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Nieuws in vogelvlucht
BAYRUT—In het ziekenhuisvan

"k VS universiteit in W-Bayrut isvandaag een bom ontploft die ver-
-8t°ptwasin een dooschocolade.Bij de
Aanslagkwamen 7 mensenom en lie-
ten 20 personen verwondingen op.
ynder de doden de 37-jarigevrouwa'e de doos het ziekenhuis bin-
nenbracht. Aangenomen wordt dat
"e vrouw onder invloed van verdo-
ende middelen was en is aangezet*t het plegen van de aanslag.

*****MEXICO- STAD— In een buiten-
*>jk vanMexico- stadzijnvrijdag 40
"termen om het leven gekomentoen
*enbus van de wegraakte en in een 3
j&eterdiepmeerstortte.Hetwasmis-
JBop het moment van het ongeluk.

nderdeslachtoffers zijnveelkinde-
"?ni die op weg waren naar school., Ui mensen werden gewond, zo deel-e een woordvoerder van het

NEW YORK —De aandelenkoer-
*n op de effectenbeurs van Wall,treet zijn vrijdag gedaald na don-
Jr°ag nog met 61 punten gestegen■ *ijn. Vrijdag daalde deDow Jones
'ndex met 25,20 punten tot 1935,01
jpnten.Een duidelijkereden voor de
a'mgwas niet aan te geven.

*****Washington — De commissie
Strijdkrachtenvan deVS Se-

"pat heeft de voltallige Senaat vrij-
jS,a 8 aanbevolen de benoemingvan
Valuedtotnieuwe ministervan De-
*n»ie te bekrachtigen. Carluccierd vorige week voorgedragen als
Pvo|ger van Weinberger, die zijn

°*?alag indiende in verband met de
gezondheidvan zijn vrouw.

*****y GENEVE — SU- onderhandelaar
jJ^tsov is vandaag aangekomen,n waar hij met de Ameri-
'aan Kampelman gaat proberen de,aawte problemen voor een INF- ak-
°°rd op te lossen. De voorwaarden

deverificatie van het akkoordorften nogeen probleem.

NAIROBI—Dekranten inKenya
j edenvandaagophunvoorpagina's
Jv een VS zendings- organisatie
'TldinzameltompresidentArapMoi
i n val te brengen. Zij drukten een

jujlleafvan dominee Caswell uit
dek" aronna, maar die ontkende
drLi e^ geschreven te hebben. Het
Cl»as geld bijeen te brengen met, j*doel deblanke regering in ZAin
*tzadelte houden.Daartoe zou menarte leiders moeten wippen.

*****JOHANNESBURG— Een 15- ja-
SeZA zwarte jongenis door andere
arten gedood in de provincie Na-

Beli heeft depolitievandaagmee-
br we^'kaderebijzonderhedenont-

!" HAMBURG — Leden van de mi-
v

u"organisatie Greenpeace hebbenndaag in Dresden geprotesteerd
EIÜ.n e vel"vuilingvan de rivier de

'"e doordeDDR. Greenpeaceheeft
u ar eigen zeggen 45 monsters van1Elbe- drinkwater genomen en
t ar de Duitse Bondsrepubliek ge-
iB nsPorteerd. Bij analyse daarvan
Bftyastgesteld dat daar onder meer
J/^eninaanwezigwaranvangiftigeare- metalen als lood, arsenicum0cadmium.

y^LOMBO — Een prominent lid
Van g Mangrijksteoppositie-partij
verm is vrijdag door Tamils
dem °°r(*' c P°^tie neemt aan dat
TV °?rdhetwerkisvan ledenvan del«Oul-Tijgers.

yj^L-MANAMAH—Eenonder SU-
een VaTen<*tankschipheeftvandaag
liilr ?^n gesignaleerdin het noorde-

van de Perzische Golf. Het
"eepvaart- verkeer werd ge-

lwTBcnuwd. De Italiaanse marine
g. t woensdag verklaard dat haar
ije

ePen een mijn onschadelijk had-
bev emaa^t die zich op het traject
y. ondvan eenkoopvaardijschip dat
j n oaudiarabiënaar Kuwayt on-

*****
j^ AtßO—Kuwayt heeftalsvierde
tiet L*e *a besloten de diploma-
«er f "etrekkingen met Egypte te
Sa»

8 et wer<* voorSe"
Èn7-n r e Verenigde Arabische

""raten, Iraq en Marokko.

jJ^ARSCHAU—PoIenzalvolgend
' de huren en brandstof- prijzen

6n jmaximaal 200procent verhogen
Üeld VoedBelprijzen zullen gemid-
ue et procent omhooggaan.
om**^ 8" verhogingen vormen eenvornv^ee' van economisch her-
*in ngs" Pr°gramma van de rege-
er? pr*Js" stijgingenzullen wor-
(j.i gecompenseerd, maar sommige
tyde?.van de samenleving zullen
yaelrjk aan koopkracht inboeten.

Een Amerikaanse uitkijk op het
oorlogsschip USS Barbour
County datKuwaytse tankers
doordeGolfnaarKuwayt brengt.
De spanning in deGolf is inmid-
dels weer toegenomen.

West-Berlijn
Villa Wannsee
gedenkteken
WEST-BERLIJN — De

villa Wannsee in West-
Berlijn,waarin denazi'sop
20januari1942besloten tot
de "endlosung der,j«-
denfrage" — de stelselma-
tige uitroeiingvan het Eu-
ropese jodendom— wordt
gedenkteken. Dit is na een
zittingvan deWestberlijn-
se senaat van twee dagen,
bekendgemaakt door bur-
gemeester Eberhard
Diepgen.

De Amerikaanse schrijver
Elie Wiesel, winnaar van de
Nobelprijs voor de vrede, zei
op een desbetreffende bijeen-
komst dat de Duitsers in het
gedenkteken dekans krijgen
inhetreine tekomen methun
recente verleden. De wethou-
der van onderwijs van West-
Berlijn, Hanna-Renate Lau-
rien, zei datde villa geen mu-
seum zou worden. De holo-
caust zal in afwisselende ten-
toonstellingen worden gedo-
cumenteerd. Het definitieve
beeld moet nog ontstaan. De
senaat had deskundigen uit
Israel, de Verenigde Staten,
Polen, Oostenrijk en de
Bondsrepubliek Duitsland
uitgenodigd om over deplan-
nen van gedachten te wis-
selen.

Andere staten weigerenprodukten uit Goias

Brazilianen aangeklaagd na
vrijkomen radio- activiteit

SAO PAULO — ZevenBra-,
zilianen, onder wie een hoge
functionarisvan deNationale
Commissie voor Kernenergie
(CNEN), zijn in staat van be-
schuldiging gesteld in ver-
band met het stralings- onge-
luk waarbij vier mensen zjjn
omgekomen.Ditheeftdepoli-
tic meegedeeld.

Het ongeluk gebeurde in sep-
tember in Goiania in de staat
Goias, nadat twee jongelui een
niet meer gebruikt apparaat
voor radiotherapie, waarin zich
giftig Cesium bevond, uit een
verlaten particuliere kliniek
hadden gehaald. Het betrof de
ernstigste ontsnapping tot dus-
ver uit een medisch apparaat.
Zeker 60 mensen raakten meer
ofminder ernstigbesmet metra-
dio-activiteit.

Naardepolitie- woordvoerder
meedeelde is Jose de JulioRo-
sental, de CNEN- directeurvoor
kern- installaties, in staat van
beschuldiging gesteld op deaan-
klacht dood door schuld. Als hij
schuldig bevonden wordt, kan
hij tot eengevangenis- straftus-
sen een en drie jaarveroordeeld
worden.

Tegen Sebastiao Carvalho, de

coordinator van de afdeling Ge-
zondheidszorg in de staat Goias
is eenzelfde aanklacht geformu-
leerd. Dat hij in staat van be-
schuldiging gesteld is, heeft tot
heftige kritiek onder zijn me-
dischecollega's geleid.Zijmenen
dat de regionale gezondheids-
autoriteitenniet demiddelen ge-
kregen hebben om toezicht te
houden op de oorzaken van stra-
ling.

Eerder heeft de politie be-
schuldigingen ingebracht tegen
vijfmensen, die allenmet dekli-
niek te maken hebben. Zij moe-
tenrekening houden met gevan-
genisstraftussen vieren dertien
jaar.

Gouverneur Henrique Santil-
lo van Goias, die met president
José Sarney geproken heeft, zei
na hetonderhoud dat defederale
regering 15 miljoen dollar be-
schikbaar gesteld heeft voor het
stralingsvrij makenvan destaat
Goiania.

Het stralings- ongeluk heeft
ernstige gevolgen gehad voor de
economie van Goias. De handel
met andere Braziliaanse staten
is met 20 tot 30procent gedaald,
omdat veel zakenlieden weiger-
den producten uit Goias te
kopen.

RAKET VOOR SUPERTANKER BEDOELD
Bergingsschip in Golfmet raket tot zinken gebracht

Doden bij Iraakse
aanval op schepen

LONDEN—lraakse gevechts- vliegtuigen hebbenvrijdagin
de Golf een bergingsschip met een raket tot zinken gebracht.
Daarbij werdentwee opvarenden gedood.Ditheeftdescheep-
vaart- verzekeringsmaatschappij Lloyd's in Londen meege-deeld. Het bergings- schip 'Semco' werd getroffen toen het de
brandende Griekse supertanker " Fortuneship L", die in denachtvan donderdag opvrijdagtweemaal doorExocet- raket-
ten was getroffen, te hulpkwam. Deraket was waarschijnlijk
voor de supertanker bedoeld. VolgensLloyd's zouden bij deaanval zeker vier mensen gewond zijn geraakt. Lloyd's gafgeen bijzonderheden over de identiteit van deslachtoffers.

Volgens scheepvaartkringen
heeft het in Singapore gevestig-
de bergings- bedrijf Semco als
enige toestemmingvan Iran om
in het door Teheran tot "oor-
logszone" verklaarde gebied te
opereren.Eenwoordvoerder van
de bergings- maatschappij Smit
Internationale verklaarde des-
gevraagd dat haar slepers
slechts bij hoge uitzondering in
het "oorlogs- gebied"komen.

De 268.081 ton metende
Griekse supertanker Fortunes-

hipL werdafgelopenwoendagop
sleeptouw genomen door twee
bergings- schepennadathetdoor
Iraakse gevechts-vliegtuigen in
brand was geschoten. Indenacht
van donderdag op vrijdag werd
het schip door nog twee Exocet-
raketten getroffen. Volgens
scheepvaartkringen was de be-
manning van de Fortuneship L
na de nachtelijke aanvallen al
aan boord gegaan van een ande-
re sleepboot. Het tankschip is
door Irangehuurd om olietever-
voeren vanafhetnoordelijk gele-
gen olielaad- station op het ei-
landKharg naar in het zuidelij-
ke deelvan de Golfgelegenover-
slag- stations, die minder vaak
aan Iraanse aanvallen
blootstaan.

Een legerwoordvoerder in
Baghdad deelde mee dat de
Iraakse luchtmacht vrijdag vijf
"grote maritieme doelen" (een
term waarmee doorgaans
tankschepenworden aangeduid)
heeft aangevallen. Uit onafhan-
kelijke bron was echter geen be-
vestiging te krijgen voor al deze
aanvallen.

DRUK VERHOGEN
Volgenswaarnemersprobeert

Iraq met de luchtaanvallen
kennelijk de drukop Iran te ver-
groten na de voor Baghdad
gunstigverlopen Arabische Top-
conferentie in Amman waarop
Iran veroordeeld werd wegens
zijn weigering gehoor te geven
aanResolutie 598van de Veilig-
heidsraad. Daarinriep de Veilig-
heidsraad Iran en Iraq op de vij-
andelijkhedente staken.

Iran reageerde vrijdag op de
uitkomst van de Arabische top
met een oproep tot mobilisatie
van "alleburgersdiein staatzijn
aan deoorlogdeeltenemen".Tij-
dens een redevoering ter gele-
genheidvan detraditionele vrij-
dags- gebeden opde universiteit
van Teherankondigde de Iraan-
separlements-voorzitterHashe-
miRafsanjani een nieuwereeks
offensieven "op allefronten" te-
gen Iraq aan.Rafsanjani voegde
eraan toe dat het offensief zich

mogelijk ookzalrichten tegen de
Amerikaansevlootin de Golf.

MOBILISATIE
Volgens de Iraanse parle-

ments-voorzittervormt demobi-
lisatiehetbeginvan een nieuwe
fase in deoorlogmetIraq, diehij
een logisch gevolgd noemdevan
derecente ontwikkelingenop di-
plomatiek en militair gebied.
"Allen die het doen voorkomen
alsofzijtegen Israëlstrijdenheb-
ben zich nu tegen ons gekeerd.
De oorlog neemt zo veel grotere
dimensies aan", zei Rafsanjani
in een verwijzing naar de Ara-
bische top in Amman.

Volgenswaarnemers isIran al
enige tijd bezig zijn troepen-
macht indezuidelijke sector van
het front te versterken voor een
nieuwe aanval op de Iraakse ha-
venstad Al- Basrah, de opeenna
grootste stad in Iraq.

ENORME VERLIEZEN
Iraanse troepen slaagdener be-
gin dit jaarin tot op negen kilo-
meter van de stad op terukken,
maar werden later door het
Iraakse leger teruggedreven.
Tijdens dedrie maanden duren-
degevechten om Al-Basrah zou-
den volgens een vertrouwelijk
militair rapport van het Iraanse
parlement 70.000 Iraanse mili-
tairenzijn omgekomen. In ande-
re schattingen wordt van

200.000 doden gesproken.
Volgens Iraansebronnen zou-

denverscheideneIraanseleiders
uit bezorgdheid over de enorme
Iraanse verliezen -overigens
vergeefs- hebbengeprobeerd ay-
atollahruhollahKhomeini tebe-
wegen tot een iets gematigder
opstelling. In een vraaggesprek
met het blad 'Ettelaat' stelde
Rafsanjani deze zomer deIraan-
se oorlogstaktiek voor het eerst
openlijkaan deorde. Hijwees er-
op dat Iran dekeus heeft tussen
een uithoudings- oorlog die be-
trekkelijk weinig kost en het
normale leven in het land nau-
welijks verstoort,maar waarvan
het resultaat heel onzeker is, of
van een oorlog op leven en dood.
Dit laatstezouvolgensRafsanja-
ni maandenlange offensieven
vereisenen de inzetvan alle mid-
delen waarover het land be-
schikt.

Onterechte aanhouding diplomaat

Nederland biedt
Suriname excuses aan

DEN HAAG — Nederland
heeft vrijdag aan Suriname
spijt betuigd voor de onter-
echteaanhoudingvaneen Su-
rinaamse diplomaat door de
Rotterdamse politie afgelo-
pen zondagavond. Een
woordvoerder van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken
heeft ditdesgevraagd meege-
deeld.

Uit onderzoek door hoofdcom-
missarisJA.Blaauwvan deRot-
terdamse politie is gebleken dat
de aanhouding van de derde se-
cretaris van de Surinaamse am-
bassade in Den Haag niet
rechtmatig was. De aanhouding
is in strijd met bij verdrag gel-
dende internationale regels in-
zakediplomatiek verkeer. In een
uitvoerig gesprek vrijdagmor-
gen tussen de tijdelijk zaakge-
lastigdevan Suriname inNeder-
land Antonius en chef- protocol

van het ministeire van Buiten-
landse Zaken mr. baron J.C.P.
Speyart van Woerden heeft Ne-
derland duidelijk gemaakt de
gangvan zaken te betreuren.

Twee surveillerende agenten
hielden de diplomaat aan omdat
hij stadslichten voerde in plaats
van gedimd groot licht.De diplo-
maat weigerde zijn autopapie-
rentetonenmaarlietweleenpas
zien waaruit zijn diplomatieke
status bleek.Daarop werd de di-
plomaat overgebracht naar het
politiebureau. Navraag leerde
dat de diplomaat nog een boete
van enige honderden guldens
haduitstaan.Nadathij zijnauto-
papieren alsnog liet zien en de
boetebetaaldekon de diplomaat
het bureau een uur later ver-
laten.

De agentenhadden echterniet
totaanhoudingmogen overgaan
maar meteen na de weigering
van dediplomaatzijn autopapie-
ren te laten zieneenproces-ver-
baal moeten uitschrijven. De Of-
ficier van Justitie zou daarna
over de kwestie in contact moe-
ten treden met het ministerie
vanBuitenlandse Zaken.

TOTALE OORLOG
De opperste defensieraad die

onder leiding staat van presi-
dentAliKhamenei, heeft nu ge-
kozen voor een totale oorlog na-
dat hij daartoe donderdag toes-
temming hadgekregenvanKho-
meini. In een brief drong Kho-
meini, dieopperbevelhebbervan
de Iraanse strijdkrachten is,
donderdag aan op het mobilise-
ren van "alle middelen om de
eind- overwinningtebereiken".

Lokale computer-industrie beschermd

VS straffen Brazilië
met hogere invoerrechten

WASHINGTON — De VS
hebben extra invoerrechten
ingesteld op hun import uit
Brazilië ter waarde van 105
miljoen dollar omdat het
Zuidamerikaanse land zijn
grens gesloten houdt voor
buitenlandse computers en
computer- onderdelen. Presi-
dentReagan verklaarde dat
demaatregel is genomen om-
dat Brazilië zijn toezegging
omzichflexibeleropte stellen
niet is nagekomen.

De kwestie speelt al enkele ja-
ren. De VS hebben vier jaarver-
geefs geprobeerd Brazilië ervan
te overtuigen dat het zijn gren-
zen niet moet dichthouden voor
buitenlandse computers. Brazi-
lië schermde zijnmarkt steedsaf
om deeigencomputer- industrie.

die nog in de kinderschoenen
staateen kans te geven.

Twee jaargeleden zijn de be-
sprekingentussen deVS enBra-
zilië afgebroken en toen al be-
reidden de VS sanctiesvoor. Die
werden niet ingesteld omdat
Brazilië daarop beterschap be-
loofde, maar daarblijkt nu vol-
gens deVS niets van terechtge-
komen te zijn.

Voor het bedrag van 105 mil-
joendollar is gekozen omdat dat
hetbedrag is dat deAmerikaan-
se industrie gemiddeld per jaar
verliest door de houding van
Brazilië, aldusReagan. Erzal la-
tereen lijst worden gepubliceerd
van Braziliaanse producten die
zwaarder worden belast. Brazi-
lië levert de VS meestschoenen,
kleine vliegtuigen, auto- onder-
delen en landbouw-producten.

Prins Andrew
naar oorlogsschip
LONDEN — Prins

Andrew Hertog van York,
detweede zoonvan deBrit-
se koningin die veteraan
van de Falklandoorlog is,
stapt binnen dekoninklij-
ke marine van de helikop-
ter van de marine-
luchtmacht over op het
oorlogsschip. Ditheeft een
marine- woordvoerder in
Londenbekendgemaakt

Nieuw
hoofd

Piarschool
WILLEMSTAD — De pro-

blemen op de Manuel Pi-
arschool lijken nu opgelost
met de benoeming van Shir-
ley Tjon als nieuwhoofd van
de school. Gisterochtend
werd op de schoolvia een cir-
culaire bekend gemaakt dat
er eennieuwschoolhoofdwas
benoemd en dat nieuws
bracht, volgensRichard Hooi
leerkracht op deze school,
een geweldige opluchting.

Shirley Tjon, die momenteel
werkzaam is op de Kenne-
dyschool, is geen onbekende bij
enkele leerkrachten en zij heb-
ben hetvolste vertrouwen in dit
nieuwe schoolhoofd. Direct na-
dathet nieuws op dePiarschool
bekend werd, veranderde de
sfeer. "Fridaythe 13thblijkt dus
niet altijd een pechdag te zijn",
aldus een tevreden Hooi.

De vacature die per 1 oktober
is ontstaan, werd tijdelijk opge-
vuld doorhetwaarnemend hoofd
Violet Eustatia waar tegen erg
veel oppositie was. Zo veel dat
mevrouw Eustatia zich genood-
zaakt zag een rechtszaak te be-
ginnen tegen Hooi. Deze zaak
komt 23 novembervoor.

Alhoewel degedeputeerdevan
Onderwijs Angel Salsbach toe-
zegde in de vacature zo snel
mogelijktevoorzien, heeft debe-
noeming erg lang op zich laten
wachten. "Maar we nemen het
dit Salsbach uiteindelijk toch
niet kwalijk", reageerde Hooi.
Hetteam istevreden met de be-
noeming en zal juffrouwTjon al-
le medewerking geven in hetbe-
langvan de leerlingen.

Volgens Hooi is er nog één
knelpunt en dat is debenoeming
van een nieuw waarnemend
hoofd gezien derelatie met het
huidigewaarnemend hoofd.

i i

S V Kórsou-Aruba \

M am/terctam /lor* >
f simplementeemihó (



MENSEN

Onlangs heeft de eerste groep
cursisten de opleiding aan het
trainingscentrum van deREFI-
NERIAISLA SA op Curagao af-
gerond. De studenten slaagden
met hoge cijfers: gemiddeld een
acht. De geslaagden, die in sep-
tember 1986aan deopleidingbe-
gonnen zijn inmiddels
werkzaam op de diverseafdelin-
gen van de Raffinaderij. Acht
studentenwerken op deafdeling
Process Operations, vier op Mo-
vement Operations, vier op Uti-
lities en drie studenten bij de
brandbestrijding. De geslaag-
den zijn Charyl Benita, Rudy
Bernabella, Nelson Carolina,
Celso Cijntje, Renny Cijntje,
Ralph Colbourne,Farley Eusta-
tia, Enrico Garmes,Ryan Her-
nandes, Sandy Jamanica, Edion
Jansen, Saville Kleinmoedig,
Franciss Lourens, Randol Mon-
te, Martines Osepa, Axel Seferi-
na, Julius Trotman en Ernest
Virginie.

*****Na een ballingschap van 26jaar
in hetWesten gaat deRussische
balletdanserROEDOLF NOE-
REJEV op reis naar de Sovjetu-
nie.De autoriteitendaarhebben
hem een visum gegeven om zijn
moeder te bezoeken. "Mijn moe-
deris oudenziek. Ik dankdeSov-
jet- autoriteitenen Franse per-
soonlijkhedenervoor datzij deze
reis mogelijk hebben gemaakt",
aldus Noerejev. De danser(49)
zoon van een Siberische boer
trad toetot hetKirov- ballet- ge-
zelschap als solodanserin 1958.
Hij bleefin 1961 inParijs achter
na een toernee van de bal-
letgroep, waarna hij zich aan-
slootbij hetGrandBallet deMar-
quis deCuevas. Later werdhij de
belangrijkste danspartner van
Margot Fonteyn bij het Britse
Royal Ballet. Noerejev woont nu
in Parijs waar hij bij de Opéra
werkt.

Deregering heeft ANGELRUIZ,
werknemer van de Banco
Central in San Juan, Puerto Ri-
co, benoemd tot Goodwill Am-
bassador van Aruba. Ruiz be-
zoektArubaalvelejarenen nam
onlangs in zijn land deelaan een
internationaal postzegel- festi-
val met «Aruba en sus Epoca
Filatelicas». Zijn inzending be-
stond uit Arubaanse postzegels
van voor en na destatus aparte.
Hij won hiermee detweede prijs.
Volgend jaargaat hij weer mee-
doen. Hij neemt dan als onder-
werp «Aruba como vn Pais
Filatelico». Angel Ruiz (links op
de foto) toonde zijn liefde voor
Aruba ook vorig jaartijdens het
luchtvaart-conflictmetdeALM.
Middels brieven aan de Ko-
ninkrijks- regering, de Ameri-
kaanse president en de Venezo-
laansepresident verzocht hij om
bemiddeling om tot een oplos-
sing van het probleem te gera-
ken. Opdefoto krijgtAngel Ruiz
zijn onderscheiding uitgereikt
door het waarnemend hoofd van
het Toeristenbureau, Rafael
Estrada.

De gouden armband met email,
diamantenen cloisonnéwerk in
devorm van tweeslangen van de
Franse toneelspeelster Sarah
Bernhardt, beschouwd als het
representatiefste SIERAAD uit
de periode van de Art Nouveau,
heeft op een veiling van Chris-
tie's ruim 6 miljoen dollar opge-
bracht. De armband werd in
1899 ontworpen door de Tsjech
Alfons Mucha en gemaakt door
deParijsegoudsmid George Fou-
quet. Bernhardtverkochthemin
1910 om speelschulden te kun-
nen betalen.

*****
De ORKAGUDRUN uithetDol-
finarium in Harderwijk gaat
naar het zeedierencentrum Sea-
world in Orlando.De orka -de of-
ficiele naam is IJslandse
zwaardwalvis- kwam in 1976
vanuit IJsland in het zeedieren-
park in Harderwijk. Het was de
bedoeling datze bij een mannet-
jesorkazou wordengeplaatst om
jongentekrijgen. Maarhet man-
netje overleed vrij spoedig. In-
middels is Gudrunvolwassen en
moet ze om hormonale redenen
bij een mannetje worden ge-
plaatst. Mannetjes orka's kun-
nenechtertot 12meter langwor-
den. De voorzieningen in het
Harderwijkse Dolfinarium zijn
daarnietopberekend. Omdiere-
den werd beslotenom een voort-
plantings- project te starten in
samenwerking met Seaworld.
Dit centrum heeft veel ervaring
met voortplantings- projecten
voor dolfijnenen orka's. Gudrun
komt daar in een grep met
meerdere orka's waaronder een
mannetje. De reis naar de VS
heeft echter nog wel wat voeten
in de aarde. Het "klusje" wordt
komend weekeinde geklaard en
het draaiboek voor de 'verhui-
zing' van de zes meter lange en

drie ton zware orka ziet er als
volgt uit: zondagavond wordt
Gudrun met een hijskraan uit
haar bassin getakeld. Daarvoor
moet een stuk van de gevel van
het gebouw waarin ze verblijft
worden verwijderd. De orka
wordt vervolgens in een contai-
ner getild die op een mam-
moettrailerstaat. De 15 ton zwa-
re container, die over een eigen
waterfilterings- systeem be-
schikt, wordt vervolgens rond
drie uur's nachts naar Schiphol
gereden. Daar gaat Gudrun aan
boordvan een Boeing 747 dieom
halfacht 's morgens naar de VS
vertrekt. Ze wordt op haar tocht
begeleid door Amerikaanse or-
ka- deskundigen en haar eigen
verzorgeruit Harderwijk. Na de-
zereis is een dingzeker: deeerste
dagen heeft Gudrun de andere
orka's genoeg te vertellen.

*****
Bij hetfouilleren van de 23-jari-
geRosario Tropea op het inter-
nationalevliegveld van Londen,
Heathrow, deed de douane toch
wel een heel bijzondere vangst:
debeambte vond inRosario's slip
een soezende BOA van 53cm. De
slang, gewikkeld in een sok, had
Tropea gezelschap gehouden
vanuitIndia. "Ikwilde hem mee-
nemen naar Italië, voor in mijn
tuin. Het was net een baby", al-
dus de Italiaan. Tropea kreeg
eenboetevan 500dollarvoor het
illegaal importeren van de
slang, die niet giftig is maar zijn
prooi wurgt. Een geluk voor de
jongeman:deboa hadhetkenne-
lijknaar zijnzintijdens dereis.

*****

CRISTINA LAMPE, van de
nieuwsdienst van TeleAruba, is
via Caracas naar Buenos Aires,
Argentinië, vertrokken. Zij zal
als lid van de Latijns- Ameri-
kaanse vakbond van journalis-
tenFelatrap, de conferentie bij-
wonen die deze organisatie van
15 tot 21 november in de Argen-
tijnse hoofdstad organiseert.
Van het Toeristenbureau kreeg
zij het nodige materiaal mee om
op de conferentie tussendoorre-
clame voor Aruba te kunnen
maken.

De lerse rockgroep U2 heeft in
het financiële district van San
Francisco onverwachteen gratis
«Redt deYUPPIE»- concert ge-
geven. "De zakenwereld zit een
beetje krap deze week. Daarom
draag ik deze hoed", zei zanger

Bono Hewson tegen de menigte.
"Later gaathijrond". De organi-
satiezeidatbijna 20.000mensen
-velenvan heninpaken das-zich
verzamelden voor het concert op
het Justin Herman Plaza. "De
mensen inhet financiële district
verdienden wel een oppepper",
zei demanager vandeband,Paul
McGuiness. Van de problemen
in debeurswereld heeft U2wei-
nig last: de optredens in San
Francisco zijn al lang uitver-
kocht.
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Torn Poes en de Partenspeler doorMarten Toonder

1520— HeerBommel gafte kennen dathij zeervermoeid wasdoor alleswat hij die dag hadmeegemaakten begafzichnaarzijn slaapvertrek.
De trouwe bediende Joost grendeldede deuren enkeek devensters na om iedere onverlaat buiten te sluiten, maar TornPoeshep humeurigachter heer Ollie aan naar boven.
"Hebtu gehoordwatik zeiover diePartenspeler?"vroeg hij.

"Hebt u alonderuwbed gekeken?" vroeg hij.
HeerBommel onderbrakeen diepe geeuw."Ondermijnbed

gekeken?" mompelde hy onzeker.
"Ja",zeiTornPoes, "daarzou hijweleens onderkunnen lig-

gen. Ofmisschienzithij wel indiekast daar.Partenspeler istot
alles instaat en omdatal zijnaanslagentot nutoe misluktzijn,
ben ikbang, dathij vannacht..."

Maar heer Ollie liethem nietuitspreken. "Ik wilde datjenu
ophield!" zei hij zenuwachtig. "Je gaat maar door met al dat
akelige. Zókan ik niet slapen. Ga nu naar bed, jongevriend,
dan sprekenwe morgen nader!"

TornPoestrok zichverongelijkt terug en heerBommel sloot
de deurachter hem.

Intussen ginger een kastdeur voorzichtig open en een hand
liet een paar druppels vallen in het glaasje melk, dat op het
nachtkastje stond.

CURACAO AGENDA (dit geldt voor patiënten van ac volgunde
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens, Tjote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvanBandabao(3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de anderemedische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdagvan 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
de zuster van de wachtbellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728, pageboy027-360.

*****
WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewachtheeftzuster Joe,te1.:87550, page-
boy 027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur;op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30 uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uun alleenvolgens 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 maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*****
BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda: del Pueblo, Breedestraat, tel.:
625333.
Punda: Sta. Rosa, WinkelcentrumBloem-
pot, tel.: 77679.
zondag
Otrobanda: Otrabanda, Winkelcentrum
Colon,tel.: 625633.
Punda: Brievengat, Corrieweg, tel.: 79098.

VERLOFBEGRAFENIS
14november:R.J. Grüning, Patrijsweg 9.
15 november: P.AJ. Scherptong, Winston
Churchillwegls7E.

*****
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
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

LES SYLPHIDES: 20.30 uur balletuitvoe-
ring «Splash» -Centro Pro Arte.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30uur):
Frederik -Saliha, Curoil -Biesheuvel, Curoil
- Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Scheide-
laar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw - Sto.
Domingoweg,Perry - Grand Central, Schot-
borgh- CasCora.
LES SYLPHIDES: 15.30 uur balletuitvoe-
ring «Splash» -Centro Pro Arte.

TOERISTENSCHIP: 08.00-22.00 uur
«Rotterdam» -MAD.

CURACAO COMMODORE USER?
GROUP: 10.00-22.00uur bijeenkomstvoor
geïnteresseerden - Lauffer MAVO.
KRESH DEDE PIKINA: 10.00-12.00 uur in-
formatie-ochtend met als onderwerp «De
waarde van speelgoed»-Seru Fortuna.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): 17.00uurofficiëleopeningexpositievan
olieverf- schilderijen en werken in ge-
mengdetechniek van JoséMaria Capricor-
ne doorpater dr. Amado Romer.
MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 uur
«CarlaCosta»-MAD.

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogmis
(Ned.); 16.00uur (Papiamentu).
BARBER (H. Joseph): zat: 19.00uur; zon.:
06.00en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat: 18.30uur; zon.: 10.00
en 18.00 uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat.:
19.00uur;zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat:
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) en
19.00 uur.
GROOT KWARTIER (O.L. Vrouwvan Berg
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET (O.L. Vrouwvan GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00 uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uur;
zon.: 08.00 uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus): zat.: 19.00uur;
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat-'
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.15.
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00en
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, -11.00
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uur;
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTAMARIA:zat.: 18.30uur; zon.: 07.00,
09.00en 18.30 uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur;zon.: 07.30,
09.00en 18.30uur.
SAN WILUBRÖRDO: zat.: 19.00uur; zon.:
17.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO:zat: 19.00uur; zon.: 09.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat.: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L. Vrouw van Fatima): zat.:
18.00uur; zon.: 09.00 en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zon.: 08.30 uur.
HULPKERK LAGOEN (H. Johannes): zon.:
10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00uur; zon.:
06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat.:
18.30 uur;zon.: 08.30en 17.30uur.
PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur ds J. Schaap.
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur mw-
Smith.
EMMAKERK: 09.30 uur ds N. Smith.

GEREFORMEERDEKERK
(SeruFortuna 208A)
10.00uur dsJ. Glas.
(Cuba weg 100,Buena Vista)
09.30 uur ds O.W. Souwsma.
(Arowakenweg 28, Groot Kwartier)
08.30 uur ds J. Glas.
17.00uur ds J.J. Schreuder.
(Marakaweg 1, Montana/ Sta. Rosa)
08.30 uur dsJ.J.Schreuder.
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
zaterdagavond 19.00 uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uur preekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
dienst.

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
14november 1987vanaf08.00uur t/m
16november 1987om 07.00uur.
Dokter Olie, Sentro Mediko MariePampun,
tel.: 615265/615044;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:
613121 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman,Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
13november 1987vanaf 17.00uurt/m
14november 1987om 24.00 uur
Dokter Swart, Spreekkamer:VanLeeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 82367 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
15november 1987vanaf00.00uurt/m
16 november 1987om07.00 uur

Dokter Goilo, Spreekkamer: VanLeeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 615958 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder,Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjln, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac,King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
13november 1987vanaf 17.00uurt/m
16november 1987om07.00uur.
Dokter Vonhögen, Spreekkamer: Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
75761 b.g.g. 625822/625800toestel 143.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 124.00 uur The Untouchables
(’.5,- p.p.).
zondag
21.00 uur The Untouchables (’.5,-
P-P-).

TELECURACAO
ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart;
17.30 Telefiesta kv Tante Irma i Tante
Shirley; 18.30Studiosport; 19.30Pano-
ramiek; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.30
Carrousel kv Gonzalo Cuales; 21.30
Estreno:«Victory»; 22.00WegadiNum-
ber; 22.10 vervolg Estreno; 23.00 Slui-
ting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45 Wegadi Num-
ber; 18.00 Telepatria kv Chin Behilia;
19.00Modakv Mylene; 19.30Live atCi-
ty Hall (jazz); 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30TheRedd Foxxshow;2l.oo Fami-
ly special; 22.00Solid Gold with Dionne
Warwick; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess
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SEMINAR IN UNIVERSITEIT
Eensluidende mening deskundigen

Nieuw leven mogelijk
off-shore industrie

WILLEMSTAD—Ministervan Financien mrLeslie Navarro
's optimistisch over detoekomstvan deoff-shoretoekomstvan
Curacao. "We staan voor een nieuw leven. Maar ik heb er wel
vertrouwen in, als tenminste de overheid en de particuliere
sector dekrachten bundelen", zo zeihijvanmorgen tijdens het
seminar, datin de aulavan deUniversiteitvan deNederlandse
Antillen werd gehouden. DeRotaractClub Curacao heeft het
seminargeorganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst werd
veel kritiek geuit aan het adres
van de Verenigde Staten. Die
kritiek kwam met name van be-
lastingen-directeurHarold Hen-
riquez. Hij zei ondermeer, dat
het 'US Treasury Department'
een onbetrouwbare onderhande-
hngs-partner is. De Amerikanen
Werken, volgens Henriquez,
vanuit een machtspositie. Ze
houden geen rekening met de
partner, dieaan de andere zijde
van de tafel zit.

