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Nieuws in vogelvlucht

■ HAARLEM—ZoweI depolitie als
*etAhold- concern handhaven nog
'*eds hun informatiestop in deont-
voeringszaak Dit ondanks datkran-

dezer dagen met nieuwe gege-
?lskwamen. De onbevestigde be-

ften betreffen metname de moge-
'Jkheid van een beloning en het

S^aks door de politie openbaar ma-
**ovan een bandje met daarop de l«tem van ggn van de ontvoerders of

handlanger. Morgen gaat deont-
°ering de 16eweekin.

*****. DENHAAG—MinisterKorthals-
ptesvan Justitieisboosover devrij-
ating van 5 drugg. handelaren door
et Alkmaars Openbaar Ministerie

er geenplaats voor henwasin
'e huizen van bewaring. Hierover
*as geencontact opgenomen methet
kistene.

*****. BORDEAUX — Alle 16 inzitten-
'ei>van een AirFrance vliegtuig dat
?^ndag neerstortte in een buiten-
dijk van de Franse stad Bordeaux
«jn omgekomen. Onder de slachtof-
'ers een Nederlander. De oorzaakpo hetongelukisnietbekend. De pi-
°°thad geentijdeen noodsignaaluit
* zenden.De brandweer arriveerde
* Jaatomte voorkomen dat hettoes-
el door brand volledig verwoest

*erd.
*****PEKING — Rogatsjov, vice- mi-

-Bter van Buitenlandse Zaken van
?; SU, heeftzichvandaag in Peking
P°sitief uitgelaten over de mogelijk-
*eid van een topontmoeting tussen
"ttyieider Gorbatsjov en de sterke
Spo van China Deng Xiaoping.
L,eng had zich eerder bereid ver-
gaard Gorbatsjov te ontvangen,
?aar oa op voorwaarde dat Moskou
r^t uitoefent op bondgenoot Viet-nam om de Vietnamese troepen te-
r^ tetrekkenuitKampuchea. Mos-
*°«heeft de voorwaardftflfepwezen.

***** Jmmw. JOHANNESBURG—Vrjfdagbla-
r*n en tijdschriften die vooral door
f*arten gelezen worden en een ex-
tern rechts blad in ZA hangt een, erBchijnings- verbod boven het
j°ofd. Driebladenkregeneenofficie-
ewaarschuwing dat zy mogelijk de
Penbare veiligheid in gevaar bren-
g*-Datbetrefthetrk-bladNewNa-,l°n en Work in Progress een onaf-
r^kelijk arbeidersblad, en Die
ffn, het bladvan derechtse boeren.

&e Sowetan, Weekly Mail, een op-
en Cosatu News, van de

r«jknamige vakbond, hebben nog
jjpnofficiële waarschuwing gehadaarer iswel mee gedreigd.

*****
v6

StOUL — De bij de presidents-
]Tklezingen verslagen oppositie-
’'der Kim Young Sam heeft van-

°en aan de parlements- verkiezin-genvan 1988.Kimzeidathy instemt
et onderhandelingen tussen zijn

y^V) en deregeringspartij DJP, van
OvA6UWe PreBident Roh Tae Woo,er herzieningvan dekieswet.Deze
Mprekken zijn nodig voordat ver-

ezingenoverde nationalevergade-rs mogelijkzijn.
*****WARSCHAU — HetPoolse be-

Veri?i eeft vandaag voor het eerst
slu>aard demogelijkheidnietuitte
fUn k

om te onderhandelen met
actionarissen van het verboden

UnaVakverbond Solidariteit. Rege-
kla jw°ordvoerder Urbam ver-

aarde zich gelukkig teprijzen met
l °ntwikkeling" in de houdingvan
tui j vakbonds- leiders, die ge-
W»il van "realisme". De
teit " ause aWeüng van Solidari-
de6inCpzaterdagvoor heteerst optot
fomenting van vakbondsleden in

eraden, zoals de gemeenteraad
V/nSVOOT wlgend jaarverkiezingenWor<len gehouden.

*****
vlUA,NAMA — Iraakse gevechts-
lucK? gen hebben vandaag een
»e nl^aanval uitgevoerdophetIraan-
«tra !" overslag- eiland Larak in de
Zuiü van Hormuz in het uiterstetTfen van de Perzische Golf. Drie
briifuf8 e voor opslag worden ge-
een£!Zouden z^'n getr°ffen. Dit is

scheepvaart- kringenvernomen.
*****wATlfjAANSTAD-Paus Johan-

kond-8 j 8
D heeft van<iaag aange-

deJ/J8, een nieuwe encycliek over
Bchrr leervanderk kerk tegaan
VervJVen' et document wordt eenp/volg op de encycliek Populorum
T°gresBio (Ontwikkeling van Men-
ho,A.Waarin pausPaulus VIde ver-
en a¥ tussen deindustrie- landen" <»e derde wereld behandelde. De

duidelijk wanneer.
Heeft?:U^ent te verwachten is. HijCnov!:?du978' toenhiJPauBwerd.aleöcycheken geschreven.

Dollar reageert niet op goedenieuws

Amerikaanse Congres
aanvaardt bezuinigingen

WASHINGTON — Het
Amerikaanse Congres heeft
in de nacht van maandag op
dinsdag twee wetsontwerpen
aanvaardwaarmeehettekort
op de begroting van de VS
wordt verminderd met in to-
taal 76 miljarddollar, zo is in
Washingtonbekendgemaakt
Inhetlopendebegrotingsjaar
wordt het begrotings- tekort
met 30,2 miljard dollar ver-
kleind enin hetkomende jaar
met46 miljard dollar. Een en
anderbetekent datdeeerder
bereikte overeenstemming
tussen het Congres en de
regering- Reagan in werking
kan treden. De dollarkoers
reageerde nauwelijks op de
goedkeuring van het
Congres.

De regering kan er bovendien
financieel mee vooruit tot aan
oktober volgend jaar, het einde
vanhetlopende begrotings-jaar.
Voor afgelopen maandag moest
hetCongres een noodwetie goed-

keuren opdat de overheid
-technisch gesproken- niet zon-
der geld zou komen te zitten.
Vanmorgen vroeg wist het
Congres de behandeling af te
ronden. Het ene wetsontwerp
houdt belasting- verhoging en
bezuinigingen in en het andere
de financiering van de over-
heids- diensten. In het lopende
begrotings-jaar moeten ver-
hoogde belastingen negen mil-
jard dollar opbrengen en in het
komende jaarveertien miljard.

Het Congres is gedurende
ruim een week vrijwel dag en
nachtmetde wetsontwerpen be-
zig geweest. Op het laatste mo-
ment heeft president Reagan
nog met zijnveto over de wet op
de financiering van de over-
heidsdiensten (600 miljard dol-
lar) gedreigd, hoewel het ont-
werpook 8,1 miljoendollarbevat
voor de contra's in Nicaragua.
Reagan wilde namelijk een
bepaling in het wetsontwerp
schrappen dieomroepenin deVS
verplicht tijd in te ruimen voor
hetuitzendenvan controversiële
meningen. HetCongresheeft die
bepaling uiteindelijk maar weg-
gelaten.

Op dewisselmarkten inEuro-
pa was er nauwelijkseenreactie
te bespeuren op degoedkeuring
doorhetCongres. In Amsterdam
noteerde de dollar rond hetmid-
daguur 183,40 Nederlandse gul-
den tegen een slotkoers maan-
dag van 1,8365gulden. Devalu-
tahandel wachtte al langetijd op
de passage van de wetsontwer-
pen, maar vandaag werd er ge-
zegd^; ». deaanvaardingslechts
df;".<-,.rbode is van maatregelen
van deG-7,dezeven groteindus-
trielanden, om de dollarkoers
omhoogtehalen. Die moeten wel
snel reageren, want anderskun-
nen ze de dollarkoers ook niet
steunen, zo werd gezegd.

WILLEMSTAD - Tegen de
heuvelwand bij de aankomsthal
van de luchthaven Hato wordt
momenteel een enorm reclame-
bord geplaatst van 'Lovers Ice.
Hetgevaarte is ergekomen mede
ter viering van het tien-jarigbe-
staan van het bedrijf. Verwacht
wordt, dat nu meerdere firma's
zullen volgen om op dieplek hun
produkten aan te prijzen. Voor
een commentaar op deze nieuwe
ontwikkeling op Curaqao, zie
pag.3.

Aandrang onderzoek
SAN JOSÉ— Vanverschil-

lendekantenisbij deregering
van president Oscar Arias
Sanchez van CostaRica aan-
gedrongen om een speciale
onderzoeker te benoemen
wegens publicaties over vij-
andige plannen van de kant
van Nicaragua.

Dit staat in verband met de
onthullingen van de Nicaragu-
aanse overloper majoor Roger
Mirandadiebeweerd heeft dater
plannen zouden bestaan voor
een Sandinistische aanval op
Costa Rica. Deze Miranda was
een van de naaste medewerkers
van de Sandinistische minister
van Defensie, commandant
HumbertoOrtega, een broervan
president Daniel Ortega.

SOLIDARITEIT
De staking van Israëlische

Arabieren uitsolidariteitmet de
Palestijnen in debezette gebie-
den -een actie waartoe is beslo-
ten door de Arabische afgevaar-
digden met deoproepniet tot ge-
weld over te gaan- is op vele
plaatsen in het land uit de hand
gelopen, zo zeiden ooggetuigen.

In hetzuiden van Israël legde

een groot deel van de bevolking
hetwerkneer. Inde Nrgev sloten
ook debedoeinen zich bij de sta-
kings- actie aan. In Haifa de
grootste industriële stad in het
noorden van het land, was het
economische leven ernstig ver-
stoord. Slechts 2.000 van de
12.000 Arabische arbeiders die
in de stad werken, hebben zich
maandagmorgen op hun werk
gemeld. De stakingwerdvolgens
waarnemers zowel gevolgd door
islamitische alschristelijke Ara-
bieren, alsmede doorDruzen op
deGolan- hoogte. Ditondanks de
druk die door de Israëlische
werkgevers op hen is uitgeoe-
fend, zoals de pers in Israël zon-
dagmeedeelde.

HARDERE HOUDING
Zowel in Nazareth, in Jaffaen

UrnEl-Fahem alsin dorpenrond
Jeruzalemgooiden betogersmet
stenen naar de politie. Vaak
werd daarop met schoten uit au-
tomatische vuurwapens gerea-
geerd.

Het ziet ernaar uit dat de Is-
raëlische leiders een hardere
houding gaan aannemen. 'Van-
afmorgen (dinsdag) breiden we
het aantal troepen uit om een
massalere aanwezigheidte heb-

ben en we zullen vastberadener
optreden", aldus een leger-
woordvoerder. Premier Yitzhak
Shamirzei inTelAviv dat"Orde
en veiligheid voor de bewoners
van dit land een grotere priori-
teit hebben dan het negatieve
beeld dat de internationale me-
dia van ons geven". Tegelijker-
tijd bagatelliseerde Shamir de
ongeregeldheden in het land.
"Er is hier niets nieuws aan de
hand ener is geenreden voor laf-
hartigheid, zwakte of vrees", zei
hij. "We hebben in hetverleden
met dit soort zaken afgerekend
en datzullen we nu en in de toe-
komst ook doen". Shamir, die de
bezette gebieden nog niet be-
zochtsinds deonrust begon,kon-
digde aan dathij vandaag naar
de joodse nederzetting Ariel op
de westelijke Jordaanoever zal
gaan.

KRITIEK
Minister van Buitenlandse

Zaken, Shimon Peres, legde de
verantwoordelijkheid voor de
onlusten bij "tegenstanders van
devrede inhetArabische kamp".
"Wij moeten het vredesproces
voortzetten zonder rekening te
houden met het terrorisme. Wij
moeten los van het streven naar
vrede strijden tegen het terroris-
me", aldus Peres.

Europese landen, de Sovjetu-
nie en de Arabische wereld heb-
ben hun bezorgdheid en woede
geuitover debeschietingen inde
bezette gebieden. Voor Israël is
de kritiek uit het buurland
Egypte en van de VS, zijn
sterkste bondgenoot, het meest
verontrustend. Premier Shamir
zei maandag dat de situatie in

zijn land alleen maar erger zal
worden alsWashington hetvoor-
stel van de Veiligheidsraad van
deVN, Israël uit te sluiten, niet
tegenhoudt.

In Israël leven ongeveer
750.000 Arabieren die 18 pro-
centvan debevolkinguitmaken,
terwijl in de sinds 1967 door Is-
raël bezette gebieden 1,5miljoen
Palestijnen wonen, voor een
groot deel inkampen.

MOSKOU —Drie SU- kosmonau-
tenzijnvandaagvan deruimtevaart-
basis Bajkonoer in Azië vertrokken
voor de 3e langdurige missie in het
ruimtestation Mir.De lanceringwas
rechtstreeks te volgen op de SU-tv.
Titov, ManarovenLevtsjenko zullen
waarschijnlijkwoensdagvastkoppe-
len aan de Mir. De huidige beman-
ningRomanenko en Aleksandrov
blijft nog een week aan boord om de
nieuwebemanninginte werken. Het
is voor het eerst dat een volledige
ploeg ruimtevaarders wordt afge-
lost.Romanenko zit al 317 dagenaan
boordvan de Mir,een record.

SHAMIR BAGATELLISEERT ONRUST
Israëlkondigt harder optreden aan

Doden bij staking
in bezette gebieden
JERUZALEM—Nieuwebotsingenin de door Israëlbezette

gebieden,opdewesteüjke Jordaanoeveren indeGaza-strook,
hebben maandag opnieuw aan drie Palestijnen het leven ge-
kost, terwijl een staking van Israëlische Arabieren ookhet
noorden van Israël gedeeltelijkheeftverlamd. Ervielen zeker
twaalfgewonden. Israëlheeft aangekondigddathetzijnoptre-
dentegenbetogersindebezettegebiedenzal verscherpen. "De
betrekkelijke terughoudendheid diehet legerheeftgetoondis
abusievelijk ingeschat als zwakheid", verklaarde een leger-
woordvoerdermaandag.De Israëlischepremier, Yitzhak Sha-
mir, was ookmaandagnietonder deindruk van deernstvan de
situatie.

Het aantal doodgeschoten Pa-
lestijnsebetogersin deafgelopen
13dagen is nu opgelopen tot 19.
De Palestijnen spreken van hun
kant van 22 slachtoffers. De on-
rust begon op 9 december in de
Ga-a- strookenbreidde zich ver-
volgens uit naar de westelijke
Jordaanoever, het Arabische
deelvan Jeruzalemen maandag
zelfs tot andere delenvan Israël.

Twee betogers werden door
grensbewakers neergeschoten
in Jenin, in het noordelijke deel
van de westelijke Jordaan- oe-
ver,zo is uitIsraëlischemilitaire
bronnen vernomen. Een derde
werd dodelijk geraakt in Tubas,
bij Nablus, in hetzelfde gebied.
Volgenshet leger hadden de de-
monstranten demilitairenbeko-
geld met stenen en molotov-
cocktails.

Amigoe
Kerstkrant

DE AMIGOE kerstkrant,
wordt vandaag onder de
lezers verspreid. Zoals ge-
bruikelijk, bestaat deze
speciale editie uit vier ka-
terns. Met dezeextra dikke
bijlage, hoopt de Amigoe,
uw kerstvreugde extra
luister bij te zetten.

Indien u de kerstkrant
niet heeftontvangen, kunt
ucontact opnemen methet
distributie- bedrijf Distri-
co op de nummers 70503,
70504of70304.

Vanaf deze plaats wenst
de directie en het perso-
neelvan deAmigoe, alle le-
zers prettige kerstdagen
en een goede jaarwisse-
ling.

DE DIRECTIE

Peres in Uruguay:
Mensenrechten
en bestrijding
terreur soms
haaks op elkaar

MONTEVIDEO — De eer-
bied voor de mensenrechten
kan wel eens op de proef ge-
steld worden bij de bestrij-
ding van het terrorisme. Zo
meent Shimon Peres, de mi-
nister van Buitenlandse za-
ken van Israel.

Aan het slot van een bezoek
van twee dagen aan Uruguay
deed deIsraëlische ministerzijn
uitspraak. Hij doelde daarbij
vooral op het feit dat de mensen-
rechten op de tocht kunnen ko-
men te staan als men via de ter-
reur- bestrijding onschuldige
mensen- levens probeert te red-
den.Het iseenessentiële zaak de
mensenrechten te respecteren,
maar ook is het een plicht om
mensen- levensopzich teredden,
aldus Peres. Volgens hem komt
men dan terecht bij de filosofie
van hetkiezen tussen twee kwa-
den. Dan is het correct als men
het minstkwade kiest. Zo stelde
Peres vast.

In dit verband wees de voor-
malige Israëlische premier erop
datzijn land sindszijnontstaan
als staatveertig jaargeledenvijf
oorlogen heeft doorstaan. Hij
wilde er verder op wijzen dat Is-
rael geen vermisten, verdwene-
nen kent. Peres heeft na zijn be-
zoek aan Uruguay in Brazilië
een paar dagen vakantie ge-
houden.

Acht miljoen voor niet-militaire steun

Compromis bereikt
over hulp contra's

WASHINGTON — Het
overleg tussen hetWitte Huis
en het Huis van Afgevaardig-
den over de kwestie van de
hulpaan decontra'sheefteen
compromis opgeleverd. De
anti- Sandinistischeguerrilla
krijgt achtmiljoen dollar aan
niet- militairehulp.

De discussie over de vorm
waarin en de omvang van de
hulp aan de contra's had tot ge-
volg dat de goedkeuring van be-
langrijke wetsontwerpen in de
lucht bleef hangen zoals de wet
over nieuwe belastingen en die
over de samenstelling van de
begrotingen dewet metmaatre-
gelen om de regering aan het
noodzakelijke geld te doen ko-
men om de overheids- uitgaven
te kunnen betalen. Het compro-
miswerd op het laatste ogenblik
uitgewerkt. Eigenlijk gebeurde
dat op een ogenblik datde Ame-
rikaanse regeringzonder midde-

leri zat, namelijk in hetweekein-
de,terwijl het congrespasmaan-
dagzijnofficiëlefiat aan de wet-
ten gaf.

12 JANUARI 1988
Men kwam uit de problemen

met het besluit dat de militaire
hulp aan de contra'skan worden
afgewikkeld doordeCIAvoor zo-
ver datgaatomreeds toegestane
militaire hulp. Daarnaast krij-
gen de contra's niet- militaire
hulp. President Ronald Reagan
mag de militaire hulp aan de
contra's hervattenalserop 12ja-
nuari 1988 nog geen staakt het
vuren is bereikt tussen derege-
ring van Nicaragua en de
contra's en ditde schuldisvan de
Sandinisten. Op 4 februari, al-
dushetnuuitgewerkte scenario,
komt hetcongres weer bij elkaar
om over de voortzetting van de
hulp aan de Nicaraguaanse gu-
errilla- beweging te praten.

Un bon beter dl "*!j
brandy

tatehastabonpabotalü.

BARREL
Sta. Rosaweg 17- Tel.: 75996

* Fijne chocolade uitBelgië,
Italië en Zwitserland

* Kersenbonbos R=^* Rumbonen dffflrTK* Maronglaces HB^v^* Jellybeans Ksw
* Drop /* Gedroogde vruchten <^*p'
* Moten mixes
* Kindersnoep
* Kerstsnoep
* Suikervrye snoepgoed, man-

den, blikjes, potjes, zakken,
pluchebeestjes en prachtige
relatie geschenken.

P.S. op22en 23 december
geopendvan 8.30n.m. tot 8.00n.m.
24 december non stoptot4.00 uur



MENSEN

Rond 50 miljoenpluche beertjes,
muisjes, rendiertjes, puppies en
andere speelgoedbeestjes vinden
dezer dagenhunweg naarklan-
ten van fast- foodrestaurants. In
Amerika is een ware concurren-
tieslaguitgebroken tussen de di-
verse fast- food- ketens. In een
poging nieuweklantente lokken
en bestaande klanten te binden
kunnen bezoekers bij bijna alle
restaurants eenpoppetjeofbees-
tje kopen. En het werkt. Har-
dee's zag de omzet in ontbijten
verdrievoudigenna de introduc-
tie van Californische Rozijnen
dieover de tafel dansen. Het be-
drijfverkocht binnenvier weken
15.000 van deze vingerlange fi-
guurtjes. BurgerKing's Woodlo
Ine gooitRodneyReindeer in de
strijd. Vijftigduizend van deze
diertjesmoeten dezemaand voor
een omzetvergroting van zeven
procent zorgen. Ook McDonalds
heeft zich in de"DIEREN- OOR-
LOG" gestort met de serie van
WaldDisney. Niet tevergeefs, zo

zal duidelijkzijnna eenblik in de
lokale restaurants. Misschien
hadHardee's op Salina toch wat
van die Californische Rozijnen
moeten laten overkomen...he-
laas is hetnu te laat.

*****"Mijn indrukvanbuitenafis,dat
dit deel van deruitersport heb-
zuchtig, zelfvoldaan en
kortzichtig is. Het gevaar be-
staat dat deze tak van sport af-
glijdtnaar hetpeil van een twee-
de- rangs CIRCUS". Deze niet
mis te verstane kritiek op de in-
ternationale springruiterij is af-
komstig van niemand minder
dan de Britse prinses Arme. Zij
schreef dit in het onlangs ver-
schenen jaarboek «L'annee
hippique». Prinses Arme is voor-
zittervan de InternationaleRui-
tersportFederatie (FEI).

De Noorse autobezitters krijgen
het volgend jaarzwaar te verdu-
ren. Met ingang van de lente

1988 moet hij/zij telkens wan-
neer de stadsgrens overschreden
wordt -opzich al eenbeproeving-
een TOL van 10 kronen (3 gul-
den) betalen. HetRijk stelt geen
geld meer beschikbaar voor het
wegennet "maar de gemeente
heeft het nodig", aldus een
woordvoerdervan hetministerie
van Verkeer. De Noren, die al
kampen met een afschuwelijk
ingewikkeld één-richtings- sys-
teem,veelvuldigweg-reparatie-
werk enweinig parkeergelegen-
heid, betalen veel wegenbelas-
ting en op de auto- import rust
een accijns van 100 procent.
Noorwegen heeft geen eigen au-
to- industrie. "Het publiek zal
het wel niet leuk vinden", aldus
een lakonieke overheids-
woordvoerder, "maar betalen
doet hetwel".
De bekende roman «Hermetisch
Zwart» (L'Oeuvre au Noir) van
MARGUERITE YOURCENAR
is de afgelopen herfst in België
verfilmd door de Belgische cine-
ast Andre Delvaux. De film
wordt in mei 1988 in de biosko-
penverwacht. De schrijfster, die
vorige week donderdagavond op
84-jarige leeftijdoverleed wasin
1968met de Prix Femina onder-
scheiden voor dezeroman, die
zich in de 16e eeuw afspeelt. De
buitenscènes zijninoktoberin de
middeleeuwsestedenBrugge en
Gent opgenomen, terwijl eerder
al opnameswaren gemaakt in
Sienna in Toscanië.De Italiaan-

se acteur Gian Maria Volente
speelt de rol van de sleutel- fi-
guur in de roman, de alchemist
en arts Zenon, die Europa afreist
en de woelige tijden doormaakt
van de overgang van de midde-
leeuwen naar derenaissance.

Een inwonervan Indiawildeook
wel eens in het Guiness Book of
Records komen en bedacht een
bijzonder originele stunt. Hij
schreefpaus JohannesPaulus II
een BRIEF van 2,4 km over de
vrede in dewereld. De afzender,
Reagan John,die in dezuidelijke
deelstaat Kerala woont, heeft
drieëneenhalf jaaraan zijnbrief
gewerkt. Debriefweegt 100kilo.
Het is niet bekend hoe John het
epistel aan de paus verstuurd
heeft. Waarschijnlijk niet per
luchtpost.

De Nederlandse verzekeraars
mogen bij het afsluiten van een
LEVENS- VERZEKERING niet
vragen of iemand homosexueel
is. Het enkele feit dat iemand
homosexueel is, is niet van be-
lang bij de beoordeling van het
aids-risico, alduseen notitievan
de ministerraad. Verzekeraars
mogen welvragen of iemand se-
ropositief is ofaan de ziekte aids
lijdt. De bewindslieden hebben
er ook geen bezwaar tegen dat
verzekeraars uitdrukkelijk vra-
genof iemandsbloedinhetverle-
den op aids getest is. Zij vinden
dat geen ontoelaatbare inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer.
We wijzendebewindslieden erop
datenkelhetfeit datiemand ooit
is getest, geenreden voor weige-
ring van een verzekering mag
zijn.

GERALD LUIDENS is aan de
universiteit van South Carolina
geslaagd voor zijn bachelor of
science in business administra-
tion met major in finance mana-
gement. Op Aruba bezocht Ge-
rald het la Salle College.

Twee Chinezen die de huid van
een REUZENPANDA naar
Hongkong wilden smokkelen
zijn veroordeeld tot gevangenis-
straffen van tien en twaalf jaar.
Dereuzenpanda, waarvan ernog
maar tweeduizend exemplaren
in het wild leven is in China een
beschermde diersoort.De Chine-
se politie hield de smokkelaars
aan toen ze dehuidmet een mo-
torboot voor de kust van Zuid-
China wilden overdragen aan
een man uitHongkng.

Oud- ministerJOSVANKEME-
NADE (50), sinds 1984 voorzit-
ter van het College van Bestuur
van deUniversiteit van Amster-
dam, wordt de nieuwe burge-
meestervan Eindhoven. Het ka-
binet volgde unaniem de voor-
drachtvan deminister van Bin-
nenlandseZaken. DePvdA-frac-
tie indeEindhovensegemeente-
raad en de VVD reageerden
enthousiast op de benoeming
van Van Kemenade. De CDA-
fractie reageerde "diep teleur-
gesteld". Zijzagen lieverCDA-er
Brokx op dieplaats. "Wij vinden
dat dePvdA in de grote steden is
overbedeeld", aldus de CDA-
fractie. De buitengewoon hoog-
leraarin deonderwijs- sociologie
VanKemenade was twee maal
minister van onderwijs en We-
tenschappen: in hetkabinetDen
Uyl (1973-1977) en hettweede
kabinet Van Agt (1981-1982).
Tussenzijnperiodes als minister
in,keerde VanKemenade steeds
terug naar de PvdA- bankjes in
deTweedeKamer. Nadegedood-
verfde kandidaat te zijn voor de
opvolger van Den Uyl als voor-
zittervan de PvdA- fractie in de
TweedeKamer, beslootVanKe-
menadein hetvoorjaarvan 1984
zich niet beschikbaar te stellen
voor diefunctie, een interpartij-
debat was hier debetaan. Daar-
naast was hij een serieuzekandi-
daat voor het burgemees-
terschap van Amsterdam, een
functie waarin uiteindelijk zijn
partijgenoot VanThijn werd be-
noemd. In de loop van 1984 ver-
liet hij de Tweede Kamer om
voorzittertewordenvan het Col-
lege vanBestuur van de Univer-
siteit van Amsterdam. In die
functie brachthijdit jaarnogeen
bezoek aan Curasao, waarbij oa
de samenwerking tussen de
UNA en de Univert fïit van
Amsterdam ter sprake kwam,
alsmede denieuwe wet studiefi-
nanciering die veel studenten
doetbesluitennaarNederlandte
gaan.

Zo op het oogklinkt het als een
STUDENTEN- DROOM..naar
college gaanom bier te drinken.
Voor twaalf studenten van de

universiteitvan destaat Oregon
inCorvalliskwam diedroomuit.
Zij nippen gedurende drie dagen
per week in het sensory science
laboratory van de universiteit
aan hetgerstenat.Elkevrijwilli-
gerneemt 18monsterstotzichen
rapporteert hoe elk monster
naar smaakengeurverschilt.De
studenten mogen het bier niet
innemen maar moeten het uit-
spuwen,zeggen degeleerden, die
proberen het puntvast te stellen
waarop bepaalde chemische sa-
menstellingen door neus en ge-
hemelte worden ontdekt. De be-
loning voor de deelnemers aan
het project bestaat uit snoepen
koekjes.

***** *inLos Angeleszijnonlangsweer
mensen onderscheiden met de
«Bozo deClown»prijs, een paro-
dieop de Oscar van Holywood, in
het leven geroepen door de
schepper van BOZO, televisie-
persoonlijkheid Larry Harmon.
Gary HartkreegeenBozo omdat
hij van zijn kandidatuur moest
afzien na slippertjes met Donna
Rice (de 'uitreiking' was voor
Harts come- back) eh dominee
Bakker kreeg deprijs omdat hij
werd gewipt als directeurvan de
winstgevende tv- organisatie
PTL, daar hij met ene Jessica
Hahn op stap was geweest. Sa-
men met vrouw Tammy kreeg
Bakker in een andere categorie
een Bozo omdat hij en zij met zo-
veel vuur "Het evangelie vol-
gens de heilige Gucci" hebben
verspreid (Gucci is een duur Ita-
liaans lederwaren- en geschen-
kenhuis). Oliver North is in de
prijzen gevallen omdat hij heeft
bewezen dat de beste vervolg-
verhalen opkosten van anderen
toch altijd weer in Washington
verzonnen worden en de Mareos-
senomdatzij hebben aangetoond
dat het beter is twee dan een
hand in de staatskas te hebben.
De filmactrice Joan Collins ver-
wierf een Bozo omdat zij door
haar opzienbarende scheiding
van zoveelste echtgenootPeter
Holm, "meer vermaak schiep
danzitineen heelseizoenafleve-
ringen vanDynastv".
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Tom Poes en de Partenspeler door Maarten toonder

iss2—TomPoesbesloot dusom bij de schaapskooi teblijven
om debeide schurken in het oog te houden. Daartoe stelde hij
zich verdekt op achter enige bomen en volgde het aanrollen
dervaatjes.

Het duurde nietlang, ofhij had uit de opmerkingenbegre-pen,dat diedynamietbevattenenook hoordehijopdiemanier,datdeheerPartenspeler eenbriefje aan heerBommel had ge-
schreven om hemvoor een gesprekuit te nodigen.

"Ik ben benieuwd of die bolle komt", zei Super, al rollend.
"Stel jevoor dathijhetniet doet. Dan staan we hiervoor gek!"

"De heer Bommel komt!" verzekerde Partenspeler. "Mijn

weldoener wordtaltijd getroffen dooreen gevoelig woord.Hij
zal nooit een medeschepsel in nood in de steek laten!"

Nu inderdaad kwam heer Bommel. Maar ditkeer had hij
voorbereidingengetroffen enhijkwam danooknietalleen. Op
enige afstand werdhij gevolgd doordetrouwebediende Joost
die, met een foto-apparaat in de hand, van boom tot boom
sloop.

Superwas deeerste die deheer van Bommelstein in het oog
kreeg. Hij haasttezichom metPartenspeler dekuil volvaatjes
dicht te werpen en daarop beloerden debeide slechterikken
om een hoekvan de schuurhetnaderenvan hun slachtoffer.

CURACAO AGENDA
NACHTDIENSTARTSkpSïtênvande
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische 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 vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten;na 17.00 uurkuntu
dezustervandewachtbellen:zusterWever';
tel.: 87181, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Beaumont, tel.:
676240, pageboy 027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, P**"
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geope""ï
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaw ,
van 08.00-13.00 /14.00-18.00 uur.
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-1 aOOuura»
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandag^
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag
07.15-10.30 uur; alleen volgensafsp'3"

GEZINSVERZORGING (Kwido P? Fa*
geopend van maandag t/m vrijdag„
07.00-12.30/13.30-17.00uur, kantoo'
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijksQ<xf^
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openi"9sp
van maandagt/m vrijdag van 07-riT,oO
uur; zaterdag en zondag van lu--°%ge-
uur. Voorspoedgevallennakantooru'^.lieve zich te begeven naarde
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst) rhi«ti-
Otrobanda: Sta. Maria, Winston en»
weg, tel.: 80800.
Punda: Juliana, Julianaplein,tel.: 5*31"

DIVERSEN , afé.-
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE Bc
GING „-
Brievengat: iedere maandag
woensdagavond om 19.30 uur te J'rar
weg 8, CentrumDcvi Kundalini. j „ui
iedere woensdag- en vrijdagavonhool
19.30 uur te Openbare Basis»""
Brievengat. off
Bandabao: iedere donderdagav" .^
19.30 uur gebouwCredit Union Sanr

Kanga: iedere woensdag- en zate c
vond om 19.30 uur te Centrum AD'
achter Kooyman. \es-
Santa Rosa: iederemaandag- en **gavondom 19.30uur te Aloëstraat i*

TIENDA Dl LEY t/m 11 januarigeslol
12 januariis er weer spreekuur.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openings''^
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-'%oö
14.00-17.00 uur; zondag van 10.0""
uur; maandag gesloten. Hg&s
t/m 10 januarigelegenheid tot De
ging expositievan lino's, aquarellen,
derijenen tekeningenvan Anton Vreo*-__

pjn-
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteefl.
da): dagelijks geopend van 09.00-
-14.30-17.30.
t/mBjanuariexpositie getiteld «=#°
de Geest» vanLaura Hermans.

16 00'
«BAN PUNDA»-PROGRAMMA: i°
23.00 uur muziek in Punda.

WOENSDAG
DIVERSEN „.„iniS
SUFFISANT-KERK: 05.00 uur A"l^m.m.v. zangkoor «Famia di Zèt» oJ*

«BAN|pUNDA»-PROGRAMMA ry
08.00-14.00uurBon Bini MarketPlat»
mezplein. „ if
16.00-23.00 uur aguinaldogroeP"
Punda.

TOERISTENSCHIP: 08.00-24-00 u
«Oceanos».

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur La Bamba (’.5,-pp)-

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Nestor, the tonsj£
donkey; 17.00Life &adventureofa* .
Claus; 18.00 Obra di man ku lw
18.30Mira i Skucha; 18.45 Informe j.
portivoku HectorRosario; 1900*v ,5
na di oro ku Saida Hernandez; 'r^.■ Impreshon Musikal; 19.30Sledge n» |
mer; 20.00Notisiero Tele-8;21 0°
Christmas special; 22.00Wega di%.
ber; 22.10TwilightZone; 23.00SW1"
(wijzigingen voorbehouden)

/ Getrouwd: \
V Bigail G, Falbra <
V Jean Norbert Schmit \

( I.uxemburg22-12-1987. I
\ Toekomstig adres: Dr. V?.P. Naakdeg 16. ( HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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WET STUDIE-FINANCIERING "TREKT" AAN KANDIDATEN POLITIE-OPLEIDING
Om leegloop van hetkorps te voorkomen
Politie gaat wervings

campagne

intensiveren
. WILLEMSTAD — De politieleiding zal zich begin volgend
Jaarbuigen overeen plan om dewerving vankandidaten voor
<|epolitie-opleiding te intensiveren.Dat isnoodzakeüjk gewor-
den, nu de politieagenten dieer dertig dienstjaren ophebben
*tten, al metvijfenvijftig jaar metpensioen moeten gaan- Bo-
v«ndien zijn er steeds meer jongeagenten dievroegtijdig hun
carrière beëindigen om bijvoorbeeld alsnogverder te gaan
Aderen. "Er isgeensprake vaneenleegloop ofeentekort aan
Personeel, maar als er niets gebeurt, is datover eenpaar jaar
*el het geval", aldus een bezorgde hoofdinspecteur. Hij wees
Jjjvoorbeeld opdeenormeaantrekkingskracht die hetnieuwe
"fcurzenbeleid van Nederland heeft. Niet alleen jonge politie-

maar ook potentiële kandidaten voor de opleiding,
verlaten daardoorheteiland.. De politie heeft het afgelopen
laardiverse actiesgevoerdom al-terlei soorten van illegale activi-stentebestrijden. Met name de
|jrugshandel, heeft veel aan-dacht gehad. Wil de politie deze
9cties intensiveren, of op

terreinen tegelijker-lM actiefzijn, is erevenwel meer
j^rsoneel nodig. En dat lijkt op
et momentnietmogelijk:regel-

matig levert de politieschool
Hjeuwe agenten af, maar evenzo
Jjtet de regelmaat van de klok
*°rdt het politiekorps ook uitge-

legde hoofdinspecteur
Vlni Tweeboom desgevraagd
Uit.

PENSIOEN
,ar zijn met name twee aspec-
en die van negatieve invloed

op het personeelsbestandan het politiekorps. Zo zijn er
patief veel agenten dieer der-
|6 dienstjarenofmeerop hebben
2ltten en de komende jarenin

aanmerkingkomenvoor hetver-
plichte vervroegdepensioen met
55jaar.Inhetverleden blevenzij
aan tothun zestigste jaar,aldus
Tweeboom. Bovendien zijn er
steeds meer jonge agenten die
hun baan opzeggen. Voor zover
Tweeboom heeft kunnen na-
gaan, zijn er hiervan velen die
naar Nederland vertrekken om
daartegaanstuderenofombij de
Nederlandse politie te gaan
werken.

Die agenten vertrekken niet
omdat ze het niet naar hun zin
hebben bijhet Curagaose politie-
korps, daar is Tweeboom van
overtuigd. Velen hebben als re-
den aangevoerd, dat ze allang
wilden studeren en de nieuwe
Nederlandse studie- financie-
ring, daarvoor nu gelegenheid
biedt.

NIVEAU
Die regeling 'trekt' ook aan

mogelijke studenten voor de lo-

kale politie- opleiding.Erkomen
nog altijd veel aanmeldingen
binnen, maar van kandidaten
met een veel lager niveau.Dat is
overigens een probleem waar-
van Tweeboom vermoedt dat
meerdere lokale opleidingen
mee te kampen hebben. Het ge-
volg is dat veel kandidaten wor-
den afgewezen.

Reeds nu al is ereen wervings-
campagne, bijvoorbeeld door op-
roepen via de televisie: "Solisita
pa polis, tin luga pa bo!". Daar-
naast worden scholen ook regel-
matigbezocht, aldus Tweeboom,
om de scholierente interesseren
voor dezeopleiding. Die campag-
ne lijkt echter geïntensiveerd te
moetenworden.Zeker omdathet
politiekorps er niet voor is om
buitenlandse agentente werven.
Dat is éénmaal geprobeerd met
Nederlandse agenten, hetgeen
opeenhoopproblemen isuitgelo-

pen. Ook Tweeboom sprak zich
daar negatiefover uit.

Het is volgens hemook nietzo
verwonderlijk dater steeds min-
derjongerenzin inhebben ombij
de politie te gaan werken: dat is
zekerniethetzelfdewerk alstien
jaargeleden, maar veel en veel
zwaarder. Dat zien de jongeren
ook wel, of halen dat uit be-
richten in de kranten.

Begin volgend jaarzal de poli-
tieleiding de koppen bij elkaar
moeten steken om zich te bera-
den over de huidige situatie en
eenplanuitmoeten stippelenom
meer agententewervenen de or-
ganisatie aantepassen. Het pro-
bleem is nu misschien nog niet
urgent, maar ermoetvooruit ge-
keken worden om onaangename
verrassingen over een paar jaar,
te voorkomen. "De politie is no-
digom derechtsstaat op debeen
te houden", aldusTweeboom.

In Caribbean Hotel

Kerstshow
met Ced Ride
WILLEMSTAD — De beken-

de Antilliaanse zanger CedRide
is dit jaar.met kerstmis te be-
wonderen ineen grotekerstshow
in het Caribbean Hotel.

Voor iedereendieer nietsvoor
voeltomhetkerstdinerzelftebe-
reiden, is dit een goede gelegen-
heid om in de watten gelegd te
worden. Op 25 december is de
eerste show dieomachtuurin de
Ballroom van hetCaribbean Ho-
tel begint. De kaarten voor deze
show kosten vijftig gulden, het-
geen inclusief het dineren een
fles wijn is.

Ook op 26december isCed Ri-
de nogmaals te bewonderen: de-
ze showbegint eveneens omacht
uur, maar is zonder diner. De
kaarten hiervoor kosten 20
gulden.

De show zal een extra tintje
krijgen dankzij demedewerking
van driebroersvan CedRide: ook
deze herenblijken overmuzikale
talentente beschikken. Dekaar-
ten zijn reeds in de voorverkoop
bij hetCaribbeanHotelverkrijg-
baar.

'Gedeputeerden zwichten voor lobby'
Toch reclame-bord Hato
ondanks negatief advies
WILLEMSTAD — Het Be-

stuurscollege heeft, ondanks
een negatief advies van de
Dienst Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting (DROV)
toch toestemming verleend
voor de plaatsing van een
enormreclame- bord van Lo-
vers Ice tegenover de aan-
komsthal van de luchthaven
Hato, naast het bord van de
Lions Club Curacao 'Bon Bi-
ni'. De gedeputeerden zijn, al-
dus luidt onze informatie, ge-
zwicht voor dekrachtige lob-
byvan dezakenlieden.

Alsargument isnaar voren ge-
bracht, datdeLions Club weleen
bord mocht plaatsen. Milieu- be-
schermers stellen, dat het bord
van Lovers Ice een geheel ander
karakter heeft: "Hier gaat het
omzakente doen. Omgeld tever-
dienen. Er zijn toch wel andere
mogelijkheden om jeprodukten
aan de man te brengen dan mid-
den in de natuur?", zo luidt het
commentaar van enkele milieu-
liefhebbers.

Gevreesd wordt, dat in de na-
bije toekomt de gehele heuvel-wandbij Hatogebruiktgaatwor-
denvoor reclame. Hierbij wijzen

milieu- beschermers op de bor-
den die al zijn geplaatst op de
Franklin D. Rooseveltweg naar
Hato. Daar is onlangsook een in-
drukwekkend bord geplaatst
voor een verf- merk.

Van DROV- zijdekon deAmi-
goe vandaag nog geen commen-
taarkrijgen ophet feit, dat dege-
deputeerden toch 'ja' hebben ge-
zegd. De DROV had eenkeihard
'neen' laten horen op de aanvra-
gevan de ijs-fabriek.

...de reclame- borden langs de
weg naar de luchthaven Hato
schieten alspaddestoelen uit de
grond.DeDienstß uimtelijke Or-
dening en Volkshuisvesting,
DROV, is er fel tegen, maar het
Bestuurscollege beslist. Als er
nog meer borden bijkomen, zien
we straks niets meer van de
Noordkust als we naar de
luchthavenrijden...

Setel gaat preventief
onderhoud verrichten
WILLEMSTAD — Nu het

gemiddelde aantal telefoon-
aansluitingen per 100 inwo-
ners, op twintig is gekomen,
heeft Setel meer ruimte om
aan andere aspecten aan-
dacht te besteden. De afgelo-
penjaren iseengrootdeelvan
de energie naar het aanleg-
gen van nieuwe aansluitin-
gen gegaan, om aan de
constante vraag van meer
aansluitingen te voldoen. Met
dit gemiddelde, neemt de
vraag iets af, aldus een tevre-
den directeur Angel Kook
van het telefoonbedrijfSetel.
Veel aandachtwil hetbedrijf
volgend jaarbijvoorbeeld ge-
ven aan het 'preventieve on-
derhoud'van hettelefoonnet'
om te voorkomen dat er pro-
blemen ontstaan. Volgend
jaarook, lijkteenbeslissing te
moeten vallen over de geza-
menlijke toekomst van de
Landsradio en Setel.

Dat bleek uit de speech van
Angel Kook gistermiddag tij-
dens een 'Ban Topa kv Prensa'
om de jaarwisseling te vieren.
Het is een 'bijzonder' jaar ge-
weest voor Setel: in 1987 kon
eindelijk de personeelskwestie
worden afgerond, waarbij al het
'ter beschikking gestelde perso-

neel' (dat in overheidsdienst
was) in dienstkon tredenvan Se-
tel NV. Uiteraard moet er voor
ditpersoneel een cao gemaakt
worden: onderhandelingen die
eindelijk in de slotfase lijken te
zijn.

Diebesprekingen liepeninhet
begin zeer moeizaam en de
landsbemiddelaar moest ingrij-
pen. Dit weekeinde heeft zij zich
echterterug getrokkenomdat de
partijen dicht genoeg bij elkaar
zijnom 'zondertoezicht'verder te
gaan. Begin volgend jaar denkt
Angel Kook dat beide partijen
hun handtekening kunnen
zetten.

Technischbetekende 1987een
jaar van veel uitbreidingen: de
centrales opSteenrijk, Otroban-
da en Brievengat werden gemo-
derniseerd en elk met 6000 aan-
sluitingen uitgebreid. Ook is dit
jaar de zogenaamde auto- tele-
foon ingevoerd en bleek er over-
weldigende belangstelling tebe-
staan voor de telefax- aanslui-
tingen, een systeem dat twee
jaargeleden al geïntroduceerd
werd maar de laatste tijd steeds
meer detelex gaat vervangen.

Ook het Resource Center
opende dit jaar haar deuren.Na
enkele maanden van interne
voorbereidende werkzaamhe-

den, denkt Kook dat dit oplei-
dings- centrum volgend jaarac-
tiefkan worden.

Voor 1988 heeft Setelgrote
plannen: die zullen vooral ge-
richt zijn op het preventieve on-
derhoud en een verdere uitbrei-
dingenverbeteringvan deservi-
ce. In 1988staaterechterookeen
'moeilijk' project op de agenda.
Tesamen met de Landsradio-
dienst,zal Setelzich moetenbui-
gen over een gezamenlijke toe-
komst. In tegenstelling tot de
meeste landen, zijn deze
diensten geplitst en ook in het
Berenschot- rapport werden
aanbevelingen gedaan de twee
diensten samen te voegen. Dat
zal uiteraard de nodige ontsla-
genmet zich mee brengen en ze-
ker gezien dealtijdmoeizamere-
latietussen deLandsradioen Se-
tel, zullen deze onderhandelin-
gennietgemakkelijkzijn.

Angel Kook toonde zich daar
redelijk positief over: er is aleen
vergadering geweest en begin
volgend jaarkomt men wederom
bijeen. Hetligt in debedoelingzo
snel mogelijk een aantal ge-
dachten op papier te zetten en
aan de twee overheden te over-
handigen, omeen verdere strate-
gieuitte stippelen.

Vervuiling
EEN lEDERDIE hetgoed meent met ons eiland dient

zo snelen zo hardmogelijk een protest te latenhorentegen
denieuwe trend diezich heeftingezet om langs deCuracao-
se wegen gigantischereclame-borden te plaatsen. Er dient
zo snelmogelijkeeneinde tekomenaan dezevorm van ver-
vuiling van ons eiland. We beschikken over een prachtige
natuuren wat doet een stel niet nadenkende bestuurders?
Die geven toestemming tot het plaatsen van deze on- din-
gen, die ons en onze buitenlandse gasten het zicht ontne-
men op ons karakteristieke landschap.

We kunnen zoveel goede gewoontesovernemen uit ande-
re landen, maar we kiezen precies voor één van de aller-
slechtste: het plaatsen van schreeuwende teksten, die 's
nachts nogverlicht zijn ook.

In talvan landenwordtermomenteel gestredenomdehet
milieu verpestendereclame langs desnelwegen verwijderd
tekrijgen. Een moeilijke strijd, omdatervaak jarenlang lo-
pende contracten zijn afgesloten. Naar op Curacao zijn de
bestuurders daarvankennelijk niet opdehoogte: dieverle-
nen —tegen het advies invan de DienstRuimtelijke Orde-
ning enVolkshuisvesting (DROV) — wél toestemming.

Metname het bord van Lovers Ice tegen defraaie heuvel-
wand bij onze luchthavenHato iseen wan-produkt. Het gaat
niet om hetmerk, maar hetgaat om hetfeit, datbinnen de
kortste keren er meerdere gevaartes geplaatst zullen wor-
den. Het argument: de Lions Club mocht er wél een bord
neerzetten, dus andere ook, telt in deze kwestie niet. Dat
bord past goed in de omgeving—een vriendelijke begroe-
ting van onze gasten. Maar na deze ijs- reclame komen er
uiteraard ook aanprijzingen voor frisdranken, sigaretten,
bier en noem maar op.

Bij de DROV werken serieuze mensen, dieniet voor niets
een duidelijk negatiefadvies hebben gegeven aan hetBe-
stuurscollege. Toch heeft dat college toestemming gege-
ven. Een onbegrijpelijke zaak.

Erzynvoldoendemogelijknedenvoordezakenlieden om
hun produkten aan te prijzen. Om onze natuur daarvoor te
misbruiken en dit onder hetmom te doen van detoeristen
een hartelijk welkomtoe teroepen, dat is verwerpelyk.

Wetsontwerp naar Staten

Directie SVB
wordt uitgebreid

WlLLEMSTAD—Omdeor-
ganisatie- structuur van de
Sociale Verzekerings Bank
(SVB) te optimaliseren, is een
wetsontwerp tot wijziging
van de landsverordening So-
ciale Verzekerings Bank, bij
de Staten ingediend.

Hetontwerp beoogteenaantal
wijzigingen om de directeurvan
de SVBin dedagelijkse leidingte
doenbijstaan door twee adjunct-
directeuren, inplaats van één zo-
als de huidige situatie is. Tesa-
men metde directeuren de direc-
tie secretaris, zullen deze ad-
junct- directeuren de directie
van debank vormen.

In detweede plaats wordt met
devoorgestelde wijzigingvan de
samenstelling en detaak van de
Raad van Toezicht, beoogd dat
het mogelijkwordtom in depar-
ticuliere sector beschikbare des-
kundigen, bij het gebeuren van
deSVB tebetrekken. Bovendien
wordt op die manier aan de toe-
zichthoudende taak van dit or-
gaan duidelijker inhoud gege-

ven, aldus de memorievan Toe-
lichting bij het wetsontwerp dat
nog door de Staten behandeld
moet worden.

Man aangehouden
WILLEMSTAD — Een 23-

-jarige man deed aangifte van
diefstal en verklaarde dat zijn
buurman sinds kort met zijn
broek en schoenenrond liep. Hij
miste als enigetijdenkele schoe-
nen en kledingstukken en de
sleutel van de voordeur. Later
kreeg hij die sleutel van zijn
buurman die verklaarde dat hij
de sleutel had afgepakt van en-
kele jongensuitdebuurt.Terwijl
de buurman zijn verklaring af-
legde, constateerde de ma
de buurman zijn broek en zijn
schoenenaan had. Hij besloot de
politie in te schakelen en na on-
derzoek werd de buurman aan-
gehouden bij Montagne Rey. De
man is overgedragen aan dere-
cherche.

Kr m at Zeelandia X
Business Center

wl—^*M|^j|^ffrL?g*T:jr* V±l^mvj)w,]fjfg^

Nieuwjaars party
Landhuis Zeelandia vanaf 00.30 a.m.

Open bar met champagne, koud buffet
om 05.00 a.m. breakfast.
Dansen op muziek van Edgar Palm & Combo
en La Nueva Generación. "

Informatie: tel. 614688 - 79842.1
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WO6NSDAGAVOND - 23D€C€MB€R
***************

"SMIKKELEN EM SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT'

***************Dit keer presenteren onze

f enthousiastechefs onderandere:
* Seafood Salad. _^" Smoked salmon with mus \k r*

tard-dressing. ° ö v» C,
* Chicken mousse served /fèrMjgjM: Awith fleurons. Y<3x^EÊÈ(p{
* Roast marinated beef ten- H^,(?<Êr^ t<derlom. "^S^ÈSt '"':* Eillet ofCaribbean fish ser- <S|pJ T 7//

ved with tomatoes. <&^tL "*£ 'Tlh
* Nougat - Truffle Cake. - -A^ê"* '**!

********** ■i.niiihgiTiiil/^^ 'Live-Music: iiiiiiiiiii'siiiiïllM'iwl^
II Mariachis Solis

Wk <&Lvila GBcach ""Hotel
Penstraat 130- Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377

k^ van (Qlorp °STledldlnenM ,NETEVEN lETSBETER

sföX ' Punda - Promenade -Otrobanda-Schottegatweg Oost-

fcl^ Hato-Drugstore naPrincess Beach-Plaza-
BBeT Holiday Beach - Caribbean- Las Palmas Hotel
RaSfcSv Drugstores en Hatogeopend tot 9.30p.m.

S&r Platen metKerstliederen
Kerstversierselen voor

kS^> huis enboom.
§MjMkEnorme sortering Kerstkaarten.

|P§| Kerstkado's
Wtmm Kado- bonnenwM Enorme sortering artikelen om Uw
TÊJ& huis sfeervol te maken voor Kerst.

lETS BETER!
öSjSI Koopavond 111 -18-21 -22
ff^^l Promenade ’en 23 dec.tot 9 uur.

fgjyjy !Sop
uaV(ll"d IlBen 19 dec.tot 8 uurJP|K&3| Otrobanda J

MB Bij Promenade: kans om een HONDA CIVIC te winnen.

IsleS ln otrabanda: kans om een HYUNDAIEXCEL te winnen,

l^jigte Bii Boekhandel Eddine:Leuk kado.

(V; CVtIM.... *.v'| lê^l^f IR!s®§2*
iV, 1 1. I O **"*"* ' If If"? *SiÉC§É

\BETER! 1

3
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I::.*:. « CfC +~-^sSl t C Monday- Saturday Ti:;:::::: w jSZ^Txi f^ll &~4 f 7:30 am - 6=30 Pm. ::::::j:-:%lO^ /Vs A r /T^r **5L3 Middenweg # 8 :::::.:;.;( ’7 i .Tel. 29155 . ..,£££
" " ..........:;::;;;:;;;;;;ny J^Cha:;::;;::::;::;;:;:::;:::::::;:::::::;:;:;;" "

IpEpsil owgasm
* w^ ■ I Rondweg 7

m |sjgjj 1 i
'^ Veel succes! Jj ?s_ s9OP
f^> (^.Apraa Vfl i/V^^-—■k^»: ,/êi ... EMAN TRAVEL BUREAUi)/4L Aruba Public Rel.tlc-ns & Advertising Agency J^lfJ -^^-^

'^ ~ i -^ il ~■ <?»??> ... jl

n jiitr (vTh 1 &y-— #»» uowi, new éuAimete

(^ inifHA BANK LTD. \|^^
IF 4** flg. F>V 1

i MERCURIUS TRADING jj KOWLOON II
Sb COMPANY IQ £ JolL Faf9^retr-116 ’& SANDRA'S m

r j^^^s. Restaurant ’"fc^^^^ "De Dissel " /^p\Ja? -X Kerstmenu's W^^*U>
t/m 31 Dec. 1987 J■j^jß^Q>

Menu A a Menu B 3 Menu C T Br**'''Arubian Style | Dutch Style | International &m Bft^È^'
Goat Soup 8 Queen's Soup 2 Pot au Feu AmmS^^K
Ajata g Sole Hollandaise g Seafood Cocktail J -~^w*- ?\^w\
Stuffed Turkey | Pork Tenderloin 5 Fillet Wellington A /mPéChristmas Ham 8 Cream-Mustard Sauce 8 Mushroom Sauce ltsw* ■Mixed Vegetables \ Mixed Vegetables 8 Mixed Vegetables Y\j *^Potatoes g Potatoes * Potatoes ijV^ CMixed Salad \ Mixed Salad * Mixed Salad V* itfy*
Flan Caramel 8 Dutch Fritters with 2 Christmas Dessert

8 Assorted Icecreams 8 C*^Coffee | 8 Coffee with Liquor
* Coffee with Liquor 8

$22.50 ÏS27W 8 $32.50
A free Dutch cocktail, a glassof wine and asurprise are included.
Add 15% service-charge.
We serve these menu's from December 21 till 31. Place your
reservations two days in advance. Open from 6PMtill 11 PM.

