J., mr
Bijkerken mrBraam jr,besloten
afgelopen maandag een kort ge-
ding aan te spannenteneinde
vrijlating van de vakbonds- lei-
der te bewerkstelligen. De
rechter zag daartoe echter geen
aanleiding en wees het verzoek
af. Vakbondsleider/onderwijzer
J. zal in voorlopige hechtenis
worden gehouden tot zijn zaak
voorkomt. NaardeAmigoeheeft
begrepen, is datop 15 december.
Als onderwijzer, werkzaam bij
het R.K. Schoolbestuur is J.
sindshetbeginvanzijnin voorlo-
pige hechtenis- neming ge-
schorst.

Premier Martina betreurt houdingpolitiebond:

Als de politie goed werkt,
is er geen reden voor angst
WILLEMSTAD — De rege-

ring is ervan doordrongen
dat het personeel van de
Vreemdelingendienst mo-
menteel onder spanning
werkt. "Indien men zijn werk
goed doet, is er echter geen
enkele reden voor angst", al-
dus premierDonMartina gis-
termiddag tijdens een
persconferentie.'Dat de poli-
tie- vakbond zo heeft afgege-
ven op hetOpenbaarMiniste-
rie en de politie- leiding, be-
treurt Martina ten zeerste.

De politiebond kwam de
laatste dagen uitgebreid in het
nieuwsinverband metdekritiek
op deaanhouding van twee poli-
tie- agenten van deVreemdelin-
gendienst die van onzedelijke
handelingen met drie Domini-
caanse vrouwen worden ver-
dacht. De agenten zijn inmiddels
weer vrijgelaten, omdat het on-

derzoek dat nog gaande is, niet
langer detentievandeheren ver-
eist.

De politiebond blijft volhou-
den dat de agenten onschuldig
zijn. Daarbij wordt er felle kri-
tiek geleverdop deprocedure die
is gevolgdbij de,volgens debond,
onterechte aanhouding van het
tweetal. Ook het Openbaar Mi-
nisterie kreeg een veeg uit de
pan omdat men had moeten we-
ten dat er sprake was van een
"complot", zoals de bond dat
noemt.

Don Martina sprak gisteren
zijn afkeuring uit over de vele
uitlatingen van de politie- vak-
bond. Die werd door de politie-
leidingconstant op dehoogte ge-
houden en wist precies wat er
gaande was, aldus Martina. Ui-
teraard kan het OM niet alle in-
formatie verstrekken omdat dat
het onderzoek in gevaar zou

brengen.
Dat de politiebond de consul

van Dominicaanse Republiek tot
"persona non grata" heeft ver-
klaard, betreurde de premier
evenzo. Dit heeft evenwel geen
enkele waarde omdat alleen de
regering iemand "persona non
grata" kan verklaren, aldus
Martina. Hij sprak de hoop uit
dat devakbond zich zal houden
aan debelofte dat hun opstelling
tegenover de consul en andere
Dominicaanse vrouwen "naarbehoren zal zijn", omdat depoli-
tie ditverplicht is.

f om/terdom/torci
1 eenvoudigwegde!beste S



MENSEN

Bij de dienst openbare werken
werd afscheid genomen van
HERMANKUIPERI die na der-
tig dienstjarenvan zijnpensioen
gaat genieten. Kuiperi was
hoofdkommies eerste klasse en
trad vele malen als plaatsver-
vanger van de administrateur
van DOW op. In tegenwoordig-
heid van minister Watty Vos,
hoofd van dienstRudy Oduberen
collega's bood de minister van
publieke werken dr.Frank Booi
Kuiperi de traditionele af-
scheids- enveloppe aan.

* * 4e * *
Heel veel Amerikanen leiden
aan geografisch analfabetisme.
Dat vertelde senator Bill Brad-
ley onlangs in Washington. Aan
dit analfabetisme moet nodig
wat worden gedaan, vindt hij,
willen de Amerikanen een lei-
dende rol spelen in de wereld.
Vijfentwintig procent van een
groep schoolkinderen uit Texas
wist niet dat Mexico Amerika's
zuiderlijke buurland was. Op
een persconferentie naar aanlei-
ding van een "week van de
aardrijkskundige kermis (Geog-
raphy awareness week)" zei de
democratische senator van New
Jersey: "Als je geen
AARDRIJKSKUNDE kent,
lijkt het me moeilijk een leiden-
derol in de wereld op je te ne-
men."Tijdens depersconferentie
werd ook naar voren gebracht
dat45procentvan een groepstu-
denten in Baltimore op een we-
reldkaart nietkon intekenen
waar zich de Verenigde Staten
bevondenen 35 procent van een
groep in Boston kon niet de zes
staten noemen die samen New
England vormen. De president
van de National Geographic So-
cietyzei dathetgenootschapvan

plan was vier miljoen dollar per
jaarte spenderen aan verhoogde
belangstelling voor
aardrijkskunde. De Verenigde
Naties hebben volgens Bradley
in 14 landen een onderzoeknaar
geografische kermis ingesteld.
De VSkwamen op devoorlaatste
plaats.

Een fossiel dat twee jaargeleden
bijCharleston, in deVS, werd op-
gegraven blijkt het praktisch
complete skelet te zijn van de
grootste watervogel de ooit op
aarde heeft geleefd. De vogel,
een vertegenwoordiger van de
PSEUDODONTORNITHIDAE,
de fossiele familie van watervo-
gels in de orde van pelikanen,
had een vleugel- spanwijdtevan
5,40 meter. De kaak was bezet
met tandvormige uitsteeksels.
Deze vooroudervan onze peli-
kaan leefde tot ongeveer 30 mil-
joenjaargeledenen volgens des-
kundigen heeft hij circa 40 mil-
joenjaaronze aardebevolkt. Het
dier kon alleenbij voldoende
windvliegenen dievond hijover
het algemeen boven de oceanen.
DePseudodontornzal in een mu-
seum in Charleston worden ten-
toongesteld.

Menig woordje zal nog gezegd
worden over én menig oogje ge-
worpen op de jongens die zich
aanmelden voor een balletoplei-
ding in Sao Paulo. De burge-
meester van diestad, JanioQua-
dros, heeftnamelijk besloten dat
jongensdie er HOMO- ACHTIG
uitzien, geen lessen mogen vol-
gen aan de stedelijke bal-
letschool. De -inmiddels ontsla-
gen- directricevan de schoolMa-
riana Natal besloot daarop al

haarpupillen, jongensrond de 15
jaar, naar huis te sturen. Vol-
gens eigen zeggen te prefereren
boven hetbeslissenwieer nuwel
en wie er niet als een homo uit-
ziet. "Als de meisjes een pas de
deux moeten dansen, zaldatmet
een agent moeten", aldus Natal.
"Dat zal wel overeenkomen met
Quadros' idee van mannelijk-
heid". Quadros nam in 1961
plotseling ontslag als president.
Hij was toen net zeven maanden
aan de macht.

Zelf was Damien Moore niet zo
onder de indruk van haar hel-
dendaad. "De vlammen werden
steeds groter, de mensen
schreeuwden, dus liep ik naar
achteren om de nooduitgang te
openen. We konden allemaal op
tijd uitstappen". Met haar door-
tastende optreden redde de9-ja-
rige jongen het leven van 35
kinderen. De bus waarin zij za-
ten vatte vlam na een ongeluk,
waarbij een motorrijder gedood
werd. Geen van de kinderen
werd ernstig gewond.

Bij SETEL werd het feit her-
dacht dat RONNY CARDOSE
hier al veertig jaar in dienst is.
Hij begon bij de telefoondienst
als monteur en is nu plv hoofd
van de PR- afdeling. Natuurlijk
ontving hij de gebruikelijke en-
veloppe met inhoud^.
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Tom Poes en de Partenspeler Toonder

1514—HeerBommel naderdepeinzend hetbruggetje en Par-
tenspeleromklemdededynamietknop, diehijin zijn handhad.

De schurkachtige zaakwaarnemer dachtnatuurlijk nietan-
ders of hij zou op de planken stappen, maar heer Ollie boog
onverwacht over een bloempje, dat vóór de brug in het gras
stond.

"Kijk, TornPoes", sprakhij. "Kijkeens naarditonschuldige
gebloei!Dit geeft me weerkracht, jongevriend!"

Nu had heerBommelwel enigekracht nodig, want dezaak-
waarnemer, dienietop hetbloeiende bloempjehad gerekend,
hadkalm dedrukknopingedruktenzodoende eenhele lading

dynamietonderhetbruggetje tot ontploffing gebracht Enop
hetmoment, datheerBommelzichbukte,vloog degehele brug,
compleet metbalken, hout- en metselwerk over zijn hoofd de
lucht in.

Zoiets geeft een schok, dat spreekt. Heer Bommel en Torn
Poes werden door deluchtdrukter aarde geworpen, maarter-
wijl de laatste directweer overeind sprong, bleefdeeerste lig-
gen, want de schrikwas te veel voor hem geweest.

Gelukkig was de politie nog steeds ter plaatse en daardoor
verscheen er onmiddellijkhulp. Enige agentensneldentoemet
een draagbaar en een doosEHBO.

"Vakantie"
NEW YORK —Het Ame-

rikaanse congreslid Mario
Biaggio is donderdag, ter-
wijl de tranen hem in de
ogen stonden, veroordeeld
tot 30 maanden gevange-
nisstraf omdat hij kostelo-
ze vakantiereizen had aan-
genomen en er tegenover
een grand jury die dezaak
onderzoentover had ge-
logen.

Rechter JackWeinstein
van het Federal Court in
Brooklyn legde Biaggio ook
eenboetevan een halfmiljoen
dollar op. De 70-jarige afge-
vaardigde, die een overtuigd
sympathisant van de lerse
Republikeinse zaak is, werd
in 1982 voorgedragenvoor de
Nobelprijs voor devrede voor
zijnwerk voorNoord-lerland.
Op 22 september werd hij
schuldiggevondenaanhet ac-
cepteren van twee betaalde
reisjes naarFloridavoor hem-
zelfen zijn maitressevanzijn
medebeklaagde Meade Espo-
sito, voormalig hoofd van de
afdelingBrooklyn van deDe-
mocratischepartij.

Esposito werd in oktober
veroordeeld tot eenvoorwaar-
delijke gevangenisstraf met
een proeftijd van twee jaaren
eenboetevaneen halfmiljoen
dollar. Esposito had Biaggio
dereisjes aangeboden in ruil
voor steun aan een
scheepsherstel- bedrijf dat
klant was van de verzeke-
rings- maatschappij waar-
voor Esposito werkte.

Na afloop van dezitting zei
Biaggio dathij niet schuldig
was en in hoger beroep zou
gaan.Hangende diebehande-
ling is hij vrij. Overigens
staat hem een tweede proces
te wachten omdat hij hon-
derdduizenden dollars com-
missieloon zou hebben opge-
strekenvoor het bezorgenvan
defensie- contracten aan
Wedtech, een leveranciervan
hetPentagon.

CURACAOAGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
7 november 1987vanaf 08.00uurt/m9
november 1987om 07.00uur.
Dokter Doran, Sentro Mediko Montana Ab-
ao, tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 72929
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van devolgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
6 november 1987vanaf 17.00uurt/m 9
november 1987om 07.00uur
Dokter Lucasius, SentroMedikoSeru Fortu-
na, tel.: 84122; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 89467
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo enLucasius)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
6november 1987vanaf 17.00uur t/m 9
november 1987om07.00 uur.
Dokter Tweed, Dokterskamer: Tera Kóra,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 82624
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiêntenvande
artsen vanBandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen:zuster Wever,
tel.: 87181, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURAgAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdagvan 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Wever, tel.: 672754,
pageboy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

*****BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/mvrijdagvan 07.00-17.00uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda: Curagao, Breedestraa 137t,
tel.: 623575.
Punda: Cerrito, Winkelcentrum Promena-
de, tel.: 76155.
zondag
Otrobanda: del Pueblo, Breedestraat 82,
te1.:625333.
Punda: Piasa, De Ruyterkade 36, tel
615545.

VERLOF BEGRAFENIS
7 november: E.F. Cannister, Schottegat-
weg Oost 25.
8 november: M.V. Meyer, Kaya Wawa
Scholtzl.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30 uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

WANDELMARS
(Cadmu)
20.00uurstartbij hetSSk-gebouw waarook
het eindpuntis; na afloop dansfeestmet DJ
Mackaay.
(UNA)
20.00uurstarten eindpuntbij UNA(begelei-
dingvan UNA Brassband); na afloop bbq -patio UNA.

PRINCESS BEACH HOTEL & CASINO:
20.00 uur «Festival di Bos iKansion Consa-
les/Zuikertuintje» (begeleiding van The
Emotions) - aroundthepool.

TONEEL
19.00+ 21.00 uur opvoering van «Manera
vnaguila» gebrachtdoorGrupoEkspreshon
New Song- De Tempel.
20.30 uur opvoeringvan «Hende sa bira
monster?» gebracht door Grupo Kaska di
Pinda 0.1.v. Gibi Bacilio -Centro Pro Arte.

CHRISTOFFELPARK: 22.00-01.00 uur
avondwandeltocht.

PERSONEEL FUNDASHON KAS POPU-
LAR: 20.00 uur songfestival «Felis i
Kontentu» (begeleiding van Clark Elisabeth
& Company) - Le Rouge Nightclub, Holiday
Beach Hotel. .....
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden
van 08.00-15.30 uur:
Craz -De Ruyterkade, Isa -Salina, Gasora -Sorsaca, Van der Dijs - Rio Canario, Can-
word - Gasparito, Curoil - Colon, Galmeijer -Cerrito, DeLanoi - Sta. Rosa, Jansen -Sta.
Maria, Mauricio- Sta. Helena.

TONEEL: 20.30uur opvoeringvan «Hende
sa bira monster?» gebracht doorGrupo Kas-

ka di Pinda 0.1.v. Gibi Bacilio - Cent*
Arte.

«BUNITESA Dl NOS FLORNAN»: l|
18.30uur verkiezingLittle MissBarioK|- SSK-gebouw.

HUIZE ST. JOZEF: 10.00-14.00uurbaJ
Sta. Rosa.

JEAN D'ARC PADVINDSTERGRÉ
10.00-14.00 uur vlooienmarkt - Gulf

Eyck van Voorthuyzenweg.

OUDERCOMMISSIE «KOKOLI%]
10.00-16.00 uur mini-bazaar - Poncf .
GrootKwartier. £l

Uil
CURACAO PLASA HOTEL: 20.00-*g
uur «Sera konosi party» met dekandij
van LadyDJ 1987- Sabine's Disco. h..... Hg

«t
KERKDIENSTEN ir],
KLOOSTER ALVERNA (Gouv!*,
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hof
(Ned); 16.00 uur(Papiamentu). "o
BARBER (H. Joseph):zat: 19.00uunka,
06.00en 09.00uur. it-
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: K
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa):«U
19.00uur; zon.: 09.00en 19.00uur. i
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto)!
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00(Spaarari
19.00uur. st
GROOT KWARTIER (O.L. VrouwvanL
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (f
en 18.00uur. 'a'
JANDORET(O.L.Vrouw van Goeder»n.
zon.: 10.00en 19.00 uur. Uii
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.O0L'
zon.: 08.00 uur. ,
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.0v«'
zon.: 08.30,12.00 en 19.00uur (Ned.)fft
KORAAL SPECHT (Goede Heiderde
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00 uur. L
MONTANA (H. Dominicus): zon.: OF
08.30en 19.00uur. Jfl

OTROBANDA: W
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.11
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00,1*
(Engels) en 19.00uur. "PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00ftzon.: 06.00,09.00en 19.00uur. JhSANTAMARIA:zat: 18.30uur; zon.:Cl,
09.00 en 18.30uur. A
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.':OT
09.00 en 18.30uur. et
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00uur;»
17.00uur. 611SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00 urfL
SOTO: zat: 19.00uur; zon.: 09.00 uurf
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagrf
zat.: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00, %
(charismatica) en 18.00uur. Fe
SUFFISANT (O.L. Vrouw van FatimaC
18.00uur; zon.: 09.00 en 18.00uur. !
TERAKORA: zon.: 18.00uur. "'WESTPUNT: (H. Petrus): zat: 19.00fezon.: 08.30uur. Ijj
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):C
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur;fl
06.00 en 18.00uur. |B]
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus)la
18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30 uur. L.....
PROTESTANTSEKERKDIENST
VERENIGING PROTESTANTE?!
MEENTEN I
FORTKERK: 09.30 uur dsAOtten L
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur df'
Smith (H.C.).
EMMARKERK: ds J. Schaap. «C.....
GEREFORMEERDEKERK fl
(SeruFortuna 208A)
10.00uur dsJ. Glas.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30uur dsO.W. Bouwsma. S
(Arowakenweg 28,GrootKwartim
08.30uur ds J. Glas.
17.00uur ds O.W. Bouwsma.
(Marakaweg 1,Montana/Sta. Rot*
08.30uur dsJ.J. Schreuder.

*****
EVANGELISCHEBROEDERGEMEErj,
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo) F
zaterdagavond 19.00uur zangdienst. |t
zondagmorgen 09.30uurpreekdienstb
Emmy Berthold Kleuterschool, SC
sant)
zondagavond 18.00 uur PapiameT
dienst. 'i..... ï

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00+24.00 uur Jaws, the Revenge
(’.5,- p.p.).
zondag
21.00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
PPi

*****
TELECURACAO
ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart;
17.30 Telefiesta kv Tante Irma i Tante
Shirley; 18.30 Special; 19.30 Panora-
miek; 20.00Notisiero Tele-8;20.30Car-
rousel kv GonzaloCuales; 21.30 Estre-
no: «TheDeepSix» (war drama); 22.00
Wega di Number; 22.10 vervolg Estre-
no; 23.00Sluiting.

ZONDAG: 16.10 Senadi Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45Wega di Num-
ber; 18.00 Telepatria kv Chin Behilia;
19.00Modakv Mylene; 19.30The Cos-
by show (last); 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30The Redd Foxxshow;2l.oo Fami-
ly special: «Nogreatergift»; 22.00Solid
Gold with Dionne Warwick; 23.00 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Wolker

REDEYE By Gordon Bess
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MINISTER LOURENS SPREEKT AFKEURING UIT OVER STAKING
Personeel Caribbeankan tijdensproeftijd ontslagen worden

Horecaf brengt brood
werknemers in gevaar
iEMSTAD —Minister WinstonLourens van Arbeid en

'pialeZaken iszeer teleurgesteld in devakbond Horecaf. Ter-lerduidelijkeafspraken gemaakt waren voor eenvergade-
Kmet hetmanagementvan hetCuracao CaribbeanHotel,in
felschapvan deminister, werd enigeuren latermeteen sta-
gbegonnen. Ditgedragnoemde deminister zeergevaarlijk,
kalleen omdat detoeristischesector en degehele economieder dergelijke acties kan lijden, maar ook omdat dit de
*knemers geen goedzal doen. Al hetpersoneel van het Ca-'bean Hotel dat werd overgenomen door de nieuwe eige-
nt",zit nogin eenproeftijdenkanvan deenedagop deandereklagen worden. "Daarkan geen vakbond, geen minister en
«s geen rechter verandering in brengen", aldus minister
Tens, omdat hethierom wettelijke bepalingen gaat.

'Premier Don Martina en mi-
eter Winston Lourens gaven
ftermiddag gezamenlijk tij-
te een persconferentie uiting

*°- hun bezorgdheid over de
Jj>gvan zakeninhetCaribbean
ftel. Daar werd donderdaga-
tol gestaakt, hetgeen begon-
P Was met een ruzie in debar
"een vechtpartij in dekeuken
pi" bestuursleden van de vak-
N Horecaf bij betrokken
Nn.

KWETSBAAR
,°on Martina liet gisteren we-

-9.00m dat de regering volledig
.„{"ter het beleid van privatise-

-1 h van de hotels staat. Dit is
i.:OJJtoers één van de mogelijkhe-

?" om de toeristische sector
iur; *er oppoten tezetten. Een stre-
uur etlWaar de overheden en depri-
uurf*sectorzich gezamenlijkvoor
petten. Ook de vakbondslei-

°' r 8zijnvan hunverantwoorde-
ia):pheden hierinopdehoogte ge-. pi. Het is volgens MartinaNelijk dat het toerisme een
■°"p kwetsbare industrie is, dat
s).Wkt wel uit de ontwikkelingen
' 'p de afgelopen tien jaarwaar-
jr;fl de meeste hotels met grote

FÜezen draaiden. Met dewijzes ' faarop de Horecaf nu denkt de
f°blemen te moeten aanpak-

SiP», komen we nergens, aldus de
E polier.i onston Lourens stakzijn on-
r dPoegenover dehoudingvan de

Fecafgistermiddagnietonder
r>elen ofbanken. Sinds deover-
ige van het Caribbean Hotel
f°r het nieuwe management,
[■Caribbean Investment Group
MG), heeft deministervan Ar-

Ejjßen SocialeZakenbijna dage-
J*Scontact gehad met de hore-
r vakbond.

BEMIDDELEN

gij % verzoek van de minister
r. eft het departement van Ar-

») Nen SocialeZaken alle indivi-
ijNe arbeids- overeenkomsten
jjperde loupe genomen omna te
f4an ofdekritiek van deHorecaf

«recht was.Die hadlaten weten
phetmerendeelvan het perso-
Ji6el op veel lagere posten ge-
ratst wasofeenveel lager sala-

-sb? ad gekregen. Uit het onder-
Jf* bleek dat er 10 é 12 pro-
X^gevallen waren. De overi-
/r Personeelsleden haddenofwel
Jj Jelfdepositie en salarisbehou-
aj|> terwijl sommigen er zelfs
a/hoorlijk op vooruit waren ge-
r j*,aldus WinstonLourens.
lüe minister nodigde de vak-ï^d uit om deze gevallen te be-
Iffken. Hij was bereid tussen
V*ee partijen te bemiddelen,
A/*er omdat deHorecaf deeerste
jT*baanden het recht niet heeftsjj/* de werknemers te vertegen-

Ï;j^rdigen. De afspraak met de
J* is dat in maart volgend jaar
6reen cao onderhandeld gaat

ipjden, waarbij de Horecaf het:w°neelofficieel kanvertegen-
i(L j*digen.Dit uiteraard indienL **°recafbij eenreferendum de
!vierderheid van het personeel

nter zichkrijgt.

VERBAZING
M^et devakbonden deCIGwas
6||esproken dat de tweepartijen
j(j3aar vrijdagmiddag om half

' vsr?aan deta*^van demmis*er
I<W en SocialeZakenzou-
J| °̂ntmoeten om de enkelepro-ern- gevallen te bespreken.

De bond had daar donderdaga-
vond nog bevestiging van gege-
ven, aldus Lourens. Groot was
zijn verbazing dan ook toen hij
enkele uren later op de hoogte
werd gesteld van de staking in
het hotel.De argumenten van de
bond dat het management niet
bereid was met de Horecaf aan
tafel tezitten, warenniet terecht
omdat voor de volgende dag een
bespreking gepland was.

Vrijdagochtend is na overleg
besloten om devergadering uit
testellentot aanstaande dinsda-gochtend om negen uur. Danhebben de partijen ook de moge-
lijkheidom even aftekoelen, al-dus de minister.

GEVAAR
De minister heeft vrijda-

gochtendbij debond aangedron-gen om weer aan het werk te
gaan. De banen van de stakende
vakbonds- leden komen door de
staking immers in gevaar, aldus
Lourens. Hij lietwetenmeerdere
malen de Horecaf ingelicht te
hebben over de problematiek
van de proeftijd waarbij de
werknemers het risico lopen er
voor het minste of geringste uit
gegooid te worden. Oproepen tot
een staking tijdens de proeftijd,
betekent dat de vakbond de ba-
nen van haar leden in gevaar
brengt, aldus benadrukte de mi-
nister. De rechten van de
werkgever om een werknemer

tijdens de proeftijd te ontslaan,
zijn wettelijk geregeld en daar
kan niets tegen gedaan worden.

Dat de nieuwe eigenaar van
het hotel nog 16 werknemerszal
ontslaan, naast de 6 die al de
deur werden gewezen, is een ge-
gevenwaardeministervan opde
hoogte is. Dat is volgenshem het
goedrecht van het management
omdat dit in het kader van een
reorganisatie gebeurt. Zelfs na
het ontslag van deze werkne-
mers, zijn er nog 281personeels-
leden in dienst, hetgeen er meer
zijn dan het hotelnodigheeftom
te kunnen draaien, aldus Lou-
rens. Door het management is
ook toegezegd dathetbij deze 16
ontslagen zal blijven. Lourens
sprak hierbij de hoop uit dat de
negatieve houding van de vak-
bond, voor het management
geen reden zal zijn om alsnog
meer personeel te ontslaan.

WILLEMSTAD — Gisteren
vierde mevrouw Atalia Pietersz
haar negentigste verjaardag. In
deochtenduren kwamen tiental-
len familieleden en vrienden
haar geluk wensen. Mevrouw
Pietersz is de moeder van Melva,
die ruim 30jaarin hetAvila Be-
achhotel werkt.

BESCHERMD
De arbeidsplaatsen moeten

beschermd worden, aldusLou-
rens, we zullenniet toestaan dat
het vakbonds- wezen wordt ge-
broken. Dat isook duidelijkbij de
CIGnaar vorengebracht. Aande
andere kant is deregering even-
min van plan om met de handen
over elkaar toe te kijken hoe het
vakbonds- wezen arbeidsplaat-
sen in gevaarbrengt en deecono-
mie een klap toebrengt. Dat is
ook dereden dat premier Marti-
na en ministerLourens vóór de
besprekingen van dinsdag, met
devakbond aantafel zullen gaan
zitten om debond te trachten te
overtuigen van het onredelijke
van haar houding.

Overigens heeft de vakbond
Horecafvoor vanmiddagvijfuur
een algemene ledenvergadering
belegd in haar centrum aan het
L.B. Smithplein. Daarbij zal in-
formatie gegeven wordenover de
laatste otwikkelingenin de toe-
risten- sector. Tevens wordt ver-
haal gedaanvan hetgebeuren in
hetCaribbean Hotel.

Wegomlegging
WILLEMSTAD —Morge-

nochtendrondhalfnegen zal hetmeest westelijk gedeeltevan derijbaan van de Gosieweg bij deuitmonding op denoordelijkerij-baan van de Schottegatweg-Noord ter hoogte van deKraamkliniek en verder een ge-deeltevan denoordelijkerijbaanvan de Schottegatweg- Noordeen halve dag worden afgesloten
voor alle rijverkeer in verbandmet asfalterings- werkzaam-heden.

Dat betekent dat het verkeerkomende over de Gosieweg metbestemming Rio Canario via deAdjudantenwegofvia één van deandere zijwegen van de Gosie-weg naar de Arowakkenweg ge-
dirigeerd zal worden, om vervol-gens via de Schottegatweg-Noord naar de Beatrix-laan
waar zij via de Wilhelminalaan'Rio Canario kunnen bereiken.Voor hetverkeerkomende van
Rio Canario, metbestemming de
Gosieweg, Amerikanenkamp en
Brievengat, zal de mogelijkheid
bestaanom de Gosiewegin terij-
den. Vanaf deEmancipatie Bou-
levard en de Schottegatweg-
Oost zullen aanwijzingsborden
worden geplaatst.

'PLASA SMEETS'
dankbetuiging voor
inzet van Mr. A.A.G.
WILLEMSTAD — Honder-den belangstellenden, tien-

tallendansendemensenopde
muziek en tijdens de show
van 'Brotherhood of Man' -dat was het beeld van de De
Ruyterkade gistermiddag
toen het'Cornelis Berchplein'
voor het Citco-gebouw van
naam veranderde. Nu heet
het voortaan 'Plasa Smeets',
genoemd naar de familie
Smeets, die onder leidingvan
mrA.A.G. Smeets,gedurende
vijfenveertig jaar een be-
langrijke stempel heeft ge-
druktopdeontwikkeling van
de Nederlandse Antillen,
maar vooral op de vooruit-
gangvan Curacao.

Gezaghebber R. Casseres
maakte het kort: "De heer
Smeets is een man van weinig
woorden en veel daden. Wemu,
ik wil me daarbij aanpassen.La-
ten we meteen de daad bij het
woord voegen". Direct daarna
onthulde Casseres samen met
'Papa' Smeets het naambord.

Hoewel hij al tal van onder-
scheidingen heeft ontvangen -hij is ondermeerRidder in deOr-
de van de Nederlandse Leeuw -,
was Smeets door dit eerbetoon
zichtbaar ontroerd. "Ik voel me
overweldigd doorhetbesluitvan
het Bestuurscollege". Hijzei, dat
devijfenveertig jaar,diehijin de
Antillen heeft gewoond, de ge-
lukkigste uit zijn leven zijn ge-
weest. Hij danktenamenszijnfa-
milie deautoriteiten,maar voor-
al de bevolking van deAntillen.

Tevoren had gedeputeerde A.
Diaz van Economische Ont-
wikkeling gesproken. Diaz be-
schreef de loopbaan van Smeets
Sr. en de geweldigeverdiensten
van 'de buitengewone familie
Smeets'. De gedeputeerde
dankte ook de 250 werknemers
bij Citco en bij het notariskan-
toor Smeets-Thesseling.

...honderden mensen waren ge-
tuige van de naamsverandering
van het 'Cornells Berchplein' in
'Plasa Smeets'...

VRIENDSCHAP
Minister van Financiën mr L.

Navarro benadrukte in zijn toe-
spraak vooral zijn vriendschap
met Chris Smeets, president van
'The Citco Group Ltd.' Die
vriendschap, zo zei Navarro,was
altijdens hun studie aan hetRa-
dulphus College ontstaan, waar
Chris de huidige minister we-
leensgetracteerd had opeen 'pan
dushi' en een limonade. "Later
waren we samen inWashington
voor de besprekingen over het
belastingverdrag en toen heb-
ben we uitvoerig samen gedi-
neerd. Toch smaakte die pan
dushivan toenveel beter", aldus
Navarro, die tijdens zijn toe-
spraak zwaar gehinderd werd
door een gebrekkige geluids-
installatie.

Ceremonie-meester was R.
Markes werkzaam bij Citco. Hij
leidde de verscheidene sprekers
in. Zo ook Chris Smeets, die in
eenvoudige woorden blijk gaf
van zijn dankbaarheid. Hij kon-
digde aan, dat op het 'Plaza
Smeets' een fontein zal worden
aangelegd ter verfraaiingvan de
binnenstad.

De Citco Groep kan eigenlijk
beschouwd worden als de eerste
Antilliaanse multi-national met
ondermeer vestigingen in New

York, Los Angeles,Londen, Rot-
terdam en Amsterdam, Gibral-
tar, Lausanne, op Aruba en de
Britse Maagdeneilanden.De in-
directe grondlegger hiervan is
mrA.A.G. Smeets; 'Ton'voor zijn
vele vrienden.

Hij werdop 16mei 1909inRot-
terdam geboren,waarhijook het
Lyceum doorliep. In 1934 werd
hij kandidaat-notaris. Als zoda-
nig was hij in de havenstad
werkzaam, terwijl hij twee jaar
later aan deRijksuniversiteit te
Utrecht als meester in de
rechten afstudeerde.

In 1938 werd hij op Curagao
benoemd tot notaris. Hij wordt
algemeen beschouwd als de op-
volger van wijlen Jan Jacob
Beaujon, de grootvader van de

voormalige gezaghebber van
Sint Maarten.

...een stralende Smeets Sr. op oorlog op Curagao hol-
'zijn'plein, samen metgezagheb- dingmaatschappijen opgericht.
ber Casseres...

OORLOG
In 1940, toen de Duitsers Ne-

derland waren binnengevallen,
waren Nederlandse bedrijven
genoodzaakt—indien zij hun za-
ken in vrij gebied wilden voort-
zetten — hunzetel naareen deel
van het koninkrijk te verplaat-
sen, datniet was bezet.

Bijna alle Nederlandse ven-
nootschappen, die hiervoor in

aanmerking kwamen, hebben
hun zetel naar Curagao overge-
bracht. Notaris Smeets behan-
delde deze zakenverplaatsingen
en wanneer bijvoorbeeld een
vennootschap op Curagao geen
eigen kantoor had, werd die in
hetkantoor van Smeets 'gedomi-
cilieerd.

Bij het uitbrekenvan deoorlog
werd mrSmeets benoemd als lid
van de Commissie Regeling
Rechtsverkeer in Oorlogstijd.
Een deelvan detaakvan decom-
missie was het deblokkeren van
eigendommen van Nederlandse
maatschappijen in het buiten-
land. Door zijn contacten gedu-
rende de oorlogsjaren met Ne-
derlandse en buitenlandse
maatschappijenwerden er na de

BELASTINGVERDRAG
Op zijn aanraden kwam er in

1953 een wetswijziging in de
winstbelasting-verordening.
Het was Smeets, die de Neder-
lands Antilliaanse regering at-
tent maakte op devoordelen van
een uitbreiding van het belas-
tingverdrag tussen Nederland
en de Verenigde Staten tot de
Nederlandse Antillen. Die uit-
breidingkwam in 1955tot stand.
Hierdoor werd een aantrekke-
lijk tarief gecreëerd voor beleg-
gings- maatschappijen met bui-
tenlandse aandeelhouders.

Vele beleggings- en hol-
dingmaatschappijen werden als
resultaat daarvan op Curagao
opgericht. Smeets kan be-
schouwd worden als de 'uitvin-
der' van de offshore-industrie
van de NederlandseAntillen.

Daarnaast was hij op velerlei
gebiedactief. Zo werd hij in 1946
door de gouverneurbenoemd tot
lid van de Statenvan deNeder-
landse Antillen. Hij maakte ook
deel uit van deRijkscommissie
totregeling van definanciële ge-
volgen bij het verkrijgen van de
autonomie. In 1963 werd hij be-
noemd tot waarnemend gouver-
neur van de Nederlandse Antil-
len.Die functieheeft hij vier jaar
bekleed.

ACTIVITEITEN
Ook zijn sociale activiteiten

zijntalrijk.Zo washijeenfervent
lidvan deRotary Club en was hij
gedurende vele jaren be-
stuurslid van het R.K. Zee-
manshuis. Hij heeft tal
functies bekleed in liefdadig-
heids-instellingen en op de
achtergrond voor die organisa-
tieswerk verricht. Zo maakte hij
ondermeer ook deel uit van het
bestuur van de St. Jan's
Stichting voor katholieke scho-
lenmet leken-onderwijs.