Henriquez heeft zeven jaar
«iet deVS onderhandeld over de
wijziging van het han-
delsverdrag. Toch had debelas-
tingen-directeur ook kritiek op
Nederland: "Dat land heeft zelf
°ok een grote off-shore sector.
Nederland heeft geen rekening
gehouden met de risico's, die de
Antillen op off-shore gebied
Hepen".

GOEDKOPER
Seminar-moderator notaris

oirMike Alexander deedvoor de
officiële openingeenberoep opde
overheid en deprive-sectorom de
PHjzen binnen de off-shore in-
dustrie te verlagen. De Neder-
landseAntillenbeschikken over
hoog gekwalificeerd personeel,

aldus Alexander, maar wij zijn
relatiefvrij duur. In hetverleden
werd dat geaccepteerd, doch de
tijdenzijnveranderd: "Het is een
dringende noodzaak, die lagere
prijzen". Alexander pleitte voor
de instellingvan een commissie,
buiten de overheid om, die een
studie zou moetenmakenvan de
off-shore handel en in het rap-
port zou moeten komen tot aan-
bevelingen

"Indien we erin slagen om de
prijzen teverlagen, waardoor we
concurrerender worden, dan
worden we weer interessant", zo
zeiAlexander.

ONAFHANKELIJKHEID
Ook belastingen-directeur

Henriquez zei, dat wemet alter-
natieven dienen te komen. Hij
noemde het een vereiste om tot
een uitspraak te komen, waar
het gaat om de toekomstige
staatkundige structuur van ons
land: "Er mag niet de minste
twijfel bestaan inhet buitenland
over onze politieke stabiliteit.
Op het gevaar af, dat het
misschien koloniaal klinkt,
maar toch zeg ik het: voor de off-
shoreindustrieis onafhankelijk-
heidnietwenselijk".Daarbij leg-
dehij denadrukopde internatio-

nale telecommunicatie-
middelen: "Die dienenverbeterd
teworden. Ook de lokalecommu-
nicatie-middelen zijn aan ver-
beteringtoe".

Henriquez had ook kritiek op
het huidige investerings-
klimaat. Een flexibeler toela-
tings-beleid achtte hij dringend
gewenst: meer deskundigen uit
het buitenland toelaten, waar-
door de know-how vergroot
wordt.

ZELF DOEN
Tot slot zei Henriquez: "We

moeten ons geen valse illusies
maken. Hulp van de Verenigde
Staten ofvan Nederland hoeven
we niet te verwachten. We moe-
ten hetzelfdoen.We moeten zelf
op zoek gaan naar alterna-
tieven".

Speciale gast tijdens het semi-
nar wasRichard Goldman uit de
Verenigde Staten. Hij is vice-
president van de Internationale
Fiscale Associatie, IFA.
Goldman heeft zich toegelegdop
deoff-shore industrie van de Ne-
derlandse Antillen. Momenteel
schrijft hij er een boek over, ter-
wijl hij al tal van artikelen aan
ditonderwerp heeft gewijd.

Ook Goldmanoefende kritiek
uit op de VS: "De Amerikanen
hadden zich veel diplomatieker
moeten opstellen". Een van de
problemen tijdens de onderhan-
delingen over het belas-
tingverdrag was de eis van de
VS, dat informatie zou worden
uitgewisseld. Die eis wasvoor de

Nederlandse Antillen onaan-
vaardbaar. Goldman: "Die eis
van de Amerikanen kwam voort
uit deangst dieerbestaatvoor de
drugshandel. Het is een mode-
verschijnsel geworden om uit-
wisseling van informatie tevra-
gen. Men wil weten waar het
geldvandaan komt".

ONGEWENSTE GASTEN
Goldman waarschuwde tegen

het gevaar, dat de Antillen lo-
pen, indien hier geen uitwisse-
lingvan informatie tot stand zou
komen: "De Antillen lopen dan
het risico, dat hier zakenlieden
binnenkomen, diemen eigenlijk
lieverniet heeft".

Voorts wees de Amerikaanse
specialist op het belang van
Zuid-Amerika voor de Neder-
landse Antillen. Ons land, zo zei
hij, dient zich meer naar buiten
toe te tonen: "U moet uw goede
naam in het buitenland promo-
ten. Dat kan door aan veel meer
seminars in het buitenland deel
te nemen. En dandaarlatenzien
hoe goed u uw zaken hebt gere-
geld".

WILLEMSTAD-De gedepu-
teerden Lucille Wout en Agustin
Diaz hebben onlangs dire consu-
menten-deskundigen uit Neder-
landontvangen: Bert Donia van
KonsumentenKontakt en Henbk
Herstel en Marcel Schuttelaar
van het instituut, dat een kwali-
teits-controle op consumptie-
artikelen uitoefent. Fot: de dele-
gatiemetdegedeputeerden eneen
afvaardiging van de Curacaose
Consumentenbond.

VBC over onttrekken geld vanparticuliere
spaarmarkt door systeem garantiestelling

MAN-voorstel leidt tot
oneigenlijke concurrentie

WILLEMSTAD— Hetis op
*>ch lovenswaardig dat de
MAN-fractie in de Staten een

bij de ministers van
Arbeid en Sociale zaken, Fi-
ö»ncien en Handel, Industrie
en Werkgelegenheid heeft in-
gediend dat terug dringen

de werkloosheid beoogt.
Maar ditvoorstel moet welop
2lJn merites worden beoor-
deeld. Zo stelt de Vereniging
Bedrijfsleven, VBC, in een
eonunentaar.

Het voorstel wekt de indrukalsof er een groot bedrag (NA/
'50miljoen)aan spaargeldenbe-
-Bchikbaar zouzijn waarvoor nog
Seen bestemming zou bestaan.
"it is incorrect aldus de VBC,
Oftidat een groot deelvan de par-
"culiere besparingenreeds aan-
gewend zijn voor investerings-
doeleinden die in de vrom van

verstrekt zijn aan be-
oveheden en particulie-

(hypotheken).
Er is wel degelijk sprake van

oneigenlijke concurrentie met
°-e particulierebanken indien de
°verheidertoe zou overgaan om
"frote sommen geld van de parti-
culiere spaarmarkt te onttrek-
ken metbehulp van het systeem
v.fta garantie- stelling. Particu-
llere banken zijn namelijk niet

in staat om dezelfde garantie te
bieden als overheden, zo gaat de
VBC verder.

"Het afromen van de particu-
liere spaarmarkt door de over-
heid ten behoeve van de ontwik-
kelings-bank zal ertoe leiden dat
derente zal stijgenomdat depar-
ticuliere banken gedwongenzul-
len worden om derentes te ver-
hogen teneinde aan fondsen te
komen. Het op deze'wijze helpen
van de ontwikkelings- bank zal
ertoe leiden dateen gezonde sec-
tor (financiële sector) danigver-
minkt zal worden. Dit is geen ge-
zonde ontwikkeling".

In het voorstel heerst sterk de
gedachte dat (productieve) in-
vesteringen automatisch van de
grond zullen komen door kapi-
taal beschikbaar te stellen. Dit
zal nietgebeuren door alleenka-
pitaal beschikbaar te stellen. Er
zal allereerst sprakemoeten zijn
van deaanwezigheid van gezon-
de investerings- mogelijkheden.
Dit zal alleen het geval zijn in-
dien er sprake is van een aan-
trekkelijk investerings- kli-
maat.Aldus de VBC.

"Kapitaalkomtvanzelfindien
het investerings-klimaat aan-
trekkelijk is. Het bewijs hiervan
leveren Aruba, St. Maarten en
Bonaire. Op Curacao is het he-
laas nog steeds zo dat aan een
aantal basis- voorwaarden niet
wordt voldaan. Zo is er geen dui-
delijkheid qua leiding, er is een
trage besluitvorming, een bu-
reaucratie die verstikkend
werkt en er is geenpositieve ac-
ceptatie van investeerders. Het
zoueen goedezaak zijn indiende
Staten aandacht aan deze knel-
punten zouden besteden. Hoe
eerder wij deze knelpunten we-
ten op te lossen des te beter het
zal zijn voor onze economie en
daarmeeonze samenleving", al-
dus hetcommentaar.

Poging tot

Verkrachting. WILLEMSTAD —Een 30-ja-
vrouw dierustig lag te sla-

üeö, werd plotseling wakkerï°en iemand haar slaapkamer
jannenkwam. Omdat zij dacht
°-at het haar man was, bleef zij
j^stigliggen. De man stapte in
J^den begon de vrouw te betas-

Door devreemde geurvan de
"ten,kwam zij er achter dat het
Rlet haar man was, en zij begon
!* schreeuwen. Devreemde man
°edekte haar gezicht zodat nie-
mand haar geschreeuw kon ho-ren. Op dat moment kwam de
echtgenoot thuis die demanbeet
Pakte. De man wistechter teont-
komen. De echtgenoot van hetBlachtoffer zei dat hij de maneven tevoren een lift had gege-ven en daarna zijn huissleutels
had verloren. Kennelijk had de
ufter de sleutels meegenomen
ollieenbezoek tebrengen aan devrouw.

NALATIGHEID
De VBC juicht het toe dat de

CentraleCommissieerwerkvan
maaktomorde aan tebrengen in
de openbare financiën van het
Eilandgebied. Toch moet de
vraagworden gesteldwaarom de
diverse Eilandsraden het zover
hebben laten komen dat jaarre-
keningen van twintig jaargele-
den en suppletaire begrotingen
van deafgelopen zes jaarnu pas
zullenworden behandeld.

Deze grove nalatigheid heeft
ertoebij gedragendatbinnen het

overheids- apparaat geen cul-
tuur ontwikkeld is van bedrijfs-
economischeefficiency.

De VBC doeteen dringend be-
roep op deEilandsraad omin de-
zetoestand verandering te bren-
gen door er voor te zorgen dat
begrotingen en jaarrekeningen
tijdig wordenbehandeld.

Minister overprojecten
telecommunicatie:

Garantie-verlening
snel goedkeuren

WILLEMSTAD — Minister
van Verkeer en Vervoer
Frank Rozendal wijst er in
zijn beantwoording van vra-
gen van enkele Staten- frac-
ties op, dater spoed betracht
moet worden met de digitali-
serings-projectenvan detele-
communicatie- schakelnet-
werken van de Bo-
vendwindse- en Beneden-
windse Eilanden. Hij bena-
drukt hierbij de 'voortva-
rendheid, waarmee de Aru-
baanse Staten het project
voor de installering van een
nieuwe internationale
centrale hebben goedge-
keurd.

De samenwerking met Aruba
zal gevaarlopen, aldusde minis-
ter, indien de gemoderniseerde
apparatuur van Aruba in gea-
vanceerdheid aanmerkelijk
komt te verschillen met dievan
de Nederlandse Antillen. Hij
doet dan ook een dringend be-
roep op de Staten 'om met de
grootste spoed' goedkeuring te
hechten aan het verzoek van de
regering voor het aangaan van
een leningbij Maduro & Curiel's
Bank N.V.

Defractiesvan deMAN envan
NVP hadden een groot aantal
vragen gesteld over ondermeer
de wijze, waarop de offertes zijn
behandeld. De minister geeft
toe, dat de onderhandelingen
stroef zijn verlopen. Dat was te
wijtenaan deoneigenlijke voor-
waarden dieAPT(AT &TenPhi-
lips) stelde. Landsradio kon on-
mogelijk, uitsluitend vanwege

een vlotter verloopvan de onder-
handelingen, die voorwaarden
aanvaarden, aldus de minister.
Dat het verzet van Landsradio
terecht was, blijkt uit het feit,
datnu veel gunstigervoorwaar-
den zijn verkregen: "Eenbedui-
dend goed commercieel- en
technisch- professioneel in-
zicht".

De minister antwoordt voorts,
dat terdege dient te worden be-
seft, dathet landelijke telecom-
municatie- systeem integraal is
opgezet. Dat wil zeggen, dat de
verbindingen van en naar het
buitenland niet per Eilandge-
bied apart zijn aangelegd. Zo lo-
pen veel van de belangrijke in-
ternationale verbindingen van
en naar Curacao en Bonairevia
de internationale centrale op St
Maarten. Ook Aruba istotophe-
denvoorzijn internationalever-
bindingen volledig afhankelijk
van de opCurasaoen StMaarten
gevestigde centrales.

"Deze landelijke opzetvan ons
telecommunicatie- netwerk
brengt met zich mee, dat de eis
van betrouwbaarheid voor het
functioneren van de internatio-
nalecentraleopCurasao nietlos
kan worden gezien van het eve-
neens betrouwbaar functione-
ren van de internationale
centrale op St Maarten. Deze
hoogst nodige betrouwbaarheid
wordt geenszins bevorderd, in-
dien de regering toelaat dat het
integraal landelijk opgezette
systeempereilandelijkeeenheid
wordtbekeken". Tot zover de mi-
nister.

PNP over 'HollandExpress':

Antillen laten unieke
kans voorbij gaan

WILLEMSTAD —De oppo-
sitiepartijPNP is van mening
datheteilandgebied Curacao
een unieke kansvoorbijheeft
laten gaan door niet tereage-
ren ophetvoorstel van deNe-
derlandseregering omte par-
ticiperen in depromotie- cam-

pagne "Holland-express" die
door Japan heeft gereisd.De
oppositie- partij wil daarom
weten, waarom de Antillen
hiernietbij aanwezig waren,
terwijl Aruba wel vertegen-
woordigdwas.

Een tien wagons tellende
trein, heeft van 19 oktober tot 1
november door verschillende
stedenvan Japan getrokken om
deeconomische, commerciële en
toeristische mogelijkheden van
Nederland meer bekendheid te
geven en zodoende te trachten
meer investeerders en econo-
mische activiteiten vanuit Ja-
pan aan te trekken.

In meivan ditjaarbood de Ne-
derlandseregering zowel aan de
Antilliaanse als de Arubaanse
regering aan om tegen relatief
zeer lage kosten, deel te nemen
in deze campagne en ook deze ei-
landen in Japan te promoten.
Aruba heeft daar, en volgens de
reacties met succes, gebruikvan
gemaakt.

Dat Curacao daarnietaanwe-
zigwas, isvoor dePNPreden om
een serie vragen naar het Be-
stuurscollege te sturen. De PNP
wil weten of de Curagaose over-
heid op de hoogte is gesteld van
ditaanboden ofhieroverafspra-
ken zijngemaaktmetdecentrale
regering. Indien dat het geval
was, vraagt dePNP waaromhet
eilandelijke acquisitie apparaat
en andere relevante instanties
zoals het ITC, niet konden wor-
den ingeschakeld.

"Is het Bestuurscollege niet
van mening dat dit evenement
een unieke kans zou bieden om
vestigings- mogelijkheden voor
Curacao te promoveren?", aldus
devragen van MariaLiberia Pe-
ters van dePNP. Dit zou immers
passen in de strategie voor het
zoeken naar oplossingen om
meer economische activiteiten
te creëren en zodoende trachten
de werkloosheid terug te drin-
gen, zo vervolgt de PNP-ster in
haarbrief. Niet alleenhebben de
Antillen hiermee een strate-
gischefoutbegaan, maar dePNP
vreest datzowel de Antilliaanse
regering als de Curagaose over-
heid hiermee bij Nederland een
slecht figuur slaat omdat er
steeds om medewerking wordt
gevraagd, maar deregeringen
een unieke kans, zomaarvoorbij
laten gaan.

"ainie

WILLEMSTAD — Maandagavond
om half negen houdt

prof. dr B. Sedoc-Dahlberg een
lezingin club J.P.F, aan deWeg
naar Welgelegen. Het onder-
werpis 'Democratie en depolitie-
ke partijen'

Metallurgische sectorbelangrijk voor economie

Metaalconferentie pleit
voor duidelijker beleid

WILLEMSTAD — Er moet
zo snelmogelijkeen organisa-
tie worden opgericht, diezich
exclusiefbezig houdt met het
verder ontwikkelen van de
metallurgische sector die al
jarenlang ondergewaar-
deerdis.Dat beslotende deel-
nemers van hetcongres over
de metaalsector, die afgelo-
pen week werd gehouden.
Kritiek werd geleverd op de
overheid omdat deze meer
aandacht had moeten beste-
den aan demetaalsector. Het
is deze sector die een be-
langrijke bijdrage kan leve-
ren aan de ontwikkelingvan
de Curacaose economie.

De vakbond Cadmu, die het
personeel uit de metaalsector
vertegenwoordigt, pleit al jaren
voor meer aandacht voor deze

sector. Hetwas ook in datkader,
dat afgelopen week een grote
groep geïnteresseerden bijeen
kwam omover demogelijkheden
van de metaalsector met elkaar
van gedachten te wisselen.

De deelnemerskwamen tot de
teleurstellende conclusie dat de
metaalsector jarenlang onder-
kend is ennemendatdeoverheid
en de zakenlui zeerkwalijk. Het
isdan ookde hoogstetijdomdaar
verandering in te brengen, zo
concludeerden de deelnemers
die hun stellingen opnamen in
een aantalresoluties.

Ons land staat voor een nieuw
tijdperk, zo menen de deelne-
mers.Een tijdperkwaarinweon-
ze verantwoordelijkheid om ons
land teontwikkelen, moeten on-
derkennen. In die ontwikkeling
kan demetaalsectoreen groterol
spelen. Reeds nu al geeft de me-
taalsector werk aan veel arbei-
dersin de54bedrijven diein deze
sector opereren.

Omdat de Curacaose Dok
Maatschappij een belangrijke
plaats inneemtin demetaalsec-
tor, besteedt de conferentie daar
speciaal aandachtaan. Het is be-
kend, aldus deresoluties, datde
internationale scheepsmarkt
een moeilijke tijd doormaakten
deze markt steeds concurreren-
derwordt. OmdeCDM teredden
is het volgens de conferentie no-
digdater concurrerende offertes
worden geboden door de CDM.
Daarnaast moet meer aandacht
gegevenwordenaan opleidingen
voor het personeel om het
technisch niveau te verhogen.
Ook de CDM moet bovendien
meer aandacht schenken aan di-
versificatievan dewerkzaamhe-
den. De conferentie bedeelt de
overheid ook een taak toe: die
moet een duidelijkerbeleid uit-

stippelenvoor demetaalsectorin
hetalgemeen en voor dievan de
scheepsreparatie- markt in het
bijzonder. Daarnaast menen de
deelnemers ook dat de producti-
viteit bij deCDM moet stijgen.

De metaalsector is echter
meerdanalleen deCDM en deIs-
la, zo vervolgen de resoluties.
Men moet gebruikmakenvan de
expertise van deze bedrijven en
het oprichten van kleine bedrij-
ven stimuleren. Deze zullen elk
maar een klein aantal arbeid-
splaatsen bieden, maar in de to-
taliteitvan de economiekan dat
volgens de conferentie een be-
hoorlijke activiteittot ontwikke-
ling brengen. Bovendien kun-
nen deze kleine bedrijven, im-
port- vervangende industrieën
beginnen.

Om deze aanbevelingen daad-
werkelijk uitte voeren, heeft de
conferentie besloten dat er een
orgaan opgericht moet worden,
dat zich bezig houdt met het be-
leidin demetaalsector.Die moet
ook cijfersen gegevens verzame-
len, zodat meer bekend wordt
over wat er nu reeds is, en wat
verdere mogelijkheden zijn. Het
orgaan moet er tevens voor zor-
gen dat demetaalsector niet lan-
ger een vergeten plaats heeft.

Help!
Eerlijke
vinder

EEN BELONING wordt
uitgeloofd aan diegene die de
tekeningen-koker dieop 1 no-
vember op de parkeerplaats
van Hatoverloren is geraakt,
terugkan bezorgen.

De tekeningen- koker is
zwart van kleur en 1 metei
langmet eendiametervan 1£
centimeter. Indekokerzitter
6 tekeningen, zeefdrukken
Op de tekeningen staat d<
naam Frans Brugman ver
meld en hetjaartal 1983.

De tekeningen zijnvoor d(
eigenaarvan grootbelang.D<
eerlijke vinder kan contac
met hem opnemen op he
nummer 73395 (Margriet
laan 20) of op het numme:
84422, toestel 178bij de Uni
versiteit van de Nederlandsi
Antillen (op dit nummer al
leentijdens kantooruren).

f
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ÜvanuytrechtPackers, Movers, Storage & Consolidators
Kaminda Buena Vista 12, Tel. 84566

Pa karganan konsolida pa
Aruba, Boneiru i Europa.

Op de redaktie van het dagblad Amigoe op Curacao is
plaats voor een

ERVAREN
ALGEMEEN VERSLAGGEVER -REDAKTEUR (M/V)

Belangstellenden worden verzocht te solliciteren.

Vereisten: — gedegen beheersing van de Neder-
landse en Papiamentse taal en kennis
van de Engelse en Spaanse taal;— minimaal H.A.V.O. of V.W.0.-opleiding;— brede maatschappelijke interesse;— inteam-verband kunnen werken.

Sollicitaties te richten aan:

Direktie van Uitgeverij Amigoe N.V.,
P.0.8. 577, alhier.

V

ïft Ontvangen Ii£ een pracht collectieU FRANSE KLEDING
£" Chiquepakjes in de gro- 'm te maten. „__

">s Winkelcentrum Brievengat
ft) Tel.: 76055

3ZRT6RDAG 14 NOV6MB6R 1987
AMIGOE



Little Switzerland
ORANJESTAD — Little

Switzerland opende vanmid-
dag in hetvoormalige Aruba
Trading- gebouw haar nieu-
we zaakop Aruba.

In totaal worden negen nieu-
we zaken op Aruba en Wil-
lemstadgeopend. Little Switzer-
land heeftnu negentienzakenin
het Caribisch gebied. De negen
vestigingenomvatten twee win-
kels, zes hotel- boutiques en een
airportshop. Deze werden ge-
kocht van Kan Jewelers waar-
van Sal Kan en Hans Jansen
vandaag de aandelen van Kan
International aan Little Swit-
zerland hebben verkocht. De
Amigoekomt aanstaandemaan-
dag uitvoerigterug op de vesti-
ging van Little Switzerland op
Aruba enCuracao.
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TE KOOP
AANGEBODEN I

ARUBA I
LADA

NIVA JEEP
Tel.: 32960 I

WAARSCHUWING
De commandantvan de mariniers-
kazerne Savaneta maakt bekend dat
er opmaandag 16november1987van
07.00 uurtot 13.20uur een gevechts-
schietoefenlng en een oefening
handgranaatwerpen gehouden zal
worden op Californië. Er zal met
scherpe munitie geschotenworden
en tevens gebruik worden gemaakt
van explosieven. Het onveilig zeege-
bied bedraagt 4000 meter en het on-
veilig gebied aan landzijde zal wor-
den afgebakend metrode vlaggenen
waarschuwingsborden.
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t ARUBAANSEKERSTKAARTEN
<g In 6 verschillende soorten en kleuren i
$ A/1.1.25 per stuk metenvelop. *| Bij aankoopvan een grote hoeveelheid drukken wij j
« Uuj eigen tekst in dekaarten. 8E i« ARUBABOEKHANDEL 2« fIMHT* ARUBA POST A lIW-^nM BLVD BOOK & DRUGSTORE fli 8
2 "^^ LG. Smith Blvd. 8|DE WIT STORES N.V. Tel.: 23500. <£F?=^a^G|§&> J
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GEEFARUBAKADO I
met de film

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

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

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

' ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT

,Jflr!!jwfe.-„ zondag: Dansen
met drie Dands vanaf 600 ir» de

J^C*ï middag tot vroeg in de ochtend.
©\sy De bestePizza van Aruba eet ofhaalt U bij

SKI. m/pxm Pi-fSSKA
De topnightclub AkWSA
vanAruba. Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00 a.m.

M
Floating Restaurant

onder directie Leny & Eduardo
Ellis.
Open: 11.00- middernacht.
Happy Hour: 6.00-8.00 Taly
Wever.
Zakenlunches: o.a.
NassiRames en Verse Vis.

jrfvfck GOLDENTUUPlfAfl ARUBA CARIBBEAN\%*y RESORT & CASINO
VU/ FANDANGO NIGHTCLUB
proudly presents:
THE LADIES OF THE 80's
a LAS VEGAS revue with 4
leggy female dancers, THE
LATIN COWBOYS & the ex-
citing jugglerJOHN -JOHN
dailycurtain time 10.30 p.m.

except Mondays
Club openfrom 8:00pjn.till 2:00 a.m.

Cover charge show-time $6 min.2 drink»
Forreservations please call 33555

De tijd breekt weer aan, dat .-. _^U gezellig metpersoneel of ■ V\/ 1/ / .
gezin wilt gaan dineren. -^
Doe het dan in de gezellige CATOffi^yß^Sß
sfeer met uitstekende service in

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

Boulevard Theatre ;
I TODAY at -rf--8:15 & 9:30 & 12:00 p.m.

MATINEE 6:00 p.m. JUL

/ 4 <§ j\ gjri he loves’_ named Donna.
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1 MUSICAL 14yrs. __

at 8:30 & 12:00 p.m. PfjË B^fll^fMd.

ADVENTURE 14yrs.
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'Het is steeds weereen uitdaging'
Opmijnvraagnaar dekleuren

in zijn werk,erkent Snelders dat
de kleuren die hij gebruikt, an-
derszijndandiehij in Nederland
gebruikte. Zijn Nederlandse
werk is volgens hem veel grau-
wer. Even Tater vertelt hij dat
zijn landschappen in Nederland

niet genoeg werkvoor een eigen
expositie, dus datkwam goeduit.
Meestal werkt op Curagao iede-
reen zon beetje voor zichzelf, is
mijn idee.Er gebeurtweinig ge-
zamenlijk. Dat zou echter best
mogelijk zijn met bijvoorbeeld
thema- tentoonstellingen, zoals
een tentoonstelling van
landschappen of van stadsbeel-
denof iets dergelijks.Die dingen
gebeuren hier jammer genoeg
niet. Er iswel éénkeereen initia-
tief geweest van Capricorne om
werk in te sturen voor de
slachtoffers van de ramp in Co-
lombia en datis hetenige wat ik
me herinner waar veel kunste-
naars werk voor ingezonden
hebben".

RENOVATIE, Op Curacao leidde Snelders
'et renovatie- project bin-
*enstad. Zijn taak was deprojec-
ten te formuleren, te zorgen dat
* geld loskwam voor de projec-
ten en daarna te zorgen dat die
Projecten uitgevoerd werden in

met andere"'ensten en particuliere bu-
feaus. Dat renovatie- project is

j><ivolop in uitvoering, zowel in
als in Otrobanda. Ook al

Baat Snelders weg, kunnen de
Projecten gewoon doorgaandaarer 'n teamverband gewerktw°rdt. De plannen voor het
leerjaren- programma zijn ge-
haakt en defondsen zijn groten-
deels gerealiseerd.

Die renovatie- projecten be-
atten niet alleen de renovatie
an woningen of gebouwen,

ookbijvoorbeeld deaanleg
,an de nieuwecruise- terminal,
j*infrastructuurbij het ITC- ge-

r°üw en het landscaping-project
'1 Punda bij het Wilhelmina-
pin. Natuurlijk nemen de his-
i°^'sche monumenten wel een
j 'angrijke plaats in het geheel.
'n netUzerstraat- gebied achter

e Terminal op Otrobanda zijn
monumenten aan-

gekocht, diegedeeltelijk gereno-
veerd worden als woningen,
waar ook zal het vestigen van
K'eine bedrijfjes gestimuleerd
*°>"den. Dit is belangrijk voor
een woongemeenschap, maar
°°k i nverband met hetbevorde-ren van het toerisme. Deze mo-
j!!|menten vormen een natuur-
dehulpbron van het eilandge-
j}*ü om deviezen te genereren.
e gebouwen moeten dus een
aximaal rendement opleve-

Jn- Als het alleen om wo-
lngbouw gaat, zou het teveelaan subsidiekosten en daardoor"betaalbaar wordenvoor het ei-

datmen danzelf te weinig op de
voorgrond komt. Het zou zich
waarschijnlijkmoeten beperken
totoverheids-projectenof totbe-
paalde gebouwen. We hebben er
wel over gedacht bij de cruise-
terminal om aan een lokale
kunstenaar te vragen een
mozaïek te maken, maar dat is
nog in een zeer pril stadium.

Mijn ervaringin Nederland in
dezenis ooknietzo goed.Kunste-
naars kunnen beter doorgaan
met mooie beelden maken e.d.
maar men moet kunstenaars
geen hoeken van straten laten
ontwerpen. Er is daartegen in
Nederland ook een soort tegen-
beweging ontstaan. Het ontwer-
pen van goed functionerende
ruimten is eenvoudig het inspe-
len op doel en ruimte. Als dat
goed gebeurt, kunnen ze goed
functioneren. Dat is detaak van
de architecten".

ook heel kleurrijk waren. Dat
lijkt in tegenspraak met elkaar.
Sneldersprobeerde het uitte leg-
gen: "In de stad hier vallen de
kleuren op.Denk maar aan Berg
Altena. Er zijn meerkleuren en
vooral meer schakeringen. Ook
zijn er geen lange gevelwanden,
zoals in Amsterdam. Mijn schil-
derijen van landschappen in Ne-
derland zijn wel kleurig, maar
bevatten toch meer grijzen.
Daarbij komt dat dekleuren, die
ik gebruikte ook meer mo-
nochroom van samenstelling
waren".

Snelders werkt met olieverf.
Dat vindthij hetfijnste medium,
zeker in ditklimaat. Natuurlijk
droogt deverfhier snellerdan in
Nederland, maar het is tochveel
prettiger werken dan met acryl.
Acryl droogt namelijk nog vlug-
ger. En Snelders mengt veel on-
der hetwerk zodatvoor hem olie-
verfhetbeste is.

maar dan was dezon weer weg.
Voltrots wijsthyopdelay-outen
op dekleuren van defoto's. Hij is
een perfectionist. Wat uit zijn
handenkomt, moetgoedzijn. Hij
wijst er ook op, dater nog alwat
mensen op Curacao te vlug te-
vreden zijn. Men denkt te vlug
dat het werk dat men aflevert,
goedis, ookin dekunst. Menzou
kritischer moeten zijn ten op-
zichte van eigen werk. Alleen
hetbeste is goed genoeg.

LEEGLOOP
«et bestaande beleid was tot,u toe anders: de woningenwer-

j^n buiten de stad gebouwd,
j^ardie zouden juistin de stad

Roeten blijven. Hoe meer men-rn erin destadwonen,hoebetere voorzieningen zijn in de stad.an een leegloop heeft vooral de
°mmercieveel te lijden.
, Naast zijnwerkzaamheden bij
JJ; DRoV.besteedt Sneldersraag een deel van zijn tijd aan
et schilderen. Het bezig zijn
jp*destadheeftveel invloed ge-
ad op z ijn schilderwerk. Snel-rers vertelt dat vanaf de eerste

f«er dathij destadzag, dezehem
door kleur, doornaal, dooruitstraling. Hetwas

j nuitdaging omteproberen dat
11 zijn schilderijen vast te leg-

la n- Snelders schildert de
.atste jarenook meerfiguratief
ari voorheen. Zijn landschap-

**£waren altijdeerder abstract., snelders légt uit dat de beel-
"en die hij schildert toch al zo
n
l.mpelinelkaarzitten. Er iswei-
S aanleiding om datverder te-, gte dringen. Hij heeft gepro-

ost die inalnun alledaagsheid
"net doektezetten. De schilde-ren van Otrobandabestaan ook

e j?aruitvlakjes tenopzichtevan«aar en op die manier vormen
j, geeldendiejeherkentenkent.
het k^ nv'a'£ken metkleuren. In
i } neginzitten er veel meer de-
jjjjlBin het werk, maar die haalt

Jeronderhetschilderenuit, toteenminimum overblijft.

WIM SNELDERS WERD in
1949 geboren in Maastricht,
Nederland. Hij studeerde
architectuur aan de TU te
Eindhoven en werkte daarna
in Amsterdam in de private
sector. Daarnaast was hij le-
raar aan deKoninklijke Aka-
demie voor bouwkunst te
Amsterdam. Gedurende deze
jaren volgde hij teken- en
schilderlessenaan diverse in-
stituten in Amsterdam en
aan deVrijeAkademie inDen
Haag. Sinds december 1983
werkt Wim Snelders voor het
gouvernement op Curasao.Hij hieldtentoonstellingen
van zijn werk in 1983
(Amsterdam), 1984 (Cura-
cao), 1985(Puerto Rico) en in
1987(Curacao).

CONTACT
De laatsteexpositie hieldusamen
metBabs de Brabander. Heeft u
op Curacao veel contact met
anderekunstenaars?"

"Het idee van die gezamenlij-
ke tentoonstelling ging uit van
Babs de Brabander. Ik had zelf

Capricorne vond ook, dat de
kunstenaars meer ingeschakeld
moesten worden bij bijvoorbeeld
derenovatie-projecten in de bin-
nenstad(zieNapa vorige week).

"Dat is correct. Ik zou willen
datde kunstenaars hun steentje
konden bijdragen aan de omge-
ving of aan de projecten zelf.
Daar is inderdaad nauwelijks
aandacht aan besteed. ledereen
is te veel met zijn eigen dingen
bezig en er is te weinig samen-
werking. Misschien is menbang,

STEGEN
Snelders maaktzowel grote

doeken alskleine. Opmijnvraag
naar zijn voorkeur, antwoordde
hij, dat groot ofklein voor hem
onbelangrijk was, omdat jemet
dezelfde problemen zit. Het
schaalverschilopent echter mo-
gelijkheden. Een schilderij als
Floating Market, dat op zijn
laatste tentoonstelling in Galle-
ry '86 hing, hadeen effect, dat al-
leentebereiken wasopeen groot
doek. Op eenklein schilderij lukt
dat niet.

maakt dathet integendeel moei-
lijker, vertelt Snelders. Het is
steeds weer een uitdaging. Ook
diestraatjesvan Otrobandawa-
ren moeilijk. Het lag zo voor de
hand, dat het daardoor moeilijk
werd, tenzij je jekunst als een
productie- proces ziet en denkt:
"Dit is een leuk tafereeltje, dat
slaat altijd aanbij hetpubliek".

"Daarom vind ik het zo moei-
lijk om een gepast antwoord te
geven", verklaarthij.Deze schil-
derijen spraken heel veel men-
sen aan, maar datwil nog niet
zeggen dathet daardooreenvou-
diger was. Snelders is ruim een
jaarbezig geweestmet dietwaalf
kleine schilderijen.Hij verwees
daarbij ook naar het werk van
een architect. Rietveld bijvoor-
beeld was eindeloosaanhetzoe-
kennaar demeest simpeleoplos-
singen. Hoe moetje een hoek van
een gebouw maken, hoewordt de
constructie van twee in elkaar
overlopende ruimtes? Als het er
staat lijkt het logisch en voor de
handliggend.

EIGEN STIJL
De schilderijen vanWim Snel-

ders, die op de tentoonstelling
hingen, zijn allemaal verkocht.
Hetiswerk datdemensenopCu-
racao zeer aanspreekt. Dat is
niet alleen aan Snelders' stijl
van schilderen te danken, maar
veel mensen willen een schilde-
rij in dekamer dat niet alleen
door kleur- impressie aan-
spreekt maar ook door de voor-
stelling. De bekendeplekjesvan
Punda, Scharloo en Otrobanda
vormen daneen geëigendekeus.
Daarbij heeft de stijl van Snel-
ders iets heel eigens. Het zijn
geen prenten, geen foto-achtige
afbeeldingen, maarpersoonlijke
impressies die inderdaad alleen
de essentievan degetoondevoor-
stelling weergeven.

Snelders schilderde ook

WANDELINGEN
Vol enthousiasme haalt Wim

Snelders dan ook de kaart voor
de dag, die hij samen met Ancb
van der Woude maakte. Het is
eenkaart met wandelingendoor
Punda en Otrobanda. In de

"Ik zoek zo lang tot ik hetkan
weergeven op een simpele ma-
nier, losvan allefranje. Dit zoe-
ken gebeurde met name ook bij
deze straatjes. Al is de schaal
klein, tochwilde ik zo veel moge-
lijk grote vlakken aanhouden
om het zo simpel mogelijk te
houden".

De serie schilderijen van de ste-
gen van Otrobanda, die op zijn
tentoonstelling zoveel waarde-
ringkreeg van hetpubliek, vielop
door de composities. Waarom
koos hij voor deze stijl van
werken?