Restaurant " DeDissel" >S?S§^V
Hospitaalstraat 1 fö|ll&4

Oranjestad V ®Pb jL Tel: 24229 V^nA^^ J

Autodief betrapt
ORANJESTAD — Bij thuis-

komst, omhalféén in deochtend,
zag de man N.J. een verdachte
auto naast dievan zijnbuurman
staan. ToenJ.zijnbuurman ging
wakker maken, reed de wagen
weg met achterlating van een
jerry-can vol benzine. N.J.
waarschuwde de politie en gaf
hetkenteken van dewagen door.
Deauto isgeregistreerdopnaam
van een zekere O,woonachtig te
Noord CuraCabai. C. wordt door
de politie opgespoord.

Bestuur CAR
ORANJESTAD —De vereni-

ging van Arubanen in Neder-
land, Contacto ArubanoRotter-
dam (CAR), heeft een nieuw be-
stuur gekozen voor 1988.De sa-
menstellingvan het CAR- be-
stuur is als volgt: voorzitter
Wenseslao (Ladie) Vrolijk, be-
stuursleden mevrouw Renolfa
Croes, mevrouw Emilia (Mem)
Maduro en deheren Telmo Mar-
quez en Efraim Nicolaas. Aldus
blijkt uithet blad «Cartuchi».

/ Hl
TE KOOP

AANGEBODENARUBA
GEBRUIKTE

AIRCONDITIONER
National 13000 BTU, in goede
stdst.

Tel.: 25344 bgg 22044

15 j
B I
8 GerenciadiArubusN.V. taparticipana e pueblo di Aruba J
# eu dia 24 i3l di december '87 e busnan lo stop dicore mas jjj
J tempran eu normal. En particular e trahadornan di Hotel \g mestertuma bon nota die siguiente horario di e ultimo bus- M
jj nan ariba 24 i3l di december '87.
I l
l Salida Di Pa J« Lijn 1 19:58 Malmok via Oranjestad San Nicolas »
ö 20:55 San Nicolas via Oranjestad Malmok tt Lijn 2 20:00 San Nicolas via Sta. Cruz Palm Beach jü
5 20:58 Palm Beach via Sta. Cruz San Nicolas jjj
% Lijn 3 20:25 Oranjestad via Noord Bakvaljjj 20:43 Bakval via Noord Oranjestad \
f Lijn 5,6,7,8 - normal.
i
t Dia25i26 didecember '87i1di januari'88 ebusnan locore i
% ehorariodidiadomingoidia2dejanuari'88ehorariolosigui j
J normal. \i t
t .. tv. ........................................nn..u.....>......~............... .....................*<-> w
l [ l
% ALAVEZGERENCIA IPERSONALDIARUBUS N.V. TA DESEA E t« | PUEBLO DI ARUBA EN GENERAL ISUPASAHERONAN MUY EN i
m s PARTICULAR
j* | VNBONPASCUÏUNPROSPEROANJAI9BB

m : HENCESTAFFANDPERSONALOFARUBUSN.V.WUHTHEPEOP-« : LE OFARUBA AND ESPECIALLY THEPASSENGERS 5
ö | A MERRYCHRISTMAS andA HAPPYNEW YEAR ïtL 4 t■*" "■■■"■""■"■ ■■■■■»>■■*■*■■*■■■■■■■■■■■■■■■»■■*"■■■■■*■■■■■■■■■"■■■■■■■■■„,,....„,,.„,„,,„„„ «» f*

IDITCDIA SIAGEEIJ:
" 1

WI ■ )LU Kogejsteak 500gr 3.95Lomnbs 500gr. 2 15Oranjestad Santa Cruz San Nicolas steak Mu,é soo gr ZZ. 3.25
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) Bernhardstraat 2B BELEG:
Te1.:31046 SantaCruz2so Te1.:45634 Jongekaas 100ar 0 48Tel.: 31283 Worst corré (Salami) 0.80Open: Open: Open: Bacon z/zwoerd 100gr 1.40
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00 EEC/FN-
am0--00 .. * -f' 700

,c. " "°- 70° Veg.-allnïfxedvegetables 16oz ~98Alledrie edere vrijdagavond Shopping night tot 9.00 "*. Bird's Eye Cut green beans 9oz 139zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00 f* Minute maid Fruit Punch 12oz 205
SPECIALE AANBIEDINGEN W- ln"^e

l
l|3htorangePunch 12°z *'■**tot 24 december 1987 W Campbell's Vegetable Soup 079#S7P"Ka"""23M"*««EaB«BKS3«— Harinja Gold Medal 5 lbs ZZ. 2.55

IW? ’■ 6000.-aan prijzen in levensmiddelen f , Snac^A^ «Jo7 Hlwaarvan ’.2000.-in iedere Pueblo-zaak \}U>- önacKS (ASS.) Hamers soz 2.39Jttfsß- 7 prijzen iedere Pueblo-zaak 0 M? £eria Plain Olives soz 1.10mr^oJU> 2etrekking3odecember: / V Cometa toiletpapier L..„..„.„„ perrol 0.27ly-rA "'" Black Label Whiskey ;.....:... y, gallon 69^5JJ||R Morgenavond (woensdag) I T Po^DXa!:::;:::.^.^^ tlc! *£A^CicÈxji Shopping night £V soft (Assorted) ZZZZZZZ. 2IZZZZZZZZZ 3.25jCobyT tot 9.00 * *V> k^\s
V^PSAT I 'f* /nOX^ Let op onze

>^ Donderdag: nonstop I topk^lTt^lhbs
p£V|\ ooktusBse°n"A middag. I t^^Je*** '^'"*"'^"*""*"*E^p*. J I*e Prettige Kerstdagen
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ARUBA AGENDA
kantooruren amigoe: 08.00-12.00/
H.OO-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.
pageboy: 027-849.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
Vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-

-4.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
j[Pmaandag en donderdag voor 10.00 uur

zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag envrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
j2o.lsuur Malone (18jr.).

£ 20.45 uur OutrageousFortune (18 jr.).
ORIVE-IN: 20.30uur MascaracontraBikini<%.).
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:'el: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
J?020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-Jota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
oor).
'voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

Diversen
P-IGHT INFORMATION CENTER: dage-
'fegeopendvan 07.00-20.00uur; na20.00

""' informaties viaverkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
~4.00uur perdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
*n 07.00uur).

$OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'8.30-19.30 uur.

Koningin wilhelmina fonds (tel.:
<4652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8 (boven).

FRANCAISE D'ARUBA: iedere
baandag van 19.30-20.30 uur cursus voor

en van 20.30-21.30uurFranse
""eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
"arsatielessen; woensdagvan 19.00-20.00yi cursusvoor beginners- ColegioAruba-n°. lokaal 61 /62.

FESTIVAL: 18.30uur in Fort Zout-man (optredens van Ola Tropical, aguinal-
J°groep Campanitas Navidenas en
"ansgroepDanza Aruba).

PROTESTANTSEKERK: 19.00uur belijde-
nis-katechisatie bij dsA. van den Doel.

ÏOENSDAG
Richting tot bevordering ver-
antwoord OUDERSCHAP (Famia Pla-
?*a): dagelijksvan 08.00-12.00/13.00--6-00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
£> San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

Pj de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
°°uw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
?"": 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,

tel.: 23168;
,?ensdag: 13.00-15.00uur te Santa CruzBC, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
prte Pampoenastraat 15, Dakota,

di Barrio Dakota, Pampoenastraat
If' 'el.: 23822;donderdag08.00-10.00uur.
~'* Caiquetio,Paradera 47A, tel.: 24280:
Ulr|sdag08.00-10.00 uur.
PfjKEAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
■j^KS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
® "erdieping): iedere werkdag van 07.30-

-13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
haak te maken viatel.: 23145 of 25111).

A^kSA <s,ichtin9 Hu|Paan Slechthorendenp^N, Engelandstraat (Lionsgebouw t/o, a9leclub), is dagelijksgeopendvan 08.30-
-l,:00/13.00-16.30uur.

PENSIOEN-KWESTIE
Wat het verlagenvan de Solida-
riteits- belasting tot 4.1 procent

betreft, wees premier Eman erop
dat het niet zijn regering is ge-
weest diemet de8.2procent Soli-
dariteits-belasting is gekomen.
Dit werd door de MEP- regering
gedaan, op zon manier dat deze
ieder jaarverlengd kon worden.
De regering heeft besloten deze
last op debevolking met ingang
van januari1988met vijftigpro-
cent te verlagen. Eind van het
jaar 1988 zou een en ander ge-
heel moetenkunnen vervallen.

"Wij hebben dit gedaan", al-
dus vervolgde premier Eman,
"omdat wij de noodzakelijkheid
zien om de last die op de bevol-
king drukt te verlichten, doch
aan de andere kant moeten wij
ook rekening houden met onze
begroting. Voorts moeten wijre-
kening houden datwij geenmen-
sen naar huis willensturen zon-
der inkomsten".

Wat de beweringen van Odu-
berbetreft, datderegering twee-
honderdenvijftig mensen naar
huis wil sturen, ditweerlegdede
premier met te stellen dat dit
niet zo is, maar dat de regering
met nieuwe regelingen komt
waardoor de mensen vrijwillig
ontslag kunnen nemen, doch de
komende drie jarentoch in-
komsten hebben. In die periode
kunnen zij elders gaan werken
en hebben daneen extra salaris.
De regering zal bevorderen, dat
deze mensen eenplaats inhetbe-
drijfslevenkunnen krijgen.

Voorts wordt depensioen- ge-
rechtigde leeftijd verlaagd,
waaronder in eerste instantie
250 personen zullen vallen.
Daarbij wordt wel degelijkreke-
ning gehouden met hendiegeen
of weinig inkomsten hebben.
Ook daarvoor worden wetten
aan het parlement aangeboden.

JUISTE WIJZE
Onder meer zal met iedervan

deze 250 personen hun situatie
wordenbesproken omte zienwat
voor regelingkan wordengetrof-
fen opdat deze mensen niet ten
onrechte in problemen geraken.
Dat is dejuiste,eerlijkeen men-

selijke wijzeomditprobleem aan
te pakken, waardoor mede de
uitgaven van het land Aruba
kunnen verminderen. Met na-
druk ontkende premierEman de
beweringen dat deregering de
mensen "zo maar" naar huiswil
sturen.

Wat de onderstand betreft
stelde premier Eman, dat zijn
regering de onderstand ver-
hoogd heeft, doch datthans een
stringente controle plaatsvindt
omdat mensen onderstand kre-
gen, die het in feite niet nodig
hadden.Erzijnmensenbij die in-
middels werk kregen en toch de
onderstand bleven innen, het-
geen onjuist is. Daarom werd de
controle op deonderstand-uitbe-
talingenverscherpt.

Premier Eman herhaalde tot
slotdat de regering alles op alles
zet om Aruba uitde chaos te ha-

Amigoe
dicht

HETAMIGOE ARUBA-kan-
toor isvanaf donderdag24 de-
cember tot maandag 28 de-
cember gesloten. Voor spoed-
gevallen kan men op de be-
kende adressenterecht.

Prettige Kerstdagen zij ie-
dereentoegewenst.

DE DIRECTIE

Kerstpakketten
uitgereikt

ORANJESTAD—Het afge-
lopen weekeinde hebben di-
verse instanties en personen
hun jaarlijkseKerstpakket-
ten- acties gehouden.

Mejuffrouw Siki Beaujon —
die dit al jaren doet— zorgde er
voor datKerstpakketten aan de
bejaarden inHuize MarisStella,
het verpleeghuis SanNicolas en
het Michael Paviljoen konden
wordenuitgedeeld.Een geste die
bijzonder opprijs werd gesteld.

De Aruba Lionsclub namen
onder leiding van Rogelio Mal-
donado120Kerstpakketten voor
zijn rekening, die zondag onder
120 minderbedeelde gezinnen
van Aruba werden uitgedeeld.

Oudjaar-viering
bowlingcentrum

ORANJESTAD- Spelers en
supporters van de bowlingsport
wordenuitgenodigdbij Camacu-
ri Bowling Center hetoudejaar
met enkele «strikes» uit te scha-
kelen. Dit gebeurt op 31 decem-ber vanaf zes uur 's middags
wanneer de gaitagroep Waiqui-
riqua tot acht uur zal optreden.
Hierna volgt tot negenuur dan-
de- muziek en het afsteken van
het grote pagara- vuurwerk van
CamacuriBowling Centerom al-
le boze bowling- geesten weg te
jagen.

Overheidskantoren
Kerst, Oudjaar

ORANJESTAD—Op 24en 31
december zullen de overheids-
werknemers tot twaalf uur
's middags werken. De over-
heidskantoren, zoals Ontvan-
ger, Postkantoor, Setar en Be-
volking, zullen al vanafelf uur
de deuren sluiten.

Dode in
verkeer

ORANJESTAD— Het on-
veilige verkeer eiste in hetaf-
gelopen weekeinde de
achttiendeverkeersdode van
ditjaar.

Dit gebeurde toen de55-jarige
Chito van der Linden op de
hoofdverkeersweg ter hoogte
van Pos Chiquito de macht over
hetstuur verloor doorvermoede-
lijkhoge snelheid. Zijn auto ging
over dekop enkwam in een bus-
wachthuisje tot stilstand. Met
een schedelbasis- fractuur werd
hij naar het hospitaal overge-
bracht waar slechts de doodkon
worden geconstateerd.

Het slachtoffer, die hartpa-
tiënt was, werkte vroeger bij
DOW enwas nuwerkzaam bij de
timesharing- afdelingvanPlaya
Linda.

PARADERA - In een sfeer
j~nzang, dans en toneel organi-
*e/*ae dejeugdgroep «Tebenki»
X ler tot vijftien jaar) zijnerstviering. Hetprogramma
Jrd gecoördineerd door de da-es Filomena Erasmus- Eme-
wnc«i en Winny Webb- Jansen.
fyl.nistervan Welzijnszaken, mr.
din roes ' dieeen van de geno-
l^en was, sprak deaanwezigen
Hitfaar^V hij grote waardering
hu or en die belangeloos
n.n tijd opofferen aan het orga-
jeuerfn van activiteiten voor de

PREMIER: OPPOSITIE MOET BETER WETEN
Vorige regering liet chaos achter
Eman: MEP verdraait feiten

ORANJESTAD — Premier
mr. Henny Eman reageerde
gisteren tegenover depers op
hettelegram, datMEP- leider
Nelson Oduber hem meende
te moeten zenden, waarin
Oduber stelde — de Amigoe
berichtte hierover gisteren—
dat de regering- Eman 250
mensen metvervroegd pensi-
oen wil sturen, terwijl afgelo-
pentijd 250nieuwe mensen in
dienstwerden genomen. Ook
de verlaging van de 8.2 pro-
cent Solidariteits- belasting
naar 4.1 procentkon geen ge-
nade in de ogen van Oduber
vinden.

Premier Eman wijst erop dat
de waarschuwing van Oduber,
dat de regering verantwoorde-
lijk is voor een en ander, juistis.
Natuurlijk neemt deregering
die verantwoordelijkheid op
zich, omdathet ook onderdever-
antwoordelijk van de regering
valt. Naar aanleiding van het
"waarschuwings- telegram" van
de MEP- leider wijst premier
Eman erop, dat voorop gesteld
dienst te worden dat eenieder
zich goed herinnert dat devorige
regering, waarvan Nelson Odu-
ber deel uitmaakte,er niet in ge-
slaagd is deLago open te houden,
terwijl diezelfde regering
zorgde, datvan deextra belastin-
gen dievan Lago ontvangenwer-
den—ruimdriehonderd miljoen
gulden — niets overbleef als re-
serve.

Hierdoor had deregering, die
aan debewind kwam, geenreser-
ve om Aruba door de moeilijke
tijden heen te helpen, hetgeen
een moeilijke zaakwas gezien de
chaos waarin devorigeregering
Aruba achterliet. "In dit ver-
band vragen wij ons af', aldus
premier mr. Henny Eman, "of
dezepersonen, dienumetkritiek
komen, nietbeseffen welke grote
schade zij Aruba hebben toege-
bracht, en nuzijn ze nieteens te-
vreden dat de huidige regering
hard werkt om dietoegebrachte
schade teherstellen".

SANNICOLAS-Hetkinder-
dagverblijf «Te Aworó», dat op-
gerichtwerd op inspiratie van de
zusters Dominicanessenvan Be-
thanië van Venlo, bestaat op 27
december25jaar.Het iseen par-
ticulier instituut, dat aan wer-
kende moeders steun biedt door
een gedeelte van de opvoeding
van hun kindferen) te verzorgen.
Moeders, die de hele dagwerken,
kunnen hun kinderen, tot zes
jaar,van zeven uur 's morgens tot
zes uur 's middags bij «Te
Aworó» achterlaten, terwijl moe-
ders die een halve dag werken
hun kinderen van twee tot vier
jaarvan acht tot twaalf uur
's morgens kunnen achterlaten.
Op 27 decemberkan hetpubliek
tussen tien en twaalfuur 's mor-
gens «TeAworó» bezoeken.

len, diederegeringbij overname
van hetbewind aantrof. "Het is
te betreuren", aldus depremier,
"dat de oppositie in zijnfrustra-
tieop dezewijzemeent te moeten
handelen, terwijl men in feite
welbeterWeet".

"Onder huidige omstandigheden"

Charro Kelly ziet
van Statenzetel af

ORANJESTAD — Ver-
moedelijk geschrokken door
de reacties, vooral in eigen
partij, datex-ministerCharro
Kelly deStatenzetelvan John
Booi opeiste, verklaarde de
heerKelly gisteravond voor
Telenoticias dat hjj onder de
huidige omstandigheden niet
meernaar deStatenwilgaan.

Hijkwam met hetverhaal, dat
de partij in november besliste
dat hij naar de Staten moest
gaan. Over de partijraads- ver-
gadering waarbij vier leden be-
slisten dat danJohn Booi moest
opstappen, wildeKelly geen in-
lichtingen geven omdat dit vol-
gens heminterne zaken zijn.Hij
wees erop dat problemen opge-
lostkunnen wordenen herhaal-

detottweemaal toedathijonder
de huidige omstandigheden
geen interesse in de Statenzetel
van zijn oud-voorzitter John
Booi heeft.

Vast blijft staan, dat de wijze
waaropeenen anderplaats vond
wel denodige verdeeldheid in de
ADN heeftgebracht.

Halverwege Esso-bowlingtoernooi
Panama store, Dragon video,
Heineken en Dioro aan kop

SEROE COLORADO — De
eerste helftvan hetbowlingtoer-
nooi1987/1988van Aruba Esso-
club, is achter de rug. Hieraan
namen meer dan tweehonderd
bowlers deel, verdeeld in veer-
tien mixedteams, acht men's te-
amsen zes ladies teams.

PanamaStore iskampioen ge-
worden van de Mixed League
(van maandag) en DragonVideo
kampioen van de Mixed League
(van dinsdag). Heineken wonde
titel inde Men'sLeague enDioro
Sweepers werd kampioen in de
LadiesLeague.

Hieronder volgt een opsom-
ming van de meest opvallende
prestaties gedurende het toer-
nooi:
MixedLeague
maandag
high game heren Lito Arends
256, JohnnyKoek 256, Nick Ni-
cholls 236; dames: Rita Groder
244, Farida Arends 235, Rubia
Nicholls232.
high handicap game heren:
JohnnyKoek 259, Lito Arends
256, Elias Fingal 250; dames:
Rita Groder 271, Farida Arends
250, Mirtha Thielman 245.
high series heren: Nick Ni-
cholls 656, Elias Fingal Jr. 650,
Jacobo Arends 642; dames: Fa-
rida Arends 598, Rubia Nicholls
581,Rita Groder 578.
high handicap series heren:
Nick Nicholls 680, René Arends
664,Renald Arends 658;dames:
Rita Groder 659, Farida Arends
643, ZeldaSteenen 635.

dinsdag
high game heren: Pancho Ruiz
246, Charlie Huntington 246,
Mirto deKort 246; dames:Myr-
na Geerman 231, Edna Maduro
224, Edna Maduro 223.
high handicap game heren:
John Simon 279, Pancho Ruiz
266, Mirto de Kort 259; dames:
Myrna Geerman 259, Nena
Schwengle246, Myrna Geerman
236.
high series heren: Bob Arends
624, Pancho Ruiz 609, Bob
Arends 601; dames: Edna Ma-
duro 571, Yvette de Cuba 565,
Edna Maduro 560.
high handicap series heren:
Pancho Ruiz 669, Mirto deKort
665, Sannin Daou 633; dames:
Jetje Panneflek 624, Nena
Schwengle 608, Henita de Mey
607.

Men'sLeague
highgame:CharlieHuntington
268, JatiRasmijn 268, Nick Ni-
cholls 257.
high handicap game:JatiRas-
mijn 279, Charlie Huntington
268, Nick Nicholls 262.
high series: Jati Rasmijn 661,
ClydePeterson 657,Richard Lo-
pez Henriquez 652.
highhandicapseries:JatiRas-
mijn694,Mirto deKort 670,Rob-
byFingal 666.

Ladies League
highgame:Yvette deCuba 232,

HenitadeMey 230, JetjePanne-
flek224.
high handicap game: Nora
Shew-A-Tjon 252, Dolores Thiel
249, JetjePanneflek 248.
high series: Edna Maduro 570,
Rubia Nicholls 561, Yvette de
Cuba 560.
high handicap series: Mimi
Lampe 651, Mimi Lampe 647,
JanineThiel640.

BIJ DIVIHOTELS werden An-
nie Wever en Nicolaas Rid-
derstaat (midden) uitgeroepen
totemployees van de maand.Bei-
de werknemers ontvingen uit
handen vanDivi'sgeneralmaan-
ger, Rodolfo Kohn (links), een
geldprijsen uithandenvanß igo-
berto Angela (rechts), van Ame-
rican Express, een vliegpassage
naar Caracas.

MEP wil langer
praten over 4,2
procent heffing

ORANJESTAD—MEP-lei-
der Nelson Oduber heeft in
een telegram Staten- voorzit-
ter mr. Hector Gonzalez ver-
zocht om de twintig minuten
spreektijd per Statenlid te
verhogen tot één uur spreek-
tijd. Dit is dan voor de ver-
gadering over de Solidari-
teits- belasting.

Daarbij kan volgens Oduber
geen vergelijking worden ge-
maakt tussen de een of andere
wet en dewet 4.1 procent Solida-
riteits- belasting om zeventien
miljoen florin uit de portemon-
nee van dearbeidersklasse teha-
len. Zoalsbekend zullen de Sta-
ten binnenkort de wetbehande-
lenwaarbij de8.2procent Solida-
riteits- belasting, die al tweeë-
neenhalfjaar op de maag drukt,
bij wijze van verzachtingveran-
derd zal worden in 4.1 procent.

Caracas:
geen asiel

Carrasquero
ORANJESTAD — Door het

Venezolaanse consulaat ge-
neraalopAruba werdmeege-
deeld— ditwerd gisteravond
door deconsulin Telenoticias
nog eens bevestigd — dat
geen moment Buitenlandse
Zaken in Caracas aan de ex-
-UPA- voorzitter asiel zou
hebben aangeboden indien
ditnodigmochtblijken.

Zoalsbekend verklaarde Car-
rasquero, dat hemasielwas aan-
geboden, doch dat hij hiervan
geen gebruik wenste te maken
omdat hij bang van niemand is.
Het blad El Mundo bracht het
asielverzoek/aanbod als demop
van het jaar, doch besteedde er
wel alle aandacht aan.

In Diario besteedde de redac-
tievanmorgenalle aandacht aan
de leugens van de ex--vakbondsleider en voegde er in
groteletters aan toe, dat opAru-
ba de «Cadena Capriles» de be-
volking nietkan laten schrik-
ken. Hierbij doeltmenopdeeige-
naars van El Mundo. Overigens
stelde deheerMansurnogsteeds
tewachtenopdebewijzen voor de
tegen hem geuite verdachtma-
kingen.

Reagans gezant op
bezoek in Honduras

TEGUCIGALPA—De specia-
le gezant van president Ronald
Reagan voor Midden-Amerika,
Morris Busby, heeft een blik-
sem- bezoek gebracht aan Hon-
duras. Hij had een onderhoud
van anderhalf uur achter geslo-
ten deuren met president José
Azcona Hoyo. Onder meer zou
gesproken zijn over de uitvoe-
ring van hetMiddenamerikaan-
se vredes- plan. Het was het ze-
vende bezoek van Busby aan
Honduras in zes maanden tijd.
Busby is deopvolger van Philip
Habbib.

Zakenvaria
ARUBAKREEG er inhetafgelo-
pen weekeinde een delicatessen-
zaak, «Nos Dcli», bij, dataan de
Middenweg achter de Aruba
Bank zijn deuren opende. Dit ge-
schiedde (zie foto) door de twee
kinderen van de eigenarenChar-
lesF. Croes- Eman in hetbijzijn
van familieleden. Nos Dcli ligt
nabij de parkeerplaats van de
ArubaBank en is voor iedereen
gemakkelijk te bereiken. Allege-
legenheid bestaat er om beleg
voor brood tekopen— eenenorme
sortering en keuze — alsmede
taarten en andere etenswaren.
Specialiteit van de zaak zijn
hamburgers, hotdogs, satéen ge-
braden kip. Men kan ter plaatse
de lunchgebruiken doch ook als
«take away». Nos Dcli is iedere
werkdag van 's morgens half
acht tot 's avondshalfzeven geo-
pend.

/ " "lDienstverlening
meteen
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LIMA—Eenterrein-bezetting
in deomgevingvan dePe-

ruaanse hoofdstad is uitgelo-
pen op een felle confrontatie
tussen de tweeduizend deel-
nemers aan deactieeneenpo-
litiemacht van zeventig man.
Uiteindelijktelde men negen-
tien gewonden, van wieerne-
gen doorkogels bleken te zijn
getroffen.

Het betrofeen perceel grond
van dertig hectaren dataan par-
ticulieren toebehoort. Voor de

politie optrad werd eerstoverleg
gepleegd metdedienstdoende of-
ficier van justitie. Het terrein
ligt opeenafstandvan zeventien
kilometer ten zuiden van Lima.
De politie heeft eerst in de mid-
daguren geprobeerd het terrein
ontruimd te krijgen met ge-
bruikmaking van traangas.
Toen men zich bleef verzetten
gingmenover ophet gebruikvan
vuurwapens.Daarbijwerden ne-
gen burgers gewond. Niemand is
er ernstig aan toe, aldus deoffi-
ciëlemededeling.

PresidentPanama:
Aanbod terugkeer
aan opponenten
Kerst-gebaar

PANAMASTAD — Presi-
dent Eric Arturo Delvalle
heeft zijn aanbod vooreen al-
gemeen pardon voor onder
meer aan denaar hetbuiten-
land gevluchte oppositie- lei-
ders gedaan als een gebaar
methet oogop deKerstdagen.
Zo heeft hij latenweten.

Delvalles verzoek om terug te
keren naar hun land is speciaal
gericht aanhet adresvan deaan-
voerders van de Nationale bur-
ger- kruistocht waarin het ver-
zet tegen hethuidige bewindzich
had samengebundeld. De Kruis-
tocht omvatniet alleenpolitieke
partijen maar ookkritische vak-
bonden, ontevreden onderne-
mers, studenten en vertegen-
woordigers van andere beroeps-
groepen. DeKruistocht probeer-
de met zijn actiestebereikendat
generaal ManuelAntonioNorie-
ga zich zou terugtrekken als le-
ger- commandanten sterkeman.
Uiteindelijk vluchtten zij het
land uit omdat zij officieel van
opruiingwerden beschuldigd.

DUBBAY — Iraanse kanonneer-
boten hebben gisteren een enorme
explosie veroorzaakt op de Griekse
tanker Ariadne. Het dek van het
schip scheurde open en alle beman-
nings- leden moesten in allerijl het
schip verlaten. Er vielen geen ge-
wonden.

JaneFonda
LOS ANGELES — Jane-

Fonda oftewel Hanoi Jane
vierde haar vijftigste ver-
jaardagop een ogenblik
datzij drukbezig ismeteen
film onder leiding van de
Argentijnse regisseur Luis
Penzo.
Daarnaast wordtzij ook flink
in beslag genomen door haar
drie video- films waarop zij
het goedevoorbeeld geefthoe
men gymnastische oefenin-
gen tot een goed einde kan
brengen. Deze video- banden
gaan als warme broodjes de
deuruit. De halve eeuw oude
Jane Fonda is voor een deel
van het Amerikaans publiek
nog steedsHanoi Janeomdat
zij indertijd haar afkeer over
het Amerikaanse Vietnam-
beleid niet onder stoelen of,
banken stak.

Zij heenin Haarcarrière
tweemaal eenOscar toege-_
■

wezen gekregen. Vérledejj
jaarnogkwamzij opdeÜP
voor van hen die ware»
voorgedragen voor cc»
Oscaren welvoorhaarfiWj
The morning after,waar»
zij de rol speelde van cc»
oude aan de drans ver
slaafde actrice. Ha^Jeerste Oscarwonzij in 19"J
metdefilmKlute onderre-
gie van deFrannman K°"
ger Vadim. De tweed*
Oscarkreeg zjj zeven ja*
latervoor haarrol van ver
liefdevaneen Vietnam-ve"
teraan inComing home-

Zij heeft haar eigen &?]
productie- bedrijf, met de
komsten waarvan zij de njj"
Gringo Viejo financier^naar een novelle van deM<j»'
icaanse schrijver Carlos ï?'
entes waarbij de ArgenW"
Luis Penzo deregie had:P
kas- succes werd haar vid^Jane- Fonda's workout boo*
over gymnastische oefei^j
gen, voor welke video zij »c
script schreef. -^

ORANJESTAD - Grote be-
langstelling bestond er
voor de opening van hetgebouw
van Prima Auto Sales Hyundai
aan de Fergusonstraat. De ope-
ninggeschiedde(zie foto) doorde
kinderen van Rubencito Iraus-
quin,Nathalieen JuanDavid, in
tegenwoordigheid van ministers
drs. Frank Booi, Rubencito
Irausquin Senior en Junior en
het echtpaar JulioCuriel. Met de
nodige muziek werd hetglas ge-
heven op het succes van Aruba's
jongsteautohandelaardieinkor-
te tijd reeds een bijzonder groot
aantal Hyundai's op de Aru-
baanse wegen heeft gebracht.

MANAGUA: GOUDMIJN-GEBIED ONDER CONTROLE
Contra's houden vast aan eis voor directe besprekingen

Bestandsoverleg verzet-Sandinisten
vastgelopen

SANTO DOMINGO/MA-
NAGUA — De tweede over-
leg-ronde over een staakthet
vuren in Nicaragua is mis-
lukt. De contra's bleven op
hetstandpunt staan datzij al-
leen in direct overleg met de
Sandinisten aan tafel willen
zitten en niet met een buiten-
landse delegatie welke na-
mens de Sandinisten
optreedt. Bemiddelaar kardi-
naalMiguel Obando y Bravo
die weigert zich uit te laten
over wie er schuld heeft aan
hetmislukkenvanhetvredes-
beraadkeert vandaag nog te-
rug naar Nicaragua. Volgens
Managua is hetoffensiefvan
decontra's afgeslagen enzijn
de goudmijnen weer volledig
in handen van de regering.
Ook elders in Nicaragua ont-
wikkelden decontra's maan-
dag activiteiten. Een Nicara-
guaans burger- vliegtuig
moest een noodlanding ma-
ken omdat het geraakt zou
zijn door een raket van de
contra's.Ditwerdlatertegen-
gesproken.

De bemiddeling van de aarts-
bisschop van Managua heeft al-
leen twee dagen opgeleverd
waarop de Sandinistenen dean-
ti- Sandinistische guerrilla heb-
ben beloofd zich te onthouden
van gevechts- activiteiten:
namelijk 24en 25december. Het
was het enige positieve nieuws
datkardinaal Obando y Bravo
kon meedelen in deDominicaan-
se hoofdstad.

Maandagavond laat moest hij
na zeven uur overleg met de
contra's erkennen datmenuitel-
kaar was gegaan zonder een af-

spraak voor verder overleg. De
tweede overleg- ronde was mis-
lukt. De kardinaal had de
contra's niet kunnen overreden
om voor het "technisch overleg"
overeen bestandplaatstenemen
aan tafel met een delegatie van
een Westduitseren twee Ameri-
kanen diedoor Managua alszijn
vertegenwoordigers waren sa-
mengesteld. Deze ingewikkelde
constructie was gekozen omdat
deSandinisten niet in directcon-
tact willen treden met de
contra's.

GEEN VERANDERING
Het pendelen van de kardi-

naal tussen dedelegaties van de
contra'sen deSandinistenwelke
zich beidenbevonden in de zetel
van het aartsbisdom Santo Do-
mingo maar die eikaars wegen
niet hebben gekruist bracht
geenveranderingin de situatie.
De kardinaal restte slechts de
opmerking dathij hoopt datbei-
departijen toch nogaan tafel ko-
men. Maar hoe dat moet gebeu-
ren is niet duidelijk.

Voor de Sandinistentrad on-
der meerdeWestduitse socialist
Hans JurgenWischnewski op
evenals de Amerikaanse advo-
caat PaulReichler. Bij het over-
legwerden nogbetrokken de Ni-
caraguaanse onder- minister
van Buitenlandse zaken Victor
HugoTinoco en de Nicaraguaan-
se ambassadeur inSantoDomin-
go Danilo Valle Martinez. Deze
zoudennog incontact hebben ge-
staan met Managua over deont-
wikkelingen rond het overleg.

IMPASSE
We zijn in een impasse ge-

raakt, aldus dekardinaal. De lei-
dervan de delegatie der contra's
JaimeMoralesCarazo wasbitter
over de weigeringvan de Sandi-
nistenom direct met decontra's
in overleg te treden. "Wij willen
niet uitsluitend met buiten-
landse adviseurs onderhandelen
omdat het Nicaraguaanse pro-
bleem door Nicaraguanen moet
worden opgelost", zo merkte hij
op rond het middernachtelijk
uurtoen hijhet aartsbisschoppe-
lijk paleis verliet. De Sandinis-
tische delegatie onthield zich
van commentaar. Kardinaal
ObandoyBravo dienu twee mis-
lukte overleg-ronden achter de
rug heeftwilde niet ingaan opde
vraag wienu daarvande schuld

Volgens de Sandinistische
regeringheeft men de mijnstad-
jes waar de contra's zondag een

groot offensief ontwikkelden
weer helemaal onder controle.
Het stadje Bonanza werd hero-
verd op de contra's. Volgens het
zeggen van de Sandinisten zijn
Rosita en Siuana geen moment
in handen van de contra's ge-
weest. Bij deze stadjes liggen
goudmijnen welke van belang
zijn voor Managua omdat zij
jaarlijksdertigmiljoendollarop-
leveren. Voor Nicaragua datom
deviezenzittespringen is diteen
belangrijke bron van inkomsten
geworden.

' /
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GabbetCvice-president)enrfa
Mirray(generalmanager) ,(■
firma Sealand Services orej^
momenteel een bezoek of^jpb
ba. IngezelschapvanEdua btf
Veer, de Sealand- vertegen^
diger opAruba, brachten^ren op maandag beleefden?bezoeken aan gouverneur .^
Tromp en minister-PfeS jü
mr. Henny Eman, zoals op

gaandefoto blijkt.

VLIEGTUIG NEERGEHAALD

Volgens het ministerie van
Defensiezijnbij ditcontra-offen-
sief23soldaten en 24contra's ge-
dood. InSiuana alleenzijner ook
nog 53 burgers gewond geraakt.
President Daniel Ortega zei dat
dit offensief bewijst dat de
contra'snog steedsvanafHondv-
rees grond- gebied opereren.Dit
zou een schending zijn van het
vredes- verdrag voor Midden
Amerika waartoeook Honduras
zich verplicht heeft.

Een burger- vrachtvliegtuig
heeft een noodlanding moeten
makenin CostaRica. Volgens de
Sandinisten werdhet toestel ge-
troffen door een Redeye- raket

rv"fmaar de maatschappij *aBrfhet eigendom is, Aeronica- jji,
dat ditniet mogelijk was o^,
men daarvoor tehoog viool?■ y,
naguamerkteooknog op °*m
toestel in een zone vloog "verboden gebied is voor &.$
ger- luchtvaart. HetzelfdeVj.
tuig moest op 1 december°°^een noodlanding maken. e j,
ging het inderdaad o^di
technisch mankement.J|
vliegtuig had een bema.DPJ..
van zeven koppen. Capta"].^
deCostaricaanManrique nT
go. Hijzat achterdestuur-*? 1
pel van een DC- 6. Hidalgo
het betrokken gebied alfiT*
broekzak omdat hij ery°°fj!
rend vluchten uitvoert. Hti*y
niets gezegd over de reden ,
zijn noodlanding.

SPINKER-OFFENSIEF
De contra's hebben niaa? a

ook een aanval gelanceerdT
provincie Chontales in he'
ten van het land. De corn<T(

dantvan devijfde leger-brl»^
luitenant- kolonel Roberto
Heron, bevestigde de aB%l'
Men viel op verschillende P J
sen tegelijk aan. Hetcontr<T.
fensief kreeg de naam van w$
ker. Doel ervan was sabotwy
plegen en schade toe te bro
aan economische doeleinde

In Verenigde Staten
Aruba op lijst landen voor
deelname studieprogramma's

ORANJESTAD — De in-
spanningenvan deArubaan-
se regering om Aruba ge-
plaatst te krijgen op de lijst
van landen, diekunnen deel-
nemen aan het studiebeur-
zen- programma van de Vere-
nigde Staten, beginnenresul-
taten af te werpen.

Bij desluitingvan de debatten
in het Amerikaanse Congres
werdArubagenoemdalséénvan
de landen die in aanmerking
moetkomen voor het«fullbright
student program» en het
«Hubert Humphrey midcareer
program». Zoals bekend kwam
Aruba niet in aanmerking van-
wege het hoge per capita inko-
menen hetfeit datAruba nietals
onafhankelijklanderkendwerd.
Het«fullbright program» is voorde «upgrading» van be-

■aXaAroepsmensen door mifl°c
bijscholing.

Het wetsvoorstel van
Graham, waarbij Arub* e t
studenten toegelaten kv .yer
wordentotAmerikaanse 1"' $"
siteiten met Amerikaans»^
diebeurzen is nog steeds J

die in het Congres. v*
~~

[Insurance dissociation of [Qruba
(VERBOND VAN VERZEKERAARS OP ARUBA)
Announces thatthe officesof their members will be

CLOSED AT NOON
ON DECEMBER 24th and 31 st.

Member companies:—New India Assurance Company—Fatum— EnnlaCaribeNV
—Travelers Life Overseas Ltd.— American Home AssuranceCo. (AIU Aruba N.V.)—American Life InsuranceCo. (Alico)— United Security Int. Insurance Co.— I.N.A. (Surma N.V.)—Latinoamericana deSeguros—Citizens Insurance Company.

Groot handelsbedrijf in levensmiddelen heeft in
haar staf plaats voor

EEN INKOOP/VERKOOP
FUNCTIONARIS

Vereisten: Kennis en ervaring in levensmid-
delen branche is een eerste ver-
eiste.
Voor iemand dievooruitwilkomen
goede toekomstmogelijkheden.

EIGENHANDIG GESCHREVEN SOLLICITA-
TIEBRIEFonder "Inkoop/verkoop"terichten aan
het bureau van ditblad: Nassaustraat 110, Oran-
jestad.

gram»...»

[ ARUBA DAILY [
f ENTERTAINMENT j
5 /ZY9Pw£*-^ Gezellig uitgaan, wij zijn ~~\
1 vA^JJTJTt^ geopendvan 21.00 uur tot 06.00uur.yfwZEL' Gezelligesfeer, goede service.

j^ Ja/ De beste Pizza haait of eetJJby:
ÖV^fLG. Smith Wvd. _ RiVSA =VoranX»«t«d,Arub.. &Q/pOt& lr^ imKmK^\ Z

E Detopnlghtdub TAKEAWAY TEL.^33541 ASWM
Z van Arob» Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. ;

\^m>k. GOLDKNTULIPW mXWi ARUBACARIBBEAN 'V^r) RESORT* CASINO "
*"- VJiX FANOANOO NIOHTCLUB ZFloating Restaurant proudly presente

ftAl i The fabulous
i«nH«SrH « . INKSPOT review =(onder nieuwe directie) iiidRINADAMS-comedian E

zeer verzorgde rijsttafel. daily curtaintime 10.30p.m. ï,
! Open 11.00-middernacht. except Mondays

» Ul<nm,U/..,.cnn onn-r_ Ch* opentrom9:00 p.m. till2:00a.m. S- Happy nOUrO.UU-B.UOTa- cow» charge show-time $7.50 min.2drinks -J ly Wevef. Forreservations pleasecall 33555

Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz.
Dat viert ook U natuurlijk in RESTAURANT

I vSö^ \Tel..- 22977ot 27833. amSSQpLmm
fi WUhTMEN OOKCATERING SERVICE. E

f Theatre
I TODAY

■ at 8:15 p.m.

ill
■ ■E| |

j

SI
=1
l

E |
S ACTION 18 yrs.

Boulevard [
>I 1

TODAY
at 8:45 p.m.

I 3UTRAGEOUS FORTUNE:

TOMEDY 18 yrs.

| Drive-In £ÈÊ*£*sA
TODAY Sh^V'^S^lsSat8:30 p.m. " TÉ^lS^ ># "C '5

\ « '^ "S* jfc.Tr-riv»sJ> M f , 11? j
"=" mmtLmmf-M ■

ACT.ONi,»a
Imauiiuuiiiiniiiiiiiiiiii — ■ "■■■■■■mmA

Wij wensen onze leden en hun t
gezinnenalsmede de cgmm^r^^mmmmX
gehelegemeenschap wÈam SF

% Kerstdagen

|p Voorspoedig'BB
W Ookkomendjaar staan wijvoor debelangenvan

«^ onze en en Aruba op debres.
m Federation di Trahadornan di Aruba

M F.T.A.

I fjtm^jS HOLIDAY SCHEDULE J
! |jr**Sr ESSOLAGOEN fl

SERVICENTER
$ l
E 23 December: 24 uur geopend *
% 24 December: Geopend tot 3.00 uur 's middags
Z. 25 December: GESLOTEN g

26 December: geopend van 10.00 uur 's morgens - 6.00 uur p.m. ü5
27 December: Normaal geopend van 7.00 uur a.m. -11.00 uur p.m. |

l %#& 2
£ Wij wensen U allen "^'ïs-sr 9

Prettige Kerstdagen <=fë ' J
8 vipS; Voorspoedig Nieuwjaar

AMIGOE6 DINSDAG 22 D€C6MB€R 1987^
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/ aruba vancnjorp \./ Nassaustraat 77 V^^^giuJy^TV \X aruba \
/ m ti<»müË WmW^ uJf Americana Hotel \

f aAï£2t n,V
VOORAL UW KERSTINKOPEN \

Speelgoed* Gezelschapsspellen *Kookboeken/Hobby boeken, \
Romans enkinderboeken * Leren portemonneeVpennensets \
Albums * Agenda's * Kerstkaarten * Versieringen * I

vandlorp Compact Disc 'Cassettes

aruba neteven ietsbeter aruba \
l san Nicolas PrettigeKerstdagen. Hoi.dayinn ’*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*msmm^^mmmmmmmr

NISSAN Kr*# %
©IS" t^|HPM
jp- 35,592 V^ -

■ ——J w L —i

1 »*
4 AMSTERDAM *<& I

| JEWELRY CENTER |
I %
| j

Openingstijden: 10 v.m. - 1 n.m. / 4 - 7 n.m.
I 1

Casa del Mar Beach Resort

"^gMr. Am^m^mV Enesesidatmasgrandidiunpaisidimunduta:Hdmber-i
/lllA Muhernankumentestabilikurpasano;Hömber-iMuher-

«^■T M' k^^ nankunotabende nan mes initampokolagaotrokumpra
"^^m ■DROGfi^^ nanikutasinseroihonradotedenfondodinanalma;diH NO!!! Hdmber- i Muhernan kv nan konsenshi ta asina leal na

nandebernanmeskoskuekompastalealnaepolonaniku
<sffi' 't o,>- ««« to mantene nan mes nabanda dihustisia ounkeshelu

'°« «t, o«°<^ om abou.

JDRUvjAta debilitde mente i ta inkapasitd turku ta usédiunmanerakv
nannoporkumplikunandebernankunosPais iHumanidattasperadi nan. .
Biba sano ifelis. Usa bo boluntat i no usaDROGA

Pasa vn Pasku sano ifelis
ta deseonan di

F.A.D.A.
Fundacion Anti Droga Aruba

Greetings
*^%i -^jKk t" StrideArubaansegemeenschap inhetJ^" -^ wÊ^m^'^r olgemeen en onze werknemers en hun

yHCl^ü| j gezinnen in het bijzonder wensen wij

II ifA^rWn^K PRETTIGE KERSTDAGEN

m Tesamen zu^en wy in het nieuwe jaar

vm
*4 Werkgevers Arubaanse Bouw Nijverheid

*% (W.A.8.)
JSI Albo Aruba N.V.

Arubaanse Betoncentrale N.V.
LÉk Arubaanse Schilders enAfwerkingsbedrijf
|J Arubaanse Wegenbouw

BIBA N.V.
w Bohama Aruba
m&Ë Bopel Technical Services N.V.
H Bouwmaatschappij Aruba

.Sag Blokki Nacional
Bredero Caribbean

|jg|| Cempro Technica||g VanKessel Construction N.V.
j|| Thiel Corporation
Jg| Unicon N.V.

ö# '<>*««
ee#a#wSss. *'/0* *'

\T\ Toast good 55=^%y ji
JN champagne i||||

|!

Mercurius Trading Company
Fergusonstraat - Tel.: 21470 - 22345 j

| BOUTIQUE CARNABY §
:T* Nassaustraat 100 - Oranjestad M

é wÊml '^ v^nsl u aUen en in hel 4

I "r^^r^i KERSTDAGEM I
'iW^^O^i^ VOORSPOEDIG #

§ Ook in 1988 staan wij voor U klaar met de |j
"$. laatste mode en style. gjl

t **r LUij wensen U allen )$"

J PRETTIGE KERSTDAGEN en een *£ VOORSPOEDIG NIEUWJAAR toe.

Ook in 1988kunt U voor debesteeieren #5 4T*\ bijons terecht. Jj-

£ JÊ^^^/ SANTA ELENA J
J ls^<Jl^CH,CKEN FARM *J ej 5 Seroe Patrishi 21 J£ PP* Tel.: 23565 J

%jjk\ V?ijvJensen Aruba inhet alge- J&h
4 meen en onze klanten in het JÊSSk

W GESLAAGDE FEESTDAGEN mÊS^
VOORSPOEDIGNIEUWJAAR

H|| Het prettig zaken met Ute

Ipr \>oor het nieuvJe jaar: zo door-

Jgaan!1.

i Donderdag 24 december, open tot 5.00 uur
Donderdag 31 december:open tot 12.00 uur

Tomatenstraat8 - Dakota
I . —

i| Het was prettig zaken met U .-af»
j te doen, in het nieuwe jaar

gaan we zo door.
WijwensenArubainhetalge- vJV
meen en onze klanten in het

GESLAAGDEFEESTDAGEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

1 Donderdag 24 decemben opentot 6.00 uur
[ Donderdag 31 decemben open tot 12.00 uur

MPfca
ORANJESTAD SAN NICOLAS

Op zaterdag 2 januari 1988zijn wij GESLOTEN.

I /if you drink...
don't drive!

I i'yPf HERE'S TO !| <s£*>> A GOOD LONG

S Before you arrive atanactivity, designate oneperson in yourcar to
% abstainfrom drinking alcohol beverages for that event. He or she
S will beyour sober, safe way home.
| Remember, that one last drink could make a difference in your
j» drivingresponses.
\ Never driveifyou are sleepyandwatchoutfor others who maynot
I» be as careful.
| Let's make Christmas andNew Year enjoyable bydriving sa-
I fe|y-
w Sponsored by thefollowing concerned community insurance companies:

I INSURANCE ASSOCIATION OF ARUBA
| (Verbond van Verzekeraars op Aruba)

% Member companies:

\ * New IndiaAssurance Company
» * Fatum| * Ennia Caribe ny
S * Travelers Life Overseas Ltd.| * American Home Assurance Co. (AIL) Aruba ny)$ * American Life Insurance Co. (Alico)» * United Security Int. Insurance Co.» * I.N.A. (Surma ny)
$ * Latinoamericana deSeguros| * Citizens Insurance Company.



MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid totschaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BRIDGEN
Bridgeclub «Asiento»
19.30uur 6e en laatste wedstrijd van het

Kersttoernooi; na afloopprijsuitreiking -Rust
& Burgh.

ZEILEN
(Eindejaarsrace)
18.00-20.00uur inschrijvingEindejaarsrace- Zeilhaven Brakkeput.

MOSKOU—Het Afghaanse leger
is een grootscheeps offensief begon-
nen tegen9.000 islamitischeverzets-
strijders in het zuidoosten van Af-
ghanistan vlakbij de grens met Pa-
kistan, aldus de SU- tv. Zij toonde
beelden van granaat-beschietingen
van verzets- bolwerkenen wapen-
toevoerroutes in het gebergte in het
districtKhost.

*****

Eindstand 4,5-1,5
Jan Timman wint schaaktweekamp

HILVERSUM — Jan Tim-
man heeft de schaaktwee-
kamp in Hilversum met Lju-
bomir Ljubojevic met het op-
merkelijke verschil van drie
punten gewonnen.

Zondag was de Nederlandse
grootmeester ook in de laatste
partij het sterkst. Een eindscore
van 4,5 - 1,5 is in eerdere twee-
kampen, met Portisch, Spasski,
Kasparov, Kortsjnoi en Sokolov,
nietvoorgekomen.

Tlmman stuitte de pogingen
vanLjubojevic om in deslotpartij
van zondag tot een beter resul-
taat te komen door tekiezenvoor

het 'Open Spaans', waarbij hij
het ontstaan van complicaties
voorkwam. Naderuil van de da-
mes en drie lichte stukken, ver-
loor Ljubojevic de voorzichtig-
heid uit het oog en Timman liet
de geboden kans niet voorbij
gaan.

De organisator van de twee-
kampen tussen Timman en bui-
tenlandse grootmeesters wil
proberen in december 1988 een
van de kandidaten-wedstrijden
naar Hilversum tekrijgen.

... JANTIMMAN: won metgrote
overmachtdeKRO-tweekamp te-
gen deJoegoslaafLjubojevic met

4.5-1,5...

VOETBAL/KUWAYT — In de
Westaziatische zone van het
Olympisch kwalificatietoernooi
won Kuwayt met 2-1 van Iraq.
SaoedieArabië speelde gelijkte-
genQuatar: 1-1.

0-0-0-0-0
VOETBAL/KOPENHAGEN—De Deense voetbalbond wil het
100-jarigbestaan in 1989vieren
met een sterk bezet vierlanden-
toernooi. Behalve uiteraard De-
nemarken zelf zijn Brazilië,
West-Duitsland en Zweden uit-
genodigd. De drievoudige we-
reldkampioen uitZuid-Amerika
heeftal toegezegdaanhetevene-
ment deel te zullen nemen, dat
van 16 -18 juniin Kopenhagen
wordt afgewerkt.

Nog inschrijving
Eindejaars-race

WILLEMSTAD — Gistera-
vond vond de captainsmee-
ting plaats voor de zondag te
houden Eindejaarsrace voor
zeilvaartuigen.Reeds 45 cap-
tains schreven in voor dit
spektakel, datzich traditiege-
trouw voor een deel in deAn-
nabaaivoltrekt.

Rond de klok van twaalf uur
worden de eerste jachtenvoor de
Handelskade verwacht en tegen
twee uur zal de laatste jacht de
haven verlaten hebben. Dit
kleurrijke schouwspel zal vanaf
elf uur reeds voor het publiek
goed te volgen zijn vanaf de on-
langs geopende Waterfortbogen,
die speciaal voor deze gelegen-
heid geopendzullenzijn.

Wellicht door dekorte voorbe-
reidings- tijd heeft de organisa-
tie een aantal gerenommeerde
zeilersopdeinschrijving gemist.

Vanavond van zes tot achtuur
zal alsnog de gelegenheid be-
staan zich in te schrijven in de
Zeilhaven Brakkeput. Nadere
inlichtingen: tel.: 611776 of
77525.

Het programma ziet er als
volgt uit:
± 10.30uur start Ie jachtZeever-
kenners;
12.00-14.00uur passage St. An-
nabaai;
15.30uur finish Zeeverkenners;
16.00uur After sailparty;
17.00uur prijsuitreiking;
18.00uur bbq-dansant.

...de vaarroute van deschepen tij-
dens deEindejaarsrace, die zon-
dag wordt gehouden. Hieruit
blijkt duidelijk, dat de schepen
zowel vanafPunda als Otroban-
da goedzijn te volgen...