In 1973 werd Smeets als nota-
ris opgevolgd door zijn zoon Ge-
rard. Datbetekende niet, datva-
derSmeets eenrustig levenging
leiden; hij ging zichvooral bezig
houdenmet internationale nota-
riële aangelegenheden.

In 1983ontving SmeetsSr. uit
handen van ir Don Martina, die
toen ook premier van de Neder-
landse Antillenwas, een certifi-
caatvanverdienste. Dat gebeur-
de tijdens een lunch-
bijeenkomst onder auspiciën
van de Vereniging Offshore Be-
langen, V.0.8., waarbij hij ook
benoemd werd tot eerste ere-lid
van de vereniging.

SMEETSFONDS
De Antilliaanse Notariële

Vereniging overhandigde toen
ook een bedrag van vijfduizend
gulden voor het Mr A.A.G.
Smeetsfonds. De V.0.8, schonk
bij die gelegenheid tienduizend
gulden als bijdrage aan het be-
gin-kapitaal. Het fonds verleent
financiële hulpaan studentenen
wetenschappers bij het sa-
menstellen van scripties en we-
tenschappelijke publicaties. Zo
werden geldenverstrektaan een
groep Antillianen in Nederland,
die 'de sociologische aspecten
van deoff-shore industrie'bestu-
deerden.

Smeets Sr. woont momenteel
met zijnvrouw Barbara op Dor-
tola, Britse Maagdeneilanden.
Maar hij kan de Antillen niet
vergeten. Nog regelmatig be-
zoekt hijonze eilanden.

Twee van zijn drie kinderen
wonen nog op Curagao: Gerard,
dievolgend jaarhet feit hoopt tevieren, dat het notariskantoor
Smeets vijftig jaar bestaat, en
Chris, die president is van TheCitco GroupLtd.'. De derdezoon,
Jan Karel, woont en werkt in
New York.

Waarom 'Plasa Smeets' en
geen 'PlasaA.A.G. Smeets? Om-
dathetnu eenmaalzo is, datplei-
nen niet naar nog in levenzijnde
personen worden genoemd.Van-
daar. Maar iedereen, die de
naamvan het'Plasa Smeets' uit-
spreekt, zet er automatisch
'A.A.G.'voor.

%% ZELF aanzuigen de circulatie
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Heeft voor anderkastanjes uit vuur gehaald

Officier eist 3,5 jaar
tegen drugshandelaar

ORANJESTAD — De man
L.C. (37) heeft zich de afgelo-
pen tijd samen met anderen
bezig gehouden met het ver-
handelen van cocaine. Offi-
cier van Justite mr Wijland
eistevrijdagmorgen 3 VA jaar
gevangenisstraftegen hem.

Beklaagde is druggebruiker
en heeft zich dit jaarzeker twee
keer aan de export van cocaine
schuldig gemaakt. De eerste
keer ging het 'goed': Het spul
werd niet onderschept en L.C.
kreeg een paar honderd dollar
'voor zijn aandeel in de handel.
De tweede keer stuurde hij per
post een doos met levensmidde-
len naar zijnneef in Nederland.
Tussen de levensmiddelen zaten
twee blikken maiskolven waar-
inL.C. cocaine had gedaan. Het
deksel had hij na de operatie
weer op professionele wijze op
het blik aangebracht. De partij
werd in Nederland onderschept
eer zij in handen van geadres-
seerdekwam.

Op derechtzitting verklaarde
L.C. de cocaine deene keer van
eenColombiaanse vrouw te heb-
ben gekocht en de andere keer
van twee Colombiaanse man-
nen. In het laatstegevalhadL.C.
het spul gekregenom verder te
exporteren. Hij zou hiervoor

1000 dollarkrijgen.
De Officier vond datuitdever-

klaringen van de beklaagdezelf
voldoende bewijs geleverd werd
dat de opiumlandsverordening
meermalen overtreden werd.
Beklaagde is volgens deofficier
niet tebeschouwen als een grote
handelaar. Als men ziet wat hij
voor zijn werk heeft gekregen,
zal men zeker geen tranen in de
ogen krijgen. "Hij heeft voor
anderen de kastanjes uit het
vuur gehaald", aldusmrWijland
die opmerkte dat ook in deze
zaak onbekende Colombianen
aangewezen werdenals leveran-
ciers van cocaine. Als het niet
Augusto is, dan is het Roberto of
Francisco, meende mrWijland.

De raadsvrouw van L.C., mr
Vieira- Van Regt, was van me-
ning dat haar cliënt een drager
voor anderen is geweest en zelf
geen handelaar is. Zij verzocht
de rechter de Stichting Anti
Drugs Aruba (FADA) in te scha-
kelen om de beklaagde in zijn
verdere leven te begeleiden. Mr
Vieira- Van Regt deed het ver-
zoek aan derechter rekening te
willen houden met beklaagde's
ziekte en de strafmaat te verla-
gen. Rechter mr Mohamed zal
over twee wekenvonnis wijzen.

AEROPUERTO REINA BE-
ATRIX — De vernieuwde lan-
dingsbaan van de Arubaanse
luchthaven werd door de combi-
natie Thiel Corporation/Haven-
werken aan de directie van de
Luchthaven opgeleverd.Minister
Bermudez en drs. Booi spraken
hun voldoening uit over de vlotte
wijze van uitvoering van ditpro-
ject. Aruba is er trots op de
luchtvaart- maatschappijen een
optimale landingsbaan te kun-
nen bieden. Ook de directeurvan
de luchthaven, Michael Nico-
laas, was tevreden met deopleve-
ring. Op defoto verftMinistervan
Verkeer, mr. Angel Bermudez,
onder het toeziendeoogvan velen
de laatste witte lijnen op de lan-
dingsbaan.

Nieuw bestuur
SNBA

SAN NICOLAS — De heer
Karel Wever (Wema) is voor-
zitter gewordenvan hetnieu-
we bestuur van San Nicolas
Business Association (SNBA)
en volgthiermede deheer Ti-
co Arends op, die vele jaren
uitstekendvoor de belangen
van San Nicolas is opge-
komen.

De overigebestuursledenzijn:
Raymond Slagt (Victoria Bott-
ling) vice-voorzitter, Leon Con-
nor (Leon Battery Factory) se-
cretaris, Tico Arends (B.J.
Arends) penningmeester, com-
missarissen: mejuffrouw C. Ni-
chols (Cecilia Fantasy), me-
vrouw B. Trappenberg (ACME
Store), P. Crocs (Bata), C. Illidge
(Gaby Sportshop) en P. Wever
(Antillean Mercantile).

ORANJESTAD
Eensgezind— ongeacht de
politieke kleur—speelden
de leden van de Staten
gisteren een voetbalwed-
strijd tegenvertegenwoor-
digers van depers. De Sta-
tenleden hadden zich in
hetblauwvan deArubaan-
sevlag gekleed.

De pers kwam met een
zwaar gehavendteam, waar-
bij zelfs «outsiders» moesten
worden toegevoegd, omdater
niet voldoende spelers be-
schikbaar waren. Vermoede-
lijk kwam dit omdat het me-
rendeel van depers nietop de
hoogte was van deze ontmoe-
ting. De standbleefonbeslist:
2-2. De grote overwinning
van deavond was deStatenle-
den zo eensgezind in actie te
zien.

ORANJESTAD — Een be-
woner van de Venezuela-
straat deed aangifte van
diefstalvan zijnportemonnee
metzevenhonderdflorin erin.

De portemonnee werd uitzijn
auto gestolen, die voor zijn wo-
ning geparkeerd stond. Hij had
de portemonnee op de voorbank
achter gelaten. Het achterpor-
tier werd geforceerd, vermoede-
lijktussen vieruur's middagsen
acht uur 's avonds.

Te Santa Cruz raakten twee
vrouwen slaags, omdat één van
hen geldkwam innen, maar dat
niet kreeg. De vrouw, die het
geld moest ontvangen, werd ra-
zend en werd terkalmering naar
de politiewacht gebracht. De
andere vrouw beloofde een rege-
ling te treffen en het verschul-
digde bedrag alsnog te betalen.
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I GEEFARUBAKADO
met defilm

"ARUBA, PARADISE
IN THE CARIBBEAN"
Deze film van René van Nic

is nu op video tekoop op alle
systemen (PAL en NTSC) VHS en BETA

in deboek en souvenirwinkels.
[I Voor meer informatie: tel. 33623.

P" ~* "1
f R. J.M. VAN DER VAART r

fysiotherapeut *■ Oud adres: NIEUWADRES: \
t Venezuelastraat22 Beatrixstraat 24 I
! Tel.: 22002 *van 8.00-16.00 {
jpt«asaMjïi»"*» saca sasa sa sasasasasa sasasasasa sasa«*l[Jjn£9 XMAS "EXTRA" SPECIALS!! j!***^ SPECIAL 22 Electric Blender Plastic Jar, 7 spd 53.00 g
2 Juice Extractor 26.50 a
2 Electric Tea Kettle 29.25 a
g Hand Mixer 5 speed 33.75 »
» Can Opener w/Knife & Scis.Sharpner 27.25 5
m Waffle Baker non-stick Griddle 83.55 5
Ï Hair Blower PRO Style, "Hi-Tech Colors" 16.50 j
£ Super Mini Hair Dryer 18.00 ** Clock, Keywound Alarm 12.25 2
* Cookware Set7pc. w/copper bottom 25.90 22 Cookware Set 10 pc. w/copper bottom 33.95 22 Deep Fry Pan, 3 pc. set 20.80 22 Glass Serving Pitcher 1.3 Lt 9.60 22 Mixing Bowl spe 19.50 a
2 Screw type Thermal Carafe 12.25 n

\ I TEVENS ONTVANGT U BIJ AANKOOPVAN lEDERE 25 I 22 gulden a
& een ticket om deel te nemen aan de . n
» "Eind van het Jaar Campagne van MlO£° " „» met als twee eerste prijzen: ieder ’.looo>-en 24 grote 22 manden gevuld met levensmiddelen artikelen voor 28 keuken en woning, ieder ter waarde van 250 gulden. »S Ietrekking *ï Oranjestad 27 Nov. 3.00 uur via RadioKelkboom 2
* San Nicolas 27 Nov. 4.30 uur via Radio 1270 22 Grote trekking: 8 januari 1988. 22 ' »

Doet Uw inkopen bij: *
I L//mcD U/nca \\ Oranjestad San Nicolas 2» Tel.: 21381-22958-22959 Tel.: 45061-45162 22 8
n Reeds meer dan 50 jaar de zaak van vertrouwen en *M service. *

IPLOEGSTOFFENvoor
Bekleding, Gordij-
nen, Romen shades
en rolup curtains.

Mozartstraat 12
Tel.: 26020

MERCURIUS TRADING COMPANY
Fergusonstraat 116- Tel.: 21470 - 22345

j\ fl!jK maakt een

fcrJ '9§l NIEUWE CAMPAGNE
Jii^jil /.^|i JÏSL bekend voor inruilen van lege flessen.

nLjÊ^cu,^Ii Mr ww^dér I *Voor 12 Le9e Fessen 24/2 ontvangt U eenfles 2*A gratis.
l^S """ I Pv IP^jF 1 * Voor 12 Lege Flessen 12/ ontvangt U eenfles "/gratis.

i'Hfc iIIIIé .. iflYJl. l©^aW wol * Voor 6 lege Flessen % ontvangt U eenfles 2y2 gratis.

Sibonné... de traditionele Rum van Aruba.

j Uinca^^.^^ Uinco j
\ L//P7CD alleenvertegenwoordiger op Aruba :

" van het wereldbekende merk rlUtO r-"B*^8*^ :

" WmWm 11^ - .j^jv,.. *Bf "

" Zolang devoorraad strekt "
" Korting bij contante "" i - 1 WW /O aankoopzonder inruil. "" U neemt ook deel ' 1 1
: aan de: Campagne di Wij hebben verschillende modellen in voorraad. :
" Hóóóópi Premio. Ê j- ": A ///77/T/"7 oraniestad :
" Cir^PQ zuinig gebruik UJ1111+LJ San Nicolas l
" IIL^CO van Stroom en gas. mmmm^mmmmm^mmmmmmmmr Tel.: 45061 - 45162 "

Sociale Verzekeringsbank
L.G. SmithBlvd. z/n Oranjestad, Aruba

BEKENDMAKING
De Direkteur van de Sociale Verzekeringsbank maakt
hierbij bekend dat met ingang van 1november 1987 alle
betalingen van de premies Ziekte- en Ongevallen-
verzekering alsvolgt dienen te geschieden:
a) doormiddel van overschrijving bij:— De Caribbean Mercantile Bank N.V. 5

Rekening ZV/OV-premies no.: 923.931-6.— De Algemene Bank Nederland N.V.
Rekening ZV/OV-premies no.: 30.59.499.— Aruba Bank Ltd.
Rekening ZV/OV-premies no.: 192261.6.

b) per cheque aan de Sociale Verzekeringsbank,
L.G. Smith Blvd z/n.
Bij overmaking via de Bank gelieve Uw code
nummer(kohier artikel) tevermelden.
Hierdoor wordt een vlottere afwikkeling bevor-
derd.
Dit houdt in datook alle betalingen van alle pre-
mies van vóór 1984, die tot en met 31 oktober
1987 bij de Landsontvanger hebben plaats ge-
vonden, vanaf 1 november 1987 uitsluitend aan
de S.V.B. dienen te geschieden zoals hierboven
vermeld. —

De Direkteur,
F.d.P. Ruiz.

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT

(§JfjMffrE) Zondag 8 November
}J)mi^/ van 1.00 tot 10.00 uur
P-Jj GRAND CARNIVALBANDS PARTY 11
6\sr fundraising voor 25ste Jeugdcarnaval
lg. smith Blvd. Er wordt geen alcoholische dranken
S2&S& rkwocht' w? zijn e V6O °:^ten en
vanAruba. bands voor de muzikale omlijsting.

WWWÏ jtfTmi GOLDEN TULIPWj W 11 \fl ARUBA CARIBBEAN.^^s. VlrS' RESORT & CASINO_, ~ —!~*- >Jfr^ FANDANGO NIGHTCLUBFloating Restaurant proudly presents:
ft/W/ THELADIES OF THE 80'sIjryM a LAS VEGAS revue with 4

onder directie Lenv & Eduardo le99v female dancers, THE
Ellis

ovlol-B"y<*eauarQo LAT| N COWBOYS & your fa- .
Open: 11.00- middernacht. {SgiSS cStmi*"*Happy Hour: 6.00-8.00 Taly SSS^S£&t£S!ÏSIbP.m.
ZakenIunches- na Club°f|an tmm 8:0°P-m-«« 2.-oo«. m.
NaSSI HameS enVerse VIS. for regmvatloiMpleasa call 33555

De tijdbreekt weer aan, dat p. _^U gezellig metpersoneel of .. VX/^l/) .
gezin wilt gaan dineren. *S&&*^Doe het dan in de gezellige CA'S'fiHffi^JffiAßSdßKsfeer met uitstekende service in

Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977en 27833:

Boulevard Theatre
I TODAY at 12:00 p.m.

at 8:15 p.m. II J

I

action 18 yrs. sex-movie 18 yrs

Boulevard Drjve _|n
I TODAY

at 8:30 & 12:00 p.m.
SUNDAY at 6:00 p.m. SUNDAY at 9:00 p.m.

all ages drama 14 yrs.

BOULEVARD J^*sis\*

TODAY
I at 8:45 p.m.

\ Comeay 14 yrs.
■■ - _ "^
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dienen, zoalshetonze, moetende
mensen zelf iets maken om te
kunnen verdienen. Onze maat-
schappij op Curacao is een
geldconsumptie- maatschappij
en in onze maatschappij wordt
creativiteit nog niet gestimu-
leerd. Men denkt altijd in de
eerste plaats: "Wat brengt het
op?" Dat zie je bijvoorbeeld ook
bij de producten van Obra di
Man. Men dacht niet: "Ik maak
iets datmooi is",maar: "Ik maak
iets om te verkopen". Die ge-
dachte moetveranderen.

vraag blijkt Capricorne echteen
kind tezijn van zijn eigen maat-
schappij. Hij denkt niet in de
eerste plaats aan de organisatie,
ook niet aan een «L'art pour
I'art»- principe, maar hij denkt
aan de aanpassing en detoepas-
sing van de kunst bij de
technische faculteit, commerci-
eel dus. "Een samenwerkingvan
de Akademia di Arte met de
UNA zie ik nog nietzozitten. Er
zou dan gezocht moeten worden
in derichting van de omge-
vingskunst en de industriële
vormgeving; misschien aan een
monumentale afdeling of een
richting publiciteits-vakken. Er
zouden dan nieuwe specialisten
enveel geldnodigzijnen ik denk
niet dat dater is".

Wat zijn de mogelijkheden voor
destudenten, die deAkademiadi
Artegevolgd hebben?

"Op Curacao is veel talent,
maar er is geen referentie- ka-
der. Er zijn niet veel gallery's of
expositie- mogelijkheden. Een
kunstenaar, die van zijn kunst
kan leven, kent men hier bijna
niet. De akademie is een oplei-
dings- instituuten voor zon op-
leiding moet ook een markt zijn.
De studentenmoeten na hun op-
leiding aan de slagkunnen. We
moeten eraan werken, dat dat
veld uitgebreid wordt. Dat kan
in de particuliere sector, maar
ook het overheids- beleid moet
eraan vastgekoppeld worden en
daar is, helaas, nooit geld.

Dat zoueen echt welkom moeten
biedenaan debezoekersvan het
eiland.Bij alleprojecten, diemet
het geld van ontwikkelings- sa-
menwerking gerealiseerd wor-
den,zou best 1è2% aankunst be-
steed kunnen worden. Ook de
aankoop van kunst ter
verfraaiing van de gebouwen
van de lands-en eilandsdiensten
is minimaal. Natuurlijk is er
weinig geld, maar de overheid
moet toch de cultuuruitingen
van het eigen volk stimuleren?"

Hij pleit ook voor een natio-
naal museum,waartezien is wat
er aan kunst gedaan is door in-
woners van de Antillen in het
verleden maar ook van detegen-
woordige tijd. Niet alleen op het
gebied van beeldende kunst,
maar ook wat betreft literatuur,
muzieken dergelijke. "Waarzijn
demanuscripten van onze musi-
ci gebleven? Die horen thuis in
het documentatie-centrum van
een museum.De meeste mensen
verstaan nu onder «noskultura»
de tambu's en de volksdansen.
Dat zijn echtergeen levendecul-
tuuruitingen. Die worden
kunstmatig in stand gehouden,
maar het is oud en dood.Het Cu-
racaoschMuseum iseen cultuur-
historisch museum en de moge-
lijkhedendaarvanzijnveel tebe-
perkt. Daarbij ishet een particu-
liereaangelegenheid en geenna-
tionaal museum."

FLEXIBILITEIT
Capricorne voelt meer voor

een aansluiting bij de Pedago-
gische Akademie, zodat de on-
derwijzers een meer gespeciali-
seerde opleiding krijgen en de
kunstvakken niet meer gaan
zien als bijvakken, maar als be-
langrijke specialisaties. Een
akademiemoetvooral ookniet te
groot worden of ingebouwd wor-
den in een te log instituut, want
een akademie heeft flexibiliteit
nodig. Daarbij komt dat de aka-
demienog steeds in een periode
van opbouw zit en dat de eerste
vijfentwintig jaarooknogwelzal
blijven.

Achter het bureau van José
Capricorne staat een open kast
met boeken over verschillende
schilders, kunstrichtingen, fo-
tografie en toneel. Er liggen
prachtige plaatwerken en tij-
dens ons gesprek komen er tel-
kens docenten binnenlopen om

Meestal gaat dat heel moei-
lijk. Capricorne geeft het voor-
beeld vandeverbouwingvan het
Hofvan Justitie waar een be-paald bedrag was uitgetrokken
voor dekunst- inrichting. Hem
was gevraagd een voorstel te
doen. Capricorne wildeeen com-
missie van deskundigen benoe-
men, die een vijftal kunstenaars
zou uitnodigen werk te laten
zien. Daarna zou de commissie
beslissen wat geplaatst zou wor-
den.Eén van decommissieleden
moest de architect zijn, dievoel-
de daar echter niet zoveel voor.
Hijwilde nietpraten envroeg ge-
lijk naar de prijs. Capricorne
bleef volhouden en diende zijn
voorstel officieel in. Dat is al
maanden geleden en hij heeft
nooit meer iets gehoord. Capri-
cornevreest danook datdearchi-
tect dekunstwerken in het bui-
tenland zalgaan kopen.

Tijdens het gesprek over de
verschillende mogelijkheden
voor kunstenaars op Curacao,
WordtCapricorne steeds enthou-
siaster.Het lijktcropalsofhij tij-
dens het praten steeds nieuwe
mogelijkheßeïfóntdekt.

mengewerkt met een kunste-
naar. Hetgebeurt slechtseen en-
kelekeerop initiatiefvan enkele
architecten, zoals een Torn Jan-
ga en eenDito Abad, bij debouw
vanrespectievelijk de nieuwebi-
bliotheek en deSociale Verzeke-rmes Bank".

In de beeldhouwgroep zijn
maar drie studenten aan werk.
Na depauze worden de anderen
verwacht. De eerste student is
nog een beginneling. Hij is een
kleitegel aanhetmakendielater
gebruikt zal worden om een mal
te maken, zodat hij met dit ene
ontwerp allerlei mogelijkheden
kan uitproberen. De tweede stu-
dent maakt van klei een buste
van een vrouw. De derde is met
dezelfeopdracht bezig, maaris al
eenpaar stadiaverder. Zij is, on-
der het toeziend oog van docent
Frankvan deLoo, met hamer en
beitelde gipsengietvormaan het
afhakken van haar gipsenbeeld.
Telkens denk ik datzeeen oog of
deneuszal meenemen,maar het
loopt goed af. Als ik twee dagen
later weerkom, is het beeld er op
eenkleine beschadiging bij het
oor, heel uitgekomen en zon be-
schadiging iswegtewerken,ver-
zekert Van deLoo.

Hier is deworkshop bezigvan
Rudy Martina. Martina is een
Curacaose kunstschilder, die in
Nederland woont en werkt en
daar onder andere veel bekend-
heid heeft gekregen met zijn
mum*- schilderingenvoorname-
lijk in Den Haag. Hij exposeert
op het ogenblik in het CCC en
geeft daarnaast voor de leerlin-
gen van de Akademia di Arte
twee workshops. Eén voor een
groepbeginnende studenten en
één voor een gevorderde groep.
De studenten hebben tekenin-
gen gemaakt van hun medestu-
denten en Martina gaat rond,
geeft aanwijzingen, legt uit wat
verkeerd gingen hoe het beter
kan.

Na het gesprek met Capricor-
ne loop ik langs de diverse loka-
len waar de studenten aan het
werk zijn. De groep dansex-
pressie zit in eenkring om de le-
raar, diemeteen theorie- onder-
werpbezig is. Er is voor een be-
zoeker dus weinig te zien en ik
loop door naar de volgende
ruimte.

BIBLIOTHEEK
"Dit is de opbouw van een

nieuwe bibliotheek van deAka-
demia zelf. De Akademia zat
vroeger in het Quarantaine- ge-
bouw op Mundo Nobo en is ver-
huisd naar het gebouw van het
St. Thomas College. Tijdens die
verhuizing zijn heel veelboeken
weggeraakt en bijvoorbeeld ook
alle dia's. Niemand weet waar
die gebleven zijn. We moesten
weer helemaal opnieuw begin-
nenmet deopbouwvan een eigen
bibliotheek".

Bij het antwoorden van deze

SAMENGAAN
Er is sprake van een samengaan
van verschillende institutenvoor
hoger onderwijs met de UNA. Is
er ook gedacht over samenwer-
king van deAkademia di Arte
metde UNA?

CULTUURUITINGEN
"Er zijnzoveel openplekken in

de stad waar wat mee gedaan
kan worden, waar beeldend
werk moetstaan. Ook de gebou-
wen op Hato, diezijn zo kaal. En
het talud van deweg naar Hato.

MUURSCHILDERINGEN
Toch zouden er voor kunste-

naars mogelijkheden genoeg
zijn. Geefze een kans doorze te
laten meewerken met het ont-
werpen van een nieuwe wijk,
met het kiezen van de kleuren,
met hetmaken van muur- schil-
deringen, hetontwerpen van in-
richtingen. OpCuracao wordt op
deze terreinen bijna nooit sa-

ER WORDT OP CURACAO volgens directeurJosé Capri-
<!°rne van deAkademia diArte, nogveel teweinig gedaan met

1 **e cultuuruitingenvan hetvolk.Er isveellokaaltalentaanwe-
*%. zo meentCapricorne, maar er is geenreferentie- kader.

I, De markt is ookveel te klein voor de studenten die aan de
t^stakademie afstuderen, diekomenmoeilijk aan de slag.
"lCASIMIRI bracht een bezoek aan deAkademia diArteen
I JfrakmetJosé Capricorne over zynwensen en dekritiek die: heeft.Bijvoorbeeldopdeoverheid dieveel meerzoumoeten

e* kunnen doenvoor lokale kunstenaars.

**zullen maarweinigexpositie-
/-Hutes zijn met gebrandschil-
r-tie ramen en wijwaterbakjes
c^gs de muren. Dekapel van de
S?ters, inhetgebouwvan hetSt.
■tonias College aan deRoode-

.j-8> is er zo één: de aulavan de
diArte. Dat gebouw is

jpfcaaktvoor het gevenvan on-
efWijs enzou duseen ideale om-
jpvingmoetenzijnvoor eenAka-

di Arte. Dat is evenweljjj&thet geval. Het licht van de
j^Pel is sfeervol, maar het ten-
J^ögestelde werk komt niet
r*i totzijnrecht en ookde loka-
'Q zijn duidelijk niet voor ditjjj.ort onderwijs ontworpen. Er
Ji problemen metruimte, wa-
j, -\ ovens en licht. Hetoude qua-

gebouw, waar de
v *-«8t- akademie eerst gehuis-
*Btwas, voldeed beteraandeei-
*-" Hier is hetvaak behelpen.

In Nederland vallen veel stu-
denten aan een kunstakademie
naéén jaaraf. Inmijntijdwas dat
anders. Toenwaren er maarwei-
nig aanmeldingen voor de
kunstakademie. Kunst was toen
niet in.Alleen eenpaar vreemde
figuren wilden die richting in.
Nu is dat anders. Creativiteit
wordt tegenwoordig veel meer
gestimuleerd en er zijn elk jaar
veel aanmeldingen voor de
kunstakademies.

Het is goed dat de studenten
die hierklaar zijn, daarna naar
het buitenland gaan om zich te
oriënterenentespecialiseren. In
een groterland,zoals Venezuela,
de VS of Nederland zien ze veel
meer kunst. Er is hier weinig
vergelijkings- materiaal. Zodra
op Curacao iemand met verf en
een penseel bezig is, noemt men
hem een schilder. In een groot
land zijn duizenden met verf en
penseel bezig, maar wordt maar
een enkeling schilder.Dat blijft
altijd een probleem van het wo-
nen opeen eiland. Hetbeste kun-
nen de studenten hun opleiding
hierafmaken en daarna verder
gaan kijken en zelf ontdekken
water allemaal "tekoop" is in de
wereld. Op die manier maak je
een kans.

In weer een andereruimte on-
derzoekt men de mogelijkheden
van hetwerken metverschillen-
dematerialen.De studenten zijn
begonnen met een bloemteke-
ning. Die bloemvormen hebben
ze gestyleerd en daarzijn ze nu
verder mee aan het ex-
perimenteren. Ze werken met
textiel, papier, verf en wat ver-
der bruikbaar is. Zo kan deverf
door gaatjes in het papier ge-
drukt worden en biedt ook het
dessin van de textiel onver-
wachtekansen. Deze studenten
komen van Santa Martha;zezijn
zeer geconcentreerd bezig en
hebben weinig oog voor het be-
zoek, maar ikheb tochhetgevoel
datik stoor.

GECONCENTREERD

Fotografen werken in de
donkerekamer en daargaik dus
helemaal nietnaar binnen. lede-
re avondzijner anderecursussen
of andere studenten- groepen.
Aan demuren in deganghangen
de waterverf- schilderijen, die de
kindergroep gemaakt heeft. In
de aula is het kaal op het
ogenblik. Aan het eind van de
maand hangen daar weer wer-
ken van studenten van de Aka-
demia, "proefwerken" en ex-
amenstukken.Zokunnen de stu-
denten eikaars werk zien en be-
oordelen en ook hun werk tonen
aan bezoekers van deakademie.

Er is slechts een kleine
groep, die deze opleiding
volgt. Hetstreven is naar een
studenten- aantal van onge-
veer tien. Ophetogenblikvol-
gen zes studenten deze oplei-
ding. De meeste studenten
aan de akademie, ongeveer
150in totaal, volgen de losse
cursussen, die de akademie
organiseertopallerlei gebied.

ontwerpen vanreclame- cam-
pagnes.

WARM
Op dat laatste legt Capricorne

de nadruk. De Curacaose bevol-king moet warm gemaakt wor-den voor de beeldende kunst,
maar datkan niet alleen gebeu-
ren door deAkademia diArte enzijn studenten en docenten. Dat
moet door de overheid onder-steund worden. Daarbij duikthet oude geldprobleem weer op:
met meer geld is meer mogelijk.
Als de overheid meer geld had,
zou meer geld uitgegeven kun-
nenwordenaankunst enaaneen
kunst- stimulerings- beleid.

met dramatische expressie.
Tenslotte zijn er nog de ex-

posities. In de eerste plaats
vanhetwerkvandeeigenstu-
denten, maar ook van ande-
ren, die naar meningvan de
leiding een stimulans nodig
hebben. Er zijn mensen, die
welbezigzijn metkunst maar
die zichzelf geen kunstenaar
noemen of datniet durvenen
met zon expositie probeert
men hen over hun drem-
pelvrees heen te helpen.

Tegelijk wilmen debevolking
stimulerennaar deexposities
te komen kijken, want ook
daar heerst drempelvrees.
Men wildusdatdemensen la-
tenzienwaarzemee bezigzijn
en dat de anderen komen
kijken.

het algemeen twee jaaren
worden afgesloten met een
getuigschrift. De vier- jarige
kernopleiding wordt afgeslo-
ten met een diploma. De aka-
demie werkt samen met de
Dienst Cultuur van het ei-
landgebied, die de akademie
ook financiert, en verzorgt
bijvoorbeeld ook een cursus
voor de verpleegster- oplei-
ding, het IVI, en voor de men-
sen, die werken op Santa
Martha, zodat die kennis
kunnen maken met creatieve
therapie.

Daarnaast organiseert de
akademieworkshops enkorte
cursussen, waaronder een
aantal voor kinderen tussen
deachtentwaalf jaar.Zij kun-
nen teken- en schilderlessen
volgen, maar ook meedoen

TEWEINIG
«osé Capricorne is directeur

j*o de Akademia diArte opCu-
*Saoen vindt dat deze nietver-

reken kan worden met een
og&stakademie in Nederland.
,£*' *8opCurasao geentraditie in
jjbeeldende kunst. Er is geen
i krentie-kader. Er wordtop de

ook veel te weinig
le» om *"e creativiteitvan de.gingen tebevorderen.De jon-
k-ui, die naar de akademie ko-
g®ö. moeten praktisch van de
Uh De opleiding
v, daarom aangepast aan de

situatie."
<U ir J°n&eren, die naar Ne-
y 'land of elders willen gaan
4 ,0r een kunstopleiding, is deJJademie wel een goede
k zo denkt Ca-g'-corne. "Verschillende leerlin-« volgden eersthierenkele ja-
i-* deakademieom daarna over
w .^ppen naar dekunstakade-
<jj euiNederland. De kernoplei-
gJ-B wordt door vakmensen ge-
jj ven.De studentenkrijgen hier
3 goede basis." Dat het een
fj!ondopleiding is, betreurtg^Pricorne evenwel: "Een da-
j"P'eidingzou natuurlijk veel

mogelijkheden geven.

HEELRIJK
Op devraag naar deherkomst

van de studenten vertelt José
Capricorne, dat de meeste stu-
dentenvan de MAVO komen.
"Dat zijndekansarmen van onze
maatschappij. Kunst bloeit in
gemeenschappen, dieofheelrijk
zijn of heel arm. Met veel geld
kun je veel kunst kopen, maar
veel geld stimuleert niet om zelf
creatief bezig te zijn of het zou
moeten zijnom nog meer geld te
verdienen. Als je niet veel geld
hebt en geen hoge opleiding
waarmee jeveel geldkunt ver-
dienen, moet jezelf iets zoeken
omte doen,zelf ietsproduceren.
Als jedaarbij geen geld kunt in-
vesteren, moetje hetzoeken in je
eigen creativiteit.

Ineen land met steedsminder
mogelijkheden om geld te ver-

DE AKADEMIADI ARTEwerd in 1969 opgericht met
als doel demensen van Cura-
cao de mogelijkheid te geven
kennis te makenmetkunst in
het algemeen en daarbij aanieder, die bezig wil zijn metbeeldende kunst voor zijn ofhaar eigen ontwikkeling,
daartoeeen kans te bieden.

De akademiekent eenvier-jarigeopleiding voor toege-
paste kunst. De studenten
van deze opleiding krijgen
een algemene beeldende vor-
ming, die het hen mogelijk
maakt te werken voor deplaatselijke commerciële
markt, zoals het maken vanreclames, het etaleren, het
ontwerpen van stands en het

Zo zijner cursussenvrij teke-
nen, kop- en figuur- tekenen,
schilderen,keramiek, kop- en
figuurboetseren, beeldhou-
wen, dramatische expressie
(toneel en dans), fotografie en
kunstgeschiedenis.

Deze cursussen duren over
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Jose Capricorne
directeur

Akademia diArte

deboeken teraadplegen. Ze zoe-
ken illustratie- materiaal bij
hun lessenom de studenten ver-
der te helpen. Op mijn vraag of
die boeken uit de Openbare Bi-
bliotheek komen, trekt José Ca-
pricorne eentragisch gezicht.

"Natuurlijk is er weinig
geld, maar de overheid moet
toch de cultuuruitingen van
het eigen volk stimuleren?"
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Zuuid-Afrika erger
dan ik dacht

Verslag van een
bezoek aan religeuzen:

Strijd tegen de aanpassing
Boesak: kerken lopen achter
op maatschappelijke groepen

LUNTEREN — De kerken
in Zuidafrikalopen achterbij
de maatschappelijke organi-
saties in het land, zoals het
Verenigd Democratisch
Front. Daarzijn zeveelverder
in hetnonraciale beleid en de
manier waarop mensen van
verschillende rassen met el-
kaar optrokken. Eenschande
voor de kerken, zovindt dr.
Allan Boesak.