Hij is eenperfectionist;
wat uit zijn handen
komt moet goedzijn

ARCHITECT
81*1 et feit dathiJ arcntect is'
Va g eenrol inhetschilderwerk
ar k nelders' HiJisnameüJk als
Vor eet voortdurendbezig met
Pr K en- comP°sitie. Ook daar
Vo°beei" je steeds naar de meest
i 0r de hand liggende oplossingRoeken. Dat lijkt heel logisch,
ty £ens Snelders, maar jebent
ken g bezig geweest met zoe-
lte Paar wat het meest voor de
deK gt'Metname hetvak ste"Douw vereist denken op een3iere ?chaal- Het nJkt het-

'de of jeeen huis ontwerpt of
e stadsplan, maar jewerkt op

heel andere schaal. Veel
gilders en tekenaars schrik-n terug voor een groot witvel
e ontwerpen hun schilderijen
otiilf °P een lein Dloknootvel
ScK pas°"aarna °Peen grotere
k aa^ op te zetten. Die angstJpat hij niet. Dat dankthij aan

vak.

Zou u hiervoorniet lievergrotere
doeken gebruiken?

"Dat is heelverschillend. Voor
deze kleinere landschappen ge-
bruikte ik dit formaat en daar-
voor gebruikte ik grotere doe-
ken. Het formaat is niet belang-
rijk. Je moet een goed schildery
maken, ongeacht het formaat.
Op Curagao ben ik veel meer be-
zig geweest met het landschap,
terwijl ik in Nederland meer
composities en stillevens maak-
te. Daarbij heeft zich mijn
techniek ontwikkeld. In mijn
werk nu is er een meer natuur-
lijk samengaanvan detotale op-
bouw van het schilderij en de
kleur. Vroeger zette ik de kleu-
ren meer naast elkaar, nu is het
meer verweven. Er binnen ge-
beurtvan alles met diekleuren,
wat toen nog niet ontwikkeld
was".

MOEILIJKER
Overdag is Snelders met de

stad bezig en 's avonds schildert
hij. Dat heeft natuurlijk met el-
kaar te maken, maar in plaats
datzijn grote kennis van de stad
het schilderen van stadsge-
zichten makkelijker maakt,

eerste plaats geschikt voor de
toeristendieCuracaobezoekten,
maar ook voor de inwoners van
Curacao zelf, omdat er bij debe-
schrijving van de wandelingen
allerlei beziens- en wetenswaar-
digheden beschrevenworden die
voorvelen nieuwzyn.Dekaart is
tekoop bij de boekhandels.

De kaart is geïllustreerd met
veel foto's en met historische
kaartjes van hetSchottegatmet
Punda en Otrobanda. De foto's
zijnbijzonder mooi en Snelders
vertelde hoe moeilijkhet was ze
juistzo en op het goede moment
te maken. Als jehelemaal klaar
stond, schoofer een wolk voor de
zon. Ofde straat, die 's morgens
zo mooi was, lag 's middagsin de
schaduw en alle zonlichteffect
was weg. Dan moesten ze devol-
gende dag 's morgens terug,

Er hangen nu enkele schilde-
rijen van een paar jaar geleden
bij Galery '86 zodat een vergelij-
king mogelijk is met het werk
van delaatste tentoonstelling.

landschappen buiten destad, zo-
wel develden en berglandschap-
pen in Europa als de noordkant
en Bandabou op Curacao. Ook
daarin speelt de kleur de be-
langrijkste rol, maar het spelen
met vlakken komt daarin min-
dernaar voren. Dat gebeurtbij-
voorbeeld weer wel in zijn schil-
derijen van de Venezolaanse
barkjes, waarop de zeilen, die
hoewel allemaal vuilwit, door
het zonlicht ieder een andere
kleur krijgen en door dewinden
de zwaartekracht allemaal een
andere vorm, voor devlakverde-
lingzorgen in samenspel met de
wallekant.
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De binnenstad:

een bron van inspiratie
voor Snelders

Sinds eind 1983 werkt Wim
op Curasao voor de

Ruimtelijke Ontwikke-
'ig en Volkshuisvesting,uROV). In januari gaat hij te-

tug naar Nederland waar hij
*eergaat werkenbij hetparticu-
"ere bedrijfsleven. Het wordt

Amsterdam en
Amersfoort omdatSnelders ver-
acht kort daarna naar het bui-
tenland uitgezonden te worden,
Waarschijnlijk naar Indonesië.

WIM SNELDERSiseen groot gedeeltevan dedagbezig met
de Curacaose binnenstad. Overdag is datvoor zijn werk: hij
leidt hetrenovatie- project binnenstad van de DROV. Maar
ook in zijnvrije tijd houdtde binnenstadhem in deban: veel
van zijn schilderijen zijn gebaseerd op straatbeeldenuitPun-
da en Otrabanda. Vanaf deeerste keer dat Snelders de bin-
nenstad zag, was hij gefascineerd: doorkleur, doorschaal en
door de uitstraling. Hij vertelt NEL CASIMIRI over de moei-
lijkheden die een steeds grotere kennis van het onderwerp
"binnenstad" meebrengtbij het schilderen daarvan.



doorVictorHafkamp
DE ACTRICES HeleneKamperveen enLaura Quast komen

in januaria.s. naar de NederlandseAntillenenArubamettwee
eenakters van de schryver Allison West. De eenakters staan
onderregie van JohnLeerdam. De productie is in handenvan
Cosmic IllusionsProductions in Amsterdam.De eenakterszijn
getiteld "Littekens" en Nasmaak". "De Brakke Grond" in
Amsterdamhad 10novemberdepremièrevan beideeenakters
in hetkader van het jaarlijkse"Stagedoor-festival", een etala-
ge van multicultureel theater, waarvoor de laatste jareneen
groeiendebelangstelling bestaat.

dat het zal lukken: "We doenhet
gewooningoedEngels", lachtze.
HeleneKamperveen was actrice
bij het Doe Theater Paramaribo
0.1.v. Henk Tjon en Thea Doel-
wijt. In Nederland is ze een be-
kende televisie- persoonlijkheid
dankzijhaaroptreden in een VA-
RA- serie die "Nieuwe Buren"
heette. "Voor mij is het Papia-
mentu geen enkele probleem. Ik
ben toch op de Nederlandse An-
tillen geboren?Ik ben watze noe-
men een moksi meti. Ik ben een
beetje van alles.Dus ik doe dit
gewoon ook. Ik verheug me er
trouwens ontzettend op naar de
Antillen te gaan".

duidelijkdathet nietzo engis om
alleente zijn. Dat alleenzijn ook
prettig kan zijn. Helene Kam-
perveen noemt het een zeer rea-
listisch stuk. "De mensen her-
kennen desituatieen ik denkdat
het daarom goed zal aanslaan".

HERKENBAAR
De types die in beide stukken

optreden zijnuitstekend herken-
baar op de Antillen en Aruba,
stelt JohnLeerdam. "Als ik kijk
naar mijn moeder, ze komt van
StKitts, en naar mijnvader, een
Surinamer,(ik ben ookzon men-
gelmoesnet als Helene enLaura
ook) dankanik stellen, ikben op
zoek naar het universele van de
zwarte vrouw, het universele

In de eenakter "Littekens"
spelen Laura Quast en Helene
Kamperveen twee vrouwen van
in de zestig dieveel in het leven
hebben meegemaakt, kinderen
hebbenopgevoed en hardhebben
gewerkt om hun kinderen te la-
ten studeren en ze iets in het le-
ven te laten betekenen. "Als die
vrouwen terugkijken op het le-
ven is het resultaat dat het toch
niet de ideale situatie is gewor-
dendieze op hetooghadden, toen
ze twintig waren" vertelt Laura
Quast. "De teleurstellingen in
het leven komen in de eenakter
goed naar voren. Dingen die je
hebtgewild en diejeniethebt be-
reik. Dingen waar jeboos over
bent.Jeziet dievrouwen metdie
problemen worstelen. Ze willen
er over met elkaar praten. Ze
mopperen ook veel over die
kinderen enkleinkinderen". Die
rol van die vrouwen, Thelma en
Flora, trekt mij ontzettend aan.
Ik speel ThelmaenHelenespeelt
Flora. Als ik Thelma zie, dan
herken ik er mijn moeder in.
Mijn moeder kankert ook overal
op, maar eigenlijk houdt ze heel
veel van ons", vertelt Laura
Quast lachend.

FASCINEREND
Regisseur JohnLeerdam heeft

duidelijk voor eenakters met
twee vrouwen gekozen. "Ik ben
mijn hele leven omcirkeld ge-
weest door vrouwen" zegt hij la-
chend. "Ik vind vrouwen onge-
looflijk fascinerend. Ze bezitten
een zekere magie, waarop ik
nooit "grip" gehad heben waar-
van ikme mijnheleleven hebaf-
gevraagd; wat is het dat hen zo
sterk maakt? Dat hun steedshet
doorzettings- vermogen geeft om
opnieuw te beginnen en door te
gaan. Als je naar mannen en
vrouwen kijkt, lijkthetnaarbui-
ten toeof demanhetvoor het zeg-
genheeft. Maarals jekijkt wat er
binnengebeurt, dan zie jedat de
vrouw er de lakens uitdeelt. De
vrouwen worden ook meer op
hun verantwoordelijkheid voor-
bereid.Van mannen zeggenze al
gauw: hij redt het wel, hij is een
man en zo wordthij daneen bee-
tje aan zijn lot overgelaten.
"John Leerdam zegt de beide
actrices geen rollen te hebben
willengeven dieineerste instan-
tie bijhenzelfpasten". Daar heb-
ben ze ontzettend mee ge-
worsteld, maar hetresultaat dat
hetheeft opgeleverd, is bij beide
actrices fenomenaal", vindt hij.

Het Stagedoor Festival is nu
vijfjaar oud. Otto Romijn, een
van de bestuursleden van het
festival, zegt in eenterugblik op
die vijfjaar "bescheiden tevre-
den" te zijn. "De tevredenheid
baseer ikop hetfeit dat we invijf
jaargegroeid zijn van een klein
festival, gestart door vier
enthousiaste Amsterdamse
clubs, toteenmanifestatie inNe-
derlandse steden. Er doen42 za-
len aan mee met 190voorstellin-
gen. 25 Verschillende produc-
ties, waarvan tien buitenlands
en 15 Nederlands. Dat iswatmij
betreft een reden tot vreugde.
Verder zie jedat theaters dieer
vroeger nietaan dachtenproduc-

als je het levenspatroon daarop
de Antillen in ogenschouw
neemt, dan is de situatie van de
vrouwen in het stuk erg herken-

van de mens. Deze vrouwen zijn
niet zomaar vrouwen die uit de
Antillen komen, maar zwarte
vrouwen in het algemeen. Zeker

Dat geldt uiteraard voor
meerdere stukkendietijdens het
StagedoorFestival worden opge-
voerd. "Het festival moet inter-
nationaler worden, vindt Leer-
dam. In Barbados heb jeeen Ca-
ribfesta en stukken als deze ee-
nakterszouden heel goedop zon
festival passen".

baar. Vandaar datik hebdoorge-
voerd dat we naar deAntillen
zouden gaan. Dit soort stukken
zouereigenlijk vakermoetenko-
men",vindt John Leerdam.

ties in een intercultureel kader
in hunprogramma op te nemen,
dat nu wel doen.Dat hebben we
altijdgewilden datisvluggerge-
gaan danwe hadden gedacht".

Romijn uitte op de persconfe-
rentie voor het Stagedoor Festi-
val devrees dat ditjaarmogelijk
het laatstegrotefestival georga-
niseerdkon worden. "Kijk" zegt
hij. "In 1984 hadden we een be-
drag van 225.000 gulden be-
schikbaarvoor 45 voorstellingen
invier Amsterdamsetheatersen
een paar daarbuiten.Nuhebben
we voor 75.000gulden meer, een
krankzinnig veel hoger aanbod.
Datheeftdanniets temaken met
efficiënter werken, maar met de
roofbouw die de organisatoren
vandeviertheatersophuneigen
begroting plegen, die groter ge-
worden is".

Cultuur- begrotingen worden
minder. Er is een eind aan de
groei. Bovendien, in het kader
van "Amsterdam culturele
hoofdstad" legtRomijn uit. "Die
injectie is er volgend jaarniet
meer. Datwilzeggen dathetfes-
tival fors terug zal moeten. En
een festival als ditkan, denk ik,
niet terug.Een stapachteruitbe-
tekent in veel gevallenstoppen",

aldusRomijn met enig pessi
misme.

Tijdens de persconferentie
voor hetfestival hield Norman
dePalm, deAntilliaansefilm- en
theatermaker, een van cynisme
doordrenkt betoog onder het
motto: "We staan er gekleurdop>
Nederland lust ons in november
wel". De interculturele produc-
ties verkopen buiten de maand
november heel wat moeilijk. En
daarover maakt hij zich zorgen.
"Een cadeautje, net voor Sin-
terklaas"noemthij deacceptatie
vanhet festival. "Het is eenplat-
form éénkeer per jaaren weheb-
bennog elfmaanden over. "Deze
maand novemberwordt er mas-
saal aandacht besteed aan de
kunstuitingen van migranten,
specifiek theater en dans. Dat is
ook maar één keer per jaar. Ik
ben blij dat het festival er is,
maar hetisnatuurlijkmaar een-
malig.De groependiezichnu in-
zetten willen derest van het jaar
ook kunnen werken. En derest
van het jaarwordt er heelvaak
nietthuis gegeven op belangrij-
kepodia dienu welinhaken. Dat
vind ikkwalijk en dat wil ik da»
ook gezegd hebben", aldus Nor-
man de Palm.

IDEAAL
"Nasmaak" gaat over twee

vrouwen van achter in de dertig.
Ook zij worstelen met de vraag
watzeeigenlijk willenenbereik-
tenniethet ideaaldatzezich ten
doel hadden gesteld. "Maar deze
vrouwen hebbenmeerkeuze dan
het tweetal uit het vorige stuk
"Littekens", legt Helene Kam-
perveen uit. "Vrouwen kunnen
nu beslissenom alleenverder te
leven.Een van devrouwen dieik
speel, heeft besloten niet meer
bij haar man te blijvenen krijgt
eenvriendin opbezoek dieop dat
moment net door haar man is
verlaten en doodsbang is voor
wathaar nu te wachtenstaat. In
het daaropvolgende gesprek
maakt de ene vrouw de andere

PAPIAMENTU
Beide eenakters zullen op de

Benedenwindse eilanden in het
Papiamentu en op de Boven-
windse eilanden in het Engels
worden gebracht(Papia-
mentstalige bewerking Diana
Lebacs). "We hopen het in goed
Engels te brengen" zegt Laura
Quast met enigereserve. Helene
Kamperveen twijfelter niet aan

Drugshandel en wapen transacties gaan hand in hand

In versluierde wereld
van wapenhandel zijn
Italianen niet doortrapter
dan de anderen

maar in. Washington en Mos-
kou, diehevigover ontwapening
praten, beheersen zelf zeventig
procent van de wapenhandel. En
is Libië, waarmee mening NA-
VO- landoverhoop ligt, niet gro-
tendeels door Italië bewapend?

Wapenconcerns willen verko-
pen, ze maken trouwens niet al-
leenoorlogsspul. Fiat, defabriek
van die leuke autootjes, is daar
een goed voorbeeld van. Net als
schoenenfabrieken en compu-
ter- producenten zoeken ze
markten. Ze bieden werk aan
tienduizenden mensen en met
hunexport zijn deministers van
Economische Zaken blij.

De Italiaanse industrie staat
in deze sector nu nummer zes op
de wereldranglijst, na de Vere-
nigde Staten en de Sovjetunie,
Groot-Brittannië, Frankrijk en
deBondsrepubliek Duitsland, of
misschien wel nummer zeven,
want China's export springtom-
hoog.

precieze handelsweg van het
schiettuig en de granaten, die
Palestijnse extremisten in Italië
gebruiken. Na een bloedbad op
hetRomeinse vliegveld Fiumici-
no vond de politie op aanwijzi-
ging van een gearresteerde Pa-
lestijn een bergplaats in de bos-
jesvan een stadspark. De jonge-
man zei dathij zijnwapens daar
had moeten opgraven, defoedra-
len zaten nog in de aarde.

Van ditsoort wapenzendingen
komt van tijd tottijd iets aan het
licht, zoals onlangs na het door-
zoekenvan een schip in deZuidi-
taliaanse havenstad Bari. Deze
vondst wekte opvallend veel op-
zien, meer dan dieop het schip,
datin dehavenvan Ancona arri-
veerde en datzijn lading wapens
zonder moeilijkheden kon
lossen.

Bestelauto's van een meubel-
bedrijf brachten alles naar Ro-
me. De politie kwam te laat, zij
zegt dat zulke wapenzendingen
bestemd zijn voor de bevrijding
van Palestijnen, diein Italiaan-
se gevangenissen de straffen
voor hun aanslagenuitzitten.

WAPENHANDEL BE-
HOORTBIJ geweld. Als ETA
en IRA,Rode Brigades, RAF
en Action Direct aanslagen
plegen, hebben ze het
moordtuig eerst moeten ko-
pen. Het Midden-Oosten
vormt een markt waar ze ge-
makkelijker terecht kunnen
dan bij de wapen- fabrikan-
ten in eigen landen. Die moe-
tenelkeverkoop verantwoor-
den, voor elke ex-
porttransactie is zelfs een of-
ficiële vergunning nodig.
Voor uitvoer naar Iran en
Iraq wordt zon vergunning
op hetogenblik nietgegeven,
tussen dietwee willen we im-
mers vrede stichten?

Export naar Nigeria is al ge-
makkelijker,naar Singapore he-
lemaal. Uit zulke landen komen
de wapens toch wel op hun be-
stemming aan. Een legertje in-
ternationale handelaren zorgt
daarvoor. Niet alleen Iran en
Iraq krijgen zo wat ze willen,
maarookETA, IRA en alleande-
re schietgrage meisjes en jon-
gens van dezetijd.

dienen. Handelaren zien hierin
hun kans. In Rome is uitgere-
kend, dateen op elke acht men-
sen, die met de wapenhandel te
maken heeft, het met de voor'
schriften niet zo nauw neemt-
Vaak laten ze zich betalen me*
drugs, die immers gemakkelijk
afgezet kunnen worden. De Ma-
fia weet daar moeiteloos te weg
mee, drugs zijn de in-
komstenbron geworden, die
vroeger gevormdwerd door siga-
retten- smokkel.

Drugshandel en klandestiene
wapenhandel gaan dus hand in
hand, hetterrorisme vormt desi-
nistere derde in dit gezelschap-
Veiligheids- diensten, die tel"
reurwapens zoeken, vinden
cocaïne en omgekeerd. Nietalle
regeringen enniet allewapenfa-
brikanten zijnbrandschoon.

Het is moeilijk inzicht tekrij'
gen in het versluierde spelletje
van steekpenningen, die in he*
ene land worden toegezegd en in
het andereuitbetaald.

In het ene landheeft men da»
nietsbetaald, terwijl men in he*
andere land volhoudt, dat over
steekpenningen geen afsprake0

zijngemaakt.Datbovendienvei-
ligheids- diensten wel eens een
spierinkje uitgooienom wat gr°'
ters te vangen, betekent dat ze
dus wel eens ongeoorloofde za-
ken latenpasseren om een gX°^f.
slag te kunnen slaan.Dit stel*
sommige functionarissen in een
kwaad daglicht, de Italiaanse
veiligheids- dienst heeft al hee*
wat meegemaakt.

Nu gaan er in Italië stemme0

op om naar de wapenhandel en
alles wat er bij hoort een parle-
mentaireenquête te houden. Pc
justitiedoet haarbest, meerkan
men er nietvan zeggen.

DOORZETTER
Een doorzetter onderde speul"

ders, diedezaak jarengeleden in
Noord-Italië bij de kop najn>
vond zulke vreemde dingen, da
hijwerdovergeplaatst naar Sic1'

lië, waardeMafiaeen aanslag°P
hem pleegde. Was hij dus op he
goede spoor? Nu zit hij in R°J?L
op het ministerie en zwijgt. ZIP
opvolgerwordt op zijnbeurt do?
deMafiabedreigd. Ze willenzU°.
vrouw ontvoeren. Het ecn*P^fnwordt dus extra beschermd. &
zwijgt opzijnbeurt.
(uit de Haagsche Courant)

NEO-FASCISTEN
Italië's neo-fascistische ex-

tremisten gebruikten deze bron
al tien jaargeleden, zij kregen
wapens uit Libanon, Syrië,
Egypte en Iran, die zelf geen en-
kele wapenfabriek telden. En
wapens, die Groot-Brittannië
aan Tunesië had geleverd vond
de Italiaanse politie in
schuilplaatsen van de linkse ter-
reur- organisatieRode Brigades.

Gezocht wordt er nog naar de
CONCURRENTIE

Dat Italië's officiële uitvoer, in

ter van Buitenlandse Zaken, die
de deur op slot deed. Binnen-
landse zaken omdat de veilig-
heids- dienst het laatste woord
heeft. Beter dan Buitenlandse
Zaken of Economische Zaken of
Defensie weet de veiligheids-
dienstwatdebedrijven in dever-
schillendelanden fabriceren en
exporteren en waar die export
naar toe gaat. En alle veilig-
heids- diensten zijn het er over
eens: als jehet spul niet in eigen
land terug wilt zien, kun jehet
beter niet naar het Midden-
Oosten sturen.

1982 nog anderhalf miljard dol-
lar(4% van dewereldmarkt), nu
is teruggelopen tot 330 miljoen
(1%), ligt niet aan de vredelie-
vende gezindheid van de Itali-
aanserepubliek maar aan inter-
nationale factoren. Aan de ene
kant zijner concurrenten bijge-
komen (Israël, Brazilië, de twee
Korea's), aan de andere kant
heeft de gedaalde olieprijs de
aankoop- mogelijkheden van
veel olielandenbeperkt. En dat
zijn, met andere ontwikkelings-,landen, nueenmaal Italië'sbeste
klanten —echte ofvermeende.

Echt als ze de wapens werke-
lijk importeren. Vermeende als
ze alleen maar als tussenstation

Golf mijnen van Italiaanse
staatsmakelijmoeten opruimen.

Formeel is dit onmogelijk,
maar de werkelijkheid is anders
dan de officiële procedure waar-
aan ook Italië zijn wapenexport
onderwerpt. Een commissie van
vertegenwoordigers van ver-
schillende ministeries onder lei-
ding van Buitenlandse Zaken
onderzoekt in Rome elke aan-
vraag. Sinds januari vorig jaar
bestaater een embargo op de ex-
port naar Libië. Sinds februari
van ditjaarop wapenleveranties
aan Syrië, Iran en Iraq.

De politieke beslissing daar-
toe werd al in 1984 genomen,
maar tenslottewas het de minis-

SCHEEPSKAPERS
Ook de kapers van het crui-

seschip «Achille Lauro» (le-
venslang, dertig jaar,25 jaar, 15
jaar, 6 jaar) zijn daarbij. De ka-
ping was in 1985, maar de zaak
vraagt nog steedsaandacht. Ge-
vonden documenten bevestigen
wat men al wist: datook deItali-
aanse wapenindustrie in het cir-
cuitzit, net alsdekeurigeZweed-
se, dekeurige Britse, de keurige
Zwitserse, de keurige vul

OORLOGSSCHEPEN
In oorlogsschepenzijndeItali-

anen bijzonder goed, Italiaanse
fregatten vindt men bij de mari-
ne van vele landen. Daar blijft
het niet bij, Italië fabriceert ook
pistolen en gewerenenraketten
enradar- apparatuur enmunitie
en helikopters en gevechts-
vliegtuigen waarmee EG-
partner Groot-Brittannië te ma-
kenkreeg in deFalkland- oorlog
tegen Argentinië in 1982.

Het meeste komt uit semi-
staatsbedrijven. Er wordt al ge-
smaald, dat Italiaanse staats-
mijnenjagers nu in de Perzische

ALGEMEEN
Laura Quast en Helene Kamperveen naar Antillen met eenakters

HAPA /
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REVIVAL
De Devadasis- wet kwam

echteraan heteindvan deBritse
overheersing (1947) toen derevi-
valvan deIndischedansalgerui-
me tijdaan de gangwas.De onaf-

De laatste jarenis er een grote
gerichtheid naarbuitentoewaar
te nemen. Men probeert op inter-
nationaal niveau meer bekend-
heidaan dezecultuurvorm te ge-

Verderzijnernog de Orissi-(of
Odissi-), Kuchipudi-, en Mohini
Attam- stijlen, genoemd naar
hun steden van oorsprong, die
ten opzichte van deBharata Na-
tyam steeds grotere populariteit
genieten.

Kathak — oorspronkelijk een
mannendans — isde meest dans
en nogal showachtig.Kathakali
is danstheater op grote schaal,
met uitgebreide make-up en
maskers. Bharata Natyam heeft
zijnoorpsrong in de tempels van
Madras(tegenwoordig in de win-
termaanden een drukbezochtin-
ternationaal dansfestival-
centrum) en wordt beschouwd
als de klassieke solo- dansstijl
van Zuid-India.

De maat van het leven

"Waarom hebben mieren
geen kleine douche?"

MIKE STARING

Alle vragen die aan het begin
van dezer bespreking staan ver-
meld, en nog vele, vele andere,
worden behandeld.

denkwijze zijn deze twee aspec-
*en moeilijk te verenigen.Daar-voor is de dualiteitvanhet goedeen hetkwade, hethemelse en het
jyereldse,in deWesterse menta-
iteit te ver doorgedreven. In de

lndische dansen, gebaseerd op
Hindoeïstische cultuur, is er

echter geen definitieve splitsingan boven en onder, maar vor-
ken het hemelse en aardse eentotaliteit.

ning gevraagd, voornamelijkbij
het interpreteren van grafieken,
en watvoorkennis op dit gebied.

De moeite wordt echter
ruimschoots beloond door de tal-
loze onvermoede samenhangen,
die de auteurs weten te openba-
ren. De participatie van de bio-
loog heeft er voormoedelijk voor
gezorgd, dat de blikniet beperkt
is gebleven tot de wat bekender
biomechanische analyses van
skelet- en spiersystemen, of van
slijtage aan kaken en gew-
richten, terwijl detechnisch- we-
tenschappelijke inbreng het
mogelijk maakt op biologische
vragen (zoals naar de reden
waarom struisvogels niet kun-
nen vliegen) preciesere, en
mogelijk volledige nieuwe
antwoorden tekunnen geven.

Dit boek is een prachtig voor-
beeld van dewijzewaarop verte-
genwoordigers van verschillen-
de wetenschappelijke discipli-
nes elkaarkunnenvinden ineen
poging wat beter te begrijpen
waarom deze werelderzo uitziet
als ze er uitziet.

WAT IS DE relatie tussen
vorm engrootte van organis-
men? Bijvoorbeeld: waarom
bestaan er geen bolvormige
levende wezens met een dia-
meter van een meter? "Waar-
ombestaanergeen dierenter
grootte van een paard, die in
bomen klimmen en kunnen
zweven met behulp van een
tussen hun poten gespannen
vlieghuid?" (pag. 16). Waar-
om hebben mieren geen cul-
tuurontwikkeld,metboeken,
en met technische construc-
tiesalseen heelkleinedouche
voor mieren, die een beetje
vuil zijn geworden? Waarom
kunnen sommige insecten
prima over het water lopen,
terwijl er maar een enkel ge-
documenteerd geval bekend
is,waarbij eenmensdatzelfde
deed? Waarom kan een muis
niet brullen? Waarom heeft
een olifant naar verhouding
dikkere poten dan een ka-
briet? Waarom kan een koli-
bri wel op één plaats in de
lucht blijven hangen, terwijl
een Boeing747 datnooitlukt?
Waarom kan een gekkotegen
een muur opklimmen en een
tekkel absoluut niet (nog los
van het gegeven dat tekkels
relatief domme dierenzijn)?

De talloze illustraties (foto's,
tekeningen, grafieken) zijn ui-
terst relevant in het kader van
datgene wat de auteurs wensen
te presenteren, en de toelichtin-
gen daarbij zijn beknopt en hel-
der. Het boek is goed gebonden
entelt 251bladzijden. Een uitge-
breide bibliografie en een tref-
woordenlijst sluiten deze fraaie
uitgave af.

COMMENTAAR
Natuur en Techniek, de uitge-

ver van dit boek, heeft een
prachtig en grondigboek ter be-
schikking van het Neder-
landstaligepubliek gesteld. De
uitgaveverdient een plaats in de
boekenkast van elk^/fysicus,
wiskundige of ingenieur, maar
net zo goed in dievan iedereen,
die wenst te begrijpen in wat
voor een wereld hijofzij leeft.

Hetboek is zeer zorgvuldig ge-
zet en gedrukt (ik heb maar één
foutje ontdekt, en dat is dat veel
moeders, dieborstvoeding geven
aan hun zuigelingen niet zo blij
zouden zijn als die baby inder-
daadeen schedel zou hebben zo-
als op pagina 24 wordt afge-
beeld). Ik schrokeven van de me-
dedeling, dat een theorie is af-
gezworen onder meer omdat die
theorie "anti- Darwinistisch" is
(pag. 14); daarnaast schijnen de
auteurs in de valkuil (voor Dar-
winisten, althans)van dedoelge-
richtheid te trappen oppag. 230.
Doch ditterzijde.

Er zijn heelwat verschillende
klassieke dansstijlen in India.
Er worden echter drie basisstij-
len onderscheiden: Kathak in
het noorden, Kathakali in het
zuiden, Bharata Natyam (Ma-
dras en omstreken).

"Godsdienst isdebasisvoor al-
le kunst in India. Door deze bril
moet de Westerlingeen grootge-
deeltevan de Indischekunst be-
kijken, hoewel er tegenwoordig
zelfs in India steeds meer prog-
ressieve stromingen ontstaan
die vraagtekens bij deze
grondregel plaatsen. Ook de
danskunst ontsnapte echterniet
aan dezebasisfilosofie van deIn-
dische cultuur.

hankelijkheids- bewegingonder
leiding van Mahatma Ghandi
ontwikkelde een anderekijk op
de culturele tradities, hetgeen
mede tot eenherwaardering van
de danskunstleidde.De dochters
van respectabele Indische fami-
lies volgden hierna weer een
gereïnstitutionaliseerde dans-
opleiding, die zelfs een status-
verhogende functie verkreeg
(jonge danseressen hebben hier-
door een betere kans op trou-
wen).Tegenwoordig is ernogéén
oorspronkelijke Devadasi in le-
ven, Harapriya Devadasi — nu
73 jaarmaar nog steeds actief—
die haar leven onder religieuze
toewijding in detempel van Puri
doorbrengt, en die in heel India
als een levende legende wordt
beschouwd.

ONDERDRUKKING
Na de gouden zeventiendeeuw ontstond er een sterke

enteruitgang van de klassiekeans. De Britse overheersing
anaf de negentiende eeuw ver-
kerkte nog meer deze culturele
enteruitgang, gekoppeld aan

j?0- politieke onderdrukking,
resultaat was dat detraditi-enele dans van India aan het

mdvan de negentiendeeeuw inen even deplorabele staat was«s het Europees ballet vóór Di-
«ghilev en zijn Ballets Russes.
r .e tempeldienst werd gesecula-
iseerd (in handen van leken ge-

P'aatst) en de vrouwelijke tem-
Pel- danseressen (Devadasis)
degradeerden geleidelijkaan totPubliek vrouwen.

Laterverbood een speciale De-
vadasis- wet zelfs het opleidenan Devadasis, hetgeen tegelij-
kertijd een eind maakte aan de°ude traditie van Indische fami-nes, die hun dochters naar deAmpels stuurden om goed te le-

Behalve deze laatste, welk uit
abstracte dansbewegingen be-
staat, zijn de andere stukken
poëzie in dansvorm gebracht.
Tijdens hetopvoerenvan dedan-
sen verwisselt men steeds van
een interpretatieve vorm naar
een abstracte vorm. Ook beeldt
ééndanserverschillendefiguren
uit in dezelfde dans, door te ver-
wijzen naar bepaalde typerende
attributen, zoals de fluit bij de
godKrishna. Verder worden
dansbewegingen bepaald door
lettergrepen of woorden in de
zang, instrumenten, en ritmes,

Bijna alle Bharata Natyam-
voorstellingen hebben een
vastgelegdestructuur. Zijbegin-
nen met een muzikale invocatie
van de goden, gevolgd door een
plechtige prélude (Alarippu),
een Jatiswaram, en daarna een
centraal stuk genaamdVernam.
Na een pauze volgen enkele pa-
dams,Karuttans Jawalis,en tot
slotde Tillana.

De inhoudvan deBharata Na-
tyam wordtbijna geheelbepaald
doorvormen vanvereringaan de
goden Vishnu, Shiva, en
Krishna, enz. De Bharata Naty-
am zelf is danstechnisch weer in
verschillende stijlen onder te
verdelen: een puur abstracte
stijl,waarbij hetniet gaatomeen
bepaald verhaal maar om de
dansbewegingen op zich; een
verhalende, interpretatieve
stijl; een combinatie van detwee
bovengenoemde.

SAMENWERKING
De schrijvers van het boek

behoren tot verschillende we-
tenschappelijke disciplines: één
is bioloog, de ander is ingenieur.
Beiden zijn gefascineerd door de
samenhang tussen grootte en
vorm van levende wezens. Het
resultaat van hun samenwer-
king is een schitterend ogend,
zeer fraai geïllustreerd, over-
zichtelijk ingedeeld boekwerk
van 251bladzijden(die stuk voor
stuknieuwewetenschaps- waar-
dighedenbevatten). Vande lezer
wordt nu en dan enige inspan-

Het tweede hoofdstuk behan-
delteen deel van het wiskundig
gereedschap waarvan verderop
in het boek gebruik wordt ge-
maakt, namelijk dezogenaamde
allometrischeformules. Tevens
wordt duidelijk gemaakt waar-
om dubbel- logaritmische
schaal- verdelingen ten behoeve
van de grafieken worden benut.
Verschillende voorbeelden
Dasseren de revue, waaronder

INDELING
Het eerste hoofdstuk bevat de

biologischeredenen om de groot-
te van organismen te bestude-
ren. Met name derelatie tussen
grootte en het natuurlijkeselec-
tie- mechanisme, tussen grootte
en vorm van organismen èn het
verband tussen grootte en
complexiteit komen (kort) aan
de orde.

Het boek eindigt met een
hoofdstuk over derelatie tussen
de lichaamsgrootte van een le-
vend wezen en de omgeving
waarin dat organisme vertoeft.

een prachtigeverklaringvan het
feit, dat bij roeiwedstrijden de
boten met meerroeiers tothoge-
re snelhedenkomen dandiemet
minder atleten (pas op: die ver-
klaring isverre van triviaal!).

Het derde hoofdstuk introdu-
ceert het natuurkundige ge-
reedschap waarvan gebruik
wordt gemaakt: de dimensie-
analyse. Bij het lezen van dit
hoofdstuk ging een nieuwe we-
reld voor mij open: jarenlangben
ik bij natuurkunde- lessen ge-
plaagd met hetberekenenvan de
juiste dimensiesvan te bereke-
nen grootheden, terwijl nooit
werd duidelijk gemaakt, dat
juist zulke excercities jeop het
spoor van belangrijke fysische
regelmatigheden zouden kun-
nen brengen, zonder dat het
daarbij nodig is allerlei wetten
uitde natuurkundein stelling te
brengen. Ook hier weer veel
voorbeeldenwaaraan hetprinci-
pe van de dimensie-analyse
wordt verduidelijkt, waaronder
het braden van eenkip.

De hoofdstukken daarna gaan
volledigoverzaken, diein debio-
logie worden bestudeerd: de
bloedsomloop, groeisnelheid, le-
vensduur, relatieve li-
chaamsverhoudingen, de pro-
blemen van heel groot zijn en
heelklein zijn, springen,buigen,
vliegen, zweven, lopen, zwem-
men, uitwendige krachten op
een organisme afhankelijk van
de groottevan datorganisme,en
ga zo maar door. De hulpmidde-
len, diein dehoofdstukken daar-
vóórzijngeïntroduceerd,worden
uiterst functioneel ingezet ter
verklaring van despecifieke uit-
dagingen waarvoor organismen
van verschillende afmetingen
zich geplaatstzien. Thomas A. McMahon & John

TylerBonner: «De maat van het
leven: Hoe de natuur haar eigen
wetten gehoorzaamt»
(ISBN9O 70157586),Natuuren
Techniek, Maastricht 1987.

die elk van invloedzijnophet be-
wegen van de afzonderlijke lede-
maten.