Portugal met moeite
langs Malta (1-0)

LA VALETTA — Een vere-
deld Portugees B-elftal heeft
zondag met opvallend veel
moeite gewonnen van Malta
indelaatstewedstrjjd inkwa-
lificatiegroep 2 voor de
eindronde van het Europees
kampioenschap (0-1).

Portugal speelde ophet eiland
in de MiddellandseZee zonderde
spelers van FC Porto en aanval-
ler Futre van Atletico Madrid.
Voor zesduizend toeschouwers
inLa ValettascoordeFederico in
de74e minuut.Beide landen wa-
ren al uitgeschakeld in de groep,
waarin Italië zich heeft verze-
kerd van deelneming in West-
Duitsland.

De eindstand in groep 2:
1.Italië 813
2. Zweden 8 10
3. Portugal 8 8
4. Zwitserland 8 7
5. Malta 8 2

VOETBAL/PRAAG — Jozef
Venglos is Opnieuw aangesteld
alscoachvanhet nationale elftal
van Tsjechoslowakije. Venglos,
die JosefMasopust opvolgt, was
al trainer van het team in 1982
tijdens de wereldtitelstrijd in
Spanje.

0-0-0-0-0
VOETBAL/LONDEN—Media-
magnaat Maxwell mag de En-
gelse eerste divisieclub Watford
alleenkopen, indienhijzijn aan-
delen in Derby, Oxford en Rea-
ding van de hand doet.Datheeft

<? Football League bepaald.

VLINDERSLAG
Tijdens detweede sessiezater-

dagmorgen werd er wederom
goed strijd geleverd op de hon-
derd meter vlinderslag. Ryan
miste op 0,19 seconde na het
bronsen werdvierde meteen tijd

van 1:08.21, wederom een Cur./
Ant. leeftijds- record. Clubge-
noot Kurt Cratsz behaalde met
1:10.25een negendeplaats. Har-
vey Hinds verbeterde met maar
liefst vier seconden zijn persoon-
lijkrecord en zette een tijd neer
van 1:2.87.

Op de honderd meter
schoolslag waren het Amadou
Juliana en Vladimir Romer die
de show stalen. Ze moesten het
opnemen tegen de sterk zwem-
mende Harlem Hernandez en
Louis Moreno, beiden van
Centro de Natación Montalban.
In een spannende strijd wist
Amadou beslag te leggen op het
goud met 1:17.46, Harlem Her-
nandezwerdtweede met 1:18.28,
terwijl Vladimir het brons voor
zich nam met 1:20.10, gevolgd
door Louis Moreno 0,33 seconde
langzamer.

Tijdens de derde sessie zater-
dagmiddag, wist Therese Fraai
beslag te leggen op een achtste
plaats op de tweehonderd meter
wissel. Op dit wedstrijd- num-
mermoestRyan Jansen hetweer
opnemen tegen Rafael Guijarro
vanLos Cortijos en Harlem Her-
nandez van Montalban. Ryan
gaf goed partij en veroverde het
zilver in een nieuw Cur. /Ant.
leeftijds- record met2:30.42.Ra-
fael eindigde als eerste met
2:27.14, een nieuw Venezolaans
district- record voor Estado Mi-
randa. Harlem Hernandez werd
derde (2:32.13).

RECORDS BIJ WEDSTRIJDEN VENEZUELA
Naam Curagao 'zoemde' onderpubliek

Sithoc zwemclub houdt
eer van Antillen hoog

WILLEMSTAD — Gedu-
rende hetafgelopenweekein-
de heeft een zwem-selectie
van de Sithoc zwem- vereni-
ging in de leeftijds- groepen
tien jaar en jongeren elf tot
twaalf jaar, op uitnodiging
van de Asociación de Nataci-
ón del Estado Miranda, Cara-
cas(Venezuela) deelgenomen
aan de "Copa Club Campe-
stre Paracotos", een interna-
tionaaltoernooi.

Gastclub was Campestre Pa-
racotos met haar prachtige in-
stallaties en faciliteiten voor di-
verse recreatieve sporten in Pa-
racoto op zon veertig minuten
rijden ten zuiden van Caracas.
Wel zesduizend vierkante meter
water- oppervlak aan enkele
zwembaden met glijbanen. De
kinderenhadden danook moeite
om zich geconcentreerd met het
wedstrijd- zwemmen bezig te
houden.

Desondanks wistRyan Jansen
op de honderd meter rugslag
duidelijk te imponeren door met
eenruime voorsprong goudtebe-
halenin eentijd van 1:08.65wat
gelijkeen nieuwCuracaos/An-
tilliaans leeftijds- record elf tot
twaalf jaar betekende. Garrick
Jansen, tweeling broer van Ry-
an,was ookgoedopdreefenzette
een persoonlijke beste tijd neer
van 1:12.58, welkegoedwasvoor
een bronzen medaille. Rafael
Gijarro van Club CampestreLos
Cortijos werd tweede met
1:10.63. Met dergelijke presta-
ties, goud enbrons,vielSithocop
en de naamvan Curagaozoemde
onder de toeschouwers en door
het complex.

WISSELSLAG
Zeer spannend was de wis-

selslag estafette van de jongens
elf tot twaalf jaar met Garrick
Jansen (rug), Amadou Juliana
(school), Ryan Jansen(vlinder)
enKurt Cratsz(vrij). Het Sithoc-
team gooidehoge ogen doorruim
als eerste te eindigen met
4:41.99, goed onder het district-
record (4:46.43) en tevens een
Antilliaans leeftijds- record. Los
Cortijos ging ookvoor hetrecord
en het luktehun ook met een tijd
van 4:43.14, goed voor een twee-
deplaats.

Óp het nummer honderd me-
tervrije slagwaren de Venezola-
nen goed vertegenwoordigd.
Slechts Therese Fraai wist hier
tot deeerste acht door tedringen
meteen tijdvan 1:07.76 opde ze-
vende plaats. Bij devrijeslag es-
tafette bleek de diepte van onze
jongensvan elf tot twaalf jaar.

Wederom zorgden Amadou, W'
an,GarrickenKurtvooreen^de estafette en wisten tae\
4:16.16 beslag te leggen op
brons. Een nieuw AntiH»**"!
leeftijds- record. De Tiburon*8

werden met 4:08.08 eerste, W'
wijl Los Cortijosmet 4:22.70a*1'
de werden.

Uiteindelijk eindige Sithocoj
een goedezevende plaats met'
punten uit een totaal van <"
deelnemende teams. Har»**:
Hernandez van Montalban **5
bij de jongensvan elf tot twa»8

jaardemeestwaardevolle zwe^mer,Ryan Jansen stond hier"*
een eervolle derdeplaats.

PLAATSING XliPlaatsing van declubs: 1)**,
Cortijos 175 punten; 2) Uonf'ban 168pt; 3) CentroItalo 146Pf'4) Bolivariano 119 pt; 5) M
mandad Gallega 110pt; 6) S&\ago deLeón 82 pt; 7) SithocI*r
en 8) Tiburones/Monagas 6»Pj

Al met alkan Sithocterug»6'
op een geslaagde ontmoete
waar de zwemmers allen uitër
kend hun best hebbengedaa"elj
veel hebben geleerd. Men éP8
zich nureeds weer voorbereid,
op de volgende internatio»* 1

evenementen, zoals met e*,
kleine selectie naar Trinid*
einddecember, deelname aqP
CISI op Curagao in de eer»1*

week van januari. ■,
In januari gaan ook alle tr»

ningen weer verder. Er zyn "?*
enkele plaatsen open op °.
zwem- training, de waterbad.
afdeling, de conditie- trainlj£
voorvolwassenen en opdezwefP
lessen. Voor meer inforinaL
kunt u zich wenden tot het 5
thoc- secretariaat, tel. 77834.

IJMUIDEN—Hettransport^
MightyServant 2vanbergingsb^WijsmulleruitLJmuidenismaaO^begonnen aan een opzienbar^,
klus: het transport van het 6,5 »»
joenkilo wegend drijvendhotel v

(
debouwplaats in Singaporenaar Wf
Great Barrier Reefin Austra^j
6000km verderop. Hethoteltelt "T
kamersop 7etages, is90 meter la»*
27 meter breed en byna 30 r&*
hoog.Dereis gaat tweewekenduTT
Tevens verzorgt Wijsmulier a
transport van twee drijvendekB*^nes van de Falkland eilandenn*^Londen, waarzeworden omgebou
totdrijvendegevangenissen, dieJLp
volgens inNewYork moetenwor°
afgeleverd.

*****

I. Fung winnaar
Scorebord nr 16
LH. FUNG, wonende aan de
San Fuegoweg 12, is de win-
naar(es) geworden van het
Amigoe Scorebord-formulier
nummer 16enontvangt daar-
door de aan het Scorebord!

f O-verbonden weekprijs. ï'^Fungkan ten Amigoekau^LopScherpenheuvelz/nl»**
komen om zyn /haar degP^

treffende prijs op te haleo-

AMIGOE-SCOREBORD KLM-
KANSHEBBERS:

1. S. Capello — Argusweg 9
2. l.H.Fung — SanFuegoweg 12
3.D. van Geest — Mercuriusstraat 18
4.E.H.Guato — Cassandraweg 20
5. P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
6.E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
7. G. van 'tHof — Admiraalsweg34
8. A. van Hunen-

Ipskamp — Trompetbloemweg 15
9. J.HJansen — Schout bij Nacht

10. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba _
ll.R.FMesker — Redaweg3B
12.A.Otten — Artillerieweg 17
13.Arte Petronella — Sta. Cruz 37 Aruba
14.H.Rodriguez — Avesweg 11
15.Peter Smit —Flairaweg 11
16. J.F.W.G.Snvjder — Van Staverenweg 11
17.P.Steenbakkers — Christinalaan 9
18.Albertvan Trikt — Phoenixweg7
19.EdwinTromp — Westpunt 3 Aruba

Voor de beide standenlijsten
vanhetbetaald voetbalzie de
Amigoe dd. maandag 21 de-
cember.

PIEDRA PLAT — Ten huize
van voorzitter JohnCroes hadtij-
denseenKerstdiner dehuldiging
plaatsvan de ledenvandePiedra
Plat Boxing Club. Het bestuur
wilde hiermee de amateurbok-
sers bedanken voor hun inzet in
het scheidende jaar.De uitrei-
king van plakkaten en medailles
werdtoevertrouwd aan de minis-
ters Watty Vos (Sportzaken) en
Mito Croes (Welzijnszaken), zo-
als op dezefoto ter<!en is.

VOETBAL/MILAAN—Juventus
heefthetberoep tegen^tdi>'

zettingvan deuitslagvan d» v
el tegenCesena verloren. J" $
tus raakte als strafvoor n j,
het veld geworpen vuurw
waardoor een Cesena-sp6l^^
wondraakte, beidepunten»
De commissie van beroep^
geen aaneleiding die uitsP
te wijzigen.o-o-o-o-o
VOETBAL/HAMBUK(i"^dep
Joegoslavische doelman
Pralija, die onlangs door &

burger SV na een zeeTjge<
dienstverbandopstraatwB,^
zet.heeftaangeboden aitez.pg
zienvan eenfinanciële reg

als deWestduitse clubfeZfcd
gaanzonder een transfer
te vragen. De 29-jange/J■ #
heeft aanbiedingen ft^gpli*
van zijn oude club Hajdu*
en Partizan Belgrado.
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Nieuwe sortering
ADIDAS

sportkleding!
Sporttassen in alle kleuren en modellen.

DUDLEY softball de enige erkende,
door deSoftball Bond!

Grote sortering DUNLOP tennisrackets.

Ongeëvenaard op sport- en autogebied.
S (TXTpv SaliftaTel: 611877,Suffisant.Tel: 86615. Otrobanda.Tel: 623816 -F
f \ i. E. i ♦_ . I*

Vi/ de jongh*/spofthuis n.v.

/%%» Cetron Stereo 2652
Tl^4 SPECIAL CASH FL. 489,-

-====^-^jy of 3 maanden van Fl. 205,-

II- SPECIAL CASH FL. 315,- BB STrl^^r; UU
It"'"'■:. of 3 maanden van Fl. 130,- H ÜWIBBHHWIf ""- [■

-
Regina gasfornuis IC jÜSI tSÜtsA
of 3 maanden van fl. 125,- ** 1

of 3 maandenvan fl. 299,-' SPECIAL CASH FL. 550,-
-of 3 maanden van fl. 220,-

GoldstarTV9oBo """""ISHHIIHUSPECIAL CASH FL. 669,-
-of 3 maanden van fl. 275,- ■ A
Cetron Ijskast 2855
SPECIAL CASH FL. 625,-
-of 3 maanden van fl. 250,- _

■ ...—. J#% «««V Zeelandia Tel: 613333 j



Gullit weer beste man in veld

AC Milan wint derby
tegen Inter Milan (1-0)

MILAAN —AC Milan heeft
bondag in de Italiaanse com-
petitie de derby tegen Inter
toet 1-0 gewonnen. Het doel-
punt viel al in de derde mi-
toiut. Ferrit werkte de bal in
*)gen doelonderdreigingvan
pullit. Nederlandsbeste spe-
*fhad weer een uitstekendedag. Bij hem begonnen allea«nvallenvan AC.

Het was een sensationeel duel
*et hoge amusementswaarde.*C Milan behield door de over-
timing de tweede plaats op de

ranglijst. Bij dewedstrijd waren
zeer uitgebreide veilig-
heidsmaatregelen getroffen na
de bomontploffing rond de Ro-
meinse doelmanTancredi. Er de-
denzich geen incidenten voor.

Titelverdediger AC Napoli
bleef lijstaanvoerder met drie
punten voorsprong op AC Milan
dankzijeen ruime zege op Hellas
Verona: 4-1. Maradona was
spraakmakend in de weer. Hij
scoorde eenmaal en miste een
strafschop. Bij Verona ontbra-
ken zeven basisspelers. Vier
door een schorsing, onder wie
Élkjaer-Larsen, drie wegens
blessures. Bagni opende de score
vanaf25meter in de 14e minuut.
Een kwartier later werd het 2-0
door Giordano op aangeven van
Careca. Kort daarna trof Bagni
zijn eigen doel. Napoli's derde
doelpunt was van Maradona.

De Argentijnse ster schoot in
de slotfase een strafschop uitste-
kend in. Doelman Giulianigokte
op de goedehoek, reddebijzonder
fraai enoogstte zelfs een applaus
van de verbaasde Maradona. In
de slotminuut maakte Giodano
nog 4-1.

Tancredi stond weer in het
doel van AS Roma. Zijn ploeg
haalde tegen Pescara de hoogste
score van de dag: 5-1. Twee doel-
punten werden gemaakt door
Agostini. Sampdoriahieldin Tu-
rijnJuventusop 1-1.Rush speel-
de goed, maar was onfortuinlijk
indeafwerking. Cabrini scoorde
1-0, Vierchowod maakte gelijk.
Juventus moest het stellen zon-
derLaudrup, dieziek in bed lag.

Bowling gewonnen
door Elden Leest
enMirthaThielman
ORANJESTAD—Hetbow-

to>gtoernooi, datopgedragen
j^erdaan oud-speler Oscar
"*rt, werd bij de heren ge-ronnen door Elden Leest en
wj.de dames door Mirtha
l«ielman.

Het toernooi werd in het Ca-
toacuri Bowling Center geopend
toet het volkslied en de eerste
"alworp door Alyssa Hart,
'°chter van Oscar Hart. Elden
i*eBt werd kampioen met een
?j*l high series.Hierna volgden:N*ck Nichols (904), Lucho Pan-
iek(880),RichardLopez Hen-n<luez (874), JamesFuchs (836)
jtoSimon deCuba (754). Dames-**oipioen Mirtha Thielmanhad
660high seriesvan 794. Nahaar

Eveline Oduber (793),
J*°nique Ponson (765), Marina
2*B(764), VioletaLaclé (746) en
lt<ibaSolognier(6B3).

UITSLAGENEN STAND
Ascoli-Fiorentina: 3-0;Como-

Torino:0-0;Empoli -Cesena: 2-2;
Internazionale - AC Milan: 0-1;
Juventus - Sampdoria: 1-1; Na-
poli - Verona: 4-1; Pisa - Avelli-
no: 0-0; Roma -Pescara: 5-1.

De stand:
l.Napoli 12 21
2. AC Milan 1218
3. Sampdoria 12 17
4. ASRoma 12 15
5. Juventus 1213
6. Internazionale 12 12
7. Cesena 12 12
8. Verona 12 11
9. Fiorentina 1210
10.Pescara 12 10
11. Torino 1210
12.Pisa 1210
13.Ascoli 1210
14.C0m0 12 9
15.Avellino 12 5
16. Empoli 12 -4

Omplaats in wereldtitel-strijd
Tweekamp tussen dammers
Clerc en Van der Zee nodig

DORDRECHT — VoorRobr'erc en Hendrik van derZee
J^gthet vorige weekin Mos-sou geëindigde toernooi om'eEuropese damtitelnogeen
ü!engstuk.

("«ij bestuur van de we-
/lddambond (FJDM) besloot
jn debeide Nederlandse spelers

herkampover zes partijen

moeten uitmaken wie uiteinde-
lijk als derde zal eindigen achter
Europees kampioen GerardJan-
sen en deRus Virni.

Die plaats geeft rechtstreeks
toegang tot het toernooi om het
wereldkampioenschap, dat vol-
gend jaar in Brazilië wordt ge-
houden.Mochtnazes partijende
stand gelijk zijn, danzal het lot
debeslissing brengen.

Het bestuur van de we-
relddambond kwam tot deze op-
lossing omdathet huidigeregle-
ment niet voorziet in de situatie
zoals die zich in Moskou voor-
deed.De herkamp wordt door de
Koninklijke Nederlandse Dam-
bond georganiseerd.

"Dat bij een gelijke stand het
lot moet beslissen, vinden wij
ook niet gelukkig, maar er moet
zo snel mogelijkeen eindeaan dit
Europees kampioenschap ko-
men", aldus FJDM-voorzitter
Piet Roozenburg. "De verliezer
krijgt immors nog een kans zich
voor het wereldkampioenschap
teplaatsen tijdens het in april te
houden nationale kampi-
oenschap."

"^ROB CLERC:tweekamp tegen
an derZee noodzakelijk voor

o
en plaats bij het wereldkampi-en schap dammen in Brazilië

volgend jaar...

Drieploegen aan leiding

Weinig doelpunten in
Schotse competitie

BC?DINBURGH8C?DINBURGH - In de
(j otse eerste divisie waren

het afgelopen
*eHeinde °P de bon. In zes
jJj^trijdenwerdslechtsvyf-
jr^gescoord,waarvantwee
*** meigen doel.

U»_f toPper tussen de lijs-
Celtic en Aber-

*ch *J' beide al tien duels
ije J^eenongeslagen, lever-
ge,, ,fn beslissing op en ookT*11doelpunten. Naastecon-

current Hearts kon niet pro-
fiteren en moest tegen Dun-
dee, dat in de voorgaande
twee duels dertien keer doel
trof, ook al genoegen nemen
met 0-0.

Glasgow Rangers tekende
voor veertig procent van de
dagproduktie,alkwam diete-
gen Motherwell ook niet erg
overtuigend tot stand. Eerst
schoot John Phillibean in ei-
gen doelen tienminuten later
bepaalde Ally McCoist de
eindstand op 2-0 door een
strafschop te benutten. De
kampioen is het leidende trio
daardoor genaderd tot op
drie punten.

De uitslagenen de stand:
Celtic - Aberdeen: 0-0; Dun-
dee - Hearts:0-0; Dunfermline- Morton: 1-1;Hibernian - Fal-
kirk: 0-0; Motherwell - Glas-
gowRangers: 0-2; St. Mirren -
Dundee United: 0-1.

De stand:
1. Celtic 2538
2. Hearts 2638
3. Aberdeen 2638
4. GlasgowRangers 25 35
5. Dundee 25 31
6. Dundee United 2625
7. Hibernian 2623
8. St. Mirren 2622
9. Motherwell 2617
10.Dunfermline 2617
11.Falkirk 2514
12.Morton 2610

VOETBAL/CAIRO -De Afrikaanse
voetbalbeker voor club-

jtajSllBgewonnen door Natio-
nal mt EByPte-In de tweede
duizLw®dstrijd, voor negentig-
er, m in Cairo,
lal vi!ae10naI met 2-0van E1 Hi-W;.?£<ïedan- Het eerste duel<2üLO-0 geëindigd.
Vni^„ 0-0-0-0-0 ~
rC^TBAL/ZUERICH-FCü^aee, m mei verliezend fina-
ls "*de strijdom deUefa-beker,g>et70.00 guldenbeloond voo;
<*>!»,£■ rag van zÜn fans- Eende^?18Sle van deFifa verleendeJar^fVoor heteerHt wegenshet
Van a o

g v°orbeeldige gedragBbT"*e Schotse fans. Na de wed-

C « 1achterstand niet goed
2wlÜiorden gemaakt, kreeg desta!^se Ploeg in Dundee eenovatie vanhetpubliek

Liverpool evenaart 38 jaaroud clubrecord
Liverpools voorsprong door
stadgenoot Everton vergroot

LONDEN —Liverpool, mo-
menteel de ongenaakbare
gangmaker en lijstaanvoer-
der in de Engelse eerste divi-
sie, heeft zaterdag een 38 jaar
oud clubrecord geëvenaard.
Viaeen 1-0overwinningop de
heftig tegenstribbelendedeg-
radatie-kandidaat Sheffield
Wednesday bleef Liverpool
voor de 19e achtereenvolgen-
dekeer ongeslagen. De Schot
Gary Gillespie bezorgde de
thuisclub in de76eminuut de
veertiende overwinning van
het seizoen.In 1949 begonLi-
verpool de competitie met
tien zeges en negen gelijke
spelen.

De veelvoudiglandskampioen
liep opnieuw verder weg van de
concurrentie.De. helpende hand
werd daarbij toegestoken door
stadgenoot Everton, dat het als
tweede geplaatste Arsenal een
gelijkspel afdwong: 1-1. De Lon-
dense vereniging zag de
achterstand op Liverpool, dat
ook nog een wedstrijd minder
heeft gespeeld, daartoe groeien
tot zeven punten. Arsenal had
nog geluk ook. Een dubieuze
treffervan David Rocastle voor-
kwamtien minuten voor tijd dat
Everton drie puntenrijker werd.

Manager Colin Harvey moest
zelfs van de bank af om samen
met aanvoerder Peter Reid deklopjacht van Everton-spelers
op scheidsrechter Ken Redfe-
arns tot staan tebrengen. De ar-
biter reageerde niet, toen Ro-castle, die volgens de Everton-
aanhang en ook objectievere
toeschouwers metersbuitenspel
stond, gemakkelijk het doelpunt
van Dave Watson uit de eerste
helftteniet kon doen.

Nottingham Forest en
Manchester United naderdenArsenal iets door deuitwedstrij-
dentegenrespectievelijk OxfordenPortsmouthtoteengoedeindete brengen. Centrale verdediger
Steve Bruce, die vorige weekdoor Manchester United voor
een kleine drie miljoen gulden
bij Norwich werdweggelokt,be-
gon zijn dienstverband niet al-leen meteen overwinning,maar

ook met een goede prestatie. In
de Zuidengelse havenstad
maaktehij indrukalsback. Aan-
voerder Bryan Robson zette de
Mancunians na ruim een half
uur op voorsprong. De veertien-
de seizoen treffer van Brian
McClairbrak inhetbeginvan detweede helft de weerstand van
Portsmouth.

Nottingham Forest trok zich
in Oxford niets aan van de door
Nigel Clough, dezoonvan mana-
ger Brian, in de eerste helft ge-
miste strafschop. Narust gafde
club uit Londen de opponent
voetballes. De inspirerende mid-
denvelder Neil Webb legde de
basis voor deverdiende zege, diegestalte kreeg door treffers van
BrianRice en CalvinPlummer.

De Braziliaan Mirandinha
leek in de78e minuut de positie-
ve reeks van zijn Engelse
werkgever Newcastle te verlen-
gen door devoorsprongvan West
Ham United te nivelleren. De
Hammers, dievlak na de hervat-
ting op 1-0 waren gekomen door
StewartRobson, legden zichniet
neer bij een puntendeling. Paul
Ince bewees seconden na de ge-
lijkmaker van Mirandinha de
juistheidvan die instelling.

UITSLAGENEN STAND
Arsenal - Everton: 1-1; Liver-

pool - Sheffield Wednesday: 1-0;
Oxford- NottinghamForest:0-2;
Portsmouth - Manchester Uni-
ted: 1-2; West Ham United -Newcastle: 2-1; Luton Town -Southampton: 2-2; QueensPark
Rangers - Coventry: 1-2;
Wimbledon - Norwich City: 1-0;
Charlton - Chelsea: 2-2; Derby
County - Tottenham Hotspur: 1-
2.

De stand:
1.Liverpool 1947
2. Arsenal 20 40
3. Nottingham Forest 1837

4. ManchesterUnited 1935
5. Everton 2034
6. Queens Park Rangers 20 32
7. Wimbledon 20 28
8. Chelsea 20 28
9. WestHam United 20 26
10.Luton Town 1925
11.Southampton 2025
12. Tottenham Hotspur 2025
13.Derby County 19 24
14.Coventry City 20 24
15. Newcastle 19 22
16. Oxford 20 22
17. SheffieldWed. 2021
18.Portsmouth 2019
19.Watford 1917
20. Charlton 2015
21. Norwich 2015

Topscorers
eerste divisie
DEN HAAG — Boere (De

Graafschap) en Janssen(NEC) hebben de achtervol-
ging ingezet op de dit wee-keinde niet gevoetbald heb-
bende leider Van de Wiel(RKC). Na het weekeinde
staan Boere, die de gelijkma-
ker scoorde tegen GA Eagles
(1-1) en Janssen (tweemaal
succesvol tegen Telstar), opdertientreffers. Altijdnog ze-
ven minder dan de zuiverschietende spits vanRKC.

De topscorerslijstzieter als
volgt uit:
1. Van derWiel (RKC) 20
2. Boere(Gra) 13Janssen (NEC) 13
4. Van derArk (Cam) 12
s.Talan(Vit) n6.Brard(RKC) 10
7. Verbeek (MW) 9

Vroomans (Ein) 9
Small (Vit) 9
Elberse (Gra) 9

11. Van deBrink (Wag) 8
Baardmans (NEC) 8
Van deBrom (Vit) 8
Arts(MW) 8
Maas (Ein) 8

16. De Jonge (Hee), Haver-
kort (Cam), Ten Caat (Vee),
Schapendonk (RKC),
Radstaat (NEC), Vander-
broeck(MW), Arts (NEC) 7

Verrassende nederlaag Club Brugge
FC Antwerp met 7-2 winst
ongeslagen winterstop in

BRUSSEL—FCAntwerpis
met opvallend gemak ook de
negentiende ronde van de
Belgische voetbalcompetitie
ongeschonden doorgeko-
men. Racing Jet werd in het
Bosuil-stadion achteloos met
7-2 opzij geschoven, waar-
door de selectie van George
Kessler nu tenminste een
maandlangmag genietenvan
de ongeslagenstatus. XV Me-
chelen steegvia deverdiende
zege bij StandardLuik (1-0)
naar de tweede plaats,
dankzij de verrassende ne-
derlaag van naaste concur-
rent Club Brugge. De Brugse
ploeg wilde Henk Houwaart
zo vlak voor de winterstop
een zege cadeau doen, maar
sneed zich bij dat streven le-
HJk in de vingers door de de-
fensie schromelijk te ver-
waarlozen. GastheerBeveren
profiteerde liefst vijfmaal: 5-

FC Antwerp overklaste het
onderaan bungelende Racing
Jet volkomen, al kwam dat op-
nieuw pas in de tweede helft tot
uitdrukking in de cijfers. Na 45
minuten stonddetrotse lijstaan-
voerder met 3-2 voor. De Brus-
selse tegenstander namzelfs een
voorsprong door een treffer van
Jiddy Jaspers,maar lang duurde
aatplezier niet. De 19-jarige

aanvaller Severyns scoorde drie
keer, MarkVandelinden, debes-
te man van hetveld, had twee-
maal succes. Racing Jet haalde
het laatste fluitsignaal van
scheidsrechter Schelings niet
metelf man. De arbiter stuurde
Dessy in detweede helft van het
veld, nadienstweede gelekaart.

Standard Luik bood Aad de
Mos'KV Mecheleneenhelft lang
redelijk partij, maarvergat in de
rust alle goede ideeën. Het even-
wicht werd dan ook terecht ver-
stoord door een doelpunt van
Raymond Jaspers, die na een
vrije trap van Erwin Koeman
raak kopte.

Anderlecht hadalle moeite de
achterstand op dekoplopers niet
noggroterte latenworden.Loke-
ren nam brutaalweg de leiding
doorBrunoVersavel naeen vlot-
te counter. De voorsprong had
zelfs groter kunnen zijn, wan-
neer scheidsrechter Laeneers
naar de strafschopstip hadgewe-
zen na een overtreding van Kes-
hi. Hetbetekende deommekeer.
Anderlechts dure huishouding
gingbeter draaienen ookscoren.
Keshi, Andersen en Gud-
johnsson zorgden voor 3-1, Adri
van Tiggelen veroorloofde zich
een strafschop te missen en op-
nieuw Bruno Versavel ver-
zachtte depijn vanLokeren in de
laatsteminuut.

Club Brugge was naar Beve-
ren getogen om hoe dan ook te
winnen. Trainer Henk Hou-
waart heeft zich zitten te verbij-
ten. De aanvalslust stemde de
oud-Hagenaar warm, de defen-
sieve onachtzaamheid droef.
Beveren profiteerde lachend.
Fairclough (2), Peeraer (2) en
Vervaest scoorden voor de thui-
sploeg. Ceulemans en Mamadou
deden iets terug op momenten,
dat doelpunten nog slechts
nietszeggende feitenwaren.

0-0-0-0-0
SCHAATSEN/DEN HAAG—Naar aanleiding van de goede
prestaties in de cyclus wedstrij-
denom dewereldbeker in Calga-
ry heeft het Nederlands Olym-
pisch Comité besloten JanYke-
ma, Menno Boelsma en Ingrid
Haringa toe te voegen aan de
schaatsploeg voor de Olym-
pische Winterspelen in Calgary.
Zewerdenbenoemd totpotentië-
lekandidaat. Het NOC hadeer-
deral GerardKernkers, Leo Vis-
ser,HeinVergeer,GeertKuiper,
Yvonne van Gennip, Marieke
Stamen Petra Moolhuizen aan-*
gewezen. De tien rijders dienen
begin januari slechts vormbe-
houdte tonen opdenationale af-
standskampioenschappen in
Heerenveen, voor afvaardiging
naar Calgary.

Jaarprogramma 1988bekend

Formule 1-seizoen
start in Rio de Janeiro

PARIJS — De reeks van
zestienwedstrijdenom dewe-
reldtitel in de formule-1 be-
gint op 3 april met de Grand
Prix vanBraziliëinRio de Ja-
neiro, twee weken later dan
aanvankelijk de bedoeling
was.

De Internationale Autos-
portfederatie (FISA) maakte
vrijdag de definitieve race-
kalender bekend. Die moest op
verschillende plaatsen worden
gewijzigd, doordatdeGrotePrijs
van Mexico op het Rodriquez-
circuit, als tweede van het sei-
zoenvoorzien, nietopdevastges-
telde datum kan worden afge-
werkt. Dezewedstrijd isverscho-
ven naar 5 juni.Het GP-seizoen
eindigt op 13 november in Aus-
tralië (Adelaide).

Als plaats van handeling voor
de Engelse GP werd het circuit
van Silverstoneverkozen boven
Brands Hatch.De bazenvan Sil-
verstone hebben met de con-
structeurs- vereniging (FOCA)
een vijfjarig contract afgesloten
voor huisvestiging van het eve-
nement. De Britse bond (RAC)
ziet het Formule 1-circuit liever
afwisselend opBrands Hatch en
Silverstone.

De Grote Prijs van Canada is
voorlopig van de agenda ge-
schrapt en op de reservelijst ge-
zet. Vorig jaarviel derace uitna-
dater onenigheid was ontstaan
tussen tweeconcurrerendebrou-
werijenover desponsoring.

HetGP-seizoen 1988zieter als
volgt uit:
3 april: GP van Brazilië (Rio de
Janeiro); 1 mei: GP van San Ma-
rino (Imola); 15mei: GPvan Mo-
naco (Monte Carlo); 5 juni: GP
van Mexico (Rodriquez-circuit);
19 juni: GP van de Verenigde
Staten (Detroit); 3 juli: GP van
Frankrijk (Le Castellet); 10 juli:
GP van Engeland (Silverstone);
24 juli: GP Van West-Duitsland
(Hockenheim); 7 augustus: GP
van Hongarije (Budapest); 14
augustus: GP van Oostenrijk
(Zeltweg); 28 augustus: GP van

België (Francorchamps); 11 sep-
tember: GP van Italië (Monza);
25 september: GP van Portugal
(Estoril); 2 oktober: GP van
Spanje (Jerez de laFrontera); 30
oktober: GPvan Japan(Suzuka);
13 november: GP van Australië
(Adelaide).

Reserve: GP van Canada
(Montreal).

... DIEGO MARADONA:
applaus voor dekeeper die zijn

strafschop stopte...

De Graafschap en Veendam latenpunt liggen

Duel Cambuur-Excelsior
gestaakt wegens vuurwerk

DEN HAAG—Veendamen
De Graafschap zijn er het af-
gelopen weekeindenietin ge-
slaagd gebruik te maken van
de vrije dag van koploper
RKC en twee competitiepun-
ten inte lopen. Veendam liet
een punt liggen op Wage-
ningse berg (2-2) en De
Graafschapkwam vooreigen
publiek niet verder dan een
gelijkspel tegen Go Ahead
Eagles (1-1).

De beslissing wie de tweede
periodetitel achter zijn naam
mag zetten, zal pas na de win-
terstop vallen. Uit het groepje
kandidaten vielSW afdooreen
nederlaag bij MVV (0-4). De
eerste helft verliep zonder dater
werd gescoord. Na rust opende

Thai de score in de 63e minuut
voor MVV. Vanderbroeck ver-
hoogde de score in de67e en 70e
minuut tot 3-0. Braken liet de
1500 toeschouwers in Maas-
tricht nog eenmaal (tien minu-
ten voor tijd) juichen.

Groeleken gafGo Ahead Eag-
les in de 22e minuut een voor-
sprong tegen De Graafschap.
Eenkwartier later trokBoere de
stand weer recht. Doordat het
een streekderby betrof, zaten er
bijna 5000 toeschouwers op de
tribune in Doetinchem.

De meeste kijkers waren
echter in Leeuwarden te vinden
(5700) bij het duel tussen Cam-
buur en Excelsior. Na ruim een
uur voetbal mochten zowel pu-
bliek alsspelersvertrekken. Een

uit het publiek gegooid stuk
vuurwerkbij eenhoekschop voor
Cambuur, was de druppel die de
emmer voor scheidsrechter De
Munnik deed overlopen. Daar-
voor reeds hadhij al heel duide-
lijk gemaakt dat bij herhaling
(er wasaleerderwatgegooid)het
duel onmiddellijk zou staken.
Mike Snoei van Excelsior werd
met een hoofdwondperbrancard
van hetveld gedragen. Ook de
Rotterdamse doelman Carlo La-
mi voelde zich onwel. Hij had
braakneigingen en zijn trom-
melvliezen waren flink
geïrriteerd.

De Leeuwardense politie kon
de dader niet arresteren. Hij
werd doorvoornamelijk jeugdige
omstanders in bescherming ge-
nomen. Een ander deel van het
publiek schold depolitie uit om-
dat men er nietflink op los had
geslagen.

De stand was op het moment
van staken 3-1 voor Excelsior.
Een 1-0 voorsprong (Payne)
werd door Andre Wasiman in de
14e en 27e minuut omgebogen
naar èen 2-1 voorsprong voor de
Rotterdammers. De Nooyer
scoorde in de60e minuut3-1, al-
vorens de wedstrijd definitief
werd gestaakt.

Veendam heeft in Wagenin-
gen hard moeten werken voor
een punt. Steven van de Brink
gafdethuisclub na bijnaeenhalf
uur spelen een voorsprong, die
knap werd verdedigd. Maar de
spanning werd op het einde
haast ondragelijk. Nadat Steen-
ge Veendam weer naast Wage-
ningen had gebracht, scoorde
een minuut later Opsterhuis al-
weer 2-1.Hetwas tenslotte Hui-
zingh die drie minuten voor tijd
2-2 inschoot.

Hekkesluiter Heracles
stuntte doorin eigen huis Heer-
enveen met 1-0teverslaan. Inde
67e minuut schoof Degenaar de
bal in hetFriese doel.

Vitesse mistezijn directekans
zich voor de na-competitie te
plaatsen door detweede periode-
titel tepakken. De Arnhemmers
speelden in en tegen Emmen ge-
lijk (1-1). Emmen nam via Kos-
ter in de tweede helft een voor-
sprong, maar zes minuten voor
tijd was Van der Brom de makervan de gelijkmaker.Door ditge-
lijkspel staatdeArnhemseploeg
voorlopig tweede achterRKC,
maar kan op 9 januari achter-haaldworden doorVeendam, dat
bij winst in de thuiswedstrijd te-
genMW die tweede plaats dan
overneemt op een beter doel-
saldo.

Dopingzaak Jeannie
Longo geseponeerd

PARIJS —De Franse Wie-
lerfederatie (FFC) heeft, ge-
hoorgevend aan de oproep
van voorzitter Germain Si-
mon,besloten de dopingzaak
tegen wereldkampioene Je
annieLongo te seponeren.

Longo werd positiefbevonder
na haar geslaagde wereldre
cordpoging op de drie kilometei
in september in Coloradc
Springs. In haar urine werden
sporen van Efedrine aangetrof-
fen. De Francaise was zich van
geenkwaad bewust enveronder-
stelde, dat hetpositiefreageren
bij de dopingcontrole te maken
zou kunnen hebben met een
kruidenkuur, dieze hadgevolgd
om van pijn in de benen af te
komen.

Simonviel haarbij enverzochl
de FFC de zaak als afgedaan te
beschouwen. Hij was van me-
ning, datLongo, dieeenstrafbo-
ven het hoofd hing van max-
imaal zes maanden schorsing,
volkomen te goeder trouw is en
twijfelde bovendien aan de kwa-
liteit van de procedure bij de do-
pingtest. De FFC zal erbij de in-
ternationale wielerunie op aan-
dringendathetrecord vanLongo
op de driekilometer, maar ook
die op de vijfen twintig kilome-
ter en het uurrecord die nadien
nog tot stand kwamen, worden
erkend. Bovendien zal worden
gevraagd om maatregelen, die
onzorgvuldigheden bij de do-
pingcontrole uitsluiten.
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EMHKUM
Bij aankoop van

een fles

COLCAFE^van 170 gr. ■ontvangt'O ~
10 ym

QUALITY
STAMPS

GRATIS
EXTRA COUPON

Bij aankoop
van een blik

FRISIANA KELK
quick & creamy

1800 gr.
ontvangt U

SSmmwmmm9mmmmmm
QUALITY 1
STAMPS \

GRATIS 1
EXTRA COUPON!

Bij aankoop van
een pak

BESCHUIT
OXFORD

Lemon of Vanille
creams 100 gr.
5

m
QUALITY
STAMPS

GRATIS
EXTRA COUPON

Bij aankoop
van een blik

BOTER
Golden Fern

2kilo

sam
QUAUTY
STAMPS

GRATIS
EXTRA COUPON

Bij aankoop
van

2 produkten van

SPECERIJ
DURKEE

m
QUAUTY
STAMPS

GRATIS

SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN^jjfj^SM
brengt fzVijjE

VREUBDENHIL*r
| MARIE PAWPOEN II DERUYTEBKADE || COLON || CASH & CABRyH **

een SUPERCAMPAGNE ven ffl^

Nu veel meer zegels die U kunt inwisselen tegen prachtige geschenken
bij ons inwisselkantoor bij Colon. fPPË

VREUGDENHIL C^#S^^^nREUGDENH iL sP
SUPERMARKET SPECIALS: M^^AnRY (fézfl
CHICKEN LEGS 5 LBS 5.25 l*A«lfl/j^I»AIUIW V£^^V
ALAPARILLASTEAK AKILO 5.75 «
STOOFVLEES /2KILO 4.40 | SOLOMO, FAM. PAK.: KILO 10.50
NASSI VLEES /.KILO 4.50 S HELE LOMITOFAM. PAK KILO 15.60
LENDE ROLLADE /a KILO 7.00 j RUNDER GEHAKT FAM. PAK KILO 4.98
VARKENSROLLADE /.KILO 7.00 9 LÖINRIBS, DOOS VAN 10 KILO 39.00
SPARERIBS ZaKILO 2.25

LUNCHPAKKET- ! VOOR DE VLEESKENNERS:
LunvnrHi\i\E i - « uschoice striploin, aan eenstuk kilo 16.50
100 GR. JONGEKAAS ) - AO g USCHOICE STRIPLOIN,GESNEDENIN PLAKKENKILO 17.95
100 GR. BERLINER LEVERWORST ) 1 B*jQ gj UST-BONE STEAK, GESNEDEN KILO.. 20.54
100 GR. BOTERHAMWORST ) f

KERSTPAKKET:
ONS REEDS BEKENDE VLEESPAKKET: i Ik,lopekele \ r ot AA

ï * 1 KILO MAKREEL f /■OfiUV]StowS^sE..^.^N.::::::::::::.:::.i o>l co I IKIL°GEZOUTEN»"■ J
1 HELE KIP ) Z4iso Ü? ons Cash & Car|,y afdeling nu beter dan ooit!
1 KILO SOEPVLEES ZONDER BEEN ) Geheel gemoderniseerdom U nog beter van dienst te kunnen zijn.
1 KILO RUNDERGEHAKT ) U kunt nu per stukkopen óf in fam. pakket.
■ ~_„ ,/ixu/^ o-»e 2f Zeer redelijke prijzen.

HEERLIJKE WITTE DRUIVEN /KILO 2.75 g m QQk |n Vreugdenhil Cash & Carry.
DAILY SUN ORANGE JUICE 4b UZ z.59 ,g Vreugdenhil Cash & Carry blijft Uweconomische Shopping Center.
KELLOG'S CORNFLAKES 200 GR 1.25 % 7 '
SPECULAAS MEESTERHAND 400 GR 2.15 $ Binnenkort ook een slagerij tot Uw beschikking met persoonlijke bedie-
LIMONADESIROOP TIP TOP S n'ng» waarv,ees en vleeswaren gesneden worden waar U bij staat.
VERSCH. SMAKEN,FLES VAN %LITER 1.99 8 \/ftrt, ja fftaew,«a„ „rnte unAr»9W.
zak metchocolade repen musketiers J Voor de feestdagen grote voorraad:
VAN 16 OZ.,TOTAAL 24 STUKS 4.95 Kalkoen, kant en klare ham, boneless party ham, rock cornish game

hens, eend, konijn, ayaka, gezouten zalm, pekelé, hotsmoked haring,
SUPREME USA MOTOROIL NO 30 HEAVY DUTY 1.75 hotsmoked makreel, filleted smoked eels. Verschillendeproducten „Ou-
VLOEIBAREZEEP TENDERROZE 12 OZ 1.45 wehand" zoals: rolmops, haringrugjes, braadharing, haring in Madeira
PITUSA TOILETPAPIER 4 ROL 2.39 % Marinade, zure haring in verschillende dipsauzen, etc. L^.
«^<«^<«^>«^!««!w^^^^i»^'«^^^»»^»^!s«Kai!sf»^^^^_ # In onze drank-afdeling specials die wS&^MBSy&
l Prpttivp Kpr^tdnvpn pti /Tc^ i 9eWi9z,inïooraltesuPe"afketsendeCash&Ca^lßipf
3 1 f tllll:V I\VI 3lUUlfVil Crl/ /S^k) " SHERRY GIL GALAN, DROOG OFZOET.%LTR 7.15 ISÊmWIYW^l ~ Y1 " T§.T- " t\ JSmttzX * PONCHEKUBA %LTR 7.98 t^JSK^mmk^^mm^t ItPIukIzIO NlPlËXVinnr IM? 9~ s whisky white label 3/4Ltr 19.98
i vjviuiuug iyivuwjuui ky/ l , Eenqrote sorten -wijnen endranken oA:

«"*"~~"""""""'"*?M'^ - Franse wjJn Schroder en Schyler.
In de maand december is erKoopavond op: /^—-^ y

Caribe en Cash & Carry tot 9 uur. f 3 Openingstijden van Cash
Colon tot 8.30 uur. /K~*^>'-~K & Carry, uitgezonderd zo-
Dinsdag 22 december non stop open. a,s reeds vermeld:
Woensdag 23 december non stop open. \fljrVi* \'W BffigTmi ,
Woensdag 30 december non stop open. IP^!| 08.00 -12.00 uur (Tjirisfma£
24 december en 31 december [ mer\ Xw^/^k 14.00-19.00 uur—2l
zijn alle supermarkets en de IS9 M EaSI HL^MBM
Cash & Carry non stop open tot 16.45 uur. N^-A\\ ■■"■■

EXTRA COUPüHJBij aankoop van
een pak

CROWN TEA

BJ
QUALITY
STAMPSGRATjSj

EXTRA COUPÓNI
Bij aankoop
van een
zak
HollandseAARDAPPELS

grootm
QUAUTY
STAMPS

GRATIE
EXTRA COUPÖfI

Bij aankoop
van een blik

GROENTEN
King Cole
ongeacht de grote

&
QUAUTY
STAMPS |GRATIgIj

EXTRA COUPO"
Bij aankoop va"
een blik.

ROOIBIEÏ
EMHA
720 ml.

£0
QUAUTY
STAMPS

GRATIE
ÊTfRACIUP" 1'

Bij aankoop
van
een blik

CORNED BEEf
u VINZ,I2°Z-

QUAUTYSTAMPSGRATIE
■■Ml EXTRA COUPON I■■■■ ■BBBIIEXTRACOUPONiaaBÏ| Xl ■■■iIEXTRA COUPONIMBJ B« 888 I EXTRA COUPON I

JlOO GRATIS! |150GRATIs! |25D GRATIS! j3SOGRATi£)
■ Quality Stamps | j Quality Stamps ! ! Quality Stamps S j Quality Stamps!

I bij aankopen tot YS% bij aankopen tot Ym^i bij aankopen tot fS% bij aankopen tot Tjpl
een bedrag van IS J een bedrag van Tb?T een bel*ra3van \j\ i een bedrag van jWj?

LF. 150,-- SSS F.250-* quauw F. 350,-- qual^ F. 450,-- §#**
bum

STAMPS STAMPS STAMPS i*j» aaiM ■■■ bbbbbbl aßßaa* aal J^
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Bevolking Sovjetunie begint
zich te roeren over Afghanistan

HET IS DERussen ernst methet weghalen van hun 115.000
militairen uit Afghanistan. Al
enkele malen hebben partijse-
cretaris Gorbatsjov en minister
Sjevardnadze van buitenlandse
Zaken aangekondigd dataan de-
ze aftocht de hoogste prioriteit
Wordt gegeven. Maar, zoals het
een supermacht betaamt, eenen
anderkan slechtsop eervolle wij-
ze geschieden. Het mag immers
al die acht jaar niet voor niets
zijn geweest. De eis datAmerika
en Pakistan zullen ophouden
met hetsteunenvan de Afghaan-
serebellen, blijft overeind.

Dat was dan ook toevoeging
Van regerings- woordvoerder
Gennadi Gerassimov afgelopen
jnaandag in München, toen hijhad aangekondigd dat de USSR
binnen zeven a twaalf maanden
al zijn troepen zou kunnen te-
rugtrekken. Die termijn was op
Zichzelf al een verrassing, want
'n de onderhandelingen tot dus-
Ver hebben de Afghanen steeds
een afbouwperiode van achttien
jnaandenaangehoudenen dePa-
kistani zeven maanden. Lang-
zaam maar zeker is het bewind
van de 40-jarige dr. Najibullah,
behalve premier nu ook presi-
dent van Afghanistan en ex-
;hoofd van de veiligheidsdienst
*n dat land, nu dus door debochtgegaan.

Uit het weinige dat over Af-
ghanistan in Moskou wordt be-
kend gemaakt, kun je afleidendat Gorbatsjov en dezijnen geen
zin meer hebben om miljoenen
Rebels en een groot aantal men-
senlevensopteofferen. Het mili-
Jaire budget bedraagt in de
'JRSR vüf nrocent van de totale

begroting en daarvan wil men,
als het even kan, twee procent
ombuigen in de richting van de
consumenten- industrie. In alle
eenvoud maakte de economische
topadviseur van het Kremlin,
Abel Aganbegjan, dat getal on-
langs bekend. Een eind aan de
'internationale verplichtingen'
zou die noodzakelijke operatic
mogelijk maken.

Een tweede factor, waar Gor-
batsjov steeds meer rekening
mee moet gaan houden, betreft
de publieke opinie. De pers be-
gint steeds realistischer verha-
len te schrijvenover de oorlogen
de Afghanistan- veteranen be-
ginnen zich steeds meer te roe-
ren, om van de nabestaanden
van omgekomen militairen
maar te zwijgen. Tegenwoordig
verschijnen er schrijnende brie-
ven in dekrantenvanouders, die
plotseling een lodenkistmet het
stoffelijk overschotvan hunzoon
thuis krijgen en van hun omge-

ving en deplaatselijke autoritei-
ten slechts onverschilligheid
ontmoeten.

...Najibullah,premier en presi-
dent van Afghanistan...

MONUMENTEN
Het begrip dringt nu door dat

het niet zo rustig toegaat in Af-
ghanistan. Al doen de autoritei-
ten vaak nog ofer weinigaan de
hand is (de voorzieningen voor
oorlogsinvaliden bij voorbeeld
zijn noggeregeldonderwerp van
bittere klachten), de bevolking
begint zich toch in toenemende
mateteroeren. De roep om waar-
dige monumenten voor de in Af-
ghanistan gesneuvelden bewijst
dat. Tot dusver vermelden de
grafstenen slechts geboorte- en
sterfdatum van de betrokkene
en dat wordt niet meer geaccep-
teerd. Vandaar dat Gorbatsjov,
naar verluidt, tijdens de herden-
king van dezeventigste verjaar-
dagvan deOktoberrevolutieNa-
jibullahduchtig delesheeft gele-
zen. De tegenwerpingen van de
Afghaan zullen het programma
van nationale verzoening, dat
begin dit jaarmetveel fanfare in
Afghanistan is gestart, hebben
betroffen.

De officiële cijfers uit Kaboel
zijn vrij indrukwekkend: ruim
30.000 doesjmanen zouden de
wapens hebben neergelegd en
met zon 90.000 zouden onder-
handelingenworden gevoerd. In
de 'Rode Ster', het blad van het
Sovjet-leger, verscheen afgelo-
pen weekeinde een indringende
reportage hoe een compagnies-
commandant dat soort gesprek-
ken op een geheim punt, ergens
in de Afghaanse bergen, met de
vijandvoerde.

Tegenover die moeizame toe-

nadering staat danweer hetfeit,
dat het Afghaanse verzet met
Amerikaanse Stinger- raketten
ditjaarzeven burgervliegtuigen
heeftneergehaald, waarbij ruim
150mensen omkwamen, een feit
dat in de Sovjet-pers algemeen
als terrorisme wordt om-
schreven.

Op Gorbatsjov, die haastheeft,
schijnt het niet veel indruk te
hebben gemaakt. Hij schijnt ge-
zegd te hebben dat Kaboel de
Sovjet- financiën misbruikt en
dat Najibullah zelf geen greep
kankrijgen op defractiestrijd die
zijn Democratische Volks Partij
momenteel verscheurt. En
tenslotte heeft Gorbatsjov, al-
weer volgens welingelichte
bronnen, gezegd dat het Af-
ghaanseleger demilitairesitua-
tie niet in dehand heeft.

Waarmee dus impliciet is ge-
zegd dat het land na hetvertrek
van de Russen niet in staat zou
zijnzichzelftegen invloedenvanbuitenaf te beschermen. Van-daar de absolute noodzaak om
een akkoord te sluitenomtrent
met-inmenging met Pakistan
en vooral, met Amerika. Hetschijntdat het erGorbatsjov veelaan gelegen isom op7 december,
fls f1 INF-akkoord eindelijk in
Washington getekend wordt,
ook de aankondiging te kunnendoen dat de Sovjet-troepen uit
Afghanistanzullen wegmarche-
ren. De Russische bevolking zalhem datzeker in grote dank af-
nemen, het negativistischeViet-
nam-trauma datnu heren der dekop begint optesteken, zou daar-
mee kunnen worden afgedankt
en de consument zou er wel bij
varen.

SanJosé genoemdnij doorvoer wapens en mankracht

Costa Rica vraagt Panama om
bewijzen voor Noriega-complot
vJ^N «JOSÉ -De regering
«Uhh ta Rica heeft aan de
j/jioassadeurvan Panama in*n Jose, David Pere, ge-

*agd de namen bekend te
«kenvan hen diebetrokken

IJ: S^weestbij een vermeen-
om decom--BtrT«?iant van de P«namese

fe Ivf achten van het leven
Am roven» generaal Manuel"tonio Noriega. De Pana-
j0

eBe<uplomaathadditin San
h».S tojdens een pers- confe-*&* onthuld.
riti e° Pere was de uitvoe"
brafu311 een plan °P SanS %e-
Verm 0m Seneraal Noriega te
deB jn°?rden- Hij wordtgezienals
had k- man vanPanama-Pere
ev'l "> die gelegenheid met
er in°Ve e woorden gezegd datWarf Verband met dit complot
den VanuitConstaRica wer"

Pen eryoerd en ook manschap-We^ e nchting van Panama. men gedirigeerd. Dit gebeur-
auw? ■ datdeCostaricaanse
er v nteiten ingrepen hoewel zij
dezl71 0p de ho°ete waren". Bij
Wn sactiewaren deAmeri-«nse ambassades in San José
Êr kanamastad ingeschakeld.
t/ "estaan verder, zo zei Peren' Pannen om het bewind in

Panama te destabiliseren, waar
Eric Arturo Delvalle als presi-
dent fungeert. Nog steeds vol-
gensPere zouden deplannen uit-
gewerktzijn doordeVS, waartoe
men in Costa Rica gebruik
maakte van vreemdelingen,
vooral Cubanen, die gesteund
worden door de Amerikaanse
ambassade en door demilitairen
van deAmerikaanse ambassade
inPanama.