Het is zijns inziensechter niet
waar, dat de kerk niets meer te
zeggen heeft in het land. "Vooral
op hetplatteland waar de zwar-
ten op een ontzettende manier
worden benadrukt, kan dekerk
nog heel veel doenbijvoorbeeld
op het gebied van politieke vor-
ming. Als dekerk hetniet doet,
gebeurt er niets. Op het platte-
land is de kerk het enige
standhoudende instituutvoor de
mensen".

«1
Boesak, synode- voorzitttli

van de Nederduitse Gerefit
meerde Sendingskerk en tevejli
voorzitter van de Wereldbofc
van Hervormdeen Gereformeéc
de Kerken (WARC) sprakM
Lunteren de synode voor de (fl
reformeerde kerken in Ned<
land toe. De grote taak voor 8
Zuidafrikaanse kerken, die \
twee jaaronder de noodtoestal \
leven, isde strijdtegen de gew« n
ningaan de situatie, aldus B« ü
sak. "Het grote gevaar is i
mensen gewend raken aan 1f
feit, dat de kinderen gevang *zitten,kerkdiensten wordenvf ,■

stoord en onduidelijk is 4\vriend ofvijand is. Dekerk m< l.
daaromzichzelfen dewereldbij
yen herinneren aan het lijd!
van anderen en aan watde sttfe
daartegen tot nu toe heeft j«
kost. De strijdtegenapartheid»
de strijd.tegen de aanpassing^

«GEDURENDE EEN?
S MAAND bezocht een klei- {
« ne groep religieuzen sa->
j»men met een staf- mede-^
ja werkervan hetMissionair >« Centrum te Heerlen, Zuid->«j afrika en Namibië. Bruno\« van der Made was een van >jfi hen envertelt erover in het>jft Mededingenblad van de?« Broeders van Maastricht. >

Bert Nolan, debekendetheoloog,
maar niemand mochtweten, dat
hij in huis was. Hij houdt zich
zich schuil voor depolitie.
- Een Nederlandse dame, dieal-
langin Zuidafrika woont,vertel-
de, datze kort geleden de politie
in huis kreeg, omdat ze een
groepje vrouwen uit Soweto ont-
ving. De buren hadden depolitie
gewaarschuwd.- Ik hoorde op een dagtoevallig,
dat dezuster dieons in haarauto
naar huisreed, devolgende mor-
gen bij de politie moest komen
om vragen te beantwoorden.-Een pastoor vertelde ons, dat
kortgeleden driehonderd men-
sen uit zijn parochie tijdelijk
vastgezet waren, omdat ze een
vergadering hielden.Wegens de
staat van beleg mocht dat niet.
Zijn eigenhuiswasgrondig door-
zocht; allerlei papieren werden
meegenomen.- Een zwarte jongeman,dievoor
de bisschoppen- conferentie
werkt, hoorde ik zeggen: "Als je
een vreedzame betoging organi-
seert, moetje eroprekenen, datje
ook een begrafenis moet orga-
niseren".

Geloofme, ik kan nog meer
voorbeelden geven: de oogst van
een paar weken! We hebben er
niet naar gezocht; jeloopt er ge-
woon tegenaan.

sproken. Een aanmerkelijk deel
van die tijd vulde hij met een
boeiende beschouwing over te-
kens van hoop, diejemoetwillen
zien en waar je iets mee moet
doen.

Tot slot nog dit: de tweede
avondvan ons verblijf in Johan-
nesburg waren wij in een kleine
schouwburg, het Markttheater.
In eenzaaltje waarongeveer vijf-
tig toeschouwers in konden, za-
gen wij twee zwarte acteurs het
spel Woza Albert opvoeren. Het
heeft diepe indruk op me ge-
maakt. In een grotereeks elkaar
snel opvolgende taferelen wer-
denvele facetten van de situatie
in het landuitgebeeld; zeer sug-
gestief, met veel pantomime,
met teksten in het Engels en in
het Afrikaans, met zang, met
kreten, met het nabootsen van
allerlei geluiden. Eigenlijk
draaide heel de voorstelling, die
anderhalf uur duurde, om de
vraag: Zou Morena (dat is in So-
tho- taal: de heer, de verlosser,
God) inZuidafrika geborenkun-
nen worden, willen worden, mo-

Apartheid vreet door in gezin-
nen en ook inreligieuze commu-
niteiten. Ik heb in korte tijd een
aantal zwarte en blanke reli-
gieuzen ontmoet, die op de bres
staanin destrijdtegenapartheid
en ik heb diepe bewondering
voor hen, want zij riskeren veel.
Maar beslist niet alle religieu-
zen denkenwat ditbetreft in de-
zelfde richting. Somsverbaas je
jeover hunopstelling. "Jammer,
maar apartheid is als t.b.", hoor-
de ik iemand zeggen. "Jekunt er
ongemerkt door geïnfecteerd
worden". Gesprekken over
apartheid kunnen fel en pijnlijk
zijn, ook inreligieuze communi-
teiten.

doordringtinheeldemaatschap-
pijenzoveel leedveroorzaakt, al-
lereerstbij zwarten,maar ookbij
blanken. Een blankehuisvader,
die niets van apartheid moet
hebben, heeft me een uiterst
droefverhaal verteld over het
leed, dat ineen gezinkankomen,
als een van dekinderen huwt
met een vrouw die vóór apart-
heidis.

In Zuidafrika heerst onder de
zwarte bevolkings- groep vaak
bittere armoede; zo erg, datje er
terneergeslagen van wordt.
Maar ik moet eerlijk zijn: ook in
andere, onafhankelijke Afri-
kaanse landen ben ik afschuwe-
lijke armoedetegengekomen. Er
zijn mij echter in Zuidafrika
twee zaken angstigduidelijkge-

ONMENSELIJK

Tweedevoorbeeld:Wij sliepen
een nacht in Quaqua, een klein
homeland voor zwarten in de
provincie Oranjevrijstaat. Nog
niet zo lang geleden woonden
hierbijna geen mensen;nu onge-
veer driehonderdduizend.Er
zijn nogal wat mensen komen
wonen, die eerst op farms
werkten. Het volgende kan bij-
voorbeeld gebeuren:mensen
worden oud; zij kunnen niet
meer werkenen mogen danniet
op de boerderij blijven wonen.
Eerst mochten zij niet zomaar
weg, nu moeten zij wel. Wie niet
productief(!) is, moet naar een
homeland. Zo ruim je ook oude
dingenop. Het is voor een "onbe-
schaafde" zwarte echter on-
denkbaar, dathij zijnhulpbehoe-
vend wordende ouders in de
steekzou laten; een van dezoons
gaat met zijngezin dusook maar

lijks van Onverwacht naar
Bloemfontein en terug. Zij stop-
pen aan de rand van Bloemfon-
tein. Veel arbeiders moeten dan
nogkilometers ver lopen om bij
hun werktekomen. lemandver-
telde mij, dat zijn schoonbroer
iedere dag om drie uur opstaat
om optijd op zijn werk te zijn, en
pas's avondsom halfnegen weer
thuiskomt. Hoe houdt een mens
dat vol? En het kan niet anders,
wanthijmag nietzomaar dichter
bij de stad gaanwonen. Hij hoort
in Onverwacht thuis; alle "din-
gen" op hun plaats; dat is over-
zichtelijken veilig.

Eerste voorbeeld: "Onver-
wacht" is denaamvan een zwar-
te woonstadbehorendbij Bloem-
fontein. Stevig doorrijden had-
den wij met een auto ongeveer
een uur nodig om er te komen
(houd de zwarten op afstand!).
Tientallen bussen rijden dage-

Dat wil natuurlijk niet zeg-
gen, datalleblanken slecht zou-
denzijn; het systeem is slecht en
veelblanken zijn hopeloosblind,
bang om de waarheid te ontdek-
ken, ofzij leven zo afgeschermd,
zo apart, datzij gewoon nietwe-
ten wat er aan dehand is.

Laat niemand mij meer zeg-
gen, dat het zo erg niet is.Het is
erger dan ik vermoedde; het
vreet heelver doorin hetgewone
leven van iedere dag; het is door
de wet gereguleerd onrecht, on-
recht als systeem.

Heel Zuidafrika is trouwens
voor toeristen aantrekkelijk:
een prachtig landmetuitsteken-
de wegen, grote natuurreserva-
ten en zonnige stranden. Wat je
ook zoekt Zuidafrika heeft het.
Een aardige bijzonderheid is
nog, datZuidafrika door de lage
koers van derand voor buiten-
landersgoedkoop is;een pakje si-
garetten kost ongeveer zestig
dollarcent en voor benzine be-
taalden wij rondvijftig per liter.
Voor eentoerist zijner inZuidaf-
rika geen problemen; hij zal niet
veel ellende tegenkomen;er lijkt
geen vuiltje aan de lucht. Maar
enkele weken Zuidafrika waren
voldoende omtehorenen teerva-
ren, dater in ditland tweewerel-
denzijn: deblankewereldvan de
macht,rijkdom en luxenaasteen
niet-blanke wereld van armoe-
de, uitbuitingenrechteloosheid.

De blanke inwoners van Jo-
hannesburg gaan keurig ge-
kleed en alle overdaad en luxe,
die wij in Europa kennen, ligt
hier in deetalagesuitgestald. Je
ziet ook zwarte mensen; zij doen
het gewoneen hetvuile werk. Je
kunt dan denken: ook bij ons in
Nederlandwordtzulkwerkvaak
door niet-Europeanen gedaan.
Nee, jehoeft niets schokkends of
verbazingwekkends te zien; een
toerist kan zich in ditblanke Jo-
hannesburg heerlijk thuis-
voelen.

ONZE TOCHTBEGON in Jo-
hannesburg, een mooie stad
met ongeveer één miljoen in-
woners. Soweto, de zwarte
woonstad dieer bij hoort, telt
er naar schatting twee mil-
joen,maar op de grote kaart,
die ik van Zuidafrika heb,
wordt Soweto niet aangege-
ven. Twee miljoen zwarten
kun je best vergeten. Johan-
nesburg heeft een indru-
kwekkend centrum met
mooie en vooral ook hoge ge-
bouwen. De namen Shell en
Philips prijken in grote let-
ters op indrukwekkende ge-
vels, Holiday Inn en andere
bekende hotels zijn aanwezig
en jekomt ookdegrotebeken-
debanken tegen.

jeugdige militanten:
.vechten voor toekomst...mee. Op deze manier — en op

andere onmenselijke manieren
—zijn honderdduizenden als het
ware naar ditthuislandje toege-
dreven, waar weinig te vinden is
en waarzij zichvaakslechtthuis
voelen, alzou denaam thuisland
anders doenvermoeden. "Zevoe-
len zich hier gedumpt", zei de
Duitse priester die onsrondleid-
de. Hijzelfwoontookin dithome-
land, wat officieel nietmag.

Hoe handhaaf je onrecht? In
Zuidafrika is daar een goed-
functionerend apparaat voor op-
gebouwd. Het werkt voor een
grootdeelonzichtbaar, maartel-
kens weer bespeur jede aanwe-
zigheid ervan:
-De eerste avond, dat wij in Jo-
hannesburg waren, wilde nie-
mandvan ons groepje even tele-
foneren. Onze gastvrouwzei ter-
loops: "Wees een beetje voor-
zichtig met watjezegt; onze tele-
foon wordtafgeluisterd".- Wij haddeneenbespreking met
enkele mensen, diewerken voor
debisschoppen- conferentie.Eén
van hen zei: "Wij hadden vijf
vrijgestelden; één van henzit nu
gevangen, een ander is onderge-
doken".- In Soweto ontmoetten wij een
zwarte huisvader van middelba-
re leeftijd. Hij deed sociaal werk
in deparochie. De man vertelde,
dathij een aantal weken gevan-
genhad gezeten. Het was een ui-
terst sober verhaal, maar:
"Vooral deperiode van eenzame
opsluiting was afschuwelijk".
Graag de deur dicht bij dit ver-
haal en geen cassette- recorder
aan.- Wij haddeneen gesprek metAl-

CONTROLE, POLITIE,
VERKLIKKERS

Daar sluit bij aan, datzwarte
mensen in Zuidafrika be-
schouwdworden als dingen, niet
als mensen, of zoals Albert No-
lan zei: als objects, niet als sub-
jects.De grote dreigingvoor het
huidige systeem bestaat juist
hierin, dat de zwarten zich be-
wust worden, datzij subjectszijn,
mensen met gelijke rechten als
de blanken, geen dingen, die je
kunt gebruikenofweggooien. Zij
zijn geen minderwaardige we-
zens, dieslechtsdienen omervan
te profiteren, maar die jeverder
zoveel mogelijk op afstand moet
houden.

Zijn dit te dikkewoorden? Stel
ik de situatie erger voor dan ze
is? Ik geloofhet niet:hetsysteem
van apartheid is in de letterlijke
zin van het woord on-menselijk.
Geld en macht van een minder-
heid zijnbelangrijker danhetge-
lukvan miljoenen mensen.

worden. Het systeem is er op in-
gesteld, dat dezwarte bevolking
arm,onontwikkeldenrechteloos
blijft. Zon zwarte bevolking is
een goedkope arbeidsreserve
voor het kapitaal en daar moet
niet te veel aan veranderen. Dit
zal in alle toonaarden ontkend
worden,enwatikhierschrijf, zal
communistische propaganda ge-
noemd worden, maar het is wel
waar.

Door zwarten tegen zwarten 5
Ds Barnhoorn: met Hervormdeh
hulp gruweldaden bedreven

STRIJEN— "Nu,weken la-
ter nog, weten wij ons bij
voortduring geconfronteerd
met een video- opname, die
ons een blik vergunde op de
gruweldaden, doorzwarten
veelal met een beroep op het
Evangelie tegenover zwarten
bedreven. Wie deze beelden
—inNederland nietvertoond— gezienheeft, vraagt zich
vertwijfeld af wat de niet-
blanke bevolking te wachten
staatwanneerhetzovurig be-
pleite «one man one vote» in
de praktijk zal worden ge-
bracht.

Met verbijstering realiseren
we ons dat de bewegingen die
gruweldaden bedrijven, hiertoe
mede door geld uit de Neder-
landse kerken (werelddiako-
naat) in staat worden gesteld".
Dit schrijft ds J.G.Barnhoorn te
Strijen, lid van deHervormde sy-
node, in zijn "indrukken uit
Zuidafrika". Barnhoorn nam in
mei deel aan dereis van negen-
tien predikanten en twee inge-
nieurs naar Zuidafrika. De reis
was georganiseerd door het Co-
mité Overleg Zuidafrika (CO-
ZA), dat in 1978opinitiatiefvan
oud-burgemeesterJ.J.G. Bootte
Hilversum werd opgericht. Dit
comité streeft er onder meer
naar bij het Nederlandse volk
begrip aan te kweken voor het
streven van de Zuidafrikaanse
regeringnaar deopbouwvan een
sociaal- economische ge-
meenschap van vrije volken in
Zuidafrika.

Tijdens devele contacten werd
er steedsweer opgewezen, dat de
Zuidafrikanen zich niet in de
laatste plaats gedreven weten
"door het ons inziens oprechte
verlangen de christelijke be-
schaving naar vermogen voor
ondergang te behoeden", aldus
Barnhoorn. Het is nietdebedoe-
ling de toestand in Zuidafrika
veel mooier tewillenvoorstellen
dan zij in werkelijkheid is.
Barnhoorn pleit voor een eerlij-
ke benadering van de kolossale
problemen van het land en voor
een oprecht christelijke benade-
ring (niet veroordelen, maar de
waarheid zoeken). De boodschap
van verzoening sluit volgens

andernietuit, maarjuistin—i
ker met hem, die naar onze fl>
ning verkeerde wegen bewa1delt.

Secretaris episcopaat

Proces tegen
Mkhatshwa
verdaagd

PRETORIA — Het proces i
gen de secretaris- generaal V#
deZuidafrikaanse bisschopoW
conferentie, pater SmangaÜf*
Mkhatshwa, is opnieuw v«r
daagd. De zwarte pater werdr
borgsom vrijgelaten en moet T*
novemberterugkomen. uf

Mkhatshwa werd vorig j*f
onder de noodtoestand geartT
teerd en heeft een jaarin deÈ
vangenis doorgebracht zon»r
dateenofficiële aanklachttegl*
hem was ingediend. Dit jn'
werdhij op borgsom vrijgelat<f,
Hij isnu beschuldigd van verb *denwapenbezit en hetaanzetf c
van jongerentot oproer.

Kerkenraad Zuid-Afrika
SACC pleit
voor sancties
JOHANNESBURG—II

Zuidafrikaanse Raad van X!:'
ken (SACC) heeft de WestelJl' Jlandenopnieuw opgeroepen ?
nomische sanctiestegenZuid 1
rika te nemen. Daarmee te ,.
geerde de SACC op de Am*'
kaanse president Reagan, ? 'zich tegen scherpere sanct'
had uitgesproken.

"Wij geloven, dat dit de eO?
mogelijkheid is om verande^ (
gen met een minimum aan»,
weid te bereiken", aldus dev*
klaring, die is ondertekend d" j
de nieuwe SACC- secretaris! i

Frank Chicane. Blijkens de' (ganisatieswaarin deonderdr'' (
te mensen van Zuidafrika &
hebben verenigd, is de meeröj.
heid van hen voor een politie ken economischeboycot van T$ \

gen worden? Zacht neuriëndvol
verlangen, schreeuwend, vloe-
kend, lachend: Morena in Zuid-
afrika? Bij dekaffers? Hij kijkt
wel uit!werd dezevraag telkens
weer centraal gesteld. Weet Mo-
rena wel waar Zuidafrika ligt?
Zal er toch ooit verlossing
komen?

Veel van het spel moet langs
mij heengegaan zijn, maar wat
tot me doordrong, heeft me stil
gemaakt. Een volk, dat in alle
hopeloosheid zijn hoop uitzegt,
uitzingt, uitschreeuwt. Een
volk, dattelkens weerwil hopen,
ondanks allewaanzinen wreed-
heid.

Zaler ooitverlossingkomen in
Zuidafrika? Wij christenen
schrijven het woord Verlosser
graag met een hoofdletter en
denken wij aan Jezus Christus.
Door Hem bracht God verlos-
sing, door een mens! God verlost
viamensen, ooknu. Hij zalZuid-
afrika niet verlossen, Hij kan
Zuidafrikanietverlossen, alsHij
geen mens mag worden, in blan-
ken, in zwarten, in ons. God
brengtverlossing als wij mensen
verlossers willen zijn. Dat geldt
ook voor Zuidafrika. Aldus Bru-
no van der Made.

Geloof het niet, als iemand
zegt, dat de apartheid is afge-
schaft. Het is niet waar. Geloof
ook niet,datderegering serieuze
pogingendoetomtot afschaffing
te komen. Het is niet waar. Al-
leen de zogenaamde kleine
apartheid (apartetoilettenen zo)
bestaat oppapier niet meer. Zelf
heb ik echter meegemaakt, dat
ik iets wilde kopen in dezwarte
afdeling van een winkel. Dat
gingniet; erwasnogwel degelijk
een afscheiding (letterlijk!); ik
moest aan de andere kant zijn.
Het gebouw van de apartheid
staat nog overheid en veel blan-
ken wensenhetniet aftebreken.
Zij willenhet hoogstens eenbee-
tje verbouwen, zodat het er van
buiten wat aardiger uitziet.
Nooit heb ik geweten, datapart-
heid zo ingrijpend is, zo diep

DE PIJN

Bij een indrukwekkende Eu-
charistie-vieringvoor een mede-
werker van JusticeandReconci-
liationdiealgeruimetijd gevan-
gen zit, werd voorafgewezen op
drie symbolen, die in de kerk
aanwezigwaren: en groteketen,
een kaars brandend in prik-
keldraad en bloemen. "Bloe-
men zijnvoor ons een teken van
hoop. Wij geven elkaarbloemen
omonze hoop uitte drukken.Wij
gevenbloemen mee aan iemand,
dienaar degevangenismoet. Wij
sturen bloemen aan onze gevan-
genen". De man in Soweto,dieik
al eerder noemde, sprak rustig
envoorzichtig, maarduidelijken
overtuigd zijn hoop uit, en hij
wist uit ervaring, hoe donkerde
situatienu is.Albert Nolanheeft
ongeveer een uur met ons ge-

Meer dan eens heb ik tijdens
mijn verblijf in Zuidafrika een
gevoelvan diepemachteloosheid
gekend. De toestand lijkt zo uit-
zichtloos. Wanneer gaat er nu
echt iets veranderen? Wanneer
komt een wezenlijke doorbraak
ten goede? De veranderingen
waarover deregering hoog op-
geeft, zijn slechts marginaal of
het zijn schijn- verbeteringen.
Verrassenden weldadigwashet,
telkens weer mensen te ontmoe-
ten, diehoopvol waren, ondanks
alles.

...taak opplatteland... h
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Serie verzamelde werken bevat zeven delen

ebrot: zeer constant in literaire opvattingen
literatuur moet niet alleen de
werkelijkheid weergeven, maar
ook de metafysicavan de auteur
tonen. Pas dankan een schrijver
zijnlezershetgevoelgevendatze
door de literatuur een beetje
dichterbij de geheimen van het
leven zijn gekomen, een beetje
meer begrip hebben gekregen
van de samenhang van het uni-
versum, completere mensen zijn
geworden,kortom: pas dan kan
literatuur een katharsis be-
werkstelligen.

Rembrandt, het eschatologische
type, bij wie de vorming van een
harmonischvastewereldconcep-
tie pas in het werk zelf
plaatsvindt.

Debrot bekent zich natuurlijk
tothet laatstetype. Hemspreekt
de wisselende aantrek-
kingskracht aan van nu eens de
werkelijkheid, dan weer de me-
tafysica. De verlossing isdanook
geen permanente zielestaat,
maar eenkwestie van ogenblik-
ken, een inzichtdatDebrotheeft
geputbij de existentie- filosofen
Unamuno enKierkegaard.

Opvallend in het eerste ge-
deelte "Kunst en leven" zijn de
sterktheoretiserende toon en de
ecleticistische benadering vanI-door

JosdeRoo-
W SLECHTS weinig Nederlandstalige schrijvers van
complete werk na hun dood verschijnt. Het zegt dan

' over dewaarderingvoor deAntilliaanseschrijverCo-
■°t> datzichkort na zijn dood eenredactie vormde, die
■zamelde werken zou bezorgen.Bij het verschijnen van
bedeel «OverAntilliaanse cultuur» is in deNapa daar
*B aandacht aan besteed. Inmiddels heeft deredactie
Gndigd, datdetotale serie nietzes, maarzeven delen zal
*> omdat er in de nagelaten papieren van Debrot een
*t nog onuitgegeventoneelstuk is gevonden. De eerste
kö, die intussen zijn verschenen, bevatten eigenlijk
nieuws. Zebevestigden het beeld datmen van Debrot
?and diezijnAntilliaanse afkomst nooitvergeten is, ge-
in vanvele artikelen overAntilliaanse cultuuren litera-- 18chrijverdieopzijnbestwas, alshijin prozadieAntil-
! achtergrond verwerkte, zoals in «Mijn zuster de
f en in sommige delenvan «Bewolktbestaan» , en een
.die meer danmiddelmatigekwaliteiten had.
Ufde deel«Overliteratuur« springter weluit.Hetbevat
talen, die Debrot geschreven heeft over schrijvers en
'Ir, artikelendiestukvoor stukalbekendwaren,opeen
kn stukoverCéline na,maar diebij elkaarafgedrukten
'ar gelezen niets meer en niets minder zijn dan een
k literaire theorie, die Debrotaltijd trouw is gebleven,
bleek een schrijverzoconstant inzijn literaireopvattin-
öebrot

ZIELESTAAT
In dit verband onderscheidt

Debrot twee typen kunstenaar.
lemand als Vondel behoort tot
het kosmische type, dat schrijft

De drie aspecten uit de
kunstopvatting van Debrot —weergave van de tegenstellin-
genvan het leven, demetafysica
van de schrijver en dekatharsis—pastDebrot consequent toe op
deauteurs, die in de twee andere
delen, «Portretten» en
«Kritieken» aan de ordekomen.
Céline, een persoonlijke vriend
vanDebrot, schiettekort, omdat
hij niet aan de katharsis toe-
komt. «Heden ik, morgen gij»
van Marsman en Vestdijk is een
prachtige roman, omdat hij ge-
schreven is door twee zeer ui-
teenlopende auteurs.Kortom: in
elke bespreking toont Debrot
zich deideoloogvan deconstante
conflict- toestand.

zoals bij de bespreking van Nij-
hoffs oeuvre, die een illustratie
wordt van Debrots opvattingen.
Pas in zijn laatste werken aan-
vaardt Nijhoffvolgens Debrot de
tegenstellingen van het leven,
waardoor hij zingend het derde
land ingaat, ofwel de katharsis
bewerkstelligt.

«hispanidad» , waarover thans
geschreven wordt, een betekenis
bezit, dan is het wel die van de
menselijke waardigheid, die
trouwinhoudtaanGod nietmin-
derdanaan de mens, maareven-
zeer aan de mensnietminder dan
aan God".

Deze passage is voor mij het
kristal uit alle theoretiseringen
van Debrot. Ze bevat een om-
schrijving van wat literatuur is,
omschrijft de essentiële te-
genstelling van het leven, bevat
Debrots metafysica en bewerkt
een katharsis. Maar vooral: ze
koppelt dit alles aan een onuit-
wisbare, zeerpersoonlijke herin-
nering. Wat van belang is, want
door alle theoretiseringen zou
men bijna de persoonlijkheid
van Debrot zelf vergeten. Voor
Debrot zijnzn theorieën gewor-
teld in zijn Caribische afkomst.
Daarom is het jammer, dat de
enigeomissievan tekstbezorger
Oversteegenookmeteeneen am-
putatie is.

righeid op het spoor tekomen. In
de loop der jaren begreep ik pas
echter datverschillendevan deze
teksten, behalve eenpersoonlijke,
ook een algemeen- menselijke
waarde bezitten. Wanneer de

liaanse mengcultuur. Deze be-
kreunt er zich niet om of ver-
schillendestelsels metelkaar in
tegenspraakzijn, ze gebruiktge-
woonuit die stelsels wat in haar
situatiebruikbaar is.

De sleutel tot begrip van De-
brots ideologie van de perma-
nenteconflict- situatieligtookin
zijn Antilliaanse mengcultuur.
Debrot groeide opin een cultuur
waarin iedereen blank én zwart
is. Hij moet, toen hij in Europa
kwam, verbaasd zijn geweest
over de hokjesgeest die anderen
uitsluit. In ditverband ishet te-
kenend dat Debrot in het verza-
meld werk slechts tweemaal
spreektover "Wij Hollanders"en
datmeteen in negatievezin: wij
Hollanders vinden dichters van
hetmetafysischetype debeste en
wij Hollanders vinden essayis-
tenals TerBraak ververwijderd
van iedere vorm van kunste-
naarschap. Dit uitsluiten van
andermans gedachtengoed was
Debrot een gruwel, omdatze een
alzijdige benaderingen daarmee
dekatharsis onmogelijk maakt.
Dan lieverde constante conflict-
situatie.

Cold, Debrot: Verzameld Werk,
deelS «OverLiteratuur^. Ver-
zorgd door J.J. Oversteegen.
uitg. Meulenhoff, Amsterdam,
398blz.

Oversteegen telt dat deel vijf
van hetverzameld werk alle es-
says en kritieken bevat, die be-
trekking hebben op literaire
werken of figuren. Dat is niet
juist,in deel één staan de essays
die gaan over Caribische litera-
tuur. Daar plaatst Debrot ook
zijn eigenwerk. Hij zegtdat som-
mige werkeneen bindingmet de
romantische generatie laten
zien, uit andere spreekt weereen
binding met dePapiamentse be-
weging, terwijl er ook werk is,
waarineen dichterlijkeweemoe-
dige Europeaan zich uitspreekt.
Zulk een gevarieerdheidin werk
dat in heel tegenstrijdige stro-
mingen is te passen, constateert
hij bij meer Antilliaanse au-
teurs, omdat de Antilliaanse li-
teratuur de literatuur van een
mengvolkis en derhalve ookeen
mengliteratuur. Debrot zou
niets van de constituerende de-
lenvanzijnAntilliaansecultuur
willenmissen, datmakenzijnes-
says over Caribische cultuur
duidelijk. Geenwonder ook, nie-
mand wil een deel van zichzelf
missen.

De sleutel tot begrip van de
eclecticistische benadering die
Debrot tegenover de filosofie en
dereligie heeft, ligt inzijnAntil-

zoklaar als een klontje is, dat de
vorm én devent belangrijkzijn.

VolgensDebrot is van alle te-
genstellingen die tussen werke-
lijkheid en religie de meest we-
zenlijke. Dat moet ook uit het
werk van een schrijver blijken;

Kunstmoethet levenendusde
tegenstellingen uitbeelden. Wie
probeert ze te verzoenen komt
volgensDebrot in een allervrien-
delijkste sfeer terecht en houdt
zich bezig met een soort padvin-
derij. Debrot: "Padvinderij op
haarbeurt is hetzoeken, meteen
frisseblos eneen goedgebit, naar
de bekende weg". Dit is de dood
voor de scheppingsdrift. Debrot
wil geen eenzijdigheid, hij wil
het complete leven. Mensen
moet men uitbeelden met al hun
tegenstrijdigheden. Met smaak
vertelt hijwater gebeurtalsmen
zich opsluit binnen een van de
polen van een tegenstelling, zo-
als religieuze anarcho- commu-
nisten doen. "Deze namen de
vrijheid zo ernstig op, datzij on-
der geen voorwaarde met de
staat in aanraking wilden ko-
men. Zij maakten geen gebruik
van postzegels en van door de
staat beheerde treinen. De om-
gang met dezemensen werd met
de dag moeilijker, voornamelijk
ook omdat zij het altijd over
postzegels en treinen hadden;
het was soms of men metfilate-
listen en spoorweg- beambten te
maken haden niet metreligieu-
ze anarcho-communisten".

FRISSE BLOS

T 'eAntilliaanDebrot was
$een kristal waarin te-
ltlgen elkaar weerspie-v?& eikaars schoonheid te

j iö-Van het eerste tothet, dat hij schreef,ervanuit, datwezenlijke, 'e^ingen als werkelijk-
feligie, haat en liefde,

*, leven zo oud zijn als de
?i!' In alle toonaarden
J SJ duidelijk, dat je aan

'fes- vernauwing lijdt,
r?tl van depolen van deze
.relingen verwaarloost.
,föt hem in de discussie
'2 Vraag of een schrijver

moet hebben
£ v°rm, of dat het meer
°!.de uitdrukking van de

datmensen zich, f°Psluiten ineen van bei-, s> terwijl hetvoor Debrot

"Criterium», dat vlak
{Wede Wereldoorlog is

c"t en in 1942 door de, *erd verboden.Door de
6 tijden heeft de theorie

misschienminder in-
fpnad dan ze had kunnen

f'Maar ik acht het niet
datzijn theorie als-

}A^i zal hebben op schrij-
i k boeiende thema van
/e'*vlak van verschillende
0 n hebben gekozen, want

Debrot
K .5 jaarna de dood vanu "«n» nogeven fris.

jj-orievan Debrot noemde
"tet romantisch realisme
)redikte dat in het tijd-

vanuit een zielestaat waarin de
verlossing alheeft plaatsgevon-
den, deuitgebeelde tegenstellin-
gen worden al niet meer als te-
genstellingen ervaren. Daarte-
genover staat iemand als

"Ik heb soms hetgevoel, datik
Spaanse boeken alleen lees te-
neinde de uitspraken, die ik lang
geleden hoorde van devrouw, die
mijn moeder was, met een gevoel
van weemoed terug te vinden of
soms ook, uit louter nieuwsgie-

PERSOONLIJK
Toch isDebrotskunstbeschou-

wing, hoetheoretisch ook gefun-
deerd, meergeweest daneenthe-
orie, die eventueelviel in tewis-
selenvoor een nieuwere, mo-
dieuzere. Ze worstelde in zijn le-
vensopvatting en deze weer in
zijn aard, of ruimer gesteld in
zijn cultuur. Een aanwijzing
daarvoorvinden we in «Spaanse
psalm», het meest persoonlijke
essay uit «Kunst en leven». De-
brot bespreekt daarin Lehmans
vertaling van de psalmen van
Quevedo.

Enthousiast ishij over de ma-
nier waarop het merkwaardig
Spaanse conflict tussen werke-
lijkheidenreligie in devertaling
werdgehandhaafd.Hij noemtdit
conflict de «hispanidad» en kop-
pelt daar meteen een herinne-
ring aanzijnmoederaan vast. Ze
zat in de provisiekamer van het
tropenhuis waarDebrot opgroei-
de, tussen deblikkenboterenhet
meelpoeder te lezen. Met een
zucht sloeg ze hetboek dichten
zei: «arrobamiento es
abobamiento» (vervoering is
verdwazing). Daarop laat De-
brot volgen:

Liever muziek dan ME Politie-agent schrijft
lied tegen voetbalgeweld

het Engels. Maar in het Neder-
lands. Dan verstaan de mensen
het. Dan begrijpenze het".

,
l, -door Mick SaIet-
r^INALITEIT... STOP NOU toch op tijd". De Zoeter-
M.agent Ro Deira heeft een liedje geschreven tegen het

| j^merond de voetbalvelden. De Nederlandse piraten
kll de swingende song al, maar de politieman wil méér.

JJ*"n.De top-40. En een eind aan derellen enrotzooi

liedje kan geen geneesmiddel
zijn tegen zon maatschappelijk
kwaad. Maar al is er maar één
procent van de jongens, die er
naar luistert en er zich wat van
aantrekt, dan isdatal mooi mee-
genomen".

Heeft hij alspolitiemanpersoon-
lijk ervaring met slaande en
schoppende supporters?