ALGEMEEN

Indische dans
onsterfelijk

-door StanKuiperi-
DE INDISCHE KLASSIEKEen traditionele dans, zoals dienu bekend staat, heeft al een
traditie van bijna 2000 jaar
achter derug. Een heellangetijd als men bedenkt, dat hetEuropees- Westers ballet
JJiaar een ontwikkeling van
amper" 300 jaar heeft mee-

gemaakt.
Hetbegon allemaal toen, in de

eersteeeuw na Christus, dewijze
Bharata Munieen stel goddelijk
geïnspireerde regels opstelde,
die later de basis zouden gaanvormen voor de verdere ont-
wikkeling van de verschillendedansvormen, die Indiaheeft ge-kend en die heel Azië zouden
gaan beïnvloeden. Alle heden-daagse vormen van deklassieke
mdische danszijn inzekere mate
beïnvloed door twee historische
Perioden:
" Omstreeks 1000 jaarna Chris-tus werden deklassieke dansenals een permanent onderdeelvan dereligieuze tempelrituelen
ingesteld. Een belangrijk deelvan de godenverering werd dusdoor middel van de dans beoe-fend.
"In de zeventiende eeuw na

werden deze gedanste
rituelen steeds meer onderdeel
Van uitgebreide
"■entertainment» aan hethofvande vele en rijke Indische ko-ggen.

Deze twee belangrijke fasenvormen op zich weer de oor-sprong van twee hedendaagse,
fundamentele aspecten in de
klassieke dans, namelijkBhakti
en Sringara.Bhaktizoubeschre-
Ven kunnen worden als de wegnaar goddelijkeverering, meteen duidelijk devotioneel enreli-
l^eus karakter. Sringara daar-
integen heeft een sterk aardse
gerichtheid, waarin menselijke
gevoelens en zelfs erotiek verte-
genwoordigd zijn."oor de Westerse, christelijke

Het waren ook plaatsen, die
fungeerden als communicatie-
centra, scholen en
«entertainment centres» door de
aanwezigheid van muziek en
danstheater. De dansin India isvandaag niet meer een zaak van
tempels en religieuzen, maar
wordtonderwezen in scholen en
academies,en opgevoerdinthea-
ters en auditoriums. Door dit in-
tensief naar buiten toe treden
zijn toekomstige variaties en
nieuwe creaties niet te vermij-
den. Maar voorlopig overheer-
sen de traditionele dansvormen
nog sterk.

Verschillende hedendaagse
dansers, zoals debekende Mri-
nali Sarahhai, de veel oudere
Chandralekha, en hetberoemde
danspaar Dhananjayan, ex-
perimenten al geruime tijd met
zowel nieuwe danstechnieken
als metnieuwe, hedendaagse so-
ciale thema's. V.P. Dhananjay-
an,beschouwd als de meest pro-
minente mannelijke danser van
deBharata Natyam, leraar aan
zijneigen school en schrijver van
boeken over dans, gelooft dat deheilige tempels van vroegerniet
alleen een religieuze, maar ook
een sociale functie hadden.

Dansgurusbeweren datde be-
wegingen, gebaren en posities
die zij aan hun leerlingen over-
brengen, onveranderd door de
eeuwen zijn overgeleverd. Overdezeoriginaliteitvan de klassie-
ke dansen is er de laatstetijdook
een discussie ontstaan.

INVLOEDEN

ren musiceren, dansen en bid-
den. In dietijd was deuitspraak
"Een bescheiden persoon musi-
ceert, een schaamteloze persoon
zingt, maar de meest schaamte-
loze persoon danst" tekenend
voor de houding die traditionele
Hindoe- families ten opzichte
van huneigencultureleuitingen
hadden. De eigen culturele
waardenwaren doortoedoenvan
de Engelsen tot een absoluut
dieptepunt gedaald.

ven, en de aandachtvan hetWes-
ten hiervoor groeit gestaag. Zo
worden er over heel Europa op
academies cursussen gegeven,
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tournees georganiseerd, en kan
men steeds meernationale (New
Delhi, Madras) en internationa-
le (Duitsland, Frankrijk) festi-

vals bezoeken. De oorspronkelij-
ke dansers zijn misschien ver-
dwenen, de dans zelf is echter
nogspringlevend.



tuin", "Ingeval van nood"en"De
groene luiken". In dat laatste
boek verricht de film- en toneel-
acteur Emile Maugin een pijn-
lijkzelfonderzoekna van de dok-
tergehoordtehebben dathij niet
lang meer te leven heeft als hij
doorgaat met zijn huidige ma-
niervan leven.

AMSTERDAM — De we-
reldbekende schrijver Geor-
ges Simenon,schepper van de
figuur commissaris Maigret,
wordtin februari 198885jaar.
Uitgeversen omroep- organi-
saties, hebben zich al opge-
maakt om deze gebeurtenis
met(her)uitgaven oftelevisie-
uitzendingen te gedenken of
zijn daarmee al begonnen.Si-
menon schreef immers voor
een groot publiek. Hij heeft
ruim 425 titels geschreven
(voor een deel onderpseudo-
niem voor hij omstreeks 1931
onder eigen naam ging
schrijven).

Daarnaastverkeren veelmen-
sen in deveronderstelling datSi-
menon een Fransman is. Hij
werd echter geboren in het Bel-
gische Luik en ging pas later
naar Parijs. Evenmin is alge-
meen bekend datSimenonlange
tijd in deVerenigde Statenheeft
gewoond. Hij vertrok in 1945 uit
vrees voor een communistische
machtsgreep in Frankrijk om
pas in 1955 terug te keren. In
Amerika heeft hij overigens de
meeste Maigrets geschreven,
wat ook niet iedereenweet.

Simenon had ook een zwak
voor Nederland, dat hij zeilend
met zijn schip over de Noordzee
in de jarendertig enkele keren
bezocht. In Delfzijl is zijn schep-
ping Maigret geboren. In 1931
schreefhij "Maigret in Holland"
dat in Delfzijl speelt. In 1966
schreef hij "Maigret en de zaak
Nahour" dat Amsterdam en Pa-
rijs als plaats van handeling
heeft. Ook twee psychologische
romans spelen in Nederland:
"De moordenaar" (1935) en "De
man die de treinen voorbij zag
gaan"(1936).

Hij bouwt zijn sonnetten
zorgvuldig op en houdtzich keu-
rig aan de velerlei ingewikkelde
regels: devaste jambischemaat,
al of niet in alexandrijnen; de
slechts twee rijmklanken in het
octaaf, dieafwisselend staanden
slepend zijn, de twee nieuwe
rijmklankeninhet sextet,devol-
ta tussen octaaf en sextet. Gos-
linga wisselt het Italiaanse son-
net af met het Shakespeareaan-
se. Tochkunnen we de gedichten
nietmeerwaarderen danalsver-
dienstelijk, zorgvuldig gebouw-
de constructies — daarvoor zijn
het zoeken naar rijmwoorden en
het gebruik van stoplappen en
woordomzettingen om in de
maat te blijven, te duidelijkdool
de gedichten heen zichtbaar.

(1981) en «Sterren en strepen'
(1984); als vertaler van de be-
roemde achttien strofen, die Ju-
an deCastellanosaan onze eilan-
den wijdde; hier leerde ik heffl
voor het eerst als dichtel
kennen.

TIJDGENOOT EN NAGES-
LACHT, leek en geestelijke,
Dahlhaus en Brada, Hartog
en Hoetink—allenzijn heter-
over eens hoe belangrijk de
rol van monseigneur Marti-
nus Joannes Niewindt (1796-
-1860) is geweestvoor devesti-
ging van een reguliere RK-
kerkorganisatie onder de ne-
gentiende eeuwse slavenbe-
volking van Curacao. Al
waarschuwde Hoetinkin zijn
«Hetpatroon van deoude Cu-
racaose samenleving» voor
het gevaar, dat er een onrea-
listische mythe rond Nie-
windtgeschapenzouworden,
ook hij wist wel degelijk hoe
belangrijk deze geestelijke
leider voor de Curacaose ge-
meenschap is geweest.

Een van debewonderaars zon-
derreserve is wel Cornelis Gos-
linga, de historicus, die dat al in
zijn dissertatie Emancipatie en
emancipator» liet blijken. On-
langs publiceerde hij «Martinus
JoannesNiewindt in vierentwin-
tig sonnetten», waarmee hij lite-
rair gezienvoor een unieke hom-
mage aan deze grote geestelijke
zorgde.

Er zijn in totaal 500 miljoen
exemplaren onder eigen naam
uitgegevenin ongeveer 45 talen.
De bekendste daarvanzijn depo-
litieromans, waarin commissa-
ris Maigret de centrale figuur is.
In totaal heeft Simenon 76
"Maigrets"geschreven. Talrijke
werken van Simenon werden
verfilmd of voor de tv bewerkt.
Bekende acteurs als Michel Si-
mon, Jean Gabin, Charles
Laughton, Harry Bauer, Albert
Prejean en in Nederland Kees
Brusseen JanTeulinghebbenin
films en op het beeldschermcom-
missarisMaigret uitgebeeld.

maar liefde bracht.
Hoe ook de wereld met zijn
lokstem lacht,
Zijn ijvervoor de Heer is niet
te doven".

Goslingavolgt deAmsterdam-
mer Niewindt bij zijn studie in
Warmond, waarna deze gewijd
als kapelaan terug in zijn ge-
boortestad, geconfronteerd
wordt met het eiland waaraan
hij zijn vrome krachten zal
geven:

"Het eiland Curacao, gebei-
teld in een steen
Van't pakhuis aan deRapen-
burgerstraat,
Wekt nu de kapelaan op uit
zijn dromen.

God liet hem hier tot aan die
gevelkomen
En wijl hijzwijgend naar om-
hoogziet, gaat
Een huiveringdoorhem: daar
moet hij heen!"

Niewindt reist af naar Cura-
cao en arriveert daar in 1824.
Goslinga schetst de nederige
priester van de armen en de sla-
ven in deknoek:

"Want niet alleen was God
voor blankenGoa,
Hij woonde ook in 't donker
slavenkrot".

Slechts langzaam wint Nie-
windt het vertrouwen van de
zwarte Curagaose bevolking,
een taakwaaraan hij bijnaveer-
tigjaarvan zijn levenwijdt. Ver-
moeidheid en zijn zware taak
maken hem oud; hij sterft in
1860 zodat hij de emancipatie
van de slaven in 1863ziet nade-
ren, maar zelf nietmeer beleeft.

SONETTEN
In deze 24 sonetten doet Gos-

linga een poging het leven van
Niewindt en zijn diepe vroom-
heid te vatten, er op diemanier
een moderne hagiografie van
makend:

"Het deertniet meer het niet
zo teer geloven,
Datreeds bestandblijkt tegen
Satans macht.
Hijkent, zo jongalshij nogis,
dekracht
Van heiligen, die op hemzien
vanboven.

Geen Mammom, maar zijn
Maker zal hij loven,
Die hem geen geld of goud.

Zijn ongekende werklust
wordt beschreven evenals het
feit dat hij slechts zeven tot
twaalf dagen nodig had voor de
schepping van een werk. Ook
zijn verblijf in Amerika en zijn
huwelijken passeren derevue.
Daarbij wordt ook de in boeken
uitgevochten ruzie met zijn
tweede vrouw, de Canadese De-
nyse Ouimet, beschreven. Daar-
bij worden over en weer alle mo-
gelijkedetailsoverbeider seksu-
ele voorkeuren in het openbaar
breed uitgemeten.

Van Zuilenvertelt ons van Si-
menon werkwijze en hoe de op-
bouw van zijn "Policiers" ver-
schilt van de detectives van
schrijvers als Agatha Christie,
DorothySayersenElleryQueen.
"Simenon interesseert zich ei-
genlijk weinig voor de wijze
waaropeen moordofmisdaadge-
pleegd is maar des te meer voor
het "waarom".

BIOGRAFIE
Tegelijkertijd met de vijftien

psychologische romans heeft
Bruna "Georges Simenon:
speurder naar demens", samen-
gesteld door bewonderaar van
kenner van het literaire werk
van Simenon, dr. A.J. van Zui-
len, uitgegeven. In dit 77 pagi-
na'stellende biografischewerkje
rekent de samensteller af met
een reeks misverstanden. Daar-
naast geefthij ook een opsom-
mingvan eenreeks overbekende
feiten uit het levenen werk van
Simenon.

ONDUIDELIJKHEDEN
Ondanks de grote bekendheid

van Simenon bestaan er toch di-
verse misverstanden en ondui-
delijkhedenrond deze schrijver.
Dat begint al met zijn geboorte-
datum. Volgens de officiële ge-
boorteakte werd hij op 12februa-
ri 1903 om 23.30 uur geboren.
Zijn vader heeft evenwel altijd
volgehoudendathijop 13 februa-
ri om 02.00 uur het levenslicht
zag. Die datum houdt Simenon
zelfook aan.

MAIGRET
Simenon wordt eveneens al-

tijd vereenzelvigd met zijn
scheppingMaigret.Wat detallo-
ze Maigret-liefhebbers dikwijls
nietweten isdathijmeerpsycho-
logische romans heeft geschre-
ven dan Maigrets: 17.

Ter gelegenheidvan de85-ste
verjaardag van Simenon heeft
uitgeverijA.W. BrunaenZoon in
Utrecht, die eerderalle Maigrets
in deZwarteBeertje pocketboek-
reeks al heeft uitgegeven, deze
keer deschijnwerpers willen zet-
ten op ditwerk van de schrijver.
Deze dagen heeft Bruna een
voorschot op de verjaardag van
Simenon genomen met de her-
uitgave van vijftien psycholo-
gische romans (dus geen Maig-
rets) in pocketvorm.

Daartussen bevindt zich "Een
nieuweling in de stad", waarin
barkeeper Charlie er achterpro-
beert tekomen wie dezwijgzame
vreemdeling is, die meteen grote
stapel bankbiljetten op zak zijn
zaak binnenkomt. Charlie ver-
denkt de vreemdeling al van een
die middag gepleegde moord.
"Leven metAnais" is een andere
psychologischeroman in de her-
uitgegeven reeks, evenals "De
dood van Auguste", "De zaak
Louis Bert", "De merel in de

ONDERSCHAT
Aanvankelijk werd het lite-

raire werk van Simenon, vooral
in Frankrijk, door critici en let-
terkundigen erg onderschat,
vertelt Van Zuilen. Maar schrij-
vers als de Fransman Andre Gi-
de, Simon Vestdijk, Pierre Du-
bois, HubertLampo enFons Sar-
neel hadden bewondering voor
hem en namen het alvroeg voor
hem op. Later werd Simenon de
hemel in geprezen: talrijkebiog-
rafische werken verschenen er
over hem, proefschriften hadden
Simenon als onderwerp en zelfs
zijn schepping Maigret was on-
derwerpvan biografischwerk.

Sinds 1972 schrijft Simenon
niet meer. Samen met zijn uit
Italië afkomstige geliefde Tere-
sa, die in 1961 als 25-jarig
dienstmeisje bij het gezin Sime-
non in diensttrad, slijthijzijn le-
vensavond in het Zwitsers Lau-
sanne. Het biografische boekje
van Van Zuilenbevat voorts uit-
gebreide bibliografische gege-
vens. Het is voor een gering be-
dragin deboekhandel te verkrij-
gen. Voor collectioneurs heeft
Bruna een cassette vervaardigd
met daarin de vijftien psycholo-
gischeromans en het werkjevan
VanZuilen.

DICHTER
Ikkende dehistoriscusGoslin-

ga, de prozaïst met zijn «De
bullepees» (onder het pseudo-
niem Marek Decorte in 1971),
«Tdpame en andereA ntilliaanse
verhalen» (1975), «Detrinitaria»

HINDERLIJK
Als voorbeeld voor diekritiek

wijs ik op het volledig opgeno-
men laatste gedicht uit de bun-
del, dat zeker niet het slechtste
is. Waarom dezwareaanzet met
tweekeer "die" in deverzen 2 en
3? Invers 6 is het "enzelfs meer"
overbodig; het woord "paus"
wordt hinderlijk herhaald in
vers 7 en 8; wat is de functie van
hetwoord "alleen" in vers 9; ver-
gelijk ook "een'ge" in vers 10.
Waarom"te gaanredden" invers
11 en "reeds"? De plechtige
woordkeus is wel enigszins te
verdedigen, al versterkt het de
hagiografischekant van Goslin-
ga's visie en het retorische van
zijn dichttrant.

Mijn conclusie is dan ook dat
Goslingain zijngedurfdepoging
Niewindtmeer als heilige achte-
rafdanals mens-van-die-tijd ge-
tekend heeft in verdienstelijk
geconstrueerde sonnetten die
echter detechniek, dieze totwa-
re poëzie maakt, moet missen.

WIMRUTGERS
Cornells Goslinga: «Martinus
JoannesNiewindtin vierentwin-
tigsonnetten».
De Schans - Werkendam -1987-
-30pp.
ISBN90 5089 0059.
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"Net even ietsbeter

de Deense kroon. In 1716
kreeg Denemarken St. John
erbij.St. Croix werd tijdens de
Napoleontische oorlogenvan
de Fransen gekocht. In 1917
ontvingen de Denen bij de
verkoop van de archipel 25
miljoendollarvan de Ameri-
kanen.

Tijdens de (Japex 87 in To-
ronto, Canada, in juni jl. pre-
senteerden de Bermuda- ei-
landen en Barbados zich met
een eigen stand. Tijdens de
Hafnia '87, die van 16 tot 25
oktober inKopenhagen werd
gehouden, trokkende Ameri-
kaanse Maagden- eilanden
belangstelling. De
«American Virgin Islands»
zijn wat de Amerikanen noe-
men een «unincorporated
territory» van de Verenigde
Staten. De eilanden hebben
een gouverneuren een geko-
zen afgevaardigde naar het
Congres in Washington. Hij
mag meestemmen in de ver-
schillende commissies, maar
niet in het Huis van Afge-
vaardigden zelf. Hij mag er
wel aan de debatten deel-
nemen.

door Victor Hafkamp
KOPENHAGEN

Stands van Caribische ei-
landen worden een steeds
gewoner verschijnsel op
internationale postzegel-
tentoonstellingen. De be-
manning van de stands
verkoopt niet alleen
postzegels, eerste dag- en-
veloppen en tentoonstel-
ling-kaarten, ze voorziet
de geïnteresseerden ook
van speciale stempels en
van veel folder- materiaal
ter stimuleringvan het toe-
risme naar hetbetreffende
eiland. Hoewel de meeste
Caribische eilandenzich
op het gebied van postze-
gels latenvertegenwoordi-
gen doordeBritseCaphco,
vroeger het Crown Agent
Stamp Bureau of door de
firma Inter-Governmental
PhilatelicCorporation in
New York,besluitensteeds
meer Caribische posterij-
enookzelfstandig nogeens
aan zo'n internationaal
evenement mcc te doen.Er
komen doorgaans veel be-
zoekers op dergelijke ma-
nifestaties (inKopenhagen
60.000) en wie zichvoor de
zegelsinteresseert, wil ook
wel eens naar het eiland,
waarvan hij de uitgiften
verzamelt.

INTERESSE
De Amerikaanse Maag-

den-eilanden hebben een ou-
de band met Denemarken.

Vandaar de nostalgische in-
teresse van veel Denen voor
de eilanden St. Thomas, St.
John en St. Croix. Ze werden
in 1917 door de Denen aan de
Verenigde Staten verkocht.
Columbus was de eerste Eu-
ropeaan, die de Maagden- ei-
landen ontdekte. Hij noemde
ze «Las Virgenes» (de maag-
den) ter ere van Sint Ursula
en haar gezelschap maagden,
die volgens de geschiedenis
hun vasthoudendheid in het
geloof met de marteldood
moesten bekopen. In 1555
stuurdekeizer- koning Karel
V een expeditienaar de eilan-
den. De Spanjaardenversloe-
gen de Cariben na wrede ge-
vechten en eisten deeilanden
opals Spaans grondgebied. In
dezeventiende eeuw vochten
Fransen, Britten en Hollan-
dersom beurten om hetbezit
van dearchipel. In 1671char-
terde Denemarken de Wes-
tindische Compagnie om St.
Thomas te koloniseren voor

Geen wonder, dat de Deen-
se bezoekers aan de Hafnia
(dit is de oude,Latijnse naam
van Kopenhagen) grote be-
langstelling koesterden voor
de standvan hun voormalige

POSTWAARDEN
Sinds de eilandenAmeri-

kaans grondgebied zijn, wor-
dendaar de postzegels van de
Verenigde Staten gebruikt.
Voor 1917 had Deens West-
Indiëzijn eigenpostwaarden.
In 1815 verschenen de eerste
met een wapenmotief. De
laatste serievan DeensWest-
Indiëtoondehetprofielvan de
toenmalige koning Christi-
aanX.

Holger Philipsen, redac-
teurvan hetDeens blad Poli-
tiken, noemde de deelname
van de eilandenaan defilate-
listische manifestatie een
groot succes. "Het wordt een
tendens, dat steeds meer ei-
landen, die de vakantiegan-
gers iets te bieden hebben,
zich ook laten zien op mani-
festaties, diemethettoerisme
op zich niets te maken heb-
ben" zegt hij. "Ik hebhier als
redacteur filatelie van mijn
blad een paar dagen in de
standvan deMaagden- eilan-
denrondgekeken. Denenzoe-
ken graag zonnige bestem-
mingen voor hun vakantie.
Het aantalaanvragen om in-
formatie over hotels, attrac-
ties etc. op de drie vroegere
Deense eilanden was erg
groot", constateert hij.

ambassadeur in Denemar-
ken, Terence Todman, die op
de Maagden- eilanden is
geboren.

Maagden- eilanden.Konin-
gin Margarethe van Dene-
marken ginghen daarinvoor.
De artistieke Deense konin-
ginontwierpzelfzegelsen liet
zich uitvoerig op de hoogte
stellenvan wat er op de ex-
positie te zien was. Veel aan-
dachtbesteedde ze ookaan de
standvan deMaagden- eilan-
den, waar specialeKerst- vig-
netten in vellen te koop wa-
ren. In veel Scandinavische
landen kent men die
"Kerstzegels", die niet voor
frankering geldig zijn, maar
als extra versiering of als
sluitzegel op defeest- corres-
pondentie aan het einde van
het jaarwordengeplakt. Deze
vignetten zijn voor velen ook
al verzamel- objecten gewor-
den. Het velletjeKerst- vig-
netten van de Maagden- ei-
landenis ontworpendoorHol-
ger Philipsen, die in 1912 in
St. Thomas werd geboren.
Philipsen is eenvan debeken-
deDeense kunstenaars en ze-
gelontwerpers.

Op de zegels van het vel
heeft de ontwerper de drie
Amerikaanse Maagden- ei-
landen afgebeeld. Enkele ze-
gels tonen ook devlag van de
archipel,hetwapen eneenre-
productie van het laatste
Kerstvignet van Deens West-
Indië voordat het gebied aan
de Amerikanen werd ver-
kocht. Het «United States
Virgin Islands Christmas Se-
alProject» heeft als honorair
voorzitter de Amerikaanse

ZEGELONTWERPER

INFORMATIE
Ook Coprefil, de Cubaanse

staatsonderneming die voor
de verkoop van Cubaanse ze-
gels zorgt, was in Kopenha-
gen met een stand aanwezig.
En ook daar kregen de afne-
mers met de postzegels wat
toeristische informatie in de
hand gedrukt. "Een simpele
vorm van public relations",
zei me een van de Cubaanse
verkoopsters. "Je kunt wel
mooietoeristische plaatjes op
jezegels afbeelden, maar op
deze wijze bied je toch wat
meer informatie".

LIMA—De onderhandelingen
tussen Peru en de Sovje-

tunie over de levering van
tachtig schepen voor deRus-
sischevissersvloot verkeren
ineen vergevorderd stadium*

Als detransactie doorgaat be-
tekent die de grootste order die
Moskou ooit in een Latijn»-
Amerikaans land heeft ge-
plaatst. Peruzal deschepen leve-
ren als onderdeel van het pl*n
om zijn schuldenaan deSovjetu-
nie gedeeltelijk in natura terug
tebetalen, aldus GuillermoRuo'
ciman van het ministerie van
Economische Zaken inLima.
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"Martinus JohannesNiewindt in 24 sonetten"
Naast Maigret veelpsychologische romans

Voorbereidingen voor 85e verjaardag
van schrijver Simenon in volle gang

Het zoeken naar rijmwoorden
is te duidelijk zichtbaar

8



Bourguibatrouwdein 1927
met een Frangaise Mathilde
Lorrain, die hem een zoon
schonk. Dat huwelijk
stranddein 1961.Eenjaar la-
ter trouwde hij met de Tune-
sische Wassila Ben Ammar,
een nationaliste, van wie
Bourguiba in augustus 1986
scheidde. Aanleiding tot de
scheiding was naar verluidt
onenigheid over een anti-
corruptie onderzoek. Als be-
langrijk figuur achter de
schermen verhulde mevrouw
Bourguiba echter niet dat zij
voorstander was van een de-
mocratische opvolging van
Bourguiba door middel van
verkiezingen, mocht hij ster-
ven of incapabel zijn zijn
functie nog langer uit te oe-
fenen.

DEN HAAG — "Wanneer
mijn laatsteuur slaat,bepaalt
de grondwet dat de premier
hetpresidentschap van dere-
publiek op zich neemt en zelf
een nieuwe premier be-
noemt". Met deze woorden
bracht de vorige week afge-
zette 84-jarige president-
voor-het-leven Habib Bour-
guibavan Tunesië zijn volk
herhaaldelijk in herinnering
datookhij nietheteeuwige le-
ven heeft.Maardathet laatste
uur van zijn presidentschap
nogvoor zijn doodzou slaan,
moet voor hem toch als een
verrassingzijn gekomen.Een
andere geliefde uitspraak
van Bourguiba was immers
dat "het niet gemakkelijk is
een man als ik te vervangen.
Ik heb een land geschapen...
om mij heen, rondom mijn
persoon".

Bourguiba, de architect van
het moderne Tunesiëen almeer
dandertig jaarlang depersonifi-
catie van deze Noordafrikaanse
republiek, werd door zijn pre-
mier Zine El Abidine Ben Ali af-
gezet. In een uitzending van de
staatsradio maakte Ben Ali be-
kend dat Bourguiba wegens se-
niliteit en een slepende ziekte
zijnfunctie nietmeer kan uitoe-
fenen. Ben Ali riep zichzelf tot
president van Tunesiëen stelde
meteen een nieuweregering sa-
men. Als premier, depost dieBen
Ali zelf pas sinds 2 oktober be-
kleedde, is Hei Baccouche aan-
gesteld.

Volgens Ben Ali is Bourguiba
medisch onderzochten is daaruit
gebleken dathij geestelijk en li-
chamelijk zijn functies niet meer
aankan. Het officiële persbu-
reau TAP verspreidde een me-
dischbulletin, waarinditmetzo-
veel woordenstaat. In devijfmi-
nuten durende uitzending kon-
digde Ben Ali aan dat het door
Bourguiba in 1975 ingesteldepresidentschap voor het leven
zal worden afgeschaft. Hij be-
loofde ook een perswet en een
meerpartijen- stelsel.

, Tussen dedeelnemers bekende namen als

'Babel Allende en FernandoAlegrauitChili,MargaritaCar-
uit Guatemala, deCubaan-

8eNancy Moregon,LuisaValen-
cia uitArgentinië, de Spaanse

Martinen MariaTeresa"abin,Edna Collen MayraMon-
uitPuertoRico.

Hulde zal gebracht worden
aan de overledenCarmela Eula-
te Sanjurjo "voor haar werk als
schrijfster, dichteres, essayiste
en musicologe. Daarenboven
omdat zij een van de eerste pio-
niersters was die opkwam voor
hetrecht van de vrouw om zich
ook intellectueelvolledig te ont-
plooien". De Puertoricaanse
Sanjurjo schreef een van de
eerste sociologischenovela's «La
Muneca» (De Pop). Naast aan-
dacht voor literatuur zullen er
ook beeldhouwsters en
vormgeefsters aanwezigzijn.

Vrouwelijke creativiteit in Spaanstalige wereld
SAN JUAN—Volgende week

intellectuelen uit diverseanden in Puerto Rico bijeenko-
Jj*eö voor een congres over dé
Vrouwelijke creativiteit in de

Spaanstalige wereld.

KRACHTIG LEIDER
Bourguiba, die door de Tune-

siërs voor zijn inzet in de onaf-
hankelijkheids- strijd tegen
Frankrijk "de grootste strijder"
wordt genoemd, heeft nagenoeg

PRO-WESTERS
Ten opzichte van het buiten-

land voerde Bourguibaeen onaf-
hankelijke, gematigd pro-
Westerse koers. Zijn benadering
was over de gehele liniein over-
eenstemming met zijn filosofie
waarin denadruk lag op onder-
handelingen en compromissen.
Bourguiba noemde zichzelf een
"pragmatisch idealist".Dit rea-
lisme bleek bijvoorbeeld uiteen
toespraak op 12mei 1965 totzijn
partij, de al bijna dertig jaarre-
gerende «Parti Socialiste
Destourien» (PSD). In die toe-
spraak hield Bourguiba zijn ge-
hoor voor dat de op zich lo-
venswaardige wensom Israël de
zee in te drijven niet haalbaar
was. De Arabieren zouden daar-
ommoetenstrevennaareen poli-
tiek vergelijkopbasisvan hetin-
dertijd verworpen VN- verde-
lingsplan (1947) om een Pales-
tijnse en joodse staat te stichten.
Bourguiba bleef zich door de ja-
ren heen zeer verbonden voelen
met de Palestijnse zaak (ook al

had hij vaak moeite met de ge-
volgde strategie), maarhijpleit-
te ook onveranderlijk voor er-
kenning van de staat Israël als
een stapop wegnaareen duurza-
me vrede.

De "sterke man" van Tunesië
kwam door deze gematigde hou-
ding verscheidene malen in
conflict met de Arabische lan-
den. Na Arabische demonstra-
tiestegenTunesiëverbrakBour-
guiba de betrekkingen met
Egypte. Hij herstelde debanden
metdat landin 1967, maarredu-
ceerdevervolgens derolvan Tu-
nesië in het Midden-Oosten.

De laatste jarenbegonnen de
Tunesiërs zich steedsmeerteer-
geren aan de "oude en zieke"
man, die het bestuur van het
land niet meer onder controle
heeft. Al in 1967hadBourguiba
reeds een (lichte) hartaanval ge-
kregen. Sindsdien kwakkelt hij
met zijn gezondheid. De
staatsgreep, diezich vorigeweek
zonder bloedvergieten voltrok,
lijkt volgens waarnemers zo op
heteerste gezichtdeinstemming
van de bevolking te hebben. Een
advocaat uitTuniszei dat Bour-
guibaalveel eerder hadmoeten
aftreden. Volgenseen intellectu-
eel, die werdbijgevallen dooreen
ambtenaar, is "het een
feestdag". Een andere Tunesiër
zei datBourguiba teoudwas ge-
worden en de moderne ontwik-
kelingen niet meer snapte.

op. Zo verslechterde de toch al
niet zo hartelijkerelatie met Li-
bië dat in augustus 198530.000
Tunesische "gastarbeiders" het
land uitzette. Op 1 oktober 1985
bombardeerde Israël het PLO-
hoofdkwartier vlakbij Tunis. In
november 1985kreeg Bourguiba
hettestellen metde vakcentrale
UGTT. En sinds april van dit
jaaris er sprake van ernstige on-
geregeldheden aan de universi-
teitvan Tunis door toedoenvan
Islamitisch- fundamentalis-
tische studenten. In augustus
stonden negentig Islamitische
militanten terecht, die ervan
werden beschuldigd deregering
omver te willen werpen ten
gunste van en pro-Iraans funda-
mentalistischregime. Zevenvan
hen werden ter dood veroor-
deeld.

Nobelprijswinnaar voor vrede rust niet op lauweren

Weg naar vrede in
Midden-Amerika is lang

GeneraalBen Ali
Nieuwe leider Tunesië
raadselachtig figuur

Sinds het broodoproer stapel-
dendecriseszich voorBourguiba

Een van de ernstigste onlus-
ten in Tunesië deed zich voor in
januari1984. Onder deregering
van premier Mohamed Mzali
waren de prijzen van het basis-
voedsel verhoogd. Het "broodop-
roer", dat als gevolghiervanuit-
brak, betekende bijna het einde
van het bewind- Bourguiba. Bij
de onlusten kwamen meer dan
honderd mensen om. De presi-
dent maakte tenslotte de prijs-
verhoging ongedaan, maar wel
twee jaarte laat. Premier Mzali,
langetijdde gedoodverfde opvol-
gervan Bourguiba, werd door de
president de laan uitgestuurd en
tot vijftien jaar dwangarbeid
veroordeeld.

BROODOPROER
Zowel op het gebied van bin-

nenlandse- als buitenlandse po-
litiek moest Bourguiba keer op
keer vaststellen, dat zijn droom
vaneen modernen gematigdTu-
nesië moeilijk werkelijkheid
wildeworden. Tot hetbegin van
de jaren zeventig verliep zijn
pragmatisch beleid zonder veel
grote schokken. Maar sinds die
tijd ishet steedsonrustigerinhet
land gewordenennam deopposi-
tie tegen het een-partij- regime
van Bourguiba grotere en ge-
welddadige vormen aan. De
"grootste strijder" zag zich ge-
dwongen in deslag tegaantegen
het groeiendeverzet in zijn land.
Detoenemende economische cri-
sisen hetongenoegen over de al-
leen- heerschappij van Bourgui-
ba's PSD bracht het land in de
greep van demonstratiesen sta-
kingen, die met hardehandwer-
den neergeslagen. Sinds begin
dit jaarkomt daarnogeens deop-
leving van het Islamitisch fun-
damentalisme bij, dat Bourgui-
ba "het grootste gevaar voor het
land" heeft genoemd.

Ben Ali kreegzijnmilitaire op-
leiding in Frankrijk, onder meer
aan de academie van St. Cyr, en
de Verenigde Staten. In 1958
keerde hij terug naar Tunesië.
Van 1974 tot 1977 was hij mili-
tair attachéinRabat (Marokko).
Belast met de leiding over de

Ben Alimaaktevan hetminis-
terie en de Veiligheids- diensten
een geoliede machine die slaag-
den in de ontmanteling van de
fundamentalistische beweging
van de Islamitische tendens
(MTI)en de arrestatievan diver-
se leidersvan deMTI. Sinds een
paar maanden was Ben Ali, net
alsBourguiba geborenin de Tu-
nesische Sahel, een van diens
naaste medewerkers. Op 2 okto-
ber werd hij minister-president
en daarmee Bouguiba's
grondwettelijke opvolger.

TUNIS —De nieuwe presi-
dent en opperbevelhebber
van destrijdkrachtenvanT-
unesië, generaal Zine El-
Abdine Ben Ali, is een tame-
lijkraadselachtig en gesloten
figuur. Hijmaakte, alstechni-
cusenveiligheids- expert,een
opmerkelijke carrière in het
ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat hij sinds mei 1986
leidt.

Nadat hij vlak na hetbloedige
broodoproer van januari 1984
werdteruggeroepenmaakteBen
Ali een bliksem- carrière, diebe-
gin deze maand werd bekroond
met het premierschap. Hij werdtegelijkertijd secretaris- gene-
raal van de regerende Des-tour(grondwet)- partij. Volgens
naaste medewerkers is Ben Ali,die niet de naam heeft van een
theoreticus of dogmaticus, eenharde werker. Hijzelf onder-
streepte vorige week in zijn be-
kendmaking van het aftreden
van Bourguiba dat hij rekent op
het vertrouwenvan debevolking
en dater voor hem geenplaats is
voorhaatofwraak. Hijkondigde
voorts aan, dathij binnenkort
eenwetsvoorstel inzake depoli-
tieke partijen en de pers zal in-
dienen.