ONTBODEN
Waarnemend minister van

Buitenlandse zaken Carlos Ri-
vera van CostaRica heeft onmid-
dellijk na hetbekend wordenvan
de Panamese beschuldigingen
de ambassadeur Pere ontboden
met debedoeling datdezeeenbe-
vestiging zou geven van de be-
schuldigingen zoals die in de
pers verschenen waren. Rivera
maakte niet bekend wat er met
de Panamese ambassadeur pre-
cies is besproken. Maar wel
merkte de bewindsman op dat
het "gaat om een heel delicate
zaak". Hij beperkte er zich ver-
der toe te zeggen dat hij de am-
bassadeur had ontboden om
eventuelebewijzen te krijgen
van dezeernstige zaak. De rege-
ring heeft dezekwestie tijdens

een speciaal beraad besproken.
Ook waarnemend ministerRogelio Castro Pinto van Open-

bare veiligheid heeft Pere ge-vraagd allebeschikbare infor-matieteverschaffen over ditver-meende complot. Dit zou dan debasis kunnen vormen voor "eendiepgaand onderzoek". Deze mi-
nister ontkende dat de overheid
over informatie zou beschikkenover deze kwestie. Was dit welhet geval geweest dan zou me-
teen zijn opgetreden "ter be-scherming van de neutraliteitvan Costa Rica ten aanzien vande interne zaken van anderelanden".

ABSURD
De Amerikaanse ambassadein Costa Rica heeft de bewerin-

gen van Pere van dehand gewe-
zen. Men ontkende dat de VSheeft deelgenomen of nog zou
deelnemen aan dit soort feiten.
Debeweringen van Perezijnvol-
gens de Amerikaanse ambassa-
de "absurd en belachelijk". Dit
stond in een korte verklaring
welke aan de pers beschikbaar
werd gesteld. Pere op zijn beurt
heeft verzekerd dathij alle be-
schikbare informatie over deze
zaak aan de Costaricaanse auto-
riteiten heeft aangeboden.

Studenten
straat op

SAN SALVADOR — Stu-
denten en universitaire
employees hebben in het
centrum van San Salvador
een betoging gehouden.

Ongeveer drieduizend demon-
stranten eisten van deregering
een"eerlijke begroting" voor het
universitaire onderwijs en ook
uitbetaling van de salarissen
voor dewerknemers van deNati-
onale universiteit en van hethogere personeel. Men protes-
teerde eveneens bij de Ameri-kaanse ambassade en wel tegen
"de inmenging van de Ameri-
kaanse regering in debinnen-landse zaken van El Salvador.De betoging werd ontbonden bij
het inaanbouwzijndeministerie
van Financien. Daar stelde men
de eis voor een gesprek met mi-
nisterRicardoLopez. Gedurende
eenpaar uurwerd dit gebouw inbezit genomen. Zonder dat er
zich gewelddadigheden voorde-den ontruimde men later dit ge-
bouw.

TELAVIV-Familieledentillen
een bewusteloze Palestijnse

jongenopdiedoorlsraëlischemi-
litairen is neergeslagen tijdens
een operatie inKhan Yunis in de
bezette Gazastrook na geweldda-
digebetogingen indestad.DePa -lestijn was uit een huis gesleept
en geslagen, en stortte in toen de
Israëliërs probeerden hem naar
een jeep te brengen. De soldaten
lieten toe dat zijn familie hem
weerhet huisbinnenbracht.

■bR^I&IbI
■*—"vIHII Lay 1 1 L J Ir^l 1 kfm\ WiZ^^^^^^^^^^^^^tT^^m

af@l

H^H ONZE NIEUWE BROCHURE 1988
I ISUITMETO.A.

FLORIDA vanaf NA/1. 742.- p.p.
STO. DOMINGO vanaf NA’1. 494.- p.p.
GUATEMALA vanaf NA/1. 844.- p.p.
COSTA RICA vanaf NA/1. 564.- p.p.
VENEZUELA vanaf NA/I. 301 .-p.p.

|^H| Bel 611255 of 614700
of kom eens langs

op de ERIEWEG ZEELANDIA

Pour vous Madame!
I Maison Tarfumév I

CasCoraweg 51 Telefoon 78479

£^ Cohen >v
/]\ Net voor defeestdagen ontvangen grote kollektie Inn BADDOEKEN, BEDDESPREIEN, L
'A alle maten, een mooie kollektie /lV
d SCHILDERIJEN /M
\il Openingstijden voor deze week: W/J\\' VANDAAG 22 dec. - tot 8.00 * ’woensdag 23 dec. - tot 8.00 ■/\i^ 24 dec. non stop tot 3.00 JJnSr

-m JtTt^. Prettige Feestdagen!^' \

| Merry 1
|Jp Qjristrpas I
#' f ilii H jm^wr lil $ \ \^^^V®f -9

I ) lOmWr^" « "^—7>OPE YOUR NEW YEAR ■"&4/ 1 \tM~==^m\W/ COMES ROLLIN' IN g
« Vallrffl 1 \J" ' FILLED WITH ft

*' lil IÜII-—A fex PROSPERITY.S
n’ R l^êSJ^Ln^^__JllH wfc Remember to buckleyour safety belts &■"
v: \ ll K^^^? anc^ ye carefil^}' during Christmas ft
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Door kogels van militairen

Bij vreedzaam protest
in Haïti dode gevallen

PORTAUPRINCE—Bij de
eerstepogingtot een vreedza-
me demonstratie in de Haiti-
aansehoofdstad sinds hetre-
cente bloedbad is meteen al
weer een dode gevallen. Erraakten zeker twee demon-
stranten zwaargewond. Het
leger schoot namelijk op de
ongeveer honderd betogers
dietwee doodskistenmetzich
meedroegenalssymboolvoor
de doden welke er vielen bij
het geweldop deverkiezings-
dagvan 29 november.Radio-

zenders maakten melding
van het militaire geweld.

Op de stembus- dagzijnbij ge-
weld, zoals bekend, zeker 35 do-
den gevallen. Tegen dit geweld
wilde men met dezebetoging de-
monstreren. Volgens de hoofd-
stedelijke radio- zenders werd
Eddy Volei gedood,eenbroervan
een presidents- kandidaat YvesVolei. Het slachtoffer is lid van
dechristendemocratische partij.
Twee partijgenotenraakten ge-
wondenzijn inernstigetoestand
in een ziekenhuis opgenomen.
Vanregerings- zijde is geen me-

dedeling gedaan over het inci-
dent.

De christendemocratische
partij was een der favorieten bij
de op 29 novemberafgelaste ver-
kiezingen. Presidents- kandi-
daat Sylvio Claude is sindsdien
bijna nietmeer in het openbaar
verschenen. Hij zegt dat het le-
ger op hem loert om hem te ver-
moorden. Hij isvan plan de door
deregerings- junta te organise-
ren verkiezingenvan 17 januari
teboycotten. Tenzij er internati-
onale waarnemers komen. Een
van debezwarenvan hetlegeren
de juntategen deonlangsbegon-
nen verkiezingen was juist de
aanwezigheid van internationa-
le waarnemers en van de kri-
tischepers.

De betogingvan maandagwas
begonnenbij dekathedralekerk.
Aandebetoging ging een dienst
vooraf. Volgenskerkgangers
waren ookvier leden van deka-
zerne van het Dessaline- regi-
ment in de kerk present. Die
maakten talrijke notities. Toen
men dit in de gaten had werden
zij uit dekerk gezet. Het waren
dezemilitairendielaterhetvuur
op debetogers openden.

Muitende gevangenen
RIODE JANEIRO—Zevengevangenen die onder meer

de directeur van hun gevan-
genis als gijzelaar hebbenkonden de gevangenisvan
Florianapolis in Brazilië ver-
laten samen met hun dertiengijzelaars.

Met hun vertrek kwam een
einde aan een periode van uren-
lang intensiefoverleg in het op
ruim zeventienhonderd kilome-
tertenzuidwestenvanRio de Ja-
neiro gelegen plaatsje. Het be-
trofgedetineerdendieineenniet
zo streng bewaakte gevangenis
waren ondergebracht. Voor zii

vertrokken hebben zij wel het
dreigement geuit dat zij alsnog
degijzelaars zouden doden alszij
zouden merken dat zij gevolgd
werden. De gedetineerdenzaten
nog in voorarrest. Op een onbe-
waakt ogenblik hadden zij toe-
geslagenin de gevangeniswelke
plaatsbiedtaan 150gevangenen
en zich daarbij meester gemaakt
van de administratie- afdeling
waar zich de directeur bevond.
Tijdens hun actie namen zij de
wapens in beslag van de bewa-
kers. Als gevolg daarvan waren
zij bij hun vertrek zwaar bewa-
pend.

Specialeprogramma's op televisie
TeleCuraçao in kerststemming

WILLEMSTAD— Inverband
met defeestdagen zendt TeleCu-
rasao een aantalspeciale Kerst-
programma's uit. Woensdag 23
decemberom halfvijf's middags
iser voor dekinderen "Pinocchio
Christmas", gevolgd door "Jack
Frost" enom halfzevens avonds
zendtTeleCurasao het program-
ma "The night the animals tal-
ked" uit.

Om zeven uur 's avonds, die-
zelfdedag, is er "Demension Ar*-
tistiko" met een speciaal Kerst-
programma. Om tien uur 's a-
vonds brengt Donny Palm een
programma met als titel "Influ-
ensiadiPasku".

Donderdag 24 december om
half vijf verschijnt Charlie
Brown op het scherm dieom vijf
uurplaats moet maken voor een
Kerst- programma datopBonai-
re isgemaakt. Nahetnieuwsvan
acht uur kunnen de kijkers ge-
nietenvan OrfeonCrescendo die
tot tien uur duurt. Dan begint
"Joy totheWorld", gevolgd door
eenKerstconcert dat is verzorgd
door de NOS. Dit laatste prog-
ramma begint om elf uur. Tot
slotvan deavond,omhalftwaalf,
is er een Kerst- kerkdienst ge-
sponsord door 77 General Store.

Eerste Kerstdag zijn er twee
lokale Kerst- produkties voor
kinderen. Omhalf vijfis er Tele
Fiesta met als titel "Estrea di
Pasku". Om zes uur verzorgt
Zjozjoli een programma met als
titel "Bishita di Pasku". Om

kwart over acht 's avondsbrengt
pastoor Plata de Kerst-
boodschap. Negen uur is het tijd
voor een showmetmuziekvan de
lokale artiest Felix Wout die
vooral in Europa furore maakt.
Deze show wordt dekijkers aan-
geboden door het departement
van OnderwijsenKuituuren Te-
leCuragao.

Lp Issoco
verkrijgbaar

WILLEMSTAD — Onlangs is
de eerste langspeel plaat van de
Zumbi- groep Issoco geperst. De-
zeplaatbevatcompositiesvan de
groep zelfen van de dichter Ver-
ba Seku. De plaat is opgedragen
aan Ellis Juliana en Eduardo
Monte,beter bekend als OmWa-
wa. Dankzij hun inzicht,motiva-
tie en kennis kent Curasao nu
zijneerste lokale Zumbi lp.

Deplaat isgeperst metals doel
het deel van deCuragaose muzi-
kale historie, die in de vergetel-
heid isgeraakt, te doenherleven.
Het is de eerste lp van de groep
Issoco, maar zeker niet de
laatste. De platen zijn verkrijg-
baar è’17,50 bij de groep Issoco,
Tomatieweg 12. Bij aankoopvan
25platen ofmeer kosten de pla-
ten 15 guldenper stuk.

Kinderen horen in de maatschappij
Gehandicapte kinderen hebben
meer nodig dan alleen onderdak

WILLEMSTAD—Hetis be-
langrijk na te gaan watje als
ouder, broer, zus of gewoon
als lid van de maatschappij
betekent voor een geestelijk
gehandicapt kind, zei me-
vrouw Amintha DaCosta Go-
mez tijdens dekerstviering
van destichting Totolika, die
zich inzet voorhetwelzijnvan
de geestelijk gehandicapten
op Curacao. Mevrouw Da
Costa Gomez vond het be-
langrijk dat de ouders
stilstaanbij devraag "Watbe-
teken ik voor hetkind en wat
kan ikvoorhem/haar doen.",
een vraag die belangrijker is
danhetevalueren van de be-
haalde resultaten. Tijdens de
kerstviering ismevrouwGlo-
ria Rigaud gekozen als "de
oudervan het jaar".Deze ver-
kiezing moet de ouders sti-
mulerenzichvolledig intezet-
ten voor het welzijn van hun
kinderen.

Volgens Da Costa Gomez kan
er niet gesproken worden over
goede ouders en "ouder van het
jaar" als de ouders alleen zorgen
voor onderdak en kleding voor
het kind. Het zijn pas goede ou-
ders als zij het kind de nodige
aandacht geven en een huiselij-
ke sfeer creëren waar het kind

zich in thuis voelt. "Geestelijk
gehandicapte kinderen hebben
veel aandacht, liefde en begrip
nodig. Daarnaast moeten zij
constant onder dokters- controle
staan. De ouders moeten het
kind lertn hoe hetzich kan uit-
drukken, want daar hebben de
geestelijk gehandicapte kinde-
ren vaak nog moeite mee."

WILLEMSTAD- Tijde^y 'kerstviering van destichtinS $
geestelijkgehandicaptekin"*
Totolika, werd de ouder van $ 'jaargekozen. Deze titel rlAofi-ouder die nietalleenhetkin11T.
dfirdak enkledinggeeft, mOO, fy
yens zich volledig inzet vy^kind enprobeert hetkind
te geven waar het kind °ebjaaf
aan heeft. Ouder van hetJ.fl
werd Gloria Rigaud die sa'
met haar dochtertje Ella e ■kerstman opdefoto werdë^

NIETGEMAKKELIJK
Omdat het als ouder niet ge-

makkelijk is een geestelijk ge-
handicaptkind groottebrengen,
organiseertTotolikaregelmatig
lezingen over de verschillende
opvoedings- aspecten en komen
de ouders regelmatig bij elkaar
tijdens familie- dagen, carna-
vals- feesten en de jaarlijkse
kerstviering. Het viel mevrouw
Da Costa Gomez op dat er meer
mensen komen bij de ontmoe-
tings- dagen danbij de lezingen.
Volgens haar is deaanwezigheid
bij de lezingen en studiedagen
van uiterstbelang. Niet alleen
voor de ouders zelf, maar ookom
als ouder begrip tekweken bin-
nen de maatschappij voor de
geestelijk gehandicapten.

Tijdens de studiedagen is het
nietdebedoeling datdeaanwezi-
gen luisteren naar de experts,
maar datzij tevens hun ervarin-

gen uitwisselen en ideeën op-
doen van anderen. "Door samen
met elkaarover dezekinderen te
praten, steun jeelkaaren leer je
om jeniette schamen om samen
met je geestelijk gehandicapt
kind op stap te gaan", aldus Da
Costa Gomez.

GEACCEPTEERD
"Het is erg belangrijk dat de

kinderen zoveel mogelijk onder
demensenkomen, zodatze leren
hoe ze zich in bepaalde groepen
moeten gedragen. Als de maat-
schappij vaker wordt geconfron-
teerd met deze kinderen en zien
dat dekinderen capabel zijn om
wat te leren, worden zij eerder
door de maatschappij geaccep-
teerd, enbestaatdekans datdeze
kinderen op de arbeidsmarkt te-
recht komen."

Omdat de toekomst van de
geestelijk gehandicapte kinde-
ren voor eengrootdeel inhanden
ligt van de ouders, is het van
grootbelang dat de ouders wor-
dengemotiveerd en eenmaal ge-
motiveerd, dat ook blijven. Dat
wasook dereden waaromtijdens
dekerstviering de "ouder van
het jaar" werd gekozen, die na-
mens de stichting Totolika een
geschenk mocht ontvangen.

Orfeon Allegro succesvol concert
IN EEN GOED bezette Brie-
vengat- kerk gaf Orfeon Al-
legro gisteravond een
Kerstconcert. Rignald Yan-
kee dirigeerde ditruim zestig
stemmen tellendkoor opvak-
kundige wijze.

Voor de pauze werd «The
Heavenly Child» uitgevoerd.
In deze 14-deligeKerstkanta-
te van Hamblen trad een
grootaantal solistenop onder
wie ook nieuw talent, onder
andere debas G. Nisbeth, die
vol overgave zong, met een
goede stem die wel meer
technische scholing nodig
heeft. De tenor O. deLannoy
zong een zeer goede solo met
mooie toonvaste tenorstem.

Dit onbekende werk is niet
bepaald eenvoudig. Helaas
bleek het mannenkoor zijn
partij niet goedtebeheersten.
Jammer! Misschien was het

wijzergeweest dit deelover te
slaan. De overige koren wer-
den echter goed gezongen,
vooral het slotkoor.

Sopranen moeten oppas-
sen, dat ze de hoge noten niet
onzuiver zingen door ze niet
"van bovenaf' te benaderen!
Naast de wat te staccato ge-
zongen soli van R. van Buu-
ren, die overigens zeer goed
van toon waren, werd ook een
duet gezongen door de dames
Vlaun en De Windt, dat zeer
verdienstelijkwerd gebracht.

Heel storend waren deaan-
kondigingen tussen de delen
door, die trouwens onver-
staanbaar waren. Ook sto-
rend was het applaus tussen— en zelfs in — de delen.

Het is een goede gedachte
om naast de bekende solisten
ook eens anderen de kans te
geven, materiaal genoeg in
ditkoor, datoverigensuitste-

kend werd begeleid op een
moeilijk aansprekend orgel
doormevr. V. Labega!

Na de pauze vervolgde
mevr. G. Alférez het concert
met «Nochecita de Navidad»
met gitaar- begeleiding. Een
mooie zuivere stem.

Zeker het best gezongen
nummer was het «Deck the
hall». Hierin een prima ster-
nbalans.

De dirigent nodigde nu het
publiek uit om mee te zingen
in het «Oh Christmas tree».
Hierna volgde een duet door
R. vanBuuren en I. Moen, een
mooie altsterndie echtergeen
balans vond met de veel
krachtiger sopraan, die ver-
volgens nogmaals soleerde in
Holton's«ThefirstChristmas
carol».Vooral hettweede cou-
pletwerdbeheerst en mooi ge-
bonden naar een gevoeligslot
gezongen.

Dat dedirigentzelfookka»
zingen — en hoe! — bleek i»
«TheHoly City» , een zeer goe-
de baritonsolo, het
«Jerusalem» werd door ie<Je'
reen meegezongen. Na het
«Ere zij God», een zeer goed&
tempo gezongen slot van het
concert, werden nog een paB*Kerstliederen als samenzang
gezongen onderderommeli|e
begeleiding van Doble B'
SSS, die hun taak kennelij?
haddenonderschat.

Hetkoor
zorgde er echter voor dat o$
gewaagde samenzang- o*'
periment toch slaagde. We
een enthousiasme uitstrate11'

de Yankee zongen de aan*e'
zigen geweldiggoed mee. Me
een blij gevoel gingenwe na9*huis.

johan van eenen;naan

AYACUCHO — DePeruaans
guerrilla- groep &

bfug
ro Luminoso heeft een .gf
opgeblazen welke een oïl.^ei
deelvormt van de sT£Lttfi
tussen Ayacucho en *
dePisco. o ge'

De uit beton en ijzer <^bouwdebrug werd verriie!z^}

omgeving van de plaats-T,egte'l
op 57 kilometer ten zuio« uO.
van de Andesstad Ayac.^
Volgens minister ir José
nezvan Transport en Corn
catie is de aanslag 'sna,nffjltfpleegd door het tot ontp'J e%-
brengen van lading pe^
plosieven in en bij de brug' vap
is een dccl van de snelweg j*
260kilometer naarPuerto .
scoaan dePacific-kust van
De explosie was zo 'a"aru jvi«,jj
er een grond- verschu j,<j
optrad van zon 65ton’an b te-
en stenen welke op de vef
recht kwamen. De brug
binding over de veertien
bredeRio Ancasmayo.
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ing vindt plaats op 30 januari, 1988.
pen van een 75 centiliter flet of klei-
van een flet groter dan 2 liter, krijgt
n lot om mee te doen in deze loterij.

r HEEL VEEL INRUILARTIKELEN
nruil van alle doppen voor de loterij
unt u tegelijkertijd deze waardevolle

artikelen krijgen voor:

f1.6.50 een doos Domino stenen/

A morris e. CURIEL& sons, inc.
<NÜb? Martin Luther King Boulevard 11

JohnnieMfolAer
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STOCKHOLM — Zweden heeft
/"Jgekondigd buitenlandse onder-
?*B die zijn territoriale wateren'"ftendringen tot zinken te bren-
n- Zweden zal niet meer proberen
? te verdrijven, zoals in hetverle-
?■ gebeurde. leder jaarzijn er be-
ften dat buitenlandse onder-
J**rszijn gesignaleerd in Zweedse
ki"en. Maar nog nooit is Zweden

?* geslaagd er een te vangen. WelJ1»n 1981 een SU onderzeeër in de
"■rt van een marine- basis aan de

rj>d. Volgens deSU een navigatie-

ASUNCION — De Paraguy-
aanse journalist en toneel-
schrijver Nestor Romero Valdo-
vinos is in de leeftijd van 71 jaar
overleden naeen langdurigziek-
bed. Hij is onder meer belast ge-
weest met de leiding van het
dagbladEl Pais datnunietmeer
bestaat. Hij was sedert de jaren
40verbonden aan deArgentijnse
kranten Critica en Clarin. In
1966keerde hijterugnaarPara-
guay.

Ondanks veelkritiek:
Eilandsraad stemt unaniem
voor krediet-garantie Calco
JILLEMSTAD—Unaniem
Jkeilandsraad gisteravond
j/*°ordgegaan met het ver-
do i van een garantie voor

die Calco NV heeft
pgevraagd bij de Security
o*«ifïc National Bank Ltd.
."danks die goedkeuring
lUn de eilandsraadsleden,
Joktenverschillenden tochJl.de gelegenheid gebruik
£hunkritiek te spuien over

Procedureomtekomentot
." garantie.Daar is hetnodi-
[ geharrewar om geweest,
3geen tot een behoorlijke
Ttraging leidde. De zaakJ*dinprincipe voor heteinde
H" dit jaarrond moeten zijn,ijBB»1 de Security Pacific Na-
-ovOQalvOQal Bank Ltd. heeft deUjMieid negentig dagenres-n*gegeven.
.^alco NV, is een onderneming
j'arvan de Curacaose overheid

aandelen in handen
v6h eze ondernemingis in le-
v ** geroepen om de toestellen
J* de ALM tekopen en vervol-
t^<* leasenaan deALM. Hier-
C Werd besloten om de zwareijBlvan afbetaling en hogeren-
y' *aar de ALM als eigenaar
D^de vliegtuigen aan vast zat,
t£ te nemen. De ALM maakt

! ,Jj steeds zeer moeilijke tijden
} r̂' en de oprichtingvan Calco
tf éénvan de stappenomte
Tenten dit bedrijven er weer

Ve&op te helpen.

AANKOOP
NV, heeft voor de aan-

%b\ Van e twee vliegtuigen,n 'ening van 26 miljoen dollar

in het buitenland afgesloten.
Daarvoor is evenwel een garan-
tie- verklaring van de overheid
noodzakelijk, zodat de Security
Pacific National BankLtd. de ze-
kerheid heeft datdeleningterug
betaald wordt. Met de goedkeu-
ring van de eilandsraad, is deze
garantie nu bijnarond.

"Het istriest datdebankdiede
lening wil geven, 90 dagen res-
pijt moet geven omdat een brief
aan de minister van Financën,
Leslie Navarro, inzake deze
kwestie er twee maanden over
doet om van Scharloo naar het
Fort tegaan", zei MariaLiberia-
Peters van de PNP. Andere
raadsleden vroegenzich afwaar-
om deprocedure van de garantie-
verleningveranderd moest wor-
den. PNP-er Faroe Metry gaf
blijk dezaak goed te hebben uit-
gepluisd, hetgeen resulteerde in
de wetenschap datverschillende
garanties diedeoverheid voor le-
ningen heeft gegeven, nietgere-
gistreerd zijn. Hij wees het Be-
stuurscollege erop dat registra-
tie van de garantiebij de Alge-
meneRekenkamer noodzakelijk
is omdathetnietregistreren nie-
tigheid metzich meebrengt, het-
geen bij een aantal crediet- ga-
ranties en geld- leningen het ge-
val is.

GARANDEREN
Als lidvan deEilandsraad had

Metry zelf contact opgenomen
met de Algemene Rekenkamer
enkreeg tehoren datzij nietkon-
dengaranderen dat alle crediet-
garanties en leningen geregi-
streerd staan. "In de begroting

van het eilandgebied staat een
overzichtvan diegarantiesen le-
ningen die door het eiland zijn
verstrekt. Bij hetoverzichtstaat
tevens vermeld dat de garanties
van ABC, CDM, Setel en deHol-
ding Company Curacao nog niet
staan geregistreerd omdat deze
garantiesen leningen nogin be-
handeling zijn. Via deRekenka-
mer hebik echter vernomen dat
de cijfers die in de begroting
staan vermeld, rechtstreeks uit
het register van de Algemene
Rekenkamer komen en daarom
nietcompleet hoeven tezijn. Dat
betekent ook dat noch de Alge-
mene Rekenkamer, noch het ei-
landgebied precies op de hoogte
zijn ofallegarantiesen leningen
geregistreerdzijn."

Metry wees op de noodzaak
van correcteregistratie in ieders
belang. Ondanks de organisatie
fouten diezijngemaakt, zegt Me-
try samen met zijn partij achter
de garantie te staan. "Door deze
garantiekomen er deviezen bin-
nen enkan deALMtegelijkertijd
de lening voor de vliegtuigen af-
lossen."

GEENFOUTEN
Gezaghebber Casseres ver-

klaarde vanmorgen desge-
vraagd dater geenfoutenzijn ge-
maakt in deprocedure maar dat
de weg diezij in eerste instantie
hadden gekozen niet de beste
bleek te zijn en zij weer terug
naar "af' moesten. Voor hetkrij-
genvan een lening moet de aan-
vrager over een Rijksgarantie
beschikken. Omdat eenRijksga-
rantie teveel tijd met zich mee

zou brengen had de overheid
voorgesteld het land te benade-
renen deministervanFinanciën
voor testellen de garantieopzich
te nemen. Die brief heeft, zoals
gisteren tijdens de vergaderingdoorMariaLiberia- Peters werd
gezegd, "weken binnen de ver-
schillende departementen ge-
zweefd".

Nadat debriefeindelijk bij de
minister op zijn bureau be-landde, bleek dat deze weg nietdebeste was die de overheidkonnemen. Er werd, volgens Casse-
res, besloten tocheerst toteen ei-lands- verordening te komen
waarna Nederland alsnog moet
wordenbenaderd voor het verle-
nen van deRijks- garantie.

Verminkte lijken aangespoeld
Jongen van vier overleeft
scheepsramp in Filipijnen
VtJjANILA — Een jongetje
hi eiY161" jaardatzichdryvend
v*Urf °P een stukwrakhout is
iv jfe?8? levend aangetroffen
'Ug Pynse wateren, twee
"Het ° nadat een veerboot
b oo J^io» 1500mensen aan
W d 'n aanvaring kwam

tanker op 170km ten
HenBten van Manila-Beide
4e bnf" verdwenen kort na
*olv° BmB >n de brandende»verten; Slechts 27 mensen
j den deramp.

fe^h^nila heeft men vrijwel
iC noop meer jatnogmeerbe-
ÏÏkePIP" leden van deklaarb-
°tiap overbelaste veerboot

na deaanvaringmetde
°vei.i

r yctor de ramp hadden
j

**et water waar zichdietl nPvoordeed wemelt boyen-
van haaien.

Q&ïJ —— - -v . Bchepen raakten na de
■8 "} brand. De meeste

8 e kerstmis zoudenden jT /J familie in Manila wer-
iw- hun nachtrust door de
SioTervallen- Het nu gevon-
?6rLngetJevertelde datzijnva-
!»a<J T? over het stukwrakhout
'H het vn ken- Daarna was

r» * ende water verdwe-
van het kind is

WILLEMSTAD-DeKiwanis
Club Curagao heeft deafgelopen
dagen een 'levende kribbe' ge-
toond in landhuis St. Michiel te
Rancho Grande. De kribbe had
veelbekijks.Foto: Jozef,Mariaen
hetkindje.

VERMINKT
Ner a strand van het kleine
'atujvj^orp Herrera op het ei-
-I>or„p lnd°ro dedenvissersvan-
°Pb.etnteen gruwelijk vondst.l«, Vo Btrand vondenzij denaak-
SwS 1lnkte lijken van viJf?e3i T'.een meisjeeneen baby.
Hep"J^nPDomingo Gidavond
°chtenj " *toen hiJ in deS hl*iZyn nettenwilde uitzet-
%üm l gvlakvoordekust- Hijljhthet aan land.
Ve\^ andere baai werden

gevonden die zo ver-W^ren dat *Ü nauwelijks
?>j w nigte herkennen waren.<He var.ei\verkoolddoordebrand
\d* ?op de aanvaring en
HnT n doorvissen. De dor-

verwachten dat door degewind n°gmeerlijkene« aanspoelen.

SMARTEGELD
Njfte* ent A(luino van de Film-n sprak vandaag van een

"nationale ramp van verschrik-
kelijke omvang". Zij eiste een
diepgaand onderzoek en strenge
sancties tegen degenen die ver-
antwoordelijkzijnvoor deramp.

De eigenaar van de veerboot
Sulipcio Lines heeft inmiddels
de verwanten van degenen die
zijnomgekomen een smartegeld
aangeboden van een kleine
2.000 guldenper slachtoffer.

Onderzoek zal moeten uitwij-
zenofdeDona Paz, een schip van
meer dan 20 jaaroud, niet meer
passagiers aan boord had danop
grond van de capaciteit aan-
vaardbaar was en of de veilig-
heids-maatregelen wel voldoen-
dewaren.

Overlevenden hebben schrik-
barende verklaringen afgelegd
over de situatie aan boord. "De
passagiers zaten op elkaar als
sardientjes in een blik", aldus
een van hen. Sulpicio Lines zal
ook moeten reageren op dè be-

schuldiging van een "andereoverlevende dat de reddings-
vesten achter sloten grendelza-
ten. Ingewijden staan hier nietverbaasd over. Zij halen hetvoorbeeld aan van overtochtenwaarbij'dereddings- vesten aanland waren gelaten om meerruimte te hebben voor passa-giers.

AANTALLEN
Hoeveel mensen bij de ramp

zijn omgekomen blijft giswerk.
Officieel had de veerboot 1490passagiers aan boord en 53 be-manningsleden. Aan boord vandetanker waren 13 opvarenden.
Dat betekent dat in totaal 1556mensen bij de ramp betrokkenwaren, waarvan er27 geredwer-den. Andere bronnen zeggen
echter dat er minstens 1.000kinderen aan boord waren. Voorkinderen hoeft geenkaartje te
worden gekocht.

RESPIJT
Omdat de onderhandelingen

binnen de overheid behoorlijk
wat tijd in beslag hebben geno-
men, heeft de bank besloten 90
dagenrespijt te verlenen. Bin-
nen deze 90 dagen moet ook de
Rijks- garantierond zijn. Casse-
res verklaarde datnu de eilands-verordening rond is, zo snel
mogelijk contact opgenomen zal
worden met Nederland: "De
bank wil niet eerder een lening
geven als dat de legale wegen
zijn bewandeld. In dit geval is
wettelijk bepaald dat er een
Rijks- garantie tegenover de le-
ningmoet staan en daar moeten
wij ons ook aan houden.De vlieg-
tuigenzijnimmers alhieren die-
nen alsonderpand. Hetgaathier
nietover een lening voor wegen,
die ze niet mee kunnen nemen,
maar het gaat om vliegtuigen
waar zij beslag op kunnen
leggen."

Bethlehem:
geenprofane
Kerstviering
BETHLEHEM — Alle

niet- godsdienstige vierin-
gen rond Kerstmis zijn dit
jaarverboden in Bethle-
hem, de stadwaar volgens
de christelijke traditie Je-
zus werd geboren. Dit ge-
beurt uit protest tegen de
bezetting door Israel en
ookin verband met het ge-
weld in de doorIsrael be-
zette gebieden.

Burgemeester Elias Freij
maakte de beslissing bekend
van het schrappen van alle
feestelijkheden rond
Kerstmis behoudens de
godsdienstige vieringen.
Freij zei dathij ditbesluitwel
moestnemenom "mijn afkeer
en onvoldaanheid tot uit-
drukking te brengen over de
bezetting door Israel" van de
westelijke Jordaan- oever en
deGaza- strook. Indevoorbije
dagenzijnbij betogingen van
de Arabieren en Palestijnen
tegen deIsraëlischebezetting
en hethardeoptreden door de
Israëlischeautoriteitenzeker
vijftien dodengevallen.

GEENRECEPTIE
De Kerstviering in Bethle-

hem begint traditioneel aan
de vooravond van Kerstmis
met een receptie waarop ook
Israëlische functionarissen
verschijnen als teken van het
feit dat Arabieren en Joden
kunnen samenleven. Ook het
traditionele defilevan depad-
vinders gaatditjaarnietdoor.
Rond Kerstmis komen er elk
jaarduizenden christenenuit
de hele wereld naar Israel toe
en dan vooral naar Bethle-
hem om het feest van Chris-
tus' geboorte te vieren.-De
laatste jarenwas er al sprake
van een duidelijke teruggang
in buitenlandsepelgrims als
gevolgvanangstvoorpolitiek
gewelden terreur.

WILLEMSTAD -Inde aula
van de Universiteit van deNeder-
landse Antillen vond gistera-
vond de uitvoeringplaats van de
pianist alletijdenEdgarPalm en
zijn conjunto.EdgarPalm iseen
vooraanstaand musicusvan Cu-
racao, tevens componist, pianist

laanse onderscheiding.
Het thema van de uitvoering

gisteravond was "De Antilliaan-
se wals in woord,klank enbeeld".Chucky en JuanchoSchmidt ver-
leenden hierbij hun medewer-king.

en docent.
Hijheeft voor zijnprestaties op

muzikaal gebied talrijke prijzen
en ere- onderscheidingen ont-
vangen, waaronder de Cola De-
brotprijs,Ridder in de Orde van
Oranje Nassau en een Venezo-

AMIGOE, éw+ÊÊ M Mjfmt£ Onze collectie kleding uit Italië en Frankrijk is bin- £éw /\fgff\twjwmm* nen. Net op tijd voor de feestdagen. ■#^B(|' 1
Zeer redelijke prijzen, zoals altijd bij ons. fl

Trompstraat/Heerenstraat Nieuwe boekmaand is begonnen. ©iiIRSIIII \
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Servisio Asuntunan
tëP di Hubentut

ta invita
tur grupo sosial-kultural pa inskribf serka

Mariene Virginia, telefón 615133,
promé kv 23 di dezèmber

próksimo pa asisti na
presentashon di e obra:

"Hende sa bira monster?",
na Centro Pro Arte.

Tin vn preis spesial pa turpartisipante.

Lino a pesar di ta vn mucha hömberbon
eduka a para bira vn kos kv no ta sirbi.

Kreando kaos na kas i riba kaya dordi mal
uzo di droga. Pero takon ta para kuné? Pa

kiko ela bai uza droga?Kiko a sosodé?
Kontesta riba epreguntanan akiBo ta hana

ora Bo mira: Hende sabira MONSTER? \

Br B * n

.^r Moge U allen
WL 'tpatroon van geluk

HF herkennen
Sr doorhet grauw van het

& dagelijks leven,

SANTAROSA CAR SERVICE
(NAPA Santa Rosaweg)

Santa Rosaweg 65-67 - Tel.: 72318

Service en reparatie van Uw automobiel snel,
goed en goedkoop!
Ook hebben wij te koop enkele tweedehands
auto's.
Laser 1.5 G.L. airco, automatic, FM stereo,

'82, ’1.4.400.-
Pony Hyundai, 5 drs, airco, automatic, FM

stereo, '83, ’1.5.600.-
Toyota Carina, airco, standard, '80,

’1.5.450.-
Dodge Diplomatfull equipped, ’1.5.500.-
Mazda 929, ’ 1.6.500.-
Isuzu Bus 'B2, ’1.6.500.-
Isuzu Van '84, ’1.7.500.-.
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_ MADURO & CURIEUS BANK N.V.

Internationaalzoals ook Curasao is en nog meer zal moeten worden
om derace naar vooruitgang — ten voordele van zijnbewoners —

tekunnen volhouden.
Laten we dit als ons doel stellen voor 1988.

PRETTIGE FEESTDAGEN, wenst U:

EB MADURO & CURIEUS BANK N.V.
pggwl Internationaal, zoals Curacao ook moet worden. .
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SEAT GLE Fura, houwjaar
1985, met computer, 1:181 + ex-
tra's, ±/.8.000,-, financiering
mogelijk. Tel.: 54458.

WEGENS OMSTANDIGHE-
DEN: z.g.a.n. wasmachine, auto-
matic, General Electric, heavy
duty, large capacity, ’.850,-.
Tel: 614702.

TOYOTA CARINA met airco.
Tel.: 614083 na 4 uur.

ALLERLEI HUISRAAD w.o.
auto; airco's; bedden; kastjes;
kinderwagen, stroller comb.
(McLaren); wasmachine Philips
(220V); ijskast met icemaker;
fornuis; keuken- apparatuur
(110 + 220V); plafondfans; lam-
pen; spots; kindermeubilair;
boekenkastjes in versch. maten;
platenspeler/ versterker /boxen
(Philips 220V); Webergasbarbe-
que; tuinameubl.; planten (met
potten); typemachine 220V(Tri-
umph CD); naaimachine 220V;
stofzuiger (220V); surfequip-
ment; kleding etc. Tel.: 626081.

MAZDA 929 Estate, '78,
’.2.500,-; R 4TL, '73, ’.1.000,-.
Kwartje 104.

PRIMA LADA '80. Tel.: 79404.

TV-TAFEL ’.30,-; platenspeler
«Technics» en plastik platen-
houder’.75,-. Inl. VanStaveren-
weg 38. Tel.: 75451.

ZITKAMERSET Z.G.A.N.
’.900,-. Tel.: 72463 woensdag
van 8 tot 10 en na 5 uur.

OLDSMOBILE OMEGA'81, au-
to.^irco, in zeer goede staat. Pas
grote onderhoudsbeurt gehad
(rerev. motor, nieuweautom. ge-
ar). Alle rekeningen bewaard.
Vraagprijs ’.5.800,-. Tel.:
616187.Kaya Sentebibu 10.

1 EETKAMERSET; 1 porchset;
1 wandmeubel. Tel: 615161 na
17.00uur.

GEDEELTELIJKEINBOEDEL
+ Datsun 120Y, bj. 1978. Tel.:
76847.

SUBARU station wagon 1979,
i.z.g.s. ’.2.395.-. Tel.: 615958,
Dr. Maalweg6.

BB9SÜ
BETAMAX VIDEO-
CASSETTEN - cartoons voor
kinderen, ook pal- systeem wel-
kom. Tel.: 613117.

THUNDERBIRD TWO-
SEATER, bouwjaar '55, '56, '57.
Tel: 624005na 6 uur.

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

fltT^s^ tot 10 woorden

UTOls> F. 5,50 /£\// J|F Elk woord meer tóSgra )

’’ li\ UITSLUITEND Dg?/
JhSfK W A CONTANT! C:rrrT

.SSSSSSrBBfIBBBB-^

NIET-GEMEUBILEERD woon-
huis met 3 slaapkamers, 2 bad-
kamers, in rustige buurt,
huurprijs tussen ’.500,- en
’.600,-. Tel: 70077 toestel 225.

NEDERLANDS MEISJE zoekt
gemeubileerd huis of apparte-
mentvoor 4 personen,maximale
huurprijs NA/.1.000,- all-inn,
voor deperiode van 27 maart tot
7 mei 1988 i.v.m. overkomst ou-
ders. Tel: 75537.
ONGEMEUBILEERD HUIS: 3
slaapkamers. Nette, rustige
buurt. Tel.: 623270.

c ... ~ Jan "oQrd"y"-egL l2 - woonhuis
( . In rustige buurt.

fKÖ) De gelukkige win- «BK fl m\ \, t/SW naar van de waar- <^g\ fIfIMOTRSHfI ■ Voor informatie:
IH^debgnvan ’.loo,van w 1 MBfIÉÉÉÉÉHRM■ Tel.: 5573121 december is S fl: f
l MaritzaSambo ffrjffl I
I Zapotekenweg 5 fl fl V

P^TVJÊ —L ifIRJ RxJMA I f Woensdagavond ]
M gaas5* JSfig i/^ V/ I I-r■ (J^aHtuJue J KOOPAVOND |

CLIMA CARS I [l sxora & tot 9 uur met |
»ÜV —^ «rife k ArexShopping Center & «'iW/>Oi -ff»* % ingang Pet Care of » ... »

Ft GTadiolenweglA * agUinaldO groep jjf
MrOjöt m. Pas ontvangen 2 .... f

/^JP rKJpE^ vanuit Amerika g DIJ- 2
~^Ljj3 £^ k mooieKerstrozen 2 |
adto^rcondtTOnTng en speciaal voor Kerst ï SalTlSLjl I K

Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa j |k geven wij * S
20% korting J Curasao op Salma $

- Mk| opal onze planten en ar- » _ ... . %
Kom een poesje uitzoekenin j%| tikelen voor Uw plan- j gezellig! S

DIERENASIEL PARERA! Kl tenverzorging. J

CsSêBfe. r^BmJGALOO^ X^ËIÉ'uiffll^y \SZLJ Adres: Valkenweg 18 Julianadorp öü^i|[!"UILriïïlMh. De apartekledingzaak voor demo- /^yj|V >^i
Kom kijken naarde KLEDING

I ! voor de feestdagen. &■?!'fl/EftEEfll I Ook sportief. N?K
GEDEELTELIJK GEMEUBI- Vanaf dinsdag 9.30 geopend tot 12.30
LEERD woonhuis in Oranjes- 14.30 geopend tot 18.30 \
tad. Tel: 26352. | Zaterd^non Stop open tot 18.30. Kom gauw |angs. £

| WorldwidePremiere |IPerfume Of The World. 1

1 Caribbean Hotel. fj / /Jr I

| Éjjr United Colors OfBeneiton |

V
rAraWak, Clay Tfoductg** '-w-w^-^w^v^^-v-w-^-v^-»^»

'<g decorativeö g Tel.: 77658 f
anhitedural f t/o Industriepark z/n Brievengat )

V (emmus / achter Golden Drive-In \

i Ook dit jaarhouden wij een speciale /

KERSTCAMPAGNE ]
i Voor iedereaankoop boven ’.25.-ontvangt U van 16 t/m 31 decern- /, ber 1987 een leuke surprise onderde kerstboom.Behalve onze 1

normalekollektie van lokaal vervaardigde souvenirs, plantenpotten, S
1 lampen en andere gebruiksartikelen, hebben wij nu ook wat nieuwe f
i aparte souvenirs o.a.Kerststalletjes. i

Openingstijden: Ma. t/m vr.B-6 uur )
Za. 9-1 uur (
Zo. 9-1 uur /

*^| CORTICAL CRÈME ;
l vi

L Axiv^^W KtLAAtK !Wn^mvan Sof irjrae
i T^__^^ 11—"*5i^3l»>*v_- ® ) ©olß^ <s^

| met
„Z-80 Penetrant"

om Uw haar te beschermen en opdat
U langer plezier heeft van Uw

| straight.
I Distributeur: ,

Bofrei Agencies

Pour vous Monsieur!
I Maison Tarfuméo Afl [

Cas Coraweg 51 Telefoon 78479

/ /
FATUM -ÏT>
De Nederlandenvan 1845 ■

Nationale-Nederlanden (
BEKENDMAKING

In verband met de feestdagen zullen onze kantoren op Curasao,
Aruba en St. Maarten op sféfjSk

24en 31 december 1987 J 'in demiddaguren GESLOTEN zijn. f S
Wij wensen U allenPRETTIGEFEESTDAGEN. \f

HUIS TE HUUR
Gelegen aan de Caracasbaaiweg 215

; — 5 slaapkamers
: —3 badkamers -»
I — modern ingerichte keuken
Z — meidenkamer + badkamer ;
5 —groot woon-en eetzaal. ;

Ookte gebruiken als kantoor, dokterspraktijk, etc.
Ruime parkeergelegenheid.
Voor nadere informatie, tel.: 614428 dagelijks tussen 12.00 - ;

; 15.00. :

IA GANGA sauna
maaktbekend dat zij dinsdag 22 en woensdag 23
december
KOOPAVOND heeft tot 20.00 uur
Tevens zal dezaak GESLOTEN zijn vanaf 24de-
cember 's middags tot 11 januari

* LA GANGA punda

zal GESLOTEN zijn:

— 24 december 's middags—31 december 's middags

L. 11 januaritot 25 januari
" 2 januaride hele dag.

LA GANGA
wenst U allen prettigefeestdagen toe.
bWBbWbIb^b^bWbMMbWBMbWMBb^""

aflfl. Am mm -* -if' ~~

SALINJA

! | Speciale aanbiedingen (tot eind van demaand)voor deko- ]!
<! mende feestdagen j.
]i Het hele gezin kan zich naar de laatste mode kleden tegen <\

;! Pantalons van ’. 129,— 119,—en 99,— ! \
ij nu voor ’.25,— j!
|! Jurkenvan ’.229 —199 —en 149— !j
i; nüvoor ’.50,— en ’.30,— j >
!; Hemden en blouses ’.99,—, 89,— en 79,— ' \

!; Kinderkleding vanaf ’.5,—. nu voor ’2o,— ji

11 Elke dag wordt devoorraad aangevuld.
SKY HIGH FASHION

!j MESKER-GEBOUW j;
; Elke dag open vanaf 8.30 non stop tot 7 uur's avonds |

Wmu »r H

T

I \/A EUROPE/ROTTERDAM
Please contact: jf
y^y Caribbean Cargo Services N.V. ' 1

VL vl=ï tel.: 672588/671566 fax.: 674366 (<

a
si

I »9 CURAQAO I \
SEAQUARIUM ;

Op woensdag 23 december 1987 is deglijbaan open \
van 12 - 5 uurp.m. Alle leden met kaartjes voor 198»
kunnen GRATIS gebruikmakenvan dezeglijbaan. j
Alle leden met kaarten van 1987 en niet leden: s
2personen voor de prijs van één! H \
Dit is ook geldig voor 26 december. I s

Vernieuw Uw lidmaatschap nu en geniet van onze
Hl „aanbieding". y

Eerste Kerstdag zijn de Beach en \
deaquaria GESLOTEN v

Prettige Feestdagen! I J

Am. *** ■ lSA C

"Si^T-. *&. °^ e/> ***>&, rTnii

i

CULTUREEL w^

\^V CENTRUM fk
CURACAO |N^J

maakt bekend, dat inverband met dekomen-
defeestdagen, haarkantoren gesloten zul- '^v^mmZ^
lenzijn K#/|

i vanaf 24 december 1987tot Wfeiö l
4 januari 1988 f JgfcfjM l

Bestuur en medewerkers van het Cultureel t(^uf
Centrum Curacao wensen hierbij de bevolking \y/ u
van Curacao viN? (

PRETTIGEKERSTDAGEN Y|
en een t Al

GELUKKIGEN VOORSPOEDIG $$
l NIEUWJAAR J

|<^jjrjjf%> Alles op hetgebiedvan
TjJ bevestigingsmaterialen
Jf^ en gereedschappen.

... ..-.?.:::WB:- .«MJJffll mmVsËÈmW&a*ew

CARIBBEAN FASTENERS*^- \
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX3408^
Üokopzaterdag GEOPENDvan $JO-Ï2.ot>*&"}



BONAIRE AGENDA
POLITIE: 8000
BHANDWEER:B222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

te Lagoen:maandagt/mvrijdag
"an07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00**"; zondag gesloten.

PpENBAREBIBLIOTHEEK
openingstijdenvoor hetpubliek)

en donderdag van 14.00-18.00""'; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
uur; zaterdag van 10.00-12.00

Openingstijdenvoor lezers)
""«nsdagvan 14.00-19.00uur.

PSTSLUITING: maandag t/m vrijdag°f)9etekende stukken 15.45 uur; gewone""wen 16.30uur.

SERVICECLUBS

jj^anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
yons: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
£o"nd0"nd Table: elke tweede maandag-Terra Corra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
p^-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

voor bezichtiging
.«'Van gelieve contact op tenemen met de
**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
w°per|d opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-waagvan 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-

'9van 09.00-11.00 uur op het Be-'Uürskantoor, Kralendijk; laatste donder-van de maand van 10.00-12.00 uur te

na?rKOLISHI (teL: 8198>: verzameling Bo-
dirTaanse schelpen en koraal; open vannsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
LW
<u : °Peningstyden slachthuis maan-
16nnmwoensda9van 07.00-12.00/13.00-
Oe'nP uur en donderdag en vrijdag van

g*KDIENSTEN
<ja '°ernarduskerk Kralendijk:
u«aeiijks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

fenotokerkAntriol:
üur J 19'30uur:zonda9090°en 18-°°

iU
ai°y««wkerk Rincon:***')*s, ookzondag, 19.30uur.

J^CHTENBEZORGINGdoorgeven
C»ciqueVr A' W°ng' L<>i' Smg'Kaya

Miriam Makaai en Alsy
Anthony sporters '87

KRALENDIJK — Cidema
en Indebon hebben zoals de
laatste jaren gebruikelijk is
aan heteind van het jaarwe-
derom een sportsman en een
sportsvrouw gekozen. Dit
jaar echter hebben de verte-
genwoordigers van beide or-
ganisaties besloten om ook
een runner-up aan te wijzen.
Papy Cicilia, voorzitter van
de Circuito Deportivo Mana-
pariacuto (Cidema), steldeaf-
gelopen week de winnaars
voor: Miriam Makaai en Alsy
Anthony, sportsvrouw en
sportsman van het jaar 1987
opBonaire.

PapyCicilia vertelde inzijnin-
leiding dat de verkiezing tot
stand was gekomen in samen-
werking met de Indebon (Insti-
tute Deportivo di Bonaire). Bei-
de gekozen sportslieden volgen

daarmee de sportsvrouw van het
afgelopen jaarEsmeralda Olea-
na en de bekende James Thodé
op, die inmiddels naar Neder-
land is vertrokken wegens ge-
zondheids- omstandigheden,
maardaarreeds enkelewedstrij-
denop zijnnaamwisttebrengen.
Miriam Makaai, aldus Papy Ci-
cilia, heeft door haar prestaties
op volleyball- gebied de aan-
dacht op zich weten te vestigen
envooral in de competitie van de
Bovobo en de laatste play off-
wedstrijden bleek Miriam een
sportsvrouw bij uitstek.

Alsy Anthony die overigens
paszeventienjaaris, heeftophet
gebiedvan het hardlopen al ver-
schillende goede prestaties gele-
verd. Nietdathijaltijdals eerste
eindigde, maarhij wist zich toch
altijdwel in de groepvan dekop-
lopers te plaatsen.

Opvallend was wel, dat Cide-

ma- voorzitterPapy Cicilia, overrunner-up ClaireSealyduidelijk
meer wist te vertellen. Clairespeelt in het team van Aguilas Bvolleyball, maar is vooral be-kend geworden doorhaarpresta-ties op het gebiedvantennis.De mannelijke runner-up
tenslotte was Maikel Domacas-se. Ook hij leverde zynprestaties
bij de hardloop- wedstrijden die
door Comcabon werden georga-niseerd.

De vier sportslieden mochtenuit handen van de sponsors eenmedaille ontvangen, terwijl hen
tevens door Cidema een ge-
schenkwerd aangeboden. Nahetofficiële gedeelte was er alle ge-
legenheid voor de sportslieden
en hunfamilie, vertegenwoordi-
gers van Indebon en Cidema op
de patio van restaurant Lisboa
nogwatnatepratenover depres-
taties van het afgelopen jaar.

Runners up: Claire Sealy, MaikelDomacasse " KRALENDIJK-De vier jon-
gelui die het afgelopen jaardebeste sportprestaties leverden op
Bonaire. V.1.n.r.: Maikel Doma-casse (hardlopen) tweedeplaats;
Claire Scaly (volleyball en ten-
nis) tweede plaats; Miriam Ma-kaai (volleyball) sportsvrouw
Vru n j,etJaar; Alsy Anthony
(hardlopen) sportsman van hetjaar.

NEWYORK - Een onderzoeksgroep
uit hetvs bedrijfsleven

""tetloiT j
VS begrotings- tekort

"6tegrotings-jaar naeen
&andp.KelU'ke daling in het voor-V„Tflink zal toenemen. Ver-vanoneX dat hettekort alsgevolg
in eenm fndebelasting- inkomsten
setVorie K

lge bezuinigingen dat iner« tot i!i^Srotings- jaaris vermin-
m^ZT' 1toward dollar,dit jaarpl°Pen tot 186 miljarddollar.

Wrakvliegtuig
Alianza-ramp

gelokaliseerd
i i~~ De wrakstukken, seerdvan hetPe-ouian!, e leger- vliegtuig dat
Sken Verongelukte bij het
SdinV311 een zachte nood-
de». Af °P zee- Daarbij kwa-
-0,>» h*t iVan deu inzittendenBinJ leven-
"kPer,,?8 een mededeling van
Ner7~ e m^ine is door de
Ht on f" dlenst het wrak ont-Nop^°^TterdiePteen'%etfTn afstand van dertigki-tiidchT van Lima. Men heeft in-
uVerBchnH Gen tantal stoffelijke«er. vlf !n^borgen. HetFo-k l g ~lg waarvan op deJ>«Öhetlandings- gestel
N het .lf+V,ervoerde onderHni«!k lftal' en de

£ il 111, *?et betaalde voet-en 2nL f*? 1keerde terug van% dÏÏ-^,16" waar-m*sl,ag Alianza op deN Jrïats,bracht- VoordereisHtm! u^K* smaakt van de
as de gezagvoerder.