"Nee. In Zoetermeer komt het
eigenlijk niet voor. En ik ben er
ook nog nooit als ME-er ingezetbij eenvoetbalrel. Maarikken deverhalen van collega's en ik kijkooknaar de televisie, dusik weet
wel hoe erg het is. Het is netzoalsmet een liedje over de honger inAfrika. De artiesten, die datzin-
gen, weten ook niethoe het voelt
om honger te hebben. Maar datwil niet zeggen, dat ze niet meekunnen voelen met die mensen
in Afrika".

f( j?u leuk zijn als het een
X '■ maar we mikken echtX*en gouden plaat. We
Jkl6Ver datdevoetbalfans|i*d[ü'steren enereindelijk
,i J^mtaan datverschrik-
Xfndalisme".
Mi k

(27) is een aardiSe
W tiag van detl-ibune

.it.?t muziek dan met de
Ijdele Eenheid) te lijf
ljVer met een discodreunjF wapenstok. Om deJk> ndalen °P b-et vredes-!*p?Jgen heeft hij een liedXV "Criminaliteit...f>hoptüd".

r<W gespeeld door een
f
*t, op één dienstplichtig

» \ helemaal uitZoeter-
tfift? 'tiemensen bestaat.
.»_ de groep waarvanRo
jj
f is. "We zijn gewoon

t *> die allerlei soorten
i] jï?len",zegtRo met een
ve!>e zijn Arubaanse af-
m aad. "Smartlappenen

j enEngels.
't'fa f°^ en muziek waarop
ïl e o6riSenkunnen stijldan-
VPelenvan alles".
u jjf nunmmer op het
ei n 6Js de supporterssong
j);reira. «Criminaliteit...
'i Ha? tijd». Een stukjepoli-"JvJ 1 deKNVB- voorzitter

(v*1 derLouw als muziek
ii

Q moet klinken.

VERVELING
Staathijzelfweleens ergens opdetribune, bijvoorbeeld bijFC Denhaag?

Nee ik ga met meernaar hetvoetbal kijken. Toen ik in Bra-bant woonde, ging ik nog weleens naar Willem 11. Maar nu1?Liever niet. Waarom zou ik deproblemen opzoeken? Ik denkdat veel mensen af en toe graag
naar het voetbal zouden willengaankijken. Want een wedstrijdin een stadion is toch heel watsfeervoller en spannender daneen samenvatting op de televi-sie. Maaromdat de meeste men-
sen geenzin hebben in dieherrie
op de tribune, blijven ze thuis. Ikook. Noodgedwongen".

der rellen komt bijna niet meer
voor.

Daar moet een eind aan ko-
men. En datzeg ikniet alleenals
politieman. Dat zeg ik gewoon
als burger. Want iedereen heeft
met het vandalisme te maken.
Ook mensen, dienooit in een sta-
dionkomen. Ook mensen,diehe-
lemaal nietvan voetbal houden.

ledereen moetmeebetalen als
derekening van hetvandalisme
gepresenteerdwordt. Alsdepoli-
tie extra mankracht moet inzet-
ten bij een voetbal- wedstrijd,
gaat dattenkoste van anderpoli-
tiewerk voor deburgers.En iede-
reen merkt datdepremies hoger
worden als de verzekeringen
steeds meer weer de schade van
het vandalisme moeten betalen.

Het kost ons allemaal geld.
Daarom moeten we allemaal
meedoen om er een einde aan te
maken. Het probleem kan niet
alleen door depolitie of de invoe-
ring van eenpasjesregeling wor-
denopgelost.

Als jeecht wat aan het vanda-
lismewil doen, danmoetje naar
die jongenszelf toe gaan. Nou,
dat lukt jeniet als je er in een
ME- uniform op af stapt. Dan
zien ze je gelijk als vijand. Dan
luisteren ze niet, maar gaan ze
slaan. Maar met muziek kun je
ze wel bereiken. Naar muziek
waarze van houden, luisterenze
wel. Daarom proberen wij die
jongenste bereiken met swin-
gende muziek en een duidelijke
tekst tegen het vandalisme".

PLAAT
Wanneer ligt de grammo-
foonplaat van de discodienders
in dewinkel?

"Dat weetik nog niet.We heb-
ben bandjes naar platen- maat-
schappijen gestuurd, maar heb-
ben daarnog nietsvan gehoord.
We hebben ookbandjesnaar dis-
ejockeys in Hilversum gestuurd.
Dat heeft weleffect gehad, want
we zijn aleen paarkeer op dera-
dio geweest. Ook het Landelijke
Bureau Voorkoming Misdrijven
en de Stichting 't is weer fijn
langs de lijn hebben steun be-
loofd om eensucces van het lied
te maken".

Zou het een hitworden?
De muziek, diehieren daarbe-

kend in de oren klinkt, zit prima
in elkaar. Maar vóór deband het
nummer op de plaat zet, is het
misschien verstandig om de
tekst (die hiernakort samenge-
vat is) nog even door de schrijf-
machine te halen.
"Hé, ga jemeevoetbal kijken!
Wie? Ik? Nee man, mij niet ge-
zien. Het is allemaal veel te ag-
ressief en gevaarlijk. Vuurwerk,
Alcohol, Vernielingen.
Vechtpartijen. Ik blijf liever
thuis.
Je hebt gelijk. Dit kan zo niet
verder doorgaan.Weetjijtoeval-
ligeen oplossing hiervoor?
Nou^ ik weet het niet of het zal
helpen, ik hoop van wel, luister
maar...
Criminaliteit, criminaliteit...
vandalisme, vandalisme.
De schades zijn reeds opgeteld,
het kost ons allemaalveel" geld.
Righton. En alsjijnaarhet stadi-
on gaat, drink liever jusd'orange
of spa. Hang on. Supportersclub
doenu jebest, geloofons maarwij
doen derest. Right on.
Criminaliteit, criminaliteit...
vandalisme, vandalisme.
Criminaliteit, criminaliteit...
kap nou toch op tijd",
(uit: De Gelderlander)

SLOPEN,
t \ a- "Ikhou van voetbal.
é !Ki uuk om e doenenom, ■"ten. Maar de 10l gaat„ j fteer van af door al dat
j as*;et voetbalseizoen is
jli^ net begonnen en nu

\è V 3' Weer de spuigaten
,1 %,. c'en treinen gesloopt.
Jfys gaan elkaartelijf.De
L er weer aan te pas ko-

v°etbal- weekend zon-

"Nee, ik ben niet zo naïef, dat
ik denk dat er hiermeeeen eind
komt aan het vandalisme. Eén

NAIEF?
Denkt hij dat allevandalistische
duivels in vredelievende engelen
veranderen als ze zijn liedje
horen?

Ro Deira wil de voetbal- vanda-
len nietalleschuldin deschoenen
schuiven.

"Wat doen we voor die jonge-
ren? Er zijn erbij die uiteen gezin
komen waar ze van één sociale
uitkering moeten leven. Waar
geen geld is om dekinderen naar
een sportclub te sturen. Waar
geen geld is voor hobbies. Wat
moeten die jongens dan doen?

veel te weinig gemaakt. Frank
Boeyen, die heeft goede tekst op
goede muziek. VOFDeKunst en
Normaal ook wel. Maarover het
algemeen worden er te weinig
teksten gemaakt, dieover maat-
schappelijke zaken gaan. Dat
vind ik jammer.Jemoet mensen
meer met dewaarheid en de wer-
kelijkheid confronteren. Of dat
nu leuk is. Ofniet..En dannietin

Die gaanop straat slenteren.Die
gaan uit verveling nare dingendoen. Déar zou deregering wat
aan moeten doen. Je moet hetprobleem bij de wortel aanpak-
ken. Als het de eerste keer mis-lukt, dan moeten we het nog eenkeer proberen. En als dezejonge-
ren niet luisteren, dan doet de
volgende generatie dat wel. Als
we van het vandalisme afwillen

komen, dan moeten we ons
richten op de jeugdvan morgen.
Van mijn part door ze nu al
kleurboeken te geven tegen het
vandalisme".

En door mensen aan het den-
ken te zetten met maatschappij-
kritische liedjes dieiedereenkan
begrijpen.

"Dat soort muziek wordt hier
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debelangrijkste filosofen uitDe-
brotstijd. Debrotpiktuit hun ge-
dachtengoed wat in zijn straatje
tepaskomt en smeedt dattot een
eigen geheel. Slechts af en toe
concretiseert hij in deze essays,



Wel, dat kon jerustig
aan die twee slimme
mieren overlaten. Ze
speelden Mens Erger Je

wordt tijd, dat we eens
iets terug doen". Maar
wat?En hoe? "Het moet
een verrassing worden",
vond een oude mier. En
twee andere mieren bo-
den aan bij het kabou-
terhuisje tegaankijken,
wat er te doen viel.
"Maar zorg, dat de ka-
boutertjes niets in dega-
tenkrijgen", zei de mie-
ren- koningin, anders is
het geen verrassing
meer".

zijn huisje tikkertje te
spelen. Ze waren nog
niet achter een struik
verdwenen, of een lange
rij mierenkwam uit het
schuurtje gelopen, met
de verfbus en de kwas-
ten. Ze zwermden om en
doorhethuisjeenbegon-
nen ijverig als mieren
alle muren groen te
verven.

Maar! Ze hadden nog
nooit eerder geverfd en
het werd een grote
knoeiboel. Ze doopten
kwasten te diep in de
verfpotenspetterden al-
le vloeren en meubels
vol. "Dat is niet zo erg",
vonden eenpaarslimme
mieren. We verven de

openbekjestoeenbegre-
>en er niets van. "Het
tornt dooral dat groen",
egde kabouter Brr hen
uit. De cactussen, bo-
men en struiken zijn al
groen. En als jedaarook
nogeens een groenhuis-
je tussen zet, zie je het
bijna niet meer. Maar
het is erg mooi, hoor".
"Binnenis hetnogmooi-
er", zeiden de mieren
trots.

Aiaiai,watschrokken
dekaboutertjes, toen ze
binnen kwamen.
Poetsje kon wel huilen.
En Pinkie riep ver-
schrikt, dathij papa Brr
niet meer zag. "Dat
komt door mijn groene
broek en jasje", zei ka-
bouter Brr. "Bi kan be-
ter mijn zondagse gele
pak aantrekken". "Ik
gelooftoch niet, datonze
verrassing zo leuk is",
zuchtte de mieren- ko-
ningin.

Entoen begon kabou-
ter Brr te lachen. "Ei-
genlijk wel", zei hij, "ik
krijg ineens reuze zin
om het plafond wit te
Verven en devloer en de
deurenbruin. Ha, ik ga
gelijk beginnen". "He
ja!" juichte Pinkie, "en
ik ga deverf van de stoe-
len, de tafels en dekas-
ten schrobben. Dat lijkt
me zon leuk werkje".
"Dan ga ik de glazen en
de borden schoon poet-

Zoekplaatje
Zoek de vijf fouten en kleur het plaatje

Awindra Sewgobind
Kaya Araña 13

Romar
Curaçao

Puzzel van
de week

1. boodschappen
2. kelner
3. aanwijzend voornaam-
woord
4. eer bewijzen

ZIE VOOR oplossingen de
winnaar de Kinderkrant
over twee weken. Stuur je
oplossing vóór 18 novem-
ber 1987 naar de Amigoe
(Scherpenheuvel z/n of
P.0.80x 577; Aruba - Nas-
saustraat 100;Bonaire - de
heerLinkels, P.0.80x 122,
Bonaire) en zet op deenve-
loppe: KINDERPUZZEL.
Winnaarvan deweek is:

Blikken spelletjes

LAAT MAMA GEEN lege
blikken weggooien, want
jekunt ereen heleboel leu-
ke spelletjes mee spelen:

Spelletje 1 is heel be-
kend: maak aan
weerskanten van de bo-
dem een gaatjemet de bli-
kopener enrijg ereen touw
door, dat als handvat
dienst doet. Maak voor el-
ke voet 20'nsteltblik en
dan lopen maar. En wat te
denken van een hardloop-

wedstrijd op zulke
blikken.

Spelletje2:Walkytalky.
Verbind tweeblikken door
een strak koord. Nu kun-
nen twee kinderen op een
afstanddoor in dieblikken
tepraten, met elkaar"tele-
foneren".

Spelletje3: Beplak ofbe-
schilder grote blikken,
boor er gaatjes in en haal
daar een koord door, zodat
de trommels om de schou-
der gedragenkunnen wor-
den. Met stokken of polle-
pels kun jeer danprachtig
op trommelen. Een ander
kan intussen voor wat va-
riatie in de "band" zorgen,
door in een blikje glazen
knikkers oferwten te doen
en de bovenkant dicht te
plakken.

Spelletje4:Allerlei soor-
tenblikken van allerlei af-
metingen worden van een
groot cijfer voorzien en op
een zekere afstand gezet.
ledereen magnu proberen
ballen in de blikken te
gooien. Gewone ballen
stuiterener weeruit, neem
dus liever proppen papier,
die met plakband verste-
vigd zijn.

Om te kleuren

Karel Eén
WIEKAN met tweeballen ofzelfs met drieballen*
de muur ballen? Jekunt erook een liedje bij zing*
allerlei dingendoen,zonder datdeballen mogenv*
Als je met zn tweeën bent, kun jekijken wie het'
komt zonder afte zijn. Hier is het liedje:
Karel Eén, brak zijnbeen (op een been verder gas]
Karel Twee, dronkzijnkopje thee (onder hetbalie 1')
keer een hand naar jemond brengen, net alsof je
drinkt)
Karel Drie, brak zijn knie (op een been op eO
springen) ,
Karel Vier, dronkeenpotjebier (elkekeer tweedrJ^
wegingen maken) .
Karel Vijf, sloegzijn wijf(slaan tussen het ballen £»Karel Zes,kurk op defles (twee vuisten op elkaarsl'Karel Zeven, stondte beven (hevig staan trillen)
Karel Acht, stond op wacht(elke keer salueren) j
Karel Negen, kwam ik tegen (denkbeeldige ho^
nemen) j
Karel Tien, ikhebjeroderok gezien(even derok öy
ren enalsje eenbroek draagteentiktegen jeknie ge'

Wist je dat Hij ontvangt een waarde-
bon van ’.15,- van Augus-
tinus Boekhandel.
OPLOSSING vorigekeer:
BOEK
ONZE
EZEL
KELK

Als je gevallen bent en er een flinke blauwe plek aan
overgehouden hebt,kun jediewegkrijgen doorerrauWe
schijfjes aardappel op te leggen. Nudusmaar gauweens
lekker vallen, dankun jekijken, ofhetzo is.

Jekunt onmogelijkZeggen, dat debij lui is. Om 200gram
honingbij elkaar tekrijgen doorvan bloem totbloem te
vliegen, legt hij ongeveer 20.000 kilometer af. Wel iets
meer danjijaflegt,als jevan deijskast naar detafel loopt
om jesneetje brood op te eten!

We hebben lang gedacht, dat sponzen planten waren.
Maar weweten nu, dathet dierenzijn. De eenvoudigste
dieren, diebestaan. Zekomen veelvoor op hetkoraalrif

ï bij Curasao enbij Arashi opAruba. Zezien ernatuurlijk
niet zo uit als wij ze kennen: als de spons, die moeder
gebruikt om deramen te wassen. Je hebt ze in allerlei
vormen: vaasvormig, pijpvormig, zondervorm en in al-
lerleikleuren. Sommige sponzen leven niet langer dan
eenjaar, maar dehelegrote (meer dantwee meter lang)
kunnen waarschijnlijk meer dan honderdjaarworden.

-door Nel Basilio-

VRUCHTEN

Alle tekeningen hierboven stellen een vrucht voor*
behalve één. Welke ? Oplossing Vruchten

T9IJOM

Het groene huisje sen en de porselei
beeldjes", riep Po*
blij. "He, heerlijk
eens lekkerhard aai
werk te gaan!"

"Jaja*\ knikten
mieren opgelucht, *
ken is het fijnstewal
staat. Veel plezier
mee".Enblij, omdat
verrassing zo goed
slaagd was, gingen!
optocht terug naar
mierennest. "Volg
jaar verzinnen we »
iets anders", zeidei
tegen elkaar.

Maarhetkostte de
boutertjes wel vief
gen hard werken i
hun huisje er ween

vloeren en meubels ge-
woon mee". En dus wer-
den de stoelen groen en
de linnenkast, de tafels
en de bedden, de ijskast
en de stove, de porselei-
nen beeldjes en de lam-
pen, debordjes endegla-
zen, de deuren en dera-
men, alles, behalve de
plafonds. "Dat is geen
gezicht", vond dekonin-
gin en ze liet de mieren
boven op elkaar klim-
men en de plafonds ook
groen verven. "Het is
prachtig", vonden de
mieren, die zelf ook al
groen geworden waren.
"Oh, wat zullen de ka-
boutertjes blij zijn!"

Ja, hoe zouden deka-

boutertjes hun nieuwe
huisje vinden? Wel, ze
zouden het helemaal
niet vinden. Kabouter
Brr liep wel drie keer
zijn eigen huis voorbij.
Poetsje dacht, dat haar
hele huisje verdwenen
was. En Pinkie huilde,
dathijverdwaaldwasen
naar huis wilde.

De mierenkeken met

deur stonden. "Oh ka-
bouter Brr, kom toch as-
jeblieft naar die arme
Opa konijn kijken", zei
het konijntje. "De hele
nacht heeft hij over zijn
zere linker achterpoot
geklaagd". "Ikkomal,ik
kom al", knikte kabou-
terBrr bezorgd enrende
achter hetkonijntje aan
demondi in.

En Moene Muis, het
anderemuisje, trokPin-
kie aan zijn jasjemee de
mondi inomverwegvan

"En Poetsje, kan jij
misschien naar mijn
zestien ondeugende
muize- kinderen kun-
nenkomen kijken?" zei
mamaMuis, een van de
muisjes, "de een is nog

zieker dan de ander".
"Oh, als ze maar geen
waterpokken hebben",
zeiPoetsje, "dat hebben
ophetogenblikeen hele-
boel mensen- kinderen,
heb ik gehoord. Ik ga
dadelijkmet jemee, ma-
ma Muis".

En zo gebeurde het,
dat er de volgende mor-
gen al vroeg een konijn
en twee muisjes voor de

"Dat is een heel goed
idee!" riep de mieren-
koningin. "En groen is
een hele goede kleur
voor eenkabouterhuisje
in de mondi. Dan valt
het niet zo op. En we
moeten Opa konijn vra-
genons te helpen". "Opa
konijn?" vroegen de
twee mieren verbaasd.
"Die kan toch geen
kwast metzijn oude stij-
ve poten vast houden?"
"Maar hij kan wel ziek
zijn", lachte de konin-
gin. "Net als de zestien
ondeugende muize-
kinderen van mama
Muis. En Moene Muis
kan spelen. Morgen
vroeg gaan we aan de
slag".

Niet met kabouter Brr
in de keuken. Ze speel-
den verstoppertje met
Pinkie in de slaapka-
mer. Ze hielpen Poetsje
stoffen in de sala. En
toen ze 's avonds bij de
mieren- koningin kwa-
men, hadden ze een
prachtig plan bedacht.
"Hun huisje moet nodig
opgeschilderd worden",
vertelden ze. "Dat zou-
den wij met ons allen in
een wip gedaanhebben.
We zagen in het schuur-
tje een grote pot groene
verf staan".

DEMIEREN HADDEN

Seen grote mieren- ver-
gaderinggehoudenover
dekaboutertjes. "Ze hel-

ipen elke dagmaar weer
onze dieren in de mon-
di", had de mieren- ko*
ningin gezegd. "En het

iïAPA /
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als een kabouterhu
uitzag. Enkabouter
fluisterde Poetst
haar oor: 'Ikhoop,M
mieren ons nooit w
komen verrassen".



' V.I. Lenin roept deSovjet-macht uit' van de schilder Se-rov uit 1947. Achter Lenin v.l.n.r. Stalin, Dzjerzjinski,
Sverdlov. Dit werkstukwerd in 1962overgeschilderd.Toen
werden er enige noeste werkers achterLenin geplaatstDe
vraag is of de tijd nu rijp is om terug te keren tot het oor-
spronkelijke schilderij.

...DeRevolutie verslindt haarkinderen - en spuwtze ookweleens terug...

gericht tegen doctrinair denken
en dogmatisme..."

Bovin onderstreept dat deont-
wikkelingen in de Sovjetunie
geen "ruk naar rechts" of een
"burgerlijk- liberaletrend" bete-
kenen. "Wij drijven niet af van
het socialisme, maar gaan daar
juistnaar toe. Wijvervangen een
historisch achterhaalde vorm
dooreen nieuwe. Hetsocialisme
wordt gemoderniseerd en opge-
waardeerd om aan de nieuwe
omstandigheden tekunnen vol-
doen".

Hij geeft toe, dathetkapitalis-
me boven verwachting goed in
staat is gebleken zichaan te pas-
sen aan denieuwetijd. Het voor-

Het twintigste partijcongres
in 1956 (waar Chroesjtsjov op
spectaculaire wijzeStalinafviel)
was het hoogtepunt uit onze ge-
schiedenis. Het stootte Stalin
van zijn voetstuk en het opende
de weg naar veranderingen. De
veroordeling van de willekeur
tijdens de persoons- verheerlij-
king en derestauratie van het
recht voerden tot een gezondere
situatie in de partij en in het
land. Maar dekracht van deoude

"En wij wisten ook geen land op
tebouwen dateenmodelvoor na-
volgingvormde, of een bronvan
inspiratie in destrijd voor de so-
cialistische opbouw van de we-
reld".De Sovjetunie kreeg geleide-

lijk te lijdenvan een enorme con-
centratie van de politieke en de
economische macht, een sociaal-
economische ontwikkeling ge-
baseerd op bevelen, en een na-
drukkelijke extensieve econo-
mische groei.Bovendienwerd de
openbaarheid aan banden ge-
legd enbleef debasis vrijwel uit-

pitalistische omsingeling. "Het
socialismeheeft het overleefd,
maar het heeft daarvooreen ho-
ge sociaal- politieke "prijs" be-
taald".

De geschiedenis van het socia-
lismepresenteert zichzelfalseen
proces van botsingen tussen de
waarheiden verkeerdeopvattin-
gen, waarbijdeverkeerde opvat-
tingen niet noodzakelijkerwijs
werden verslagen.De geschiede-

vattingen te herzien als zij bot-
sen met derealiteit". Al deze
voorwaarden maken een nieuwe
visie op de geschiedenis en de
historie van het socialisme
mogelijken op deloopvan deont-
wikkeling in de Sovjetunie, al-
dusBovin.

dingenwas nietverslagenenLe-
nins principes ten aanzienvan
partij en maatschappij werden
nietvolledig hersteld.Volgens de politieke commen-
tator werd duidelijk dat het op
verouderde principes gebaseer-
de economische systeem niet in
staatwas tevoldoen aan de eisen
van demodernetijd. De Sovjetu-
nie kwam eind jaren zeventig
aan de rand van een crisis enhaar prestige en invloed in de
wereld raaktenondermijnd.Een
fundamentele hervorming en
het invoeren van een nieuw sys-
teem bleek een historischenood-
zaak en een sociale behoefte
waaraan in feite al veel eerder
hadmoetenworden voldaan.Het
huidige hervormings- program-
ma voldoet daaraanen betekent
eenkeerpunt in de geschiedenis
van het socialisme, aldusBovin.

uitzicht van een overgang naar
hetsocialisme in deontwikkelde
kapitalistische landen is voor
onbeperkte duurvan debaan. In
een aantal socialistisch georiën-
teerde landen blijft de situatie
onzeker en bestaat de mogelijk-
heidvan een terugkeernaar het
kapitalisme. In kapitalistische
landen noch in landen van de
Derde Wereld zijn communis-
tische partijen er in geslaagd
zich teontwikkelen totgrotepar-
tijen, die desteun van een meer-
derheidvan de werkende klasse
hebben gekregen. (...) Van het
socialismeis totnu toe geenvoor-
beeldwerking uitgegaan.

Volgens Aleksander Bovin
moet de Sovjetunie de voordelen
van een nieuw type maatschap-
pij nietalleenmet demondbelij-
den, maar die voordelen juist
zichtbaar maken. Incombinatie
methetsuccesvan demodernise-
ring in China en de opwaarde-
ringvan het socialismein andere
landen zou het begin van devol-
gende eeuw een kentering in de
wereldopinie ten gunste van het
socialisme kunnen laten zien.
Maarhij waarschuwt datalshet
hervormings- programma in de
Sovjetunie faalt, of als de socia-
listische landen er nietin slagen
op een hoger plan te komen, de
balans wel eens in het voordeel
van het kapitalisme kan doors-
laan. "Datzou desocialevooruit-
gang bemoeilijken, en de strijd
belemmeren tegenhetmilitaris-
me en de dreiging van een ver-
nietigende, en voor demensheid
fatale, oorlog. "De revolutie
heeft gezegevierd, derevolutie
gaat door", besluit Bovin opti-
mistisch.

Volgens Bovin, dieals een ver-
trouweling vanpartijleider Gor-batsjov bekend staat, zijn deide-
ologenvan hetkapitalisme er alsdekippen bij om de ontwikkelin-
gen te omschrijven als een "his-
torische nederlaagvoor het soci-
alisme. De Sovjetszijn inhetslop
geraaktenzijnbegonnendezaak
te ontmantelen. Voorlopig doen

*" dat nog", zo parafraseert hij
het kapitalistische denken, on-
der het mom van een socialis-tische fraseologie, maar vroeger
oflaterzal hetproces van veran-
deringen ertoe leiden, dat Wes-
terse waarden de overhand krij-gen, dat de"markt" het "plan"
2al verslaan, dat vrijheid en
openheid de"macht van de com-
munisten" zal breken. Kortom
onzepoging hetsocialismetemo-
derniseren heeft de hoop doen
oerleven op de teloorgang van
het systeem".Die hoop kan in deogen van Bovin het best de bo-dem ingeslagen worden door defeitelijke prestaties van Moskou
onder het hervormings- prog-ramma.

"Wij moeten de maatschappü
dus hervormen", stelt de com-
mentator vast in antwoord op
schriftelijke vragen van het
ANP. "De zitting in junivanhet
Centraal Comité van decommu-
öistische partij heeft aange-
toond hoe radikaal de hervor-
ming is en hoe omvangrijk de
veranderingen zijn op econo-
mische, sociaal, politiek en ideo-
logisch terrein".

DEN HAAG — "Waaromheeft zeventig jaar socialis-tische ontwikkeling ons op
eenpunt gebracht waaropge-
sproken moet worden over
een revolutionaire herstruc-turering (perestrojka) vanhetgeen indeSovjetunie isop-
gebouwd?" "Het is de ironievan de geschiedenis", citeert
Aleksander Bovin derevolu-
tionair Friedrich Engels. De
politieke commentator vanhet Sovjetrussische rege-
ringBblad «Izvestija» consta-
teert onomwonden: "De
maatschappij, diewij hebben
geschapen,bevaltonsopvele
gebieden niet: zij is niet in
staat alle voordelen van het
socialisme te mobiliseren".

Bovin wijst erop, dat in de ja-
ren dertig desondanks belangrij-
ke zaken in dekortst mogelijke
tijd zijnopgelost. Het land werd
een agrarisch- industriële natie,
hetkende een enorme productie-
stijging en deverhoudingen tus-
sen de volkeren werden gere-
geld.Later wistde Sovjetunieop
basis van dieresultaten deTwee-
de Wereldoorlog te winnen.
Maar de belangrijkste doelstel-
ling, hetinhalenvan hetkapita-
lisme, werd niet gerealiseerd.

nis van het socialisme kent on-
verwachte draaien die "Marx
noch Marxistisch" konden voor-
zien. ledere revolutie is een
sprong in het onbekende. Bovin
haaltLenin erbijomaan tetonen
datde toekomst voor het revolu-
tionaireRusland van 1917 on-
doorzichtig was. "Wij kunnen
geenomschrijvingvan het socia-
lisme geven,ofaangevenhoehet
socialismeeruitzietals hetisbe-
reikt".

Degezaghebbende commenta-
tor stelt, dat twee factoren het
gezicht van het socialistische
Rusland hebben bepaald: de al-
gemene achterlijkheidopecono-
misch en sociaal gebied, en de
eenzaamheid van de socialis-
tische staat in een vijandigeka-

gesloten van debesluitvorming.
De situatieontstond, datdeeige-
naardigheden en problemen van
het "socialisme in de kin-
derschoenen" werden opgevat
als algemene en noodzakelijke
kenmerken van het socialisme.

Bij hetformulerenvan deprio-
riteiten verklaarde partijleider
Gorbatsjov:"Onze inspanningen
zijn gericht op eenreorganisatie
van de totale sociale structuur.
Op economisch gebied betekent
dat de o^exgan^g van een ex-
tensievenaareen intensieveme-
thode en hetbevorderenvan een
snellere sociale en economische
vooruitgangop basisvan de mo-
derne wetenschap en technolo-
gie. In depolitiek moet volledige
democratie en zelfbestuur wor-
denbevorderd. Bureaucratische
praktijken en machtsmisbruik
moeten worden uitgebannen en
de socialistische rechtszeker-
heid moetworden versterkt. Ide-
ologie en intellectuele activiteit
vereisen een creatieve toepas-
sing van de Marxistisch- Leni-
nistische theorie en moeten zijn

Niet al het nieuws in
dePRAVDA

«Glasnost» heeft inderdaad een
hele serie artikelen over diton-
derwerp, geschrevenvoor Krim-
tataarse activisten, gepubli-
ceerd—materiaal, datkennelijk
via een goed lopende lijnuitver
afgelegen streken van Aziatisch
Rusland naar Moskou is ge-
bracht.

speculatiesbezig gehoudenin de
kunstsector. Bovendien sugge-
reerde het blad, dat Grigorjants
de recente demonstratie van
Krimtataren in Moskou heeft
mee helpen organiseren.

Volgens Grigorjants is het op
zijn kantoor een komen en gaan
van mensen, dieproblemen met
de autoriteiten hebben. Op mijn
vraag waarom men daarmee
niet naar de Pravda of Ivestia
gaat(deze en andere bladenheb-
ben inmiddels een zeer doortas-
tende stijl ontwikkeld in het op
de bres springen voor on-
rechtvaardig behandelde lezers)
zegt Grigorjants dat het in de
meeste gevallenomKGB- zaken
gaat waarde Pravda vanafblijft
en dat er bovendien een catego-
rie Sovjet- burgers bestaat, die
"vannature meer affiniteit" met
zijn halfondergrondse blad
heeft.

Andrej Sacharov nog een bijdra-
ge geschreven, maar dat lijkt de
laatste keer geweest. Grigor-
jants:"Sacharov wil zich op zijn
wetenschappelijk werk con-
centreren enwil zich afschermen
voor depubliciteit.Wij nemennu
in feite zijn functie van om-
budsman voor iedereen, die het
in dit land moeilijk heeft, van
hem over".

~ We zijn hier in hethol van de
O-issidente leeuw,ofwat daarvan
°ver is: het tijdelijk redactielo-*aal van het geheel handver-
vaardigde en -verspreide blad
Glasnost» (Openbaarheid).

De man, die opendeed en mij
voorgaat naar dekleine kamer
j^suite,waarzicheen metpape-rassen volgeladen bureau be-
*lndt, is initiatiefnemer en
hoofdredacteur Sergej Grigor-
jants.

VANACHTER DEDEUR van
hetkleine appartement aan
°e Garibaldistraat klinkt
schrijfmacnine. geratel, dat
°ok niet ophoudt bij het ge-
'uid van de bel. Een uian-
nenstem vraagt op somberetoonidentificatie, alvorens de
deur wordt geopend en, na

haastige blik op de gang,weer dichtgaat. Een jongemanmetlanghaar, dikkebril-
'eglazen en een pacifisten-
speldje opzijncommandotruilegt dicht betikte vellen op
stapeltjes opeenoude, versie-
Jen divan. Aan een verveloos
tafeltje ziteenmeisjeverwoed
°P eenoudeschrijfmachine te
j*ammen, een arbeid die
*enneüjk zo zeer een race te-
gen de klok betekent, dat ze
geen tijd neemt omnujngroet
■e antwoorden. Aan dewandnangen een foto van Andrej
«acharov en enkele religieu-
** Prenten.

Volgens Bovin is een nieuwedenkwijze een onmisbare voor-
waarde voor de goede uitvoering
J^n de besluiten van de partij.
Hy somt dekenmerken van het
nieuwe denken op: "Genadeloos
realisme, niet-dogmatisch,
openstaan voor alles wat nieuw
en onverwacht is, geen angst,
consistent stellenvanvragen en

Roeken naar antwoorden, ver-
trouwen op ervaringin plaatsvan op geloof, voortdurende
2elfkritiek en de bereidheid op-

...twee inwoonsters van Moskoubekijken een aangeplakte Prav-da.

Maar intussen slaagt hij er
niet in zijnblad «Glasnost» offi-
cieelte latenregistreren. Daarin
ziet Grigorjants het teken, dat
het met Gorbatsjovs openbaar-
heidnog langniet gaat, zoals het
zou moeten. "De KGB heeft een
paar keer geprobeerd hier een
huiszoeking te houden. Maar
omdat er net toevallig Westerse
tv- camerateams aanwezig wa-
ren, gingen zij er haastig van-
door. We worden gevolgd en af-
geluisterd.Menbedreigtons met
uitzettinguitdithuisen wekun-
nen voor onze krant geen
bankrekening openen. Het
staatsuitgevers- bureau Gosko-
mizdatheeftmijgezegd, dater in
dit land 8500 kranten en 1500
tijdschriften verschijnen, die al-
le een staats- ofmaatschappelij-
ke instelling vertegenwoordi-
gen, maar dat «Glasnost» nie-
mand vertegenwoordigt en dus
niet officieel geregistreerd kan
worden. Onze situatie is on-
duidelijk,moeilijk en onzeker".

vangenen vrijgelaten, ook uit
psychiatrische inrichtingen,
waarinze gedwongenverbleven.
Het uitreizenuitdeSovjetunie is
vergemakkelijkt en men is in-
derdaad begonnen te onderzoe-
ken, welke Krimtataren uit
Centraal-Azië, waar ze in 1944
massaal naar gedeporteerd wer-
den, naar de Krim willen te-
rugkeren", is zijn voorzichtige
conclusie.

Maar als jenaar devaak zeer
kritische en controversiële ver-
halen in de officiële organen, zo-
als Pravda en Izvestija, kijkt, zo
houdt ik Grigorjants voor, dan
vraagje jetoch af waarom er in
deze maalstroom van glasnost,
waarinnauwelijksnogzichtbare
beperkingen aan devrijheidvan

MAALSTROOM

VEELVERANDERD
Ontegenzeggelijk is er sindsgorbatsjovveel veranderd in de

fttuatie van de Sovjet- dissiden-
J*n. En in het voorlaatste num-
jaervan «Glasnost», datmomen-
J*e' in een oplage van ongeveer
Q°nderd stuksvanhand tot hand
|a_at onder de groep
geïnteresseerden van naar
p natting duizend mensen geeft
ri gorjants ook toe, dat er eenekere hoop op een betere toe-Komst bestaat.