Binnenlandse Veilig-
heidsdienst, twee maandenvoor
de bloedige rellen van januari
1978met devakcentrale UGTT,
wist Ben Ali derust te herstel-
len. Onder drukvan deoppositie
kreeg hij daarnaeen diplomatie-
ke post inWarschau, zodaternst
kon worden gemaaktmet de de-
mocratisering van Tunesië
waartoe ex-premier Mohamed
Mzali hadbesloten.

de in Midden-Amerika op die
manier weer wat dichterbij
komt, stijgt bovendien de waar-
de van de aan OscarArias toege-
kende Nobelprijs.

Hoe dan ook: de weg van de
vrede in Midden-Amerika lijkt
nog lang.
(uit de Haagsche Courant)

blemen aan. nog voordat de
andere onderdelenvan het vre-
desplan ten uitvoer gebracht
kunnen worden, zoals vrije ver-
kiezingen, gewaarborgde men-
senrechten, pluralisme, vrijheid
van meningsuiting en demo-
cratie.

Desalniettemin lukte hetinEl
Salvador omregeringen guerril-
laaan tafel'te krijgen. Hetresul- "taat was veelbelovend.Regering
en verzet in Guatemala spraken
op een geheimeplaats in Madrid
met elkaar. De reacties waren
aanvankelijk positief, tot in Gu-
atemala bekend werd gemaakt,
dat verder overleg zinloos is en
dat de guerrilla er verstandiger
aan doetzich te integrerenin "de
democratische processen'".

SJIDDEN-AMERIKAWORDT voorlopig nog maar
'n één perspectief beoor-
deeld: vóór en na de No-
öelprijs. Vóór het toekennen

deNobelprijsvoor devre-

** Was er een veelbelovend
Plan- Arias. Nu hebben we
°°k met demanzelfte maken.

Weer dan vroeger zal er vanafjju dan ook met respect en aan-
dachtnaar dewoordenvan presi-
dent Arias van Costa Rica ge-
'uisterd moeten worden: "Mijn
jp"°otstezorg is dat(deNicaragu-
aanse) president Ortega de be-
"Uddeling van kardinaal Oban-

y Bravo nog niet heeft geac-
Wij hebben nooit een

°lrecte dialoog met de contras
pëist. Er zou danook best spra-
,?kunnen zijnvan een indirecte
«jaloog met dekardinaal als be-
middelaar".Arias kwam tot deze interes-
ante uitspraak, amper 24 uur
adat hem deNobelprijs voor de

g
re de was toegekend. De uit-
Praak is daarom interessant
|hdat veel zal afhangen van de
'aloog in Nicaragua en de par-
J? 0» die daaraandeelnemen.
Contra- leidershebbeninMia-

fj 1 verklaard naar Managua af. gullen reizen, maar weigeren
-h te onderwerpen aan de am-
estie- wetgeving, zoals is voor-

„3n in hetvredesplanvan Arias.
Uan geven we toe, dat we een
*sdaad hebben begaan", was

,et commentaar van een van
z -?n- President Ortega sprak op

Jnbeurt dreigend over arresta-
-oDV

<na aank°mst van de contras
P het vliegveld van Nicaragua.

In een interview met het
Spaanse weekblad Tiempo zegt
de kardinaal dat de doorReagan
gewenste hulp aan de contras
zonder effect zal blijven "op een
moment dat stapje voor stapje
moet worden gesprokenover de-
mocratic, amnestic, respect voor
mensenrechtenen opheffingvan
destaat van belegd". Het isvoor
het eerst dat de kardinaal, die
zich altijd heeft gemanifesteerd
als een frequent tegenstander
van de Sandinistische comman-
danten, zo verzoenend praat.

In dat kader is het ook interes-
sant kennis te nemen van de
woorden van kardinaal Obando
y Bravos, de voorzitter van de
commissievan nationale verzoe-
ningin Nicaragua.

Reagan heeft de contras altijd
gezien als een pressiemiddel om
de Sandinisten en oppositie aan
de tafel te krijgen. Maar in wer-
kelijkheid hebben de Sandinis-
ten de contras gebruikt als een
excuus om mensenrechten op te
schorten, de staat van beleg te
handhaven en het land meer en
meerte sluitenvoor een opening
naar ware democratie.

nisten te helpen herinneren aan
de kleine letters in het vredes-
verdrag.

DIALOOG
Artikel 1 van hetArias- plan,ondertekend door de vijfMidde-
ttierikaanse presidenten op 7

(Justus in Esquipulas, schrijft
'delijk een dialoog voor "tus-nregering en alle groepen, die

i papens hebben neergelegd,
bek binnenlandse oppositieoren en zich hebben onder-
v-0rPen aan deamnestie- wetge-

Deze essentiële clausule lijkt
i et voor tweeërlei uitleg vat-ar- Maar toch dient zich pro-

Het wachten is nu op de dia-
loogin Managua, welkepartijen
door wie worden vertegenwoor-
digd en wathetresultaatzalzijn.
Donkere wolken boven deze dia-
loogzijn afkomstig uit dekachel
van het Witte Huis. President
Reagan heeft laten weten, dat
nog eens 270miljoen dollarvoor
de contras nodig is om de Sandi-

Een eerste tegenslag. In naam
heerst er nu democratie in Gua-
temala, maar nog steeds zijn de
doodseskaders eractiefenzijn de
militairen, dieverantwoordelijk
waren voor een jarenlange am-
per naar buiten gekomen vuile
oorlog, nietberecht, analoog aan
deprocessendieinArgentinië en
Uruguay werden gevoerd. De
guerrilla in Guatemalaheeft al-
le reden om verder overleg te
wensen over politieke wensen in
een land waar de schaduw van
het leger nog elke dag zichtbaar
is.

DOODSESKADERS

Ook daarom is de suggestie
van Ariasnogniet zo gek:een in-
directe gespreksronde — om te
beginnen — tussen contras en
Sandinisten. De contras hebben
dan de bevrediging, dat ze in de
nationale dialoog worden be-
trokken. President Ortega —die
altijd heeft volgehouden nooit
met de contras te willen praten— hoeft op die manier geen ge-
zichtsverlies te lijden.Alsdevre-

GEZICHTSVERLIES

INTERNATIONAALKA9A X
[ZATERDAG 14 NOVEMBER 1987.„.^^^^^^^

OSCAR ARIAS

Afgezettepresident van Tunesië
was krachtig leider
'Ik heb een land geschapen om
mij heen, rondom mijn persoon'

Bourguiba's grootste droom
was van Tunesië een land te ma-
ken dateen brugfunctie zoukun-
nen vervullen tussenhetWesten
en de Arabische wereld. Te dien
eindevoerde hij ineigen landtal
van hervormingen uit die van
Tunesië, waarvan de bevolking
voor meer dan 90 procent uit
Moslim bestaat, een seculiere
staat moesten maken. Zo stimu-
leerde hij onder andere de af-schaffing van de sluier en een
verbetering van depositie van de
vrouw. Hij gaf vrouwen kies-recht, voerde de echtscheiding
in, drong aanop geboorte-beper-
king en voerde de leerplicht in.

zijn gehele leven gewijd aan het
bevrijden en opbouwen van zijn
land. Twintig jaarlang vocht hij
tegen dekoloniale overheersing
vanFrankrijk, een strijd diehem
herhaaldelijk achter slot en
grendel en in ballingschap
bracht. Nadat Tunesië in 1956
onafhankelijk was geworden,
zette Bourguiba als de eerste
president van de republiek zich
in om van het land een moderne
op het Westen gerichte staat te
maken. Daarbij ontpopte hijzich
als een krachtige personalis-
tische leider, dieTunesiëeen ge-
heel eigenpositie en status in de
wereld gaf.

Habib Bourguiba:
president-voor-het-leven

| DEN HAAG —Bourguiba,
jfi geboren op 3augustus 1903in
« Monastir, studeerderechten
j» en politieke wetenschappen
jfi in Parijs. Toen hij zeventien| jaar was, werdhij lid van de

% Liberale Destourügrondwet)-
K partij dieeen grondwet, alge-
I meen kiesrecht, een parle-
ijj ment en een grote mate van| zelfstandigheid van Frank--5 rijk eiste.Zij wildeechtervol-
jfi ledige onafhankelijkheid
« langs geleidelijke weg berei-% ken en volgens Orthodox- Is-
« lamitische inzichten. Bour-
-8 guiba en andere nationalis-
fi ten wezen ditafenrichtten in
« 1934 een eigen partij op: de» Neo-Destour- partij.
8 Bourguiba werd tot twee
8 keer toe, van 1934tot 1936en| van 1938 tot 1943, gevangen
8 gezet door de Fransen. In
8 1945 ginghij in ballingschap
» in het Midden-Oosten, waar
fi hijeenonafhankelijkTunesië

propageerde. In 1952 werd
K Bourguiba opnieuw gevan-
ft gen genomen en vervolgens
8 onder huisarrestgeplaatst in
6 Frankrijk, totdat hij op 1 juni
S 1955 terugkeerde naar zijn
9 land nadatParijs Tunesiëo binnenlands zelfbestuur had| verleend. Deze dag en niet de
| onafhankelijkheids- dag (20
0 maart) is sindsdien de be-| langrijkste nationale
| feestdag.n In 1956werd Tunesiëvolle-
-1 dig onafhankelijk. Op 25 juli
0 1957 schafte men de mo-
| narchie af en werd Tunesië
| eenrepubliek metBourguiba
| als haar eerste president.
| Sindsdien isdepersoons- ver-
| heerlyking rondom hem uit-
| gegroeid tot in de Arabische
| wereld gebruikelijke propor-
| ties (Bourguiba gaf al in het
| begin van de jaren '70
| opdracht een mausoleumo voor hem te bouwen in Mo-

R nastir). Hij werd vier keer
9 achtereen herkozen totdat hij

Als sterke man heeft Bour-
guiba dertig jaar lang de
touwtjes in handen gehad. In
januari 1984 tijdens het
broodoproer washetBourgui-
ba die besloot tot het onge-
daan maken van de impopu-
laire prijsverhoging van het
basisvoedsel en maakte hij
daarmeeeen einde aan deon-
rust. Sindsdien heeft hij ern-
stige crises doorgemaakt: in
de betrekkingen met Libië,
dat in augustus 1985 30.000
Tunesische "gastarbeiders"
het land uitzette, het Israë-
lischebombardementvan het
PLO- hoofdkwartier vlakbij
Tunis op 1 oktober 1985, een
conflict met de vakcentrale
UGTT in november 1985. In
juli 1986ontdeedhij zichvan
zijnpremierMohamed Mzali,
tot dan toe zijn gedoodverfde
opvolger.

in 1975 president-voor-het-
leven werdbenoemd.

Sindsapril van ditjaaris er
sprake van ernstige ongere-
geldhedenaan deuniversiteit
van Tunis door toedoen van
Islamitisch- fundamentalis-
tische studenten.

9



Yehudi Menuhin
weer in Sovjetunie
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1956—Een leguaan die in
een rotsspleet is gevlucht
en die je wilt vangen,krijg
jeer met een vuurtje uit;
maar tegenwoordig spui-
tenzeer meteen flitmiddel
in, eenvoudiger en het
helpt ook.

Inhetvierde en laatste jaarbouwt deopleidingvoor op deopgedane
praktijkervaring. Gedurende dit laatste jaaris er wat meerruimte
voor persoonlijke belangstelling.

Het zal dan ook geenverbazing wekken, datbij het aanlerenvan
bovengenoemde vaardigheden de volgende vakken een belangrijke
rol spelen: pedagogiek, psychologie, sociologie, filosofie, kinder- en
jeugdrecht, Nederlands en gezondheidsleer.

Een andere groep vakken, dieeen belangrijke plaats inneemt, zijn
de muzische vakken. Tot dezevakkenbehoren sport en spel, drama,
muziek, handvaardigheid, tekenen en audiovisuelevorming. Deze
vakken spelen eenbelangrijkerol omdat ze goede mogelijkheden ge-
ven om tekomen toteen goede verstandhoudingmetkinderen omze
daardoorbeter tekunnen observeren. De medisch-biologische vak-
ken zijnbelangrijk omdat hetomkinderen en jeugdigen gaat, in de
leeftijd van 0 tot 18 jaar, dievolop in de groeizijn.

Het derdejaarvormt een volledige stageperiode diewordtdoorge-
bracht in een pedagogisch instituutof een instelling voor sociaal-
cultureelwerk. Tijdens dezeperiode wordende studentenzowel indi-
vidueel als in groepen intensiefbegeleid doordocenten van deoplei-
ding.

OPLEIDING
De opleiding jeugdwelzijnswerk duurt vier jaar. Gedurende de

eerste twee jaarwordt er een basisopleiding gegeven. Deze basisop-
leidingiservooral op gerichteen aantalfundamentele vaardigheden
te ontwikkelen dienodig zijnom later in ditberoep goed te kunnen
functioneren. Totdezevaardighedenbehoren het observeren enrap-
porteren, het werken in groepen, het adviseren en voorlichten, sa-menwerkenmet anderenzoals medici,maatschappelijk werkers,pe-
dagogen en psychologen.

1957—"Erbestond in mijn
jeugd geen andere muziek
dandraaiorgel,kaha diku-
sikaen muzik di zumbi; op
die manier heb ik leren
dansen", zegt Gacha.

Indertijd heb ik u verteld, dat
volgens de oude Griekse schrij-
vers, met name Homerus, de we-
reld in het heel grijze verleden
geregeerd werd door oppergod
Uranus en oppergodin Gaea. Om
hetbeter te zeggen: Uranus re-
geerde en Gaeahad geenklap te
vertellen. In die tijd was "de pil"
nog een onbekende grootheid,
niet alleen in dit ondermaanse,
maarook inhetleefgebiedvan de
astronauten en dies schaften
Uranus en Gaea zich een
compleet reisgezelschap nako-
melingen aan, zoals de Titanen,
deGiganten en deCyclopen.

Van dit nakroostvormden de
twaalf Titanen nog het meest
een wat op normale menselijke
wezens lijkende groepje. De
oudste van ditdozijn heetteKro-
nos en deze stevig uit dekluiten
gewassen jongelingkreeg op

HORIZONTAAL: 1. puzzel-
rit; 6. vogeleigenschap; 7.
aarden wal; 11. lokspijs; 12.
hoeveelheid; 13. vogelpro-
duct; 14. dat is; 15,bijbels fi-
guur; 17. ton; 18. oorkonden-
leer; 21. gehoororgaan; 22.
Aziaat.

VERTICAAL: 1. bloedwel
(mv); 2. delfstof; 3. onbe-
schoft; 4. oevergewas; 5. tob-
be; 7. ruim; 8. schermwapen;
9.korting; 10.Europeaan; 15.
onderhuidse vetlaag; 16.
zwart paard; 17.omroepvere-
niging; 18. telwoord; 20. ver-
moeid.

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van dezeAmigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijkals gelukkige win-
naares) van deweekprijsvan 25
gulden getrokken:

de overwinnaars en op de zegel
van 6 drachmen dekroning van
de overwinnaars. Deze kroning
geschiedde door de Hellanodi-
kai. Op de zegel van 1 drachme
trekken deze heren gezamenlijk
het stadionbinnen.

TOELATING
Kandidatenmet een HAVO-ofVWO-diplomakunnen toegelaten

worden, evenals afgestudeerden van het MDGO- agogisch werk of
MGDO- socialearbeid.De MDGO- opleidingen vragen op hun beurt
een MAVO- ofLBO- opleiding. Deze opleiding duurtdriejaar.

In het algemeen wordener geen pakketeisen gesteld. Wel raadt
menaan biologie en geschiedenisinhetpakket optenemen. Biologie
vanwege demedisch-biologische vakken. Geschiedenisisbelangrijk
omdateen zekerhistorisch besefeen goedebasis blijkt tezijnvoor de
vakkenfilosofie, psychologie, pedagogieen sociologie.

C. Plaate
Breedestraat 193(O)

Curaçao

Wie waren deze Hellanodikai?
Wel, een tiental maanden vóór
hetbegin van de antieke Olym-
pische Spelen werden inhetoude
Griekenland een tiental wijze
mannen aangewezen, diete sa-
men decommissievan de Hella-
nodikai vormden.Deze commis-
sie had tottaak alletoebereidse-
len tot de Spelen te regelen. Zij
reisden stad en land af om ge-
schikte deelnemersvoor de Spe-
len te vinden.

De winnaar(es) kan zijn/haar
prijs na identificatie afhalen op
het kantoor van de Amigoe op
Scherpenheuvel (tot 15.00 uur
's middags).

WERKTERREINEN
Afgestudeerdenvan deze opleidingkomtmen tegen als groepslei-

der in dagverbijven en tehuizen voor jeugdigen en kinderen. Hun
functieomvat ondermeerdeverzorgingenopvoedingvan dezekinde-
ren, het observerenvan hun gedrag en derapportage hiervan en het
meedenken over en het uitvoeren van een opvoedingsschema. In
buurtcentra en clubhuizen houden jeugdwelzijnswerkerszichvooral
bezigmet opzetten, uitvoerenen begeleidenvan allerlei activiteiten.

Als deskundige op het gebied van opvoedingsvoorlichting en op-
voedings- begeleidingzijner mogelijkhedenbij socialeenonderwijs-
diensten.

Voor meer inlichtingen:- HBO-jeugdwelzijnswerk, St. Theresiaplein 20, 6213 CG Maas-tricht.- HogeschoolEindhoven, Postbus 347,5600 AH Eindhoven.- Hogeschool Zwolle, Campus 6,8017 CA Zwolle.

PEDRO CASIMIRI

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß donderdag 19 novem-
ber 1987 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL.

Menuhims tournee in de
Sovjetunie duurt tot 24 no-
vember en Leningrad staat
ook op het programma. Sa-
men met de Sovjetviolist Igor
Oistrach zal Menuhim als
herinneringaan dein 1974in
Amsterdam plotseling over-
ledenvioolvirtuoosDavid Oi-
strach, vader van Igor, een
concert voor twee violen van
Bach spelen.

In de solistenkamervoerde
de 71-jarige Menuhim een
kort gesprekmetdeSovjetmi-
nister van cultuur, Vassili
Zacharov. Hij zei tegen hem
dat het niet aan hem gelegen
had dat hij nu pas weer in de
Sovjetunie kon optreden en
hij sprak de hoop uit dat nog
vele recitals zouden kunnen
volgen.

MOSKOU — De violist
Sir Yehudi Menuhin die in
Amerika uitRussische ou-
ders werd geboren en in-
tussen Brits staatsburger
is, isna 16 jaarweer opge-
treden in de Sovjetunie.
Volgens het Sovjet- persa-
gentschap TASS speelde
hij in Moskou samen met
de pianiste Viktoria
Postnikova vioolsonates
van Beethoven, Brahms en
Bartok en gaf twee toe-
giften.

1961 — Als masbangu's
kuit schieten, labakeit, zie
jeeenvlek ophetwater. De
vissen zijn na deze arbeid
moe en volkomen luste-
loos, nan ta marea.

Curacao - P.0.8. 577; Aruba -Nassaustraat 110 en Bonaire -
Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. de heer HubertLinkels. 1962 — Een lange smalle

zak heette saku di pia di
karson, broekspijpenzak.
Diewas tochnog zon 60 cm
breed.Erwerdmeel inaan'
gevoerdvoor funchi en
brood en men maakte et
handdoeken van.

1965 — Een geit vindt wel
eens zijn dood in de slinge-
rarmen van de bara di le-
chi, met poten en horens
verward.Pakkerctjes

Verstapt X
Mijn stapvriendin
is opgestapt I
en er is niemand t
die datnu snapt ♦
Vrijdagavond nam i
ze de benen _
en niemand weet I
waarheen ze is verdwenen. J

_________^___
Staploos. f

:: D.V.
;; is het morgen één jaar.
:: M.P.
!! en..... "hopi anja mas"

un amiga chicito.

Het opgevenvan Pakkerdjes", dierespectievelijk vijf en tienauldenkos-ten, kan geschteden bij hetredactie- secretariaatvan deAmiaoe D Amigoe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdfe"Z*>asis van zin inhoudte weigeren 9 op

1968 — Het vlees van de
groenezeeslang isbesteet-
baar en blijft dagenlang
goed. Maar hetwordt van-
buiten rose en van binnen
zwart, en wordt dan ge-
noemdBuchi Martikarson
pretu, met de zwarte
broek.
1969— Men waste vroeger
zyn harenmetwaterwaar-
in kadushicactus was ge-
trokken, ofblaadjesvan de
zjozjoli of van dekarpata-
struik.

Alvorens echter in volle glori-
een majesteit de Kronosheuvel
in hetAlpheusdalbij Olympiate
bestijgen, diende Zeus de mare
van zijn overwinningnog aan de
overige scharevan goden en go-
dinnen mede te delen. Bij wijze
van telegram greep Zeus een
bliksem- schichten slingerde die
als discus of als speer het
Alpheusdal in, de vallei in deGriekse Peloponnesus, die in de
Oudheidbeschouwd werd als deverzamelplaatsoflusthofvan al-
le verheven bovenaardse en on-
deraardse wezens, die voor het
beleg op hun boterham niet be-
hoeftente werken.

M.ARVIS
(wordt vervolgd) Paul Brenneker

1960 — Twee nogal kleine
jongensgingen in een boo-
tje vry ver de zee op. Hun
moeder vond datniet ge-
vaarlijk, "wantin een boo-
tje heb jevloer onder de
voeten".

zekere dagzin ook eens voor op-
pergod te gaan spelen. Samen
met de Giganten en met de door
de Cyclopen vervaardigde wa-

dierenbeschermingDE GOEDE inzendinghader al-
dusuit moetenzien:

In hetbegin bestondhet conti-
gent deelnemers uitsluitend uit
vrije niet-veroordeeldeGrieken.
In een later stadiumwerden ook
Macedoniërs en nog later ook
geboren en getogenRomeinen
tot de Spelen toegelaten. Be-
paald was verder, datde deelne-
mers zich aan een zestig dagen
durende training te Olympia
dienden te onderwerpen. Gedu-
rende die tijd waren zij geheel
aan de zorgen van de Hellanodi-
kai toevertrouwd, diezich, voor-
alin hetbegin, nietontzagen de-
ze pupillen een echt Spartaanse
levenswijze op te leggen.

pensbestormdeKronos het op de
Olympus gelegen verblijf van
Uranus.

1963 — "Als een
vruchtboom twee jaar
achtereen goede vruchten
heeft voortgebracht, laa*
ik hem een jaarrusten; hl)
krygt dan weinig water en
verpietert, e ta marea.
Daarna produceert hij
weer goed".

Genoemde wijze mannen
kwam ook het prerogatief toe te
beslissen welke takken van
sport tot het programma van de
Spelenmochten worden toegela-
ten. De Hellanodikai besloten
hun werkzaamheden met het
aanwijzen van de overwinnaars
tijdens de Spelen, het uitreiken
van de olijftakken en met het
aanzitten aan het slotbanket.
Totzover dezegelvan 1 drachme.

BAGHDAD — De Iraakse
luchtmacht heeft donderdagnacht
voor de kust van Iran 4 olietankers
vernietigd, aldus een communique
van het opperbevel in Baghdad. De
kapitein van de onder Griekse vlag
varende supertanker Fortuneship
meldde dat zijn schipvoor de tweede
maal is geraakt door Iraakse raket-
ten. Hierna brak een zware brand
uit. De 27 bemanningsleden van de
meer dan 250.000 ton metende olie-
tanker zijn van boord gegaan.Twee
sleepboten hebben de tanker op
sleeptouw genomen.

NAIROBI —Rebellen van een af-
scheidingsbeweginghebben in de
Etiopische provincie Eritrea een
hulpkonvooi aangevallen dat werd
geëscorteerd door het Etiopische le-
ger. Volgens de rebellen werden 85
Etiopische soldaten gedood, 40 ver-
wond, 6 gevangen genomen en 32
voertuigen vernield. Het konvooi
vervoerde militair materieel alsme-
de voedsel- en medicijnvoorraden.

*****

1964— FloraSprocket va»
Jongbloed was een goede
kurioso; ze nam geen geld
aan. Haar dochter Sefeita
ook.

1966 — Zodra iemand ge-
storven is, moet jein huis
deklok stil zetten. "Want
de dode telt zijn uren' ,
mortu takonta su ora.

1967 — In moeilijkheden
kon je jewendentot Ma Si-
ka. Een vreemde vrouw-
Die stak dodekaarsen aan
en ging danmet jebidden.

Papa Uranus dolf het onder-
spit en zoon Kronos zette zich
aan de vervulling van het
spreekwoord, dat de geschiede-
niszich herhaalt.Kronos huwde
met zijn Titaanse zus Rhea en
pootte op zijn beurt een hele
schep nakomelingen neer in dit
daltertranen. De jongstezoon in
dit uitbundige gezelschap was
Zeus. Eenmaal de volwassen
leeftijdbereikt, herinnerde Zeuszich de schanddadenvanzijn va-
der,plaatste zekeurig opeenrij-
tje, evalueerde ze volgens demo-
derne methoden en kwam on-
dankshetontbrekenvaneenvol-
ledige inspraak- procedure van
dezijde van zijnbentgenoten tot
deconclusie, dater aan Kronos'
scepterzwaaierij tezijner gunste
hoognodig een einde gemaakt
moest worden. Hoe het allemaal
precies gegaan is, weet ik niet,
maarnaeen ouderwetsknokpar-
tijtje was Zeus gereed om het
ambtvan wereldheerser te aan-
vaarden.

Een mens wordternietgoedvan. Ons telefoonnummeris54300.
Is zelfs een telefoontje te veel moeite? Beltoch even en wijkomen
de dierenhalen.Alsunietkunt betalen, datis tochgeenprobleem.
Wij komen beslist. Als u nietwil betalen of anoniemwil blijven,
wijkunnen u toch nietdwingen. Naast het dieris echterook deze
mens te beklagen. Zo arm, niet in staat de onvoorwaardelijke
trouw en aanhankelijkheidvan een dierte waarderen.

Gelukkigzijn ermééren mééranderen, diewél dezewaardering
kennen en die meewillen helpen deonverschilligheid ten aanzien
van een anderlevend wezen te doorbreken. Met hunhulp houden
wijvol: nosté persevere.

Lieve mensen, het was geweldig. De Dierenbeschermingkan
weereen stapvooruit: eeninspectie,pokopoko, maarwebeginnen
er welaan. Niet alleen natrekken vanklachten en uitvindenhoe
de in adoptie gegeven dieren het maken, maar ook informatie en
advies gevenaan dier-eigenaren. ledereen, diehetmaarwilhoren
(ofeigenlijk niet wil horen?). Hoe nodig dat is!

Hiereen greep uithetAsielgebeuren van vorige week. Een ba-
rende geit - langs deweg. Er waren problemen. Opgepikt en ver-
voerd naar de Veterinaire Dienst. Waar was de eigenaar van dit
dier in nood? Twee pups over het — hoge! — hek van het Asiel
gegooid, ergens in devroege ochtend. Eén pup brak daarbij haar
poot. Langs deweg naarFuik: eenmoederhond gevonden.Haar—
negen — pups zaten in een doos. Op de Pareraweg: een doos met
vier pups.

Masha, masha dankiaan alle spontaneen gullegevers, opwelk
gebied dan ook. En natuurlijk aan onze collectanten. Diegenen,
die met grote toewijding en volharding hunrayon afwerkten en
zich niet lieten ontmoedigen. En diegenen diezo hard met debus
rammelden, dathet op het Asiel was tehoren.

Veel enthousiaste lieden op weg om de Dierenbescherming in
staat te stellen hetdierenleedop onseiland te verzachten. Velen
doenhet elk jaarweer, anderen hielpen ons voor het eerst. Onze
trouwe vrijwilligersuit het Asiel, deGrupoPastoral van dekerk
van Steenrijk, ledenvan deKeyclub van het Radulphus College,
de jongste(ook in jarenvan haar leden) serviceclubop ons eiland:
Rotaract.

VERBAASD, VERRAST EN intens dankbaar zijn wij. De
opbrengstvan onze collecte:ruim 32.500 gulden!Wij hadden dit
resultaat werkelijk nietkunnen dromen, slechte tijden links en
rechts. Tóch dusméér belangstellingvóór en meehelpen aan het
werkvan de Dierenbescherming.

! I ""VIÊL kollekte

l l^ rPn okt-'B7
%OIEfIENBESCHEHiniN6B2# KJ^hJ

Jh^vF uTOj -Mocha dankt'! >>—\
momentopnamen van de klas-
siekeOlympischeSpelen. Achte-
reenvolgens ziet ueen ver- sprin-
ger, een discuswerper, een
hardloper en een speerwerper in
aktie.Zowel de discuswerper als

1951 — Een klein gedron-
genmenskenoemtmen een
pinda met één nootje, vn
pinda diün pipita.

ONTSPANNING
Kruiswoordpuzzel KIESKEURIG

Jeugdwelzijnswerk

KARIKARI

MM /
ËATERDAG 14 NOVEMBER 1987 __;_

De zegels van 1,50 van 2,50
van 4,50 en van 5 drachmenzijn

1952—A1sjeeenagavewilt
omkappen moetjeer eerst
de bladeren afsnijden;
daar zit het meeste vocht
in. Daarna voorzichtig de
stamkappen en daarbijop-
passen voor hetvocht; dat
is schadelijk.Postzegels

DE HOGER BEROEPSOPLEIDING Jeugdwelzijnswerk is een op-
leidingvoor hen dieer hun beroep van willen maken te werken met
kinderen en jongeren,dieextrazorgen aandachtnodig hebben. Deze
kinderen en jongerenzijnvaak doorproblemen op school of in huis,
doorziekteofeen handicap in een situatieterecht gekomen, dathun
opvoedingbuitenhetgezinom ineen oprichtingwordt overgenomen
door deskundigen, namelijk dejeugdwelzijnswerkers.

1958—Een slang moetjeof
doodslaan of met rust la*
ten.Geefjehem eenmep en
ontvlucht hij, dankrijg jij
levenslang rugklachten,
en die zijn ongeneeslijk.

1959—Bringamosaschijnl
van het Spaans te komen:
pringa heet daar verwon-
den. En dat doetdie plan!
zeker.

1953—Tot opvandaag toe
verschijnen in dekranten
nogberichten, datin een of
andere protestantse kerk
een dienstwordtgehouden
in het papiamentu.

de speerwerperzijninwezenmin
of meer een verwijzingnaar het
eerste optreden van Zeus als op-
pergodheid.

WAT DE GRIEKSE Olympiade-
serie uit 1960betreft, zijn we nu
halfweg gevorderd. Achtereen-
volgens zagen we opdezegelvan
20 lepta's de afkondigingvan de
godsvrede;op dezegelvan 50lep-
ta's deontsteking van het Olym-
pische vuur; op de zegel van 70
lepta's het afleggen van de atle-
ten- eed; op de zegel van 80 lep-
ta's hetplukken van de olijftak-
ken voor de lauwerkransen van

1954 — Kinderen die op
Barber naar school gin-
gen, moesten hun brood
goed opbergen, want het
werd vaak gestolen door
wie met niets was ge-
komen.

1955 — Zolang een baby
nog niet is gedoopt, legt de
moedereenopenschaar en
eenrozenkrans bij hetkus-
sentje, opdat Ezèh hetkind
geenkwaad zal doen.
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HetDe Palm Island omvateen
grootrestaurant intheater- stijl,
een bar en een partydek. Verder
een giftshop en gebouwen voor
privé parties. Volgende week
wordenwaterleidings- buizen en
telefoonleidingen via debodem
van dezee aangelegd. VoorSetar
zal hetdeeerste maalzijndateen
leiding via de zeebodem wordt
aangelegd. In het bedrijfzullen
inhetbegin vijftig mensen werk
vinden.

van te maken. Het streven is de
gasten hetbeste van het beste te
kunnen bieden. Natuurlijk is
ook delokale bevolking welkom.
Er bestaat gelegenheid voor het
geven van feesten, zoalsbruilof-
ten, maar men kan hierook met
vrienden en bekenden inroman-
tische sfeergaan dineren. Geno-
ten kan worden van de zonson-
dergang of kunnen gasten gaan
snorkelen of op het aangelegde
strand gaan zonnen. Het eiland
zelf is smal en lang, zodat men
overal dezee om zich heen ziet.

ORANJESTAD - In hetDivi
Divi Beach Resort werd de ere-
gast- onderscheiding uitgereikt
aan het Amerikaanse echtpaar
Paul en Hazel Gallo enRosaleen
Flynn, die al voor zestien jaar
hunvakantie iederjaaropAruba
doorbrengen. De onderscheidin-
gen werdenuitgereikt doorAnto-
nioLeo van het Toeristenbureau
integenwoordigheidvanDiviDi-
vi's Gerrit Griffith, Roldolfo
Kohn, JoyceBartels -Daalen Ju-
ancitoGiel van het Toeristenbu-
reau.

ORANJESTAD — In het
Venezolaanse dagblad «El
Mundo» van dinsdag ver-
scheen een artikel waarin de
directeur/eigenaar van het
Arubaanse ochtendblad
«Diario», Jossy Mansur, ern-
stig in diskrediet wordt ge-
bracht. Het blad beschuldig-
de Mansurvan een aantal in-
ternationale praktijken
waardoor hij in een kwaad
daglichtwerd gesteld.

Jossy Mansur spant rechtszaak
aan tegen Venezolaanse krant

Directeur Diario in diskrediet gebracht

leugenspubliceren", aldus Jossy
Mansur, die het ernstigvermoe-
den heeft dat "iemand" achter
dezezaak zit alleen maar om zijn
naam in opspraak te brengen.

Enigeadvocatenzijn aldoende
de benodigde aanklachten in te
dienen en schadevergoedingen
te eisen.Tegen allekranten, die
deze leugens publiceren, zullen
hoge bedragen worden geëist.
Mansurvertelde nogdataanalle
hoofdredacteuren een
waarschuwing werd gezonden,
dat wanneer zij doorgaan deze
leugens te publiceren, zij eve-
neens vervolgd zullenworden.

WatMansur hetmeeste trof, is
dathij—die bekend staat als een
strijder tegen het communisme
—ervan beschuldigd wordtrela-
ties met deze groeperingen in
Venezuela, Cubaen Colombia te
onderhouden.

Desgevraagd bevestigde Jossy
Mansur, die vandaag voor deze
kwestie naar Miami vertrok, dat
inderdaad dergelijke artikelen
zijngepubliceerd. "Het is een net
van leugens, dat ook doorandere
Venezolaanse kranten werd
overgenomen",meenthij. "Ik zal
scherpe legale maatregelen ne-
men tegen allekranten, die deze

Ruim zevenhonderd meter uit
de kust te Balashi ligt het De
Palm Island. Bezoekers komen
hier met een kleine ferry, die
vanaf Balashi naar het eiland

BALASHI — Het «De Palm
Island», gelegen op hetrif
voor het WEB te Balashi,
heeft het potentieel niet al-
leen het origineelste, maar
ook een uniek ontspannings-
eiland tewordenvan hetCari-
bisch gebied. Dat bleek gis-
termiddag toen depers ter ge-
legenheid van het schenken
van spantenbier — het
hoogstepunt van hettheater-
restaurant, dat 250 personen
kan ontvangen, was bereikt— een bezoek aan het eiland
bracht. Een terecht trotse ini-
tiatiefnemer / eigenaar, Ha-
rold Malmberg, toonde zijn
droomeiland in wording, dat
drie restaurants, vier bars en
vooral een bijzonder roman-
tische sfeer zal hebben. "Ik
wil, dat de bezoekers aan dit
eiland kunnen doen, wat ik
als kind op Aruba hebkun-
nen doen, waaronder ook het
lekker duttenin een hangmat
ofgaan snorkelen".Reeds 27
jaarklinkt denaam De Palm
vertrouwd in en buiten Aru-
ba, hetgeen ook aanleiding
was om op adviesvan eenrei-
sagent het land De Palm Is-
land te noemen. ledereen
weet wat achter de naam De
Palm in de toeristenwereld
schuil gaat en waarvoor de
naam borgstaat.