Winkelcentrum en restaurants

In januari begint bouw
Little Holland project

KiXAiuZjiyuidü. — Het is nu
vrijwel zeker, dat het terrein
datmomenteel braak ligt ten
zuiden van het juweliers- be-
drijf Littman in de Kaya
Grandi, zal worden gebruikt
voor een winkelcentrum
annex een groot aantal res-
taurant- bedrijven. Het ter-
rein datalgeruimetijdin han-
den is van defamilie Metsen,
zal inrecordtijd worden om-
getoverd tot een aanzienlijk
centrum, opgetrokken in een
oud-Hollandse gevelstijl
(Little Holland is dan ook de
naam) en ontworpen door de
Arubaanse architect Jo Fer-
nandez.

Een paar maanden geleden
was er al sprake van en de Ami-
goe publiceerde het voornemen
van defamilie Metsch ook.Louis
J. Metsch gaf maandag in
Sanddollar opening van zaken.
Het gehele project is tweeledig:
aan de voorzijde (Kaya Grandi)
zal hetwinkelcentrum verrijzen,
waar negenwinkels komen. Het
achterste gedeelte dat grenst
aan de zeezijde, zal worden inge-
nomen door bekende bedrijven
alsKentucky Fried Chicken en
de— op Curasao reeds bekende—BaskinRobins. Ook zal er eenOostenrijkse eetgelegenheid ko-
men met als eigenaar JohannStroedel, terwijl op de tweede
verdieping een Italiaans restau-
rant wordt gebouwd: Cozollis
pizza.

TWEE MILJOEN
Hettotale project, aldus LouisMetsch, bedraagtrond twee mil-

joen gulden. In hetverleden zijn
diverse projecten vaak mislukt,aldus de investeerder, maar datkomt omdat de mensen die dewinkels moeten huren ex-
orbitant hoge prijzen moeten be-talen. Dat zal nu niet het geval
zijn. In alle redelijkheid zal er
een huur worden gevraagd voor
dewinkels in het centrum. In ja-
nuari zal begonnen worden met
debouw en volgens architect Jo-
se Fernandez worden dewerkzaamheden op twintig we-ken geschat. De openingzal dan
tussen vier en zes maanden nadatum zijn. In advertenties, al-dus Metsch, zullen de mensenworden opgeroepen om een win-
kel in hetcentrum te huren.

Rudy Ellis die eveneens aan-wezig was, en eigenlijk als pro-
motor van het nieuwe winkel-
centrum kan worden be-
schouwd, verklaarde dat hij alle
vertrouwen had in deheerLouis
Metsch. Zijnkomst, aldus Ellis,
betekent een bestrijding van on-
ze werkloosheid. Een winkel-
centrum zoals defamilie Metsch
voorstaat, kan als een kathaly-
sator werken voor andere bedrij-
ven, dievan plan zijn zich op Bo-
nairete vestigen. Dit is een type
van investering, aldus Ellis, die
de overheid toejuicht. Het past
trouwens precies in het beleid
van de UPB, aldusEllis die niet
alleen hoofd van het Toeristen-
bureau is, maar tevenspartijlei-
der van de UPB.

Project- manager wordt Rudy
Metsch, terwijlNormanEvertsz,
zoals gewoonlijk, de directie zal
voeren. Wie gaat bouwen is nog

nietbekend,maarverwacht mag
worden dat Metsch Bonaireaan-
se werknemers en Bonaireaans
materiaal zal gebruiken. De
aanwezigheid van bankmana-
gerEvertPiar van de Maduro &
Curiel's Bank geeft bovendien
een indicatie wie het project fi-
nanciert, al werd dat op de
persconferentie afgelopen
maandag niet naar voren ge-
bracht.

MANAGUA — Nicaragua
heeft om internationale voed-sel- hulp verzocht. Dit in ver-band met de droogte, waar-door in grote delenvan hetland de oogst van basis-
voedselgewassen is verloren
gegaan.

Blijkenseen decreetvanpresi-
dent Daniel Ortega is bijna dehelft van de gierst verloren ge-
gaan evenals driekwart van debonen en een kwartvan de mais
en tien procent van de rijst. Deregen- periode welke in MiddenAmerika normaliter loopt van
mei tot oktoberbegon ditjaarla-ter en eindigde eerder. De
zwaarst getroffen producten zo-
als bonen, mais en rijst leverenhet basis- voedsel voor de mees-
ten der drie miljoen Nicaragua-
nen op. Ook devoornaamste ex-
port- producten van delandbouw- koffie, suiker en ka-toen -zijn door de droogte ge-
troffen.

Grensstaten Mexico
en VS bijeen over
economische zaken

LAS CRUCES — De Vere-
nigde Staten moeten geduld
hebben met Mexico waar ditlandprobeertzyn problemen
op te lossen.

Zo stelde de Mexicaanse am-
bassadeur in Washington vast
tijdens een conferentie van de
gouverneursvan deAmerikaan-
se en Mexicaanse staten welke
aan elkaar grenzen. Een van deproblemen waarmee beide buur-
landenhet meestmeewordenge-
confronteerd, namelijk de han-
del in verdovende middelen,
stond ditmaal echter niet op de
agendavan de vergadering wel-
ke in het universitaire complex
van Nueva Mexico werd gehou-
den. Uitvoerig werd van ge-
dachten gewisseld over deecono-
mische ontwikkeling. Besloten
werd volgend jaarin Saltillobij-
een te komen, dehoofdstad van
de Mexicaanse staat Coahuila.

SUCCES
Louis Metsch: ~Ons project

heeft twee aanziens. Het ene is
vanuitdeKaya Grandi, waar de
overheid zal trachten het aan-
zienvan deze voornaamste win-
kelstraat enigszins op te vijze-
len. Het andere is aan dezeekant
waar een promenade zal worden
aangelegd. Ons winkelcentrum
zal niet alleen een attractie zijn
voor de lokale bevolking, maar
zeker ook voor de toeristen, die
Bonaire bezoeken."

Gezien de investering van
twee miljoenmag datnatuurlijk
ook wel en volgens Metsch ko-
men er dertien winkels in het
centrum. Metsch:„De bevolking
van Bonaire en de ontwikkeling
van de handel liggen in eikaars
verlengde. Groeit Bonaire, dan
groeit ook de handel en omge-
keerd. Mijn filosofie is niet al-
leen dat ik investeer (en daarbij
uiteraard geldverdien), maar ik
kan en wil de winkeliers in het
winkelcentrum ook de garantie
geven dat zij evenals ik succes
zullen hebben."

Het idee van Metsch is om in
een zeer korte periode zijn win-
kelcentrum van de grondtekrij-
gen. Gedurende de bouw zullen
er ongeveer vijftig bouwvakkers

hun brood kunnen verdienen. Is
het winkelcentrum klaar, aldus
Metsch, danzullen errondvijftig
mensen een werk kunnen vin-
den.Architect is JoseFernandez
uit Aruba. Een architect diezijn
sporen al heeft verdiend en op
Aruba onder andere Boulevard
Shopping Center bouwde — in
oud-Hollandse stijl — en het
Strada ShoppingCenter. Ook op
Curasao isFernandez geenonbe-

kende, wantdaarontwierphij deBogen. Tenslottewordtzijnwerk
op Bonaire de Kaya GrandiShopping Center.

Tenslotte zegt Metsch dat hijde strijd op Bonaire aandurft nu
er een dynamisch en agressiefBestuurscollege is gevormd.Zijhebben alle medewerking ver-
leend, hetgeen voor Metsch een
extra stimulansis geweestom op
Bonaire te investeren.

Ekholm
overleden
Van Maya-theorie

NEWYORK—Deantropo-
loog Gordon F. Ehholm is in
de leeftijdvan 78 jaaroverle-
den. Hij was gepensioneerd
als conservator van het
Antropologische museum
van New York waarin onder
meer aandachtwordtbesteed
aan denatuurlijke geschiede-
nis van de Verenigde Staten
in NewYork. Hij was een au-
toriteit op het gebied van de
Precolombiaanse archeolo-
gie. Vanhem is detheorie dat
de Maya- indinanen indertijd
uit Azië afkomstig waren.
Hun beschaving bereikte een
hoogtepuntin dejaren300 tot
900 van de huidige jaartel-
ling. In 1949organiseerdehij
een expositie in zijn museum
om de vergelijkings- punten
tussen beide culturen aan te
tonen. Hij was afgestudeerd
aan de universiteit van Min-
nesota en doctoreerde in de
antropologie in Harvard.

SAN JOSE—In Costa Rica is
felle kritiek geleverd op het
Amerikaanse besluit volgend
jaardeinvoervan suikermet een
kwart te beperken. De kritiek
was gelijkelijk afkomstig uit
kringenvan deeigenarenvan de
suikerriet-plantages alsvan po-
litici. De verlaging van het im-
port- quotumvoor CostaRica be-
tekent een vermindering van de
deviezen met bijna anderhalf
miljoendollar.

Vol lofover medewerking, ook van "dynamisch BC"

Louis Metsch: Ontwikkeling
Bonaire gaat mij aan hart

KRALENDIJK — Het is de
laatste jaren wel duidelijk,
dat er meer en meer be-
langstellingkomtvoor Bonai-
re. Was dat in eerste instantie
een gevolg van demalaise die
op de andere eilanden — met
name Curacao en Aruba —ontstond. Momenteel echter
is voor velen Bonaire het ei-
land inontwikkeling met alle
voordelen vandien. Er komt
steeds meer vertrowen in de
toekomst van het Flamingo-
eiland.

Een van de mensen die inder-
daad ook datvertrouwen heeft is
Louis J.Metsch. Een mandieals
geboren Curagaoënaar zijn ei-
geneilandnatuurlijk goed kent,
maar eveeens een diepgaande
kennis heeft van Aruba. Deze
Louis Metsch zegt nu echter, dat
zijnvertrouwen inBonairealtijd
groot is geweest, envooral sedert
het bestuur wordt gevormd door
de UPB, waarin hij partijleider
Rudy Ellis zijn persoonlijke
vriend noemt. Buiten dat echter
heeft Metsch ook alle vertrou-
wenin deopkomstvanhettoeris-
me. In een betrekkelijk korte
tijd, aldusMetsch, hebbenwij dit
project geëntameerd en de enor-
me medewerking van de over-
heid,betekent datinrelatiefkor-
te tijd ook uitvoering aan de
plannen kan worden gegeven.

DANKBETUIGING
Uit het diepst van mijn hart wil ik iedereen bedanken voor
develeblijkenvan medeleven diewe mochten ontvangenbij
het plotselinge overlijden en bij debegrafenis van

WILFRED ISIDORKRANENBURG
We zullenhem verschrikkelijk missen.

Mede namens deverdere familie,
„"„ E. Kranenburg-Vrijman.

22 december 1987.

Europese merken zoals:PORTOFINO, POINTER en BARBA-RA FABER tekoopbij VANNY'sin Bo-naire Shopping Gallery.

KHARTOUM — Sudanese rege-
rings- troepen hebben de afgelopen
week naar schatting3.000 opstande-
lingen gedood tijdens hevige ge-
vechten in hetoosten van Sudan bij
de grensmetEtiopie.

WILLEMSTAD - Op Plaza
mJ^S^termiddagdejaar-
MqZ'Tl°bevanRadio Hoyerge-
Hngf onder grote belangstel-
<*£rt ë dckribbe dcoude plek
f>ubii*£ uë c"- zal daar door het'kfeZJ*kwhtigen zijn tot na'"endogen,

» stockmarket «

AMsiiKUftM TCDWf nn-FWRFR 22, 1987.

Aegon 59,50 KIM 29,90*hold 63,00 Meneba 35,00
***> 92,60 PhilijSs 27,60
Cred.lyon. 43,50 Rcyal Dutch 199,50Fokker 20,60 Telegraaf 200;00Glst.Broc. 24,10 Unilever 107,50Heineken 126,50 li&zx 212,70

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 48 181 118
American Exp. 24 1/8 ITT 46
Apache 7 1/4 Johnson IJ. 79 1/4
Am.Tel.» Tel. 28 1/4 McJCessan 26 7/8
Aidoo 68 1/4 Mere* » co. 161 5/8Anheuser B. 33 Minnesota Mng 64 1/2Bectcn lack. 48 1/4 Ifcbil Corp. 37 5/8
Canïfcell S. 57 1/8 Monsanto 80 1/2Chrysler 23 3/8 NCR Corp. 64 3/4Citlootp 18 7/8 Norf.South. 26 1/8
ttocaOola 39 3/4 SFG Indus. 34 3/4Diebold 37 1/8 Billips Ind. 15 7/8Digital Bj. 139 1/2 Placer DJ4. 15 1/8
Di^XHit 87 Itorthrop Corp. 24 7/8East.Kbdak 51 Pac.First Fin. 12 7/8E»flon 39 3/8 Pfizer 46 3/8Figgie 'A" 51 Phelps Dodge 44 5/8Firestone 31 1/8 Hiilip Harris 91
Flucar 13 3/4 Quaker 43 7/8Genl.Electr. 46 R3R Nabisco 46 7/8Genljfcrtors 63 3/8 Sara Lee 36 5/8Gulf 1 West. 74 Shell Trp.Tr. 74 3/4
Heola Mng. 13 7/8 Southern U. 8 1/2Hilton 69 5/8 Unisys 34 3/4
Hcmestake Mng. 16 5/8 Unocal 27 1/2
DCW JOJES LOCAL STOCKS
Industrials 1.990,38
Transportation 767,86 Ant.Brewery HFL.75-85
REWER.

CD3SDE tRRKET COMMENT DECEMBER 21, 1987.
It was another victorious day for the bulls today, as the Dow
cliirfoed approximately 15.09 points to 1990.39 in irodest trading.
Both the Transport and Utility indices lagged the Dow today, as
did secondary measures. Breadth was mildly positive today, but
the market strength was centered in the Dow 30. Bond quotes
surrendered. CBS, Kubota Ltd., Dupont, Georgia Gulf, and British
Petroleum gained. Pennzoil, Singer, Borer Grovp, and General
Instalment faltered. Singer was sharply lower after a delayed
opening. The 2000 zone is now being tested by the Dow 30. Today
was more of a slcopy session that the Dow strength inplied.
Still, the bulls have ctone an admirable jcb in recent weeks.
E.F. HUTTCN RESEARCH.

Ijgfj MAMJKO & <l Ull I S RAMi N.V.B^4y INVESTMENT DEPARTMENTgT^Ji For further information call
<ë§pSfl Tel. 612511/612991/612294

fKiiiiiriiiiiimniiiiii ■■■■■■ ■■■■■■ 11■■mi nllll(ln-|v

Koersen Centrale Bank I
NOTERINGEN CENTRALE BANKVANDE NEDERLANDSEAN- 3TILLEN GELDIG OP DINSDAG 22 DECEMBER 1987 EN TOTNADER ORDER: 8
US DOLLAR 1.77 1.78 180 1CAN DOLLAR 1.34 1.36 138 9
PNDST6RUNG 3.19 3.245 3305 §

IN6DGLD 96.35 97.07 9787 9BOUVAR _ _ _
ZLUFAANCS 133.99 13471 13551FR FRANCS 31.00 32.10 3280DUITS€MARK 108.60 109 32 llo'l2 !
rr^ 10 ~ 10007 10259iïUft€ 1.16 1.46 152AR FLORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- ELANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- SMENTVANFINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN22DECEM- E
8ER1987EN TOT NADERORDER.

19.75% OBUGATI6L6NING6N P6R 85/89 98.36
13 % OBUGATI6L€NING6NP€R 86/90 103.8612 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 103.01 9
10.5 % OBUGATI€L6NING€NP€RI9BB 99.46 3
10.25% 08UGATI6L6NING6N 1986 P€R 1990 98.30 |
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- ËE GEN BEDRAAGT 10.88%.

S DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENI. BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

Vnimnimiiiiiiiniiiiitiiiiiiiinnmm^mj^«

/ «5Wlinio inOUSTRIRL DE UEIIEZUELfI
maakt de wisselkoers bekend

j van de BDLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30 uur

AANKOOP VFDiTOOD !Cash - Cheque V«"VUUH ;
i/■ 5^55, " ’" 5.25 ’.6.25

AMIGOE 15üjjSDflG 22 D6C€MB€fl 1987
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PASTRY SHOP & TERRACE
(achter Postkantoor Groot Kwartier)

Tel.: 76881
je*»**»«*«"e**»bs»sa sasasasasasa sasa sasav
g wenst iedereen «
2 Prettige Feestdagen toe f

sa sasa sasasasaca fersasasasasasa sasa<s'
Wij hebben de lekkerste

OLIEBOLLEN en KERSTSTAVEN
van Curacao!!
Ook Kerstcake in Kerstverpakking van
’.12.95. Leuk om kado te geven.

Let op: Ook 25decemberzijn wij openvan 1 tot5uur. Ukuntterechtvoorgebak, pasteitjes, etc. etc.

I Denkt Uer ook aan Uw bestellingen tijdig te doen? Il— ■■■■«■»■«—■■■■■ m — miimimmi uw »—

Curasao Port Services Ine. N.V.

maakt hierbij bekend dat

i.v.m. dekomende feestdagen
zowel afgifte van containers

als losse lading
vanuit de loodsen aan de Brionwerven en contai-
ner-kade op

24 en 31 december 1987
uiterlijk tot 12.00a.m.

zal geschieden.

Management.
'

. VOOGDIJRAAD OP CURACAO
De Secretarisvan hetBureau VoogdijraadopCuracao maakthierbijbekend datde

KASSA VAN HET BUREAU
op 24 en 31 december GEOPENDzal zijnvan 08.00-10.00uur en dat vanaf4januari 1988dekassa opdegebruikelijke

tijden weer open zal zijn.
De Secretarisvan de
Voogdijraad voornoemd,
D. van derRee.

\^_

RxV A vWP^Jpy Een ''eve trouwe vriend,H A^i^s vindt Uin het dierenasiel

f/t^aHnv Parera'

*£^(|}ïi!ji®y 'M-^ Kom eens langs!

Kodela ta partisipa kv su
LOKET IKAHANAN LO TA

SERA DIA 24 Dl DESEMBER 11'OR Dl MAINTA
31 Dl DESEMBER NOSLOKET I KAHANAN LO TA

SERA HENTERDIA
Nosdepartamentu di storing(623000) sitakedafunshona normal-
mente.

S@IKODELA.3S

WINNAAR jg&k

wklerstkampagne VAN
SPRITZER & FUHRMANN
Winnaar van de trekking van19 december jl.:

- P'
heeft een reis voor 2personpn naarCaracas plus Bs. 5000.- cash, of,
"aar keuze, een waardebon vanr 2,000.- gewonnen.
De prijs kan afgehaald worden bij5£ek,bj& SPritzer & Fuhrmann,\ aa Costa Gomezplein 2.

\ Gelieve identificatiebewijs mee\ie nemen!

SPRITZER+FUHRMANN
A tradition ofconfidence.

ARUtA-lONAIRE CURACAOST.MAMtTENNEW YO*IC

WAARSCHUWING
De commandantvan hetDeta-
chement Suffisant maakt be-
kend daterop 22en 23 decem-
ber 1987 van 07.00 uur tot
14.00 uur schietoefeningen
worden gehouden opHATO.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uitdekust.

MANILA—Op deFilipijneniseenveerboot door de orkaan Phyllis totzinken gebracht.Elf personen onder
wie 2 verkiezings-kandidatenvan de
oppositie zijn verdronken. Volgensde politie worden 14van de 50 opva-renden vermist. De rest heeft zich
zwemmendkunnen redden.

Drie agenten bij
actie omgekomen

SANSALVADOR—Bij een
aanslag van de guerrilla op
een patrouille van een veilig-
heids- dienst in El Salvador
zijn drie agenten gedood en
raakte eréén gewond.

Dit gebeurde in het noorden
vandehoofdstadtoendeagenten
zich in burger op vierhonderd
meter van de Amerikaanse am-
bassade bevonden. De drie doden
waren mannelijke agenten. De
vrouwelijke agent diehun voer-
tuig bestuurde raakte gewond
aanhaarhoofd.De daderswisten
met een auto zonderkenteken te
ontkomen.

ara ' [gm
(2r Voor Uw reis naar Europa ✓»)z) hebben wij JlPlt, Vc

WOLLEN KLEDING Svl,
zoats: rokken, blouses en jas- ’K/N(> uj \sen om aan twee kanten te (^KsS^^W}
dragen. \^W\Y"i
Tevens veie modellen gebor- J^y^M^
duurde tafelkleden en met f. [ik, ' \
speciaal kerstdecor. ■ |Aj \

Wij nemen ook bonnen. ? ~~ IJ il

n i ■ / fü
cim/terdom /tore W fARUBA: CURACAO Jf fNassaustraatlO Gomezpleinl4 J| |J
Nassaustraat 50 Breedestraat29 fe/

„
, MOSKOU-DeSUiseengrote*

Am BH Bk plomatieke campagne begonneno£Hl rfl I regeringen over de helewereld in *r^L^^*M^^UO^^^L lichtenoverderesultatenvande^■>nH!pißH9nirin%«^ VS top in Washington. Nagenoeg*
H^r^^^r^^^^^^^^^^ÜC^^L^^J^S Ie onderminsters van Buitenland*

H »YM Zaken en vele andere hogeoj
V IkX V functionarissen zwermen komeDa

rHBBI yAv dagennaar 44 landen uit.

f— PR-VROUW —,
assistente

Public Relations Adviesburo zoekt, voor samenwerking
per projekt, op Curagao een deskundige jonge vrouw
met ervaring op het gebied van

" Public relations

" Persconferenties

" Free Publicity

" Press Releases
" Begeleiding Symposium

Ervaring op het gebied van reklame-adviezen en adver-
tenties kan een pluspunt zijn.

Talen: Papiamento, Nederlands en Engels noodzakelijk.

Sollicitatie: Schrijf uw korte en bondige sollicitatie met
een uitgebreide levensloop en pasfoto aan:
MPI Public Relations, t.a.v. Ton Hoogstraaten,
p/a Princess Beach Hotel, Curasao, N.A.

Shampana "Andre White 75 cl. 7,80 ■Bp^'ißß^. I \ D £SSPonche Krema "Caribe" 75 cl. 7.90 \ 2f§E3S^lfP ft V* <Ponche Krema "Kuba'7scl. 5.29 \ jfiSG TM I IfiShèri'Misa Pale óf Golden'7s cl. 7.39 \ mW^mWfÊWÊm W CWWiski "White Horse" 75 cl. 19.89 /OuntOTMV m * /-S^ ffilï EwlfflPl P AB
Pina Coconeta 75 cl. 7.96 f ,n^^^A IVI/\W "WmWmWÊ W JtPNight Train Express 75 cl. 3.70 V^^|^#^/^^V^^| WSt Jtl^A

Röm Boca Chica 75 cl. 9.95 \ JF C% J) A
Gordons Gin 75 cl. 19.95 —*^ KL/ 1 T .
Matheus Rose 75 cl. 5.78 ’ yM^Gil Gallon shèri seku óf "Golden" 75c1. 7.19 P davtvtp nr nrn?nrr»'nA nrmnr/^ W. AwmmBrissac Brandy 75 cl. 12.75 E PAKETE DIPUEBLO PAPUEBLO M*> Q]
Concord Grape Wine 75c1. 6.85 1 Kilo di Bistek óf Swissteak " F* JConcord Cherry Wine 75 cl. 6.85 i K''o di Kami Sópi óf Mondongo QPZ Qf\ r 1
Blna Rlunlte 1.5 9.76 1 Kilo di Spèreps óf Pórchóp o*Je%7\J A *%
Bina Riunite 75 cl. 5.67 1 Kilo di karn'i Kabritu óf Repchi Wowo
Ponche Colima 75 cl. 6.76 1 Kilo di karn'i stoba óf karni stoba mula JKi
Dao Reserva Wine 75 cl. 7.89 1 Paki di pia di Galina 51 Lbs. JB
Tambe nos tin for di Merka ...SALMOU* KORDA TAMBE RIBA NOS GALINANAN HINTE, W

PEKELE KONENCHI, PATU I POLECHI HINTE "JJj|
MAJZREL ALA ' BEL ' PIA CHIKI D' KALAKUNA. JH^HI

TOKO KARNISERIA JLW
Crisco3lLbs. 591 Lomitu (Ossehaas) pa Kilo 18.95 «^^ _i
Suku Domino 51 Lbs. 199 Solomo (Dunnelende) pa Kilo 11.95 —A 4u J
Chees Balls Planters 5 oz. 2.39 Rósbif (Muchacho) pa Kilo 10.95 k»i[JP
Chees Balls Planters 925 3.89 Rolade di karn'i Porko óf Baka pa Kilo 13.00 JET//
Chees Curls Planters 6.5 oz. 2.39 Karn'l Sópi (Soepvlees) pa Kilo 6.90 r^4 TtJÊÊ
Prlgles Potato Chips 7.5 oz. 2.49 £1 Kilo di wesu blanku PORNADA)
Elmers Chee-Wees soz 2.16 Karni Mu,a dl baka <Runder o«haM> pa kiio 4.50 ~
Munch King Chips Assoted 2.33 Bèl di Galina (Chicken Thighs) 51 Lbs. 4.99 JT>mA
StropiParadiso7scl. 1.79 Pia hinté di Galina 51 Lbs. 5.49 J^
Salada Heinz 210 grm. 1.98 Pla dl Gallfta (Drumsticks) 51 Lbs. 4.59
Salada Heinz 4.40 grm. 3.19 ?/}ffl!S o,
Picallilli Heinz 280 grm. 2.69 7*MPf Wg fW HAM FA fPfffW. «Küïgr 320^' léS "*M "**"*■ °*f* SAt" ' AYAKA
Honig Mie 500 grm. 2.49 ORARIO SPESIAL 4LMnZnï^l^ff^ lil Djabièmè 18 di des.koopavond tekv 9 p.m. $Éj^
R^^SX?Ï& J Al Djasabra 19 di des.non-stop 8.30 - 8 p.m. WKmS^£S^^ i"« Hl Dja,una 21 di des-koopavond te kv 9 p.m. ï^L%*$*WttSpmS^w^of oio DJQmars 22 di des. non-stop 8.30-9 p.m.Pined Prunes S«W 12 oz. 2.79 ninme^n o-» Hi Ha. ««« *t«« o -»n o« m TwsBßClSifsï2S#^
u^rin/f Hi D«« D/>Ki» u^,«^ ei iv. <» no UjaraSOn 23 01 des. non-StOp 8.30 - 9 p.m. 'Immm^mW^mW^Sjt»En n« H Pnn oh H^H ?n 1 no D''aWePS 24 di deS" "On-Stop 8.30 - 5 p.m.
S RTöZI oTa.SI vS? S-

iap D'amars 29 dl des" koopavond te kv 9 p.m. jiflE^,
ï n"w S 5 * « Sa Djarason 30 di des. non-stop 8.30 - 9 p.m. JStS^^Êmm^m^iS.R.V. Djus dl Apusina 1.99 n«,"« h hl^ ««« ciX« a ZZ. r« blü^É
1 Rol diSkottowels 2.19 Djarason 31 d.des, non-stop B.3o-s p.m. ,^M§P^tt«i
Djus diAnasa Del Monte 46 oz. 2.59 BSRRBBIÜWBW HSHHHRmtSH mWÊSSBS/mWDjus diAnasa BOWL 46 oz. 2.39 ÜM'i'il »T»I IIW-AIBWit'lHïWß M Bs^Scl WSSmWjr
Djus diApusina BOWL 46 oz. 2.53 Wjjfi a^nß Wmf^
■JHSJIWBiPHB^^ GEJREJVSIAIPERSONAL DIRIO CANARIOSUP^^^^mï\\\:t&%miï}4jf TADESEA PUEBLODIKÓRSOU UNFEUSPASKU 1^
■■■■■■■■■■■■■^^ ■ PROSPEROANANOBO _——-^,
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IA * SIf5iI^ropicai Motors!
§ Salinja $1g Tel.: 611912-611947 %|il

| Here are good wishes by the st« itÊ% bolt — may you and yours beX'£_\ /In.

! Prenlg7^'^---T^^>^I
f Kerstdagen wfljti£ss|

EL PASAJE %f#l
MADUROSTRAAT

i AXflfnQHjlfi j

f. eiittl
A wealth of good feeling t
from our family to yours. |
We're hoping you have a f

safe and happy Christmas jjj
filled with all the rich |
delights of the season. JJ

m M ~ Boekhandel

i mmmmmd Abraham de Veerstraat 12 %
Tel.: 611904-612782-613558 £
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Merry Christmas
Happy New Year {i i$ Extending to you our warmest wishes. We *are proud to have you as our customers. *

t «

\ -ff \l CENTRALE *M-l HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. I
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HORIZONTAAL: 1. vechten; 6.
flink; 12. vulkanisch gesteente;
13. karakter; 15. boom; 17.
straks; 20. gebak; 22. noot; 23.
vernis; 25. zuiver; 26. voorheen;
27. gek; 28. rond stuk hout; 30.
damp; 32. met elkaar; 33. een ze-
kere; 34. uitgave; 35. water in
Friesland; 37. stapel; 38. gieri-
gaard; 40. ieder; 42. voorzetsel;
44.indertijd; 45.ketting; 47. kle-
dinggebruik; 49. vis; 50. man-
netjeskonijn; 51. Europeaan; 53.
koningdrank; 55. vrouwelijk
schaap; 56. droog; 58. var-
kensstal; 60. ontkenning; 61.
Chinese maat; 62. mannelijk
dier; 63. vogel; 65. noodsignaal;
67. lumen; 68. leger; 69. moeder-
overste; 71. kunstproduct; 73.
dwaas; 74. snijwerktuig; 75. vis-
tuig;77. vordering; 78. boom; 79.
vrouwelijke godheid; 80. soort
papegaai; 81. boom; 83. boom; 84.
opening; 86. deel van een boom;
88. duivel; 90. steensoort; 92.
voormiddag; 94. zeehond; 96. in-
sekt; 97. insekt; 98. persoonlijk
voornaamwoord; 99. snij-
werktuig; 101. plant; 103. vrij;
104. dwaas; 105. Zuid-
Amerikaanse boerenknecht;
107. beteuterd; 109. roofdier;
110. stand; 111. listig; 113. stuk
grond; 115. deel van het gelaat;
116. Europeaan; 118. keurig;
119. vogel; 120. schaakterm;
121.reeds; 123. vrouwelijk; 124.
aanwijzend voornaamwoord;
126. schoollokaal; 127. vreemde
goudmunt; 130. Engelse titel;
132. trek; 133. kleine emmer;
135. gast; 138. gesloten; 139.
maangestalte; 140. droog; 141.
Bijbelse plaats; 143. persoonlijk
voornaamwoord; 144. getal; 145.
water in Noord Brabant; 147.
schutsluis; 148. feestartikel.

T~-^ J W|

VERTIKAAL: 2. soort ver-
lichting; 3. knaagdier; 4. vlijt; 5.
vrouw; 7. richtingslijn; 8. li-
chaamsorgaan;9. artikel; 10.ten
bedrage van; 11. behaarde die-
renhuid; 14. richtsnoer; 16. aan
een stokje geregen stukjes vlees;
18. slot; 19.eenzekere; 20. geslo-
ten; 21. onbepaald telwoord; 22.
insekt; 24. gewapendgeleide; 27.
plaats in het Gooi; 29. wenden;
31. soort weefsel; 32. damp; 34.
maangestalte; 36. eerstvolgen-
de; 39. voegwoord; 40. water in
Utrecht; 41. steen; 43. voorzet-
sel; 44. opschik; 45. voertuig; 46.
deel van de hals; 48. nobel; 49.
gewricht; 50. kledingstuk; 52.
paard; 54. water in Duitsland;
56. afsluitmiddel; 57. kern; 59.
gesloten; 62. wildeman; 63. be-
taalplaats; 64. schrijfartikel; 66.
stelling; 68. maand; 69. brood-
suiker; 70. neerslag; 72. berg in
het Midden-Oosten; 74. bij-
woord; 76. vat; 82. huisdier; 83.
insekt; 85. onheil; 87. drinkge-
rei; 89. voorzetsel; 90. verbin-
ding; 91. Europeaan; 93. vogel;
95. woud; 97. fraaie kleding; 98.
korf; 100. militair; 102. baardje;
103. pret; 104. volmacht; 106.
niks; 108.keukengerei; 109. wel-

doorvoed; 110. omgang; 112.per-
soonlijk voornaamwoord; 114.
deel van een rad; 115. persoon-
lijk voornaamwoord; 117. voor-
zetsel; 119. daar; 120. plaats;
122. smart; 123. verbod; 125.
voerbak; 126. insnijding; 128.
vlaktemaat; 129. onderricht;
131.slim; 133.plaats inRusland;
134. geneesmiddel; 136. plaats
in Noord Holland; 137.tors; 140.
houding; 142. maand; 144. voor-
zetsel; 146. ambtshalve

|i

DE OPLOSSING v^n de De AmigoeKerstkrant be-
Kerstpuzzel van de AMIGOE staat dit jaaruit 4 katerns
dientvóór 10 januari1988 inge- met zowei artikelen alszonden teworden naar deRedac- Kerstwensen uit Aruba,tievandeAmigoe.Scherpenheu- Bonaire, Curacao, St.vel z-h, opCurasao. Ukunt de op- Ayr " eiT a* Vna.
lossing ook sturen naar: Redac- Maarten, Saba en St. Eus-
tieAmigoe,Postbus 577 opCura- tatius.
gao; Redactie Amigoe Aruba - ,^aL

,
Nassaustraat 110; de heer Hu- SÉBi*-;..Bert Linkels, Postbus 122, opBo- JÊA

De gelukkige winnaar ont- lllTtflvangt een prijsvijftig gulden. ; : ||j

aVflaSaMßu^ \jJtcrl -*mmmm% '"''*"' TJÉnilir *
JIj^IPÏI X i Het ontwerp van de vier

ArkTmfwvri Jb? voorpagina's is van onze
Ff |f|f mX medewerker Jan

2 "We'llkeep rightin fashion for '88 i^J^Ud £ jü
2 Thanks for >}our patronage in '87 I jln?^AI Ib> J
1 Hfc. Boutique^ Vflfl |
j Caracasbaaiweg ' "k*ia- j

»SaiaJa?«a?a?Sa?a?a?aSra?a?aMa^«as«a^l

* Kerstdagen 3

ïtSBaT GrfWJkW^ 3
fLa* 7J^> Nieuwjaar \g i
g aan al onze abonnees Jg en wij garanderen U een
S betere service in 1988 J
Cs i
(9 f
(9 Namens Direktie en Personeel I
(9 van I

| DISTRICO N.V. ;

I $eace "> Cartlj

I 1"*"1"' To everyone in all the nations
ofthe world: A prayerfor peace and goodwillmm

[landsradio Hj

I Prettige Kerstdagen en GelukkigNieuwjaar K4 \
i wensen wij onzeklanten en de gehelebevolking van Curaqao toe. ASSOCIATED
% ARCHITECTS £
j Tevens delen wij mede dat ons kantoor GESLOTEN zal zijn van '*è 19 decembert/m 3 januari 1988. Beatrixple?n7-Êmmastad JVa sasa sa sasa sa sa aasasasasa sa ca sa sasa sasasasasasasa sasa sasasa sa aacaaa sasasasasa sasaaa sasa aa**



lijk in een tussen-fase van onze
ontwikkeling. Menis zoekende
en soms wel eens eenbeetje los-
geslagen. Er zijn nu eenmaal
zoveel dingenveranderd inzon
kort tijdsbestek. En ditbrengt
de mensen in verwarring,
waarinhet gevaarvan eenver-
keerde keuze besloten ligt.

Die secten hebben meestal
zogenaamde 'local preachers'.
De meesten hebben een paar
maanden te hooi en te gras bij-
bel gestudeerd. Gewoonlijk
kunnen ze welaardigpraten en
daar komen de mensen op af.
Het is wellichteenkwestie van
'imago', want wanneer de men-
sen iemand horen die vriende-
lijker is of mooier preekt dan
hun oorspronkelijke 'prea-
cher', dan gaan ze bij die nieu-
we favoriet maar weer eens
luisteren. Hetis netofmen een
soort idool zoekt, waartegen
men kan opzien.

Willemstad — Dekersttijd isvoor debisschopv&n Willemstad vooral een
Periode van vernieuwing,

overpeinzing en me-Statie. Bij vele mensen op
?ös eiland geldt volgens
%r. Ellis dit credo echter
juet.En danverwordtChris-
es' verjaardag tot een feest
«8 alle andere, met veel ge-dans, dranken snacks.Wim

had aan deze voora-vond van de Kerst een ge-
brek met de Amigoe over

beleving van Kerstmis,
oyer de communie en de ho-
8e kosten, de verdeeldheid
®a de secten en over de zus-le^s van het hospitaal die

wisten weg te
Sferen....
„Voor mij," zegt bisschop van
JpHemstad Wim Ellis", is
J>erstmis een bijzondere drukke'Jd- Maarhet is weleen prachti-ge tijd. Wij herinneren ons im-mers de grote liefdevan God, die'chtbaarwilde worden in Jezus
pristus. En voor jezelf is dit

ook weer een tijd van ver-
ruwing. Ondanks de drukteProbeer jetoch jezelfin jegebed
H
n meditatie voor tebereiden op
j|ezeKerst-tijd. Hetbetekentook
e? vernieuwing voor je eigenpriesterleven als je ziet hoe

ristus bij ons is gekomen en
v ens heeft willen worden, éénar» ons is geworden om ons te
e"ossen en te helpen. Kerstmiss.aus duidelijk een tijd van ver-
l\nW*ng en herbezinning.we hebben op Curasao een

"Ik wenshierbijiedereen die dit lees! een ZaligKerstfeest.valual dit feest \toor ons allen een \>ernieu\oing mag zijn in
°ns christelijk le\>en, dalvJijChrislus mogen uitdragen in
°ns leven Gods zegen Stoor deAmigoe enhaarmede-erkers.... Ken Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuw-jaar... "

AVONTUURTJE
Samenvattend zie ik de po-

pulariteit van sommige secten
als een gevaarlijk verschijnsel.
De sectebrengt demens op een
dwaalspoor. Ikben ervan over-
tuigd dat een goed katholiek,
iemand die werkelijk en op-
recht met zijn katholiek- zijn
bezig isen de leerook doorleeft,
onmogelijk onze moederkerk
zal verlaten voor een curieus
avontuurtje elders", beklem-
toont debisschop.

In een Amigoe-interview
medio september vorig jaar
onthulde Mgr. Ellis dat hij de

eeJ mooie, eeuwenoude ge-
°onte, de Aurora-mis.Dit is —

g een ik — een van oorsprong
do«fan-se gewoonte' ingevoerd
°°r missionarissen. Jammerge-
?eg is het in sommige landen
jjjetmeer mogelijk deze missen. de vroege ochtend te houden.
?

e^sen durvendoor allerlei oor-
jjr^k 's morgens vroeg nietmeer
daB£raat te komen, maar god-

ik kunnen we op het eiland
t. 6 steeds deze bijzondere tradi-eongestoordvieren.En de Au-
(jg a'missen zijn doorgaans goed
j*et. Je ziet er maar al te vaak
heTen komen, die jeverder het
fin

ejaar door niet ziet. Mannen
<Jezr°UWen door elkaar. Bc vind
een negen dagen voor Kerstmis
onLUltstekende voorbereiding
ftoot feest zelf en ik hoop da"
WT dat de missen in de toe-mst zullen blrjvenbestaan. CuraçaoseRaad van kerken

as kwambrengen voor de gehe-
le wereld zei Hij tot alzijnvol-
gelingen: "Julliezijn hetLicht
van de wereld". "Laat jullie
Licht schijnenvoor deogenvan
de mensen". Licht wordt mee
gedeeld en zichtbaar door te
schijnenop anderevoorwerpen
en doordiewordthetlichtgere-
flecteerd en weerkaatst. Laat
onshetLicht en deVreugde die
het Kerstfeest in onze harten
heeft gelegd weerkaatsen op
anderen.

NIEUWE KLEREN
t>ii «^ar?énding.en ditkrijg jeer
VoL* bevolking niet uit", ver-
Hergt.m°nseigneur Ellis. "Met
fen ]bÏÏoet iedereen nieuwekle-

«ebben.Al gaathet met onze
We i^ienou nogzo slecht,nieu-
Vst'n 11 zi->n en bliJven een
hu]? " uaarnaast gaat het hele
Sesc^u1kant- Houtwerk wordt

r rd en de tuin geruimd.
le8 pürlijk is ditmooi, maar al-
Veefaat gepaard met geweldig

sten-En het istochron-
-BPeciZoVdeiZOVde dat die bepaalde jas
Kzht voor het feest wordt ge"
Wx' en daarna nooit meerI^g^ragen?e marge kan ik de heilige

Ulu.e noemen. Ik vind het
tw °nbjk enorm jammer dat
Schuu n zich daarvoor in de
h^j en.storten. Maarhetisook
WootT^^yk demensen dezege-

f **ontwennen.Hetcom-
een i|c'/feest kost deoudersvaak
"^d waarbij nie-
*ti hrnln. *eren» versnaperingen
Ml nhJ

cht en praal voor elkaarW -rdoen- En het is opval-
oijJipT lk merk dit als bisschop
feu *Jv°rmen—dat juistkinde-en }! ezinnen die 'well to do'
'St 6 c.envoudig gekleed ko-
Vs herwijl dekinderen van ou-
«indioi6 slechts met moeite de
Pen Je,s aan elkaarkunnen kno-6l>di„aa7 komen in de mooisteHtL Bte kleren" Als Je dan de
NIHlgronden kent.... Van
Sn "*n: mensen diemaanden-SL °,eten afßetalen. Of deh? dle, biJ miJ komt en zegt
Xlaar.dochter geen heilige
hnu le kan doen omdat er
*W eien ziJn- Ik zeg dan:
%*LTd vraaB* van Jullie om
SInTJTrentekopen. De kerkt^gti? Dat niet. Niemand ver-

De mensen leven dikwijls in
angst. De pure angst wat er met
onsgaat gebeuren. Jeziet zoveel
ingrijpende veranderingen op
Curacao en over de hele wereld.
Men krijgt angst voor de toe-
komst. En danklampen ze zich
vastaan een secte en denken dat
dóarderedding tevinden is. Een
tweedepunt is,datde meestesec-
ten een soort economische
achtergrond hebben. Het is een
soort handel. Ik zeg weleens in
mijnpreek: 'Overenigetijd heb-
ben we in elke straat op Curagao
een loterij-kantoor, een snack en
een kerk. Die kerken rijzen als
despreekwoordelijke paddestoel
uit degrond. Ik hoordekortgele-
den dat er nog een 20 nieuwe

Onze kerk neemt nog steeds
eenuiterstvoorname en stabiele
plaats in binnen onze ge-
meenschap. Wat mij echter
enigszins verdriet is de
ogenschijnlijke bloeivan enkele
secten op ons eiland. Dit heeft
overigens niets te maken met
ontkerkelijking. Maar de mens
zoekt... Het is echt wel een reli-
gieus gevoelen. Laatst sprak ik
met iemand van de CCC, de Ca-
ribbean ConferenceofChurches.
Hij legde verschillende verban-
den en gaf een drietal punten
aan.

len levensmiddelen ingezameld
voor onze minder draagkrachti-
gen, terwijl er ook vaak tijdens
deKerst-viering op schoolgaven
worden ingebrachtvoor een spe-
ciaal doel.

"Ik onderschrijf in ditkader
de uitspraken die onze gezag-
hebber de heer Ronald Casse-
res onlangs deed... De Antilli-
aanse mens is zoekende naar
een eigen identiteit, naar een
eigen plaats tussen de andere
volkeren. We verkeren duide-

ZOETHOUDEN
Daarnaast heb je nog de te-

genstellingtussen detwee gro-
tesupermachten. De tegenstel-
ling tussen communismeener-
zijds en kapitalisme ander-
zijds. De kapitalist is bang dat
de communist dewereld op ter-
mijnzalgaanbeheersen enpro-
beert door middel van die sec-
ten demens als het ware 'zoet'
te houden, verwijzend naar
datgene wat Marx zegt: 'Reli-
gie is opium voor het volk.
Nogmaals, het is zeer onplezie-
rig dat de mensen 'in hun zoe-
ken' van de ene groep naar de
andere trekken. Luister naar
deaartsbisschop van Jamaica,
een land waarrond de300 sec-
ten geregistreerd staan. Hij
zegt dathetgrotegevaarhierin
zit, dat demens op een gegeven
moment geheel onverschillig
wordt. Want dan zijn ze van de
ene kerk naar de andere gelo-
pen, zonder zich ergens werke-
lijk thuis te voelen. Zokweekje
een groep die zich helemaal
heeft afgewend. Die zijn al invijf, zes, tienkerken geweestenhebben niet gevonden wat ze
zochten. En dan stoppen ze er-
mee, dan laten ze de boel de
boel", aldus bisschop Wim
Ellis.

aanvragen tot de bouw van een
kerk in behandeling genomen
moeten worden.

Ik vind dit zondermeer jam-
mer. Want in plaats van dathet
demensenbij elkaarbrengt, ver-
strooithet de mensen. Men weet
niet goed meer waarvoor te kie-
zen. Het ligt heel moeilijk, want
bij doop of begrafenis komt men
tochweer bij ons. Die secten heb-
ben geen eigenbegraafplaats en
danklopt men per slotweer aan
onze deur. Ik vind het allemaal
bijzondertriest. Jeziet somshele
gezinnenin dewar. Hetenekind
belijdt dit, het andere kind is to-
taal iets anders in de leer. In
plaats-van eenheid ontstaat er
verdeeldheid en dat is toch
duidelijk niethet verlangen van
Christus.

Laten wij eens in onze eigen
omgeving,onderdemensen die
wij vaakzo achteloos voorbijlo-
pen,viaeigen ogenen oren, via
informaties van vrienden en
vanclubleden een ofmeer per-
sonen lerenkennen die in een-
zaamheid verdriet, zorg + pijn
lijden of geestelijke en licha-
melijke honger hebben; laten
weeens aanhen watLICHT en
VERLICHTING brengen in
hun nood.

een Alwijze Guru, ofals een al-
les-belovende Bevrijder. Zon-
der grootspraakmaar ten volle

rechte diendeHij zich aan met:
"Ik benhetLichtvandewereld;
wie mij volgt wandelt niet in
duisternis".

Veel van de Kerstver-
lichtingenviering ismisschien
alleen uiterlijk. Verschillende
mensen zullenmisschien geen
terugblik werpen op de oor-
sprongvandit Lichtfeest. Toch
kunnen gelovigeen verstande-
lijke mensen in ditwereldwij-
de, allerangen en standen om-
vattende Lichtfeest van
Kerstmis Gods Hand zien, die
zijn gehele schepping leidt om
haar Verlosser en werkelijke
Bevrijder te leren kennen tot
haar eigen geluk. Laat ons
daaromin allesenaltijd Chris-
tus, het Licht van deze wereld
volgen. Wij vragen Hemomons
Zijn Licht te schenken in onze
harten voor onze handel en
wandel.

Over datLicht dat deMessi-

Jezus de Messias, God zelf,
was bereid om naar het huis
van een zieke knecht te gaan
om hem daar te genezen. Laathetnietbeneden onzewaardig-
heidzijn om weldoenderond te
gaan en Christus' goedheid en
welwillendheid mee te delen
aanzodanigepersonendievoor
óns waar zullen maken de
woordenvanChristus:"Watgij
aan deminsten van mijnbroe-
ders en zusters hebt gedaan,
hebt gij aan MU zelf gedaan".
"Komt binnen in hetRijk Godt;
van Vrede".

Maar zelfs toen — volgens
een getuigenis waarvan men
de onbetrouwbaarheid niet
kan bewijzen en die dus ten
zeerste geloofwaardig is
(ofschoon sommige mensen
vanwege hun wees voor God's
somswonderlijke tussenkomst
in de geschiedenis van het

De gangmaker omzo te zeg-
gen, deoorzaak en deblijvende
inspirator van deze wereldwij-
de en daarom ook verba-
zingwekkende verlichting,
versiering,muziek en ook ma-
nifestatiesenuitingen vanver-
zoeningenvredeondermassa's
van mensen van goede wil,
kwam in zijn wereld in 'n
donkere nacht op 'n eenzame
practisch onbekende plaats.
Hij was niet verwacht door de
wereld.

Hetschijnbare fiasco vanhet
Kerstideaal enKerstidylles in
het leven van dezepersoon de-
den de schrijver verzuchten:
"OchHeer, hebmedelijdenmet
haar, Gijzijttoch nietgekomen
voor het feest bij de versierde
bomen?" Neen! voorzeker niet
op de eerste plaats voor al dat
licht, versiering, bloemen en
geschenken.

WEER IS HET Kerstmis.Ofschoon er geen sneeuw ligt
op onze daken, toch is er ook
hierweer zeerveelfeest bij ver-
sierde bomen, zoals 'n bekende
Hollandse schrijver, Anton
van Duinkerken ongeveer 50
jaargeleden schreef, toen er in
Rotterdam 'n ongelukkige per-
soonaan 'n triesteindvan haar
levenkwam.

Dat Lichtfeestvan Kerstmis
en zóaangepast aan onze men-
selijkenatuurenzó duidelijkin
overeenstemmingmetGodsin-
nerlijk wezen. Want toen de
Messias weldoende rondging
in zijn land Israel, te midden
van zijn broeders en zusters,
presenteerde Hij zich zelf niet
als de Machtige Magier, of als

mensdom de beschrijving van
hetKerstnacht- gebeuren lie-
ver alseen stukdichtelijkefan-
tasie beschouwen) — daalde er
een heerlijk, gelukkigmakend
en verwondering- wekkend
Licht vanuitdeHogeneerover
die nederige mensen, die toen
bereid waren de
Kerstboodschap aan tenemen.

Een weldadig, veiligheid en
vreugde verschaffend licht
overgoot dieeenvoudige, arme
mensen. Het is eigenlijk zo na-
tuurlijk en vanzelfsprekend
datzulk een wonderbaar licht
verscheen, want tenslotte de
Schepper van de menselijke
natuur weet waaraan zijn
schepselen behoefte hebben en
waarinzijhunvreugdevinden.

En daaromkunnen ook wijin
onze eigen jaarlijkse heerlijke
kerstversiering en in die stra-
lendekerstverlichting rondom
de gehele wereld een aan- het
menselijke- gevoel- zeer- aan-
gepaste handwijzer van de
Messias-God zelfzien. Door al
dat licht wil God ons en alle
mensen helpen denkenaanhet
doel van zijn wonderbare en
heilbrengende komst in onze
soms zo donkereen lijdendewe-
reld.
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Monseigneur Wim Ellis: Is dat onze toekomst?
Een loterij, een snack en een kerk in iedere straat...

"De angstige mens denkt redding te vinden bij
een secte, maar dit is slechts een dwaalspoor"

3Katern A

-door Hans J. Vaders-
laatste heel mooi en wij zijn er
ook dankbaar voor. Maar ver-
gelijk het met een school. Je
kunt een school niet katholiek
noemen omdat er tweemaal in
de week godsdienstles is. Nee,
de hele sfeer moet van het ka-
tholicisme doordrenktzijn. En
zo is het met het hospitaal ook.
Het zakelijke aspect komt
steedsmeernaarvoren. De zus-
ters werkten voor niets.Alleen
voor God. Ze kregen eten, kle-
ding en één vrije dag per jaar.
Alles wat aan gaven bin-
nenkwam, werd besteed aan
het hospitaal.

De zusters kwamen in het
verleden voor het leven. Na-
men ze afscheid in Holland,
danwisten ze datze nooitmeer
zouden terugkeren. Als je
kwam, dan was het voorgoed,
tot in de hemel".

Terugkomend op het ambt
van bisschop: "Ik leef beslist
nietin een ivorentoren.Ommij
in Huize Nazareth te spreken
te krijgen behoefje eerst geen
kordon van strenge secretaris-
sente passeren. Ikwordechter
wel enigszins afgeschermd en
dat is goed, want er moet ook
nog tijd overblijven om te bid-
den, te studeren en te medite-
ren. Nee, goddank zitik niet in
een ivoren toren. InRome hoor-
de ik van de pausdat hij er erg
blij mee was dat ik zuiver pas-
toraal bezig ben, zonder voor-
behoud, zonder aanziens des
persoons. Nu, dat is toch ook
immers het d0e1?"...

ook wel eens dat ik niet on-
dankbaar moet zijn. Als mens
zou ik wensen dit ambt van-
daag nog afte kunnen geven.
Maar aan de andere kant, als
God dit van je vraagt? Wat
moet je dan doen? Wat is de
keuze?... Jebenternueenmaal
om demensen te dienen. Maar
vooral tegenwoordig is het
ambt van bisschop een zware
last. Vergelijkhetmetvroeger.
In het verleden konden
bisschoppen constant priesters
binnenhalen. Ik mag slechts
afscheid nemen. Neem de zus-
tersvan het hospitaal. Aan het
ziekenhuisben ik altijdzeer ge-
hecht geweest. Ik ben er gebo-
ren en heb er mijn eerste le-
vensjaar — na het overlijden
van mijn moeder — doorge-
bracht. Maar nu, na een perio-
devan 132 jaargaan de laatste
zusters voorgoed weg.

Terugkomend op het
Kerstfeest. Bij sommigen op ons
eiland gaat de uiteindelijke
boodschap niet erg diep. De bo-
ventoon is dan meer, veelen lek-
ker eten en drinken. De kerken
zijn weliswaar goed bezet, maar
verder is hetalleen maarfeesten
metveeldranken snacks wat de
klok slaat. Enfin, het is de ver-
jaardagvan Christus, maar aan
de andere kant moeten we na-
tuurlijk ook niet overdrijven,
vooral in deze tijd vind ik dat
massale gefeest minder ge-
past....

In de oudetijd was er een pas-
toor op Barber die de kinderen
verplichtte om deeerste commu-
nie allemaal metalpargatas, dus
met sloffen aan te komen doen.
Maar daarwon hij niets mee. De
kinderen kwamen weliswaar
met sloffen aan de kerk binnen,
maar na afloop moesten ze toch
van de moeder de mooie schoe-
nen aan. In Spaans-sprekende
landen, ik denk aan Venezuela
en Spanje, krijgen de kinderen
soms een soort toogje aan. Maar
ik geloofniet datwe dat hierhoe-
ven teproberen. De mooiekleren
worden dan laterwel aangetrok-
ken, dus zon maatregel heeft
geen enkele zin.