Al vele maanden worden ergeen processen over de vrijheid
van meningsuiting meer ge-
°erd. Er worden politieke ge-

"Er zijn nog steeds onderwer-
pen, die niet in de Pravda kun-nen", is Grigorjants' mening"De KGB, het leger, depsychia-
trische inrichtingen, dekwestievan de nationaliteiten. En diemoeten naar ons gevoel net zoopenhartig behandeld kunnen
worden als kwesties als corrup-
tie, alcoholmisbruik, slechte be-
leid en vriendjespolitiek, die nu
zo geregeld aan de orde komen.
Er zijn nog steeds taboes in onze

meningsuiting worden opge-legd, met een moeizaam zelfge-maakt krantje begonnen moetworden.

«Avondlijk Moskou»
(«Vetsjerhjaja Moskva») kwam
onlangs in een behoorlijk giftig
artikel (tot dusver het enige dat
«Glasnost» en haar hoofdredac-
teur in de officiële pers is ge-
weest) tot een geheelander oor-
deel: Grigorjants had zich met

Grigorjants werd zelf in 1983
veroordeeld tot zeven jaar ge-
vangenisstraf en drie jaar aan-
sluitende verbanning—naarhij
zelfzegt een strafdiehem alsdis-
sidentwerdtoegediend. Infebru-
ari van dit jaarwerd hij bij een
amnestie vrijgelaten. Het blad

samenleving en zo lang die be-
staan, is er geen garantie, dater
niet een nieuwe Stalintijd zal
aanbreken".

Hoewel Grigorjants verzekert
dat hij naar een brede schake-
ring van medewerkersen lezers
streeft en het concept van een
puur dissidenten- bladverwerpt,
istochhet merendeelvanzijnau-
teurs uit kringen van ex-
-gevangenen afkomstig. De on-
officiële "persclub" van
«Glasnost» bestaatbijnauitslui-
tend uit ex-gevangenen: Sergei
Kovaljov, Aleksandr Ogorodni-
kov, Lev Timofejev, JosifBe-
goen, om enkele namen te
noemen.

Voor het eerste nummer heeft

De inhoud van «Glasnost» is
tot dusver overigens niet zoda-
nig,datjehet gevoelkrijgt, datje
veelzou missen als jedeze samiz-
dat-uitgaveongelezenzou laten.
Veel economische bespiegelin-
gen, die qua niveau duidelijk
achterblijvenbij wat er in deoffi-
ciëleorganen verschijnt, slechts
af en toe werkelijk interessant
(zoals de volgens hetblad aan de
gang zijnde vernietiging van de
archieven uit de Stalintijd) en
veel persoonlijk leed, ondervon-
den van de KGB, doortrokken
van een begrijpelijke, maar
daarom nog nietrelevante, ran-
cune.

NIVEAU

AvondlijkMoskouzegt dathet
Westen en de Westerse media
een blad als «Glasnost» nodig
hebbenom demythevan een on-
derdrukte Sovjet- bevolking in
standtehouden.Feit is, dathoge
Westerse bezoekers, zoals ex-
-president JimmyCarter en on-
langs Senator Moynihan uit de
Verenigde Staten, een persoon-
lijk gesprek met Grigorjants
hebben gehad — waarmee zijn
status in Sovjet- ogen onevenre-
dig is verhoogd. De hoogste Sov-
jet- official, die met aan een ze-
kerheid grenzende waarschijn-
lijkheid «Glasnost» nauwkeurig
leest, is het Politburolid Jako-
vlev, verantwoordelijk voor de

STRENGE SELECTIE
De hoofdredacteur claimt een

strenge selectie op de binnenko-
mende stromen bijdragen. Vaak
zijn de verhalen te lang en niet
zelden ook te warrig, meent hij,
wat evenwel te begrijpen is ge-
zien de ellende die men van zich
afwil schrijven.

f Ifl ïvan (Qjorp ~
"\edJdline n.v.

Voor al Uw boeken
en tijdschriften

eëéne
SCHOTTEGATWEGOOST

van (Slorp
OTRABANDA

van (ölorp
PUNDA

van (filorp
PROMENADE

van (slorp ~e(Si(sllne n.v.
HATO

van Ölorp «■

edldline n.v.
LAS PALMAS

van (Slorp "edldline n.v.
PRINCESSBEACH HOTEL

van (slorp -edldline n.v.
CURACAO PLAZA HOTEL

van dlorp «

edldline n.v.
HOLIDAY BEACH HOTEL

"Neteven iets beter"

staats- propaganda. Maar van
een persoonlijk gesprek tussen
deze hoge partijman en de ex-
gevangene Grigorjants over de
eventuele meritus van een hal-
fondergronds blaadje kan na-
tuurlijk in de Sovjetunie nog
geen sprake zijn.
(uit de Haagsche Courant)
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Muziekpedagoog 1927—A1sklerenveel spik-
keltjes krijgen, pispis of
reenbog, moetjezeeentijd-
langin demelkzetten.

ALHOEWELER NOGmaarweinigmuziekzit inhetonderwijs
besteden we ditmaal aandacht aan deopleidingtot muziekle-
raar ofwatdeftiger muziekpedagoog.

De opleiding tot muziekleraarwerdvroeger gegeven aan muziek-
pedagogische academies.Sinds de invoering van de wetop hetHoger
Beroeps Onderwijs, zijn deze instellingen gefuseerd ofopgegaan in
andere instellingen van onderwijs.

1928 — "Een dwaallicht
was ook vaak een aankon-
digingvan de dood.Als wij
ereenzagenopSami Liber,
hoorden we de volgende
dag per hoorn, dat er ie-
mand overledenwas".

VERTICAAL: 1. dwaas; 2.
maanstand; 3. spil; 4. pret; 5.
belemmering; 8. geldhande-
laar; 9. speelgoed; 11. rover;
12. jongeling; 13. hoog bouw-
werk; 14. matig; 16. zuid-
vrucht; 18. steen; 19. vreem-
de munt; 25. vis; 28. loterij-
briefje; 30. huid; 32. voorzet-
sel; 33. stap; 35. rivier in Ita-
lië; 36. meterton.

PEDRO CASIMIRI

Zelfs het recht kan dwalen
Het zou waanzin zijnom te geloven,
dater mensen zijn die geen fouten maken.
Het zijnziendeblinden en kwasi doven,
diein dusdanige irreële denkwijzen geraken.Oplossingen moeten inge-

diendzijn vóoß donderdag 12

UIT HET GROTE aantal in-
zendingen van deze Amigoe-
kruiswoordpuzzel van verle-
den week is uiteindelijk als
gelukkige winnares van de
weekprijs van 25 gulden ge-
trokken:

TrinaSchel
Willem deZwijgerstraat 29

Aruba
De winnares kan haar prijs
na identificatie afhalen op
het kantoor van de Amigoe
Aruba,Nassaustraat 110(tij-
dens kantooruren).

Vooroordelen zonderrechtvaardige reden,
veranderen het levenheelvaak in een hel.
Veel leeden verdriet zoükunnen wordenvermeden,
Helaas is de mens met zijnoordelen vaak te snel.
Vele vriendschappen gaan vaak verloren,
door ettelijke misverstanden van alledag.
Misverstanden diehetevenwicht verstoren.
Kleine misverstanden geven soms de genadeslag.

Er zijn zo van die momenten in het leven,
dat een mens zich geheel hulpeloos gevoelt,
dateen mens soms alsdoor wanhoop gedreven,
ietszegt of doet wathij in feite nietbedoelt.
De ervaringheeft geleerd,
datzelfs hetRecht kan dwalen.
ledermens doetweleens ietsverkeerd.
Er bestaat geen mens dienietkan falen.

Postzegels
1929 — Wan Penoso hield
zijn broodjevoor hetraam
van een rijke-luis keuken
om watvan dearoma op te
vangen. Hij werd wegge-
jaagd.

1930— Wiri is behalve een
muziekinstrument ookeen
mengsel vanrestjes, die ca-
fé- bezoekers in hun glaas-
jesachterlaten.

SCHOOLMUZIEK
De afdelingschoolmuziek biedt studentende gelegenheidvoor het

behalenvan deonderwijsakte A ofB. De akte A staatvoor Algemene
Muzikale Vorming.Bezitters van dit diploma mogen les gevenaan
kleuter- en basisscholen, MAVO/LBO/MBO en onderbouw van het
HAVO/VWO en aan muziekscholen. De Schoolmuziek of B-akte
geefteenbevoegdheid voor muziekonderwijs aanbovenbouwHAVO/
VWO, het HBO en Muziekscholen.

De toekomstige muziekleraar moet er rekening mee houden, dat
hij zowel muzikaal alspedagogisch- didactisch opgeleid zal worden.
Aan beide aspecten zal veel aandacht besteed moeten worden. Zo
worden er vakken gedoceerd als psychologie, pedagogie en metho-
diek. Daarnaast krijg jedan demuziek- theoretischevakken.

Deze vakken hebben een tweeledig doel. Aan de ene kant wordt
kennis bijgebracht omtrentmuziek, en aan deanderekant probeert
men via deze vakkentekomen toteen bewuste beleving van demu-
ziek. Als jeweet hoe een stuk in elkaar steekt, kun jeer beter van
genieten. Hulpvakken, diegegeven worden, zijn logopedie, beroepe-
noriëntatie, houdingverbetering en beweging.

1931—Eengoedekwaliteit
kussen werdopgevuld met
eigen gekweekte watten.
Het was wel raadzaam de
pitjes van depluizen te ver-
wijderen, anders boorden
demuizenhetkussen open
omze op te eten.

1932 — Een knoekschool
teldedrieklassen, dechiki-
tu als eerste en tweede, de
meimeivoor drieen vier en
degrandivoor vijfen zes.

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

KRUISWOORDPUZZEL

november 1987 tien uur
's morgens en duidelijk op de
enveloppe vermelden:

HORIZONTAAL: 1. voorval;
5. veerkracht; 6. zeepwater;
8. muil; 10. werkplaats; 12.
toiletartikel; 13. stapel; 15.
kostuum; 17. de onbekende;
18.gevaarte; 20. nummer; 21.
bouwland; 22. troep; 23. tus-
sentijds; 24. Europeanen; 26.
voorzetsel; 27. vliesje; 29. ge-
vangenis; 30. voedingsstof;
31. bedorven; 33, hoofddek-
sel; 34. hoogste punt; 36. mo-
del; 37. deel van een piano.

DE GOEDE inzendinghad er
aldus uit moeten zien:

1933 — Oude mensen noe-
men een zeerkundige dok-
terrei di dokter, dekoning
onder deartsen.

1934 — Een tamboerlied:
"Er was op jouniets aan te
merken en nu praat iede-
reen over je. Je bent nog
veel teveelkind omhetver-
keerde pad op te gaan".

Bezitters van een MAVO- diploma, diekunnen bewijzenover vol-
doende algemene vorming te beschikken, worden ook toegelaten.
Ben jeouder dan25 jaardanis een toelatingsexamen mogelijk.Vol-
doet dekandidaat nietaan de gestelde eisen, dankun jejenog altijd
opgeven voor de vooropleiding. Afhankelijk van de weg te werken
achterstand duurt deze vooropleidingeen of twee jaar.

De opleidingduurtin tegenstellingtot de meeste andereHBO- op-
leidingen vijfjaar. Heteerste jaar, depropadeuse duurtéén jaar.De
post-propadeutische ofhoofdfase duurtvier jaar.Over dittotaalvan
vijfjaarheeftmen slechtseen herkansingsjaarzodat detotale studie
nooit langerdanzes jaarkan duren.De tijdvan devooropleiding telt
niet mee voor de inschrijvingsduur van de opleiding tot muziekle-
raar.

Voor verdere inlichtingen:- Conservatorium Leeuwarden, Postbus 137,8900AC Leeuwarden.- Koninklijk Conservatorium, Julianavan Stolberglaan 1,2595CA
's Gravenhage.- Muziekpedagogische Academie, Nassauplein 11, 1815 GM
Alkmaar.

Verder moet de kandidaat een lied voorzingen om de stemmoge-
lijkhedente testen. Een anderonderdeelvan detest is hetvoordragen
van een tekst met als doel de spreekstem te testen. Tenslotte moet
men een melodie van bladkunnen zingen, eenritmevanblad uitvoe-
ren, korte motieven op het gehoor kunnen naspelen op het instru-
ment en drieklanken kunnen benoemen.

TOELATING
Omtoegelaten tewordenmoetmen naast het bezitvan een HAVO/

VWO- diploma een toelatingstest afleggen. Overigens is de toela-
tingstesthetbelangrijkste criteriumomtoegelaten teworden.Bij de
toelatingstestmoet dekandidaat een meegebrachtprogramma kun-
nen uitvoeren. Hieruit moet blijken of dekandidaat voldoende ni-
veau heeftom met dit instrumentdoor te gaan. Naaraanleidingvan
het meegebrachte programma worden vragen gesteld van mu-
ziektheoretische aard.

Bij de Isthmische Spelen te
Korinthe, waarPoseidon deresi-
derende godheid was, werden
een aantal sparrebomen ge-
kortwiekt en bij de Pythische
Spelen teDelphi, waarApollo de
scepter zwaaide, moestenhet de
laurierstruiken ontgelden.
Waarom sparretakjes en waar-
om laurierstruikjes? Tot mijn
spijtweet ik alleenhet antwoord
op het gebruik van lauriertak-
ken. Apollo en de laurierstruik
horen immers, zoals ik al
meerdere malen verteld heb,
nogal stevigbij elkaar. Hoe deze
verwantschap is ontstaan vond
ik ergens beschreven in een oud
vergeeld boekje.

De letterlijke tekst daarin

IN DEVORIGE ARTIKELEN
heb ik udeverhalen voorgescho-
teld, behorende bij de drieeerste
zegels van de Griekse Olympia-
de- serie uit 1960. Op de zegel
van 80 lepta's is men bezig de
Heilige Olijfboom in het eve-
neens heilige bos of in de Altis
van een aantal takken te ont-
doen. Deze takken waren beno-
digdvoor hetkronen vandeover-
winnaars in de U-vormige arena
van Olympia. Heus niet overal
bestond de overwinnaars- kroon
uit olijftakken.

1935 —Een wijze man, die
een schathadopgegraven,
verborg diein zijn huis en
vertrok zo nu en dan naar
het buitenland om wat
munten om te wisselen.

1936—8y heiig weerkomt
ergeen regen, zegt deoude
Lai. De mist moet eerst
optrekken; huma mester
kima, derook moet eerst
breken.

1937 — Kammen werden
vroeger niet zelf gemaakt,
maar ingevoerd. Ze waren
vankaret, vankoehoorn of
van botten.
1938 — Een tamboerlied:
"Kom by my nietaanzetten
met gekheid, want ik ben
op leeftyd, ik ben geen ge-
lijke van jullie.En goedbij
verstand. Daarom krul je
staartengadaarop zitten."
1939—Jekon opdeBoka 's
middags om twaalf uur
niet langs de zoutschuur
lopen. Eens deed een man
het toch en werd dooreen
geest gegrepen; zyn hoofd
zwol op en zyn ogen wer-
den duister.
1940— In deruige vlakten
achterTeraKora enKarké
leven ook nunog veel slan-
gen; zezijn ongevaarlijk.

1941—1nhethofjevanRa-
fé krioelt het van geesten;
jeruikt er pijptabak maar
ziet geenrook; jehoortaan
een stuk door gepraat,
maar verstaat niets.

uitgekekenraakte. Eros zag de
kans schoon en pompte de on-
schuldige Daphne een lodenpijl
in het hart. De achtervolgende
Apollo vond zijn Daphne en nog
in een gemelijke stemming over
zijn wansucces bij Eros wou hij
nu wel eens weten ofhij vis of
vlees in dekuip had.

De loden pijl deed echter haar
werk goed en Daphne wees elke
toenaderings- poging met be-
slistheid af. Toen de meer en
meer verbolgen Apollo tenslotte
wou nemen, wat hij niet
goedschiks kreeg, riep Daphne
Zeuste hulp, die haarophaarbe-
de stante pede in een laurier-
struikveranderde, watdeinmid-
dels snel gekalmeerde Apollo
zou hebben doen uitroepen: "O
Daphne, jebladeren zullen de
hoofdenvan machtige mannen
omkransen en als struik zal je
eeuwig groenblijven". Tot zover
het geciteerde boekje.

Sedertdien werden de over-
winnaars in de steden, waar
Apollo hetvoor het zeggen had,
met lauriertakken gekroond.
Dit gebruikheeftzich totin onze
dagen gehandhaafd. Bij snel-
heids- wedstrijden op de weg
worden nog steeds de overwin-
naars met een lauwerkrans om-
hangen, al zijn in de meeste ge-
vallen de hierbij gebruikte tak-
ken niet van een laurierstruik
afkomstig. Ook de bekende uit-
drukking, dat iemand op zijn
lauweren mag gaan rusten ver-
wijs eigenlijk, naar de antieke
Spelen te Delphi. Vooral wan-
neer men in zijn leven meerdere
laurier-, sparre- of olijfkronen
veroverd had, behoefde men,
eenmaal de sportleeftijd voorbij,
nietbezorgd tezijnvoorhet dage-
lijkse natje en droogje. Men
stond danzo hooginaanzien, dat
anderen, vooral jeugdige perso-
nen, met liefde en plezier voor
het normaleonderhoud zorgden.

De apostel Paulus mag danin
één van zijn vele brieven schrij-
ven, datwie niet werkt ook niet
zal eten, zeker is, datookPaulus
ofSaulusvan Tarsisin zijn jonge
jarenmeteerbied naar deOlym-
pische, Isthmische of Pythische
triomfatoren heeft opgezien. De
zegelvan 80lepta's methetpluk-
ken van deolijftakken sluit aan
bij de zegel van 6 drachmen,
waarop dekroning van de over-
winnaarswordt afgebeeld.

Naast deolijfkroonkreeg men
ook nog een amphora of Griekse
vaas toebedeeld, gevuld met hei-
lige olie.Tot slotmochtmen dan
ook nog aanzitten aan het
feestbanket na afloop van de
Spelen en wanneer de vroede
vaderen in de geboortestad van
de desbetreffende atleet goedbij
kas waren, was er ooknog verlof
om via een standbeeldvoor het
nageslacht vereeuwigd te
worden.

M.ARVIS
(wordt vervolgd)

Apollo trof het echter bijzon-
der slecht, want de al gauw bo-
venop dekastbelande Eros trok
er gezwindvanonder, toen Apol-
lo in zijn ijverhet opeenrobber-
tje vechten liet aankomen. Op
zijn vlucht ontmoette Eros de
lieftallige Daphne, van wie be-
kend was, datApollo ophaar niet

luidde: Zwervend door bos en
heide ontmoette Apollo op zeke-
re dagEros, de godvan de liefde,
dat mannelijk wezen, waarvan
men aanneemt, dat hij over
Js werelds gebaande en onge-
taande wegen dwaalde om gou-
den pijlen in 's mensen hart te
schieten, waardoor dit op slag
van liefde zou gaanovervloeien.
Minderbekend is, datEroserook
nog een voorraad lodenpijlen op
nahield, waarmeehij in eenhart
een blinde haatkon zaaien. Het
geval wou, dat bij bovenvermel-
de Apollo-Eros-ontmoeting
eerstgenoemdezinkreeg omook
eens met de gouden Eros-pijlen
te gaan schieten.

Gij mens,gijdie zo vaaken zo snel oordeelt,
hebttoch met Uw medemensen meer mededogen.
Gij mens, gij diezo graagstrengerechter speelt,
haalt gij debalk eens eenkeertje uit Uw eigen ogen 1942 —In de meeste geval-

len moest oudtijds een do-
de vanuit het sterfhuis
naar het kerkhof worden
gedragen; door vier man-
nen, diewerden afgelosten
deze dragers kregen tevo-
ren extra stevige borrel te
dringen.

1943—Denavraagovereu^
thanasie stuitin deregel op
weerstand, vooral wat be-
treft demanierwaarop.

1944 — De Amerikaanse
petroleum van de Shell gaf
byzonder helder licht, men
noemde het lus amante,
lieflyk licht.

1945 — "Onder publieke
vrouwen zijn bedorven
mensen, maar er bevinden
zich ook zielige gevallen
onder, en sommigen zyn
heiligen", zegt Irma diNumber.

1946 — Duivelsnaaigaren,
kabuja di tranké, omhei-
ningtouw, wordt ook ge-
noemd mara bomba, de
bomba vastbinden; dat
schijnt eens gebeurd te
zyn.

Recept

Rösbif
—di Bunchi Romer—

Pa: 6 persona
Förnu:sooi3so

Tempu:kurü - 20 min. pa liber
medio - 25 min. pa liber

bon kushï - 30 min. pa liberMester di:
1 pidarösbif di mas o menos 3 liberharina di pan

salu
speserei (netumuskat etc.)
mantekaèfmargarina

"Moda dipréparé:
1. Limpia e karni bon i hunt'é kv e harina, e salui e

spesereinan. Hunta e karni kv poko manteka of
margarina, si e no tin nada divèt. Laga e karni
para vnratu, pa e smak drent'é. Huntae mante-kapromékv huntaharina.

2. But'é den vn plancha i pon'é den förnu kayente
(500) pa 15 minüt, pa ebruin lihé, sm saka djus.3. Despues di 15 minüt ta baha e förnu na 350 italaga erösbifkushina, segun e tempu indikapa e
manerakv ta gust'é. Sirbi erèsbifkv e siguiente
sous:

SOUSDIROSBIF
Mester di:
A.

mas o menos VAkup di tomato juice
1 kuchara diWorcestershiresous
1 kuchara dimanteka

B.
mas o menos 2V2kuchara di harina
mas o menos \kup tomato juice

1 kuchara diSherry

Moda dipréparé:
1. Butaingredientenannombrabou diA. nakande-

la abou mas o menos 10 minüt.
2. Kombina esnan nombra bou di B. i mesklanan

poko poko dene sousnakandela. Butasaluaseka
si ta nesesario.

3. Orae sous tadiki, tabah'é for dikandela itabuta
e sherry aseka.

4. Slais ekarni fini fini i basha e sous ariba. Paul Brenneker

RAPA /
[ZATERDAG 7 NOVEMBER 1987

Pakkerdjes

'■' t ll "« j« n iLeuk he, die Pak-;
kera*s... Door jede- :::2f jfe**!flT<ïr:;; een senile te plaat- ~sen. Zou jeerook niet ,.
eens eent^opgeven? ;

UU^.M.J

'Hein Krant;; u ... .. _
n ..l Hoe .s het met,e? Denk je ::nog wel eens aan de tiid

I van de vriendenkring? ::
Van Beuke nooit meer :;

;; iets gehoord, jij soms? ü
Koos;
l }

1 Papasito, i
Ik weet dat je graag een geborduurde guayabera gister J2 had willen krijgen, om mee in een hoffi onder de mispelbo- ti menteswingen.MaarikkonhelaasgeenXLvindenlJekrijgt I
hem nog wel van Sinterklaas. Nogmaals van harte pabien| en denkeraan mannenvan jouwleeftijd houden nu een- ♦

? maal van hoffi's, trio's en guayabera's. f
Kusje, S.R. t

f\t',', Al . ....
:; A|S ,k "°.u eenf m d,e ::.. sauna had gezeten,zou ;;.. ik me dan niet aan de ;;
-, even en oneven uren ..
',', hoeven te houden? ..

fitness-man ::

; t
" Vooreen vriend:
: Een peukenteller in Londen ::
„ hadr ets heel bijzonders ge- W;: vonc jen:Hij vond een peuk::
;; sigaar met-t is echt waar!-;;
;; een rose strikje erom ge-;;
]|. bonden:

een roker. ;;

IHetopgevenvan "Pakkerdjes", dierespectievelijkvijf entien guldenkos- "'Jten, kan geschiedenbij hetredactie- secretariaatvan deAmigoe.DeAmi-;
-goe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje"op■;;6asisvan zijn inhoud te weigeren. "

KARIKARI

ONTSPANNING
KIESKEURIGKruiswoordpuzzel
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ORANJESTAD — De viering
van het 25-jarig bestaan van de
Caribbean Mercantile Bank
(CMB) werd vrijdagmiddag in-
gezetmeteen kranslegging op het
grafvan de eerste CMB- direc-
teur,BennyHenriquez,opdepro-
testantse begraafplaats. De vol-
tallige directievan debank en de
aandeelhouders waren hierbij
aanwezig(zie foto).

Herdenking
sterfdag
Betico Croes

Ingenieurs na tour

op de aangekondigde uitgifte
van schatkistpapier en vooral
dat op de oproep van de premier
om SanNicolas verder vooruit te
helpen erg positief werd gerea-
geerd. Hij haalde nog een groot
aantal voorbeelden aan om de
positieve wijzevan optredenvan
deCMB tebenadrukken. Hij was
dankbaar dat de directiebij deze
kwart eeuw steltdoor te gaan op
de ingeslagen weg.

KTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/w-17.30 uur;zaterdag gesloten.

F°°n: 24333.
Npoedgevallen na kantoortijd: 21639,
r»y: 027-849.
Rek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

f-rriE:ioo.
pCENTRALE:IIS.
Bal Jl^verschijnen op dinsdag enG9enkunnen iedere dagtussen 08.00--, 14.00-17.00 uur worden opgegeven;weop zaterdag. Alleen zoekertjes, die

" «andag en donderdagvoor 10.00 uurJn zijn, kunnen de dag daarop (dus
en vrijdag) verschijnen.

SLOPENfLEVARD THEATER
r-'Suur Nightstick (18jr.).
tr.5 uur Wise Guysi (18 jr.); 24.00 uurG**A* (18jr.)
IpN: 20.30+24.00 uur The Mission

[JpA'S (nachtdienst)
Mobrug: Sta. Cruz, tel.: 28028.'°a brug: San Nicolas,tel.: 45712..... /

£HTREGELING DOKTORENL^fd, Madiki,TankiFlip, Noord,Tanki

'a6ft,ParaderaenSta.Cruz:dokterVan
'" tcuadorstraat 2, tel.: 21835/22991.!£n|quito, Savaneta en San Nicolas:

"’ J-Tromp, via CentroMedk» San Ni-£■'«"": 48833.J^Ws: dokter Hart, tel.: 27263/24300Waal). .....
[GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;

" sb4o' : 23425;Santa CruzenParadera:
bn/T8725543: Savanetaen Brazil: tel.:; SanNicolas:tel.: 45906; Da-t- ■«": 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
r brandgevallen, ongelukken ofi°f ander ongeluk gelieve
«centrale op te bellen, tel.: 115)

Nen
lo«I INFORMATION CENTER: dage-
ffPend van 07.00-20.00 uur;na 20.00r "onnaties via verkeerstoren.

I,° SERVICE CENTER (Oranjestad):
Van

Urper daggeopend(alleen geslc-
jQy,r?nda9 20.00 uur tot maandagmor-1^oo uur).

Sereen is altijd Happ/1
met

M
bij Uwkruidenier

Victoria Bottling I
)

Met veel belangstelling en
animo — Publicidad Aruba on-
der leiding van Rodney Croes
had de organisatie in handen —werd gisteren het zilveren jubi-
leumvan deCMB gevierd. Voor-
dathet "openhouse» begon werd
een krans gelegdop het grafvan
deeerste directeurBenny Henri-
quez. In de bank aan de Boule-
vard werd tijdens een korte bij-
eenkomst dankuitgebrachtvoor
demedewerking die deCMB tel-
kens weer ondervindt. De pers
kreeg hierbij als dank een gou-
denmunt van vijftig gulden.

ORANJESTAD — De vie-
ring van hetzilverenjubileum
van de Caribbean Mercantile
Bank (CMB) kenmerkte zich
gisteren niet alleen dopr vele
gelukwensen en toespraken,
maar getuigde vooral op-
nieuwvan depositieve plaats,
die deze bankin de Arubaan-
se gemeenschap heeft ingeno-
men en wil blijven innemen.
Dit bleek uit de bekendma-
king van dedirectievan deju-
bilerende bank, dat besloten
is gehoord tegeven aan de op-
roep van de minister- presi-
dent om te investeren in San
Nicolasen het voorbeeld van
de regering te volgen door
twee miljoen florin kredieten
beschikbaar te stellen voor
vestiging van bedrijven in
San Nicolas. Voorts werd be-
kend gemaakt dat het hoofd-
kantoor aan de Nassaustraat—onder leidingvan architect
ir.Richard Eman— gemoder-
niseerd zal worden. Hiermee
iseen bedrag vaneen halfmil-
joenflorin gemoeid. Ter gele-
genheid van het jubileum
werden donaties geschonken
aan deWomensclubofAruba
voor het AIDS- comité, de
stichting Drecha Cas en de
Imeldahof.

Booi legt eerste steen
voor Village woningen

Helft van de huizen moet afgebroken worden

Kleermaker
ORANJESTAD — Ma-

duro's bankdirecteur, Lio
Capriles, ziet de overheid
van Aruba in haarfinanci-
eel beleid als een soort
kleermaker.

Hij vertelde gisteren bij de
jubileum- viering van de
CMB, dat een investeerder
hem verteld had, dat hij het
toejuichte, dat de Arubaanse
regering zich gedraagtalseen
kleermaker bij het geven van
toestemmingen en vergun-
ningen voor investeerders.

Een kleermaker, aldusLio
Capriles, zorgt ervoor dat ie-
der verzoek aan de omstan-

digheden en mogelijkheden
wordt aangepast. Een kleer-
maker, die zijn cliëntvlot wil
helpen,maar welopeen goede
manier.

Lio Capriles uitte zijn
waardering voor het beleid
van de Arubaanse regering
om in leidendefinanciële po-
sities experts van we-
reldnaam te benoemen, die
overal toegang hebben. Dat
kan Aruba alleen maar ten
goedekomen. Overigens stel-
de hij dat zijn bank hun con-
necties en ervaringeveneens
beschikbaar stelt van New
York uitMoskou ofwaar ook
ter wereld.

Hierna begon de feestviering
voor hetbankgebouw. De straat
was geheel voor het verkeer ge-

Een van de mede- oprichters
en werkers van het eerste uur,
thans general manager van de
Maduro Bank, Lionel Capriles,
roemde de wijze waarop Aruba
de zaken worden aangepakt en
de manier waarop Aruba zich
aan hetherstellen isvan de slag,
die de Lago- sluiting was. Hij
verklaarde, datzowel deMaduro
Bank als de CMB alle medewer-
king zal blijven geven. "Wij zul-
len partners blijven in de voor-
uitgang van Aruba", aldusLio
Capriles.

Minister van Financiën, Ar-
mand Engelbrecht, dankte de
CMB enroemde depositieve wij-
ze waarop de bank haar taak in
de gemeenschapzieten uitvoert.
Het verheugde de bewindsman,
dat deCMB weer zal inschrijven

Algemeen directeurW.G. Car-
son bracht dank voor de be-
langstelling en belichtte nog
eens uitvoerig de plaats van de
CMB in de gemeenschap. Hij be-
sloot zijn toespraak met de me-
dedeling, dat twee miljoen florin
krediet beschikbaar is ombedrij-
ven in San Nicolas te helpen. Het
krediet krijgt eenrente van acht
procent en een aflossings- ter-
mijn van twintig jaar. "Wij zien
een goede toekomst voor Aruba
en wij zullen positiefin diegroei
blijven bijdragen", aldus
Carson.

slotenen men kon naarhartelust
hetglasheffenopdeCMß. Onder
de vele aanwezigen bevonden
zich gouverneurF.B. Tromp, mi-
nister van Financiën Armand
Engelbrecht, waarnemend Sta-
ten- voorzitter S. Thijsen, leden
van deRaad van Advies en Sta-
ten, hoofden van dienst,vele ver-
tegenwoordigersuit het bedrijfs-
en bankwezen, waaronder de
bank- directeuren van de
Centrale Bank op de Antillen,
drs. Vimi Servage, en van Aru-
ba,T. Williams. Een grote schare
publiek sloeg de feestelijkheden
gadeen nam er al spoedig spon-
taan deel aan.

CLEARUBA
frfInsSDA,G: 18.00 Style with ElsaKfch (CNN); 18.20 Science and
«ven <CNN); 18.40Highway to
)n, ,r-; 19 30 Cede Aruba; 19.35 Big
Ton N); 200° Telenoticias; 20.30

ifreiC; 21 °° st- Elsewhere; 22.00"O:«Lies»; 24.00 Sluiting.

lijkte ir. Brown de situatie in de
Village.

Premier Eman herhaalde zijn
oproep om te investeren in San
Nicolas, waarbij hij met nadruk
stelde geen verwijten te hebben
willen maken aan de onderne-
mers. Hij weet, dat de handel
drie moeilijke jarenheeft gehad,
maar wil allen toch vragen nu
weer het voorbeeld van de over-
heid te volgen en in San Nicolas
te investeren.

Daan naar de wensen van de
wijkbewoners.

Op ditmoment staat vast, dat
er 28 goede woningen zijn in de
Village, 138 woningen ver-
nieuwd moeten worden en 127
huizen afgebroken. Erwerden al
82 woningen afgebroken.Twaalf
zaken zijn gevestigd in wonin-
gen,terwijl 31 zaken in een eigen
gebouw zijn gevestigd. De wijk
telt twee kerken. Aan de hand
van een kleurenkaart verduide-

ORANJESTAD — In hetBus-
hiri Beach Hotel hield het MEP-
bestuur een informatieve avond,
die doorruim driehonderdperso-
nen werd bijgewoond. MEP- lei-
der Nelson Oduber deelde mede,
dat op donderdag 26 november
de MEP tezamen met de bevol-
king de eerste sterfdag van Beti-
co Croes zal herdenken. Onder
voorzitterschap van ex-
-eilandsraadslidCay Marquez
werd een commissie gevormd,
die de nodige voorbereidingen
zal treffen voor een plechtige
herdenking.

Zakenvaria
BIJ HET HOLIDAY Inn Aruba
werd de lifeguard Pedro Ras tot
dewerknemer van de maanduit-
geroepen.Rigoberto Angela van
MaduroandSonsArubawaspre-
sent om tijdens een bijeenkomst
in het hotel de winnende
werknemer namens American
Express een retour- ticket naar
Caracas uit te reiken. Pedro Ras
is sedert 1984in hetHoliday Inn
werkzaam en staat bekend als
een consencieus werknemer. As-
sistentgeneralmanager Matheo
Flanegin bood hem namens hethoteleen plakkaat aan.Ll*G: 17-00 Studiosport; 17.45

tA"1 'eview; 18.30 Valeric; 19.00Kvm ' 20o° Telenoticias; 20.30
tJ.°l god; 21.00 Quo Vadis; 22.15L""National news; 22.45 Van demeren des doods;23.30 Sluiting.