Nieuw wegdek
Wegomleggingen

Rechter acht schuld niet
bewezen: vrijspraak

Cocaïne verstopt in ijskastdeur

Men heeft alle mogelijkheden
gebruikt omer een uniekgeheel

Hoe hij ophet ideeisgekomen?
Malmberglas hetverhaalvan de
huwelijksreis van Onassis en
Jackeline Kennedy op een ro-
mantisch eiland. Een dergelijk
eiland op Aruba aanleggenwerd
zijndroom.Hijlietzijnoogvallen
op «Isla di Oro», doch dat was
verkocht. Na vele rifeilandjes
bezocht te hebben kwam hij bij
het huidigeDe Palm Island. Dat
was voor hem heteilandwaar de
gedroomde romantiek werke-
lijkheid kon worden. Met behulp
van velenwerdenplannen oppa-
pier gezet, definancieringkwam
rond en menkon met debouw be-
ginnen. Alles van een speciaal
soort houtwaarbijook veel inzee
moest worden gewerktom deno-
digepalen teheien.Bijvoorbeeld
voor degrote loopsteiger, dieom
het hele project loopt. Ofschoon
hetgeheelnogvolop in aanbouw
is, kan men op het dek, waar de
bar is, toch al ietsvan deroman-
tische sfeer proeven.

ORANJESTAD — Twee
weken voorwaardelijke ge-
vangenisstraf met een proef-
tijd van twee jaar en een
geldboete van duizend florin
of veertig dagen eiste de offi-
cier vrijdagmorgen tegen de
marinier P.V., die getracht
zou hebben omaan boordvan
een Nederlands oorlogsschip
24 flessen rum Aruba binnen
te smokkelen zonder invoer-
rechten te betalen. Derechter
wijst over drie weken vonnis.

De officiervond heteenkwalij-
ke zaakdatverdachte zich schul-
dig maakte aan het smokkelen
van drankaan boordvan een oor-
logsschip.Hij hieldin zijn eisre-
keningmet hetfeit, dat dezefles-
sen in goederen voor de marine
werdenverpakt.

Advocaat Flanders had
bezwaren, datzijncliëntdestijds
ondervraagd was door een per-
soon, die daartoe niet bevoegd
was. Het gingom een zogenaam-
de"buitengewone ambtenaar".

Geldboete geëist
voor smokkelen rum

Aan boord van marineschip

De Palm droomeiland
wordt werkelijkheid

"Ik wil dat bezoekers kunnen doen
wat ik als kind op Aruba deed"

kantooruren amigoe: 08.00-12.00/'4 00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

T«lefoon: 24333.

!j*r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.
Pi>geboy: 027-849.

nr. 10.815.445Banco diCaribe.

P0UTIE:10O.
ALARMCENTRALE: 115.

'OEKERTJES verschijnen op dinsdag en
"rijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--)2 00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
'fehalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
jjP "taandag en donderdag voor 10.00 uurJnnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
wisdag en vrijdag) verschijnen.
Bioscopen
°oulevard theater
1+|1:20.15,21.30+24.00uurLa8am6a (14

DRIVE-IN: 20.30+24.00 uur Jaws, the Re-
""ige (14jr.).

JS°TÏCA'S(nachtdienst)
£<>bao brug: del Pueblo, tel.: 22154.r »riba brug: San Lucas, tel.: 45119.

jffACHTREGELINGDOKTOREN
Westad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki

Paradera en Sta. Cruz: dokter"AR. Heinze,Kaya Maguey 5, tel.: 24783.
Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

**terK. Vieira, via Centro Medico San Ni-
£*«, tel.: 48833.J'nderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/

(hospitaal).

J^TGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
*°rd: tel.: 23425;SantaCruz en Paradera:
" : 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
''020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
J°ta: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
,* n of ander ongeluk gelieve

opte bellen,tel.: 115)

WATERDAG: 18.00 Style with Elsa
Ij'ensch (CNN); 18.20 Science andJechnology (CNN); 18.40 Highway to

19.30 Cede Aruba; 19.35 Big
f'ory (CNN); 20.00 Telenoticias; 20.30
inTop; 21.20Estreno: «And millions will
*e»; 22.40 St. Elsewhere; 24.00 Slui-ting.

ZONDAG: 17.00 Studiosport; 17.45
"eek in review; 18.30Valeric: «Never°n Tuesday»; 19.00 Showtime; 20.00telenoticias; 20.30 Special; 21.00 Quo
vadis; 22.15 CNN international news;
«■45TheTwilightzone: «ShatterDay»;

Sluiting.

fJAANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
"00; 18.30 CNN International news;
'9-30 The world tomorrow; 20.00 Tele-
"oticias; 20.30 It's a living: «Gender
°3p";21.00Dynasty; 22.00Telenovela:
*venganza de Mujer»; 22.45Thisweek
5,Japan; 23.10 Showbiz today (CNN);

Sluiting. Simar: geen overleg is vragen om moeilijkheden

Regeringsbeleid getuigt van
weinig respect voor vakbonden

In verband met de werkzaam-
heden is de gehele volgende
weekDe laSallestraat vanBoer-
havestraat tot Van Leeuwen-
hoekstraatvoor alleverkeer ge-
sloten. Ook aan de weg van
Oranjestad wordt gewerkt. Het
gedeeltetussen Tarabarta en Cu-
mané is inverband metderecon-
structie van de kruising bij Cu-
mana vanaf maandag tot en met
vrijdag 4 decembergesloten. De
verkeers- omleiding zal duide-
lijk met borden worden aange-
geven.

ORANJESTAD —De over-
heid gaat door met het weg-
dekvanvele wegenen straten
te vernieuwen. Dat gebeurt
metmateriaal, datook bij de
startbaan werd gebruikt.

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Vakbondvan
leerkrachten, SIMAR, is het
nieteens methetregeringsbe-
leid, dat getuigt van weinig
respect voor de vakbonden.
De Simar laat een ernstige
waarschuwing horen, dat

MEP geenreden tot klagen
Statenvoorzitter: voorbereiden
parlementaire enquête kost tijd

Dinsdagavond om zeven uur
houdt de vakbond in haar ge-
bouw een informatie- en discus-
sie- avond met als onderwerp
«Regeringsbeleid».

Indien deregering de maatre-
gelen — uitdiensttredings- leef-
tijd verlagen tot 55 jaar, ver-
andering Solidariteits- belas-
ting eind decembervan 8.2naar
4.1procenten geenvakantiegeld
tot 1991—zonder overlegmet de
vakbonden in de Staten brengt,
komen er moeilijkheden. De Si-
mar vraagt zich af waarom de
regering in haar televisie- prog-
ramma «Aruba awe» niet komt
met een programma over de ge-
volgen van de maatregelen.
Waarom krijgen de vakbonden
niet de gelegenheid om in dit
programmahun meningente la-
tenhoren? vraagtSimarzich af.

Verdediger mr. C. Croes-
Kelkboom verklaarde dat ner-
gens in het procesverbaal ver-
meld staat, dat devingerafdruk
binnenin dezak werd gevonden.

Verdachtebegon met ten stel-
ligste te ontkennen dat de
cocaïne van hem was geweest
ofschoon depolitie in Nederland
zijnvingerafdruk op een der zak-
ken hadgevonden.De enige ma-
nierdatzijnvingerafdruk opeen
der zakken kon zijn gekomen,
was omdat hij deze naar een
anderepersoonte Bubalihadge-
bracht, aldus L.M. De officier
merkte echter op, dat de vinge-
rafdruk binnen in de zak werd
aangetroffen.

ORANJESTAD — Vijfjaar
gevangenisstrafeiste de offi-
ciervan Justitietegen deCo-
lombiaan L.M., diebetrokken
zou zijn geweest bij versche-
ping van dertienkilo cocaïne
in de deurvan een ijskast
naar Nederland. De betref-
fende ijskast werd als ver-
huisboedel in een container
vervoerd. Zoalsbekend werd
de cocaïne in Nederland ont-
dekt en volgden enige aan-
houdingen.

ORANJESTAD — Bij het
eerstvolgende Bonbini festival,
op dinsdag 17 november, zal het
amusements- gedeelte in han-
denzijn van Tipico Kibrahacha,
kah'i orgelMelodia diAntano en
de dansgroep Teatro Danza Aru-
bano. Hetfestival bestaatverder
uit diverse stands met hande-
narbeid- artikelen, krioyo- hap-
jesen drankjes en dePlaya Lin-
da-bar. HetBonbini Festival be-
gint om half zeven in het Fort
Zoutman.

Bonbini Festival

Slechts op een zak werd een vin-
gerafdruk gevonden. Als ver-
dachte bij dehandelwas betrok-
ken, dan hadden overal vinge-
rafdrukken moeten staan, het-
geenniethet gevalwas. Zij vond,
dat er geen enkel bewijs is dat
verdachte aan de handel en het
transport van de cocaïne heeft
deelgenomen.

Na beraad wees derechter di-
rect vonnis. Hij steldeverdachte
in vrijheid omdater geen wettig
bewijs was, dathij had deelgeno-
men aan de handel in of vervoer
van de cocaïne.

Buitenlandse betrekkingen
presenteert nieuwsbrief

De voorbereidinghoudt onder
ander in hetopzoeken en fotoco-
piërenvan allerelevante wetten
en andere documenten ten be-
hoeve van de Statenleden. On-
danks devele andere werkzaam-
heden, die urgenter zijn, is de
griffier al binnen een maand
klaar en kan de Centrale Com-

Het MEP- verzoek, zei Gonza-
lez, is een ongebruikelijk ver-
zoek dat meer studie en voorbe-
reiding vereist vanwege zijn du-
re en ingewikkelde consequen-
ties. De griffier der Staten volgt
evenwel de instructies van de
Staten- voorzitter op en alle
voorbereidingen worden getrof-
fenvoor de CentraleCommissie-
vergadering, dieop 18november
zal plaatsvinden.

ORANJESTAD — Naar
aanleiding van hetMEP-ver-
zoek om een parlementaire
enquête over de grondsatel-
liet- station van deSetar, ver-
klaarde Staten- voorzitter,
mr. Hector Gonzalez, gister-
middag dat alle ingekomen
verzoeken — ookhetverzoek
van de MEP — de volle aan-
dachtkrijgen.

Immers deze overeenkomst
hield in dat de vakbonden er-
kend worden en datveranderin-
gen in arbeids- voorwaarden en
juridischepositie van dewerkne-
mers besproken dienen te wor-
den om tot een gezamenlijk
standpunt te komen. De over-
eenkomst van Noord vervangt
geen legale procedure noch be-
staande wetten.

Op 18 september vroegen de
vakbonden aan de regering om
het gesprek voort te zetten. Er
werdgewachtopantwoord, doch
op 6novemberkwam debriefvan
depremier waarin depositie van
devakbonden nogeenswerd ver-
duidelijkt. De Simar vindt dat
geen reële behandeling van de
vakbonden zeker niet omdat
voor en na de verkiezingen
steeds weer werd gesteld dat de
vakbonden echt inspraak zou-
den hebben. Onbegrijpelijk is
het dat deregering het akkoord
van Noord niet wil erkennen,
terwijl dit van groot belang is
voor de vakbonden.

Uitvoerig gaat deSimar- ver-
klaring in op eenbriefvan demi-
nister- president van 6 novem-
ber waarin dezenog eens deposi-
tievan de vakbonden uiteen zet.
Volgens de Simaris de minister-
president vergeten, dat op 21au-
gustus een bespreking heeft
plaatsgevonden. Zoals bekend
ging deze vergadering uiteinde-
lijk niet dóór omdat de vakbon-
den wilden dat de regering de
overeenkomst van Noord 1985
zouden accepteren, hetgeen niet
hetgevalwas.

wanneer deregering de wet
metbetrekking tot devoorge-
nomen maatregelen (onder
ander uittredings- leeftijd,
vakantiegeld) naar de Staten
stuurt zonder overleg met de
vabonden, er moeilijkheden
komen.

ORANJESTAD — Perso-
nen, die vragen of opmerkin-
gen hebben over de onder-
standof bijvoorbeeld een
machtigings- verlening wil-
lenregelen, kunnen ditvoort-
aan alleen op maandag doen
gedurende dekantooruren.

Men moetzich danwenden tot
het departement Sociale Zaken
op de beneden- verdieping van
Lagoenweg 9A in Oranjestad.
Bovendien houdt dedirecteur(of
waarnemend directeur) spreek-
uur op iedere woensdagmorgen
van 9-11 uur. Voorconsult dient
men eersteenafspraaktemaken
via telefoonnummer 21100.

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

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00uur dsA. van den
Doel (crèche andzondagsschool).
SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA. van
denDoel.
PIEDRA PLAT: 10.30 uur ds Hessen; zon-
dagsschool in het Jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-
dagsschool op dezelfde tijd.

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

KAPEL MARINIERSKAZERNE SAVANE-
TA: 10.00 uur kerkdienst voor iedereen,
voorganger J.G. Feenstra, vlootpredikant.

U lest Uw dorsthet best metw.?°k uitstekendomte mixen,
""«el bij Uwkruidenier.

Victoria Bottling
- Company
«VERSEN
Sik T INpORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00 uur;na20.00r '"formaties viaverkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
teri Uurper daBgeopend(alleen geslo-
ttoAan z°ndag 20.00uur tot maandagmor-m07.00 uur).

Ta^TER horacio ODUBER HOSPI-
/,a L(,e'-:243oo):bezoekuren 15.00-15.45'8-30-19.30uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
vv^? 52/22817): informatiecentrumpr!n.sdag geopend van 08.30-12,00 uur -"ardenbaaistraat 8 (boven).

ge|!IhREVIvAL CENTRE: 19.30uurevan-
gg satie- campagne - terrein Sabana Liber

v £UBA PALMBEACH HOTEL: 20.30 uur
100, 2in9 Miss Hawaiian Tropic Aruba
°'- rond hetzwembad.

(„ORGANIZATION: 18.00-23.00 uur re-
s 'e controle- autowedstrijden - RCA

Sam^ 19-00 uur int- toernooi - Sporthal te
"a Cruz

S?NDAG
««PENl+ll,L!VARD THEATER
jr.) lßoo,2o.ls+2l.3ouurLaSamöa (14
öfiiwp ~,
(l 4jr) 21 °° uur Jawsa-the Revenge

ym ÜBA: °6-30 uurontbijten -SanNi-

JORT
b S).Ni?El-MARS (Women's Club of Aru-
de b" °9uur start 10-km«Walk-a-thon»bij
?ijn Jachtclubwaar ook de finish zal

*>oteFIGANIZATION: 10.00-18.00 uur re-
Sportce°ntrole" autopwedstrijden- RCA

"«trein r Dakota vs Nacional - Dakota-

-16 riiviBie. groepA)
'6 on UrRcSvs CB Ayó-RCS-terrein.'uurBrazil Jrs. Vs R-Juvantus- Brazil
'6n ln-Wein UUr RCTL vs RiverPla,e 'RCTL'

looi J"EYBALL(CB Noord): 10.00uurtoer-
°verdoiv.' 15-jarigbestaanvolleyballteams -Vrd sPeelplaats St. Annaschool te

ZO"': 090° en 190°uur-
ip.m,-: 1900uur; zon.: 08.00uur.NOq^LKAPEL: zat.: 19.00uur.

'B.On, zat: 1900 uur; zon.: 07.30 en

10on ÊSTAD:zat.:l9.oouur;zon.:o6.3o,
«"19.00 uur.
'8 3n, RAI 2 19.00uur; zon.: 10.00en°o uur.

"Ik heb",zeimr. Gonzalez,"al-
leeneen paarroutine- vergade-
ringenvan deCentrale Commis-
siegemist. Ikkan volledigreke-
nen op onze vice-voorzitter van
de Statenenmijnafwezigheid is
niet te vergelijken met de fre-
quente afwezigheid van Trini-
dad, terwijl hij toch op Aruba
was". Mr. Gonzalez besloot zijn
verklaringmet te stellen, dathij
het niet kort helpen, dat de MEP
ofcollega Trinidad geen uitnodi-
gingen uit het buitenland
krijgen.

Gonzalez noemde heteenstoot
onder de gordel waar Trinidad
insinueert, dat de Staten- voor-
zitter geregeldniet aanwezig is,
maarinhetbuitenland verkeert.
Tijdenshet bezoek vanpresident
Lusinchi verbleef Gonzalez op
uitnodiging van president Bala-
guer in de Dominicaanse Repu-
bliek alsvertegenwoordiger van
de AVP. In het afgelopen wee-
keinde was hij op het Caribisch
congres van de YMCA in Trini-
dad, waar hij voor het tweede
achtereenvolgende jaarals voor-
zitter werd gekozen. "Dit is iets
waardevols voor Aruba", aldus
Gonzalez, te meer daar volgend
jaar het wereldcongres van de
YMCA op Aruba zal
plaatsvinden.

Collega Trinidad — aldus mr.
Gonzalez — had de moeite kun-
nen nemen om even na te gaan
hoe hetstaat methunverzoek al-
vorens lange verklaringen van
weinig inhoud in de kranten te
publiceren. "Zijn argumenten
laat ikvoor straksop devergade-
ring in de Statenzaal waar zij
behoren, waarbij ik er zeker van
ben dat zij hun effectieve en za-
kelijke antwoorden en tegenar-
gumenten zullen krijgen", ver-
klaarde de Staten-voorzitter.

missie- vergadering op de 18e
plaatsvinden.

gehelewereld worden gezonden.
Tico Croes noemde het belang-
rijk dat, nu overal ter wereld de
naam Aruba klinkt, ookvoor re-
gelmatige informatie gezorgd
wordt.

De eerste informatie-
briefbevat een schat van gege-
vens over wat er allemaal op
Aruba gaande is en deplaats die
Aruba als land in de wereld in-
neemt.

Terecht was Croes met zijn

staf erg trots op dezeeerste uit-
gave. Ter gelegenheid van de
eerste verschijning werd de
nieuwsbrief officieel uitgereikt
aan de dekenvan het corps con-
sulaire Caleis Croes, ANP- ver-
tegenwoordiger Jos van der
Schoot, UPI- vertegenwoordiger
van The News Virgil Koolman,
AtanLeevan deVoorlichtingen-
dienstenwaarnemend hoofd van
de Nationale bibliotheek D.
Croes.

ORANJESTAD—Indever-
gaderzaal van de Raad van
Ministers werd vrijdagmid-
dagdeeerstenieuwsbriefvan
het Bureau Buitenlandse Be-
trekkingen door het hoofd
van deze dienst, drs. Tico
Croes, en zijn personeel ge-
presenteerd.

Deze informatie- brief ver-
schijnt tweemaal per jaaren zal
naar diverse instanties over de

11AMIGOEZRT€RDAG 14 NOV6M3ÉR 1987

vaart. In een gesprek met de
Amigoe zet Harold Malmberg
nog eens uiteen dat het prachtig
is wanneer het aantal hotelka-
mers wordt verdubbeld, maar
datook alle aandachtmoet wor-
denbesteed aan de ontspanning
van de bezoekers. Zijn bedrijf—
pionier op dit gebied — doet dat
reeds 27 jaardoor tours over het
eiland aan te bieden. Daarnaast
wordt De Palm nu de eerste fir-
ma in het Caribisch gebied, die
ook nog een droomeiland gaat
exploiteren."Harold, watgajein
Godsnaam met diteiland doen?"
vroeg zijn vrouw toen zij voor de
eerste maal een kijkje ging ne-
men. Het antwoordligter nuwel
bijzonderduidelijk. Arubakrijgt
ereen attractiebij waarzekerve-
le bezoekers een avondje of dag
zullen willendoorbrengen.

ARUBA
AGENDA



Vast staat wel, dat de nieuwe
cao met de directe loonsverho-
gingenvoor dekomende drieja-
ren alsmede de verbetering van
secudaire voorwaarden, een ver-
hoging van tweeëntwintig pro-
cent inhoudt.Hierinzit dedirec-
te loonsverhoging, met terug-
werkende kracht tot en met mei
van dit jaar,van vijfprocent. In
1988van drieenin 1989vierpro-
cent.

FTA- voorzitter, Anselmo
Pontilius, die duidelijk teleur-
gesteld was dat voor de tweede
maal op het laatste ogenblik de
ondertekening werd uitgesteld,
noemde decao weleen voorbeeld
voor herstel van de economieen
een voorbeeld voor andere ho-
tels. Volgende week worden
hopelijk de cao- besprekingen
met Holiday Inn Aruba afge-
rond.

brengt in de sector gezinshuis-
houdingen. Vaak moet
achterstallige belasting worden
betaald over deafgelopen vijfja-
ren, terwijl het gezinsinkomen
inmiddels is afgenomen o.a. we-
gens (on)vrijwillig ontslag van
een gezinslid ofechtscheiding.

In plaatsvan individuelerege-
lingen die opkunnen lopen tot
40.000, (wij hebben het over
40.000 werkenden op Curacao)
was het beter één algemene en
eenvoudigeregel te hanterenbij
het innen van achterstallige in-
komsten- belastingen.

Een eenvoudigeregel zou kun-
nen zijn, aldus Eisden, datde lo-
pende belasting- verplichtingen
plus de achterstallige plus de
voorheffing niet meer dan 25
procent a 30 procent van het in-
komen mogen bedragen. Hierbij
moet geen onderscheid worden
gemaakt tussen gehuwden en
ongehuwden. Dit houdt een ver-
dubbeling van de huidige belas-
ting- verplichtingen in.

WILLEMSTAD — MAN-
Statenlid drs. CA. Eisden
heeft de minister van Finan-
cien vragen gesteld waarom
hetmogelijkis, datop salaris-
sen van ambtenaren vijf- zes-
de deelkan worden ingehou-
den voor de betaling van
achterstallige belasting- ver-
plichtingen. In de particulie-
re sector mag hiervoor
slechts maximaal een- derde
deelwordeningehouden.Eis-
den wil weten waarom deze
afwijking bestaat.

Het Statenlid schrijftvoorts:
In 1980bedroeg hetBruto Na-

tionale inkomen in de Neder-
landseAntillen2500 miljoen. In
dat jaarwerd voor 489.7 miljoen
aan winst- en inkomsten- belas-
ting betaald. Dit betekent dat
ongeveer 20 procent van het na-
tionale inkomen naar de fiscus
gaat. Het inkomenvan de sector
gezinnen was in dat jaar 2043
miljoen. Aan belastingen werd
hierover door de gezinnen 273.2
miljoen betaald, wat neerkomt
op een gemiddelde belas-
tingdrukvan 13 procent.

PHILIPSBURG — In het ka-
der van de voorbereidingen voor
de nieuwe gevangenis die op St
Maarten wordtgebouwd, heeft
JamesW. Brooks (links) een spe-
ciale training gevolgd om de lei-
ding van dit instituut op zich te
nemen. Hij werd daartoe ook be-
vorderd van gevangenis- op-
zichter Ie klas tot hoofdgevange-
nis- opzichter met als
standplaats St Maarten. Deze
promotie werd met collega's,
vrienden en bekenden gevierd.
Tevens herdacht Brooks, dat hij
op 16oktober van ditjaar30 jaar
in dienst van de Centrale over-
heid was. Samen met MariusRi-
chardson, directielid en hoofd
van de technische dienstvan het
Gevangeniswezen op de Neder-
landseAntillen.

Deze spreiding geeft het ei-
landgebied ook de mogelijkheid
om zijn inkomsten in de tijd te
kunnen plannen in plaats van
geldbedragen die in niet te voor-
ziene schokken binnenstromen.
Een drastische inning van de
achterstallige belastingen zal
ook het beschikbare inkomen
doenafnemen, waardooreen ne-
gatiefmultiplier effect ontstaat
waardoor arbeidsplaatsen ver-
nietigdzullenworden.Zo schrijft
hetStatenlid.

groep bestaat uit amper 7.000
man, wat een enorme last bete-
kentvoor deze groep.

Per lid van bovengenoemde
groep,betekent ditdater gemid-
deld304 guldenper maandextra
moet worden betaald aan in-
komstenbelasting. Het gemid-
delde jaarinkomenvan deze
groep is 54.000 gulden. Hierover
wordt aan belasting betaald
12.488 gulden, wat 23 procent
van het gemiddelde inkomen is.
Indien hierbij nog maandelijks
bijkomt een bedragvan 308 gul-
den dan betekent dit, op jaarba-
sis dat de belastingdruk toe-
neemt van 23 procent naar 30
procent.

WASHINGTON — China heeft
het besluit genomen alle leveranties
van de zijderupsraket aan het bui-
tenland stopte zetten.Deraket heeft
tot wrijving in de Amerikaans- Chi-
nese betrekkingen geleid omdat
Washington Peking beschuldigde
van het leverenvan de zijderups aan
Iran. Iran heefterkoopvaardij- sche-
pen in zijn Golfoorlog met Iraq mee
beschoten.

Begroting 1988
naar Staten

ORANJESTAD — De mi-
nisterraad heeft vrijdag de
vragen beantwoord die de
Statenleden bij de begroting
1988 in commissie- vergade-
ring hebben gesteld.

Volgende week gaan de
antwoorden naar de Staten en
verwacht wordt dan dat binnen
een week de openbare behande-
lingvan de begroting 1988 kan
plaatsvinden. De jaarstukken
over 1986zijn inmiddels ook ge-
reed.

Het financiële korps van het
land Aruba is versterkt door de
komst van de juristWetgeving
Belastingzaken, dr.Creusen, die
deregering gaat helpen met de
belasting- plannen, zoals in het
regeerprogramma vermeld. Hij
is in dienstvan Aruba. In het ka-
der van de technische bijstand
kwam voorts deregister- accoun-
tantVanDeelen naarAruba, die
de leiding van de Centrale Ac-
countantsdienstop zich nam.

PEKlNG—Chinese functionaris-
sen hebben berichten tegengespro-
ken als zou 's landsbelangrijkstepo-
litieke gevangenen,Wei Jingsheng,
in gevangenschap zijn overleden.
"Wei Jingsheng leeft", verklaarde
een woordvoerdervan het ministerie
van Justitie.

*****

ARUBA
Wij zijnnu weliswaar in 1987,

en het nationale inkomen is af-
genomen vanwege de Status
Aparte van Aruba en een krim-
pende economie.Bij hetversneld
innen van de inkomstenbelas-
ting moet ervoor worden ge-
waakt dat de overheid hierdoor
geen schokeffecten teweeg

BERENSCHOT
Voor degenendiezich hieraan

niet kunnen houden, moeten er
regelingen komen. In het eerste
rapport van Berenschot gaat
men uit van 80 miljoen "inbare"
achterstallige belastingover een
periode van drie jaar. Er zij nog
vermeld dat deze achterstallige
belasting voornamelijk betaald
zal moeten worden door gezin-
nen met een inkomenvan 25.000
gulden of meer per jaar. Deze

van gelden in de vorm van
achterstallige belastingen, afge-
stemd moet worden opdecapaci-
teit van deeconomie om arbeid-
splaatsen te scheppen.

"Is deministerbereid in de wet
mogelijkheden te scheppen om
deze bijbetalingen in de tijd te
spreiden om de economie niet
nog meer uit haar evenwicht te
brengen?", aldusEisden.

Hij stelt voor om in geval van
grote belasting- achterstand,
b.v. van meerdan 15.000gulden,
deze achterstalligebelasting-
verplichting te converteren in
een lange termijnschuld aan de
overheid diedanpermaand afge-
lostwordt, zodatde economie ge-
vrijwaard wordt van al te grote
schokken, die de werkgelegen-
heid in gevaarbrengen.

"Deelt de minister de mening
van onze fractie dateenrigoreus
innings- en inhoudings- beleid,
in navolgingvan het fenomeen
schijnhuwelijk, zou kunnen lei-
den tot het fenomeen schijn-
scheidingen waardoor de over-
heid op de lange termijn duur-
zaam minderinkomstenzalkrij-
gen. Deze mogelijkheid is reëel
daar een echtscheiding gezien
wordt als een antwoordvan de
burger op een door hem als on-
rechtvaardig ervaren handelen-
de overheid. Indien de minister
deze mening deelt hoe denkt U
deze gezin en maatschappij ont-
wrichtende tendens te voorko-
men?". Zo luidt vraag acht.

In de laatste vraag: "Acht de
minister het niet meer dan
rechtvaardig dat in tijden van
economischemalaisehet detaak
van deoverheid is omhetdebur-
ger niet nog moeilijker te
maken?".

Loten- verkoop levert
56 miljoen gulden op

In tien maanden tijd

als de verkoper kan aantonen
dathetkantoor, waarhijeenver-
gunningvoor vraagt, ook werke-
lijk van hem is.

RECESSIE
Indien deoverheiddeze gelden

weer zou uitgeven dan zullen de
negatieve gevolgenbeperkt blij-
ven. Echtereen overheid dieaan
het bezuinigen is in een tijd van
recessiezal derecessie doen ver-
ergeren omdat dekoopkracht in
snel tempo afneemt.

In onze economie wordt jaar-
lijks per arbeidsplaats gemid-
deld 50.000 gulden besteed. In-
dien 80 miljoen wordt afge-
roomd, waardoor de gezinnen
minderzullenuitgeven, moétre-
kening worden gehouden met
heteffect hiervan op de werkge-
legenheid. Wij schatten dat het
gevolg van het ineens onttrek-
ken van 80 miljoen aan de geld-
circulatiezal zijndevernietiging
van ±1600 arbeidsplaatsen.

Om dit negatief effect te neu-
traliseren zou de economie in
staat moeten zijn om in één jaar
1600 arbeidsplaatsen te schep-
pen.Maar deeconomieheeftniet
aangetoond dat zij daartoe in
staat is. Het lijkt ons dat de ver-
nietiging van arbeidsplaatsen
als gevolg van het onttrekken

Familie-wandeling
in Christoffelpark

WILLEMSTAD - Voor de
vroege vogels onder ons bestaat
morgenochtend weer de moge-
lijkheid om te wandelen in het
Christoffelpark. Rustig kuieren
rondom Landhuis Savonet, over
nieuwepaadjes in deknoek, hofi
en salina. De parkgidsen ver-
trekken om half negen 's-
morgens.Rond elfuur isdeze ex-

ursie afgelopen. ledereen is wel-
kom omaan dezewandelingdeel
te nemen.

Het berekenen van het ver-
gunnings-recht zal in het ko-
mend jaarworden veranderd. De
verkopers betalen in 1988
slechts twee en een halfprocent
van hun bruto omzet aan ver-
gunnings- recht. Dat betekent
datzij nietbetalen voor loten die
zij niet hebbenverkocht.

deverkopersvan hetBC krijgen,
betalen zij het zogenoemde ver-
gunnings-recht.

WILLEMSTAD — In de af-
gelopen tien maanden heeft
deFundashon Wega di Num-
ber ruim 55 miljoen gulden
aan loten verkocht. Dat
maakte gezaghebber Ronald
Casseres gisteren namens de
vereniging bekend. De vere-
niging,diebegin dit jaarwerd
opgericht, kan terugkijken
opeengeslaagd jaar.Intotaal
hebbenerindeafgelopentien
maanden 270 trekkingen
plaatsgevonden. Wat de
opbrengst betreft, kwam de
maand oktober als beste uit
debus. In dezemaand isruim
zes miljoenguldenbinnenge-
komen. Dit komt, volgens
Casseres, door de invoering
van de vier machines waar-
mee de trekking wordt ver-
richt. De omzet is in die
maandmetongeveertienpro-
cent gestegen.

AANKONDIGING: PRO-DEO
Bij exploit van de 6de november -1987, waarvan een afschrift is gelaten
aan de E.A. Heer Officiervan Justitieop Aruba, heb ik, MODESTO JUNI-
OR ODUBER, deurwaardervoor burgerlijke zaken bij hetGemeenschap-
pelijke Hof van Justitie en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba en
wonende op gemeld eiland en kantoorhoudende aan de JohnG. Eman-
straatno. 120-AteOranjestadopAruba, ten verzoekevan IVONNE NICO-
LASA QUANDUSwonende op Arubaen domiciliekiezende aan de Vene-
zuelastraat no. 17- ten kantore van de advocaat mr. P.D.O. Denz:
AAN: LEENDERT RINUS SCHOLDER -, zonder bekende woon- of ver-
blijfplaats op Aruba of eldersbinnen de Nederlandse Antillenof buiten de
NederlandseAntillen: „

BETEKEND:
een grossevan een rechterlijk vonnis d.d. 30 september 1987 -gewezen
door deE.A. HeerRechter in Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba, waarbij
de echtscheiding tussenpartijenop 1 maart 1983opAruba- metelkander
gehuwd is uitgesproken. De deurwaarderbij het

Gerecht op Aruba vnmd.,
MODESTO JUNIORODUBER.

AANKONDIGING: PRO-DEO
Bij exploit van de 6de november -1987, waarvaneen afschrift is gelaten
aan deE.A. Heer Officiervan Justitieop Aruba, heb ik, MODESTO JUNI-
OR ODUBER, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Ge-
meenschappelijkHofvan Justitieen bij het Gerecht in Eerste Aanlegvan
Arubaen wonende op gemeld eiland en kantoorhoudendeaan de JohnG.Emanstraat no. 120-Ate Oranjestad op Aruba, tenverzoeke van MARCE-
LO MARCELINOKOCK, - wonende opArubaen domiciliekiezende aan
deVenezuelastraatno. 17- ten kantore van de advocaat mr.P.D.O. Denz;
AAN:FRANCIASTELLA URREA-ORTIZ-, zonderbekendewoon- ofver-
blijfplaats opAruba ofelders binnen de Nederlandse Antillenof buiten de
NederlandseAntillen:

BETEKEND:
een grossevan een rechterlijk vonnis d.d. 30september 1987-gewezen
doordeE.A. HeerRechter in hetGerecht in Eerste Aanleg op Aruba,waar-
bij de echtscheiding tussenpartijenop 16 april 1985opAruba -metelkan-
der gehuwd is uitgesproken. De deurwaarderbij het .

Gerecht op Aruba vnmd.,
MODESTO JUNIORODUBER.

EIGENAAR
Er zullen het volgend jaar

geen extra vergunningen wor-
den afgegeven. Als iemand een
kantoor wil openen,zalhij moe-
ten wachten totdat een ander
zijn kantoor sluit. Volgens Ha-
rold Wanga, voorzitter van de
vereniging veranderden de
kantoren in de afgelopen tien
maanden somsvijfkeer vaneige-
naar. Om het regelmatig ver-
anderen van eigenaar tegen te
gaan, heeft de vereniging een
nieuweregel ingesteldwaardoor
een verandering slechtséénkeer
per jaar mogelijk is.

Omdat de vergunningen die
dit jaar zijn afgegeven, slechts
één jaargeldig zijn, worden de
vergunning- houdersverzocht zo
spoedig mogelijk de aanvraag
voor verlengingbij het Bestuurs
College in te dienen. De vergun-
ningen worden alleen uitgereikt
als de aanvrager zijn vergun-
nings-recht over het afgelopen
tien maandenheeft betaald.

VERANDERING
De vergunningen van dezepo-

pulaire loterij zullen in hetko-
mend jaarook enkele verande-
ringen ondergaan. Deze veran-
deringen zijn noodzakelijk om
het groeiende aantal verkooplo-
katies te beperken en enigszins
controle uit te oefenen op het
aantal vergunning- houders.