ZAKELIJKASPECT
De leek mag wellicht meer

aktes en diploma's hebben als
verpleegster, maarhetgaat om
de dienende, zichzelf wegcijfe-
rende geest. Die geest ver-
dwijnt met de zusters uit het
hospitaal. Alles wordt veel on-
persoonlijker. De sfeer, daar
gaat het tenslotte om. Het is
heel iets anders wanneer je
daar een groep religieuzen
hebt, die letterlijk hun leven
geven ofdat je een groep men-
sen treft die deziekeneven ko-
menbezoeken en decommunie
brengen. Natuurlijk is dit

Uiteraard besteedt de kerk in
de voorbereiding van en tijdens
hetKerstfeest aandacht aan de
minderbedeelden in onze ge-
meenschap. In de meeste paro-
chies is dit een belangrijk item.
Daarnaastwordener op de scho-

WantPASKUistochperdefinitie
een feest van vrede, overpeinzing
en meditatie?

Nu voegtWim Ellis hieraan
toe: "In mijn gebed zeg ik toch

paus reeds twee maal om zijn
ontslag als bisschop van Wil-
lemstad had gevraagd. "En ik
tot mijn 75e jaar bisschop...
Nee, alsjeblieft niet. Ik hoop
nog demogelijkheid te hebben
devolgende jarenop een geheel
andere wijze in te vullen... Te-
rug naar een kleine parochie,
mijn grote ideaal.. Ofeen con-
templatiefleven alsmonnik in
een klooster: Een leven van
bidden, mediteren en
studeren".



Kerstverhaal uit de verhalen-
bundel ' 'Strange People in a
Crazy harbour door: Henk
A. Klomp.

Het navolgende verhaal is
een ware geschiedenis en be-
gon op Curacao op Eerste Ker-
stdag, heel wat jaren geleden.
Als u dit verhaal niet geloof-
waardig vindt,kunt u navraag
doenbij mijn allerbeste vriend
John, diedestijds manager was
van het Zeemanshuis Stella
Maris. Hij bracht een volko-
men geknakt mens weerop het
juistelevenspad, alwashet dan
opkunstbenen. Ik werkte des-
tijds als politieman bij de
Havenpolitie en klaarde de
onder Zweedse vlag varende
super-tanker "LUNDSTROM"
in,waaraan boordzich een dra-
ma had afgespeeld, dat mis-
schien uniek is in degeschiede-
nis van de scheepvaart. Boven-
dien was ik nauwbetrokken bij
hetpolitioneel onderzoek naar
het gebeurde.

De Zweedse super-tanker
"LUNDSTROM" was onder-
wegvan Stockholmnaar Cura-
sao inballast. Hetschip bevond
zich in de westelijke Atlantis-
che Oceaan, nogeen dagvaren
van de vuurtoren Sombrero,
het lichtbaken op een klein
eilandje in de grote eenzame
oceaan.

Met bootsman Francisco
Vidal, een Spanjaard, ging het
nietzogoed aanboord. Francis-
co was ongeveer acht maanden
geleden in Stockholm gemon-
sterdop de"LUNDSTROM"en
was vanaf die dag verzeild
geraakt in een aaneenschakel-
ingvan moeilijkheden. Hij was
een uitstekend zeeman, maar
had daarvóór nimmerop Skan-
dinavische schepen gevaren.
Hijkon nietmet debemanning

Hij nam een grote stalen
wielspanner en begafzich naar
de store-room achter de kom-
buis. Met dit stuk gereedschap
brak hij het hangslot van de
deur, maakte de deur van de
store-room open, gingnaarbin-

Francisco dronknooit sterke
drank, maarnukon hij hetniet
langer verkroppen. Hij kreeg
zinomzich te bedrinken en zijn
verdriet en ergernis voor een
poosje te vergeten.

.afloop van het werk aan dek,
ginghij naar zijnkooi. Hij was
buiten zichzelfvan woede over
de schrobbering, die hij van de
eerste stuurman gekregen
had. Hij voelde zich diep ver-
nederden machteloos. Het leek
wel ofal dieSkandinaviersaan
boord zich tegen hem gekeerd
hadden en tegen hem samens-
panden.

Dit deed bij bootsman Fran-
cisco de maat overlopen. Na

Op eenzaterdagmiddaghad-
den de matrozen opzettelijk
twee splinternieuwe nylon
meer-trossen van het achters-
chip afin zee laten weglopen.
Francisco wist daar niets van
maar werd daarvoor door de
eerste stuurman op het matje
geroepen en kreeg ongezouten
op zijn huid. De daders bleven
onbekend en gingen zodoende
vrij-uit. De bootsman werd
verantwoordelijk gesteld.

Francisco werd geheel in
zichzelfgekeerd en kropte alle
wrok op, die hij tegen zijn
mede- bemanningsleden had,
zodat hij vaak met een vreseli-
jke maagpijn naar zijn kooi
moest. Hij begon lang-
zamerhand volkomen over-
spannente geraken.

nen en haalde uit een krat een
grote fles aquaviet, een Skan-
dinavische jenever van een
zeer hoog alcohol gehalte. Hij
stopte de fles aquaviet onder
zijn hemd en ging weer terug
naar zijn hut.

Daarop opende hij defles en
begon te drinken. Met grote
teugen goot hij destraffe jenev-
er in zijn keelgat. Na twintig
minuten was Francisco dronk-
en, gevaarlijk dronken! Hij
kreeg zin om met de eerste
stuurman af te rekenen. Hij
zou die Noor wel eens mores
leren.

Francisco begaf zich daarop
naar dekombuis en pakte van
het aanrecht een groot
slagersmes. Het was vli-
jmscherp. Hoe meer de alcohol
in zijn bloed begon te cir-

overweg, die bestond uit
Zweden, Noren en Finnen.
Door zijn beperkte kennis van
de Engelse taal en de enkele
woorden Noors en Zweeds, die
hij zich eigen had gemaakt,
was de verstandhouding met
de matrozen die onder hem
stonden, totop het laagste peil
gedaald. Hij stondvoortdurend
blootaan allerlei plagerijen en
zijn in gebroken Engels
gegeven orders werden in het
geheel niet of maar half uitge-
voerd. Dit had weer tot gevolg
dathij ook voortdurend met de
stuurlieden overhoop lag. Voor
Francisco was de "LUND-
STROM" een ongeluks-schip.
Hijkreeg depest aan alle Skan-
dinavische zeelui en vooral de
eerste stuurman, een Noor,
kon hij niet meer zien of
luchten.

Vervolgens liet de eerste
stuurman de brandslangen
uitrollen en meteen paarforse
waterstralen onder hoge druk,
werd getracht de dronken
bootsman buiten gevecht te

Daarop liet de eerste stuur-
man een groot net van stevig
touwwerk halen. Dit werd op
een goed gekozenmoment over
de uitzinnige bootsman
heengeworpen. Hij sneed ech-
terhetnetaanflarden enbegon
daarmee met het slagersmes
achter iedereen aan terennen,
die in zijn nabijheid kwam.
Alle hens zocht een goed
heenkomen.

culeren, hoe agressiever hij
werd.

Op het dekkwam hij de ge-
hate eerste stuurman tegen.
Francisco zaghem voorzich, in
een bloedrode mist. Hij voelde
zich als een stierenvechter, die
de doodsteek gaat toebrengen
aan de door hem overwonnen
stier.Zijnspaansebloedkookte
van makloze woede en haat en
van de straffe alcohol. Hij ging
al zwaaiend met het mes op de
eerste stuurman af en
schreeuwdegeheelbuiten zich-
zelf: "Nu ga ik jekoud maken,
ellendige Viking! Francisco
stond echter niet zo vast meer
opzijnbenenen struikeldeover
een stalenkikker op het deken
kwam te vallen. De eerste
stuurmankoos geschrokken
hethazepad enmaakte meteen
alarm.

Hij gaf aan enkele beman-
nings- leden opdracht om de
bootsman te overmeesteren en
te ontwapenen. Dit was echter
gemakkelijker gezegd dan ge-
daan. Francisco wasrazend en
het bleek onmogelijk hem het
gevaarlijke mes te ontnemen.
Eén van de matrozen werd
daarbij vrij ernstig aan een
arm verwond door het vli-
jmscherpeslagersmes.

Twee dagen later, hetwas°P
Eerste Kerstdag, kwam ö
"LUNDSTROM" in de haV'
van Willemstad op Curaï 8

stroomde.
Daarop schoot de ccl? .

stuurman nogmaals en ven>r
jzeldedeandereknie van Fra
cisco. Hijviel schreeuwend y*
pijn op het dek neer en, "„
slagersmes viel kletterend'
de dek-goot. Francisco bloedfl

hevig uit de schotwonden
zijn beide knieën. Hij werd<jr
een brancard gelegd en na
het scheepshospitaal gebra^1 j
Zijn beide handen werd6

geboeid. In het scheepshosp
taal werd hem door de eers
stuurman eerste hulp ve tleend, waarbij zijnknieën #
dikke zwachtels werden ve
bonden.

De kapitein werd erb'J
gehaald. Deze vond de situaj1*
hoogstgevaarlijk. Hij vond o 8
zijnschipenbemanningineï°'
stig gevaar werd gebracht«"
gaf de eerste stuur©80
opdracht om een Mause
geweer te halen en de boot?'
manonschadelijktemaken. I*
eerste stuurman ging met be
Mauser geweer op be
verhoogde dek onder de bru»
staan en legde aan op debene
van Francisco. Met een g°e
gericht schot schoot hij do°
een van deknieën van Fran<^co. Deze scheen doorzijn dron"
enschap en zijnwoede daarv-.
niets te merken, want hij blee
zijn mede- bemanningsled^
achtervolgen methetgevaar'
jke mes, terwijl het bloed u'
een van zijn broekspijPe

cisco sneed de brandslang 6"

met het vlijmscherpe
slagersmes aan repen, waar'
door het effect van de water'

stralen tot nul werd g*xi'
duceerd.

stellen. Dit obscene watert
let liep op nietsuit, wantFn
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De droevigsteKerst van bootsman Francisco Vidal

HET LUNDSTROM DRAMA

Katern,*

De zweedse super-tanker' 'Lundstrom''



De dochter van John, de
manager van het Zeeman-
shuis, bezocht Francisco een
keer op eenvan haarvakanties
in Spanje. De schoenfabriek
van Francisco Vidal floreerde
en hij maakte het uitstekend.
Francisco dachtnogvaak terug
aan Curacao, waar een nieuw
leven voor hem was begon-
nen, opkunstbenen!

cisco een soort revalidatie, die
hem weer op het juiste levens-
pad moest brengen, al was het
dan op kunstbenen.

Ook andere zeelieden, die in
het Zeemanshuis logeerden,
namen hem af en toe mee. Op
een nacht bemerkte John dat
Francisco er niet was. Zijnbed
was onbeslapen. De volgende
morgen ginghij dekamer van
Francisco controleren maar
toen lag dezerustig te slapen.
John dacht: "Hij heeft zeker
een slippertje gemaakt".

Een paar dagen later wilde
Francisco naar de dokter. Hij
was door bevriende zeelieden
stiekum naar Campo Alegre
gebracht en had een lekke pijp
opgelopen,zoals datin zeeman-
stermen heet. Op aanraden
van John, begon Francisco een
proces tegen derederij van de
"LUNDSTROM", daar hem
was medegedeeld, dathij geen
enkele aanspraak kon maken
op smartegeld of een invali-
diteits- uitkering.

Na een lange weg van juri-
disch touwtrekken werd Fran-
cisco in het gelijkgesteld en be-
paalde derechter, dat dekapi-
tein van de "LUNDSTROM"
wel wat erg rigoreus tewerk
was gegaan. De rederij werd
veroordeeld tot het betalen van
de ziekenhuiskosten, de verb-
lijfs- en repatrierings- kosten
en deproteses. Bovendien werd
aan Francisco een bedrag van
50.000 dollar ineensuitbetaald
aan smartegeld. Toen hij zijn
proteses had gekregen en met
behulp van John opnieuw had
leren lopen, vertrok Francisco
naar Spanje, zijn geliefde
vaderland. De ironic van het
verhaal wil, dat hij met het
smartegeld dathij van derede-
rij had gekregen, een schoen-
fabriek begon.

aan met een kerstboom in de
voortop, een echt Skandina-
visch zeemans gebruik. Het
slachtoffer werd onmiddellijk
Per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht. Hij ging
regelrecht naar de oper-
atiekamer. Toen hij de
volgende morgen in de zieken-
zaal uit zijn narcose
ontwaakte, bleek de chirurg
zijn beide benen, juistboven de
knieën, geamputeerd te heb-
oen. Over ditfeitwas Franciscohevig geschokt, hij huilde als
een kind en was niet meer totbedaren te brengen. Hij dacht
aan zijn lieve vrouw en drie
kinderen in Spanje en vroeg
zich maar steeds af, hoe hij nu
zonder benen, in de toekomstvoor hen zou moeten zorgen.

Toevallig lag er een Spaansezeeman naast hem. Deze trach-
tte hem opallerlei manieren te
'roostenen optebeuren. Hij zeitegen Francisco: "Man je hebt
gelukdatje nog leeften boven-
dien dievent dieaan de anderekant naast je ligt, wil je
Schoenen kopen". Het was mis-
schien goed bedoeld maar
Francisco was niet te troosten,
"ij zag het helemaal niet meer
Zitten en was diep bedroefd. De
kerstsfeer in het ziekenhuis
Sing uiteraard geheel aan hem
voorbij.

Na twee maanden had Fran-
cisco zich metzijn lotverzoend.
*oen zijn amputatie-wonden
Senezenwaren werd hij uit het

ontslagen en naar
"et Zeemanshuis gebracht,
*aar hij zijn intrek nam in

van deproteses, diehij zou krijgen. Hij zat in een
rolstoel en werd toevertrouwdaan de goede zorgen van John.*kken Johnal jarenen hij was
destijds de manager van het
Zeemanshuis. Een mens meteen gouden hart, een echte
Mensenvriend.

Francisco en John werden
dikkevrienden. Johnnam hem
°veral mee naar toe, zo goed en
20 kwaad als dat ging met
lemand diein eenrolstoel zit en
Seen benen meer heeft. Voor
J°hn was niets te veel, hij

kosten nochmoeite om
«et Francisco zo veel mogelijk
Daar dezin te maken. In hand-
eri van John onderging Fran- HENKA. KLOMP
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i . Greetings
111 of the Season
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*£ | V W j h*flay yoi/ drinkv)ith true M
M \ JW/ jlj friends from the Q'-
{s'■ \ mmmv^mfiy / H Christmas cup of ft
ft Jfljljjl^^^^j^ ' goodcheer! 'ff
f£m Pk Merry i%Ék^ t jgÊ Christmas
5^L "*"^T & Happy %

é ÊKÊk tuumnm f
ft jjMLJftll PRIVATE DISCO —CLUB jf.

f *]f* BHLEVÜf I
LJ HOTEL—BAR —RESTAURANT U

ff: r"\ Baai Macolaweg— Parera (Pasan Grahan) U-

I (jtmb 'QUnys |

A Wise Men still follow His star at 4C
% Christmas. 'ff:
z^FTFtmF >/V 7^*7j il»*?*fAk.y*Jyp»J

m mMA. m X' O„Mill Mill Mill UKittiïUliitir^^»-"
S?&Dtö^£^-t?ïiiE>-<?^*s^£sii2> sïii£>iö«SJ-,sïij2>*>!üïs*k2:

EEN CARIBISCHE TIJGER
LUISTEREND NAAR de

vertellingen over Nanzi,
genoot ik van zijn schurken-
streken. Later las ik ze nog
eens na en toen begon ik me af
te vragen waar hij vandaan
kwam. Wie? Nanzi?

Neen, Nanzi is herhaaldelijk
opzijnafkomstonderzocht. Hij
is afkomstig uit West-Afrika
en daar was hij de Schepper-
God zelfofeen naaste verwant
van de hoogste God die veel in-
vloed kon uitoefenen op het
leven van de mensen. In het
Caribisch gebied is Nanzi
uitgeroeid tot een schelmenfi-
guur die het mogelijk maakte
kritiek uit te oefenen op de
maatschappij tijdens het Ver-
tellen van sprookjesachtige
verhalen.

Dat is in de loop dereeuwen
op diverseplaatsen ter wereld
gebeurd. Denk aan Esopus,
Reynaert de Vos en de fabels
van Lafontaine. De dieren li-
jkenop mensen maar alleen de
goede verstaander weet wie
zich aangesproken moet
voelen. Toch hebben de Nanzi-
vertellingen nog steeds een

mythologisch aura, die in het
hele Caribisch gebied terug te
vinden is. Zo worden in Suri-
name de Ananse verhalen
alleen na zonsondergang ver-
teld. Wat mij echter intrigeert
zijn de mede- of tegenspelers
van Nanzi. Nanzi, als schelm,
moetverantwoording afleggen
bij de koning, bij Shon Arei.

komt. De meeste dieren dieals
tegenspeler van Nanzi in de
verhalen voorkomen zijn voor
de toehoorders bekend. Ze ko-
men zowel inWest-Afrika voor
als in het Caribisch gebied,
zoals de krekel, de hond, de
roofvogel of de schildpad.

In de herinnering van de
meeste mensen is de belangri-
jkste tegenstander van Nanzi
echterCha Tigeren waarkomt
Cha Tiger vandaan? Voor ons
is de tijger een vertrouwd dier,
wantwij hebbenfotoboeken ge-
zien, en we kennen hem van de
film en de televisie en uit de
dierentuinen. Cola Debrot laat
in zijn korte verhaal "DE TIJ-
GER", die tijger uit Tangany-
ika komen. Maar dat verhaal
wordt verteld door een leuge-
naar. Ofnu alleen die tijgereen
leugen isofook zijn afkomstuit
Tanganyika, wordt niet duide-

»Shon Arey " weita? ChaTig«r no ta nada mat «i mi hwleuf
abel, waarbij we onsgeen voor-
stelling hoeven maken of een
Brha Toekama waar we ons
helemaal geen voorstelling
van kunnen maken.

Baart merkte in zijn
"CUENTANANDINANZI" op
bladzijde 187 al op dat de tijger
in Afrika niet voorkomt en hij
merkt op naar aanleiding van
het verhaal over het
tegenhouden van deregenbak

Afrika gesproken wordt. Dat
heb ,ik niet kunnen
achterhalen.

Maar is Cha Tiger een te
vrezen figuur? Telkens is Nan-
zi hem te slim af. Hij is eerder
een grote domkop. Als ik in de
encyclopedie deeigenschappen
van de tijger opzoek, vind ik'
"Een tijger is hetbloeddorstig'
ste en gevaarlijkste roofdier
dater is.Hijbezit dekracht van

die op instorten staat, dat tij-
gersgoed kunnen zwemmenen
nietbangzijn voorwater. In de
Afrikaanse Anansesem komt
detijger nietvoormaar weleen

een leeuw, maar die gaat bij
hem gepaard met list en val-
sheid. Hij neemt de strijd op
metde leeuwen deolifantenhij
heeft vaak hele streken

I "((((«)))))' Greetings f
* 'i^^^S^y/ + Yuletide Greetings! May &
,0 T^^2«--^sk "

home and hearts be filled '*r

' with laughter, joy and good .8
"S *m§L*S will this glad Holiday gf SfeJl &*«* Season. jf

ft *S k£ . *^^ Fokkerweg 28, iff* PSik I^l^lELl Tel.: 611266 &
ft .IStrinfl Keukenstraat 24, ff* f^^^jlfeN finSffV^ Tel.: 614384 .ftmiCllßa^a? Curacao. $■

"i I

Naast de vertellers die met
gebarenofmet stokjesin het di-
abaas hun verhalen illustreer-
den, hebben verschillende
kunstenaars hun visie op Shon
Arei oppapier gezet.Enmetdie
portretten versierden zij de
boeken, waarin de verhalen
over Nanzi werden verzameld.

In deuitgave van Nilda Pin-
to uit 1952 is Shon Arei een
grote Westafrikaanse neger,
voor Jose Capricorne is Shon
Arei zelfook een spin en in de
uitgave van de IPEP uit 1983
tekent Brenda Hasham Shon
Arei en zijn koningin als een
blank echtpaar. Nanzi is een
spin met menselijke eigens-
chappen, zowelwat lichaam als
wat denkvermogen betreft.
Zijn medebewoners van deze
wereld vertonen hetzelfde,
waarbij zij hun dierlijke
eigenschappen behouden als
dat in het verhaal van pas

driftmar M

| *mßSg^ Curacao Beverage Bottling Co. N.V. §

lijk gemaakt. De tijger komt
namelijk niet voor in Afrika,
noch in het Caribisch gebied.
Het iseen Aziatisch dier.

Als we kijken naar de fanta-
sieën van de illustratoren
blijkt Cha Tiger in iedershoofd
een echte tijger te zijn: een
groot gestreeptroofdier. En als
Nanzi hemberijdtalsofhet een
ezel is, is de schandevoor Cha
Tigergroot. Erzijnmeer dierfi-
guren in de Nanzi-verhalen,
die niet helemaal duidelijk
zijn, zoals Cece en Cargapilon.
Dat zijn waarschijnlijk een
soort krekel of vliegen een oli-,
fant, maar uit de verhalen
blijkt datnietmetzekerheid en
als jeer verschillende mensen
naar vraagt, krijg je verschil-
lende beschrijvingen. Ook zijn
er geesten als Tiraliew en Di-

luipaarden dat iseen tevrezen
figuur. Het is mogelijk dat het
woord TIGER of TIGRE of het
Engelse TIGER een klank-
overeenkomst heeft met het
woord luipaard in hetAshanti,
de taal die het meest in West-

ontvolkt" (W.P. b1z.288/dl *"De luipaard is een stukkleiner,
kan goed klimmen, is oo*
bloeddorstigengevaarlijkvo°r
de mens. De poema, de Arher-
ikaanse variant van oe
luipaard,rooft wel vee, maar J8
niet gevaarlijk voor demens-

In het verhaal "COMPA
NANZI EN CHA TIGER
wordt verteld dat iedereen
bang is voor Cha Tiger. Htf
woont onder hen, maar als hij
eraankomt, lopen ze voor hem
weg. Waaromze moeten of wil"
len weglopen wordt niet ver;
teld. Nanzi is niet bang- H? J
vertelt de anderen dat Cha Ti-
ger alleenmaarkan brullenen
veel eten, want hij is groot en
sterk. Dat blijkt te kloppe°-
Cha Tiger iseen dommekrach 1
die beschaamd wegrent naar
de mondi alshij begrijpt datnV
bedrogen is. Zelfs als de tÜge!"
Nanzi bedriegt (in: CON CHA
TIGER A NEK NANZI) doet
hij het op een domme manier-
zoals de verteller al aangee"-
Weleethijzondermoeite in zyn
eentje een hele koe op. Als de
tijgerNanzi wil opeten, zietW
op tijd het mes dat Nanzi ja**
heeftenvluchtweg. MaarNan-
zi kan snellerrennen,klimt op
zijnrugvia zijn staart, zoektop
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zijn gemak de beste plaats uit
lorn het mes in te steken en

" steekt vervolgens Cha Tiger
dood.

Ookbij hetplukken van avo-
cado's is Cha Tigereen domme
goedzaken alsCha Tigerin een
schapevel op de loer ligt om

Nanzi te pakken te nemen,
merkt Nanzi dat en kunnen
Nanzi en Cece beiden wegv-
luchten voor Cha Tiger. Daar-
nawil Nanzi ChaTigerbeetne-
men met behulp van Koma
Turtuga, en danvluchtCha Ti-
ger als een echt lafaard. Als

***sasasasasa«as»sasa sasasasasasasa sasasasa sa ca

I """ »J| 'oourfine customers: mayyour HolidaySeasonbefull oj'hap- $
fl Pv blessings andthe joysofChristmas cheer.
& II *I^^ "v '"www»iiimli!ima;rfM:li;nni;i EM liiili;im;i j

Cha Tiger hard loopt door de
smalle straatjes van de stad,
kan hij niet op tijd stoppen om
debocht te nemen en schiethij
in eerste instantie door, loopt
terug enrent verder.

Al deze eigenschappen ver-
wijzen niet naar een tijger,
maar eerder naar een grootlog
dier, misschien een rund. De
tijger komt in veel Aziatische
volksverhalen voor en is dan
steeds zeer gevaarlijk en ook
slimen gemeen. OokMultatuli
gebruikt het woord tiger in de
betekenis van heel gemeen:
"Maar weet gedanniet, ondier,
tijger, Europeaan, lezer. Weet
ge dan niet...." Die Aziatische
tijger heeft weinig overeenk-
omsten met de Afro-caribische
Cha Tiger.

Het ismogelijk dathetwoord
TIGER als eenklank bewaard
is gebleven en oorspronkelijk
een ander dier aanduidde wat
later door klank- overeenk-
omst tot tijger, tiger, tigre, ti-
ger werd. Die tijger zou danvia

de verhalen van Aziaten en
Europeanen die zich in het
Caribisch gebied vestigden en
die de tijger kenden door over-
levering of doorde ervaringen
en/ofverhalen uit anderekolo-
niën, ingevuldzijn. De Aziatis-
che inwoners van het
Caraibisch gebied waren na
één generatie, waarna pas het
vermengen en het elkaar ver-
staan zich ontwikkelt, niet
meer zelfbekend met de tijger.
Omdat de eigenschappen vande tijger aan de Caribische
mens nietbekendwaren en aande Europeanen alleen uitverhalen, kon Cha Tiger bli-jven wie hij Was. Hij gaf daar-doornet als Nanzi zelf, de oudeAfrikaanse Anansesem een
eigenCaribisch gezicht.En alshetdonkeris en deYayaverteltverhalen, kunt u een diertegenkomen dat nergens
anders ter wereld te vinden is:
een Caribische tijger.

NELCASIMIRI

HAPPY
Holidays

." \\v/y

Hope your
Christmas is
something to

sing about!

$sagacasasasa;g»is*sagasa^^casasagagas^
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Het zijn verschillende in-
valshoeken, maar in een goede
'harmonia' om het met palabra
di siman te zeggen, kunnen we
elkaar op een goede wijze on-
dersteunen in een win-win-
verhouding, om met de woor-
den van onze nieuwe waarne-
mend gouverneur te spreken.

In dit artikel aandacht voor
hetinitiatiefvan de Verenigde
Protestantse Gemeente van
Curacao om op haar wijze bij te
dragen aan dit gezamenlijke
maatschappelijk streven: de
restauratie van deFortkerk in
hethartje van Punda, een blik-
vanger in Fort Amsterdam.
Naast de genoemde aspecten
speeltnatuurlijkvoor onzeker-
kelijke gemeenschap ook het
kerkelijke aspect mee; dekerk
alseen waardige plaats voor de
bijeenkomsten van de gelovi-
gen, als een 'passend huis voor
Gods Gemeente.

Vanverschillende kanten wor-
den er momenteel initiatieven
ontplooid om de leefbaarheid
en de aantrekkelijkheid van
ons eiland te behouden en te
verbeteren. Voor een goede sa-
menleving is natuurlijkhet le-
venshart van de binnenstad
van grootbelang. Vooronze si-
tuatie komt daar bij de attrac-
tievoor detoeristen en degrote
monumentale betekenis van
vele gebouwen.

DE FORTKERK
De fundamenten van de

Fortkerk liggen op een histo-
risch oude plaats. Naar alle
waarschijnlijkheidstondop de-
ze plaatsreeds in 1634een hou-
ten loods die als kerk werd ge-
bruikt. Wezitten dan in de ko-
loniale tijd van Fort Amster-
dam alsmilitair bolwerk en zo
was deeerste opzetvan dekerk
een garnizoenskerk. De taak
van depredikant werd door Jo-
hannes van Walbeeck onder
woorden gebracht als o.a. 'om
met lerenenvermanenons van
zondenaftehouden..'Een goed
staaltje van menselijke
zelfkennis, zullenwe maarzeg-
gen. En zo begon een protes-
tantse traditie dietot vandaag
de dag nog voortduurt. In haar
meer dan 350-jarig bestaan
heeft ze heel wat upsen downs
gekend, maarsteedsbleefze de
oude plaats van de Fortkerk
een warmhart toedragen. "Nos
lombrishi ta deréaya' sprak ie-
mand een keer treffend: onze
navelstreng ligt daar!

ONTWIKKELINGEN
In deloop der tijdenisdeoude

houten kerkloods vervangen
door de monumentale
Fortkerk zoals we die tegen-

woordig nog zo ongeveer ken-
nen. Zo ongeveer, zeg ik, want
tussenvandaagen de datumin
de gevel van de Fortkerk van
'1769' liggener heel wat veran-
deringen. 'Het inwendige van
de Fortkerk moet er ten tijde
van de ingebruikname van de
kerk in 1717 enigszins anders
uit hebben gezien' schrijft het
lijvige projectdossier dat in
1985 door het toenmalige
architectenbureau Zingel,
Broos enVan Werkhoven N.V.
werd opgesteld. Er is in de loop
van de tijd inderdaad heel wat
'gesleuteld' aan deFortkerk en
naar ik denk heeft datniet al-
tijd de schoonheid en waardig-

LEVEND VERLEDEN
vindt er eigenlijk langzaam
maar zeker een soort verval
plaats. De kerkelijke functie
van de Fortkerk neemt af,
krachtige enkelingen zetten
zich in en weten dezaak op een
bewonderens- waardige wijze
nog te onderhouden maar de
tand van de tijd gaat steeds
meer het gebouw aantasten.

ONTPLOOIING
Spontane acties vinden

plaats van mensen diezich in-
zetten voor onze oude
Fortkerk... de oude lijn wordt
weer opgepakt. Een nieuwe
élan keert terug; het élan dat
ook in het verleden de protes-
tantse kerk op ons eiland zon
grote plaats van betekenis
heeft gegeven. En we denken
dan aan de vele sociale acties
en de inzet voor jeugdhuizen
her en der. Ondertussen wordt
wel duidelijk datdekosten van
anderhalf miljoen gulden,
naast de reeds bestaande ver-
plichtingen van de gemeente,
niet zelfzijn op te brengen.

Ook het andere kerkewerk
moet immers doorgangvinden
enworden uitgebreid. Metver-
schillende instanties worden
erbesprekingen gevoerd enui-
teindelijk wordt een subsidie-
verzoekbij het landingediend.
De situatie is momenteel dat
een subsidie van f. 1.1 miljoen
wordt verwacht en dat de ge-
meente zelfzo^i f. 400.000,- op
moetbrengen. Voor de zo onge-
veer 6000 protestanten op ons
eiland zal dat een grote inzat
vragen, maarde successenvan
de verschillende acties geven
eengoede hoop dathetkan., én
ongetwijfeld zullen we daarbij
ookmogenrekenen op desteun
van zovelen die, hoewel zelf
niet protestant, de monumen-
tale Fortkerk een warm hart
toe dragen!

RESTAURATIE INITIATIEVEN

Als in 1985aan detoenmali-
ge voorzitter van de Centrale
Kerkeraad prof dr W.R. Boom
hetprojectdossier wordt aan-
geboden, begint er weer een
nieuwe fase. Door detoenmali-
ge restauratie commissie was
ondertussen ook het torentje
weer gerestaureerd zodat na
een tijdje van sluiting van de
kerk "wegens instortingsge-
vaar" dedeurenweer openkon-
den gaan. Aanvankelijk zag
nog niet iedereen de noodzaak
van een totalerestauratie vanzon anderhalf miljoen gulden
in, maar langzaam werd het
tochwel een iederduidelijk dat
een stevige aanpak geboden
was. Als in 1987 de Tamarijn-
kerk besluit over te gaan naar
de Fortkerk vindt er weer een

Aan de hand van oude foto's
enmetbehulpvan moderne in-
zichtenwerken weaaneen ver-
beterde opzet van dekerkzaal-
Architectonisch een zeer boei-
ende combinatie van verschil-
lende stijlen; een zaalkerk ge-
combineerd met de vorm van
het Griekse kruis met de vier
grote zuilen als de binnen-
hoekpunten, de lengte-
opstelling van de boyentran-
senvan dezuilen entongewelf
in een koepelvorm, dat weer
schitterend combineert me*
hetkoepeldak van detoren uit
1903. Grote voorzichtigheiden
omzichtigheid zal geboden zyn
om de verschillende lijnen zo
optimaalenzo praktisch moge-
lijk te doen uitkomen.
Al met al boeiende zaken die
onsvol verlangen naareen ver-
dereuitwerking in hetkomend
jaardoen uitzien!

J.CorSchaaf

DE TOEKOMST
Hoe het nieuwe gezicht van

de Fortkerk er uit zal gaan
zien, iseenzaak diemomenteel
contourenbeginttekrijgen. De
traditie van 'openheid' voor
niet-kerkelijke activiteiten zo-
als concertenetc zal zekerwor-
denvoortgezet en uitgebouwd.
Bij één van dezalen denken we
ook aan defunctie van een mu-
seum van het protestantisme;
bewustwording van het verle-
den met het oog op heden en
toekomst.

heid bevorderd. De uitdaging
bij derestauratie dienu op sta-
pel staat zal dan ook zijn om
van onze nageslacht wel een
positief oordeel te mogen ont-
vangen. Zowel in historische,
culturele als liturgische zin.
En zo zullen we dan ook in het
directe heden devruchten van
een waardevol en stijlvol mo-
numentaal kerkgebouw mo-
gen ontvangen datvoor iede-
reen en zeker ook voor de toe-
risten van grotebetekenis is!

a
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OVERZICHT
Het meest opvallend in de

bouwhistorie van de Fortkerk
zijnwellicht devolgende data.
1821, de consistoriekamer op
de monumentale regenbak ge-
bouwd aan de achterzijde van
hetgebouw. 1844,hetaanbren-
gen van galerijen aan de zuid-
en noordzijde alsook hetplaat-
sen van een trapkoker.
1903, vernieuwing van de be-
kapping en een geheel nieuw
torentje door bouwmeester
A.W. Statius Muller; de toren
en het jaartal, die u ook nog op
het dakvan dekerk kunt zien.
1948, vervanging van de hou-
ten kerkvloer door een beton-
nenvloer en veranderingen
van het inrichtingsplan. 1950,
verder interne veranderingen,
o.a. stoelen vervangen door
banken. 1962, verdere interne
renovatie en de plaatsing van
een nieuw orgel, het bekende
Flentroporgel datooknunogin
volle glorie pronkt. Na 1964
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krachtig initiatiefplaatsom de
zaken aan te pakken. 'Di nos e
ta, maar niet in de negatieve
'anderen- buitensluitende'
sfeer, maar in de goede sfeer
van 'daar zijn wij ver-
antwoordelijk voor.

Restauratie van de Fortkerk



"Curacao kan zich niet de luxe veroorloven
in de toekomst tehuizen te sluiten"

Zelfondergaan ze hun situatie
niet als echte, pure ellende.

derol zalkrijgen van een soort
chronischziekenhuis. Ditbete-
kent dat er langdurig zieken
opgenomen zullen gaan wor-
den, maarwel meteen 'eindige'
opname-duur. Na een be-
handeling van 6 a 9 maanden
volgt ontslag. lemand heeft
b.v. een hersenbloedinggehad
en wordt dan in Piscadera ver-
pleegd tot het moment dat hij
zichzelfweer kan redden.

WILLEMSTAD —"De
Stichting Birgen diRosario
"s, wanneer je dit organisa-
torisch beschouwt, één van
de werkstichtingen van het
WitGeleKruis", legtvoorzit-
ter dr. Meinert Swart uit.
'Doel van de Stichting is de
verzorgingvan oudevan da-
Ken. Hierondervalt ook ver-
Pleging. In principe kan
iedere, 'behoeftige' oudere
°p Curacao—vanaf de leef-
tijdvan 62 jaar—metons in
aanrakingkomen.

Watbetreftonze dementebe-
jaarden op het eiland proberen
wij hen, ter voorkoming van
verder dementeren, bezig te
houden. Hen een nuttige, wei-
bestede dag te geven. Dit geldt
uiteraard de bejaarden die in-
middels in een tehuis geplaatst
zijn. Ik pleit er echter voor de
rustige, dementerende bejaar-
de thuis te laten in de ver-
trouwde kring. Natuurlijkkan
dituiteindelijk ook problemen
geven. Mensen kunnen
zwerfneigingenkrijgen ofiede-
reen de hele nachtwakker hou-

doende ruimte zou hebben om
onze bejaarde mensen op te
vangen, danzou jeniethet ver-
schijnsel zien van al die privé-
stichtingen en bejaarden-
tehuisjes die nu als paddestoe-
lenuit degrondschieten. Puur
privé-initiatief allemaal. En
het grote probleem, dat deze
mensen hebben is, datze op ba-
sis van een tekleine accommo-
datiegaan werken en datdein-
komsten niet toereikend zijn
om een 24-uurs personeelsbe-
zetting te bekostigen.

En dan lukt hetop een gege-
ven moment niet. Of je hebt
niet voldoende gekwalificeerd
personeel, zodat dezorgtewen-
sen overlaat. En neem de pri-
maire levensbehoeften, eten,
kleren en wat gemak zoals een
televisieofradio. Datmoet dan
vaak allemaal door middel van
giften betaald worden en veel
geld komt er nietbinnen. Kijk,
depraktijk is dat, wil jeeen be-
jaardenhuisje gaan runnen, je
op 24-uursbasis toch minstens
een tiental verzorgsters nodig
hebt.Ditbetekent met desocia-
le lasten erbij toch eenkosten-
post vanminimaal 10milleper
maand. Dat moet dantoch door
debejaardenen via giften wor-
den opgebracht, nog niet eens
gesproken van de kosten van
water, electra en eten.

ZWERFNEIGINGEN

NIEUW ONDERHOUDSPLAN

In principe is mijn oordeel
dan ook: Laat ze in he-
melsnaam zitten waar ze zit-
ten, wanneer het in het alge-
meen redelijk gaat. Er moet
echter ook eenopvangzijn voor
letterlijk hoogbejaarden die
tenslotte opgenomen willen
worden om hun laatste le-
vensjaren wat "rustiger" en
verzorgder door te brengen.
Want jeziet toch dat in een ge-
zin tussen de bejaarden en bij-
voorbeeld de kleinkinderen
nogal eens wat 'trouble' kan
ontstaan. Oma is soms lastig.
Dekinderen willen ietsanders.
En het zijn per slotnie^ajleen
bejaarden die vaak slecht be-
huisd zijn. Ook vele jonge ge-
zinnen bevinden zich in een
niet zo riante huisvestings- si-
tuatieen danzit iedereen dehe-
le dag op eikaars lip.

Curacao vergrijst. Dit is
duidelijk. We moeten er op Cu-racao echter wel voor waken
datwe nietin dezelfde situatie
terecht komen als in Neder-
landmet zijngeweldigeoverca-
paciteit aan bejaardentehui-zen en bejaarden-woningen.
Ook daarheeftmen momenteel
de neiging het zogenaamde
drie-generatie systeem te pus-
hen, waarbij opaenoma met de
onderen enkleinkinderen één
'amilie vormen. Op het eiland
>denk ik — lopen we nog een
twintig, vijfentwintig jaar
achter bij Nederland. We ko-
toen ten eerste accommodatie
|*kortom debehoeftige bejaar-
detekunnen verzorgenen in de
J^eede plaats werken we op

eigenlijknog indeom-
gekeerde weg. De gezinnen
gekken uiteen. De zoons en
dochters kiezen voor een eigen
'even zonder de ouders bij zich

dulden.
Maarbegrijp mij goed. Dit is

jtiet iets typisch voor het ei-
jand.Het is een zuivermondia-
'e tendens. En wanneer je je
aan Nederland spiegelt? Bijons gebeurt alles jaren later.
Kijk naar het onderwijs en
ftaar de communicatie-
middelen. Weekloners? Die
?ag men in Nederland twintig
«ar geledenvoor het laatst...

Ik schat dan ook datwil jetot
eengoed draaiendeorganisatie
komen, je tenminste dertig tot
veertigbejaarden dient te heb-
ben. Heb je dieniet dankrijg je
maar al te vaak ex-
ploitatie-verliezen. Al in 1978
is door de heer Horsford, hoofd
van de Dienst Sociale Zaken,
een nota uitgebracht over de
bejaardenzorg op Curacao. Hij
pleitte, meen ik, voor een jaar-
lijkse uitbreiding van de be-
dden-capaciteit ten behoeve
van bejaarden met 50 bedden.
Derealiteit isechter dat alleen
het tehuis 'Nos Lanterno' van
de grond is gekomen en dathet
aantal 'overbedden' op "Ha-
baai" steeds groter werd. Ha-
baai was berekend op 160 be-
jaardenen nu zitter er onge-
veer 200. Goed, volgend jaar
augustus zal verpleeghuis "Pi-
scadera" hier met 160 bedden
bijkomen. Ik heb echterbegre-
pen dat dit nieuwe tehuis meer

PADDESTOELEN
, "Ik denk", zegt dr. Swart,. dater onder de Curacaose be-
Jaarden een nog steeds toene-
mende noodbestaat. Ditkan je
*j°g het beste zien aan hetfeitJtet er sinds 1975, toen de
Richting het tehuis 'Nos Lan-terno' opzette met 70 bedden,
Rauwelijks groei is geweest in

intra-murale bejaarden-
*°rgzelf.

Daarnaast, wanneer jevol-

den. Dan wordt het lastig ie-
mand in zijn eigen milieu te
handhaven. Maar meestal zijn
dit tijdelijke zaken. De bejaar-
de trekt wel weer bij en wordt
wel weer rustig. Daarnaast is
de stelregel: Als jeeenbejaarde

eenmaal uit zijn gezinsomge-
ving hebt gehaald is het vaak
bijzonder moeilijk om hem
weer thuis tekrijgen.

Op Curacao zijn er echt be-
hoeftige bejaarden. "Maar",
zegt devoorzittervan Birgen di

Rosario, "dan bekijk ik dit ook
doormijn eigenbril.

Dan zeg ik
'God,hoekan ditnou.. .Wateen
situatie...' Maar praatje dan
met demensenzelf, danvinden
ze het allemaal wel meevallen.

waaronder 'Nos Lanterno' en
'Habaai' worden een onder-
houdsplan voor de komende
tien jaar opgesteld. Op grond
van die planning, die eind de-
cember gereed zal zijn, hopen
wij te kunnen beslissen of we-
Habaai serieus en goed zullen
gaan onderhouden of dat we
naar nieuwbouwtoe moeten.

Persoonlijk, en ditzeg ik niet
als Stichtingsvoorzitter, denk
ik dan aan derealisatie van 3
nieuwbouw-bejaardenhuizen
meteen gemiddelde capaciteit
van 80 bedden. Het voordeel
om 3 tehuizen tegelijkertijd te
plannen is datje gestandaardi-
seerd kan bouwen en dat je de

euvels van het eerste gebouw
in het tweede kan ondervan-
gen. Ik ben wel gecharmeerd
van die serie-bouw, al wil dit
nietzeggen dat ik er in denaas-
te toekomst nieteen nieuw ge-
bouw bij zou willen hebben.

Ik hoop echter en ditook ge-
zien de financiële situatie op
Curagao, dat het van erg veel
belang is dat wij nooit en te
nimmer in de Nederlandse si-
tuatie verzeild raken, waar nu
bejaarden-tehuizen gesloten
moeten worden... Dat is geld
weggooien en die luxe kunnen
wij ons absoluut niet veroorl-
oven."

Aangaande de toekomstige
opname-capaciteit en moge-
lijkheden van bejaarden zijn
wij als Stichting momenteel
een inventarisatie aan het ma-
ken. Voor al onze gebouwen,

Nogmaals, daarnaast is de
trend tegenwoordig het twee-
generatiegezin. Ouders met
hun kinderen. Punt uit... Voor
debejaarden wordt een andere
oplossing gezocht. Dit is dan
hetbejaarden-tehuis of een be-
jaardenwoninkje, waarin de
bejaarde nogredelijk zelfstan-
dig kan leven. In deze laatste
situatiezou het ook ideaal zijn
wanneer de kinderen niet te
ver uit debuurt zouden wonen,
zodat er toch altijd nog regel-
matigen intensiefcontact blijft
met de oudere.
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Sinds 1975 nauwelijks groei in intra-murale bejaardenzorg
Dr. Meinert Swart:



pater De Bruyn. Misschien
dacht de nieuwe bisschop wet
Die heeft genoeg voor St-
Barthélemy gedaan; het wordt
hoog tijd dat ook de Beneden-
windse eilanden eens profite-
ren van zijn werklustenvooral
vanzijnuitzonderlijke gaveom

tigd maar tevens de fondsen
bijeen gebedeld om scholen en
hospitaal te exploiteren. Want
hij kreeg in die jarengeen cent
subsidie.

Maar op meer geestelijk ter-
rein kwam zijn dynamiek ook
aanhet licht.Hijwistouders in

doorp. DeBruyn aangespoord,
waagde het om in te treden bij
de Zusters van Habaai op het
voor haar totaal onbekende
Curagao.

In 1925 ging p. De Bruyn
eensvoor3maandennaar Gua-
daloupe. Om zijn Frans wat te

Aan de slag op St. Barthéle-
my en in Guadeloupe. Hijbleef
maarkort op Curasao. In sep-
tember 1918 werd hij naar St.
Barth gestuurd, waar hij tot
maart 1934 zou blijven. Daar
bouwdehij eenkapel, 2 scholen
en een hospitaal met geld, dat
hij zelfbijeen gaarde. In die ja-
ren wist men op Curasao niet
goed hoehij dat lapte.Hij stond
erbekend alseengekwiekstbe-
delaar, jawas daaromberucht.
Want hij had niet alleen die
scholenen dathospitaalbekos-

HET IS MIJ opgevallen, hoe
in de geschiedenis van de
laatste 75 jaren telkens weer
een zekere pater De Bruyn op-
duikt. De Amigoe-Kerstkrant
1986 wijdde een artikel aan
zijn activiteiten op het Franse
eiland Saint Barthélemy. In
hét vriendenboek, uitgegeven
ter gelegenheid van het eeuw-
feest van de vestiging van de
Fraters van Tilburg op Cura-
cao, prijst Japa Beaujon pater
De Bruyn als een uitzonderlijk
bekwaam katecheet, die goed
aanvoelde hoe hij een niet-
katholieke jongeman moest
aanspreken. Ook bij deviering
van het 50-jarig verblijfvan de
Kruisvaarders van St. Jan op
Curacao en van de Frères op
Aruba werd voortdurend zijn
naam genoemd. In de ont-
vluchtings- geschiedenis van
Papilion treedt hij ook op. Wie
was pater De Bruyn eigenlijk?

Het is onmogelijk in kort be-
stekeengoed- uitgebalanceerd
objectief verslag te geven van
al zijn talrijke werkzaamhe-
den.Wewillen alleen openkele
activiteiten wijzen, diehij ont-
wikkelde tijdens de 10 jaren
van zijnverblijfopdeBeneden-
windse eilanden. Hij werd
geboren op 12 september 1889
in Nijmegen. In 1916 werd hij
priester gewijd maar moest tot
25 januari 1918wachten voor-
dat hij per boot via New York
naar Curacaokon vertrekken.
Want de eerste wereldoorlog
woedde en al bleef Nederland
neutraal, toch wasreizen op de
Atlantische Oceaan niet zon-
der risico's. Aan boord van de
"Amsterdam" maakte p. De
Bruyn kennis met een paar
kooplieden uit debollenstreek,
die hem heel zijn leven zouden
blijven steunen met hun
vriendschap en hun financiële
middelen.

zijn parochie over te halenhun
intelligente dochters naar de
kostschool van de Zusters Do-
minikanessen opSint Maarten
(Ned. gedeelte) te sturen. Om
echte eilanders, die soms zelf
analfabeet waren en vaak
kortzichtig en jansenistisch-
streng, van zo iets te overtui-
gen, daar is heel wat overre-
dings- kracht voor nodig. Een
tiental jonge meisjes, daartoe

perfectioneren en om te zien
hoe men daarpastorale arbeid
verrichtte. Zijn bisschop vroeg
hemom deparochievan Vieux-
-Habitants even "waar te ne-
men". Dat lag niet ver van de
bisschopsstad Basse-Terre en
erviel weinig te beleven in die
parochie van zon 4.000 zielen.
Het beviel hem daargoed en... .
na een maand begon hij opzijn
eentje daareen volksmissie te v
preken. Met een geweldig suc-
ces! In die parochie werden er
in die tijd geen 20 huwelijken
per jaar ingezegend. Maar p.
De Bruyn zegende er in 3
maanden 81 in, op 23 septem-
berzelfs 42 op ééndag. En... de
meesten bleven keurig trouw
aan hun woord.

mensen tebezielen. ZokwamP'
De Bruyn naar Curacao ep

werd secretarisvan de Aposto-
lische Vicaris. Hij moest wor-
den"L'animateur dela Jeunes-
se" en bezieler en beschermef
van alles, wat maar op geeste-
lijkterrein ontlooken begonte
bloeien.

Aan de slag op Curaçao
Aruba en Bonaire

Het werd een geweldig
omschakeling.Komendvan5 'Barthélemy,waar geen enkel
vorm van jeugdwerkbeston
enwaar van enige socialeakti
ondermatrozen, vissersofb^
den-vlechtstersnog geen spl"9^
ke was, moest hij zich eerst ne^
lemaal inwerken in deze rfl°'
derne vormen van apostolaat;

Wat het jeugdwerkbetref
keek hij vooral naar Neder-
land, waar het straf geregl^
menteerd jeugdwerk indie J 9
ren invollebloei stond. Op
rasao had men in het recent*
verleden hier en daar een
jeugdgroep opgericht, ma*
hetwarenvaakpogingen inbf
wilde weg. Een maand na "
aankomst van p. De Bruyn
werd de R.K. Jeugd Centra^opgericht. Toenbegon de Ver'
kennerij, deJongeWachtend
Kath. Jonge Vrouwen- be^e'
ging heel aardig op tebloeien

Kwam hij bij de organisatie
van het jeugdwerkvoor mof1'

lijkheden te staan, de proble-
meninde socialebeweging 8j
ren veel groter en vooral ve

Terugnaar Curaçao
Door devestigingvan de olie-

maatschappijen op Curasaoen
Aruba was de samenleving da-
nig veranderd en kwam de
kerk er voortdurend voornieu-
we problemen te staan: hoe de
arbeidende klasse en hoe de
opgroeiende jeugdbegeleiden?
Die vragen rezen vooral op in
hetbegin derdertiger jaren. In
1932 werd pater P.I. Verriet,
eenman uit het sociale aposto-
laat, benoemd tot Apostolisch
Vicaris en hij zocht al gauw on-
derde hembekendeDominika-
nen een confrater, die hemzou
kunnen helpen bij de uitbouw
van het sociaal apostolaat en
bij de organisatie van het
jeugdwerk.Zijnoogviel toenop
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zoals aan alle mensenwerk.
Achteraf zeg je: hoewel p. De
Bruyn geen bekrompen man
wasen eengoedekijk had op de
omgeving, waarin hij leefde,
organiseerdehij hetjeugdwerk
en als sociaal apostolaat echt
opzn Hollands.Envelenbewe-
ren: zonder veel rekening te
houden met de hier Latijns-
Amerikaanse mentaliteit van
dejeugden van devolwassenen
op de Antillen. Vandaar heel
wat conflicten. Laat dit waar

Toegewijd en edelmoedig
de noden lenigen

De Bruyn. Hij was al "halfver-
sleten", toen hij in 1934 naar
Curasaokwam. Eenmaal daar,
ontwikkelde hij zoveel activi-
teiten dat hij op 54-jarige leef-
tijd totaal "op" was. Hij stierf
25 januari 194^ -’

daags
erna onder ongelooflijk grote
belangstelling begraven.

Veel van watp.De Bruyn op-
gebouwd heeft, hield stand tot
heden toe, hoewel soms in ge-
wijzigde vorm. Mensen ver-
anderen immers en ook nood-
gebieden verplaatsen zich.
Maarals jeruim veertigjaarna
zijn doodzijn levensverhaal be-
studeert, verzuchtje vaak:
Hadden we maar in onzedagen
een tweede creatieve p. De
Bruyn, die even scherp als hij
in de veertiger jaren, de noden
van de jeugdvan nu doorheeft
en even effectief als hij inder-
tijd, nu dekwalen van onzetijd
weet te bestrijden.

Andere tijdgenoten klaag-
densteenenbeen over dejeugd,
die steeds "brutaler" werd en
over de arbeidende klasse, die
maar niet wist waar "haar
plaats" was in desamenleving.
Na elk klaaggezang gingen zij
over tot de orde van de dag en

staken geenhanduitom die
samenleving te verbeteren
door noden te lenigen. Zon le-
venshouding was totaal
vreemd aan p. De Bruyn. Hij
bestreed hetkwaad zo effectief
mogelijk en trachtte pijnen en
leed te verzachten, waar hij
maar kom.

zijn. De groteverdienste van p.
De Bruyn is, dat hij de noden
van deopgroeiende jeugd in de
jaren 1930 tot 1950 scherp ge-
zien heeft en dat hij met een
weergaloze edelmoedigheid en
toewijding gepoogd heeft die
noden te lenigen. Velen van
zijn tijdgenoten zagen hele-
maal geen noden en meenden
datdejeugdopstraattemidden
van hunhouten huisjeswel zou
leren, wat "leven" is en wel
vanzelf te weten zou komen
watjevanje leven makenkunt.

Ook aan zijn activiteiten
kleefden onvolkomen- heden,

Was al zijn werk voor 100%
af? Mankeerde daar niets
aan?