(rANJsA,G: 180° Scoo°y * Scrappy
"30Th CNN International news;
fel o

Vyorld tomorrow; 20.00 Tele-
-22 nn t '»'saliving;2l.ooDynas-

Ber» 9o ovela: «Venganza de
bu,hi'22-45Thisweek in Japan;23.10

UIZ today(CNN); 23.30Sluiting.

Internationaal basketball-toernooi
Surinaamse dames walsen
over Venezuela heen

De bewindsman, die in de
eerste weken van zijn minis-
terschap reeds de nodige activi-
teiten achterderug heeft, bena-
drukte dat bij de plannen voor
San Nicolas ook het socialevlak— in deze woningbouw — niet
vergeten wordt. Ir. Louis Brown,
voorzitter van Codesan en leider
van het Planbureau,zette uiteen
dat in deVillage op hetogenblik
veertienhonderd mensen invier-
honderd woningen wonen. Hier-
van moeten tweehonderd huizen
afgebroken worden, terwijl een
groot aantalwoningen dringend
herstel nodig heeft.

SAN NICOLAS— Opnieuw
vond vrijdagmiddag een acti-
viteitplaats, waaruitdegroei-
ende belangstelling voor San
Nicolas blijkt: Minister van
Publieke Werken, drs. Frank
Booi, legde de eerste steen
voor 36 woningen, die in de
Village gebouwd gaan
worden.

Weigering kranslegging grafBetico
Hendrik Croes: familie heeft
juist schandaal voorkomen

Bij derust stonden de Surina-
mers voor met 38-34. Na hervat-
ting bleek nietduidelijk wie nu
wel de winnaar van deontmoe-
ting zou worden. Dan weer had
Aruba een kleine voorsprong,
dan weer de gasten. Pas in de
laatste vijf minuten vergrootte
Aruba haar voorsprongengafdit
nietmeer uithanden.Aruba won
verdiend met 66-57. Beide ploe-
genbegingen veel «fouls» , maar
de Venezolaanse scheidsrechter
zorgdeervoor dathetspel nietuit
dehand liep. Voor deArubaanse
ploeg brachten Eduardo Jime-
nez achttien en Igmar Davelaar
dertienpunten binnen. Bij Suri-
name was Maikel Uiterloo met
zestienpunten de topscorer.

wel beter spel dan toen zij de
eerste keer tegen Aruba uit-
kwamen.

WINNAARS
Na dewedstrijdreikte het be-

Al bij al kan de Arubaanse
BasketballBond opeengeslaagd
toernooi terugzien, zeker met
hetkampioenschap van hetAru-
baanse herenteam.

Bij de heren ging de kampi-
oensbeker naar Aruba, terwijl
Suriname een plakkaat kreeg
als subkampioen. Topscorer bij
de heren werd Igmar Davelaar
van Aruba met 47 punten, ter-
wijl hij met een plus 46 rating
ook dewaardevolste spelerwerd.

stuur van deArubaanse Basket-
ball Bonddeprijzenuit.Bij deda-
mes werd Suriname kampioen
en Venezuela subkampioen.
Topscoorster van al dewedstrij-
den — de finale werd daarvoor
nietmeegerekend— was Muriel
Piereau, die voor Surinamevyf-
tig punten binnenbracht. Meest
waardevolle speelster werd Pa-
tricia Uiterloo van Suriname,
die een plus 57 rating bereikte
hetgeen zeer hoogis.

Bij deeerste helftwas destand
reeds 78-20 in het voordeel van
Suriname. De Venezolaanse da-
meslietenzichna derust doorde-
ze grote achterstand niet af-
schrikken en bleven door-
vechten tegen de duidelijksupe-
rieure Surinaamseploeg. Bij Su-
riname scoorde Muriel Pierau
nietminder dan45 punten, meer
danhet totaal van detegenstan-
ders. Liliana Monsalve scoorde
negentien doelpunten.

In de eerstewedstrijd,waarbij
de Venezolaanse dames de strijd
aanbonden tegen hetSurinaam-
se team, bleken de Surinaamse
speelsters zeer duidelijk de
sterkste en verpletterden de
Venezolaanse gasten met niet
minder dan 145-44.

ORANJESTAD — In een
goedgevulde Sporthal te San-
ta Cruz werden gisteravond
de laatste wedstrijden ge-
speeld in het Internationale
basketball- toernooi, dat de
Arubaanse Basketball Bond
georganiseerdheeft.

Ir. Brown vertelde dat in de
Village ongeveer twintig pro-
cent van de bewoners bejaard
zijn. Er wordt nu door twintig
vrijwilligers een onderzoek ge-

Hiervoor stelt de FCCA op bij-
zondere voorwaarden — reke-
ning houdende met de werkloos-
heid — kredieten beschikbaar.
Vanaf 1978 heeft de overheid
grondenin deVillage van parti-
culieren gekocht en er zijn nog
enigeterreinendie gekochtmoe-
ten worden. Op Aruba kent men
nog geen "onteigenings- wet-
ten", aldus ir. Brown daarom ho-
pen wij dat deeigenaren bij ver-
koop alle medewerking zullen
verlenen. Het is ook mogelijk,
dat terreinen geruild worden.
Zonderterreinkantenslotteniet
gebouwd worden en moeten de
mensen in hun bouwvallige wo-
ningen blijven leven. Voorts
komt er een hoofdstraat door de
Village.

Met nadruk stelt mr. Croes,
datzijnfamilie niet op de hoogte
was, datbij dekranslegging door
de Venezolaanse president het
ook de bedoeling was, dat pre-
miermr.HennyEman eenkrans
zou leggen.

ORANJESTAD — Ex-
-minister mr. Hendrik Croes
stuurde een lange verklaring
waarin hij namens defamilie
van Betico Croes reageerde
op de recente berichten, dat
zijn familie door het niet toes-
taan van het leggen van een
krans door president Lu-
sinchi in gezelschap van pre-
mier mr. Henny Eman op het
graf van Betico Croes, een
smet zou hebben geworpen
op hetrecente Venezolaanse
bezoek.

1. Ónze familie heeft geen inci-
dent veroorzaakt bij het bezoek
vanpresidentLusinchi. Integen-
deel, wij hebben juist een schan-

ÜHAN Jtbi MD:zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
10.00en 19.00uur.

PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
18.30uur.

POS CHIQUITO: zon.: 08.00uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30 en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.
SAVANETA:zat.:l9.oouur;zon.:l7.3ouur.
TANKILEENDERT: zon.: 09.00 uur.

*****
PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Doel (crèche andzondagsschool).
SEROE COLORADO: 08.30 uur ds A. van
denDoel.
PIEDRA PLAT: 10.30 uur ds Hessen; zon-
dagsschoolin het Jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-
dagsschoolop dezelfdetijd.

** *****
DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12):09.30 uurkerkdienst.

luto^ORACIO ODUBER HOSPI-
■3O io 24300):bezoekuren 15.00-15.45

'a3ouur.

>sj^lN WILHELMINA FONDS (tel.:
hsH. 2817): informatiecentrum
irdßtïi? S^Pend van 08.30-12.00 uur -BnbaaistraatB(boven).
te?TEWNGk a',^ANACIONAL(t/mlsnovem-
<tie, v=n9^nheid tot bezichtiging van ex-
van ï? ol|everf- schilderijen en aquarel-AliciaDominguez-DeVeer.

1?f°"2100 uur "3rd Pan Ameri"
!ewa>, n tneChampions» - InternationalPark Palo Marga.

»d met°'00 uur bb<l dansantgecombi-
-611110068"0* ■ speelplaats St.

»BnEßi^Aßs (Divi TinPret): 19.30uur
lopn,, ndD"ntbij POVA; 21.30 uur dan-
I Harm?ekvan TheArubanBand,Sound

andThe Boys NextDoor.

FamA
a
L(AVß):2n oouur(eerstedivisie)

'"Park n Luis Deportivo - Lago

feNCHEATER*<Stirtr °um°° (alle leeft.);20.15 uur
tUs, (18ir-)-Cffi?6"»» (18jr.).""21.00uur TheMission (14jr.).
JggSEN
k JttkARDERSVANST. JAN(tg.v. 50-
I - Thß^u,n): °8-30 u"r Heilige Misvie-°o üur?S erk ,e San Nicolas; 10.00-
-**aont o'e van "oud bewoners" vanr^"-Blue Army Centre.

teVearnAüUBA: 20-30uurvertoning film
*Urs. (regie:Krzysztof;,naSka Korn°rofska, Scott Wilson,

msta? a
EDu CATIVO CRISTIAN: 11.00

Sroep evankaboutersvan deFitome-

for, teIGAAB): °8-30 uur veldloopwed-

rAß-
-1800 uur "3rd Pan A"18"--,9V Pan, „hamPions» -International Ra-a,*paloMarga.

KgWïW
t)TA°".:°9OO en 19.00uur.9'oo uur; zon.: 08.00uur.L2 P̂EL: zat: 19.00uur.Puur. ': 19 °0 uur; zon.: 07.30 en

Tot slot van zijn uiteenzetting
komt mr. Croes tot de volgende
conclusies:

4. De redenen om de aanwezig-
heid van premier Eman en zijn
regering te weren zijnveel meer
dandieer toe geleidhebben hem
te weren bij de begrafenis van
Betico Croes.
5. Zoals Simon Bolivar metpijn
in het hart stierfbij het zienvan
de tragedie waarin de heersers
over Gran Colombiazijnland ge-
stort hebben, zo is Betico Croes
gestorven om de schandelijke
staat waarin premier Eman
Aruba heeft gebracht, niet tezien.

3. Met de afstotende houding
van premierEmanblijft onze fa-
milie zijn aanwezigheid bij het
graf van Betico Croes ver-
werpen.

2. Premier Eman heeft met zijn
gedrag president Lusinchi mee-
gesleept en nu is er voor beiden
afkeuring in de ogen van het
volk.

daalbij het grafvan BeticoCroes
willenvoorkomen.De aanwezig-
heid van premier Eman bij het
grafzou grotere schande veroor-
zaakt hebben.

Gesloten raffinaderij
in goede conditie

ORANJESTAD—Op deAru-
baanse luchthavenkwam gister-
middag voor een bliksembezoek
de gouverneur van Puerto Rico,
dr. Herndndez Colon, aan met
een delegatievan honderdperso-
nen. Op de luchthaven werd hij
begroet door waarnemend vice-
premierWatty Vos (zie foto).

In de tweede wedstijd kwam
naeen harde strijddeArubaanse
herenploeg als winnaar uit de
strijd en werd daardoor kampi-
oen van het toernooi. Het Suri-
naamse team leverde ditmaal

Gedurende de wedstrijd deed
zich een incident voor. Een der
scheidsrechters legde de fluit
neer en weigerde verder te flui-
ten. Hij had een van deVenezo-
laanse dames aangesproken
over eente lange nagel en wilde
nebben datzij deze afknipte, als
zij wilde doorspelen. De
scheidsrechter aan detafel vond,
dat hierover aan hetbegin van
het spel had moeten worden be-
slistenvond ditthans geenreden
om aan de speelster verder spe-
len te ontzeggen. De
scheidsrechterverliet hierophet
veld. Het geheel was een trieste
zaak, vooral ook omdat het een
Arubaanse scheidsrechter be-
trof.

NAGEL

SAN NICOLAS — "De
opslagtanks in de Lower
Tankfarm op het Lago- ter-
rein zijn in goede conditie,
omdatzij in hetverleden goed
beschermd werden door een
speciale verf', zo deelde het
bestuurvan deArubaanse In-
genieurs- vereniging, SIA,
gisterenmcc.

Het bestuur maakte een tour
op het Lago- terrein en stelde
zich op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen endestatus van
de gesloten raffinaderij. De faci-
liteiten kunnen nog steeds wor-

den gebruikt voor overscheping
van olie.Wel is hetnodig om wat
onderhouds- werkzaamheden te
doen aan de Seaberth-pieren.

Het SIA-bestuur heeft ook ingoede conditie de electriciteits-
fabriek Powerhouse no. 1aange-
troffen. Hier heeft de Lago vóór
de sluiting nieuwe voorzienin-
genaangebracht.

"Het computercentrum heb-
ben we ook goedbeschermd aan-
getroffen", aldus voorzitter, ing.
GeraldEngelbrecht, namenshet
SIA-bestuur.
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Twee miljoen florin krediet
voor bedrijven in San Nicolas

Zilveren jubileum
Caribbean Mercantile Bank
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dendoor debeledigingen,dievol-
gens haar in de diverse media
werden geuit.

Het is volgens Violet Ent
een bekend feit, dat zij al j
leidinggeeftopdePiarschoc
een normale vervanging vfl
schoolhoofd zou zij waarsc
lijk ook zonder sollicitatie*
eedure benoemd zijn. Eusta
het evenwel met de ondef
inspecteur eens dat er, ond*
huidige omstandigheden:
beste een hoofd van buitel
noemd kan worden.

het bloed zitten, aldus V
Eustatia. OverRichard Hod
dezij helemaal nietpraten:
ze man is naar mijnmening
ledig ongeschikt voor he'
derwijs."

denzeergoedeleerkrachtel
Sparen de groep ook st<
vloeit volgensEustatiavoo
hetfeit datzij als getuigett
dele van Sparen heeft m<
optreden in een proces dat
ren tegen hetschoolbestuü
aangespannen. Boelbaai
ook op haarvorige school 1
ties tégen de leidingbetrol
dushaarzal hetweleen bei

WILLEMSTAD — Me-
vrouw Violet Eustatia heeft
niet gesolliciteerd naar de
functie van hoofd van de Pi-
arschool. Zij ambieert deze
functie nieten diendezelfs ge-
ruime tijd geleden haar ont-
slaginalswaarnemend hoofd
van deze school. Op uit-
drukkelijk verzoekvan de ge-
deputeerde van Onderwijs,
heeft mevrouw Eustatia dit
ontslag aangehouden, totdat
ereen nieuwhoofdvoordePi-
arschoolisgevonden.Dit ver-
klaarde Violet Eustatia ineen
gesprek met de Amigoe,
waartoe zij overging omdat
de uitspraken van de zes pro-
testerende leerkrachten van
de Piarschool haar te ver
gingen.

Violet Eustatia onthield zich
tot op heden van commentaar.
Niet alleen omdat zij zich niet
wilde verlagen tot het niveau
van de zes leerkrachten dievia
de media hunongenoegen uit-
ten, maar ook methet oogopeen
rechtszaak die door haar werd
aangespannen tegen één van de
leerkrachten, Richard Hooi.
Daarin wordt een schadevergoe-
ding en rectificatie geëist. Zij
meent, datzij schade heeft gele-

Dat VioletEustatia betf
digdwordtvan hetfeit datzij
met dekinderen om zou kul
gaan, betreurt zij ten zeej
Vooral omdat degevallendi
tegendeel bewijzen, volopl
handen zijn. "Dankzij mijn
viteitenslaagik er elk jaar
in om een aantal kinderei
vanwege sociale omstandi
den op de MLX school ter
zijn gekomen, te 'ontdeklj
hen door extra lessen W
spijkeren en aan de LTS Jleveren. Er zijn verschei'
dankbareLTS- klanten die«
dankzij mijn ijverenhun o
mahebbengehaald."

TEGENDEEL

Datjuistdeze zes leerkrachten
kritiek hebben op Eustatia, is
voor haar nietzo verwonderlijk.
Zij zouden, om verschillende re-
denen, lievereen hoofdbenoemd
willenzien datwat soepeler is en
bepaalde dingen door devingers
ziet. Woordvoerder Angelina
van de leerkrachten is op dePi-
arschool belast met de lessen
handenarbeid en staat, volgens
Eustatia, bekend als iemand die
al jarenlangnietsuitvoertonder
het mom dathij geen materiaal
heeft. Ook op andere scholen
leidde dat in hetverleden al tot
problemen, aldus Eustatia. "Op
onze school slaag ik ergedeelte-
lijk in hem te dwingen althans
met mijnklas iets te doen. De
andere klassen worden volledig
verwaarloosd. Dit is extra be-
treurenswaardig, omdat juist
deze moeilijk lerende kinderen
speciale aandacht nodig hebben
voor wat betreft de manuele
vakken."

Overigens is Violet Eustatia
van meningdatindien er vanuit
het leraren-korps van de school
een nieuw hoofd benoemd zou
moetenworden, zij demeestaan-
gewezen persoon zou zijn. De
anderen komen, voornamelijk
opgrondvan teweinigdiploma's
en teweinigonderwijs-ervaring,
niet in aanmerking voor déze
functie, zo zegt zij.

Violet Eustatia, diealtwintig
jaarin het onderwijszit, is waar-
nemend hoofd van de M.C. Pi-
arschool en kwam recentelijk in
opspraak door kritiek van zes
leerkrachten die haar liever
vandaag danmorgenvan school
zienvertrekken. Hetvoormalige
hoofd is inmiddels weg en er
moet en nieuw hoofd van de
school worden aangetrokken. In
tegenstelling tot hetgeen de zes
leerkrachten denken, heeft Vio-
let Eustatia niet naar deze
functie gesolliciteerd omdat zij
depost 'hoofd van deschool' niet
ambieert.

SOLLICITATIE

PERSOONLIJK
De leerkrachten Fraai enLee

zouden voorlopig alszwngenden
in degroep zittenen zijnom per-
soonlijke redenen tegen de be-
noeming van Violet Eustatia.
Daarop wilde Eustatia niet in-
gaan. MevrouwLee en mevrouw
SparenzijnvolgensEustatiabei-

Deze oproep geldt even«T
voor diegenen die al dan v
door eigen schuld niet OH
laatste voorgeschre 1'
dienstplichtkeuring waren *schenen.

Wapencontrole
WILLEMSTAD — V<J j

maandag 9 november tot ei> * \
27 november en van 30 no^-
ber toten met 18 decemberV 0
het publiek in het algemee*1,
de houders van een vuurw»
in het bijzonder in de gele#. \heid gesteld hun wapens el* I
vergunningen op de navolg6
plaatsen te latencontrolere^Maandag 9 november toK
met 27 november op de po^
post Soto voor degenen die -westen van Seroe Grandi $<?
achtigzijn. (

Maandag 30 november tos
met 18 december op de pol' (
post Dominguito voor deg6'
die ten oosten van Seroe G&
woonachtigzijn.

De keuring voor
dienstplicht in de Nederig
Antillen isvolgens artikel IP
van dedienstplicht- verorden
voor een ieder verplicht. DefS*
die zich nietonderwerpt aa*
voorgeschreven keurinfS'
strafbaar.

Verzoeken voor vrijsteïliDf
uitstelvan eersteoefeningdjj
ter worden ingediend dan l"
cember,kunnen nietinbehö*
ling worden genomen.

WILLEMSTAD— Verzot
voor vrijstelling en uitstel'
eerste oefening van
dienstplichtigen vai>
jaarklasse196611 en 111dieg<
rende de periode van 23 no*
bertot en met 11 december*
den opgeroepen dienen uite'
18 december te worden i"
diendbij het bevolkingsbu*
op Curacéo waar tevens dei>
toe strekkende aanvraag-
mulieren verkrijgbaarzijn.

Keuring
dienstplichtige

Over de huidige situati]
school maaktEustatia zicbl
stige zorgen. "De leerkrafl
hebbenopeenaanzegging vfl
gedeputeerde weliswaarw
zegd dat zij alle medewerj
zouden geven, maar in def
tijkwordt hetonderwijs alm
rende vierwekenvolledig g*
cot. Denkt men hierbij dan'
aan dekinderen?", aldus VI
Eustatia.

BOYCOT

Het gaat de leerkracht*
volgens haar om de dienst
derwijs en de gedeputeerd*
derdruktezetten om tebere
datéénvan hun groepbeno
wordt. "In dat geval kun j
school definitiefals verlorej
schouwen", aldus Violet 1
tatia.

JERUZALEM — Israëlisch*^perts Voorspellen voor debezette IjJ
za- strooktegenhetjaar2000ee^j
volkings-explosieenuitbreiding.^
de sloppenwijken,hetgeen zalW.J
tot spanningentussen dePaleswT
bewonersen Israëliërs.
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KEURING DIENSTPLICHTIGEN
JAARKLASSE 1966 11 EN 111.

VERZOEKENVOORVRIJSTELLING ENUITSTËL VANEERSTEOEFE-
NING VAN DEDIENSTPLICHTIGEN VANDE JAAf 1966 11 EN
111DIE GEDURENDE DE PERIODE VAN 23 NOVEMBER 1987TOT EN
MET 11 DECEMBER 1987WORDEN OPGEROEPEN DIENEN UITER-
LIJK OP 18 DECEMBER 1987 TE WORDEN INGEDIENDBIJ HET BE-
VOLKINGSBUREAU OP CURACAO WAAR TEVIÏNS DE DAARTOE
STREKKENDE AANVRAAGFORMULIEREN VERKRIJGBAAR ZIJN.
VERZOEKENVOORVRIJSTELLING ENUITSTËL VANEERSTEOEFE-
NING DIE LATER WORDEN INGEDIEND DAN 18 DECEMBER 1987
KUNNEN NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN.
DEKEURING VOORDE DIENSTPLICHTINDE NEDERLANDSEANTIL-
LEN IS VOLGENS ARTIKEL 11 LID 2 VANDE DIENSSTPLICHTVEROR-
DENING (P.B. 1961 NO. 223) VOOR EEN lEDER VERPLICHT.
DEGENE DIE ZICH NIET ONDERWERPT AAN DE VOORGESCHRE-
VEN KEURING ZOALS HIERBOVEN BEDOELD IS STRAFBAAR VOL-
GENS DELEDEN 1 EN 2VANARTIKEL 37 VANDEDl ENSTPLICHTVE-
RORDENING (P.B. 1961 NO. 223).
DEZE OPROEP GELDT EVENEENS VOOR DEGENEN DIE AL DAN
NIET DOOR EIGEN SCHULD NIETOP DELAATSTE VOORGESCHRE-
VENDIENSTPLICHTKEURING WAREN VERSCHENEN.

DE MINISTER-PRESIDENT VAN
DE NEDERLANDSE ANTILLEN.

BEKENDMAKING
Hierbij maakt deCommissaris van Politie opCuragao bekend dat
in deperiode van maandag 9 november 1987 toten met vrijdag 13
november 1987 van 08.00 uur tot 18.00 uur, zijdens de politie op
Curagao, gelegenheidgebodenwordt aanhenvan wiedepolitie in
hetverleden een

FIETS IN BEWARING
genomen heeft, om hun fiets, onder overlegging van een
identiteitsbewijs, wederom in ontvangst te nemen aan het Politie-
bureau Rio Canario gelegen aan de Schottegatweg-Noord.
De fietsen die nietrijklaarzijn of niet aan de technischeeisen vol-
doen, dienen, indienzij nietaan depolitiewacht gerepareerdkun-
nen worden, met een transportmiddel te worden afgehaald.
Over defietsen die in deze periode niet door de eigenaar worden
afgehaald,zal op kortetermijn, opandere adekwate wijze worden
beschikt.
Willemstad, 5 november 1987.

Dé Commissaris van Politie.

COLOMBO— In de hoofdstad van
Sri Lanka is de secretaris van een
Srilankaans parlementslid met
scheermessen vermoord. Volgens de
politie werd de man het slachtoffer
van Singalese extremisten. Eerder
dezeweekwerdenin SriLanka 2 poli-
tieke functionarissen omgebracht.

BERN — De Zwitserse autoritei-
ten hebben de bezwaren van een Ira-
nier en een Amerikaan tegen het
vrijgeven van de laatste Iran- gate
bankstukken, verworpen. Praktisch
alle resterende bankstukken die be-
trekking hebben op het schandaal
zullen nu aan de Amerikanen over-
gedragenworden.

BAHRAYN —Kurdische opstan-
delingeninIraqhebbenopnieuwbui-
tenlanders gevangen genomen. Het
gaat om twee werknemers van een
Chinees ontwikkelings-projekt in
het noorden van Iraq. Geëist wordt
datPeking zijn steun aan Baghdad
staakt.

»ELK ONGEVACCINEERD KIND IS EEN GEVAAR VOOR ZICHZELF EN
VOOR ANDEREN. LAAT UW KINDEREN VACCINEREN!

GA OP EEN VERANTWOORDELIJKE WIJZE OM MET DE GEZOND-
HEID VAN UW KINDEREN: LAAT UW KINDEREN VACCINEREN.

VOOR SOMMIGE ZIEKTEN BESTAAT ER GEEN GENEZING: LAAT
UW KIND TIJDIG VACCINEREN!!

«EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
(G.G.D.)

In het kader van de aangekondigde G.G.D. Inhaalcampagne tegen mazelen
en rode hond (rubella), worden ouders uit de volgende buurten die nog niet
tegen mazelen en rubella ingeente kinderen hebben, dringend opgeroepen
deze kinderen te laten inenten bij de volgende centra:
MAANDAG 9 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU BARBER, eerste zij-
straat links na benzinestation Barber.
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN ZIJN: GEHEEL BAND' ABOU.

SENTRO MEDIKO MONTANA ABOU:
Openingstijden: 8.00 - 11.00 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Janwe - Korporaal - Klein Kwartier - Santa Rosa - Jan Thiel - Brakkeput -

Montana Abóu - Montana Rey - Welgelegen - Fuik - Oostpunt - Choloma -
Groot Sint Joris - Cathalina - Kwarchi - en andere nabijgelegen buurten.

ELK ONGVACCINEERD KIND LOOPT GEVAAR.
LAAT UW KIND VACCINEREN VOOR HET TE LAAT IS!!

*
DINSDAG 10 NOVEMBER 1987:
Centrum voor inenting: CONSULTATIEBUREAU VAN LEEUWENHOEK-
STRAAT.
Openingstijden: 8.00 - 17.00 uur (hele dag tot 5 uur 'smiddags).
OPGEROEPEN BUURTEN:— Bullenbaai - Sint Michiel Liber.- Boca Sint Michiel - Jandoret - Julianadorp

De Savaan - Hamber - Veeris - Cas Chiki - Marchena - Wishi - Charo -
Mundo Nobo - Otrobanda - en andere nabijgelegen buurten.

WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inenting: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA (Wit-
Gele Kruis) achterkerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Mahuma - Juan Domingo - Steenen Koraal - Kanga - Santa Maria -

Suffisant - Buena Vista - Seroe Fortuna - Muizenberg - Emmastad - Rio
Canario - Asiento - Roosendaal - en andere nabijgelegen buurten.

VOOR DIEGENEN DIE OVERDAG NIET NAAR EEN VAN DE CENTRA
KUNNEN GAAN VOOR VACCINATIE, BESTAAT ER DE MOGELIJK-
HEID OM HUN KINDEREN OP WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 VAN
5-8 UUR 'S AVONDS IN HET CENTRUM VAN WIT-GELE KRUIS
(ACHTER KERKHOF SANTA MARIA) TE LATEN VACCINEREN. DIT
GELDT VOOR GEHEEL CURACAO!

DONDERDAG 12 NOVEMBER 1987. ,
Centrum voor inentingen: CENTRUM HUBENTUT '70 (Penstraat).
Openingstijden: 8.00 - 17.00 uur (hele dag tot 5.00 uur).
OPGEROEPEN BUURTEN:— Punda - Scharloo - Pietermaai - Fleur de Marie - Marie Pompoen - Berg

Altena - Cher Asile - Steenrijk - Salina Abou - Koraal Specht - Vreden-
bergf en andere nabijgelegenbuurten.

*CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA: gebouw Wit-Gele Kruis achter
kerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 1.30 - 4.00 uur 'smiddags.
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Mahuma - Juan Domingo - Steenen Koraal - Kanga - Santa Maria -

Suffisant - Buena Vista - Seroe Fortuna - Muizenberg - Emmastad - Rio
Canario - Asiento - Roosendaal - en andere nabijgelegen buurten.

SENTRO MEDIKO MONTANA ABOU.
Openingstijden: 8.00 -11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Janwe - Korporaal - Klein Kwartier - Santa Rosa - Jan Thiel - Brakkeput -

Montana Abou - Montana Rey - Welgelegen - Fuik - Oostpunt - Choloma -
Groot Sint Joris - Cathalina - Kwarchi - en andere nabijgelegen buurten.

De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren mee te
nemen.

Hoofd v/d G.G.D.
Afd. P.R. Dr. Mac Kibbelaar.

«GOBIERNUDI KÓRSOU

KAMPANA PA ERADIKA SANGURA
"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KÓRSOU

Komishon Koordinadó di Kampana, den kuadro pa elimina sangura kv ta
kousa dengue ta partisipa kv djaluna dia 9 di november 1987 Servisio Kuido
Médiko i di Sanidat ta pasa kv su ekipo di flit (fumiga) den besindario di
tantu aeropuerto i haf di Körsou.
Ora nan pasa spuit abri mas tantu posibel porta i bentana di kas i edifisio
pa e spüitmentu ta mas efektivo.
Ta pasa spuit entre 4or di atardi i Bor di anochi.

DR. ALBERT PLESMAN LUCHTHAVEN I BESINDARIO:
a) Tayér Sosial Hato;
b) Plataforma aeropuerto di M.L.D. te edifisio di Brandweer;
c) Na Hotel Holland lora na man robes na Aeroclub - Plant ashon di Rudy

Plaatte - via Rooseveltweg na c siguiente kaminda di tera na man robes;
d) Tereno di Campo Alegre - Karting Club - Junkyard te Shut.

BERG DPMI I BESINDARIO:
a) Kumisamentu di Kaya Pedro Wacao - Kaya Toussaint - Kaya Pedro

Wacao - Kaya Bazjan Karpata - Kaya Tula.
OTROBANDA:

a) Kumisamentu di Holiday Beach Hotel i besindario - Rif zwembad i
besindario - Gouv. van Slobbeweg - de Rouvilleweg - Matheywerf - West-
werf - Nieuwewerf - Motetwerf - Oranjewerf;

b) Hoogstraat - van Lennepstraat - Sabelstraat - Arubastraat - Quintastraat -
Curacaostraat - Hoogstraat;

c) Prins Hendrikwerf i besindario - Small Craft Yard i Batipanabaai;
d) Mgr. Nieuwindstraat - Breedestraat (0) -de Rouvilleweg;
e) Holiday Beach Hotel - Pater Eewensweg te Rouvilleweg.

PUNDA:
Kuminsando na Junk/Scrapyard - Fort Nassau - Kantor di Haf i Los -
Grote Werf - Kleine Werf - Werfstraat - Bitterstraat - Van Radarstraat -
Bargestraat - Fleur de Marie - Scharlooweg - Kon. Wilhelminabrug -
Handelskade - Hotel Plaza i besindario - Breedestraat - Wilhelminaplein -
Pietermaaiplein - Bakkerstraat - Columbusstraat - Pietermaaiweg -
Julianaplein.

EMMASTAD:
a) Kuminsando na kruse Beatrixlaan - Wilhelminalaan - Margrietlaan -

Regentesselaan;
b) Tereno Cur. Dok Maatschappij;
c) Tereno Free Zone;
d) Banda di Brionwerf i fabrika di Coca Cola;
e) Besindario Baai Macola - Tereno Marine Basis Parera;
f) Tereno D.O.W. i Tereno Servisio Veterinario - Tereno N.A.C.
Ta pidi pueblo pa no alarma ora nan inira huma, i ta bai vn otro petishon na
pueblo pa deshasi di tur kos kv por kontené awa kv ta vn luga adekua pa
brui pa sangura kv ta kousa Dengue.

Dept R.P. Komishon Koordinadó.
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Violet Eustatia wil geen ft
hoofd Piarschool worden

De leerkrachten boycotten het onderwijs

DE REGERING VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

Bij de afdeling Studiedienst van het Centraal Bureau voor de Statistiek
bestaat momenteel plaatsingsmogelijkheid op een driejarige ar-
beidskontrakt voor een:

ECONOMETRIST
De taken van defunktie zijn:— hetontwikkelen van een systeemvan kortlopende indicatoren.— tbv deNationaleRekeningen.— het ontwikkelen van een modelvoor het inschattenvan ontbre-

kende gegevensvia statistisch/econometrischetechnieken.— het ontwikkelenvan een rekensysteem voor het integreren van
derecente gegevens met de definitieve jaarrekeningen.

Defunktie-eisenzijn:— voltooideAcademische opleidingEconometrie.— Goede contactueleeigenschappen.
Arbeidsvoorwaarden:
Overeenkomstig rechtspositieregeling voor Landsambtenaren.
Salariëring afhankelijk van ervaring en burgerlijke staat:
ongehuwd: min. ’1.2.552.- tot max. ’1.3940.-

-gehuwd: min. ’1.3.190.- totmax. ’1.4925.-
Kandidaten dienen medisch en psychologisch te worden goedge-
keurd.
Sollicitaties terichten aan de Ministervan Handel, Industrie en Werkgele-
genheid, Fort Amsterdam.



rm FOR ONLY ■■
$ 150U.S. MONTHLY I

Now, you can purchase a residential lot Inone the most

1
exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars or florines. We are located in the fastest growing area

in the state ofFlorida, where your Investment is
guaranteed. Completely developed with four golfcourses,
inland chanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,

Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than

1500homes alreadybuilt.

Don'tmiss this opportunity to make the best investment
of the moment.

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in

————-———————_^__-—_

IKENESI
INVESTMENT Co. INC.