In het afgelopen jaarheeft de
vereniging 55 vergunningen af-
gegeven voor 396 verkooploka-
ties. Van deze verkooplokaties
zijnechter349operationeel. Dat
houdt in dater elk moment nog
eens vijftigkantoren bij kunnen
komen. De verenigingwil dit in
detoekomst voorkomen dooral-
leen vergunningen af te geven

Begin dit jaarbesloot hetBC om
deze loterij te legaliseren. De
verkopers kregen een vergun-
ning en de vereniging zorgde
voor officiële boekjes met loten
diedevergunning- houdersmoe-
ten gebruiken. Voor de loten die

Our client PLAYA LINDA DEVELOPMENT COMPANY, the suc-
cessful, all suites (178 upon completion) award winning, five-star
deluxetimesharing resort is seeking applicantsfor:

GENERAL MANAGER
As Co-Managing Director of the company, reporting to the Board of
Directors, responsibilities include the running of day-to-day operati-
ons, operational start-up of itsphases II & 111expansion, development
of key personnel andoperations systems, short and longrange plan-
ning and profit enhancement.
Applicants must have 3-plusyears of International General Manage-
ment experience in luxury hotels or timeshare resorts, a strong
background in rooms-division, property operation and maintenance,
food and beverageand, aboveall,developingan exclusiveresort envi-
ronment. The idealcandidatewillpossess proven leadership abilities,
a clearcommitment to guestsatisfaction,positive employeerelations
& development, as well as knowledge of budgeting andforecasting.A
hotelschoolorequivalentbusinessdegreepreferred.English must be
fluent, verbal as well as written.
Excellent compensation, profit sharing and comprehensive benefits
package. Relocation assistance offered where applicable.
For confidential consideration, please submit letter renumerating
strengths and experience relative to this position, along with salary
and education history, to:

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES
DEPT.J.B.Ref.nr.2OOI
P.O. Box 86 -Oranjestad, Aruba è

Kamer van Koophandel
//^^ en Nijverheid Aruba
*\X^|j§7/~7 Chamberof Commerce and Industry ArubaU W// Camara deComercioe Industria Aruba

U BEKENDMAKING
Onderwerp: AANVRAAG VERGUNNINGEN INGEVOLGE

LANDSVERORDENING WINKELSLUITING EN
ARBEIDSLANDSVERORDENING

Hierbijwordtbekendgemaakt, datvoor watbetreft demaanden november,
december 1987en januari1988op de navolgende datatoeristenschepen
naarAruba komen.
november : 29van 9:00t/m 3:00 uur.
december : 20,26 en 27van 9:00t/m 13:00 uur
januari 3,10,17,24 en 31 van 9:00t/m 13:00uur.
Aanvragen, terverkrijging van vergunningenomop bovengenoemdedata
winkels te mogen openen en personeel arbeid te mogen laten verrichten
dienenvoor 23 november 1987 bij de Kamer teworden ingediend.
Aanvragen ontvangen na laatstgenoemde datum,kunnen niet meer in be-
handeling worden genomen.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEIDARUBA
Secretaris
B.M. van Veen-Every.

TE HUUR GEVRAAGD
WOONHUIZEN

Representatief, in goede staat van onderhoud,
gemeubileerd/ongemeu-

Contact op te nemen: Dhr. J. van de Haar

L Ballast Nedam lnt'l Aruba N.V. (i.0.)
p/a Ass. Architects N.V. ■ Postbus 648 - Tel.: 23959

AMiÜOE12 ZAT6RDAG 14 NOV€MB€R 1987

P^^m^^^jM _d'^^^^ tTTfrim lllllllllllllrriTlTl llllll Ili ï
R^jjj^^l» jA - Ticket huun/lüiug' |

I^^Bi^«lM^^EÖP^^r-rtï:^ï -Tax & Traaspurt |
P^fli^^^JÉ fjtjyr^ ïtt:::::::| - Verblijf 3 nachten/4dagen

Hü t*oßJl^S^^<v'0.rtftTTTTT 11 mi'l oatbijl, |
IW^^r^^ rfjrrH 1111Iffl+ffll VERBLIJF in GRAN HOTEL DELICIAS

C^J^^i'k 1111 111111 111111111 1 ml Woensda9 " Zaterdag (dubbel). Af. 254,-- p.p. ï
B^^^V)^ . 11 11111 1 111 1 11111 1111 11111 H+t+til Zaterdag ■ Woensdag Idubbel). Af. 290,-- p.p. +

I^Sfi#^^llffulllllllllll 11 I VERBLIJF in HOTEL KRISTOF

.rttTTU 11111 111 111 I 1 11111111 1Hl 111llffll w°ensda 9Zaterdag (dubbel)- Af. 302,- p.p. IS|^^^V.-rTtllllllllllinillllllltlllllll|liiillll|t^ (trip,e) " Af- 275'"" PP' s
rtT|T|<| - Ticket heen/terug I fi Zaterdag - Woensdag (dubbel)- Af. 333,- p.p. I

ItHtTTI - Tax en Transport j ft (triple) - Af. 297,- p.p. ±
ffffif - Verblijf 3 nachten/4 dagen :ffi |
ffflff - Fruitmand & Halve fles rum :||. - 3 Ontbijt American Plan ■:
roro - Shopping Tour met speciale kortiagen :S -Welcome Cocktail
|ttg| - Gratis gebruik vaa sauaa :g - Halve dagwiakelea met
11111l: +± speciale kortingen,
ffffff Optioneel: :ï: - Gratis gebruik van sauaa ca zwembad ::
Htttt Tour naar LAGUNA DE SINAMAICA \ï\ - Satellite T.V. systeem. \\Afls. 47,-per persooa. :ï: ::Ut ;+ : VERBLIJF'in HOTEL MARUMA:
j . ■1 1 Woensdag - Zaterdag (dubbel) - Af. 338,- p.p.

RWt: HOTEL DEL LAGO INTERCONTINENTAL :±: Zaterdag - Woensdag (dubbel) - Af. 370-PP-
:: TTT , ._. .> a< o,^ -Tl (triple) - Af. 341,- P.p.:: ±±t Woensdag - Zaterdag (dubbel) - Af. 314,-- p.p. ►+ _\ _______ ■_:
::Tff Zaterdag-Woensdag Idubbel) - Af. 370,- p.p. lill|r|'|ll|||li||ll II 'I UJJXIIIJ.iIJ!jUJ-UitliTTi: n^M

VOOR VERDERE INLICHTINGEN: ■ I
Ti p ■ Y_W^^T*TTFmT^TTT*TP~]_\
M^ |^^RANJfcSTAD^e^S99^b9GISAT^OICOLAS- Tel 4b624 452-tflJ

VERSCHIL AMBTENAREN EN PARTICULIEREN
Achterstallige belasting-verplichtingen

MAN-Statenlid pleit voor
soepeler innings-beleid

Nieuwe cao Divi
Resorts kan maandag
getekend worden

ORANJESTAD — Ver-
wacht wordt dat aanstaande
maandag de nieuwe cao tus-
senDivi Resorts en FTA gete-
kend kan worden.

Oorspronkelijk was de onder-
tekeningvastgesteld voor maan-
dag om twee uur, doch voor de
tweede maal werd deonderteke-
ninguitgesteld.De partijenheb-
ben nog steeds verschilvan me-
ning over de vraagofhet casino-
personeel nu welof nietonder de
cao valt of dat ditaan arbitrage
moet worden onderworpen. In-
dien men hierover maandag
overeenstemmingbereikt, vindt
de ondertekening later op de
middagplaats.



§ EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

(G.G.D.)

In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curacao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP MAANDAG 16 NOVEMBER 1987.
Centrum- voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU BRIEVENGAT.
Openingstijden: 4.00 - 8.00 uur 's avonds.

«
OP DINSDAG 17 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: SENTRO MEDIKO MONTANA ABOU.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.

*
OP WOENSDAG 18 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA,
gebouw Wit—GeleKruis achter kerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.
Alle ouders uit alle buurten die hun kind(eren) niet konden inenten op de
eerder vastgestelde data en buurten kunnen dit nu doen op de boven-
genoemde data en 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.

het aanbod na enkele ogenblik-
ken van overweging. De vrede-
lievende handeling van de we-
reldkampioen kwamvoor Ljubo-
jevic als een complete verras-
sing. Hij bleefbij zijn bewering,
datzwart nogaltijdkansen op de
overwinning had.

vechten voor lijfsbehoud. De lo-
per op e7, die aanvankelijk als
een giftige angel de zwarte stel-
ling verlamde, was doorKaspa-
rov met vindingrijke wendingen
keurig buitenspel gezet. Pas op
de 28e zet ging Karpov over op
Pd4met de dreiging van f5
schaak. De Zweed Andersson en
deRus Taimanov vonden voor
wit een geforceerdeweg naarre-
mise: Tds gevolgd doorhet paar-
doffer op g5en zwart kon niet
ontsnappen aan de deling van
het punt.

Achterhetbord volgdeKarpov
de veiligste methode om remise
te bereiken. Hij ging de compli-
caties uit deweg, ruilde met ac-
tief spelzoveel mogelijk stukken
en voorkwam dat zwart de twee
open lijnen definitief onder
controle kreeg. Kasparov speel-
de in die fase voluit op winst.
Zelfs de zwarte koning deed
daaraanactiefmee. Na de toren-
ruil op de36e zet bood Kasparov
remise aan. Karpov accepteerde

Amerikaans zone-toernooi dammen 1987

Lorevile nu op derde plaats
na remise tegen Sadiek

WILLEMSTAD — In het
Braziliaanse Amparo wordt
het Amerikaans zone-
toernooi dammen 1987 ge-
speeld. Onze landgenoot en
Curacaos kampioen Carlos
Lorevile heeft na een remise
met deSurinaamsekampioen
Sadiek de derde plaats in
handen.

Erzijn nuin Amparo achtron-
den afgewerkt van het interzo-

De Dolfijnen hebben daarop
een eigenselectie samengesteld.

Volgend de heer Matze ligt
hiereen aljarenlangecontrover-
se tussen beide verenigingen
aan ten grondslag. Volgens hem
was Sithoc teleurgesteld niet
voor het toernooi met de Jamai-
caanse ploeg te zijn uitgenodigd
om met een team deel te nemen.

WILLEMSTAD — Aan de
uitnodiging van De Dolfijnen
aan de NAZB (Nederlands
Antilliaanse Zwembond) een
nationaal jeugdteamtegen de
jeugd-selectievan Jamaica te
laten spelen, kan de bond
geen gevolg geven.

De NAZB steltzijn selectiesa-
men uit spelers van de twee
zwem- en waterpolo-
verenigingenDeDolfijnen en Si-
thoc. De schriftelijke uitnodi-
ging van de bond aan Sithoceen
aantal spelers beschikbaar te
stellen voor een nationale
jeugdselectie werd niet be-
antwoord. Telefonisch werd
daarop door de secretarisvan de
bond, deheerMatze,bijdewater-
polo-man van Sithoc, Jean-
Philippe de Lanoy, op de man af
gevraagd ofdebondkonrekenen
op een aantal spelers voor een
nationale jeugsdselectie.

Uit het antwoordbleek dat de
bond daarop nietmoestrekenen,
waarna de heerMatze DeDolfij-
nen op dehoogte stelde dat men
helaas geen nationale jeugdse-
lectie tegen het Jamaicaansete-
amkon afvaardigen, doorgebrek
aan medewerkingvan Sithoc.

WILLEMSTAD '"— Dit wee-
keinde wordt inhetzwembad van
Sentro Deportivo Korsou een
aantal internationale waterpolo-
wedstrijden gespeeld tussen een
Jamaicaanse jeugdselectie, wel-
ke donderdagnacht op Curacao
arriveerde (zie foto), en een
jeugdselectievan Zwem- en Wa-
terpolo-verenigingDe Dolfijnen.
DeDolfijnen, bij hetzwembad op
defoto gezet, bestaat uit de vol-
gende spelers (staande v.l.n.r.):
Remi Schoop, Paul Vreekamp,
Hector Hortencia, Bart van de
Burg, Giovanni deFreitas, Den-
nisDamink,Rogier Brans en co-
ach JeroenKibbelaar. Gehurkt
(v.l.n.r.): Willem van Geest, Ra-
monMatze,Raoul Koopman, Mi-
chielKrediet, Joostvan derHoe-
ven en Willem van Vark. Wel bij
de selectie maar nietop de foto:
Albert enPietro Mercera.

Gisteravond vond de eerste
ontmoetingplaats tussen beide
teams. De Jarnaicanen wonnen
dit duel met 11-8. De Dolfijnen
kreeg voldoende kansen in ditin-
teressante duel, maar talmde
vaak te lang met schieten.Vana-
vond en morgenochtend vinden
nog twee ontmoetingen plaats
tussen beide teams.

Morgen mag Lorevile zijn
kunnen tonen in een duel tegen
de zesvoudige wereldkampioen
Koeperman.

oarlos Lorevile voegde twee
punten aan zijn totaal toe en
staan nu met tienpunten op een
verrassend goede derde plaats.
De Surinaamse kampioen heeft
een punt meer. In zijn recht-
streekse confrontatie met Sa-
diek(in de7e ronde) hadLorevile
bijna de volle winst te pakken,
maar door goed spel van Sadiek
wistdezealsnogeenremise tebe-
werkstelligen.

Ne-toernooi dammen 1987. Aan
de leiding gaat de Amerikaan
Iser Koeperman met vijftien
punten. Hij won in de 7e ronde
van Leandro, maar in de achtste
ronde moest hij remise toestaan
aan de Surinaamse kampioen
Sadiek.

SEVILLA — Anatoli Kar-
f°v gaat in de vierde match
JetGari Kasparov geen uit-
daging uit de weg. Woensdag
!*ïbijsterde hij dekenners in

doorrustig achter hetjtord plaats te nemen voor de
j*aalfde partij, nadat hij
*cc dagen eerder door een
'öorme blunder de we-
J*ldkampioen aan diens der-
*e zege had geholpen. Vrij-
de schudden de aanwezige
jfrootmeesters wederom het
'oofd over het gedragvan de
"«tdager.

Door geentime-out aan tevra-
?efi voor de dertiende partij op
J^jdag de dertiende november,

dertien het geluksgetal
Van de bijgelovige Kasparov is,

de eigenzinnigeMoskoviet
onheil op. Zo ver kwam het

"tet. Na 36 zetten werd departij
"P voorstel van Kasparov remi-
*?" De wereldkampioen behield
"aardoor de leidingmet 7-6.
Karpov echter hadde dertien-

"* partij uitgekozen om iets van
|fa theoretische voorbereiding
platen zien. Hij bestreed met
**t de traditionele Grünfeld-!erdediging van Kasparov met
5e scherpste en modernste vari-

enraffelde zijneerste negen-enzetten afin 13minuten.Zijn
(Le7) was nogbekend uit de

"Mij tussen de juniorenWells
jjnWolff in Oakham 1986. Het
*Itwoord van Kasparov na 25

denken: Lf6. De we-
,e'dkampioen brachtdaaropzijn
jj?ningnaar het veld g7, waarna

voor de 20ezet indiep ge-
fcins verzonk.

Navijftig minutenvolgdeTel,
zet dieaan de grootmeesters
kritiek ontlokte. Ljubojevic

e>*oordeelde de toren-
?&Hoeuvre scherp. Hij meende,
z94 wit daarmee zijnpositioneel
%rdeel uit handen gaf. Pd4ge-
jogd door Lbs was volgens de
j.^goslaafde enigereële moge-

voor wit om op winst te
fPflen. Karpov talmde daarmee.
7*witte strategiewasgebaseerd
°Pdevrij-pionop de d-lijn,terwijl
Tjart op de lange termijn ex-
?'lente tegenkansen had op de
Jjamevleugel. Met zijn 24e zet
, Was winstvoor witdefinitief
V<*keken.
...vlübojevic, diebij analyses al-.^hethoogste woord heeft, ver-
sü^-stelde dat Karpov moest

SENTRODEPORTIVO \ORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-1 'i.OO/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bc wling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden:maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna 02.00uur;zondag vanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid totschaken in het MaduroPlaza.

BRIDGEN
(Alliance Francaise)
20.00 uur open bridgetoernooi - zaal van
AsientoteRust &Burgh;
ZONDAG
DOMINO
(DCLos Veteranos)
11.00-20.00 uur dominotoernooi - Carawa-
raweg 44.

COMBITOCHT
10.00 uur start Combitocht voor duikers,
snorkelaars en zwemmers teVaersenbaai.

ATLETIEK
(Road Runners Club Kórsou)
06.30uur start 6-km loop bijBarbaraBeach.

WATERPOLO
(Securicor Meet)
10.00 uur jeugdselectieJamaica vs Dolfij-
nen - zwembad Sentro Deportivo Kórsou.

BASEBALL
(Liga Promoshonal)
play-off
10.00uur Thorenquestvs AmstelBBC - Höfi
Agustin.

VOETBAL
(KopaAntiyano 1987)
18.00 uur Undeba vs Juventus (Bonaire) -
Sentro Deportivo Kórsou.

Tweede ronde KNVB-beker
kent geen opwindende duels

Bekerduel TOP - Feijenoord nu op 29 november

J°ËTBAL/ASUNCION - De
raguayaanse voetballer Ro-

jj^oCabanas is door deZuida-
frikaanse bond voor zes inter-
j*tionaiewedstrijden geschorst.
(n sPeler van America de Cali
j>°jombia) werd in het duel met
Vg?arol in Montevideo uit het
„ 'd gestuurd en ging vervol-ge ude scheidsrechter te lijf. Jo-
a "errera (Penarol) en Jaire
J^Pudia(America deCali) kre-

** v°or hun rode kaart twee

DEN HAAG — Nadat de
storm over de uitspraak van
detuchtcommissievan deEu-
ropese voetbalunie (Uefa)
over het bom-incident in de
Kuip wat is geluw4, staat dit
weekeinde in hettekenvan de
tweederonde om de KNVB-
beker.

29 november.
Ajax, de bekerhouder komt

aan twee fronten in actie. Het
eerste elftal speelt zondag in en
tegen Den Bosch. Ajax 2, dat als
bekerhouder van het district
West I en algemeen amateurbe-
kerkampioen tot het 'hoofdtoer-
nooi' doordrong en in de eerste
ronde van Sparta won,ontvangt
vandaag FC Groningen. Hoewel
technisch directeur Johan Crü-
ijffover een brede en sterke se-
lectie beschikt, zal hij het wee-
keinde toch met enige zorg tege-
moet zien.

De van een operatie
herstellende Jan Wouters
maaktmogelijkzijnrentree in de
basis van Ajax ï. Hij speelde
dinsdagavond al met het tweede
tegen Feijenoord 2 (6-3). De
komst van Wouters kan voor
spits Hennie Meijer betekenen,
dat hij op de reservebank moet
plaats nemen.

PSV kan voor deuitwedstrijd

d SEVILLA— Op vrijdag de
o^tiende november werd in
jj^yUlade dertiendepartij om
«t wereldkampioenschap
/«aken gespeeld tussen

Hatoli Karpov en de rege-
end wereldkampioen Gari

jjlfcKarpov
Kasparov

J-d2-d4 PgB-f6
<c2-c4 g7-g6J-£bl-c3 d7-d5? pgl-f3 LfB-g7
£c4xds Pf6xds
,f2-e4 Pdsxc3
J°2xc3 c7-c5jTal-bl 0-0
]r;Lfl-e2 csxd4"c3xd4 DdB-ast
}ipdl-d2 Dasxd2t#Lclxd2 e7-e6|^ 0-0 b7-b6jTfl-dl LcB-b7

e6xds
]2-«*«ds PbB-d7
]_■ Ld2-b4 TfB-c8
$Lb4-e7 Lg7-f6Sfe16 KgB'g72??dl-el TcB-c52,fe2-b5 Lb7-c6

s,Lbsxc6 Tcsxc6gTbl-dl Lf6-c3
S-ïel-eS f7-f6
6 g2-g4 g6-g5

2- h2"h4h7-h6g-j4*gs h6xgs
Lc3xd4

3n Ïdlxd4 TaB-h83?Te3-el Tc6-c239^4 a7-a5Ïg* Kg7-g6»g 5 Kg6xgsgTel-fl Kgs-g63ftTfl-f2 ThB-c8*6Td4-f4 Tc2xf2
löise opvoorstelvan zwart.

WK schaken
Zet voor zet

Dertiende partij In Brabant is inmiddels al-
weer beroering ontstaan, door-
dat deburgemeestervan Osseen
verbod heeft uitgevaardigd voor
de wedstrijd tussen de amateur
hoofdklasser TOP en eredivisie-
club Feijenoord. Dit duel stond
voor zondag op het programma,
omdat de bomgooier in deKuip
uit Oss kwam, vreest de burge-
meester wraakacties van deRot-
terdamse supporters. DeKNVB
heeft de wedstrijd ironisch ge-
noegverplaatst naar deKuip in
Rotterdam. Maar daar heeft
TOPnietveel zin in. Voorlopigis
de partij uitgesteld, mogelijk tot

shipping naar bunname i

i """"" AEROCARQO f* Profiteervan onze speciale aanbieding voorCuracao en Aruba en stuur nu
per boot of vliegtuig een t

pakket naar Uwfamilie/relatie
i in Suriname en Nederland |

Aanleveren:Aerocargo N.V. f* Sluitingsdatum: 23 november 1987. I

1 Bel voor informatie: Aerocargo N.V.
Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 22470

I Heer Elmer Liberia Heer Rudy Rodriguez.

Van devijftien wedstrijden in
de tweede ronde om deKNVB-
beker gaaner behalve TOP - Fe-
ijenoord en Ajax 2 - FC Gronin-
gen nog drie duels tussen een
amateurclub en een vereniging
uit hetbetaald voetbal: DWV
(dat AZ versloeg) - Fortuna Sit-
tard, Venray - DS '79 en DOSK -
NEC.RKC, deongeslagenkoplo-
per in de eerste divisie, speelt
thuis tegen Veendam. FC Den
Haag en PEC Zwolle ontmoeten
elkaar voor de tweede keer bin-
nen een halve week. Hetcompe-
titieduel van woensdagavond
eindigde in een 1-0overwinning
voorPEC Zwolle dooreen treffer
vanPelleboer achtminuten voor
tijd.

tegen eerste divisie club MW,
vandaag in Maastricht, nietbe-
schikken over Soren Lerby. De
ervaren Deense international
heeft deze week een 'kijk-
operatie' aan de knie gehad. De
artsen nebben stukjes zwevend
kraakbeen weggehaald. Hoewel
deblessure meeviel, moetLerby
eenweekrust houden.Toch moet
het ijzersterke PSV, dat in de
competitie met 24 punten uit
twaalf duels een nationaal re-
cord in handen heeft, in staat
worden geachtMW teverslaan.
Waarschijnlijk wordt de oude
'stofzuiger' Willyvan deKerkhof
weer uit de kast gehaald.
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Weer bridge op dinsdagavond

"T" Paunanochiagradabdidislraido.
/ Ademas di nos
/ \ Arabic Special
l J avsor lambeV y, International Cuisine

w Belly Dancer w
7vp -4?\ dia 14-15 dinovember a*)orbou difejlAfc) / *U& \ maneho die donooriginal. tóA\

/PS* CASCORAWEG SM T~C(r^4m\
(föO^CTfWv pareservashon: Tel.: 75256

f<£f>£Og|'

I LOMITO I

I "— * Titzi^k■ 3 PAL'J 01 LOMITO Plus W/M JL LILSBATATA FRESKU HASA Plus :WW A\T-f* M
FUNCHI BROS BROS HASA Plus "X^&^BSALADA Dl KOLO (Coleslaw) rWmM
ADEMAS UN PEPSI GRATIS E Kampion di tur relreskor ffMT I
Si ba lesa bon. LOMITO mdv~m «
No unu. no dos pfo TRES palu yen yen kv LOMITO Plus 3 ls*lJö.i)
I —I Batata FRESKU hasa. Plus pW^B*^_ Funchi Bros Bros hasa ifM**'■PEPSI 1 Plus Salada di kolo

k.^BrJ| Tur esaki pa solamente 11. 9.95. ALAPARIA' Randa di Pizza Hul^ B

NEEM DIENST BIJ HET
KORPS POLITIE NEDERLANDSE ANTILLEN
DeRegering van de NederlandseAntillenvestigt de aandachteropdatde
mogelijkheidbestaat om bij hetKorps in dienstte treden teneinde te wor-
den opgeleidtot:

AGENT VAN POLITIE
Toelatingseisen:
Nationaliteit : Nederlandse
Leeftijd : min. 17en max. 29 jaar
Min. Lengte : mannen 1.72 m.
: vrouwen 1.68 m.

Min. vooropleiding : MAVO-4 of daaraangelijkwaardigeopleiding.

Zij dieaan de aanstellingseisen voldoen, worden in dienst genomen in de
rang van ADSPIRANT-AGENT VANPOLITIE.
AandePOLITIE-OPLEIDINGSSCHOOLteRIOCANARIOopCURACAO
volgt een opleiding die 52 weken duurt en vindt plaats in internaats-
verband.
De adspirant-agent in opleiding ontvangt een aanvang brutosalaris van
’.1132.- (ongehuwd) en ’.1415.- (gehuwd).
Inlichtingen kunnen worden ingewonnenbij deSTAF VAN DE HOOFD-

I COMMISSARIS, FORTAMSTERDAM n0.2,ALHIERen bij dePOLITIE te
Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

Dertiende duel in tweekamp om
wereldtitel schaken remise

Kasparov behoudt voorsprong van eenpunt

Volgendeweek dinsdagbegint
het jaarlijkseKerst- toernooi
waarvoor alle bridgers, begin-
ners en gevorderden opCurasao
worden uitgenodigd dccl te ne-
men.

voort - Winkel 47.93%; 7. echtp.
K. Winkel 42.41%.

WILLEMSTAD — Onder lei-
ding van de heer Bill Winkel is
het "dinsdagavond bridge" bij
Asiento weer nieuw leven inge-
blazen. Twaalfparen speelden
dinsdag de laatstewedstrijd van
de vierde competitie van
Asiento.

Men dienttenminste vier
van de zes komende dinsdaga-
vonden mee te spelen om in aan-
merking te komen voor een van
deKerstbouten. De aanvang is
steeds half acht precies in de
speelzaal teRust en Burgh.

De uitslag:echtp. Van denEn-
de 62.99%; 2. gebr. Jilesen
56.12%; 3. heren Van Opstal -Denie 55.83%; 4. mevr. Winkel
52.76%; 5. dames VanLoon - Ji-
lesen 49.50%; 6. heren Blanken-

Sithoc werktniet mee

NAZB kan geen
jeugdselectie
samenstellen



Het Bestuur van de
Stichting Bon Futuro

roept sollicitanten op voor de funktie van:
AKTIVITEITENLEIDSTER

voor Huize St. Jozef te SantaRosa.
Vereisten: M.8.0.-of gelijkwaardige opleiding

R.K. Godsdienst belijdend
Moet aktiviteiten voor zowel kinderen
als voor volwassenen kunnen plan-
nen, organiseren, koördineren en be-
geleiden.

Sollicitaties voor 1 december 1987 te richten aan:
Sekretariaat Stichting Bon Futuro,

Julianaplein 34.
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WILLEMSTAD — Het car-
navals-comitéiseenjaarnaar
huisgestuurd.Daarvoor in de
plaats heeft het Bestuurscol-
lege een nieuw comité opge-
richt die moet zorgdragen
voor de organisatie van het
carnavalvan 1988.Dat maak-
te gedeputeerde Angel
Salsbach gistermiddag be-
kend tijdens een persconfe-
rentie. Wegens nalatigheid
heeft het BC besloten het

reeds bestaande carnavals-
comité geen subsidie meer te
geven voor het organiseren
van hetcarnaval 1988.

Het carnavals-comité kreeg
enkele maanden geleden de
opdracht een afrekening over de
jaren1984tot en met 1987in te
leveren, wat het BC tot op van-
daag nietheeft ontvangen. "Om
te voorkomen dat het carnaval
'88 in gevaar zoukomen, hebben
wij besloten een nieuw carna-
vals-comité op terichten die het
werk overneemt tot datwijde af-
rekening binnen hebben", aldus
Salsbach.

De leden van het nieuwe car-
navals-comité zijn afgevaardig-
denvanKonseho diGrupo, Aso-
siashon di Musiko en Koproka-
mu.Tijdenseen vergaderingmet
het BC, afgelopen donderdag,
zijn de afgevaardigden akkoord
gegaan met het voorstel van het
BC om het carnaval van volgend
jaarte organiseren. Naastde af-
gevaardigdenvan dedrie instan-
ties, heeft hetBC ook afgevaar-
digden benaderd van deafdeling
Cultuur, het Departement van
Financiën, het Accountantsbu-
reau en hetToeristenbureau.

PHILIPSBURG - In tegenwoordigheid
van de gouverneur

dr.RA. Romer, zijn echtgenote,
waarnemendgouverneur mrMi-
ke Alexander, gezaghebber
RalphRichardson enechtgenote,
gedeputeerden en eilandsraads-
leden, Statenleden en vele verte-
genwoordigers uit de ge-
meenschap, werd hetRampen-
centrumvan hetR odeKruis op de
Airport Road officieel geopend
doorhet hijsenvan deRodekruis
vlag.

In het bijzondervermeldde hij
denietaflatende activiteiten van
drAlbertvan derWaag, diehijop
een onbewaaktogenblik"MrRed
Cross himself' noemde, wat hem
niet in dank werd afgenomen
door deleden van deRode Kruis
Brigade die dezenaam alvele ja-
ren gebruiken voor de oprichter
van hetRodeKruis op St Maar-
ten,Frank Laveist van deambu-
lancedienst.

datvan ditgebouwiederespijker,
iedere schroef, iedere tegel en
iederecementblok bekostigd was
door de Sintmaartense ge-
meenschap, zonder enige hulp
van buiten. Hij bracht daarom
dank aan alle organisaties en
personen die zich hadden inge-
spannen vor de verwerkelijking
van deze droom.

Na een inleiding van de cere-
monie- meesterLionel Ferrier en
een gebed om Gods zegen door
pastoor Simon Wilson, werd het
woordgevoerd door de voorzitter
van het Rode Kruis, Richard
Gibson, die met trots meedeelde

Na een toespraak van degede-
puteerde voor Gezondheidszorg,
JoeRichardson, werd het ge-
bouw officieel geopendverklaard
en konden deaanwezigenbinnen
en buiten een kijkje nemen, een
glas champagne drinken en ge-
bruik maken van de snacks die
doordeleden van deBrigade wa-
ren klaargemaakt. Tijdens dit
ongedwongen samenzijn, waar-
bij dreigende wolken wel lang-
zaam voorbijgleden maar toch
geenregendruppel op defeestelij-
kebijeenkomst lieten vallen, wer-
denook nog verschillende dona-
ties overhandigd, o.a. van de
fundraising commissie van de
Brigade zelf, die op eigen initia-
tief, zonder doorhet bestuur be-
naderd te zijn, allemogelijke ac-
tiviteiten had georganiseerd.

Als het voormalig carnavals-
comitévooralsnog deafrekening
inlevert, kan zij weer subsidie
aanvragen voor de organisatie
van het carnaval van 1989.
Salsbach hoopte dat het comité
in ieder geval de helpende hand
toesteekt bij het carnaval van
1988.

Het carnavals-comité wordt
bijgestaan door een uitvoerend-
comité dat bestaat uitPercy Pi-
nedo, voorzitter; Cedric Rid-
derplaat, vice-voorzitter; Marjo-
rie Helmyer, secretaris en Betty
Doran, penningmeester.

ORGANISATIE
Het carnavals-comité zorgt

voor de organisatie van het car-
naval, maakt debegroting, leidt
het carnavalen heeft tevens een
controlerende functie. Het uit-
voerend- comité zorgt voor de
uitvoeringvan alleplannen.

Salsbach verklaarde dat het
BC 250.000 gulden aan subsidie
op debegroting heeft staan voor
de viering van het carnaval,
maar dat het nieuwe comité de
opdracht heeft gekregen om het
carnavalzo goedkoop mogelijkte
houden.

NIEUW
Hetnieuwecomitéstaatonder

leiding van Felio Colmet, die
twaalf jaargeleden ook voorzit-
tervan het carnavals-comité is
geweest. Zijn assistent is Frank
Rosina. De overige leden zijn
Herbert Mensche, Mercedes
Campagnard-De Windt,Vivien-
neLeander, RudyRooi van deaf-
deling Cultuur, Humberto Ni-
vellac van hetDepartement van
Financiën, Rignald Martinavan
het Accountantsbureau en Ed-
gar Fraai van het Toeristenbu-
reau.

Op de vraag wat het BC van
plan is alshet comité hetBC voor

GRANDIOZE
VLOOIENMARKT
planten, serviesgoed, pronk-
stukken, (kinderkleding, autos-
toeltje, foto-apparatuur, speel-
goed, spelletjes,etc. etc.

ZONDAG 15NOVEMBER A.S.
10.00-17.00uur

Sy^^^ Carawaraweg 52. .

WILLEMSTAD — Door bet
verwijderen van een houte'
plaat ophet dakvan een zaak^Jde Heerenstraat, hebben onb^voegden zich toegang verschaftot hetpand en zijn er vando"
gegaanmet eenhoeveelheidk*e'
ding en parfums. De artikel^hadden een gezamelijke waafj
van 3500 gulden. Verder mis*?
deeigenaar van dezaak 250g"
den aan contanten. "Marko NV aan dePieterró^weg kreeg voor de tweede m9^ongewenst bezoek. De "bezo^kers" warenvia hetraam bini»e^gekomen en verlieten hetp&
met vijftig t-shirts, eenradio,&
defecte boormachines, twee <*
fecte zaagmachines en een sw
machine. _-

Vuurwapen in
beslag genomen

Diefstal

WILLEMSTAD — Een 27-
-jarigeman is door depolitie aa»'
gehouden nadat er divers*
klachten bij depolitiewacht w*'
ren binnengekomen over d*
man. Hij zou in hetbezitzijn van
een vuurwapen en diverse scho-
ten hebben gelostin dewoonwij*
Buena Vista. De man werd aa»'
gehouden in Monte CarmelOi
vlakbij hethuisvan eenbekende
drughandelaar. Bij onderzoe*
van de kleding werd in de
rechterbroekzak eenvuurwapep

aangetroffen met twee scherp?
patronen. Bij verder onderzoek
vond de politie in een riool l 9
blauwe pakjes metbase. De w&
issamenmetdepakjesbase over-
gedragenaan derecherche.

WILLEMSTAD — Vrijdag$
enzaterdag21 novemberworde»
in dekerk van Pietermaai twe*
koor-festivals georganiseerd. &
festivalsbeginnen omhalfnege»
's- avonds. Het doel van de**
avond is het bevorderen van b**
zingen in een koor. De festivals
worden opgedragen aan de tw#
bekende Curacaose musici, E*"
zei Provence en Richard Simoo,
ledereenkan deelnemenmeteeö
lied naar eigenkeuze. De gezon-
gen liedjes worden beoordeeld
door een internationale jury-&
kaarten voor deze avond zijnver-
krijgbaar bij de leden van be*
koor van Pietermaai.

Koor-festival in
kerk Pietermaai

derechter sleept, zei gezagheb-
berRonald Casseres datzijonder
geen beding een vergunning zal
krijgen voor hetorganiserenvaß
hetkomende carnavalsfeest:
"Als zij naar de rechter stapt is
dat een bewijs dat zij niet wl'
meehelpen aan het carnaval."

Casseres maakteduidelijk dal-
het BC het comité niet aan d«
kant wil schuiven, maar dat zU
een jaartjemogen "rusten": "Er
kunnen alleen vergunninge°
worden afgegeven aan ver'
antwoordelijkeinstanties,eng^'
zien denalatigheidvan hetcoml'
té,komt zij dit jaarniet in aa»'
merkingvoor een vergunning-

Volgens de voorzitter van he*
carnavals-comité, Felio Colinetj
zal de datum van het carnaval
niet worden veranderd ook al "*het comité nu pas ingesteld eö
rest hen slechts een korte voof'
bereidings-tijd.

t N
VENTURA DESKTOP

PUBLISHER
"..the hot story for 1987 is desktop publishing, thanks large-

ly to the release of Ventura Publishing ...."
PC-World Magazine World Class Award 1987.

see PC-World of Oct. 1987.

"..Ventura Publisher was the first major desktop package
available for the PC-compatible world.:'

see Computer Buyer's Guide & Handbook, Guide no. 8

PC-Magazine Editor's Choice
see PC-Magazine Oct. 13th. 1987.

Xerox Antilliana N.V.
is now locally selling and supoorüDg Ventura Desktop

Publisher.

Ventura Desktop Publisher version 1.1 now available
from stock for only Nafl. 1100.-.

For more information please call

L' Xerox Antilliana N.V.
Curacao at 70233. J

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 17 november 1987

vanaf 09.00t/m 16.00uur
* GedeelteWeg naarWestpunt (tussen GiotinKorte en Amerika-

weg), gedeeltezandweg naarGroot Piscadera, gedeelteDe Sa-
vaan, gedeelte Raphael en omgeving Giotin Korte.

iSSKODELAsSS
OPENBARE VERKOOP

Op woensdag 2 december 1987 des voormiddags om 10
uur zal ten overstaan van ondergenoemde notarisof diens
waarnemer, te zijnen kantore aan de Schottegatweg Oost
191, te Curacao, in het openbaar worden verkocht
krachtens onherroepelijkevolmacht exartikel 1203 lid2van
het Burgerlijk Wetboek der Nederlandse Antillen:

tweepercelen grond, gelegen in hetTweede Districtvan Curacao opPARADIJS, ter grootte vanrespec-
tievelijk 595m2 en 258m2, nader omschreven in
meetbrieven respectievelijk nummer 118 van 9 mei1968en nummer 82 van 12april 1948, met hetop die
percelen grond gebouwde, plaatselijk bekend alsParadijs nummer 6B en al hetgeen verder daartoedooraard, bestemming of natrekking behoort.