Hij liet zich
°°rlichten door mensen metbaring, maarbegreep dathij

adviseurhard no-
-3 had, die hij dan ook enigeïjd later kreeg via de Socialebeging in Nederland.. Alvoorzijnbisschopswijding
■^ p. Verriet geprobeert een
jf>bachts-schooltje te starten.
et lukte maarhalf. Nukwam?De Bruyn helpen en.... na
ccl wat geploeter werd de
JJte, officieel erkende, R.K.

school geopend.
p.DeBruyn opCuragao

beetje ingeburgerd was,
?ng hij naar Nederland. Zijn
H Mgr. Verriet, wilde nieu-

-6kerken bouwen op Jandoret
l"j Groot-Kwartier. Maar het
j*&odigdegeld ontbrak. P. De
"tyn hielp door opvele plaat-

te houdenindoor nieuwe particuliere
r^nen aan te boren.
j zijn verblijf in Ne-
tland voerde p.De Bruyn ook
i6eerste besprekingen met het
Mdbestuur van de Kruisva-'ersvan Sint Jan. Hij bereikte

beoogde: In 1937 kwa-
fo de eerste Kruisvaders op
pa?ao en openden op "Brak-

Put" een tehuis, waar heel.Tl jongelui van Curacao,'
Mt vooral van Bonaire, de
i

venwinden en Aruba naar
J trokken. Soms waren zij
rkloos, anderen zochten een
j^rdak, van waaruit zij les-.?konden volgen, die op hunB°orte-eiland niet gegeven

6rden, weer anderen wisten
et goed wat zij konden wor-
öofwatzij wildenworden,zijerdenallemaal sneller gehol-
-11 en konden zich een plaats
tt>s zelfs een zeer hoge post
r°veren in de moderne sa-

k °k Aruba werd niet verge-
(L 'P- De Bru)rTi begon ook on-
j. handelingen met het Be-
ciU^r van deFrères desécoles
lactiennes de Saint Jean de
kjj 'e- Deze besprekingen
«D a *°* Sevo^ë dat defrères

I ,jj de jongens- scholen,e *°t dan toe door de Fraters

\%t Üburg geleid werden,
fr. narc»en. Een eerste grote
%hl es arriveerde in de-
Sik en 01111611t°en

h ftedzame arbeid.
Venmaal uit het vaderland
W £°^ Curasao, moest hij al
letj erk> waarmee hij begon-
\t. **~~ somskon jespreken
\nb de activiteiten, die hij
%riiend had — begeleiden.
Vil ]clubs hadden begin-
Wl J den-Vele besPre-|j senvergdenveel tijdenver-
VdT ?oeizaam- Sommige
W1Moeiden zó dat zij zich
}[iilT splitsen- 2° ontstond16 katholieke jeugdcentra-
Sport een Katholieke
V*ntrale.

V endien werdhijjnogadvi-
-11 Verschillende vereni-'icuij 6n Vroe&en talloze par-

Veeljlren zijn raad- HiJ werd
*ft wVl?a6d voor predicatiesral voor jeugdretraites,

P-LEO D. VANDIJK
O.P.

I De Antilliaanse Brouwerij N.V. |

wenst de gehele bevolking van de NederlandseAntillen I
f EEN ZEER GELUKKIGKERSTFEEST I
I en een VOORSPOEDIG 1988 I

Amigoe Kerstkrant 1987

Wij wensen al onze vrienden, kliënten, VÈ fi
degehele bevolkingvan Curaqao B W

en onze werknemers j d
PRETTIGE KERSTDAGEN Hft

en een H «;.
k GELUKKIG NIEUWJAAR Ifc

jSLcja Curacao Port Services Ine. N.V^^Xjb^jF

gij Things
/ "Lrily We hope Santa is g°°d to/ IN»r7 M y°U and >'ours this sea-

/ Hki S°n' Best wlshes!

V\^% THE OLD
Tr X^FREEpoRT

SHOP
'Handelskade / \.

®IH|FREEPORT^^^
((~\ Bloempot Winkelcentrum

<^<Eitom&jlp
*-* 2Y^m**^WÊÊmmÊÊiïto wu iilliÉThe happiest of Christmases and a TP^ShHRjoyous New Year to you and yours from all of us. Jfrriß ij£p

Our sincerest thanks to all of our valued |P"PH |r£
customers and friends for your patronage

and support. We look forward to serving you *l£j^ ' £&
£££, again in the new year to come. Happy Holidays V^KHJt;;

from the entire staff at Ca! SW
Itl||tt,,. fif F. van Lanschot Bankiers Jofjpl

(Curasao) N.V.
Abraham de Veerstraat ...^

<mmmr—h mS mj^M b$ÊsÈ Pw jtl., ''"^pS WP&isvßA&\

jfaribbgan wtg
I ntira - -j§l IUJ LI I—, L-J I MadurostraatS '\\ .x X ,JII

\^ I "^TfTT--s^^^-

Time to ring in with our best lrS_,_^*^ IwmV«Wiw wishes for the coming year. U^lßfcfcw lWf

De Antillen o«**^
AANNEMING MAATSCHAPPIJ N.V.

V_ )

May this message convey to you our best wishes
for a Christmas that will longbe remembered by
you and yours. «&

Prettige Kerstdagen V^PrL
en een >pß^7

Voorspoedig Nieuwjaar***®
/fcm N.V. Mijnmaatschappij
///C\\\ Curasao

BETONWARENFABRIEK
\r BRIEVENGAT N.V.

11
want hij was een boeiend spre-
ker en een bekwaam kate-
cheet.

Toen detweede wereldoorlog
uitbrak, verhoogden de olie-
maatschappijen hun
werkzaamheden en lokten tal-
loze arbeiders uit Suriname,
Venezuela en de naburige Ca-
ribische eilanden naar Cura-
cao en Aruba. Daardoor wer-
den de taken voor de zielzor-
gers, veelzijdiger en nog veel
zwaarder. Dat gold ook voor p.

kjternA
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?:WM.®mi^fès_WMssSlk W88& TURATARDIORAnansah rewerporkambia-.eGigantea ta.Oraeotromuchananamira "&* S,fl do'° iW^AW^:::X,^-^-::-ï>X'Ö.^ïy-ï::y>>>^^^^>^>:v.,v:-:':-:-. '>¥:%¥: foi skol, muchanan tabata bai suspira, "sino solota mata hen- kv e Gigante tabata lif, nan a " Pas smPena $$$&$&&&&
vttvtf:^^ ',::%v: hun Sa denhofi die Gigante. Un de". Pero den höfi die Gigante, kore bini bèk i flornan a brota NX*:*:*:* ««X-X'X-X'n
■ryXttvÜW^ dushi hofi-ku yerba berde fini, ni vn lèk di awaseru no a kai. di nobo turparti die höfi. vAW&Aï p", c," Dim t nriminti- r^^SSS^ttlW^^ Ü' flornan manera strea, iun ka- Solo kv bientu, bientu kv solo "Muchanan, e höfi aki ta di ;&&.::m.::>iï& 15°S' , V P"mmn' ftKSgg^
'y.ys^^^ < redadipaiudifruta.kutabata ketubai.P'afódiemuraya,ma- boso foi djawe en adelante", e &&S» torsa Pakadad,a SwSSSiCV::::::::::::::::::::::v:::::v:v:^^ flora Pa nan pari dushi fruta ta i palunan kv a saka flor, a Gigante di, iel a pasa man pa IjSS'fcKS'S SosiegU despues di labor ws'ScB[\Sv::::::::::::::::::::::-ï:::\,::v:v:v:v>:'X*:*:*:w^ meimei diana.Paranan tabata kuminsa pari fruta. Nan taki- vn mukel, basha tur e muraya sSSïiSSSÏ!! lus na lusa noskamtnda loI^I'SSCnX
.v\\\\\\\v.\\\\v.v.\\\\%\\\\\\v.v.v.\v.\v.\v.v.v.\ bin sinta den e palunan i nan nan tabata sakte abou ditantu abou. Ora hende grandinan ta- ■!y!lX'!l!y!i! n■ a \f\ 'ïï'ï'ï'ïS^VVtabatakantaasinabunita,ku e frutakv nan tabatakarga. bata kana bini bèk foi marshe JiJiJiX'!'!'!'!'!'! aS,a nj? . 'ï,',!l','\XxXmuchanan tabata stop di hun- Un mainta tempran, nèt e mèrdia, nan a hana e Gigante ■! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!1 *Uuansa for ui ariba 'Jl'X'lwX

nic^v: v:i 1 T'Wv:TI?AnAr,AiMv:TA ga hopi biaha pa skucha nan. Gigante akaba di lanta foi so- ta hungakv e muchanan dene !x',',ï'!'!v!'!'! Komprenshon sm fa^O 'Sl'l'lvVVs^uiu.i .->u l.N.^ I IVM3ALrA,NMA "Esta kontentu nos ta pasa no,elatendeunfluitmentuasi- höfi di masbunita kv nan a ye- {ISjISSI'I'X1 !'! AmOl' Smfin lyi'i^VOoSsaki!" e muchanan tabata bisa na bunita,kv el akere kv taRei ga dimira. Henterdiaemucha- v[' J'|'! ■ I '! ■! ■!'! ' <!'! \Vv\vvotro. Su muzikantnan tabata pasan- nan a hunga nan barika yen. NX'|' |' X '!'!'!' ] s'! \\V\VVRiba vn dia, eGigante a bol- do ei banda. Luga tabata vn Ora a kuminsa bira skuritu, NX'X'X'Xii; Annii? Irthnew Flint !i'vOosX\SDiOS a dlina nos: be.Elabaibishitasuprimuna trupial. E Gigante tanatinasi- nan a bin yama e Gigante bon sN^ÏljïjijiX'! JOnnson \ uni 'ÏOOOoSovvn tera leu iel akeda shete ana na tantu tempu sm tende para nochi pa nan bai kas. \v!' 'X 1!1 T , ~ . . M IH' F- "o'^\\\\\Safó. Despuesdisheteana nan a fluit, kv e tononan di e trupial "Unda boso amigu chikitu l lN\ata ncui^ JVVNVVVX
- mas shelll kll nOSpor mtra kaba dikömbersa tur loke ta- tabata manera vn milager foi ta?" e Gigante a puntra nan. \V^' X '!'!'X' XXxXXXxxbatin dikömbersa, iel a disidi shelu.Soloadrentatrasdipoko "Nos no sa. Ela bai msha ora",e \^NiwmiHw9y
- mas lamankv nos DOr mbeiH bolbe su palasio den su höfi nubia. Bientu a bai sosega vn muchanan akontesta. "Si boso x\\V\X\\\\x\x\\\' ' & bunita. Ora el a yega, el a mira banda. Un perfume delisioso a mire, bisé nokeda sm bini ma- '\V\^^Vxx^\xx^\x^xXnXxx\^X\^Xxn\xxx

i . . . e muchanan ta hunga den su plamadenhenterehöfiiepala- nan", eGiganteapidi nan,pero \xVx\Vvx\xVv\\\Vx\\VxVxVx\- mas Strea KU nos por KOnta höfi "Ki boso ta nasi aki den?" sio.'Mikekuturkostabaidre- emuchanan dikunan nosa vn- vVOOxWoSSa^el a gritakv su stem di donder- cha den mi höfi atrobe", e Gi- da eta biba. Nan dikv nunka "\\\\x\xxV\\Vx\Vx\\\xnX- mas solokv nosbista por SOporta bos. E muchanan aspanta inan gante di, iel a bula lantafoi ka- promé nan no a yega di mire
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tomatiseerd en juist door de
kleinschaligheid zijn ze beter
geautomatiseerd dan deStates
zelf.

jeindetoekomstproblemen. Een
en ander betekent dat toe-
komstige automatiserings- ex-
perts een brede basis niet mag
ontberen.

nog het toch wel duidelijke ver-
schil aan te tonen tussen USA-
en Europees geschoolden. De es-
sentie iseigenlijk, dat de Ameri-
kaans geschoolde bijzonder spe-
cialistisch is opgeleid. Dit geeft
vele voordelen boven de Euro-
pees geschoolde, die een meer al-
gemene basis heeft gekregen.En

Informatie-deskundige
HelmutKathmann

dit laatste isweer van belangom
alle finesses in totaliteit te kun-
nen overzien.

tig op dergelijke advertenties.
Daarnaast schoten de oplei-

dings- instituten als wilde pad-
destoelen uit de grond. Nu. dan
had jedebonafide en de malafide
instituten. Ik heb hetzelf meege-
maakt — ik had toen nog een ei-
genbedrijf— datouders mij op-
beldenmet deklemmende vraag
hoe jeer nu achterkwam of hun
zoon. met HAVO- diploma, ge-
schikt zou zijn voor het automa-
tiserings- vak. Want. zo lagen de
zaken, hij had van het een of
andere instituut in Limburg een
aanbieding gehad, maar daar-
voor moest dan wel meteen een
dikke 6000 gulden op tafel
komen.

WILLEMSTAD — "Auto-
matiseren", benadrukt in-
formatie-analyst en compu-
ter- deskundige Helmut
Kathmann, "betekent ge-
nerlei het kopen van een
jcomputer sec. Ook niet het
kopen van de bij de hard-
ware behorende program-
ma's. Het betekent echter
wel dat een bepaalde maat-
schappelijke structuur
wordt omgezet of gereorga-
niseerd.

Ik noem maar het sociolo-
gische-,psychologische-en ergo-
nomischeaspect. Men moet zich
duszeer goed realiseren, dateen
verandering in de bedrijfs-
technologie zeker een verande-
ring — hoeklein ook— metzich
meebrengtin de maatschappelij-
ke structuur.

Echter, automatiseren bete-
kent tevens datjeer met een een-
voudig tik-diplomaatje niet
meer komt. Het personeel zal
omgeschoold moeten worden,
maar dient dit natuurlijk wel
zelf tewillen. Gelukkigverkeren
wij op Curacao in de omstandig-
heid datwij een vrij jongeboven-
laag van de bevolking hebben.
En zon jongebovenlaag is in het
algemeen nogal veranderings-
minded. Maar onderwijs en des-
kundige vorming blijven nood-
zaak.

"Automatiseren stelt in wezen niet zo veel voor"
Informatie analyst HelmutKathmann:

Computerbedrijven op Curasao moeten elkaar geen vliegen afvangen

Ik vraag dan: Heeft uw zoon
überhaupt aanleg voor die
branche. Nu. dat wist de vader
niet. Ik heb toen maar gezegd:
Mijnheer, u bent duidelijk ver-
keerdbezig. Uzit op eenverkeer-
de spoor.Laat hem maar naar de
Leidse Onderwijs Instellingen
gaan. Want daar kan jezonder
enige verplichting met een be-
paalde cursus stoppen wanneer
het niet bevaltofwanneer jehet
niet aankunt.

Momenteel". aldus
Kathmann. "ligt er bij sommi-
gen op Curagao het overigens
zeer acceptabele streven het ei-
land extern te promoten als
high-tech maatschappij. Hier-
voor isdeskundigheid een eerste
vereiste. Die deskundigheidis er
voor een gedeelte. Er is een aan-
tal mensen datkan bogen op een
praktijk-ervaring die zich uit-

strekt overeen periode van meer
dan tien jaar. Feit is natuurlijk
wel dat niet alleen Curagao,
maar het grootstedeel van deCa-
ribische regio, technologisch ge-
zien een achterstand in te lopen
heeft. Laat het vier. vijf of tien
jaarzijn. datdoeter in wezen niet
toe. maar dieachterstand isernu
eenmaal.

Ik neem daarnaast aan dat
diegenen die louter op Curagao
hun automatiserings- opleiding
hebben genoten, een mindere
mate van deskundigheid bezit-
ten dan die automatiseerders,
die jaren her het vak metvallen
en opstaan onderdeknie hebben
gekregen in de grote informati-
ca- haussevan eind jarenzestig,
begin jaren zeventig. En danis er

DESKUNDIGHEID

En laat ik het kras zeggenl
Automatiseren stelt in wezen
liet zoveel voor. Je moet
slechts op de juiste manier ge-
bruik maken van een nieu#e
techniek. Ofhetnugaat om ho-
tels, om een ziekenhuis of om
een apotheek. Dat doeter niet
toe. Geen bedrijfis uniek, al
denktmen ditvaakwel. Bekij»
maar de boekhouding. Je hebt
nu eenmaal debet- en crediet-
posten. Plusenmin.Daarnaast
zijn er uiteraard verschillende
organisatorische aspecten te
ondervangen. Dit alles vereist
enige aanpassing, maar in
principe valt er altijd wel ee°
schema te vinden waarin die
specifieke aspecten geplaatst
kunnen worden. Voor dit alle9
heb je een deskundige nodig'
Maar al te vaak wordt het
paard achter dewagengespa°''
nen. Eerst wordt de computer
gekocht, daarna de pakketten
en dan komt men uiteindelijk
tot de conclusie dat er uit he*
apparaat weliswaar cijfersrol-
len, maar datmen iets heel an-
ders zou willen hebben. Kof'
tom, ook een degelijkevoorstu-
dieheeft^ijn waarde wanneer
je je bedrijf wilt autom8'
tiseren".

GIGANTISCHE BESTANDEN
En trek ditverhaal nu een»

door naar de Curagaose situa-
tie. Jezou hetbijwijze vanspre*
ken kunnen beschouwen a»
eenleerrijke anekdote.Eendje
geleden hield ik mij bezig m»
het automatiseren van debe-
lastingen. Toen kwam er een
delegatie van het Ministerie
van Financiën uit Den Haaff
om te praten over technische
bijstand. Tevens was men zeer
geïnteresseerd in onze vorde*
ringen ophet terreinvan debe-
lasting- automatisering. N»
mijn uitleg was het commen-
taar niet van de lucht... De Ne-
derlandse delegatie had begre-
pen dat wij in feite veel verder
waren danin Nederland. Ikzei:
'Heren,wij opCurasaozijnbest
bereid om een automatise-
rings- offerte aan Nederland
uit te brengen. En inderdaad
één voordeel hebben wij. Op
Curagaohoeft niemandzichbe-
zig te houden met de verwer-
king van gigantische gege-
vens- bestanden.

We moeten ons echter we'
aan de essentie houden. Op het!
momentdatjebezig bent omJe
persoonlijke invloed steeds
verderuittedragenbuiten dat-
genewaarhet defacto om gaat.
namelijk een adequate auto-
matisering, danzitjeverkeerd'
Houd je jeechteraan de essen-
tie, dankan jebinnen eenklei-
ne gemeenschap voorbeelden
stellen waar grotere landen
nog niet eens aan durven te
denken.

Het volgen van een inleiding
in de computerkunde. bijvoor-
beeld op een middelbare school,
is uiteraard toe te juichen, maar
waar hetmij specifiekom gaat is
het volgen van een algemene,
meer allround- opleiding. Een
voorbeeld: Ik ben zelfin 1970 be-
gonnen. In de jaren daarvoor
werden de Nederlandseen Duit-
sekranten overstelpt met gloed-
volle advertenties, waarin be-
drijventegen een maand-salaris
van een 1500 gulden program-
meurs vroegen. Die 1500 gulden
valt te vergelijken met een 4000
a 5000guldenmer maand nü. le-
dereen, die maar iets op automa-
tiserings- gebied in de melk te
hmkkelen had reflecteerde gre-

Natuurlijk weet ik dat er op
het eiland automatiserings- op-
leidingen worden gegeven. De
bedoeling van deze opleidingen
iszondermeer goed,alleenzitten
wè in wezen "te ver van het
schot" af. Daar bedoel ik dan
Amerika en Europa mee. We
moeten ons zelf dus niet voor de
gek houden. Het is echter een
vaststaand feit datjeopCuragao
beslist niet dieopleidingop auto-
matiserings- gebied kunt krij-
gen die in deStaten en Engeland
normaal is te geven als pure ba-
sisscholing.De intentieop hetei-
land is echter goed.

Metéénvan demedewerkers
van het CIAT had ik het een
paar weken geleden toevallig
over Honduras, een land dat
vrij sterk door de USA onder-
steund wordt en waarvan het
belastingstelsel vrijweleen ko-
pie is van het Amerikaanse
stelsel. Nu, Honduras is geau-

Watbetreft het automatiseren
van overheidstaken en bedrij-
ven in deprivate sectorhebben
wij het als automatiserings-
deskundigen overigens, rela-
tiefgezien,veel gemakkelijker
opCuragao,omdatwe metmin-
der gegevens behoeven te wer-
ken. Curagao kan danook een
parade-paardjezijn. Zelfhebik
nogal nauwe contacten met de
stafvan het CIAT, het Centro
Interamerico de Administra-
doresTributarios, in Panama.
Dit iseenoverkoepelende orga-
nisatie op het gebied van het
automatiseren van belas-
tingdiensten in deregio.

ROZIJNEN
Momenteelzijnereen paarbe-

drijven op het eiland redelijk ac-
tief op automatiserings- gebied.
En", verklaart informatica- ex-
pert Kathmann, "iedereen pro-
beert op een gegeven moment
een stukje van de koek mee te
pikken. Het probleem is echter
de kleinschaligheid van Cura-
cao. Het zou misschieneen goed
idee zijn dat die bedrijven eens
rond devergadertafel gingenzit-
ten en de handen ineen zouden
slaan om te komen tot een ge-
meenschappelijke, brede uit-
gangsbasis. Nu is het namelijk
vaak het gevaldatje een aantal
kleine basis' hebt, waar jeeen
omgekeerd piramide op gaat
bouwen. Het lijkt er soms op of
men elkaar doelbewust vliegen
aan het afvangen is. Echter,
wanneerCuragao eenrol wilver-
vullen als service- verlenend ei-
land, dan dienen dekrachten be-
slistgebundeld te worden. In dit
kader is het duidelijk verkeerd
wanneereen bepaaldbedrijfzich
koste wat kost op een bepaald
voetstuk tracht te zetten. En dat
gebeurt soms jammergenoeg.
Wil je een goede, gezonde basis
neerzetten, dan moetje niet
voortdurend de draak met el-
kaar stekenen eerderdande con-
current derozijnen uit de koek
trachten te happen. Maar treu-
rig, dit zal je altijd in ccn1
kleinschalige samenleving mee-
maken.

Daarnaast moet alles de
laatste jaren in zon enorme
'rush' gebeuren. De computer is
in. automatisering is in. Maar
datwil nog niet zeggen datje zo-
maar honderd programmeurs
uit de grond kunt stampen. Ik
hebze ookniet inmijnbureau-la.
Maar Curagaokan mijns inziens
zondermeer een hightechnology
eiland zijn. Dat is niet te hoog
gegrepen, daar ben ik van over-
tuigd. We moeten ons echter wel
realiseren datereerst een zekere
en securebasis gelegd moet wor-
den.Bij een te smallebasis krijg

En dan kom ik op Curagao.
Amerika is groot. De bevolking
telt ettelijke miljoenen inwo-
ners. Curagao telt slechts
165.000 inwoners. Ik geloof dat
jeinditgeval—vooralgezien het
kostenaspect — veel beter op
wegkuntmetallrounders. Ineen
kleinschalige gemeenschap als
deonze lijkthetmij eigenlijk iets
vanzelfsprekends om eerst naar
het kosten — batenplaatje tekij-
ken. Maar desalnietteminligtde
toekomst voorCuragao op hetge-
bied van automatisering volle-
digopen. Vooral wanneer weon-
ze huidige uitgangspositie ver-
gelijkenmetandere eilanden uit
deregio. Denk aan onze — voor
ditareaal— toch wel sophistica-
tedinfra- structuur. Curagaozou
danook wel degelijk een
springplank- functie kunnen
claimen. Wij hebben echter te
weinig echte Antilliaanse
vakspecialisten. Tevens zijn er
jammergenoegte weinigAntilli-
anen diein dezerichting opkorte
termijn hopen af te studeren.

SPRINGPLANK
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Curaçaose Indianen bouwden rationeel
maanden lang opgravingen
verricht op Bonaire. Daar kun
jeduidelijk zien datniet alleen
het uiterlijk van de mensen,
maar ook gewoonten en woor-
denteruggaan op de indianen.

daaromrichtten ze zich op de
mangroven. Vanuit hun
woonplaatsen liepen ze over de
verschillende delen van het ei-
land; het belangrijkste gebied
voor dit semi-nomadisch trek-
ken was hetoostelijke deelvan
het eiland. Ze concentreerden
zich vooral op het gebiedrond
Sint Michielsberg en Rooi
Rincon".

Neem bijvoorbeeld de Maska-
rada- ceremonie en verschil-
lende andere ceremonieën die
zehebben, diehouden verband
met de indiaanse cultuur.

voor deverbouw van voedsel,
opdat ze konden eten".

Haviser over hetbelangvan
zijnproefschrift: "Hethangter-
van afopwelkniveau jedatbe-
kijkt. Het is belangrijk als bij-
drage aan dewetenschap, want
wehebbennu een grondigeren
helderder beeld, niet alleen
van de archeologische details,
maar ook van de antropolo-
gische inzichten, diewe doorde
archeologische onderzoekin-
gen kregen. Dat is het we-
tenschappelijk niveau".

Infeite zie je dus twee ver-
schillendecreoolseculturen tot
ontwikkeling komen: op Bo-
naire met meer indiaanse in-
vloeden en op Curagao met
meer Afrikaanse invloeden.
Dat wordt het onderwerp van
een volgend boek waar ik aan
werk".

woonten. "Die tijd wordt ook
welhetceramische tijdperk ge-
noemd, omdat er een toevloed
komt van waarschijnlijk Aro-
waks sprekende indianen uit
het Maracaibo-bekken. Erzijn
soms grote instromenop hetei-
land, beginnend in 580 en dat
gaat doortotruwweg 1080.De-
ze Arowakken hebben een ge-
mengde landbouw- strategie,
ze verbouwen onder andere
maïs en cassave en ze oogsten
waarschijnlijk ook dekalebas.
Ze hebben een heel wat ge-
compliceerdere sociale struc-
tuur,meerhiërarchisch.Welo-
kaliseerden negenbelangrijke
dorpen, bij Knip, Santa
Martha, San Juan, Savanne,
Santa Barbara, San Hironimo
en Asiento".

De manier van leven veran-
dert enorm door dekomst van
de Europeanen. "Er vindt een
dramatischeontvolking plaats
en een complete herstucture-
ring van hunsociale enpolitie-
ke organisatie. In de eerste
plaats stervenerveel indianen
direct door de aanval en indi-
rect doorziektes. Tot 1515 zijn
er verschillende slavenstroop-
tochten: de Spanjaarden ko-
men indianen vangen, die ze
alsslaafexporterennaar ande-
re eilanden, waar ze als
werkkrachten worden ge-
bruikt. Er is dusrondom 1515
een grote ontvolking. Daar-
door is tegen 1520, als Juan de
Ampués het eiland bestuurt
voor de Spanjaarden, de ei-
landbevolking sterk vermin-
derd".

NATIONBUILDING
Als we over het interpreta-

tieve vlak praten, voel ik me
trots envereerd datikeengroot
stuk geschiedenis datonduide-
lijk was,hebkunnen bijdragen
aan het volk van de Neder-
landse Antillen. Door deze pe-
riode te verhelderen voor de
cultuurvan Curagao en dievan
deNederlandseAntillenben ik
in staat de culturele identiteit
te verstevigen. Als je de cultu-
rele gegevens over de afstam-
mingvan eennatie uitbreidt, is
dateenbijdrage aan denation-
building van de Nederlandse
Antillen en Curagao. We wor-
den ons meer bewust van on-
szelfalsmensen dienietalleen
vandaag op Curagao leven,
maar als mensen die het pro-
ductzijn van generaties en ge-
neraties die op Curagao woon-
den. Dat geeft trots en stevig-
heid, zo van: we staan oponze
eigenbenen in detoekomst".

Toch ziet Haviser maar wei-
nigrestanten van de indianen
op het hedendaagse Curagao.
"In hetbegin van de zestiende
eeuw zijn de meeste indianen
weggevaagd. In devroegejaren
van deachttiende eeuw zijn er

nog maar vijfvolbloed- india-
nen over op Curagao, dus de
ontwikkelingvan deCuragao-
se creoolse cultuur is meer
beïnvloed door de Afrikanen,
die laterkwamen. Op Bonaire
kan ik wel verbindingen vin-
den metde studievan de india-
nen. Deze zomer heb ik vier

LANDBOUWGRONDEN
Waar de indianen uit depre-

landbouwfase zich vooral
richtten op de mangroven,
richtten de Arowakken zich op
de relatief goede
landbouwgronden. "Dievind je
vooral aan de zuidkust, daar
vind jeeenbeetje landinwaarts
de goede landbouwgronden".

Interessant is de manier
waarop Haviser het verband
tussen demanier van leven en
de keuze van een woonplaats
aantoont. "Ik deed een statis-
tische analyse van de omge-
ving van alle belangrijke dor-
penuit depre-landbouwfase en
delandbouwfase.Dibestudeer-
denauwgezet alle geografische
kenmerken in een straal van
drie kilometer rond een dorp.
Het ging daarbij bijvoorbeeld
omdebodemgesteldheid, de ge-
ologische formatie van het ge-
bied, ofer baaien waren, of er
bruikbaar water was, kortom
ik noteerde alles wat interes-
sant is voor deoverleving. Dat
gafme statistische gegevens
over de plaatsen die de india-
nen uitzochtenomzichtevesti-
gen. Daaruitbleek dat de indi-
anen niet zo maar ergens een
dorp bouwden,maardatzeheel
rationeel besloten waar ze een
dorpgingenbouwen.Daardoor
kon ik aantonen dat men zich
in depre-landbouwfase richtop
mangroven en op schuilplaat-
sen in de rotsen bij de baaien
waar bruikbaar water was. De
landbouwers vestigen zich bij
dezelfde baaien, maar danwat
meer landinwaarts".

k -door Josdeßoo-
fE INDIANENOP Curagao
*°zen de plek waar ze hun
'orpen bouwden heel ver-
"tondeüjk. In deprehistorie
hoonden ze, indetijd datze
Jj°g niet aan landbouw de-
■*&, bij mangroven aan de
tast; daar vonden de india-
*tea de schelpdieren die ze
5t*n. In het landbouwtijd-
terk bouwden ze dedorpen
<jp degoedelandbouwgron-

in de buurt van baaien.*W de Spanjaarden kwa-
volgden de indianen

|*n defensieve tactiek: de
jforpenkwameninhetmoei-
lJker bereikbare binnen-

te liggen.
..Aldus de archeoloog in
jSstvan het AINA, dr. Jay

in zijn proefschrift
"Amerindian Cultural Geog-
!*Phy on Curagao». Inmiddels
****& het AINA opgravingen
Inricht op Sint Maarten, die
J**viser spectaculair noemt.,pc geschiedenis van Sint
parten zal moeten worden

Het eiland werd
a' vijfhonderd jaareerder be-
tond dan men altijd heeft
ogenomen".. Voor zijn proefschrift ver-
motte Haviser drieè vier jaar
J^derzoekingen op Curagao.

** vermeld 97 verschillende
op het eiland.vanelkeplaatsbekeek ik deaf-

metingen, devoorwerpen dieer
Avonden zijn, zoals werktui-
&e&, ik beschreef eventuele
Vieringen,keek welke voed-

er te vinden waren,
*°&ls schelpen en beenderen,
®ftofer ook menselijke skelet-
ka te vinden waren. De ver-
killende vondsten wezen op
jkverschillende activiteiten
'"e de indianen in hun
Woonplaatsen verrichtten. De
? vindplaatsen varieerden

?°k in grootte: er waren hele
*kine kampjes met beperkte
activiteiten en hele grote dor-

met veel meer gecompli-
,Ceerde bezigheden. Het groot-
st6 dorp was waarschijnlijk
fBO Juan, dat drietotvier hec-
■^mat".. In het laboratorium van het

werden devondsten gea-
nalyseerd. Op grond daarvan
*°°s Haviser drieplaatsen uit,
*aar hij ging graven. Elke
Plaats vertegenwoordigde een
Jjtóer technologisch stadium,
f^viser onderscheidt de pre-

van de jagersen
Afzarnelaars, de landbouwfa-
* van de Arowakken voordat
*contact hadden metEurope-
j*6»,en defase datdeArowak-
*encontact hadden met deEu-
°Peanen. Door de opgravin-»en kreeg hij een beter beeld
*n de manier van leven in de

Afschillende fasen.

MANGROVEN
"In de pre-landbouwfase

leefdendeindianenin eensoort
groot familieverband. Er was
geen overkoepelende politieke
organisatie, de groep werd ge-
leid door een charismatische
leider. Men leefde semi-

nomadisch, het waren jagers
en verzamelaars. In principe
leefde men van dag tot dag,
men deed niet aan voedse-
lopslag. Een belangrijke voed-
selbronwaren deschelpdieren,

. Als in een volgende fase de
C^wakken van het vasteland
°men, veranderen de leefge-

De indianen moesten ook
werken voor de Spanjaarden.
Het dorp Asientolagvlakbij de
Spanjaarden, zodat het door
hen werd overheerst. Je ziet
dan op Curacao gebeuren wat
in de hele nieuwe wereld ge-
beurt: de Spanjaarden waren
geen goede kolonisten. Ze
schiepenwelveelmilitairepos-
ten op strategische punten,
maar als kolonisten waren ze
niet efficiënt, dus ze waren in
hoge mate van de indianen af-
hankelijkvoorhunvoedselver-
bouw. Ze gebruikten de india-
nen niet alleen voor het zware
werk in de mijnen, maar ook

"Deervaringen metde Span-
jaarden hebben gevolgen voor
de keuze van de woonplaatsen
van de indianen. Heel ratio-
neel kiezen ze dan een verde-
digbare lokatie in het
geïsoleerde achterland van
SanHieronimus in het midden
van het eiland, weg van de
kust.Dat iseenheeldefensieve
reactie en een voornaam ver-
schilpunt tussen de pre-
Colombiaanse indianen en de
indianen uit deSpaanse tijd.

Er kwamen ook andere ver-
anderingen in de maatschap-
pij, onder andere veranderin-
gen in het voedselpakket.
Plotseling hadden ze de be-
schikking over nieuwe voed-
selsoorten, dieze voordien niet
kenden. De Spanjaarden intro-
duceerden varkens, koeien en
geiten. Dat betekende een ver-
hoging van het eiwitaandeel in
het voedselpakket. Ze aten ook
veel minder schelpdieren, om-
dat ze ver weg zaten van de
baaien
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Bonaire is niet de enige
plaats waar Haviser sinds zijn
onderzoek voor zijn proef-
schrift heeft gegraven. Vlak
voor zijn promotie sloothij on-
derzoekingen op SintMaarten
af. "Het bijzondere daar was,
dat de Franse kant voor het
eerst isonderzocht. OpBonaire
vonden we zon beetje wat we
verwachten te vinden, en we
kunnen daarnumetgrotereze-
kerheid dingen stellen. Maar
op SintMaarten dedenwespec-
taculaire ontdekkingen, zo
nieuwenzo onverwacht, datwe
degeschiedenisboekenmoeten
herschrijven. De eerste Aro-
wakken bleken vijfhonderd
jaar eerder op Sint Maarten
aanwezigte zijn dan steeds ge-
dachtwas. Zewarener albijhet
begin van onze jaartelling.En
er is ookminder bewijs voor de
stelling dat deCarib- indianen
echte migranten waren, die
over het Caribisch gebied uit-
zwierven. Archeologisch is er
geen bewijs voor. Alles wat we
van de Carib- migratie zien,
zijn spaarzamevoorwerpen die
in oorlogen werden gebruikt.

Het ging dus om incidentele
raids en incidentele oorlogen
opeenpaareilanden ennietom
een massale migratie".

IT We take this opportunity to^
I\ wish the best for you and

Wj^m \ May yourHolidays be truly
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Luchtfoto van de vindplaats. Links het vliegveld, rechts de 26palen van het grote Indiaanse ge-
meenschapshuis, nu gemarkeerd doorbetonnen sokkels. Absoluut een unieke vondst in het Carai-
bisch gebied.

het leidend beginsel. e.Het grote L
meenschapshuis op Sta*^was een vondst van de ee»\
orde. Het iseen enormhuis' „
daar alleen maar hangroat\,
hangen, kunnen er wel t*
honderd mensen in siB? {
Soms worden dat soort hui**
daartegenwoordignogvoor»jj
bruikt, dan slaapt iedereepjj,
sikaar uit een soort ver»6",
?ings- oogpunt. In andere i
vallen wonen erzon zes, ze
families in en dan moeten' ,t

denkenaan zon dertig tot v*i
tig man".

kt
ook het uitgangspunt va* 1

Statiaanse indianen was,»
nen we natuurlijk nooit »
derdprocentzeker tewete» 1 .
men, maar het isbij groep*o^
Frans-Guyana, Venezuela
Brazilië vandaag de dag "

...voorbeeld van een indiaans
huis in Frans-Guyana. Zo on-

geveermoet het kleine huis op
Statia eruitgezien hebben...

grootgemeenschapshuis, waar
meerdere families woonden.
Hetbestond uit26 palenenhad
een doorsnede van negentien
meter, wat een enorme op-
pervlakte is, groter dan het

diepin de grondzitten. De indi-
anen groeven hele grote gaten
en zetten er hele zware palen
in. Het acht-meter-huis be-
staatuitnegen palen. Maarhet
andere huis is uniek: een heel

len dat devorm van detë^g
dekosmos hunhet ideevoor.
huis heeft gegeven. De wei*
ligtinconcentrischecirkel8
datronde huis heen. Of<*?'
vijfhonderd jaarna ChQ?*

Nieuwe foto's laten zien wat
er met de vondsten gebeurt.
"Alle scherven worden gewas-
sen, gewogen, geteld. De be-
langrijkste stukken worden
geplakt, zodatwedaarweer he-
le botten van kunnen maken.
Erzijn er aleen paardiewehe-
lemaal hebben bestudeerd en
die nu in het museum op Sint
Eustatius staan. De eersterap-
portages zijn er en dat moeten
we tenslotte allemaal in een
Engelstalig boekje samen-
vatten".

het te bestuderen. Het ging om
een gigantisch hoeveelheid
van 4000kilo. Gelukkigbegin-
nen we er op het laboratorium
doorheen te komen; de be-
langrijkste resultaten zijn nu
binnen".

ENORMEOPPERVLAKTE
Versteeg noemt het be-

langrijkste resultaat een
vondst, die uniek is voor het
Caribisch gebied. "We hebben
twee huizen gevonden met
waarschijnlijk nog een derde
erbij. Het ene huis isklein, met
een doorsnee van acht meter.
Het is een ronde, houten hut,
bedekt metpalm- ofgrasblade-
ren, die als dak- en regen- be-
scherming dienden. Beide hui-
zen bestaan uit palen die heel

-door JosdeRoo-
NU HET ARCHEOLO-
GISCH project van deRijk-
suniversiteitteLeiden insa-
menwerking met het AINA
is afgelopen, kijkt pro-
jectleider,dr.Aad Versteeg,
tevreden terug: "We vonden
er onder meer een groot ge-
meenschapshuis met een
doorsnede van negentien
meter, we waren er totaal
door verrast. Het was een
vondst van de eerste orde,
nog nooit in het Caribisch
gebied vertoond. Hetverle-
den van Sint Eustatius is
door het onderzoek bij Gol-
den Rock een stuk dichter-
bij gebracht. De mensen op
SintEustatiuswaren zich er
nauwelijks van bewust dat
het eiland vroeger een be-
langrijke indiaanse bewo-
ning met grote huizen heeft
gekend. Daarvan weten we
nu waarschijnlijk veel. We
weten nu ook heel goed wat
die indianen aten, datzij op
zeeschildpadden jaagden
en die in stukken hakten op
het strand en zo naar hun
dorpen brachten en opaten.
We weten datze vissoorten,
die ook vandaag dedag nog
rond het eiland zwemmen,
zoals snappers,ingroten ge-
tale hebben gegeten en dat
ze rijstratten aten, die toen
op het eiland voorkwamen
en nog niet verdrongen wa-
ren door de Europese brui-
ne rat. We weten dater fla-
mingo's op het eiland wa-
ren, die je nu alleen nog op
Bonaire ziet. Van deflamin-
go hebben webotten gevon-
denen ookvan eenzeehond,
die in het Caribisch gebied
niet meervoorkomt en zelfs
vonden we een stukvan een
walvis. Dat moet een aange-
spoeld exemplaar zijn".

Aad Versteeg praat snel en
enthousiast in zijnkamer opde
universiteit van Leiden. Bui-
ten hangt een grauwe lucht,
waaruit deregen druilt, maar
binnen schuivenfoto's enkaar-
ten over de tafel die de ene
vondstna de andere latenzien.
Hetresultaat van driejaar in-
tensief graven door een be-
trekkelijk grote groep studen-
ten en onderzoekers.

"Alles wat we daar hebben
opgegraven is tijdelijk naar
Nederland overgebracht om

huiswaar ikwoon. Daar woon-
denindianen in het jaar500 na
Christus, duizendjaarvoorCo-
lumbus.

De huizenzijnrond, datisbij
hedendaagse indianen- groe-
pen in het noorden van Zuid-
Amerikaook nog gebruikelijk.
Hetiseen symmetrische vorm.
Hedendaagse indianen vertel-

VERKLEURINGEN
Het huis is gevonden j*

een striktNederlandse arc&
logischemethodetegebnll^
"We hebbeneerst met de&
in deafvalhoop gegraven,»~
dat altijd gebeurt, wa!roop0opvondsten die in de afval*1

p.
liggen, vind je aan de,
pervlakte. Wehebben deaJ»^hoop helemaal met deh80"^.gegravenenwe zagendater f
der de afvalhoop geen sP
van eenhuiste vinden "w-
-je op de lichtkleurige oD°t j{
grond bent gekomen,rfl°e
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De gatenvan defundering vanhetgrotegemeenschapshuismeteen diepte variërendvan 1.60meter
tot3.75 meter
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From our house to yours ... a
message of goodcheer to you, our
many good friends as well as
clients, at Christmas time!

Daou, Mirza & Associates N.V.
General Accountants and Consultants

V . )
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1 A shoppingbasket full of good wishes

for the Holiday SeasonTfjtpfj^_\

to all of our customers, ftf _H/Af l
1 Un Felis Pasku f \I iun Próspero Ana Mobo fi

J Esperamos Supermarket
JanNoorduynweg —Tel. 81473 ü
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Belangrijkste resultaten bekend

De kosmos in cirkels om een gemeenschapshuis



dit depot en deze begraving

Zo werd het aardewerkdépot aangetroffen tennoorden van hetgrote huis
dewerk gemaakt. Voor het ko-
ken hebben we de aanwijzing
datze vlak naast de afvalhoop
liggen".

vonden we een prachtig gepo-
lijste steen met een doorsnee
van wel dertig centimeter, die
helemaal opdezijkant gezet, in
derichting stond van hetklei-
ne huis. Dit is ook ongetwijfeld
eenritueel element. We weten
daardoor wat de voorkant en
wat de achterkantvan hethuis
was, want devoorkant lagnaar
de rituele voorwerpen, aan de
achterkant had je de afval-
hoop".

Er werden ookverschillende
graven gevonden. "Aan de
zuidkant van de afvalhoop la-
genvijfvolwassenen begraven,
allemaal in verschillende hou-
ding. Ineen graflagen twee in-
dividuenboven opelkaarin ge-
strekte houding met het ge-
zicht naar boven, iets pp de zij-
kant gedraaid.

Merkwaardigis
dat bij het bovenste individu
van deze twee het skelet niet
helemaal intact was, het bo-
venbeen en een deelvan debo-
venarm was weg. Het moet er
uitgehaald zijn toen het vlees
alhelemaal was weggerot. Ook
heel opvallend was, dat de
mensen in hetdubbelgrafoost-

MYSTERIEUS SKELET

die namelijk goed bestuderen
op donkere verkleuringen,
Want deze geven de plaats aan
Waar vroeger de palen hebben
gestaan.

Toen we ze nietbij deafval-
hoop vonden, hebben we een lo-
adermeteenvoortreffelijkebe-■ stuurder gehuurd en die heeft
to een straal van vijftig meter
ronde de afvalhoop de op-
pervlakte van de omgeving
Weggegraven en inderdaad,
daar kwamen de zwarte ver-, kleuringen tevoorschijn. We
vinden erintotaal 712, weheb-
Oen ze allemaal afgegraven., *jen deel bleek boomwortels te
?lJn en andere verkleuringen
lft de grond, maar voor een
groot deelwarenhetputten diedeindianen hebben gegraven".

"oe is het verschil tussen een
v ?oegere boomwortel en een
tooi tezien diede indianen erinhebbengezet?

"Dat zie je aan de vorm, de
yellingvanhet gat, dekleuren^jjeinhoud. Om bij de palen te
Wijven: het waren grote, hou-ten palen die op een gegeven
Moment verrot zijn. Dan ont-
-Btaat er een holte. Daar is op-
pervlakte- materiaal ingeko-men bij regenbuien en andere
gebeurtenissen, misschien

nogwel indekoloniale tijd
l°en daar werd geploegd. Je

dus indiaansafval-mate-
ri aal precies op de plaatsen
*aar diepalen hebben gestaan
®« verder blijkt het zo te zijn,
j*at die huizen zijn uitgebrand,
"enminste we vonden grote
tokkenhoutskool alsenigres-

van de palen zelf.
Op deplattegrondwijst Ver-leg de 26palen aan van het

ffrote gemeenschapshuis, die
eenkring vormden. "De

?«nBtdiepepaal zat 1.60meter
111 de grond en de diepste 3.75.Als ikerin stondennaar
£°ven keek, kon ik nog een
*feinestukje luchtzien, een af-
schuwelijkenauwekerker leek
«et.Ongelooflijk, dat indianen
20ödiep gat hebben gegraven.

constructie zal worden ge-
maakt, op schaal, van het indi-
aansedorp zoalshet isgeweest.
Diekomt ook in het museum te
staan".

west liggen, terwijl deoverige
opgravingen noord-zuid zijn".

Tussen de vele foto's optafel
vis ik er eentje uit van een
merkwaardig gevormdesteen,
ik vraag Versteegwat ditvoor-
stelt. Hij begint te lachen: "Dat
is een versteende menselijke
drol. Wenoemen dateen copro-
liet, afgeleid van
«copros» = mest en
«liet»=steen. Voor de eerste
keer bij een opgraving in het
Caribisch gebied zijn er twee
coprolieten gevonden.

verdwijnen, omdat de lan-
dingsbaan wordt uitgebreid?

"Inmiddels zijn de plannen
voor de uitbreiding van het
vliegveld concreter dan ze toen
waren. Er bestond toen een
ernstige bedreiging voor dit
archeologisch belangrijke ter-
rein. We hebben doorfinancië-
le en materiële hulp van aller-
lei instanties het hele terrein
adequaat kunnen onderzoe-
ken, voordat het vliegveld
wordt uitgebreid. Door ons on-
derzoek is gebleken, dat we
hiermeteen volstrekst unieke
lokatie hebben te maken, van
geweldigbelangvoorde Neder-
landse Antillenen voor hethe-
le Caribische gebied. Daarom
zal nu worden geprobeerd het
vliegveld iets te verleggen,
waardoor dit terrein gespaard
kan blijven. Een van de be-
langrijkste redenen daarvoor
is dat het eilandsbestuur van
Sint Eustatius heeft besloten
om van deze vindplaats een
uniekmonumenttemaken, ge-
wijd aan de oude indiaanse be-
wonersvan het eiland.Van het
grote gemeenschapshuis is de
preciese plattegrond metkorte
betonnen sokkels weergege-
ven, die iedereen, die op Sint
Eustatius aankomt, onmiddel-
lijk naasthet vliegveld kan be-
zoeken".

van de startbaan. Gaat ze nu

Helemaal aan hetbeginvan het
GoldenRock- project sprak ik
Versteeg ook. Hijzei toen dater
haast geboden was met de
opgraving, omdat deplaatszou
verdwijnen dooreenverlenging

UNIEK MOMENT

Verder herinnert het mu-
seum opSintEustatius aan het
oude indiaanse dorp. Naast de
twee potten, die er al staan, is
daarook het skeletvan een 55-
-jarigeman, en zijner vele ande-
re voorwerpen, tekeningen en
foto's.

"Een prachtig plan, dat op
korte termijn zal wordenuitge-
voerd, is datereen completere-

POT
"Uniek is wel datwij voor het

eerst zon grote oppervlakte
hebben opgegraven dat we al
dezefenomenen bij elkaarheb-
ben kunnen aantreffen. We
hebben bijvoorbeeld ook, wat
wij archeologen "een depot"
noemen, aangetroffen, dat zijn
met opzet begraven voorwer-
pen. In dat depot hebben we
tweekeer viervan hunmooiste
potten aangetroffen. Twee er-
vankunt u alzien in hetmusu-
em van Sint Eustatius, twee
andere worden momenteel nog
in Nederland gerestaureerd,
maar diezullen ook in het mu-
seum van Statius terecht ko-
men. Naast het depot lag het
enige grafmeteengrafgift. Het
was een kind, dat in gebogen
houdingwas begraven meteen

ALBaaTh Paalzo diepGegrondin'
op>, 'J**ho°gsteekthijdan bo-sgronduit?versteeg: "Waarschijn een
benTa ach-- Misschien heb"
verd "

e buizen ook nog een
aiep lng gehad) datweteneen!0? niet zeker- We moetenïallln el zorgvuldig alle pa-

W - vergehjken, die daar-
hedl 2Vn uit de historie en de

HietV; 6 Palen zijn overigens
Wl %nige datwe gevonden
«ta * ' Zowel aan de oost- als
gern Westkant van dit grotee*.^nschapshuis vonden we

in7ndscherm,bestaande uit
O. dlepe Paaltjes, waar-C Teer &** ofpalmblad«s gevlochten. Ze hebben alsndBcherm ?ediend waar_

We had-
den hoop, dat we daar de res-
tanten van parasieten ofande-
re bijzonderheden in zouden
vinden. Een van de twee heb-
ben wekapot gemaaktomhele-
maal te onderzoeken onder een
microscoop. Daar is helaas
niets uitgekomen. De mooiste
hebben we bewaard en die zal
ook in het museum terecht
komen".

KINDEREN, "e hebben ook onderzocht
J* ze dat moeten hebben ge-
stnu! etgrotezwartepuntig®
/Okkenhebbenze degrondlos-
slagen;datgaatbetrekkelijk
jpedmet die vulkanische on-
®rgrond, tuflagen en vulka-

> B^he steentjes, die je moet
jjKjoppenen -rammen. Het is
C^ materiaal,onze schoppen

jeerkrom en bot op slaan,sarhetlossemateriaalkun je
Degens uit zon gat halen.
,jo
l ls hoogstwaarschijnlijk

bJ^\indiaanse kinderen ge-
a&H ' eaan *ouwen°f°P een
ziin Fe manier naar beneden

gelaten. De gaten, diedoor
WainC^anen waren gegraven,
«Oe

enterunmste niet grootge-
latff oln een volwassene in tej^ö.En als een paal 3.75 me-
Oojv "grond ingaat, helpt het

111l e* om volwassenen aan
Wd en naar beneden te
See aarknnnen ze op een

n6D Q^omentook nietmeer
e?,ige oplossing waren

"Nee, dat geloof ik niet, we
hebben allemaal geen
knaagsporen gevonden op de
botten. Het zal wel te maken
hebben met derituelen, die de-
ze indianen verrichtten. We
hebben daar wel wat vergelij-
kingen vooruit demeerrecente
tijd, maar die zijn toch wel zo
verschillend dat daar niet pre-
cies uitspraken over te doen
zijn. Ik wil wel een voorbeeld
noemen: in de zestiende eeuw
washet op de groteAntillen zo,
datonderdelen van hetbotma-
teriaal van hoofdmannen wer-
denvermalen en datdemensen
uit het dorp, dat met een soort
drank innamenom zo een stuk
van de goede eigenschappen
van deze hoofdman te krijgen.
Ofzoiets ook op SintEustatius
is gebeurd? Het is niet uit te
sluiten.

Moeten we aan een vorm van
kannibalisme denken?

Wao " v«rricnt, er werd«arachijnlijk gekookt, ofaar-

fis»"»»
«■kêh»B»sa ss»s»»»saw*«"»»»»»*xav»<^^«**«»>e»**"***»

~lp£ Merry Christmas f
DllOt? Happy New Year j

It's the time otyear when wepause to
;^j| remember friends old and new and wish jj!I|l^Pp; them the best!
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We're decking the halls — and Aop-
injj jour Christmas is merry!
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20 bisten dearcheologen éénva^depotten te reconstrueren, nu te

°ezichtigen in het museumvan St. Eustatius.
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OM ZELF TE MAKEN

2. Zeer. 4. Bloedvat. 5. Een man
die kookt. 7. Jongensnaam. 6-
Beesten. 9. Gedachte. 10.Woon-
boot. 15. Soort rechter. 16. Ver-
dord. 17. Vruchtennat. 18. Toes-
tel om te stoppen. 20. Hals. 22.
Gesloten. 23. Een pluk gras. 24-
Prent. 25. lemand die loopt. 27.
Paljas. 29. Tevens. 30. Woon-
boot. 32. Kledingstuk. 34. Me-
neer(Eng.). 36. Paling. 38. Keu-
rig. 41. Beddegoed. 42., Ondeu-
gende jongen. 43. Deel van de
borst. 44. Zonen van jeoom. 46.
Rond. 48. Droog. 50. Oorlel. 55.
Water met zeep. 56. Verleden
tijd (meervoud) van kijken. 57-
Bestek.58.Latwerk omietsopte
plaatsen. 60. Mede. 62. Meu-
belstuk. 64. Voorzetsel. 65-
Gard. 67.Seconde. 70.Plaatsvan
eeuwige straf. 72. lemand die
kookt. 74. Knaagdier. 75. Deel
van een schip. 76. Aanwijzend
voornaamwoord. 78. Geschenk-
.Bo. Goed gekookt. 81. Snoep-
goed. 83. Verlangen. 85. Tam-
)87. Woud. 88. Bewoner van ler-
land.

ZIE VOOKoplossingende
winnaar van de Kerstpuz-
zel de eerste Kinderkrant
van volgend jaar.Stuur je
oplossing vóór 10 januari
1988 naar de Amigoe
(Scherpenheuvel z/n o'
P.0.80x 577; Aruba-Nas-
saustraat 100;Bonaire - de
heerLinkels, P.0.80x 122,
Bonaire) en zet op deenve-
loppe: KINDER-
KERSTPUZZEL.

De winnaar ontvangt eefl
waardebon van ’.25,- va»
Augustinus Boekhandel-

VERTIKAAL

Pasku Kontentu

Chaldinette Wanga
Fatima College

KlassA

Een mannetjesvlinder kan een wijfie al op 4 kilometer
afstandruiken. Zijnreukorgaan zit inzijn sprieten en is
zo fijngevoelig, dat het al op enkele molekulengeurrea-
geert.