6787 Brookline Dr.
Country Club of Miami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.
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In dehalve finale krijgt Scha-
pers de als zevende geplaatste
Amerikaan Brad Gilbert tegeno-
ver zich. Deze schakelde zijn
landgenoot Kevin Curren uit,
die een dageerder verrassend de
als eerste geplaatste Tsjechoslo-
waak Miloslav Mecir in toom
hield.Gilbertwon zijn partijvoor
de kwartfinales met 7-5,6-4.Ook
de als vijfde geplaatste Ameri-
kaan Tim Mayotte, vorige week
winnaarvan hettoernooi inTou-
louse, haalde de halve finales.
Hij versloeg de Israëliër Amos
Mansdorf gemakkelijk: 6-4, 6-2.

in Parijs had Noah nog gehoopt,
dat hij zich alsnog zou kunnen
plaatsen voor het Masters-
toernooi in december in New
York. Maar volgens de medici
moet Noah, die in 1984 met een
soortgelijke blessure vijf maan-
den aan de kant moest blijven,
zeker drie tot vier wekenrust
houden.

ejARIJS - Michiel Scha-ns is bezig met een van zijn
w»je toernooien uit zijn ten-
loopbaan. De 28-jarige"««erdammer haalde vrij-
« halve finales van het

tf and Prix-toernooi in Pa-
hkn met een tot»*» 1 van

£.000 het hoogste prijzen-
-2" beeft van de eenweekse
fooien in dit circuit. HetT« lachte Schapers in de
n^tfinales toe, want hij
°|'«e nieteens in actie teko-
offn om een plaats bij de
e«stevieraf tedwingen.Zijn
pstander, Yannick Noah,

jIT Elch namelijk kort voor
Taf''j terug wegens een

in de onder-
Schapers heeft zelfs redelijke

mogelijkheden verder te komen
in het fraaie Sportpaleis Bercy.
Hij treft in dehalvefinales de als
zevende geplaatste Amerikaan
Brad Gilbert. "Ik heb met hem
getraind, dus ik ken zijn stijl
goed. Hij is eenzeer gedegen spe-
ler en maaktweinigfouten. Drie
jaargeledenheb ik in dekwalifi-
catie van een toernooi in Brussel
met 6-7 in de derde set van hem
verloren. Maar sindsdien is er
veel veranderd. Als ik blijf spe-
len als ik tot nu toe heb gedaan,
agressief, met veel opkomen
naar het net, en als mijn service
me niet in de steek laat, geef ik
mezelf een behoorlijke kans.
Maar ook zo is dithet beste toer-
nooi, dat ik ooitheb gespeeld."

. Niet alleen verdient de lange
Rotterdammer een vracht ATP-
punten, ook zijn bankrekening
vaart er in Parijs wel bij. "Dat
maak ik inderdaad niet elke
week mee," zei Schapers vol-
daan. "Ook al wordt er direct
eenderde van het geld ingehou-
den, er blijft bestnogwel eenaar-
digbedrag, ik denk zon $40.000,
over."

omdat daar het veld groter is.
Maar ikzagmeerin dekwalifica-
ties voor dit toernooi. Ik won
daarinvan deFransen Torre en
Kuntz en van deAustraliërLim-
berger, die trouwens heel moei-
lijk te bestrijden was. Ik zie het
resultaat tot nu toe hier als een
beloning voor het harde
werken."

AMSTERDAM-Brian Roy,
de 17-jarigeHAVO-scholier in
dienstbijAjax, is integenstelling
tot vele van zijn teamgenoten nog
steeds amateur. En datzal voor-
lopigook welzo blijven. Zeker als
het aan technisch directeur Jo-
han Cruijffligt. "Roy is inmid-
delseen bekende jongen,ook voor
zijn tegenstanders bij de junio-
ren. Die gooien er tegen hem
steeds meer debeuk in,omdathij
op een nette maniernauwelijks is
aftestoppen.lk heb lieverdatßri-
an deoplossingen daarvoorbijde

junioren dan bij de senioren
vindt, waar detegenstandersge-routineerder en doorgaans ook
gemenerzijn."
Ajax zalRoy voor 15 mei van het
volgendjaareen contractaanbie-
denen datzalwaarschijnlijk een
meerjarige verbintenis worden.
Als kandidaat-kopers (uit het
buitenland) daarna het contract
willen afkopen, zal er met veel
geld moeten worden geschoven.
Het geval Gullit (17 miljoen) is
daareen duidelijk voorbeeldvan.

Karpov en Kasparov kwamen na
korte partij remise overeen

Tweeprimeurs in tiendepartij WK schaken

°verwinning in het toernooi
U ;~fasel terug in het circuitna
jWezigheid van drie maan-

L' na dathij hopeloos uit vorm
geraakt. Voor het toernooi

aVa'Papers, die zich in het wee-
fde door drie kwalificatie-<*rtlJen moest heen worstelenO)1 het hoofdtoernooi te halen,
eiPn vervolgens van de

&«srnan Tulasne en de Sovje-
ls Volkov. Zijn kansen tegen
J"sderdegeplaatsteNoah, die

9< weemaal op Roland Garros
al^1 te sterk bleek voor Scha-ns, werd evenwel niet al te
e'^ geschat.

Ti e 27-jarige Noah ondervond1 sdagal hinder van deblessu-
i Hldens departij tegen deAus-
H ller Masur. Donderdag werd
!| er nietbeter op tegen Bahra-
Ü ut Iran. Hij maakte toen ver-
it malen pijnlijke gri-
ll ,Ssen. Voor de partij tegen
b oters hield Noah in het
j Jtpaleis Bercy ruim een uur
il ■% een warming-üp om zich te

' kvjn' Fysiotherapeut Jacques
i ''y gafdaarna een teken, dat

"'nderdaad zou spelen.n Noah even later'toch liet, '°ePen, dathijzich terugtrok,
;i ker boe-geroep van de te-». [gestelde bezoekers.d "oktober keerde Noah met

UiteraardwasSchapers, diein
de Franse hoofdstad wordt ver-
gezeld door zijn vriendin, uiter-
mate te spreken over zijn prog-
ressie. "Er waren mensen, die
zeiden, dat ik betervoor hettoer-
nooi in Stockholm had kunnen
kiezen. Daar zou ik direct tothet
hoofdschema zijn toegelaten,

"Dit is een mooi vervroegdSin-
terklaas-cadeautje." Zoreageer-
de Michiel Schapers op het feit,
dat hij ten koste van de gebles-
seerdgeraakte Noah in de halve
finales terecht wasgekomen. "Ik
heb menormaalvoorbereid op de
partij, al wist ik dat Noah een
blessure had. Dat was tegen
Bahrami duidelijk te merken.
Een paar minuten voordat het
werd bekend gemaakt zei Noah
al tegen me, dat hij niet zou spe-
len. Hij was veel te bang, dat het
ergerzou worden. Ik heber nu al
in een klap 90punten bij voor de
wereldranglijst. Zo hoog heb ik
nog nooit gescoord. Mijn record
stond op 82 punten toen ik in
1985na winstopBoris Becker de
kwartfinales van de open Aus-
tralische haalde."

SINTERKLAASCADEAU

Loting derde
ronde EC III
ZURICH — Het resultaat

van de loting voor de derde
ronde van het Uefa-
bekertoernooi, de Europa
Cup 111, is alsvolgt:

Honved Budapest (Hon) -Pa
nathinaikos (Gri)
Feijenoord (Ned) - Bayer Le-
verkusen (BRD)
FC Barcelona (Spa) -Flamur-
tari Vlora(Alb)
Guimaraes (Por) - Vitkovice
(Tsj)
Inter Milan (Ita) - Espano]
(Spa)
Werder Bremen (BRD) - Dy-
namo Tblisi (Sov)
Borussia Dortmund (BRD) "Club Brugge (Bel)

De eerste wedstrijd wordl
gespeeld op 25 november en
dereturns op 9 december.

0-0-0-0-0
VOETBAL/MUNCHEN —Andreas Brehme van Bayern
München is waarschijnlijk twee
totdriewekenuitgeschakeld.De
Westduitseinternational raakte
in hetEuropa Cupduel tegen
Xamax Neuchatel geblesseerd.
Hij blijkt de binnenmeniscus
van de linkerknie beschadigd te
hebben. Brehme wordt vrijdag
opnieuw onderzocht.

0-0-0-0-0
ALGEMEEN/WENEN — De
Oostenrijker Kurt Heller, voor-
zitter van de Europese vereni-
ging van Nationale Olympische
Comités (ENOC), heeft de leden
geadviseerd AIDS-testen in te
voeren bij contactsporten zoals
boksen, waar een bloedende
wenkbrauw nietsbijzonders is.

JUDO/ESSEN — Drie weken
voor het begin van de we-
reldkampioenschappen judo
voor dames en heren in het
Westduitse Essenheeft hetorga-
niserend comité de aanmelding
binnen van 503 judoka's uit 57
landen. Vijftien judobondenstu-
ren een completeploeg (acht da-
mes en acht heren) naar West-
Duitsland. Ook bij de toeschou-
wers is de interessegroot.Erzijn
al6000kaarten verkocht.

Op de zevende zet had Kaspa-
rov ook voor een agressievere
opstelling kunnen zorgen met
Lc4 of Pes, zoals in de vijfde
matchpartij Karpov - Sokolov in
Linares voorkwam. Zoals het nu
ging,na 7. c 3, verwierfKasparov
zich een minimaal positioneel
voordeel, over zijn twaalfde zet,
Le3, dacht de wereldkampioen
voor het eerst gedegen na(19 mi-
nuten). Na deveertiendezet van
Karpov, Ld6, trok Kasparov
zelfs 33 minutenuit alvorens de
loper op b3 te plaatsen. Najdorf

WK schaken
zet voor zet

Ook na de zeventiendezet van
wit: Tf3, bleef de Nederlander
Genna Sosonko volhouden, dat
Kasparov licht voordeel had,
waarbij hij de stelling van Kar-
povweliswaar solide, maar tege-
lijk passiefnoemde. Ergebeurde
echter niets noemenswaardigs
meer. Vlak voordat hijzijn twin-
tigste zetuitvoerde, boodKaspa-
rov tamelijk onverwachts remi-
se aan. Karpov liet zich eerst
Dh4 tonen alvorens hij na nog
eens zeven minuten gedacht te
hebben het aanbod accepteerde.
"Het was een makkie voor Kar-
pov vandaag", vatte de Zweed
UlfAndersson departij samen.

had Lel voorgesteld, gevolgd
doorLd3en De4, off4. De Sovje-
trussische grootmeester Edoe-
ard Goefeld gaf voor zwart als
plan aan TadB, gevolgddoorLbB
en TfeB alsvoorbereidingvan de
centrale doorstoot e5. Kasparov
beoogde met zijn zet 15. Lb3 de
jacht op Pds te openen met de
dreigingc4en c5.

Verder weer tegenRussische ploeg

nter mag wraakemen voor AC Milan
ifjKICH — De loting voor
|JJ^deronde van het toer-

J*<*m de Uefa-beker heeft
ijj

1" de mogelijkheid gebo-
ghsP°rtieve wraak te ne-

( a, J00»" de uitschakeling
£ stadgenoot AC MUan.Als

e stander van de Italia-, \olde vrijdag namelijkfjöol uit dekoker.
itv

D u*t Barcelona kreeg
t 001* elkaar het exclusieve
/i ei. orPsvan SilvioBerlusconi
i er"dlge baas vanRuud Gul-
I eet "arco van Basten - onder
i l!" 8 een opzienbarende
f fining (2-0) in Lecce uit
i ittf'Jooitekegelen. Espanol,

6ft adltioneel in de schaduw
!Wri»et momenteel kwak-

t sw e Barcelona, begint de
i \„?ondeop 25novembermetI 0e JWe.dstrijd.

" ty\ar beroemdere stadge-
t^a ee8intheorie ookeen bui-
»ago Jehetdanigbeschadigde

' °^ ur°pees en vooral
'i i J5O s myeauopte fleuren door
ii -renr ? n& aan de Albaanse
< &H 'gjng Flamurtari Vlora.
i *arH g Dekende overigens,, ijjjL e Spanjaarden slechts on-

'izoen aan terugdenken. Vorig

' flamurtari ookal te-
il S^Jmer in de eerste ronde

van hetzelfde toernooi.Barca be-
kerde toen met pijn en moeite
verder: 1-1 uit en 0-0 in Nou
Camp.

Ronduit slecht trof Werder
Bremen het. De Westduitsers,
diena denederlaag (1-4) in Mos-
kou door dekenners alwaren op-
gegeven, maar voor eigen pu-
bliek via een verlenging toch
voor een klein wonder zorgden
tegen Spartak (6-2), kenden voor
de trip naar de hoofdstad van de
Sovjetunie alleen maar proble-
men. Eerst waren er strubbelin-
genrond hetverkrijgenvan visa,
vervolgens werd grote vertra-
ging opgelopen bij de reis naar
Moskou wegens het slechteweer
en tenslotte werd het duel van
woensdag verschoven naar za-
terdag, toen duidelijk werd dat
Werder nooit op tijd in Moskou
zou kunnen belanden. De Uefa-
vertegenwoordiger, die vrijdag
de loting verrichtte, trok zich
van die beslommeringen niets
aan en viste voor de Westduit-
sers nu Dynamo Tbilissi uit de
beker. In het verre Georgiëis het
klimaat in december aange-
naam, maar dereis er naar toe
zal traditiegetrouw toch weer
via Moskou moeten worden ge-
maakt.

SEVILLA—De tiende par-
tij in de tweekamp om de we-
reldtitel schaken in Sevilla
tussen Gari Kasparov en uit-
dager AnatoliKarpov is na 20
zetten inremise geëindigd.

Het zettenverloop was als
volgt:

1. e2-e4 c7-c6
2. d2-d4 d7-d5
3. Pbl-d2 dsxe4
4. Pd2xe4 PbB-d7
5. Pgl-f3 PgB-f6
6. Pe4xf6l Pd7xf6
7. c2-c3 LcB-g4
8. h2-h3 Lg4xf3
9. Ddlxf3 e7-e6
10.Lfl-c4 LfB-e7
11.0-0 Pf6-d5
12.Lcl-e3 DdB-b6
13.Df3-e2 0-0
14.Tal-dl Le7-d6
15. Lc4-b3 Pdsxe3
16. f2xe3 c6-c5
17.Tfl-f3 TaB-e8
18. Tdl-fl TeB-e7
19. De2-f2 Db6-c7
20.Df2-h4

Remise opvoorstelvan wit.

SEVILLA— De tiende par-
tij van de schaaktweekamp
tussen GariKasparov en Ana-
toli Karpov heeft vrijdag in
Sevilla twee primeurs ge-
bracht.Dat betrofniethet re-
sultaat, remise, maar welhet
aantal zetten (met twintig het
minst tot nu toe) en de ope-
ningskeuze, voor het eerst de
Caro-Kann verdediging.
Door de deling van het punt
bleef de stand in de vierde
tweekamp om de wereldtitel
tussen de Sovjetrussische
aartsrivalen in evenwicht: 5-
5.Beide spelers wonnen twee-
maal, zes partijen eindigden
inremise.

De waarnemers in de Andalu-
sische stadwreven even deogen
uit, toen ze deeerste zet vanKas-
parov ontwaarden. Alleen de77-
-jarige Argentijn Miguel Najdorf
applaudiseerde in deperskamer.
Kasparov koos ditmaal voor e2-
e4, en niet voor de Engelse ope-
ningmet 1.c2-c4, die in de voor-
gaande witte partijen van Kas-
parov telkens op het bord was
verschenen. De wereldkampi-
oen won met die openingzelfs de
vierde en achtstepartij.

Karpov aarzeldegeen moment
en vluchtte onmiddellijk in de
Caro-Kann verdediging, die in
de voorgaande 109 partijen tus-
sen de twee nog nimmer op het
bord was gekomen. De eerste ze-
ven zetten van de door de verza-
melde kenners tegenvallende
partij werden in vier minuten
uitgevoerd. Op de vijfde zet had
Kasparov in plaats van Pf3 ookLd3kunnen doen om voor
complicaties te zorgen. Dat ge-
beurde bijvoorbeeld in de partij
Van der Wiel - Karpov tijdens
het toernooi in Amsterdam van
afgelopen zomer. Dat duel ging
verder met 5. Ld3, Pgf6; 6. Pgs,e6; 7. Plf3, Dc7?; 8.De2met aan-
val voor wit.

MILAAN — Marco van Bas-ten raadpleegt maandag de me-dische staf van FC Barcelonaover zijn gekwetste rechteren-kel.AC Milan, dewerkgevervanVan Basten, wil een onafhanke-lijk oordeel over de blessure vande Nederlandse aanvaller.
De international, die sindsMi-lan - Espanol van ruim twee we-ken geleden rust houdt, heeft

van deZwitserse specialist Mar-ti van het AMC te Amsterdamhet advies gekregen zich opera-
tiefte latenhelpen aan het chro-nisch ontstoken enkelgewricht.
De medische staf van AC Milan
iseen anderemeningtoegedaan.

De uitspraak van de orthope-
dischchirurg van Barcelona, een
arts met internationale faam,
moetduidelijkheidbrengenin de
affaire, heeft Van Basten laten

Van Basten laat zich in
Barcelona onderzoeken

weten. De deze zomer naar Mi-
laan vertrokken aanvaller werd
vorig jaar december al aan het
linkerenkelgewricht geope-
reerd. Even tevoren hadhij in de
uitwedstrijd tegen FC Gronin-
gen derechterenkel echter ge-
blesseerd. Bij derevalidatie for-
ceerdeVanBasten datgewricht.

Drie weken geleden, naPolen -Nederland, was Van Basten van
mening, dat het grootste leed
aan de enkel geleden was. Een
week later was dezeurende pijn,
na de aanvankelijk succesvolle
medicijnenkuur van bondsarts
Frits Kessel, echter terug. De
rustperiode, die Van Basten tot
nu toe heeftgehouden, heeft nog
geen vooruitgang opgeleverd.
Als de oud-Ajacied operatief
wordt geholpen, zal hij ten-
minste vier maanden uitderou-
latie zijn.

Ontstoken enkelgewricht
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MARCOVANBASTEN: on-etijke medicus moet be-

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

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

iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken in hetMaduro Plaza.

BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
20.30 uur Sta. Rosa Indians/ Mermen
Speedstickvs Wild Cats/Banco di Caribe -Sentro DeportivoKörsou.

ZONDAG
GEWICHTHEFFEN
Curagaose kampioenschappen ge-
wichtheffen.

KARTING
trainingswedstrijden in tweegewichtklassen
130en 150kilo - InternationaleKarting Cir-
cuitbij Hato.

DOMINO
(DC Los Veteranos)
11.00-20.00uur dominotoemooi - Carawa-
raweg 44.

VOETBAL
(Kopa Antiyano 1987)
18.00uur UndebavsEstrella (Bonaire)

"Sentro DeportivoKórsou.

esteprestatie tot nu toe geleverd

Michiel Schapers doorgedrongen
ot laatste vier in Parijs

oordelen of operatie aan reente-

renkel wel ofniet noodzakelijk is
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komen
De Milieudienst wil er na-

drukkelijkopwijzen datdezevis-
sen niet geschikt zijn voor con-
sumptie. In hetalgemeen wordt
afgeraden om alle vissen in de
wateren van de Schottegat, ook
de wateren ten oosten van de
Emancipatie Boulevard, voor
consumptie te gebruiken, van-
wege devervuiling in het Schot-
tegat wordt alle vis uit deze
wateren als verdacht be-
schouwd.

& J3&\ £] Sta,Rosaweg 194

\&*^4>S Grandioze Uitverkoop?
vanaf 26 oktober tot 28 november

Alle schoenen tegen de helft van de prijs!
25%korting op alle kledingstukken

boven de20 gulden.
* Heren overhemden (Lancetti, Hunter'sRun, etc.) 2voor ’l.lO.1u
'Kinderoverhemden(Philiphine) 3voor’l.lo. Ir
* Damesbloesen 3voor ’l. 5J "'Panties voor dames en meisjes 12 voor ’l.lO.
'Herensokken 12voorjFI.10.J
'Jeans (Dallas, Gloriav.d. Bilt) 2 voor ’l.1 0.1
* Grote baddoeken ’. &ja
* Paraplu f. V!'Ubentvan harte welkom op de

"BARATIO" van PASO APASO SantaRosaweg 194. ,. . "*a

WILLEMSTAD—Dinsdag 17
november organiseert de Cura-
caose afdelingvan de Internatio-

Er nemen driehonderdbedrij-
ven uit negen Latijnsameri-
kaanse landen deel aan 'Euro-
Latina': Argentinië, Brazilië,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Mexico, Nicaragua, Peru en
Venezuela. Het initiatiefvoor
deze handels- tentoonstelling is
genomen door de gemeente Rot-
terdam, deRotterdamse Kamer
vanKoophandel en het Centrum
tot Bevordering van de Import
uit Ontwikkelings- landen,
C.8.1., en het Ahoy tentoonstel-
lings-centrum.

Tijdens 'Euro-Latina' houdt
Argentinië op 8 december in het
Congresgebouw in De Doelen
een seminar over investeringen.

HANDEL LATIJNS-AMERIKA EN EUROPA
Curaçao met vier bedrijven
op expositie 'Euro-Latina'

Meer danveertigprojecten<f
lerlei gebied worden door]
kundigen gepresenteerd e",
gelicht.

De voormalige preside»1
Colombia, Alfonso Lope 2
chelsen, zal in het wefj
handels-centrumin Rottel
een lezinghoudenover deW
mische perspectieven vanfl
trekkingen tussen Latfl
Amerika en de Europese
meenschap.

Curagaozal zichuitgebrej
nen als een eventuele doon
haven van Latijnsamerik^
produkten naar de 'Poort]
Europa', de haven van!
terdam.

De kritieke dag bleek afgelo-
penwoensdag, toen grote aantal-
len dodevissenzich ophoopten in
verschillende kommen, onder
anderebij BaaiMacola enbij het
aannemers bedrijf Betonbouw.
De reden voor deze massale
vissterfte, enkele duizende vis-
sen, kan nog steeds niet worden
vastgesteld.Wel isbekend datde
weersomstandigheden van 29,
30 en 31 oktober eenrol hebben
gespeeld. Deze dagen werden ge-
kenmerkt als zwakke-wind da-
gen. Vooral 29 oktober was een
zeerkalme dag. Gedurende deze
dagen was het tevens warmer
dan normaal. Zowel de gemid-
delde als de maximum tempe-
raturen lagen een halve graad
hogerdannormaal.

In een onderzoek dat enkele
dagen geleden in de haven bij de
baai van Versali werd ingesteld,
werdene velekleinevissen langs
de kustrand en in het water ge-
vonden. Bij het slachthuis en de
daarnaast gelegen fabriek werd
geconstateerd dat het water er
zeer troebel en verontreinigd
uitzag. Stervende kwallen dre-
ven op de oppervlakte van het
water. Aangezien het water een
roodachtige kleur had en het
leek dat er hier sprake was van
een chronische situatieen geen
incidentele lozing van giftige af-
valstoffen werd besloten een
nieuw meetprogramma in het
Schottegat op te zetten.

WILLEMSTAD — De mas-
sale vissterfte, die de afgelo-
pen dagen in het Schottegat
voorkwam, is een fenomeen,
datreeds enkele dagen gaan-
de is. Vanaf 31 oktober werd
de Milieudienst van de
vissterfte op de hoogte ge-
steld door deHavendienst en
twee dagen later door de
Dienst OpenbareWerken.

Het seminar begint om twee
uur en duurt tot half zes 's-
middags. DrsLeslieRoosberg is
deceremonie- meester. Voor de-
ze dagzijnrond dezeventig men-
sen uitgenodigd die elk 50 gul-
den moetenbetalen voor deelna-
me aan het seminar.

Tijdens dit seminar zullen mr
Harold Henriquez, gevol-
machtigd minister in Was-
hington en ir Herman George
het woord voeren. Beide heren
zullen ingaan op de parameter
van de internationalepr en
offshore banking. Daarnaast
zullenzij aandacht bestedenaan
degeschiedenis van de internati-
onalepr.

Paul Skoopreist ditjaardewe-
reld rond om hetdoel en debete-
kenis van de pr te bevorderen.
Voor ditseminarzal ookdepresi-
dentvan hetafgelopenjaarAme-
liaLobsenz-Stevens Curacao be-
zoeken. TulaJessurun, diepresi-
dent was in 1984, zal ook op het
seminar aanwezig zijn. Het is de
eerste keer dat deze organisatie
een seminar organiseert waar-
aan driewereld-presidenten zul-
len deelnemen.

nal PublicRelations Association
een micro-seminar in Hotel
Princess Beach. Dit seminar
heeft alstitel "Parameters of In-
ternationalPublic Relations" en
wordt gehouden in verband met
het bezoek van de wereld-
president van de organisatie
Paul Skoop aan Curacao.

Verder wil men Europese en
met name Nederlandse impor-
teursen handelshuizen in de ge-
legenheid stellen handelscon-
tacten te leggen met Latijsame-
rikaanse producenten. Ook wil
men hetNederlandsebedrijfsle-
ven op de hoogte stellenvan het
aanbod uitLatijns-Amerika.

Op 'Euro-Latina' zal het ex-
porterende bedrijfsleven uitLa-
tijns-Amerika aanwezig zijnmet
tal van produkten. Ook zal uit-
voerig voorlichting worden ge-
geven over dit gebied. Doel van
de expositie is ook debevorde-
ring van het gebruikvan de ha-
ven van Rotterdam voor het op
gang brengen van de goederen-
stroom van Latijns-Amerika
naar Europa.

Elk van de vier bedrijven zal
iemand naar Rotterdam sturen
voor het verschaffen van infor-
matie aan de bezoekers, zo ver-
telde drs L. Minguel, die de eco-
nomische aangelegenheden van
de Nederlandse Antillen behar-
tigt in het Antillenhuis te Den
Haag.

ROTTERDAM — Curacao
zal vertegenwoordigd zijn op
de grote internationale han-
delsbeurs 'Euro-Latina', die
van 7 tot en met 11 december
in het Ahoy centrum inRot-
terdamzal worden gehouden.
Onder de naam 'Curacao' ne-
men daar vier bedrijven aan
deel:Curacao Ports Services,
Aerocargo, Curinde en
Anthony Veder.

Gedicht Lily Willems (14)

Bij het Holiday Beach Hotel,
waar in het verleden ook
vissterfte heeft plaatsgevonden,
werden eveneens metingenver-
richt. Op één plaats werd een
zuurstofgehalte van 5,5 mg/l
gemeten, hetgeen goed is, en
vlak bij een duikeraan de ooste-
lijkekant van de ingangnaarhet
hotel was het zuurstofgehalte
praktisch nul. Hier werden eve-
neens dode vissen gevonden.

Hetkalme weerheeft ertoege-
leid dat het zuurstofgehalte in
bepaalde gedeelten van het
Schottegat tot praktisch nul is
gedaald. Op sommige plekken
bleek er echter meer zuurstof
dannormaal in het water tezijn.
Dereden van hetzuurstofgebrek
is in de eerste plaats de vervui-
lingen pasin detweedeplaats de
windkalmte.

ZUURSTOF

cVxirinden.v.
OPENBARE AANBESTEDING

Curacao industrial and
International Trade Development Co.

(Curinde) N.V.
maakt de aanbesteding bekend van:

Bestek Architektenburo
AOB 87-697/87-698

Het bouwen van de prefab stalen loodsenL-l en
L-2 gelegen indeVrjjeZoneteKoningsplein, Cu-
racao.
Inlichtingen:
De inlichtingen-vergadering zal gehouden worden ten kan-
tore van Curinde N.V., Landhuis Koningsplein,
Emancipatieboulevard 7, Curacao op woensdag 18 no-
vember 1987om 9.00 uur a.m.
Nota van Inlichtingen:
De Nota's van Inlichtingen en Wijzigingen zullen debestek-
houders worden toegezonden.
Inschrijving en aanbesteding:
De inschrijving dient in een gesloten enveloppe te worden
gedeponeerd in een daarvoor bestemde en als zodanig
aangeduide bus ten kantore van Curinde N.V., Landhuis
Koningsplein, Emancipatieblvd. 7, Curacao, tot uiterlijk op
woensdag9 december 1987 in 10.00uur a.m., wanneer de
opening der inschrijving zal plaatsvinden.
Bestekken:
De bestekken en de daarbij behorende bescheiden zijn
vanaf 9 november 1987 bijArchitektenburo AOB, Perseus-
weg 40, Curacao, te verkrijgen na betaling van Na/.400.-
-per bestek.

Drs. C.J.T. Romer, Direkteur
Curinde N.V.

National Marine Program
workshop in Plaza Hotel

waarna ir. Quirino Richaf
voor de introductie zal zofi i»,
De opening van de workB ■«i
wordt verricht door de minl^van Onderwijs Ellis Wood fl
Deze eerste dagzullen drW%s
Bakhuis, drs Torn van het<
drsGerardvan BuurtenRo^ *Hensen en prof dr J. Stoel1!;,
gastsprekers optreden!
laatste presentatie deze dasS
jintomkwart voor vijf. I

Dinsdag 17 november voBB
prof dr J. Duursma, ir Qu'iß
Richardson, George Curiflßß
Meivin Goodwin en DRO»Bl
woord. Woendag 18 novei^Bzullen er vier werkgroepenBl
den gevormd die gedurendßl
hele dag de volgende onderßß
pen zullenbespreken: Ondeßß
ter onderzoekingen, kßj
management en proj^l
tontwikkeling, nationale e^tM
ternationale samenwerkinßß
fondsen. De dag daarnabre>Bß
de werkgroepen verslag uiïlß
hunbevindingen. Omtwaal'Bl
's- middags wordt de work^BJafgesloten. Gegadigdenktdflß
zich aanmelden per telex bflfl
1237 Plaza, telefoon 61250^der vermelding Marßß
workshop. I

WILLEMSTAD — Van 16
tot en met 19 november zal in
het Plaza Hotel de workshop
"National Marine Program"
worden gehouden.Tijdens de
workshop zullen onderwer-
pen als marien biologische
onderzoekingen, bio-
geografie van het Caribisch
gebied, zeevervuiling en mo-
gelijkheden voor econo-
mische ontwikkeling en ma-
nagementaan deordekomen.

De workshop begint maandag
16november om achtuurmet de
registratie van deelnemers

Ophetogenblik worden maat-
regelen genomen om de dodevis-
sen met medewerking van Seli-
kor en andere diensten uit het
water te halen. Hetrottingspro-
ces met de daarmee gepaard
gaande stankisreeds op gangge-

DODE VISSEN

WILLEMSTAD — Morge-
nochtend vindt in het padvinder
clubhuis aan deEyck van Voort-
huyzenweg een vlooienmarkt
plaats. Deze vlooienmarktwordt
georganiseerd door de Jeanne
D'Arc padvindersgroep. Op de
vlooienmarkt is er poppenkast,
een grabbelton en kunnen er
planten, boeken, postzegels en
huishoudelijke artikelen wor-
den gekocht. De vlooienmarkt
duurt tot twee uur 's- middags.

Vlooienmarkt

Tele Enfasis

WILLEMSTAD—Op 2oktoberkwamen driekinderen van Ce-
dricen Maria Willems- Benavides om het leven bij een tragisch
verkeersongeval in Nederland. Een vierde kind, Suzy, raakte
hierbij ernstig gewond. De drie omgekomen kinderen van het
echtpaar Willems waren Setty, Lily en Juni.

Een week voor het verschrikkelijke ongeluk schreefde veer-
tien-jarigeLily een gedicht, datwij opverzoekvanLily's vaderen
moeder hierbij gaarne publiceren.

O grote Geest,
wiens stem ik hoor in dewind
en wiens adem aan alles leven geeft,
hoormijn gebed!
ik ben klein en zwak,
ik heb uwkracht en wijsheid nodig.
laat mij—in schoonheid wandelen
en geef datmijn ogen immer aanschouwen mogen
deroodpurperen ondergang van dezon.

Vervul mij met eerbied
voor watGij hebt gemaakt,
maak mijnoren opmerkzaam
om uw stem te horen,
geefmij wijsheid om te verstaan
watGij mijnvolk hebt geleerd,
leer mij de lessen dieGij verborgen hebt
in debladeren, debomen, derotsen.

Geefmij dekracht mij niet
boven mijnbroeder teverheffen
maarte bevechten mijn grootste vijand
mijzelf.

Maakmij immerbereid om tot u tekomen
met schone handen en open ogen,
zodat wanneer hetlevendooft
als dezon in de avond
mijn geest tot umag komen
zonder schaamte.

WILLEMSTAD — Maal
gavond om twintigvoor acb^senteert Sedukal hetprogfj
ma Tele Enfasis via Tele^j
cao. Ditprogramma gaat oV?J
rol van detekst van verschelde liedjes. Voor de jeugdti J3ziek een geliefd tijdver^
maar denkt eentekst-schril*
wel na over de invloed vaJJ\iwoorden? Tijdens het profnl
ma zal de tekst-schrijver }^
Seku samen met vier leerlij
praten over de invloed vsfi H
tekst.

■■FOR ONLY
$ 117 U.S. MONTHLY i

Purchase a 12.50Cm 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.

Located In the area of most rapid growth
and valuation In Venezuela, where land prices

are constantly increasing.
12.500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthly payments of$ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THE BEST INVESTMENT OF YOUR LIFE

Cut out this coupon and mail it with your address
in order to send you further information

INVERSIONESINDELOP.CA.
Edificio Cavendes. Piso 8, Oficina 805,
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.
Please send me, without obligation,
booklets and additional information on lots:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE:

COUNTRY

WILLEMSTAD — De verlen-
ging van het huur-contract be-
treffende de olie-raffinaderij,
waarbij Venezuelaeen belangrij-
ke rol heeft gespeeld, werd giste-
ravond nogmaalsgevierdtijdens
een cocktail-party in Landhuis
Zeelandia. Tal van autoriteiten,
onder wie gouverneur drR. Ro-
mer, gaven acte de presence. Er
werden verscheidene toespraken
gehouden,. waarin de
vriendschapsbanden tussen de
Nederlandse Antillen en Vene-
zuela werden benadrukt. Tot
middernachtvonden er gesprek-
ken plaats over de toekomst van
de Antillen. Tijdens^ al diecon-^versaties stonden de 'rampzalige'
gebeurtenissen in het Curacao
Caribbean Hotel centraal.

Foto: v.l.n.r. G'uiliermo A .
Archila, directeur vanRefineria
Isla (Curazao) S.A-, gedeputeei -
deRaymond Bentoera, dienauw
betrokken isgeweest bij deonder-
handelingen en Henry Parisius
van deIsla-raffinaderij.

lingtracht te stimuleren

dekresh Casa CunaKon^l,
Juliana hebben gistereJJjj
beslotenkring het25-jarie |
staan van dekresh jgev»* |̂
Deze kresh in OtTaAo^f
staat onder toezicht va^ |
Stichting Jeugdzorg "

Toen destichting 25 jaarê^ j
denhaar tweede kresh Cas* j 1
na Koningin Juliana ope?|i I
heeft zij met vooruitziende
ingespeeld op een groeiend^ |
hoefte aan adequate opvang i
babies en peuters van werk? a I
moeders. Warener in debeë 1

ti |ren slechts weinigbabie j
kleuters, die hier geduren<y|
dag onderdag vonden, in de j i

der jaren is dit aantal uy* ji I
roeid tot gemiddeld zo p I
kinderen per dag. M .