Deveilingvoorwaarden zullen ter inzage ten kantore van de
ondergenoemde notaris liggen vanaf acht dagen voor de
veiling. Deze voorwaarden houden onder meer in dat van
iedere bieder geëist kan worden een onherroepelijke
bankgarantie over te leggen, welke tenminste gelijk dient te
zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingskosten.

Mr. M. van derPlank,
Notaris.
Schottegatweg Oost 191
Tel.: 616833. ~

—"«^_mm----*-m-m-mm--------m+m

Alg. Sur. Vereniging J.P.F.
HetBestuur vandeAlgemeneSurinaamse Vereniging J.P.F.nodigtUhier-
bij uit terbijwoning vaneen lezing te houden door

Prof.Dr. B. Sedoc -Dahlberg
op maandag 16 novembera.s. getiteld

DEMOKRATIE EN POLITIEKE PARTIJEN
Plaats : Clubgebouw J.P.F.
Datum : Maandag 16 november 1987
Tijdstip : 20.30uur
Taal : Nederlands
Toegang : Vrij. Het Bestuur.

Qkom^Slkaïoll]
Direktiva di

NederlandsAntilliaanse PolitieBond
ta invito tur su miembronan, famia, amigu i konosinan pa
asisti masalmente

djadomingo awó 15 di november 1987
naun

MARCHA Dl PAS
kual lo wórdu enkabesó pa e Drumband di Polis.
Nos loreuni na JandoretKaya-H pa9'or dimainta i pa mitar
di 10en punto nos lo marcha denkayanan di Jan Doret te
Misa di Jan Doret kaminda e marehalo wórdu disolvé.
Despues ta sigui vn santu sakrifisio di misa na Misa di Jan
Doret pa gradisimentu di libertat dinos
Kro. nan Paul Landburg i Wotty deKaster.

Direktiva ta konta kv partisipashon di tur su miembronan.
Ban demostrae unidat den nos miembresia vn biaha mas.

Senor a skucha nos, ta pesei (

! gradisidonaDios j Na nèmber di Direktiva,
nos tur ta ban misa, HermandoL Davelaar

Li^L£2ifïï^ (sekretario)

ZATERDAG 14 NOV6MS6R 1987AMIGOE

Oudcomité naar huis gestuurd
BC installeert voor één jaar
een nieuw carnavals-comitéè^ \^-AfJ^avon,^e.{" een romantische%iy^^dS^ /

Corrieweg 12-Tel.: 74213 .J|P|nß
ffßtëjÊ!^ Zondag: 15 november

"— HAPPY HOUR
I gn van 6-8 uur. 'nmi1J Dranken legen slerk gereduceerdeprijzen M
r I Snacks gratis. Kjjjj j

!Jfl Live Music ,Bj||L van 8-12 uur met jpII j TRIO CASA BLANCA [f j
I Ép ' (piano - drum - bass) '^É I

IK j 3 befaamde musici meteen uitgebreid en ge^ari- j|fl
Ijl eerdrepertoire. ifff I

_— ' Geringeco\>ercharge Vanaf 8 uur.
EewsEjSjejj Totziens in fKewSl

(~ "

Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V.

zoekt voor de Trust-Sector

ADMINISTRATEUR
Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V. is een vol-
le dochter van Pierson, Heldring & Pierson N.V., een
internationaal georiënteerde bank die zich toelegt op
off-shore banking, trust activiteiten en vermogensbe-
heer.

Tot de werkzaamheden van de Administrateur beho-
ren 0.a.:

— hetzelfstandig bijhouden van boekhoudingen van
bij ons kantoor gedomicilieerde vennoot-
schappen— het samenstellen van financiële overzichten— hetvoeren van correspondentie in de Engelse- en
Nederlandsetaal.

FUNCTIE-EISEN
— vooropleiding SPD-, HEAO-, MBA-diploma of ge-

lijkwaardig niveau met ervaring— kennis van de Engelse en Nederlandse taal (zo-
wel in woord en geschrift)— goede contactuele eigenschappen— zelfstandig kunnen werken.

Verdere informatie kan telefonisch worden ingewon-
nen bij deafdeling Personeelszaken telefoon613955.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Pierson, Held-
ring & Pierson (Curacao) N.V., JohnB. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curacao, t.a.v. de afdeling Personeels-
zaken.



NELCASIMIRI

PETROLEUM MARKETING MANAGER
t-C. WATHEYAGENCIES N.V.
We require an experienced person to undertake the
?arketing activities in conjunction with our Shell Pe-
JJ'eum Agency. The Marketing Manager is to beres-
Jjnsiblefor all aspects of this business including de-
e|oping new opportunities, control of the retail net-

tie!. ' credjt collectlon andthe development of quanti-se- objectives and strategies.
!j« successful candidate should have at least 5 years
rpPerience with a proven track record in marketing
uuPPorted byrelevant tertiary qualificationsandbe ab-

assume moreresponsibilities in time. A command
rVthe Dutch and French languages will be a decided««"vantage.
{^Plications in writingto Mr. C.Wathey incorporatinga
g"curriculum vitae should be addressed to:

N.C. Wathey Agencies N.V.
P.O. Box 18,
Philipsburg,

k__ St. Maarten.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag15 december 1987desvoormiddagsom 10uur zal ten
kantore aan dePolarisweg 31 -33 alhiertenoverstaan vanéénvan
de notarissen of diens plaats vervanger van het kantoor Palm &
Senior in hetopenbaar wordenverkocht ex artikel 1203 van het
Burgerlijk Wetboek:
het tot 26 april 2044 lopend recht van erfpacht op een
perceelgrond groot 675m2,bekend ais Blok E kavel 58
van het verkavelingsplan "SEROE MAHOEMA
OOST", met het daarop gebouwde plaatselijk bekend
alsKaya Aranja 107.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoorvanaf 8dagen voor deveiling en houden onder meerin dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomende kosten.

NotariskantoorPalm & Senior
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

KRALENDIJK — Er bestaat nog steeds verwarring
over economen. Zelfs ondanks het feit, dat zij in de pu-
blieke opinievrij hoogin aanzien staan. Economen wor-
den voornamelijk bij de overheid gevraagd: Be-
stuurscollege, departementen en de Centrale Bank ma-
ken gebruik van hun kennis. Ook in het onderwijs treft
mende economen aan.Duidelijk minder sterkvertegen-
woordigd zjjn ze eigenlijk in hetbedrijfsleven. Vanwaar
ditverschil tussen depubliekeenprivate sector. Hebben
economen een marktwaarde ofeen uurtariefnet als de
mensen die in het zogenaamde vrije beroep werken, zo-
als artsen, advocaten en architecten?

Van alle bedrijfs- economisch
vakken wordt 'auditing* het best
betaald. Het accountancy- werk
is duidelijker goedkoper. Het
verwarrende is wel dat de audi-
tors hun kantoren accountants-
kantoren noemen en mede daar-
doorgebeurt hetdat hetpubliek
meer dan eens auditing-prijzen
betaalt voor accountancy- werk.

vakgenoten. De Amerikaanse
verenigingvan CPA auditorsen
de Nederlandse Nivra zijn alom
bekend.

CONTROLLER
Martijn staat ook stil bij een

ander bekend begrip in de ge-
meenschap, de 'controller. Hij is
de vakman binnen de organisa-
tie die zijn titel heeft net als de
directeur, depresident- commis-
saris en de accountant- mana-
ger. De vraag is over welke kwa-
liteiten moet hij beschikken.
Martijn: „Een controller moet
grondig getraind zijn in accoun-
tancy en daarnaastmoet hij ook
kennis hebben van enkele be-
drijfs- economische vakken. Au-
diting is in dit geval het meest
gewenst. De gangbare naam
voor controller in het Neder-
landse bedrijfsleven is admini-
strateur. Dat heeft overigens
niets te maken met de ambtena-
ren- opleiding voor gemeente-
administratiein Nederland."

KRALENDIJK - Frida Pie-
tersz van deafdelinghousekeep-
ingvan hetFlamingoBeach- ho-
tel waar zij werkzaam is alska-
mermeisje, heeft de afgelopen
maand de titel Miss Glimlach
toebedeeldgekregenvan dehotel-
gasten.Dat leverdehaareengra-
tificatie op die haar werd over-
handigd door(links) het hoofdhouse keeping Clarita Martijn.
Rechts personeels- manager El-
siePourierMartijn.

nisters en leraren, die zich met
de economie bezig houden. Wie
kan beschouwd worden als een
bedrijfs- econoom? Martijn zegt,
dat het zeker verwarrend werkt
als de

t
inNederlandopgeleidebe-

drijfs'- econoom wordt vergele-
ken metdeAmerikaanseMaster
of Business Administration
(MBA). Ze hebben, volgens Mar-
tijn, wel het een en ander met el-
kaar gemeen, maar hij vindt de
naam Business Administration
echter duidelijker. Administra-
tion inhetEngelsen administra-
ción in het Spaans betekenenin
het Nederlands: bestuur.

De Master of Business Admi-
nistrationheeft een bepaalde
universitairegraad behaald, die
debekwaamheid garandeertom
in het bestuur van een bedrijf
werkzaam te zijn. Datzelfde
geldtvoor een doctorandus inbe-
drijfs-economie, hetgeeneen on-
derdeel is van de economie- op-
leidingen aan de Nederlandse
universiteiten. Men zou volgens
Martijn ook kunnen zeggen dat
diteen van de specialisaties is.

Vergeleken met een Ameri-
kaanse MBAkrijgt de in Neder-
landopgeleide bedrijfs- econoom
echter veel meer economiegedo-
ceerd. In Amerika is er steeds
een scherp onderscheid geweest
tussenMasterofBusinessAdmi-
nistration (MBA)en deeconoom.
De bedrijfs- econoom in Amerika
wordt nooit econoom genoemd.
De laatste jaren is er echter ook
in Nederland een verandering
gekomen: men heeft daar de op-
leiding voor bedrijfskunde
geïntroduceerd, die nagenoeg
identiek is aan deAmerikaanse
opleiding voor MBA.

Martijn: „Een econoom krijgt
in eerste instantie een we-
tenschappelijke opleiding. Ik
kan mij nogherinneren dataan
het begin van de economie- stu-
die in Tilburg uitdrukkelijk
werd gesteld, datdehoudingvan
de studenter een moest zijnvan
belangstelling voor de we-
tenschap. Dus niet van iemand
diebezig isom carrièretemaken.
Deze houdingwas van de 'uitge-
stelde functionaris' om maar
eens een Tilburgse uitdrukking
te gebruiken."

„Het uiteindelijkedoel van de
wetenschappelijke belangstel-
ling is dat de econoom doctor
wordt en zijn arbeidstijd wijdt
aanonderzoek enpubliceren van
wetenschappelijke verhandelin-
gen. Men verwacht immers van
economen datzij een verklaring
vinden voor verschijnselen, zo-
als werkloosheid en voortduren-
de prijsstijgingen. Uiteraard
wordt ook van henverwacht dat
zeoplossingen aandragen. Daar-
naast tenslotte verschaft de op-
leiding tot econoom de onont-
beerlijke kennis die ministers
van Financiën en Economische
Zaken van grote landen moeten
bezitten. Het isook dekennis die
men nodigheeftom een goede le-
raar in de economie tekunnen
zijn."

Men treft overal accountants
aan. Zij zijn werkzaam in de off-
shore-wereld, bij de multinatio-
nals, bij debelastingdienst enbij
deoverige landelijke en eilande-
lijke overheden. Maar zij komen
ook vrij veelvuldig voor in het
vrijeberoep. Accountants- en ad-
ministratie-kantoren zijn alom
bekend. Opvallend is dat men
wel spreekt van ingenieurs-bu-
reaus en van accountants-
kantoren. Zeldenofnooit echter
wordt gesproken van een econo-
men- bureau. Een in Nederland
(Rotterdam) afgestudeerde eco-
noom is deAntilliaan drsCharly
Martijn.

BEDRIJFSECONOOM
Populair gezegd, aldus Mar-

tijn, is de universitaire studie
nuttigvoor wetenschappers, mi-

£0LITIE: 8000
°RANDWEER:B222
TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:B9OO

teLagoen: maandag t/mvrijdag
uur; zaterdag08.00-12.00

**;zondag gesloten.

*ENBARE BIBLIOTHEEKopeningstijden voor het publiek)
bandag en donderdag van 14.00-18.00

r; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'4-00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
'°Peiüngstyden voor lezers)
*°ensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING; maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
""toen 16.30uur.

CLUBSJ*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
*naire.

informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
£°und Table: elke tweede maandag -
"""rtcentrum Terra Cor'a.
Rotary; woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

j^STUURSKANTOOREN BEVOLKING:
'"00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
torw.
{""UZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
Jen/angelieve contact op te nemen met de
"eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
Wendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
*"ag van 12.00-24.00uur.
j*pREEKUUR (gezaghebber): elke donder-

°a9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
Kralendijk; laatste donder-sevan de maand van 10.00-12.00 uur teHmcon.

(tel.: 8198): verzameling Bo-
lreaanse schelpen en koraal; open van

J'nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.

j_;:openingstijden slachthuis maan-
J51/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-j'OO uur en donderdag en vrijdag van*-°0-1 1.00/11.30-14.30 uur.

Ï^AIRE TRIATHLON 1987JJ:ombacon)
uur start bij hetBonaire Beach Hotel.

IfcETBAL,j°Pa Antiyano 1987)
■■00 uur Estrella vs Centro Dominguito -

f«KOIENSTENJ*'Bernarduskerk Kralendijk:

IJWiks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00

J^gelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

rt^ovicuskerk Rincon:
ook zondag, 19.30uur.

j^CHTENBEZORGINGdoorgeven
r,"" mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayaac,que4.

'ion H^^Gl —Amnesty Interna-
Nel eschuldigt de regering van
Bch ervan de mensenrechten te
ty *nden. Volgens de organisatie

r^ h 'n NePa^ bul-gers om politie-
j. wedenen opgepakt en gemarteld.
Mirf 1 is sinds 1960 iederepartiJ"
*et activiteit verboden. Een
djtvm?a^t net mogelijk mensen die
vaat / scl>endenmaximaal3 jaar
vOhn houden zonder aanklacht of
■Hen Van P"**B- Minstens honderd
Bn, n z>tten om politieke redenenBevangen, aldus AI.

Waartoe beperkt zich ditre-
kenwerk nu precies? Martijn:
„Tot geldzaken. Accountancy is
een belangrijkmiddel omeen be-
drijf goed te besturen. Daarom
krijgen veel bedrijfs- economen
enMBA'seen grondigeopleiding
inditvak.Zijkunnen zich dante-
recht accountant noemen. Maar
nu ontstaat er weer een babylo-

REKENWERK
Zowel de bedrijfseconoom als

deMBAkunnen zich tijdens hun
opleiding specialiseren in aller-
lei vakken die te maken hebben
met het besturenvan bedrijven.
Twee voorbeelden daarvan zijn
accountancy en marketing. De
marketing- mensen moeten zor-
gendater geldhetbedrijfbinnen
komten deverkoop staat hierbij
centraal.

Martijn: „Auditingis een vak
apart. De vakman op dit gebied
wordt in Amerika auditor ge-
noemd. Er komen in Amerika
auditorsvoor die geenaccontant
zijn, maarmeestal hebbenzijwel
een grondige opleiding in ac-
countancy genoten. Eenvoudig
gezegd, onderzoekt de auditorof
decijfers diedefinancial accoun-
tant heeft voortgebracht, juist
zijn. Hij controleert dus hetwerk
van de boekhouder. Zij werken
vaak zelfstandig,net als accoun-
tants, dokters, advocaten en tan-
dartsen. Zij hebben zich georga-
niseerd in verenigingen met

*****LONDEN—Scargill, de militante
aanvoerder van de Britse mijnwer-
kersbond NUM, heeft zijn voorzit-
terschap neergelegd om zich op-
nieuw kandidaat te stellenvoor de-
zelfde functie. Hij is in 1981 gekozen
totvoorzittervoorhetleven,maarhij
wil zijnbeloftenakomenom na5 jaar
nieuwe verkiezingen te houden.

*****ISLAMABAD — Het Afghaanse
leger heeft 10Stinger- raketten van
Amerikaanse makelijk en Briste
Blowpipe- raketten gekocht van re-
bellen diezijn overgelopennaar het
regime inKabul. Dit heeftradio-Ka-
bul gemeld.

*****OOST-BERLIJN—IndeDDRzijn
in hetkader van een algemene am-
nestie sinds 12 oktober al 19.961
mensen vrijgekomen. De amnestie
werd afgekondigd ter gelegenheid
van de38ste verjaardagvandeDDR.
De terugkeer van de gedetineerden
in de Oostduitse maatschappij ver-
loopt zonder noemenswaardige pro-
blemen, aldus het officiële Oostduit-
se persagentschap ADN.

*****

De Amerikaanse benamingen
geven dus een duidelijkerbeeld
van het accountancy- vak, door
onderscheid te maken tussen 'fi-
nancialaccounting' en 'manage-
ment accounting. Devakman op
het gebiedvan 'financial accoun-
ting' berekent het resultaat dat
hetbedrijfheeft behaald en ver-
derbrengt hij financieel verslag
uitover debezittingen, vorderin-
gen en schulden van het bedrijf.
Financial accountingis watmen
in het Nederlands boekhouden
noemt. Ook deAmerikanenken-
nen wel het woord "book keep-
ing", maar dat is slechts het in
dagboeken aantekenen van fi-
nanciëlefeiten.

VolgensMartijnrekent de ma-
nagement accountant die ook
wel cost accounting wordt ge-
noemd uit, wat de produkten en
werkzaamheden van het bedrijf
gaan kosten. Dan vergelijkt hij
degemaakte kosten met dievan
het oorspronkelijke plan. Deze
accountants zienervolgens Mar-
tijn op toe, dat het bedrijf zijn
doel snel en goed bereikt. In de
Engelstalige landen functione-
ren vakmensen die zich uitslui-
tend hebben toegelegdop cost ac-
counting.
AUDITOR

Naast hun vak hebbenvele ac-
countants zich ook gespeciali-
seerd in belasting- technische
zaken en in het vak controle-
leer. Dat is 'auditing' in hetEn-
gels. Vooral wanneer belastin-
gen te maken hebben met de
winst die wordt behaald in het
bedrijf, is accountancy en belas-
tingrecht een goedecombinatie.
Vandaar dat accountants vaak
adviezen geven ophet gebieddat
eigenlijk toebehoort aan de ju-
rist.

nischespraak- verwarring,want
in Nederland isde naamaccoun-
tant gereserveerd voor accoun-
tants die controle-werkzaamhe-
denutvoeren en die lid zijn van
een vereniging van vakgenoten.
De overige accountants worden
volgensAmerikaanse begrippen
in Nederland boekhouders ge-
noemd. Wanneer ze een hogere
beroeps- opleiding hebben geno-
ten, krijgen ze zelfs het predi-
kaat administrateur. In het Ne-
derlands gezegd, staan dekanto-
ren van deze accontants dan ook
niet bekend als accountants-
kantoren, maar als administra-
tie- kantoren!"

De man verklaarde dat hij
vierhonderd gulden aan onder-
stand had gebeurd toen twee
mannen hem op deKaya Seroe
Papaya benaderden en het geld
van hem afpakten. Hij kon geen
signalementen geven van de
mannen. De politie stelde direct
een onderzoek in, maar dat le-
verde geenresultaat.

WILLEMSTAD — De pa-
trouille van Riffort werd naar
Tosca restaurant gedirigeerd
waar een man klanten lastig
viel. Inhetrestaurant zateen po-
litie-agent inburger met enkele
kennissen aan tafel toen de man
binnenliep. Hij begon lastig te
doen en werd door de politie-
agent aangesproken. De man
was het daar niet mee eens en
vloogdeagent in deharen.Enke-
leklanten wistende manvast te
grijpen waarna de gearriveerde
patrouille de man meenamen
naar de politiewacht.

Beroving
WILLEMSTAD — Een 29- ja-

rige vrouw eneen 34-jarigeman
hebben een aanklacht ingediend
wegens beroving. De vrouwver-
klaarde tegenover de politie dat
zijkort daarvoorop deRuyterka-
de doortweeonbekendevrouwen
wasberoofd. De vrouwenhadden
haar portemonnaie met daarin
zestig gulden gepakt en renden
daarna weg in derichting van
Scharloo.

Lastige man

GISTERAVOND HAD DE
première plaats van
«Splash», de uitvoering van
deballetschoolLes Sylphides.
Aan deze uitvoering werkte
ook het MIL- koor mee onder
leidingvanR. Williams. Alles
speelde zich af op het strand
en in zee met vissen, vogels,
kreeften, maar ook met re-
gen, regenboog en onweer tot
met een enorme klap de blik-
sem insloeg en er een raket
neerdaalde met wezens van
allerlei andere planeten.

Dat de première op vrijdag
de dertiende viel en dat de
leerlingen zenuwachtig wa-
ren bij deze eerste voorstel-
ling, wasvooralvoor depauze
wel merkbaar. Er liepen een
aantal dingen mis, vooral
technische. Zo ging het licht
te laat aan, waardoor van de
openingsdans van Joyce
Weert alleen het laatste stuk-
jevoor hetpubliek te zien was
en konden de vogels niet be-
ginnenmet dansen omdat er
iets misliep met de muziek.
Als jezo langopjespitzen hebt
moeten wachten, valt het
dansen daarna nietmcc.

Het praten op het strand
door dekoorleden duurde wat
lang voor de zaal diewachtte
op hetdansen, maarhet spon-
tane gedrag van de re-
gendruppels en het onweer,
gedanst door de héél
kleintjes, vergoedde dat me-
teen. Het geheel werd voor de
pauze afgesloten door tien
oudere leerlingen, die een
stralende zonsondergang
dansten.

'SPLASH'
van LES SYLPHIDES

De harde klap van het on-
weer ging gepaard met een
bliksemflits, die de zaal ver-
blindde en kondigde de astro-
nauten en planeetmensen
aan. Hiertussen danste Joyce
Weert gelukkig nog een solo,
zodat het publiek toch kon
zien hoeritmisch enknap van
techniek haar dansen is.

In de «Splash»- finale waar
alleleerlingen nog eens mee-
deden, waren het weer de
kleinsten, die het meest ver-
tederden. Jammer dat achter
in de zaal wat jongelui pro-
beerden devoorstelling tebe-
derven door het maken van
storende geluiden en hetroe-
penvan namen vanbekenden
ophet toneel, hetgeendedan-
sers uit hun concentratie
haalde en hetpubliek mate-
loos ergerde. CentroPro Arte
zou suppoosten in de zaal
moeten zetten om dit soort
figuren te verwijderen.

De decors waren sober ge-
houden. Zij waren mooi en ef-
fectief, waarbij.vooral dere-
genbogen en deruimte- ex-
plosies op rollerskates ge-
noemd moeten worden.

Onder water danstenscho-
len kleine gekleurde vissen,
grotere zilveren vissen met
daartussendoor kreeften en
grote blauwzwarte vissen.
Een gevaarlijke duiker ving
zelfs een visje. Aan het slot
van het onderwater- ballet
danstenJanineKloosterhuis
en Werner Penza, een
gastdanser, een vissen
pas-de-deux, dieinhetkleuri-
ge geheel goed tot zijn recht
kwam.

verliep het programma na de
pauze veel beter.

Na depauze volgde een on-
derwater-balletvolbeweging
en kleur. De eerste nervosi-
teit was weg en ook technisch

OPENBARE VERKOOP
°P woensdag 16 december 1987 desvoormiddags om 10uur zal
tenkantore aande Polarisweg31 -33 alhiertenoverstaan van éénvan de notarissenof diensplaatsvervanger van hetkantoor Palm

* Senior in hetopenbaarworden verkocht ex artikel 1203 van het
Burgerlijk Wetboek:
a- het tot 20 mei 2040 lopend recht van erfpacht op een per-

ceel grondtergroottevan306m2, gelegen op"CHER ASI-
LE", kadastraal bekend alsAfdeling5 Sectie 4R nummer
449, met hetdaarop gebouwde plaatselijkbekend alsWa-
geningenstraat 34.

b- hettot 15augustus 2034 lopend rechtvanerfpacht opeen
perceel grondgelegen op "BRIEVENGAT", groot 338m2,
nader omschreven in meetbrief nummer 314van 24 juli
1972, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
"John dePoolstraat 18.

P e veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoor vanaf8dagenvoor deveilingenhoudenondermeer in dat
ledere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
J'orm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
blJkomende kosten.
Voor informatie omtrent eventuele financiering door de ex-

schuldeiserkunt U met ondergetekend notariskantoor
c°ntact opnemen.

NOTARISKANTOOR PALM & SENIOR,
Polarisweg 31-33,
Tel.: 613199-613655.

DETROIT— HetVS autoconcern
Ford gaatvoor 2 miljard dollareigen
aandelen terugkopen. Voor dat be-
drag kunnen ongeveer 28 miljoen
aandelen worden opgekocht, 11 pro-
cent van het totale aantal dat uit-
staat. Eind 1984kwam Ford ook al
meteenterugkoopvanzijnaandelen.
Toenwerd er 2,5 miljarddollaruitge-
trokken voor 45 miljoen aandelen.
Door de koersval van de aandelen
wordthetvoor degrote bedrijvendie
ruim in de liquide middelen zitten
aantrekkelijk om de eigen stukken
uitde markt te halen. Voor aandeel-
houders isdit voordelig: met minder
aandelen in omloop wordt het divi-
dend alleen maar hoger.

*****

Het nominale bedrag, dataan-
geboden werd, bedroeg acht mil-
joenArubaanse florin. De direc-
teur van de Centrale Bank,
A.J.T. Wiliams, vertelde dat de
uitgifte ruim werd overschre-
ven. De gemiddelde jaarlijkse
rente op het schatkistpapier be-
droeg 7.10 procent.

Minister van Financiën, Ar-
mand Engelbrecht, uitte zijn
grotevoldoening datookditmaal
deinschrijving ruim overtekend
werd.Hij ziet ditals eenvertrou-
wenin hetbeleidvan deregering
en vertrouwen in de toekomst
van Aruba.

Uitgifte
schatkistpapier
weer overschreven

ORANJESTAD — De vier-
de uitgifte van schatkistpa-
pier door de regering van
Aruba werdookditmaalruim
overschreven.

ST. EUSTATIUS-Depresi-
dent- directeur van de Sticusa,
Verdamen het bestuurslidZuid-
wijk hebben onlangs StEustati-
us bezocht. Er werd vergaderd
met het Bestuurscollege, de
OKSNA, de Historical Founda-
tion en het bestuurvan de biblio-
theek. Om de vijfjaar vindt zon
bezoekplaats om van allelopende
zaken op de hoogte te blijven.
Voor het bibliotheek- wezen was
dit het laatste jaardat de Sticusa

financiële hulp kan bieden. Wel
wordt de komende vijfjaar aan
culturele uitwisselingen gedaan.
Volgend jaarviert de Sticusa
haar veertig- jarigjubileum. Er
zaldaneen gedenkboekuitkomen
waar voornamelijk deAntilli-
aanse geschiedenis in zal staan.

Foto: v.1.n.r.: mevr. C. Henri-
quez, presidente van de biblio-
theek, Verdam, Zuidwijk, F.
Woodley, secretarisvan debiblio-
theek.

Zaterdag i4 november 1987 AMIGOE 15

Verwarring over Nederlandse
en Amerikaanse benamingen

BONAIRE AGENDA Drs Martijn over 'economen' en 'accountants' Mede namens defamilie dankenwij U allenvoor
Uw medeleven, betoonde belangstelling, bloe-
men en telegrammenbij het overlijden en de
teraardebestelling van onze innig geliefde
echtgenoot en vader

ALBERT AUGUST HEATH
Yvonne Heath-Gonesh
en
Albert Heath Jr.
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* mmÈÉÊhèéÊÈÊÊm is er maar 1 |U]MfeTl f'JÊk

: % vMI * Bloempot's Book Toy & Giftshop no. 1 UjV
"

as i Zondag 15 november"] geopend van | 10.00-14.00 uur | : | JBPli\ & °x Nu al fijn met de hele familie inkopen doen voor de komende feestdagen.

De lekkerste

ROTIES I
Pom, pastei, Chinese kip, I
moksie-moksie, moksie I
alesie, nassie, bami, etc. I
kunt U krijgen eikezondag I
vanatl2uurte
Koraal Partir kav. 87

tel.: 674103 )l y

SEAFOOD
fjf£L Restaurant & Bar " x/tójSfT^ Telephone: 672181
wUfa Caracasbaaiweg 476

S^^VVy Je voelt je zo vrij
als een vis in

l^Wki L^ riöoca:

a.s. Zondag v.a. 12uur
HeerlijkSurinaamseten ver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei,Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
Saoto Soep.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860S, r 1

\lft Ji iJj Antilliaanse JuristenVereniging

3# (Asosashon Antiana pa Hurista)

UITNODIGING
Op vrijdag20 november 1987organiseert deAntilliaanse Juristen Vereni-
gingeen

CONGRES
HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

Knelpunten en aanbevelingenvanuit diverse juridischeinvalshoeken.
Preadviseurs : — Mr. J.P. Jackson("omstandigheden diekunnen

lelden totfricties binnen het huwelijk")— Mr. C.A.A. Nicastia ("het Antilliaanse
Echtscheidingsrechtonderde loupe")

— Mr. G.C.A. Smeets ("aan elk huwelijkkomt 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-leden kan vanaf 13novem-
ber 1987 geschieden ten kantore van Tarma Trust
Management N.V., Polarisweg 35.
Ookopdedagvan hetcongres zalervanaf 17.30uur
gelegenheidzijntot inschrijving opdepatio van 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 I

Handelsonderneming:
zoekt op korte termijn een

ERVAREN BOEKHOUDER
met Computerkennis.

Brief onder nr. 20, aan het buro van dit blad, Cu-racao. I
\

Aannemers en Elektrische
ingenieursburo's/installateurs

OPGELET!!!
Nu kan Ketech Caribe N.V. U ookvan dienstzijn metlaagspanningsverdeelkasten 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: /~^/Hp^ Ftß~r~F=fJr.
CARIBE N.V.
Schottegatweg Oost 171
Tel.: 70109/70110

V _— J

rPISCES<S )
SeafoodRestaurant & Bar

GEVRAAGD *®W^* Restaurant KELNER m/v
* Zelfstandig werkende KOK m/v. *
Persoonlijk aanmelden: j

\ Caracasbaaiweg 476 - Tel.: 672181 j

/ \
Wij zoeken voor onze debiteurenadministratie:
een serieuze

MANNELIJKE of
VROUWELIJKE MANAGER

* met gedegen kennis en ervaring in deze
branche

* met computerkennis
* zelfstandig kunnen werken, en leiding kunnen

gevenaan het ondergeschikt personeel.
Voorde juistepersoon, hebben wijeen zeer goed
salaris met secundaire voorwaarden.
Denkt U de capaciteiten te beschikken voor dezebe-
trekking, en kunt U op een lange ervaring bogen, dan
verwachten wij Uw sollicitatie met volledig curricu-
lum, op P.O. Box 3345.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 15 november 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00uur
* Ansinghstraat -Trompetsteeg en Julianapark.

SSSKODELASjS

-Sb // Sta.Rosawegl94 ~
v^Tr^y Grandioze Uitverkoop

■*** vanaf 26 oktober tot 28 november
Alle schoenen tegen de helftvan deprijs!

25% korting op allekledingstukken
boven de 20 gulden.
* Heren overhemden (Lancetti, Hunter's Run, etc.) 2voor ’1.10.00* Kinder overhemden (Philiphine) ""3voor ’llO 00* Damesbloesen ZZjvoorfl! s!oo* Panties voor damesen meisjes 12voor ’1.1 0.00"Herensokken 12voor/uo!oo* Jeans (Dallas, Gloriav.d. Bilt) 2voor ’1.10.00* Grote baddoeken ’' 500'Paraplu ’, s^qo
U bentvan harte welkom op deV^ "BARATIO"vanPASOAPASO Santa Rosaweg 194. j

UITNODIGING
In het kader van de ColaDebrotvoordrachten op zon-
dagmorgen zal

RUDY MARTINA
opzondagmorgen 15 november een voordracht hou-
den over

"RUDY MARTINA EN DE HAAGSE MUREN"
(Fantasia i realidat)

Aan de handvan 2video-films zal zijn ontwikkeling als
schilder geschetst worden.

Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 15 november 1987
Tijdstip : 11:00 uur
Taal : Nederlands-Papiaments
Toegang : Vrij.

De Rector-magnificus
-^ _^Mr.drs. Alex Reinders II rinytwTO

Unlveraidot Nashonaldi Anlia |

Urwersiieii van do Nederlandse A#it*;n
l>irvorerty of ihe NetherlandsMimes
Uifwradod do Ina AnMln3Neuiinti(lL<s.is

Het bestuurvan deVereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs

te Curacao
roept sollicitantenop voorde volgendevacatures voorhet schooljaar1988
-1989:

LERAREN(ESSEN) MAVO:
— Handelskennis, Aardrijkskunde
—Prot. Godsdienst-en Maatschappijleer— Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde— Muziek—Duits

Eisen:— onderwijsbevoegdheidvoor hetgevenvan éénof meer van de boven-
genoemdevakken bij het voortgezet onderwijs.
De voorkeur gaat uit naar leerkrachten meteen hoofdakte + LO. ak-
te('s) of lerarenopleiding.Volledigebetrekking ismogelijk bijcombina-
tie van vakken.— Ervaring in het voortgezet onderwijs.— Lid zijn van één derprot. kerken en kerkelijk meelevend zijn.

Sollicitaties vóór 23 november 1987richten aan hetBestuur voornoemd,
Postbus 3555, met uitgebreide curriculum vitae, copieën diploma's, refe-
renties en vermelding tel.nr.

de heer drs. A.M. Samson, tel.: 78178/74.

Wij zijn een onderdeel van het
kantorennet van

ARTHUR YOUNG
INTERNATIONAL,

een samenwerkingsverband van
vooraanstaande kantoren op het
gebied van accountancy en be-
lastingzaken.

gevorderde Assistent-
Accountant

Voor ons kantoor op

CU RA£AO
zoeken wij gevorderde assisten-
ten. Daarbij denken wij aan kan-
didaten die gevorderd zijn tot
NIVRA-AO en beschikken over
bijpassende ervaring. Van onze
mensen verwachten wij een rui-
me interesse in alle aspecten van
het accountantsberoep, waarte-
genover wij goede arbeidsvoor-
waarden en verdere carrièremo-
gelijkheden bieden. Gelieve uw
sollicitaties, die uiteraard strikt
vertrouwelijk zullen worden be-
handeld, te richten aan:

Postbus 3626,
Willemstad, Curacao

\yO_VMiABTV**iJ— U

€Al vdc^m a NEW SEA FREIGHT SERVICE TOALYKbUNA I PARAMARIBO-SURINAMSHIPPING M. r . i"fr _%k Aéf9m-lK our commema' account.

-é&Êmm eeeee AEROCARGO
This is the opportunity to extend yourbusiness to Surinam.
We are pleased to inform you that as from November 1st 1987,
Aerocargo N.V. offers a

new sea-freight service
to Paramaribo-Suriname

We offer you an attractiverate of Usdlrs 105.00W/M.
The frequency of this service is once a month.
Call us for more information. . ~Aerocargo N.V.

Aeropuerto Hato
Telephone: 82244 ext. 40,41,42
Telefax: 82905
Contact: Ms. M. Fecunda orL Ms. Th. Philipa.

mtFOR ONLY ■■
$150 U.S. MONTHLY I

Now, you can purchase a residential lot in one the most
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

Don't miss this opportunity to make the best investment

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or itsequivalent in

KENESI INVESTMENT Co. INC.
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