Veranderde inzichten °P. êti |
gebied van de pedagogiek j
ben ertoe geleid, dat leidi°y Ileidsters hetkindniet alleenv g|> |
verantwoorde verzorgingêex \(,
maar daarnaast ook hetk^fllalle facetten van zijn ontw1 L

WILLEMSTAD — 'kinderen en de leidsters

CasaCuna Koningin
Juliana 25 jaar
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Massale vissterfte
in het Schottegat

IPRA organiseert
micro-seminar

Ter gelegenheid van de viering
van 50 jaarBROEDERS op Cu-
racao bracht een delegatie van
de broeders en leden van het
feestcomité een bezoek aan ge-
zaghebber Ronald Casseres. Op
de foto broeder S. Cossen, A.
Maalstee, JohnSchermer, broe-
der J. Wilke enRicardo Isebia en
de gezaghebber.



RÜTIE:8000PANDWEER:B222
PSpITAAL:B9OO

lnr>7 n
teLa9°en: maandagt / m vrijdag

f "'■oo-16.00 uur: zaterdag 08.00-12.00r *ondag gesloten.

INBAREBIBLIOTHEEKEngstlJden voor het Publiek)
r"Wag en donderdag van 14.00-18.00Kón ?7da9 en vn'ida9 van 08.00-12.00/Pi 170° uur; zaterdag van 10.00-12.00
fe^tjjden voor lezers)
psdagvan 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag
EST . nde stukken 15.45. uur; gewonep* 16.30 uur.KcE CLUBSr^js: donderdagavond 19.30uur - Hotel

fc"?rmatie E 8-,eL: 8546/8238.
CuifcC. able: elke tweede maandag -g^ntrumTerra Corra.P"»-woensdag 12.00 uur-Hotet Bonaire.

f^URSKANTOOR EN BEVOLKING:
00/14.00-15.30uur loketten geo-

bezichtiging
f'"' geiieve contactopte nemen met de
**"Wy Bedacht, NoordNikiboko 194.

JJ'ECLUB (Weg naar Willetr.storen):
opvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-"*9 "an 12.00-24.00uur.

ao ÊKUUR (gezaghebber): elkedonder-ta«?n 09°0-11 00 uur op het Be-
Kralendijk; laatste donder-en ac maand van 10.00-12.00 uurte

aireaLISHI (,81-: 8198): verzameling Bo-lriLranse schelpen en koraal; open van
«taknXm vriida9 van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3tvLt/°jening»tjjdeii slachthuis maan-Coq"1woensdag van 07.00-12.00/13.00-
-feon ~ en donderdag en vrijdag vanW"11-00/1i.30-14.30uur.

lür ju ÂL (K»Pa Antiyano 1987): 18.00
N- l^s vs Cen,ro Dominguito (Cura--1 Stadion Piaya.

feIENSTEN
j» I*B 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00

StoJWtarkAßfriol:<lr '^ '9-30 uur;zondago9.ooen 18.00

&CUBkerkßin<:°":|KS' ookzondag, 19.30uur.

kb HTENBEZORGINGdoorgeven
:>cique4' A' WonB' Loi' Smg ' *"*"

KRALENDIJK—Tijdens degisteravond gehoudenei-
landsraads- vergadering werd gedeputeerde van On-
derwijs,Carmo Cicilia, doordeoppositie aangevallen op
zijn beleid. Op twee fronten werd hij door het raadslid
ErnestoMeiaan(PDB) opzijnvingers getikt:het stoppen
van deinvoering van de landstaal inhet basisonderwijs
en het ontbreken van een onderwijsbeleid in het alge-
meen. Meiaan nam geruime tijd — meer dan anderhalf
uur—omzijnongenoegenteuiten.Hijwerd daarinove-
rigens gesteund door zijn fractie-voorzitter José
Winklaar.

le vragen, waarop hij een een-
voudig en duidelijk antwoord
wenste:Wat moet er nog gedaan
worden alvorens het Papiamen-
tukan worden ingevoerden wel-
ke criteria stelt het BC om
tenslotte op een verantwoorde-
lijke manierhetPapiamentu als
vak op debasisscholen te intro-
duceren.

De allerlaatstevraag van Me-
iaan was tenslotte wie de invoe-
ring en deverdere opleidingvan
de leerkrachten zal coördineren.

In het begin was daarvoor de
leerkracht Norwin Willem aan-
getrokken, maar het ziet er niet
naar uit,dathetBC wederom ge-
bruikzalmakenvan Willem(die
door het BC is geschorst als
ambtenaar - red.). Meiaan zette
een groot vraagteken bij de be-
reidwilligheid en de motivatie
van de ledenvanKopebo, dieop
vrijwillige basis enorm hunbest
hebben gedaan, maar wier
werkzaamheden door het BC
kennelijk nietzijn gewaardeerd.

Vorige vier jaargeen
onderwijs-beleid

Rudi Ellis verdedigtBC Bonaire:
Er dient een beleid te zijn, al-

dus Ernesto Meiaan, en hij
wenste expliciet van gedepu-
teerde Cicilia te vernemen wat
dan wel het onderwijs- beleid
was en welke plannen er zijn
voordekomende jaren.Het stop-
zetten van de invoering van het
Papiamentu kan aanzienlijke
consequenties hebben, aldus
Meiaan, nog buiten beschou-
wing gelaten dat Bonaire met
Curacao een protocol heeft gete-
kend over de samenwerking op
onderwijsgebied.

hoc beslissing te stoppen; even-
min achtte hetraadslid het op-
portuun dat het UPB/POB Be-
stuurscollege wat wilde ex-
perimenteren.

Met nadruk stelde hij dat de
invoering van het Papiamentu
in het basisonderwijs slecht
voorbereid was en dat de gehele
fraktie aanzienlijketwijfelsken-
de. Er is nog nooitmet de school-
besturen vergaderd over het-
geener eigenlijkzal gaan gebeu-
ren, aldus Ellis. De UPB-leider
vond hetbeter deervaringenvan
een jaarPapiamentu- lessen op
Curagao af te wachten, waarna
Bonaire dieervaringenkan eva-
luerenenvan lerenvan defouten
dieopCurasao zijn gemaakt.

Melaan vond het stopzetten
van het Papiamentu in het basi-
sonderwijs trouwens een klap in
het gezicht van deKopebo (Ko-
mishon Papiamentu den Ense-
nansa Bonairiano. Hij beaamde
tekunnen begrijpen datvoor ge-
deputeerde Cicilia politieke
overwegingengoldenom deeen-
maal ingezette invoeringalsnog
stop te zetten. Meiaan echter
wenste onder geen voorwaarde
té accepteren dat de invoering
niet goed was voorbereid onder
het vorigeBC en deKopebo.

"Het lijkt inderdaad een poli-
tieke zaak", aldus dewoordvoer-
der van dePDB, "wantreeds tij-
dens de verkiezings- campagne
benadrukten UPB en dePOBom
het hardst, datna deverkiezin-
gen de invoeringvan Papiamen-
tu zou worden opgeschort." Me-
iaan zei dathetonderwas echter
te belangrijk was om de invoe-
ring van hetPapiamentu als ad

Tijdens zijnspreekbeurt bena-
drukteMeiaan datgedeputeerde
Carmo Cicilia wel een bijzonder
goedereden moest hebbenom te
besluiten, dat bij het begin van
het schooljaar het vak Papia-
mentu niet zou worden inge-
voerd op de basisscholen. De
leerkrachten waren bevoegd,
terwijl de boekjes waren ge-
drukt.

Een unilaterale beslissing van
hetBC heeft de invoeringbelem-
merd, aldus Meiaan, die vervol-
gensop de hoogte gesteldwenste
te wordenvan de briefwisseling
die er was geweest tussen het
huidige BC en de minister van
Onderwijs James Woodley over
het stopzetten van deinvoering.
De vorige minister van Onder-
wijs, drs Linda Badejo Ri-
chardson, immers had de invoe-
ring een wettelijk karakter ge-
geven.

Tenslotte steldeMeiaan enke-

WETTELIJK

Ontwikkelingshulp
aan Suriname
in gewijzigde vorm

Nederland stelt eisen
KRALENDIJK -De employ-

eevan demaandbij hetFlamingo
Beach-hotel wordt gekozen door
alle hoofden van de afdelingen
van het hotelbedrijf. Gelet wordt
op houding, werklust en de ma-
nierwaaropaan dewerkzaamhe-den inhoudwordt gegeven. Voor
de maand oktober bleek Crisma
Albertus in aanmerking te ko-
men voor deuitgeloofdeprijs.Die
werd haar overhandigd door de
waarnemend assistent manager
Marelva Soliana-Pourier in het
bijzijn van personeels- manager
Elsie Pourier. In het midden
CrismaAlbertus.

Raadsvergadering
geschorst

Ellis deelde de bezorgdheid
van de PDB over het onderwijs.
Wel zei de UPB-fraktie- leider,
dat nimmer kan worden gesteld
dat ditBC geen Papiamentu in-
voerde uit politieke overwegin-
gen. In vier maanden bestuurs-
verantwoordelijkheid, aldus El-
lis, is geblekenwelke problemen
er in de jaren 1983 tot en met
1987 door de UPB zijn veroor-
zaakt, zeiEllis.

De voorzitter van de Simabo,
Norwin Willem, die volgens El-
lis notabene partijgenoot was
van detoenmalige gedeputeerde
van Onderwijs Franklin Cresti-
an, heeft meer dan acht maan-
den lang verzocht om een ver-
gadering met de gedeputeerde
van Onderwijs. Het is hem niet
gelukt om met het BC over on-
derwijszaken te spreken, aldus
Ellis.

Elliszwaaide alleloftoe aan de
oppositie- partij en met name
aan Ernesto Meiaan (PDB), die
zijn bezorgdheid uitte over de
gangvan zaken in hetonderwijs.
Hij bleek niet zo tevreden met
het feit, dat de oppositie- partij
PDB binnen vier maanden het
BC beschuldigde van nalatig-
heid, terwijl er vier jaar lang
(van 1983 tot 1987 onder het
PDB-bestuur) geen aandacht
was besteedaan deproblemen in
hetonderwijs.

KRALENDIJK — Hoewel
UPB-fraktie-voorzitterRudy
Ellis zijn gedeputeerde van
Onderwijs bekwaam genoeg
achtte bevredigende
antwoorden te geven op de
vragen van de raadsleden
van de oppositie, reageerde
hij opverschillende vragen in
deeerste ronde. Gedeputeer-
deCarmo Cicilia (POB) kwam
er in de raadsvergadering
van gisteravond nauwelijks
aan te pas.

BehalveAlipioe Goeloevan de
PDB was ook gedeputeerde Ra-
moncito Booi van de UPB niet
aanwezig.De agendapunten 'on-
derwijs' en 'de weg van Rincon
naar het Washington- park' zijn
echter geen zaken die onder ge-
deputeerde Booi vallen, aange-
zien Onderwijs een portefeuille
is van gedeputeerde Carmo Cici-
lia en DOW van gedeputeerde
JuanchoMeiaan.

KRALENDIJK — De
raadsvergadering van afge-
lopen vrijdag werd aange-
vraagd doordrie ledenvan de
oppositie- partij PDB. Opval-
lend was datAlipioe Goeloe
wel de aanvrage onderteken-
de, maar niet aanwezig was.
Nadat de leden die hetwoord
wensten, hun zegje hadden
gedaan, schorste gezagheb-
ber mr George Soliana de ei-
landsraads- vergadering tot
maandg23 november.De Nederlandse regering zal

dekomende ontwikkelingen in
Suriname met Argus-ogen vol-
gen. ZodraDenhaagvindtdat de
democratie in voldoende mate is
hersteld, treedt het samenwer-
kings-verdrag Nederland-
Suriname van 1975 in werking.
Het werd in december 1982 op-
geschort toen het Surinaamse
regime vijftien tegenstanders
vermoordde.

DEN HAAG — Als de poli-
tieke ontwikkelingen in Suri-
name hervatting van de ont-
wikkelings-samenwerking
met Nederland mogelijk ma-
ken, zal die samenwerking
anders verlopen dan in het
verleden het geval was. Op
hetdepartementvan Ontwik-
kelings- samenwerking in
Den Haag vindt men dat het
oude overleg-model in de
vorm van de CONS, de Com-
missie voor Ontwikkelings-
samenwerking Nederland en
Suriname, nietmeerkan wor-
den voortgezet. Dit schreef
gisteravondhetdagbladNRC
Handelsblad.

-door Victor Hafkamp-

TE HUUR GEVRAAGDOP \
BONAIRE

R ruimte geschikt voorkantoorruimte e.d.
\ centrum Kralendijk
\ Brieven ondernr. 19aan hetburovan ditblad, Curacao.

fHefeLokaldiPolis na Boneiru
TAPARTISBPA

D oneksn°n kv ultimo lunanan, kachónan salvahei hastakachónan di
gr *"dofionan ta laga los anochita matandokabritu na gran eskalarönt
|CeinJ. e siguiente medidanan io baiwórdu tumé.; rjr'(rante djaluna9di november tekv dia 20 di november 1987, riba
Ti»dl Hefe Lokal di Polis,Polis Io baikuminsé

tv'*AKACHO ENTRE 12'ORDl ANOCHI 15'OR Dl MAINTA.. «k.i?Ues di e periodo aki Io evalué eventual prolongashon di e
g^nnaiv ____
| S^A~lf f"! "ri Charles E.B. Hellmundweg 5

I t^ÉV/ ilX^ te1:8617

| \Xj \&J Cocktails& Cuisine
| £*% U uitom te genieten von ons november Drie Gangen

Oysterau natural
or

Nova ScotiaSalmon on toastwith cream cheese
* * *Navarin ofConcha la Indiene

I (tender conch in acurried Cream Sauce)

I Vegetableofthe Day
| RiceorPotatoe

* + *
| Dame Blanche

(Vanille Ice cream, topped with chocolate sauce)

* * "
Rolls and butter

* » *Coffee orTea
I y NA/L35.00or $28.00 + 10% servicecharge

'n« 8november zondags geopendvan 17.00 tot24.00uur
V Dinsdag gesloten (maandag 9 november gesloten)

WILLEMSTAD~ Tijdens een
korteplechtigheid dieonlangs in
Trupial Inn plaatsvond, heeft de
president- commissaris van de
Holding Company Curacao
Reintje Martina een compleet in-
gerichte bus overhandigd aan de
manager van het hotelEdzel Fil-
let. De Holding Company heeftdeze busaangebodentergelegen-
heid van de verbetering van de

■- servicevanhethotel.Hethotelbe-
schikte over een oude bus diesteedsgerepareerd moest worden
en het management kopzorgen
bezorgde. De nieuwe bus kan 26
hotelgasten vervoeren. Foto: Het
moment datReintje Martina desleutel van de bus overhandigt
aanEdzelFillet inhetbijzijn van
enkele staf-leden, Ben Rosheu-
vel, directeur van de HoldingCompanyen enkelefunctionaris-sen van het Toeristenbureau.

Enfasis Radial

De toegangsprijs voor de kof-
fiemorgen bedraagt vijf gulden
en er is een deurprijs te winnen
van Spritzer en Furhman.

Tijdens de Kerstdagen ver-,
zorgt deFuhuso een dansshowen
het optreden vaneen goochelaar
voor dove kinderen in het SSK,
een Kerstshow voor geestelijk
gehandicapte kinderen, eenKerstshow voor bejaarden van
Huize Welgelegen en een
Kerstshow inhetmrgVerrietIn-
stituut.

Fehuso organiseert
koffiemorgen

WILLEMSTAD —Morge-
nochtend organiseert de Fun-dashon Hubentud Social 2000
(Fuhuso 2000) een koffiemor-
gen. De koffiemorgen vindt
plaats in de Asosashon di Musi-ko, San Matheowijk zhen begint
omtienuuren duurttottwee uur
's- middags.De opbrengsten van
deze morgen worden gebruikt
voor het kerst- programma van
deFuhuso 2000.

Op het departement voor Ont-
wikkelings-samenwerking wor-
denmomenteel maatregelenge-
nomen om te voorkomen, dat
Den Haag door nieuwepolitieke
ontwikkelingen in Suriname
wordt overvallen. De toestand,
waarin de vroegere ontwikke-
lings-projecten en de Surinaam-
se economie zich bevinden,
wordt in Den Haag nauwkeurig
bijgehouden. Met Nederlandse
bedrijven, waarin vroeger veel
geld is gestoken, is het ronduit
treurig gesteld.

Volgens artikel 70van debeg-
roting van 1988zal voor Surina-
me in geval van hervatting een
bedrag van honderdmiljoengul-
denNederlands ter beschikking
komen. Van de 2,7 miljard, die
Nederland in 1975 per verdrag
toezegde voor een periode van
tientotvijftienjaaris 1,6 miljard
gulden over. Bovendien is er van
deookin hetverdragopgenomen
500 miljoen gulden aan garan-
tie-middelen en 300miljoen gul-
den voor 'eventualiteiten' nog
maar nauwelijks iets gebruikt.
In totaal kan Suriname nog 2,4
miljard guldenkrijgen.

VERDRAG

WILLEMSTAD—Maandag 9novemberomachtuur's- avondsin het Peter Stuyvesant College
organiseert Amnesty Internati-onal Curacao een schrijfavond
voor de schending van de men-
senrechtenin Guatemala.

Tijdens een studiebijeen-
komst over vakbonds- aangele-
genheden in het Emaus Confe-
rentiecentrumin Escuintla (Gu-
atemala) zijn op24 augustussol-

" daten en politiemensen het ge-
bouw binnen gedrongen en heb-
ben zestien mensen gevangen
genomen. Sindsdien is er niets
meer van deze zestien mensen
vernomen.

Deze schending van de men-
senrechtenwordt in dekrant van
"Amnesty International" aan de
orde gesteld. Amnestyroept alle
mensen op om tegen deze gang
van zaken te protesteren. De
schrijfavond vindt plaats in lo-
kaal9/10ofll.

Amnesty

WILLEMSTAD—EnfasisRa-
dial, het wekelijks radioprog-
ramma van de Schooladvies
Dienst zal deze week de nadrukleggenopderelatie tussen school
en werk en hoe leerlingen deze
overgang ervaren. Het is een ge-
geven datde schoolmedebepaalt
welke richting een leerling later
opgaat. Maar kan de school wel
aan deze taak voldoen? EnfasisRadial istebeluisterenviaRadioHoyer 1 woensdag 11 november
om half twaalf 's- morgens, Ra-
dio Kórsou FM, vrijdag 13 no-
vember om half acht 's- avonds,
zaterdag 14 november om half
twee 's- middags via Radio Cu-
rom Z-86 en zondag 15november
om elfuur 's- morgens viaRadio
Caribe.

Den Haag wil met Suriname
opdezelfde wijzeeenbestedings-
overlegvoeren, zoals hetdatook
met andere ontwikkelings- lan-
den doet. Volgens Den Haag
moeten beide partijen als 'gelij-
kwaardige partners' en volgens
'redelijke criteria' de prioritei-

ONTWIKKELINGSLANDEN

WILLEMSTAD—Maandag 9
tot en met vrijdag 13 november
kunnen bij de politiewacht Rio
Canario allefietsen worden op-
gehaald die in het verleden in
bewaring zijn genomen. Tussen
acht uur 's- morgens en zes uur
's- middags kunnen de eigena-
ren, doorvertoningvan eeniden-
titeits-bewijs hunfiets wederom
in ontvangst nemen.

Defietsen dienietrijklaarzijn
of niet aan de technische eisen
voldoen, dienen, indien zij niet
aan depolitiewacht gerepareerd
kunnen worden, met een
transportmiddel te wordenafge-
haald.

Fietsen worden
vrijgegeven

Het gevolg was datKralen-
dijk, Belnem, de luchthaven en
Aiscovan elektriciteitverstoken
bleven. De beschadiging was
ernstig enkon niet binnendege-
plande tijd worden hersteld. Als
gevolghiervanwerdbesloten om
bepaalde wijken (Antriol, Niki-
boko, Tera Cora en Belnem) uit
te schakelen, zodat Kralendijk
wel gedeeltelijkvan elektriciteit
kon worden voorzien. Nadat het
verbindings- stuk was gerepa-
reerd, kon in dewijken weer ge-
deeltelijk van stroom worden^
voorzien. Gisterenlegde WEB de
laatste hand" aan de werkzaam-
heden, zodat het probleem is op-
gelost.

Vervoersboycot
EI Salvador

SAN SALVADOR- Salvado-raanse rebellen hebben eennieuwe boycot afgekondigd te-genhetvervoer opdewegen vanEl Salvador. De hoofdwegenwerden geblokkeerd waardoorpersonen- en vrachtverkeerver-lamd werden. Het is de zevendekeer dit jaar dat het verzet hettransport boycot. In een verkla-ring zegt de guerrilla-beweging
FMLN dat deboycot een vergel-
ding isvoor de moordopde men-
senrechten- activist Herbert
Ernesto Anaya.

Woensdagbleek eenbetonnen
afdekplaat, dieboven een kabel-
put ligt, ernstig beschadigd te
zijn. In dezeput lag ookdereste-
rende hoogspannings- kabel die
daar aan de doorgaande kabel
was verbonden door een mof
(verbindings- stuk). Dat verbin-
dings- stuk was eveneens be-
schadigd en hetWEB achtte het
daarom noodzakelijk om ook de
resterende kabel uit te scha-
kelen.

KRALENDIJK — Vrijdag
heeft het WEB de tweede
hoogspannings-kabel in be-
drijf genomen om te zorgen,
dat de elektriciteits-voorzie-
ning op Bonaire weer gega-
randeerd kan worden.
Dinsdag bleek dat — ver-
moedelijkalsgevolgvan hevi-
geregenbuien — een van de
beide kabels dievan hetWEB
richting Kralendijk lopen,
kortsluitings- verschijnselen
vertoonde. Men besloot toen
dezekabel te ontlastenenalle
stroomvoorziening op deres-
terende hoogspannings- ka-
bel te schakelen. Over deze
kabel moest Kralendijk, Bel-
nem en de Aisco voorzien
worden van elektriciteit

Stroomstoring
doorkortsluiting
hoogspanningskabel

"Vroeger werd alles klakke-
loos aanvaard, omdatNederland
bang was beticht te worden van
neo-kolonialisme.Dat isnu afge-
lopen", alduseen ambtenaarvan
het departement voor Ontwik-
kelings-samenwerking, dat nu
onder minister drsPietBukman
valt.

Nederland wil de ontwikke-
lings-samenwerking met Suri-
name duidelijkeen anderkarak-
tergeven. Daarbij wordtgedacht
aan het model van de We-
reldbank en de Internationale
Ontwikkelingsbank.

ten bekijken. Zo zullen de dele-
gaties niet meer een vaste sa-
menstelling hebben.

AMIGOE 15

Met diep leedwezen maken wij het overlijden be-
kend van de heer

EUSEBIO ANTONIO BIRGINIA
In leven gepensioneerdevan onze maatschappij
na 29 dienstjarenbij de KLM/ALM.
Zijn nagedachtenis zullen wij in ere blijven
houden.

Hij ruste in vrede.
Direktie enPersoneel

NRDfiG7NOV€MB€RI9B7

BONAIRE AGENDA VERGADERING EILANDSRAAD BONAIRE
Oppositie hekelt beleid
BC op onderwijs-gebied



a.s. Zondag v.a. 12 uur
Heerlijk Surinaamsetenver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
Saoto Soep.

Adres: Cassandraweg 16
Telf.: 72860

r^MENSAJE
Promoshón pa produkto-
nan deskonosf.
Pa mas informashon por
pasa na

LABADERA PLAZA
Sta. Rosaweg 129

despues di s'or diatardi.

TE HUURGEVRAAGD^
URGENT 1

WONING evt.
APPARTEMENT

voor 1 pers, 2 è 3 slaapkamers,
nette buurt, bereid tot vooruit-
betaling.
Tevens

OPPASHUIS
voor ouder echtpaar
december en januari.

Tel.: 616868/9
tijdenskantooruren J

>
Aannemers en Elektrische

ingenieursburo's/installateurs

OPGELET!!!
Nu kan Ketech Caribe N.V. U ook van dienstzijn met
laagspanningsverdeelkasten van het merk "HAF".

Wij bouwen de elektrische verdeelkasten lokaal, naar
Uw eigen ontwerp en conform de nieuwe NEN 1010-
-voorschriften. Alle onderdelen hebben wij vanzelf-
sprekend in voorraad.

Voor meer informatie: l~^Tö*S floYr:f~ri~}

CARIBE N.V.
Schottegatweg Oost 171
Tel.: 70109/70110

V.G.K.S.
deelthierbij mede in het bijzonder aan haar leden
en zakenrelaties dat haarkantoor

«

per 16november a.s.
gevestigd zal zijn op de bovenverdieping
van deMedische dienstvanRefineria Isla
Curacao.

In verband met deze verhuizing zal hetkantoor

gesloten zijn van .
10november tot 13 november

MAJORHOTELINCURACAO
requires the services ofa
CONTROLLER

The individual in question should possess:
- strong leadership abilities
- 6 years experience with a minimum of 3

years in the hotel industry
- the degreeof B. A.
Preferred consideration will be given to an
Antillean Resident with the above ex-
perience.
Please sendcomplete resumé toP.O. Box
2178 before November 15,1987.

k )

UITNODIGING
In hetkadervan de De ia Try Ellislezingencyclus van de UNAzal

PROF. DR. B. SEDOC-DAHLBERG
op woensdagavond 11 november een lezing houden over
KLEINE LANDEN IN DE GROTEWERELD
Binnenlands beleid en de invloed van de wereldmachten in het
Caribisch gebied.
Prof. Dr. Sedoc is verbonden aan hetCenter for Latin American
studiesvan de Universiteitvan Gainesville.
Plaats : Aula-UNA
Datum : Woensdag 11 november1987
Tijdstip : 20:30uur
Taal : Nederlands
Toegang : Vrij. ,

De Rector-magnificus UNA
Mr.drs. Alex Reinders. \sgj/ || || jjS■ - UnlvOTidat Washonal dl Antia |

Urwersiieitvan de Nederlandse AnMteii
Unvonriy of ttw NclheTtandsArtMes
(Jiwuradod do kis AiiiMnsNeu Im«lcs.is

—r—— ■ —
Sta. Rosaweg 40 * /g^\

maakt bekend datmet ingang / S^M ]
van 9 NOVEMBER hun telefoonnummer 673094 16 WJ
veranderd wordt in 74959

CURACAO OPGELET
HET IS ER WEER!

Speciaal ingevlogen voor Curacao,
Speciaal geselecteerd voor Curacao,
De wereldbekendepick-out

LARGE
FRESH FROZEN SHRIMPS^

uit Suriname /^c\^^Haal het snel voor het te laat is. *^^itjki
De voorraad is beperkt!!
Prijs per doos van 2 kilo's (5 \bs.)éF^^^W^X^&

MA -f QEDuur llHjiOSi 1 maar waar voor Uw geld.
Adres: Gladiolenweg no. 8 Mahaai

V A Ai A> J» J
< GEVESTIGD

Tandarts J. Stienen
Te Bioresearch Medical

Dental Clinic
Adjudantenweg 14-A-- 74904

} UITNODIGING (
\ In het kader van de opzet van een Case-Register voor de J/ Geestelijke Volksgezondheid op Curagao zal <l mw.dr. G.H.MJVI. ten Hom j)op dinsdag 10 november een lezing houden met als titel: /
f "De Mogelijkhedenvan een Register GGZ" j
/ Dr.tenHorn, sociologe, is verbonden aan deWHOCollabo- /
/ ratingCentreforTrainingandßesearchinMentalHealthen \
l aan deAfdeling Sociale Psychiatrievan deRijksuniversiteit I
\ te Groningen. /
( Plaats : Aula UNA ]V Datum : dinsdag 10 november 1987 J) Tijdstip : 20.00 uur \
[ Toegang : vrij. j

svc
De Stichting Verpleeghuizen Curacao

maakt bekend
de AANBESTEDING van
"De levering van medische instrumenten,
bedden en rolstoelen voor het nieuwe
verpleeghuis te Groot Piscadera."

Datum aanbesteding:
18 december 1987.
Inlichtingenvergadering:
21 november 1987(zaterdag) om 10.00uur opdebouw-
plaats te Groot Piscadera.

Bestek verkrijgbaar:
tegen betaling van ’.25.- bij SeSc Secretarial Services,
Totolicaweg 5, van 9-12 uur en van 3-6 uur.

Het Bestuur.

. ftffiT&L
J^r (Asosasnon Antiana pa Hurista)

UITNODIGING
Opvrijdag 20november 1987organiseert deAntilliaanse JuristenVereni-
gingeen

CONGRES
HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

Knelpunten en aanbevelingen vanuit diverse juridische invalshoeken.
Preadviseurs : — Mr. J.P.Jackson("omstandigheden diekunnen

leiden totfricties binnen het huwelijk")

— Mr. C.A.A. Nicastia ("het Antilliaanse
Echtscheidingsrecht onderde loupe")— Mr. G.C.A. Smeets ("aan elkhuwelijkkomt een
einde")— Mr. D. Leo ("fiscale gevolgen van huwelijken
echtscheiding")— Mr. S.E. Romer ("echtscheiding internationaal
bekeken")

Moderator: Mr.Drs. G.H.Lieuw
Kosten: —leden gratis— niet-leden/. 15.-

De inschrijvingvan niet-ledenkan vanaf 13 novem-
ber 1987 geschieden ten kantore van Tarma Trust
Management N.V.,Polarisweg 35.
Ookopdedagvan het congreszalervanaf 17.30uur
gelegenheidzijntot inschrijving opdepatiovan de
U.N.A.

Plaats: AuIaU.N.A.
Tijd: 17.45 -18.15 uur: ontvangst op de patio met

stokbrood
18.15 - 21.15uur: congres
borrel na afloop.V A

l lfflnPfl I as. ZONDAGB NOVEMBER « fi 'j[VfAs*tJ open van 10.00-14.00 uur %j=j
\ I ZONDAG SPECIALS m,
# Iww Wm\^^L 'J PROFITEER VAN ONZE BONUSKAART!! Jr-L^Wm
" Tevenskans op een 1ste prijs van ’.5000.- cash IL
« of één van de 10prijzen van ’.500.- cash. wL," n

j I " BLOEMPOT'S BOOK-TOY Jffi|§^
5 + GIFTSHOP

s-ennial caribe "==4. verzekeringen
(i

heeft op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een »

LEVENSVERZEKERINGS
INSPEKTEUR (TRICE) 1
l:

Onze gedachten gaanuit naareen kracht dietenminste in het bezit is
vaneen HAVOof VWO diplomaofeen gelijkwaardigeopleidingenover ■zeer goede contactuele eigenschappenbeschikt.
i

Kennis van de levensverzekeringsbranche is niet noodzakelijk doch
wel is voor een gedegen uitvoering van dezefunktie een ruime erva-
ring op het gebied van "sales promotion" vereist evenals een leeftijd
van ± 35 jaar. Ü
Wij bieden de geschiktekandidaat een goede salariëring en gunstige
secundaire arbeidsvoorwaardenaan.

Een psychologischetestzal deel uitmakenvandeselektie-procedure.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de afd. Personeelszaken van
ENNIA Caribe N.V., J.B. Gorsiraweg 6 of P.O. Box 581.
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SET ONE STOP "SB
AUTOMOTIVE SERVICE

* WEG NAAR WELGELEGEN 38
M^ TEL 623216/624143/624812 M

JOB^k if^UL Transmlssión ,
*p**^ /^ \. Company

\t ■Z4912 * / llini r\f l.i mauue«ual«teiy^jr^r>
_

AUTO PARTS \mIMm^.LA'_AAZ,]
'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 ~ EQUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2

#^Concordiastraat 40, Willemstad, Curacao tel. 616988 llüSsE*Pondfiil 59, Philipsburg, Sint Maarten, tel. 22172

Als automatiseringsbedrijf dateen naamteverliezen heeftin Europamaar zeker
ook op de Antillen hebben wij beloofd bij de aankondigingvan de

één van de beste te zijn, absoluut de beste service te hebben, uit voorraad te kunnen
leveren, en degoedkoopste te zijn. Kleine leveranciers doen ons na, en gebruiken
dezelfde teksten en opzet om merkloze producten aan de man te brengen. Er is één
verschil. Minihousevoelt zich verplichthaarbeloftes natekomen. Dit is dereden datUnu
kunt inschrijven voor een compleet Minihouse Personal System met:

* Graphics Amber 12"beeldscherm op draaibare voet, Monochroom/Graphics-

* Io3 M°b' Seaaate Ijjm'i'i'iV 'iiïiïiYiïi'tfjïjri * U kunt gratis kiezenhLhhL Seagate TEI; uit alle beschikbareHarddisk KM ;; pC-<softwarP oak-*lserië|e,2parallel en j mflfflflQïBoWß Bh etten '
* !urboloPBB°2 Intel Mi- Ml * van Spreadsheed tot

croprocessor 8 Mhz. i 1$ I wordprocessor, en
* Clock Calendar with ÜJggj ü-ü accounfng.

battery backup and jl |l; ll ;|[UU jßinrM^M^m^
* B expansion slots immuun WrWPffiMïmP
* 640 Kb Memory J'i i ndL

diskdrive *ÊmmmÊmKmßÊmmKmmmaÊi^ammammiiammi^mMamm __
* AT-Style Keyboard fully IBM-PC/XT Compatible /c.MnM„i»« m.n.iiit ï
* MS DOS 3.20 + GW Basic and nn»ratinnal manualC Financiering mogelijk J
* één jaarvolledige garantie op materiaal én ar-

beidsloon.
Wilt U beschikken over niet voorradige software voor PC's, bestellen wij ditvoor U, en
zullen dit gratis aan U verstrekken. Hiermede heeft U de keus uit enkele honderden
gratis Software pakketten naar Uw eigen inzicht te kiezen.
Indien U nu inschrijftop dit systeemzoals in dezeadvertentie beschreven
betaalt U voor deze complete Minihouse Personal Computer.

HfTjOFQa aaaaQ)Ba
Komt U even langs, U kunt het systeemzelftesten en wij zullenvragen die
U heeft graag behandelen. Schrijft U in voor dit systeem, dan beschikt U
vóór de feestdagen over een computer van debeste kwaliteit, waarvan U

%^ dezekerheid heeft dat service altijd beschikbaar is. L J
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