Zoals bekend, kan een kameel dagenlangemarsen ma-ken door de woestijn, zonder te drinken. Hij draagteen
voorraad vocht metzich mee, niet inde vorm van water,
maarindevormvan vetinzijnbult(en). Uit 100 gramvethaalt het dier 107 gramvocht. Het wordter duswel ma-
gervan.

In Zuid-Amerika, Oost- en West-Indië groeien zoge-
naamde "zeepbomen". Ze worden tien meter hoog, metbredekroon en witachtige schors.De vruchtenzijn rood-geel, englanzen alsofzegevernistzijn. Wanneermenhetdonkerevruchtvleesin waterstukwrijft,ontstaat ereen
soort schuim, waarin jeuitstekenddewas kunt doen, zo-als debewoners van die streken hebben ontdekt.
In Noord-Amerika heb je een soort roodhoutnaaldbo-
men, waarvan de schors onbrandbaar is. Slaat de blik-
sem in zonboom, danbrandt deze eventueel vanbinnen
uit, maar de buitenkantblijft als een schoorsteen over-eind staan.

Inde
brievenbus Het Nationale Instituut

voorKanker- onderzoek in
Tokio, Japan, is er na ja-
renlange onderzoeken
zelfsvanovertuigd, dathet
gevaar van maagkanker
wordtverminderd doorhet
etenvan misosoep.
Eet dus maar eens een ex-
tra bordje soep, maar ook
met de feestdagen. Het is
heelwat gezonder dan alle
bolo's, oliebollen en zelfs
ham.

steeds soep. In alle landen
van de wereld. Omdat soep
niet alleen gezonden voed-
zaam is (kalk, ijzer, vita-
mineBenC enz.), maarom
nog een heleboel redenen
meer. We eten soep om
slank te blijven. In Japan
gelooft men, dat zeewier-
soep geneest. In Zuid-
Europa en Noord-Afrika
zegt men datknoflooksoep
goed is tegen allerlei ziek-
ten. In Amerika zegt men
dat van kippesoep. En in
Korea is men ervan over-
tuigd, dat slangesoep je
langer doetleven.

skirbi mas kuenta pa nos,
pero lo bo ta hopi druk kv
schoolonderzoeknan. Ex-
ito Chaldinette.
Unkordial saludo di

Tante Nel

Chaldinette ata bo kuenta
porfln. Sigur sigur bo ta
den 6eklas awor, no?
Mi tingana dipuntrabopa

Kumbai Tante Nel,
Mi nomber ta Chaldinette
Wanga. Mierkier apuntra
tante Nelkv tinvnlugapa
mi kuenta den e korant di
Pasku. Mi tin dies ana i mi
ta den 5eklas. Danki.
Ayo tante Nel.

ChaldinetteWanga

Ditbriefje heb ik vorig jaar
al gekregen. Jammer dat
ik het te laat kreeg, zodat
hetverhaaltje niet meer in
de kerstkrant geplaatst
kon worden. Maar ik heb
het goedbewaard, want ik
vond het eenheel mooi ver-
haal.

Tegenwoordigeetmen nog

Bij de eerste Olympische
Spelen, een paar duizend
jaar geleden in Grieken-
land, bracht elke deelne-
mer een offerdier (geit of
kalf) mee voor Zeus, een
Griekse god. Het vlees
werd in enormeketels ge-
kookt en de atleten dron-
ken de soep ervan om
kracht op te doen.

Soep

Zee»

WANNEER DE alle-
reerste soep gemaakt is,
weten we niet. Tussen
9.000 en 10.000 jaar gele-
den werd er in Noord-
Afrika graan gekookt in
primitieve potten. De
eerste soep? In het oudst
bekende kookboek, een
Chinees kookboek, dat
4700 jaargeledengeschre-
ven werd,staanaleenpaar
soepen.Een van diesoepen
werd van duiveëieren ge-
maakt en heette «Gouden
Maan boven een Zilveren

Bestrijk de linker
achterkant van een ervan
met lijm en druk dittegen
delinkervoorkantvan het
eersteboompje. Bestrijk de
linker achterkant van het
andere boompje met lijm
en druk dit tegen de
rechter achterkant van
het eerste boompje (voor-
beeld 3). Zo blijft het
boompje stevigstaan. Voor
elkboompje, datjewilt ma-
ken, heb je dus drie de-
zelfde tekeningennodig.

Teken van dit eerste
boompje nog twee dezelfde
boompjes na en vouw deze
twee door midden volgens
voorbeeld 2.

Met Kerstmis eten we
niet alleen lekkerder dan
anders, maar ook "defti-
ger".Misschienkomt erfa-
milie op bezoek. Het mooi-
ste tafellaken wordt op ta-
fel gelegd. En wat denk je
van een diner met
kaarslicht? Met kleine
kerstboompjes, Waarop
het menu ofde namenvan
alle personen staan ge-
schreven? Zo maak je ze:
Teken op een dun vel kar-
ton of stevig papier een
kerstboompje (ongeveer
15 cm. hoog) volgens voor-
beeld 1. Neem hiervoor
groen kartoen, dan lijkt
hetnetecht. Maar goud- of
zilverkleurige boompjes
zijn natuurlijk ook heel
mooi.

ook twee lijnen op een be-
paalde afstand op de grond
trekken) met een sinaas-
appel tussen hun voor-
hoofden geklemd. Wie het
verst komt, heeft ge-
wonnen.
Mensen met een rok aan,
kunnen niet zo goed mee
doen met het spelletje
TIKKERTJE MET DE
BALlederêen, ook dege-
nen die hem is, houdt
namelijkeenbal tussen de
knieën. Wie getikt wordt,
of de bal laat vallen, is
hem.

Spelletjes in de tuin
WE HEBBENNUlang ge-
noegrustig op een stoel ge-
zeten enmethetbezoek ge-
praat. We trekken nu fijn
onze oudekleren weeraan
en gaan een paar "wilde"
spelletjes doen.
We beginnen met de SI-
NAASAPPELRACET-
wee kinderen (grote men-
sen mogen ook mee doen!)
rennen samen van de keu-
kendeur naar de mispel-
boom (je mag natuurlijk

Ta su mama. Korinchi a
kore bai serka su mama»
elabrasa su mama, suncW
su mama. Ata wela ternbe
a bini pafó. I asina wela,
mama ku Korinchi a bai
misa huntu. Nan a pasa
henter diakontentu den
kompania di otro. Pa Ko-
rinchi esei tabata un pa 3'

ku kontentu, un pasku Pa
no lubida nunka mas!!

minsapreparapabaimis*-
Ela bisti su shimis helku
blanku, su sapatublanks
streki hel i su mena helku
strepiblanku.Den esei ela
tendepitamentu naporta-
Korinchi a pensa: "Ta keu
portta"?Ela sakasukabes
iKorinchi nopor akere su
bista. Ta ken ela mira si>
té denouto?

Ora Korinchi a-fenta pas-
ku mainta, tristu ela ku-

Tempua pasa, abirabispu
di pasku. Anochi ora Ko-
rinchi tabatariba sukama
e no por a pega sono lihé,
lagrima tabata basha for
di su wowo. E tabata tin
asina tantu gana di mira
su mama. Porfin Korinchi
apega sono.Ela sonaku su
mama. Ela sonaku elabai
serka su mama, ela sona
ku e ku sumamaabai den
avion i ku nan abai Miami
i hopi kos mas.

Korinchi su wela tabata
stima Korinchi mashé i
Korinchi tambetabata sti-
ma su wela hopi. Tóg Ko-
rinchi tabata sinti falta di
su mama.

Korinchi no tabata tin ta-
ta, e no tabata tin ruman.
Korinchi su mama tabata
yamaIris. Undiasumama
a bira malu. Dos siman
promé ku pasku Korinchi
su mama a bai hospital.
Korinchi a bai keda serka
su wela.

Korinchi tabataun mucha
di sinku ana. E tabata tin
koló bruin, wowo pretu,
kabei pretu i e tabata un
leuk mucha.

Katernß

Een van demerkwaardige dingen,dieColumbus was op-
gevallen tijdens zijn ontdekkingsreizen naar Amerika
was het volgende. Op sommige eilanden van de Cari-
bische archipel leefden indianenstammen, waar de
vrouwen een eigentaal spraken, diede mannen niet ver-
stonden. Het "geheim" daarvan werd later ontdekt. De
Cariben- indianenhaddenvanuithet vastelandeenaan-
tal eilanden veroverd, diebewoond werden door Aro-
wakken- indianen. Zij doodden demannelijkebevolking
en trouwden de vrouwen terplekke. Welnu: de jongens
uit dezehuwelijken leerdenalleen deCaribische taal, de
meisjes zowel het Caribisch als het Arowaks, zodat de
vrouwen zich in een eigen taal onderlingkonden onder-
houden.

Bij vollemaan organiseren dePapoea'saandebovenloop
van de Prurari-rivier (voormalig Nieuw-Guinea) een
merkwaardigconcert. Zebenutten daarbijronde houten
schijven, ongeveer Bcm dik en met een middellijnvan 80
tot 120cm, gladgepolijst.Menada-Kukuku hetendie.De
5 a 6 muzikanten drinken vooraf zoveel water als ze
maarkunnen. Dan gaan ze ineen kring zitten, trekken
hun buik zover mogelijk in en drukken de houten schijf
inhun maagholte. Dan sperrenze hun mond wagenwijd
open en blijven zo roerloos en als verstard zitten. Een
oude man gaat dan de kring rond en slaat zachtjes met
een stenen hamer midden op de houten schijven, in een
bepaald ritme. En uit de opengesperde monden komen
doffe, dreunendeklanken, waarop de dorpsbewoners
dansen. _A. _^_

KINDER KERST KRANT

1. Mij. 3. Deel van een boom. 6.
Eerste persoon enkelvoud van
willen. 8. Zeedier. 10.Reeds. 11.
Deel van een mast. 12.Niet wijs-
-13. Plechtige belofte. 14. Daar.
.15. Kilogram. 16. Deel van een
schip. 17. Plaaggeest. 19. Tel-
woord. 21. Knock out. 23. Duw.
24.Sieraad. 26.Lidwoord. 28. In-
woner van Noorwegen. 30. Hoge
berg. 31.Plant. 33. Meubelstuk.
35. Speelgoed. 36. Soort pape-
gaai.37. Kledingstuk. 39.Afkor-
ting van Rio de Janeiro. 40.
Okay. 41.Plaats inWestAfrika.
43Eerstepersoonenkelvoudvan
tekenen. 45. Muzieknoot. 46.
Oorhanger. 47. Teer, zacht en
lief. 49. Seconde. 51. Zie jebjj
brand. 52. Hoofdvan een dier.53.
Meisjesnaam. 54. Krijg je op
school. 56. Vent. 58. Opstoot. 59.
Centimeter. 61. Edel. 63.... en
dood. 65. Rooms Katholiek. 66.
Lidwoord. 68. Teer, zwarte kle-
verige stof. 69. Jas en brock. 70.
Op welke manier? 71. Klein
beestje, dat jevaak bij honden
vindt. 73. Van de. 75.
Naaldboom. 76. Gedeelte. 77.
Pluk haar. 79. Dccl vaneenvin-
ger. 81. Koud. 82. Muzieknoot.
84. Gebruik jevoor je haar. 86.
Dccl van een boom. 87. Geluid
van een koe. 88. Eerste persoon
enkelvoud. 89. Derde persoon
enkelvoudvan zijn. 90. Dcclvan
eenhuis.91.Rund. 92.Lidwoord.
93. Overblijfsel van vuur. 94-
Kledingstuk. 95. Niet rijk. 96.
Sneeuwschoen. 97. Dccl van de
mast.
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alle vogels hun nestje af
hadden en rustig op de
eitjes zaten te broeden!
Alle vogels uit de buurt
streken op zijn takken
neer om de mooie zilveren
en witte bollen eens van
dichtbij te bekijken. Er
zaten al gauw hele rijentapt", riep een suiker-

diefje. "Met het ding?",
vroeg Fifi Flamboyant.
"Ja, met het ding", knikte
hetvogeltje. "Hoe moetdat
nu?", zuchtteKarolus Ker-
stboom angstig. "Het is al
kersttijd. Hij moet de
lampjes ophangen".

Maar de eerste dag ging

Manus hem geen water
geeft", kwetterden de
suikerdiefjes. Maar Fifi
Flamboyant wist wel be-
ter. "Het regent toch elke
nacht", zei hij. "Nee, het
komt van verdriet, omdat
hij dit jaargeen echte ker-
stboom mag zijn". "Kon-
den wehemmaarhelpen",

van mij is al bijna klaar".
En elke keer, als meneer
Manus het huis uitkwam,
keek Karolus Kerstboom
vol verwachting of hij de
bekende doos met lampjes
bij zich had.

Maar meneer Manus
kwam met van alles de

Karolus Kerstboom
stond al heel lang in de
|vin' van meneer Manus.
vlak naasthethuisenlek-
ker in de schaduw, want
kerstbomen houden niet
Jan zoveel zon. Meneer
Manus had hem gekocht,
toen hij nog een heel klein jullie jenestjes inKarolus

dekerstboom bouwen", be-
dacht Fifi Flamboyant.
"Dan heeft hij wat afleid-
ingals deeitjes uitkomen".
En dat vonden de suiker-
diefjes een goed idee. "Wij
maken ereen op dezetak",
riepen JantjeenMarieblij.
"En wij in dit hoekje",
schetterden Pedro en
Shasta. "Moet je zien wat
ik gevonden heb",
schreeuwdeToonchienbe-
gon zijn nestje te bouwen
met eenpluk engelenhaar.
"Oh wat mooi!" vonden
alle andere suikerdiefjes.
"Waar heb je dat gevon-
den,Toonchi?" "Daarbij de
buren, vlak voor het
raam", weesToonchi trots.
"Er is nog veel meerhoor!"

Woepf! De hele zwerm
vloog naar het buurhuis^
waar een grotekerstboom
voor het raam stond. Vol

"Oh, kijk nu toch eens",
riep Fifi Flamboyant ver-
rukt. "Het lijktwel of jevol
ballenhangt,Karolus. Net
als die eerstekeer, toen je
nog klein was en in het
huis van meneer Manus
stond." Hij had gelijk. De
nestjes van de suiker-
diefjes leken wel witte en
zilveren kerstballen door
het engelenhaarendeslin-
gers, die erin gevlochten
waren. En elke keer alser
een paar andere suiker-
diefjeslangskwamen, bes-
loten die ook zon mooi
nestje te maken. Het was
een gedrang en een
gekwetter van jewelste.

Je had Karolus Ker-
stboom moeten zien toen

engelenhaar en slingers,
dat niemand de vogels in
de gaten had. En die
vlogen af en aan met
takjes, pluisjes, stukjes
mob en een heleboel en-
gelenhaar. Een paar
suikerdiefjes hadden zelfs
een slinger tepakken gek-
regen. Ze duwden en trok-
ken net zo langtothij hele-
maal in hun nestje gev-
lochten was.

LEG ZES munten (of kno-
pen) neer, zoals dat op de
tekeningis gedaan.Eenrij
van drie en eenrij vanvier
dus. Verleg nu één munt
en jekrijgt tweerijtjes van
driete zien. Zie voor de op-
lossing onderaan de pa-
gina.

Denkspelletje

voorbij en de tweede en
meneer Manuskwam niet
terug. En de derde dag
hingen de overburen
lampjes in de boom voor
hun huis. "Het is niet eens
een kerstboom", sputterde
Karolus Kerstboom
verontwaardigd. "Je moet
het jeniet zo aantrekken",
probeerde Fifi Flam-
boyant hem te troosten.
"Kijk nou eens, jenaalden
vallen ervan uit". "Ikkan
het niet helpen", ritselde
Karolus en zagerelke dag
een beetje verlepter uit.
"Dat komt, omdat meneer

zei een suikerdiefje. Maar
niemand wist hoe. En
bovendien hadden de
suikerdiefjes het reuze
druk,want ze moesteneen
nestjebouwen.

"Misschien helpt hetals

. Elk jaartegenKerstmis
?l«g meneer Manus gek-
eurde lampjes in deboom.

genóótKarolus, want
i^ij was best een beetje
Wel. Dat kan ik jullie

wel vertellen. Hij
draalde en pronkte en
Roeide elkekeer weer een
rukje, als hij debezoekers
j'Wdezeggenhoe mooihij
tocLwel was. En hij wist
Preciês, wanneerhettegen

liep. "Het wordt
*eerminderwarm", zeihij
Jan. tegen Fifi Flam-

die naast hem
jjoud. "Jij bent al je bloe-
den kwijt en het heeft
preerflink geregend. Ha,
r*t is weer gauw lampjes-
LlJd!" "Ahan", ruiste de
flamboyant dan. "Je hebt
jfclijk.Devogeltjes vliegen
?°* alweer af en aan met
"Jkjes. Kijk maar, het eer-

nestje op diekleine tak

kerstboompje was. Met
tortels en al, anders had

natuurlijk niet zo groot
kunnen worden.Nukwam
*Un top bijna tot aan het
""ak. Jaja,kleintjes worden
fiïoot. Zo is het met jullie
e& zo is het ook met ker-
nbomen.

deur uit, behalve lampjes.
Met eenemmer water, met
een vuilniszak, met de
was, die opgehangen
moest worden of met een
kleed, dat geklopt werd.
Enopeen dag zelfs met een
grotekoffer.T,Wat is datnu
voor een ding?", vroeg
Karolus Kerstboom ver-
baasd. Hij had nog nooit
meegemaakt dat meneer
Manus metvakantie ging,
dus hij wist helemaal niet
wat een koffer was. "Wel,
heel lang geleden heb iker
meneer Manus een keer
mee gezien", vertelde Fifi
Flamboyant. Hij stapte er
toen mee in de auto en
kwam een heleboel dagen
niet meer terug. Aiaiai,
dat was een droevige tijd,
want er was niemand om
me extra water te geven.
En dat jaar regende het
nog minder dan anders.
Pietje Fransebloem is er
bijna dood aan gegaan."

"Maar wat zit er dan in
dat ding?", vroeg Karolus
Kerstboom nieuwsgierig.
"Ikweet het niet", zuchtte
de Flamboyant. "Toen
meneer Manus terugk-
wam, had hij hem weerbij
zich en tot vandaagheb ik
hem nooit meer gezien,
gelukkig. Oh, waar is
meneerManusnu zo gauw
gebleven?"Detwee bomen
waren zo druk aan het
praten geweest, dat ze niet
meer op meneer Manus
gelethadden.

"Hij is in de auto ges-

Rekensommetje
NELBASILIO

troepialen, alablanca's,
totolica's, parkietjes en
kolibrietjes. En alle men-
sen die langs kwamen
bleven vol bewondering
staan. "Ai, wat mooi!",
klonk het steeds maar
weer. "Die rijen vogels li-
jken wel zwevende slin-
gers", zuchtte een klein
meisje verrukt.

Maar opeens klonk er
een boze stem: "Hé, gaan
jullie eens allemaal opzij!
Wat is hier aan de hand?
Staat mijn huis soms in
brand?" Het was Shon
Manus, die eindelijk toch
nog thuis was gekomen.
Maar toen hij Karolus
Kerstboom zag bleef hij
met open mond staan
staren. "Hesus!", bromde
hij, "Zonmooie kerstboom
heb ik nog nooit gehad.En
ik was nog wel thuis geko-
men om de kerstlampjes
erin te hangen."

"Nee, nee!", ruisten Fifi
Flamboyant en Karolus
Kerstboom verschrikt. Ze
vonden de zilveren vogel-
nestjes veel mooier.
Gelukkig vond Shon
Manus dat zelf ook. In
plaats van kerstlampjes in
de kerstboom hing hij
kleine bakjesmet suiker in
de flamboyant. Daar kon-
den de suikerdiefjes ti-
jdens het broeden hun
buikjes aan vol eten.En de
bomen kregen een lekkere
plens water uit de tuins-
lang. Karolus Kerstboom
streelde. En Fifi Flam-
boyant niet minder. Want
als zijn takken vol
snoepende vogels zaten,
voelde hij zichzelf bijna
ook eenkerstboom. Endat
vond hij voor de verander-
ingbest leuk!

koffer in gaan pakken. Dit
kan bijvoorbeeld zijn voor

Brand!
Het is Kerstmis of

Nieuwjaar en er zijn een
heleboel kinderen op be-
zoek.Ofmisschienzijn jul-
lie thuis metveel broertjes
en zusjes. Dan heb ik hier
een leuk spelletje voor
jullie:

Een van de kinderen
gaat de kamer uit. En de
anderen gaan nu samen
bespreken, voor wieze een

dat je, als je bijvoor-
beeld je hand brandt,
die onder stromend wa-
ter moet houden. Maar
watmoetje doen,alshet
huis in brand staat?
1. Direct naar buiten
rennen. Niet onder je
bed of in een kast krui-
pen, en schreeuwen:
Brand! Brand! Vooral
als deanderennogniets
in degaten hebben.

DELETTER «A> in ditre-
ken- sommetje is steeds,
hetzelfde cijfer. Zoek nu
maar eens uit, welk cijfer
hetis!

Haal de medeklinker eraf
en je houdt een klinker
over (laatste rij).

B. Nu ga jehetzelfde met
de andere driehoeken
doen:
1.De derde maand
2. kameraad
3. vloerkleed
4. moeder
5. klinker
C.
1. Soortvoedsel
2.kleur
3. droog
4. muzieknoot
5. klinker

D.
1. maakt menvan room
2. landbouwer
3. werktuig van Zwarte
Piet
4. muzieknoot
5. klinker

E.
1.Vind jeineen enveloppe
2.trots
3. manuit lerland
4. afkortingvan ingenieur
5. klinker.

A. Feest, dat we over een
paar dagen vieren, (op de
bovenste rij invullen).
Als jeeen letter van debo-
venste rij afhaalt, krijg je
een vrucht (tweede rij).
Eentweede letterwegenje
krijgt een plank om boe-
ken op te zetten(derderij).
Erblijven nog twee letters
over, dieeen soort sleevor-
men(vierde rij)

j^ItWISSELTWEE c«-
in het vierkant zó,

s?* je, als je ze optelt,
LlftedB dezelfde uit-

krijgt. Dus hori-
(van links naar

jjchts), vertikaal (van
Ij?yen naar beneden) en
r aBonaal (schuin van

Veö?naar beneden).

Puzzeltje
an k°ven naar bene-

(Jiiii de naam van het
kkï! aarin de puzzel ge-
-2|eö-dis.
yjjj^n links naar rechts)
'Hhi6 de naam m van net

'« waar 2 bij staat.

een grootvader, een vader
of moeder, een oudere zus
of jongerbroertje.

lederkind schrijftnu op
een stukje papier iets op,
wat in de koffer moet. La-
ten webijvoorbeeld dekof-
fer voor de grootvader in
gaan pakken. Dan zegt de
een: ik pak zijn pijp in. En
schrijft "pijp" op zijn pa-
piertje. De tweede zegt:
zijn bril en schrijft dat op.
Enz. Als iederkind iets op-
geschreven heeft, gaanal-
le stukjespapierin eenbak

DE KERSTTIJD IS ei-
genlijk een heel gevaar-
lijke tijd metal diebran-
dende kaarsjes en veel
barbecues. Daarom ga
ik jullie nu vertellen,
wat je het best kunt
doen, als er brand uit-
breekt. Brand voorkó-
men is natuurlijk het al-
lerbeste. Laat daarom
nooit je kleine zusje of
broertje een lucifer aan-
steken. Misschien is de
beste manier het je ou-
derste laten doen, alser
kaarsjes aan te steken
zijn.Enzéker, alsdebar-
becue aangestoken
moet worden. Ai, dat
weet je allemaal al, he?
En jeweet ook vast wel,

en het weggestuurde kind
mag weer binnenkomen.

Dit kind mag nu stuk
voor stuk depapiertjes uit
debak nemen en lezen. Het
moetzo gauw mogelijk ra-
denvoor wie dekoffer is in-

2. Kruip door rook.
Houd je hoofd omlaag
en jehandenvooruitom
te voelen, waar deuro-
peningen en in de weg
staande meubelszijn.
3. Als jekleren al vlam
gevat hebben, zet het
dan niet op een lopen,
want dan wordt het al-
leen maar erger. Blijf
onmiddellijk stil staan.
Laatje op de grondval-
len. Houd je armen stijf
langs je lichaam en rol
over de grond, totdat de
vlammen gedoofd zijn.
4. Het zou geen kwaad
kunnen al dezeregels
eens eenpaarkeer teoe-
fenen. Wel zonder het
huisecht inbrand te ste-
ken, hoor!

gepakt. Het kind dat het
laagste aantal briefjes no-
digheeft-gehad-em goed te
raden heeft gewonnen.
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Kerstboom

Een leuk spelletje voor de
feestdagen. leder kind
krijgt een limonade-rietje
en tien afgebrande luci-
fers. Probeer nu met het
rietje de lucifers in een

bakje te schieten. (Zie te-
kening).

Degene, die demeeste luci-
fers in het bakje heeft ge-
schoten heeft gewonnen.

In .....
puzzeltje

Kerstkr mis GLkoffertje pakken 11!



nodigdhaddenomhet seminar
bij tewonen.Die stonden welis-
waar niet meteen met de vette
geldbuidel te rammelen, maar
gebeurter iets danhebjehen in
ieder geval broodnodig.

Daarnaast zijn havenprojec-
ten gewoonlijk ingrijpende za-
ken meteen lange looptijd. Het
is geen noodzaak om binnen
veertien dagen van Brazilië
twintig miljoen dollar te krij-
genvooreenbepaald project. Je
moetechter wel in detoekomst
kijken. Vandaar datop het af-
gelopen seminar een eerste
contact tussen potentiële afne-
mers, potentiële leveranciers
en internationale financiers
tot standkon komen.

leggen omdat men alle be-
langrijke functionarissen hier
verzameld kreeg.

DOUANE
Een derdepunt wat wij eerst

niet voorzien hadden, is dater
goede contacten zijn ontstaan
tussen deZuidamerikanen on-
derling. Het seminar gafblijk-
baar een unieke kans voor hen
ominformatieoverhunhavens
uit tewisselen. Gezien mijn er-
varingen met dit congres", be-
nadrukt de handels- commis-
saris, "moet ik ronduit stellen
dat het organiseren van zon
belangrijkevenementopCura-
saozeergoedmogelijkis. Ikheb
opallerlei manieren van diver-
se instantiesen persmedia me-
dewerking aangeboden gekre-
gen. Er wordt wel eens ge-
klaagd op het eiland, dat alles
te lang duurt ofdat er met de
mensen niet te werken valt,
maar ik heb alleen maar lof.

Met name Setelheeft bijzon-
der vlot meegewerkt en «last
but not least» is de douane mij
een grote steun geweest. Over
de douane heeft men ook wel
eens wat negatiefs te zeggen
gehad, maar mijn indruk is
niet andersdanzeer positiefge-
weest. Alles is zeer flexibel,
zeer soepel verlopen. Dus geen
enkel probleem.

WILLEMSTAD— Neder-
lands handelscommissaris
voor het Caribisch gebied,
drs.Hans Tigelaar, verblijft
momenteel in het moeder-
land, om op hetHaagse mi-
nisterie van Economische
Zaken het onlangs op Cura-
cao gehouden internationa-
le havenseminar te evalue-
ren. Kort voor zijn vertrek
had deAmigoe een gesprek
met Tigelaarover devoorlo-
pigeresultaten van ditvoor
ons eiland zo belangrijke
congres.

"Voor de aanvang van het
eind oktober gehouden haven-
seminar",resumeert drs.Hans
Tigelaar, "hadden we een paar
vooropgezette doelstellingen
inons hoofd. Ten eerste hetleg-
gen van contact tussen het Ne-
derlandse bedrijfsleven en
Zuidamerikaanse «decision-
makers». Ten tweede kreeg het
Curacaose bedrijfsleven met
name Curacao Ports Authori-
ty, Curasao Dry Dock en de
Anthony Veder- groep, dekans
zich uitgebreid te profileren,
terwijl ookSetelenLandsradio
acte de presence gaven.

Ik denk overigens dat deze
Curacaose deelnemers bijzon-
dertevreden zijn geweest over
dealgemene loopvan het semi-
nar. Menwasinstaatopeen ge-
makkelijke wijze contacten te

KANTTEKENING
Toch nog een kleine kantte-

kening over het organiseren
van congressen ofseminars op
Curasao. Ik zei: "Niets dan lof
voor de zeer goede samenwer-
king. Er zijn echter wat
«missing links». Zo zijn er op
heteiland bijvoorbeeld geen si-
multaan- vertaal- installaties
te krijgen. Die hebben we in
moeten vliegen. Toch zou dit
soort apparatuur permanent
op Curasao moeten zijn, wil je
er hier werkelijk een seminar-
en congrescentrum van ma-
ken. Je moet daarnaast een
complete ploeg simultaan- tol-
ken klaar hebben staan.

Het Internationaal Trade
Center Curasao is op het semi-
nar niet ter sprake gekomen.
Uiteraard hadden wij hen een
uitnodiging gestuurd,maarzo-
als ik het heb kunnen zien,
heeft het ITC niet daadwerke-
lijk aan devele vergaderingen
enbesprekingen deelgenomen.
Laat ik zeggen, dat ik dat wel
vreemd vind... Vertegenwoor-
digers van het ITC gaan im-
mers wel op reis naar het bui-
tenland om contacten te leg-
gen. Nu, hierkreeg menbijwij-
ze van spreken tienzware dele-
gaties op een presenteerblaad-
je aangeboden. Zoiets vind ik
dusvreemd..."

Handelscommissaris Hans Tigelaar:

"Organiseren van belangrijke evenementen
op Curasao zeer goed mogelijk"
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May the Infant Jesus bless .' : \ '■/
you and your loved ones at
this holiest of seasons. We
wish you holiday joy!
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Momenteel ga ik naar Ne-
derland om de gangvan zaken
rond het havenseminar te eva-
lueren. Inwezenkomen hierbij
twee zaken aan deorde, name-
lijk de evaluatie van het semi-
nar «an sich»en deuitwerking
van een aantal concrete actie-
punten die door de Zuidameri-
kaanse delegaties ter tafel zijn
gebracht in gesprekmetde Ne-
derlandse staatssecretarisvan
Handel,Yvonne vanRooy. Alle
delegaties hebben tijdens het
seminar de gelegenheid gehad
persoonlijk met mevrouw Van
Rooy van gedachten te wisse-
len. Hierbij zijn allerhande
concrete punten aan deordege-
komen over specifieke haven-,
irrigatie- en waterbeheer-
sings- problemen. Via de Ne-
derlandse ambassades in de
desbetreffende landen wordt
nu een andere uitwerking en
«follow up» gegeven aan deze
bij de staatssecretaris aange-
kaarte problematiek.

Uiteraard heeft het gemid-
delde Zuidamerikaanse land
gezien de economische situatie
in dezeregio weinigteverteren
waar het gaat om bijvoorbeeld
ingrijpende havenprojecten.
Maar dit wisten we van tevo-
ren. Vandaarook datwij enige
vertegenwoordigers van de
Wereldbanken deInterAmeri-
can Development Bank uitge-
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GEWELD
DE LAATSTE tijd is de dis-

cussie over "het geweld, met
name in de scholen toegeno-
men. Het R.K. Schoolbestuur
heefttegen hetgeweld stelling
genomen in een brief die voor
de ouders en de leerlingen be-
doeld was. Terecht eiste aller-
lei zaken die plaatsvonden op
een aantal scholen deze maat-
regelen. In de brief worden
naast een aantal maatregelen
een aantal tips gegeven om tot
een vermindering c.g. een in-
dammingvan hetgeweld teko-
men.HetR.K. Schoolbestuuris
(gelukkig)bezigomhet geweld
inte dammenmaar hetfeit dat
zij zichtot deouders en de leer-
lingen richt toont overduide-
lijk aan dat ze niet meer kan
doen dan indammen, de oorza-
ken en de daadwerkelijke be-
strijding ligt niet binnen haar
bereik.

De derde en laatste vorm
noemen we onderdrukken en
moet in een meer maatschap-
pelijke kontekst worden ge-
zien; je machteloos voelen (en
zijn) het gevoel hebben dat er
toch nietskan veranderen enz.
Alswe nuspreken over geweld
danbedoelen we deze drievor-
men die gezamenlijk optreden.

geestelijk nivo afspeelt. le-
mand constant beledigen,
mensen vernederen zijn twee
uitingsvormenvan ditsoort ge-
weld.

Erzijn tweewegenomhet ge-
weld terug te dringen. Ten
eerstezoumen hetpolitieappa-
raat sterk uit kunnen breiden
engrotebevoegdhedenaan hen
moeten geven. De andere mo-
gelijkheid is te zoeken naar de
oorzaken van hetgewelden de-
ze te bestrijden. Vooropgezet
moet worden dat oplossingen
altijd in de sfeer van verande-
ringen zullen liggen die dan
weer op zich ook geweld kun-
nen oproepen.

gen de hoeveelheid geweld.
Hiermee wil ik nietzeggen dat
politieofjustitieslechtfunctio-
neert. Daar weet ik niets van,
ik kan alleen constateren dat
er een toenemende hoeveel-
heidgeweldeen spoordooronze
samenleving trekt. Jekunt
niet 10 literwater in eenklein
kopje opvangen.

Ik heb geprobeerd om enige
facetten vanhet geweldin onze
maatschappij bloot te leggen.
Bewust kwamen hier geen za-
ken als alcohol- of drugsge-
bruik aan deorde. Niet datdeze
zaken niet tot geweld leiden
maaromdat ik denkdatditeen
uitingsvorm van problemen
zijn die diepere maatschappe-
lijke wortels heeft. Ik denk dat
met name het gevoel van
machteloosheid en een positie-
vekijk op de toekomst, deze za-
ken hangen duidelijk samen,
in onze maatschappij tot ge-
weld leiden.

een excuus gevonden om zijn of
haareigen handelenterichten,
namelijk gericht op het eigen-
belang. Als iedereen zijn eigen
belang nastreeft is geweld
hiervan een gevolg.

Mensen die een machtsposi-
tie in onze maatschappij heb-
ben proberen deze te handha-
ven. Eenmanierom ditte doen
is het benoemen van vriendjes
in bepaalde functies. Hierdoor
zijn mensen afhankelijk van
hen. Afhankelijk, of beter zich
afhankelijk voelen leidt tot ge-
weld. Het streven naar macht
is eenuiting van een pessimis-
tische visie op de toekomst.
Macht is eenverzekering in de
zin van "mij kan niets gebeu-
ren". Een andere oorzaak van
het geweldprobleem is te vin-
den in het feit dat men merkt
dat het uitoefenenvan geweld
positieveresultaten heeft. Een
kind zeurt en huilt om zijn zin
tekrijgen, alshetmerkt datde-
ze vorm van geweldsuiting tot
resultaatheeftdathetkindzijn
ofhaar zinkrijgt dan zal hij of
zij het vaker toepassen. Als
mensen merken dat het ge-
bruik van geweld, zonder hier-
voor gestraftteworden,totgoe-
deresultaten kan leiden dan
zullen ze geweld blijven ge-
bruiken.

Onze samenleving heeft ui-
teraard ook een manier gevon-
den om het geweld te regule-
ren: Het politie en justitie ap-
paraat(dat geweldmag gebrui-
ken) is onze uitingsvormvan
geweldregulatie. Er valt
echter te constateren dat het
geweld in onze maatschappij
niet tereguleren is.Met andere
woorden ons politie en justitie
apparaat is nietopgewassen te-

REGULERING
Waar mensen samen zijn

komt het geweld boyenrijden.
Er is echter geen enkele sa-
menlevingsvorm die het toes-
taat om in deze concurrenties-
lag een medemens zomaar een
kopje kleiner te maken. Men
zoekt ter bescherming en ter
overleving van de ge-
meenschap alternatieven, zo-
dat de schadelijke gevolgen zo-
veel mogelijk kunnen worden
vermeden. Ditkan gebeurenin
devorm van offers, ook mense-
noffers, aan de goden of de ge-
heleschuld, geweldsymbolisch
over te hevelen op een dier, de
zondebok.

ONTSTAAN
Geweld is een menselijk ge-

geven. Het hoort bij de mens
net zoals het eten en drinken.
De oorzaak hiervan moet men
zoeken in het feit dat de mens
een sociaal wezen is, dat wil
zeggen dat de mens opgevoed
wordt door soortgenoten en
hiervan waarden en normen
overneemt. Alskind groeijeop
tussenmensen, tijdens dezepe-
rioden kom je regelmatig in
aanraking met volwassenen.
Deze volwassenen proberen
hun waarden en normen aan
jouoverte dragen. Op zicheen
heelbegrijpelijkenlogischpro-
ces maar het legt tevens de
kiem van het geweld. Een van
de consequenties van hetgeen
hierboven staat ishetfeit datik
dezelfde waarden en normen
nastreef als diegene die mij
hierin heeft onderwezen. Dit
geldt ook voor die dingen die ik
belangrijkachtomte bereiken.

Ditplaatst mij meteenin een
concurrentie- positie met mijn
medemens, met name als het-
geen ik wil bereiken niet over-
vloedig voor handen is.
*(Hiermeebedoelen we ook za-
ken als macht, eer en erken-
ning). Is er een overvloed in
hetgeen 'begeringswaardig' is
danzullen zichhierover hetal-
gemeen geen problemen over
voordoen. Echter, eigenlijk
vanaf hetbegin der mensheid
is de situatiezo dat ditniet het
geval is. Daarbeginnen dan de
problemen. Jebent eenconcur-
rent van de ander en probeert
te krijgen wat hij heeft of wat
hij wilt hebben. Het gebruik
van geweld is dan voorwaarde
voor het verkrijgen wat je ge-
leerd heb tewillen hebben.

SOORTEN
'Geweld' is meestal geen dui-

delijketerm, enkan zichop ve-
lemanieren uiten.Het iszinvol
om ter verduidelijking en om
de discussie zuiver te houden
de term 'geweld' wat nader te
gaanbekijken. Alseerste wil ik
de"agressie" noemen. Hieron-
der versta ik het lichamelijke
geweld: Het slaan van iemand
anders,het stekenmeteen mes
etc. Als tweede vorm zou men
het geweldkennen datzich op

ANTILLIAANSE SAMENLEVING

Het is erg moeilijk om onze
samenleving te definiëren en
hiertoe wil ik in hetkader van
dit artikel ook geen poging on-
dernemen. Wel wil ikproberen
om enige facetten van de sa-
menleving eruit te lichten en
wel die waarvan ik vermoed
dat ze rechtstreeks te maken,
hebben methetgeweld.Durftu
uw toekomst inde handen van
depolitici te leggen? Vele men-
sen zullen dezevraag ontken-
nend beantwoorden. Hiermee
tonenze aan datze vertrouwen
in de politici missen. Men gant
ervaak van uitdatmensen die
politiek bedrijven dan tot
meerdereeerenglorievan hen-
zelf doen. Hier heeft men dan RONSKOMOROWSKI
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A time to rejoice in
the triumph of spirit

over the bondsof tyranny.
A time to bring tradition

to light. A time to
reflect on miracles and

to give thanks.
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Uitingsvorm op vele manieren mogelijk



-Leert, kinders, dat dekunst
van schrijven
voor 'n oehoe is... een uil te
blijven!

ruchtbaarheid;
maar ik merk niets van
vruchtbaarheid!"

Ronde TafelConferentie, depo-
litici Dr. M.F. daCosta Gomez
en Dr. Efrain Jonckheer, de
verkiezingen eind 1954 en het
Statuut voor hetKoninkrijk
der Nederlanden uit datzelfde
jaar tot de 'speerpunten' in de
hekeldichten van MARIE
BOMBA. Da Costa Gomez
werd halverwege het jaar '54,
in de tijd dat zijn politieke
macht meerenmeerwerdafge-
nomen door Jonckheer, door
Hermans opgevoerd als een
knorrige geit.

uiteindelijk toe bijgedragen
dat MARIE-BOMBA ophield
met schrijven: "Er zijn er die
het accepteren en er zijn er die
er moeite mee hebben.
Jonckheerwasvan eenheel an-
derkaliber dan Da Costa Go-
mez. Jonckheer kon die lichte
kritiek in de versjes niet heb-
ben, en (Isaac) Debrot van de
DP alhelemaal niet—zoklein-
geestig. Toen de regering
Jonckheereenmaalgoed inhet
zadelzat,ben ik ermeegestopt.
Geen politieke druk, maar
meer uit consideratie, zo van
'ach, danmaar niet meer.

(Debrot, "Literatuur in de Ne-
derlandse Antillen", in: AN-
TILLIAANSECAHIERS, jrg.
1, nr. 1,1955).

"Dan hebben wij de mystifi-
cators, die het nodig oordelen
zich te verbergen.Devele schrij-
vernamen die ons bekend zijn,
herbergen personages ofgroe-
pen van personages, die zich
daarmede een kunstnevel ver-
schaffen om tegen anderen of
zichzelf te heulen. Hieronder
vallen uiteraard in de eerste
plaats de scheppers van he-
kelproza en -poëzie, een genre
dat bij tijd en wijle deafmetin-
gen van een plaag kan aan-
nemen."

Een van deproblemen waar-
mee, volgens Cola Debrot, de
historiograaf van de Antilli-
aanse literatuur te maken
krijgt, zijn detalrijke 'mystifi-
caties.

Een van dezemensen was de
arts/dichter CHRISENGELS.
De poëzie die Engels schreef
kon MARIE-BOMBA niet
bekoren en de wesp sprak zich
er dan ook overuit in een van
haar gedichten: DE OEHOE.
In dit gedicht wordt ook Prof.
Donkersloot opgevoerd, hoog-
leraarindeLetterkundeenzelf
ook de schrijver van gedichten
die (aanzienlijk) afwijken van
depoëzie van Engels. Het vers
dat MARIE-BOMBA aan En-
gels wijde, luidt alsvolgt:

Niet alleen het politieke le-
venen demensen diehetmaak-
ten werden door MARIE-
BOMBA uitverkoren om te
worden gestoken. Het sociaal-
kul tureel levenkende een sca-
la aan voorvallen en mensen
diedoordedichterlijkewringer
van MARIE-BOMBA gingen
en vervolgens te drogen wer-
den gehangen.

begrijpt van wetenschap geen
zier.

- Watwiltge,kinders, zonklein
dier

Hetwas niet debedoeling dat
er moeilijkheden van zouden
komen". De Democratische
Partij werd met een zekerere-

ALGEMEEN SOCIAALCULTUREEL-MAANDBLAD
VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN

CHRISTOFFEL

DECABRIET
Een cabriet, die veel stu-

deerde
en in de Statenzaal doceerde
datAdamreeds in 'tParadijs
opkwam voor Lager Onderwijs

Debrot noemt in deze geen
namen, maar het is niet uitge-
sloten dat hij mede de hekel-
dichten van MARIE-BOMBA
voor ogen had staan. MARIE-
BOMBApubliceerdevan 25 ju-
li 1953 tot en met 4 juni 1955
een kleine negentig hekel-
dichten in CURACAO:
WEEKBLAD VOOR DE
STAATKUNDIGE, ECONO-
MISCHE EN CULTURELE
BELANGEN VAN DE NE-
DERLANDSE ANTILLEN.
Deze hekeldichten verschenen
onder het hoofd: "Dieren op
Corsow:sprookjesvoorgroteen
kleinekinderen".

De daarop volgende week - 5
februari 1955 - neemt CURA-
CAO geen gedicht op van MA-
RIE-BOMBA, maar van DE
OEHOE. Chris Engels nam de
hem toegeworpen handschoen
op enschreefzelfeen antwoord
onder detitel: "AAN MARIE-
TJEBOMBA" *
De hoogleraaren de uil
getwee naast een gezeten
stoorden zich weinig aan de
beten
van een naargeestig beest,
datvan de smalle leest,
bevreeds voorbeter,
zich opwierp als hunpeter,
stak, maarwist niet beter.

Alsenige 'gestoken' slachtof-
fer van MARIE-BOMBAheeft
Chris Engels 'teruggestoken'
en zich met "Aan Marietje
Bomba" tussen de versjes van
Hermans gewrongen. Een
week later heeft MARIE-
BOMBA nog een laatstewoord
ter overdenking voorEngels:

gelmaat onder de ironische
loep van MARIE-BOMBA ge-
nomen, Jonckheer en Debrot
krijgen de huid van een dier
aangemeten, waarna ze tekijk
worden gezetvoor delezersvan
CURACAO. De zoete angel
van MARIE-BOMBA prikte
echter niet uitsluitend de De-
mocratische Partij en haarka-
derleden, zoals hiervooraan de
hand van "de Cabriet" als
duidelijk werd gemaakt.

Naast de bovengenoemde
aangelegenheden op politiek
terrein, komen we ook dewrij-
vingen tussenCurasao enAru-
ba tegen in de "versjes" - het
woord dat Hermans zelf ge-
bruikt voorzijn hekeldichten -,
enhetfunctionerenvan de Sta-
ten. Over dit laatste liet MA-
RIE-BOMBA zich alsvolgt uit:

DE SCHROEFWORMVLIEG

Droevig sprak een schroef-
worm-vliegje
"Ik denkdatik mijnbaby wiegje
maar stilletjes op zolderzet.
Die man van mijgedraagt zich
net
alsofhij lid is van de Staten!
Dat zwermt maarover 'sHeren
straten.

Een duizendpoot, moest voor
zijn broodje
naarOtrabanda methet bootje,
maar't bootje was al volgepropt
daarstondenduizendpoten op!
De schipper zei: "U kunt niet
mee!
lederkrijgt maar plaats voor
twee
voeten en U hebt waarachtig
er negen honderd acht- en
tachtig!
AlsV'ernietop tweekuntstaan,
moet U het Schottegat om
gaan."

-Dus kinderen, als goed demo-
craat
werd het dier...een acrobaat.

Hetpolitieke gebeuren in de
eerste helft van dejaren '50 en
de belangrijkste personen die
hierbij betrokken waren, vor-
men steeds terugkerende on-
derwerpen van lichte spot of
kritiek.

Vanzelfsprekendbehoren de

DE DUIZENDPOOT

Behalve demogelijkeverwij-
zing naar deze hekeldichten
door Debrot, werd bij mijn we-
ten nergens in de Antilliaanse
literatuurkritiek aandacht ge-
vraagd voor deze "sprookjes
voor grote enkleine kinderen".
Er blijken nog wel talrijke An-
tillianen te zijn die zich de ge-
dichten van MARIE-BOMBA
herinneren, maarwie er schuil
ging achter dit 'instekt' kon
slechts met moeite worden
achterhaald. Mevrouw Marti-
zaEustatia, totvoorkort bibli-
othekaris van de Universi-
teits- bibliotheek, kwam het
werk van MARIE-BOMBA te-
gen opeenvan haarvele speur-
tochten naar vergeten en min-
derbekende teksten uit deAn-
tilliaanse literatuur. We spra-
ken talrijke mensen aan over
de gedichten in CURACAO om
uiteindelijk uit te komen bij
Dr. Hans G. Hermans.

Hermans, een Nederlander
van geboorte (1908) verbleef
van 1950 tot in 1966 op Cura-
sao, waar hij de Nederlandse
voorlichtingsdienst organi-
seerdeenuitbouwde. Hermans
heeft zijn taak op Curacao al-
tijdruim opgevatenraakte dan
ookbetrokken bij, of initieerde
talrijke aktiviteitenopsociaal-
kultureel terrein. Zo is zijn
naam verbonden onder meer
aan deCura§aose afdelingvan
het Prins Bernhardfonds, aan
de StichtingMonumentenzorg
en aan het "Algemeen Sociaal-
Cultureel Maandblad voor de
Nederlandse Antillen":
CHRISTOFFEL. In dit blad
publiceerde hij enkele artike-
len dieslechts eenklein onder-
deel vormen van wat er aan
teksten door Hermans is ge-
schreven. Zo verschenen van
zijn hand foto/ tekstboeken
over Curacao, over Aruba en
over de gehele Nederlandse
Antillen. In deVerenigde Sta-
ten verschenen publicaties
over onder meer Staatsrechte-
lijke aangelegenheden van de
Nederlandse Antillen en Suri-
name. Een van de universitei-
ten in de Verenigde Staten-^
waar hijtalrijke lezingenhield
—verleende HermanseenEre-
doctoraat. Waar hier echter
aandacht voor wordt gevraagd
zijnHermans'hekeldichten die
hij onderhetpseudoniem MA-
RIE-BOMBA publiceerde in
het weekblad CURACAO.

Het eerstegedicht uit delan-
gereeks 'Dieren opCorsow" -zo-
als gezegdverschenen op 25 ju-
li 1953 - is illustratief voor de
hekeldichten die nog zouden
komen: een vlot lopend ritme
draagt de welgekozen woorden
die door de wederwaardighe-
denvan een dierenleven heen,
betrekking hebben op het rei-
len en zeilen van personen of
groepen in de Curagaose sa-
menleving. Dit eerste gedicht
betreft een "DUI-
ZENDPOOT",waarmee deDe-
mocratische Partij wordt ge-
kritiseerd om haar wispelturi-
ge houding in die jaren, welke
werd gevoed door de eigen on-
duidelijkheid over de specifie-
ke groep in de Cura?aose sa-
menleving dietotaanhang van
de DP zou moeten worden en
over datgene wat aan idealen
en ideeën zou moeten worden
benadrukt naarhetkiezerspu-
bliek.

Hiermeewas dekousaf.MA-
RIE-BOMBA ging nog enkele

Maar dichtvoortaan niet meer
zo spijtig.

Dag lief diertje: leer maar
vlijtig:

het trok de schoen, die 't paste
aan!

CORRESPONDENTIE:
VOOR HET OEHOETJE

Klein oehoetje heeft 'tgoed ver-
staan:

maakt veel kabaal, veel

heeft onlangs voor zijn verder
leven
de brui aanpolitiek gegeven.
"Dit vak", zegt hij, "is hieront-
aard
ze trekken mij maar aan mijn
baard;
't zijn net cacteeën in deknoek
ze prikken je door hemd en
broek
en slaan aan 't eind van jecar-
rière
hun stekels nóg inje derrière.

-Zietkinders, 't leven eens ca-
briets
is ook in 't staatsbestel maar
niets.

In de praktijk van alledag
liet de functie van Hermans
niet toe om zich uit te spreken
over politici en hun handel en
wandel, de gedichten waren
voor hem daarvooreen uitgele-
zen middel. Ineen gesprek dat
ik met Hermans onlangs had
over zijn MARIE-BOMBA-
gedichten, liet Hermans zich
uitgesproken positief uit over
Da Costa Gomez: "diekon der-
gelijkeversjeswelwaarderen".
De waardering vanuit het
kamp van de Democratische
Partij lijkt beduidend minder
te zijn geweest en dezeheefter

Hekeldichten uit de jaren '50

DE ANGEL VAN MARIE BOMBA :
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Wishingyou serenity and happiness this
Christmas and always.

1 Merry Christmas &
Happy New Year 1988 /
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Merry Christmas
Happy NewYear
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Steljevoor! ikzou misschien
aan 't twijfelen slaan! Mij niet
gezien!"

van 't dichten is? Jezelftezijn!
Zon Donkersloot leertmijgeen
grein.

zei onlangs: "Weetje wat de
kneep

DE OEHOE
Een oehoe, diebij tijd en wijle
verzen schreef in alle stijlen
die niemand, dan hijzelf, beg-
reep



ALMERE, oktober 1987
AART G. BROEK
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Delight
Share the joy of the
season wherever you
go. The more love
you give, the rriorelove you know.

Best
Wishes
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hij, "en heus ikken destad,
"loar'k weettoch echtnietwie is
Ufat."

'Liefkind, een lieveherebeestje
**eft nog geen Lieve-Here-
Geestje.

Dit versje verscheen op30aPril 1955 een van de laatste

een "kameleon" van doen te
hebben. Op 27 november 1954
brengt de wesp het aan Debrot
toegedachte oppotunisme als
volgt onder woorden:

DE KAMELEON
Eenkameleon op SansSouci
zei laatst: "Als ik hetthansgoed
zie
dan moet ik niet te lang meer
zeuren
en zoetjesaan weer eens ver-
kleuren.
Zolang het droog was bleef ik
groen;
rood zal 't naregen beter doen!"

-Als zon diervan zijn kleur af-
glijdt,
dan voelt het, kinders, nattig-
heid.

Als laatste een versje dat
verscheen op 12 maart 1955.
Welke zakenman model had
gestaan voor DE BUNZING
wist Hermanszich nietmeerte
herinneren. Zoals ook toenter-
tijd vele lezers zichzelf een
voorstelling maakte van wie
MARIE-BOMBA nu weer op
hetoog had,kan datnumet dit
vers ookwel eenkeer.

DE BUNZING
Een bunzing op de Han-
delskade
die geen gelegenheid ver-
smaadde
om onder 't tafelblad zijn zaken

Jeken dat "Dieren op Cor-
°Uw'' verscheen. Hermans
reft in ditvers al enigszins te
,6iüien dat enkelen een meer
*n gewone nieuwsgierigheid
j^i»de dagleggenom teachter-een wie de schrijver was van
j?2e "sprookjes voor grote en

e»ne kinderen", en dat hem
*e nieuwsgierigheiden drei-

consequenties minder
a ya*len. Op 4 junivan datjaar
""a a ermans het echter toch
b,^zaam om te stoppen. MA-
J**"BOMBA neemt afscheid
*"} haar LIEVE KINDEREN

gj?' de volgende zinnen: "Niet
g*e Week heeft Tante Marie-

°mba aanleiding tot het
jj j^jvenvaneensprookje. Om
Sn». Vo°rkomen dat jullie de
vj °°kjes niet meer zo leuk
(j^t. zal zij voortaan slechts

iQhaar penklimmen alser
0v ** steken valt en de geest

*r haar vaardig is." Her-
*£? heeft MARIE-BOMBA

J**laten wegvliegen.
Wn e VoorPaginavan talrij-
CtTGmmers van het weekblad
ö uRAQAO staan de wes-
föteken van MARIE-
%\r °Pgeslagen. Ter af-r «ingvan deze(hernieuwde)
ÖQJJismaking met MARIE-
der^A een drietal versjesuit

8' met een korte inlei"
Cont7e opmerking over de

waarop zij reageren.

Oh AeP°htieke tegenstellingen
tyip a tussen JHA- (Hen"

an en JE- Yraus<luin
We,,, 611 00r Hermans als zo
dat ,1?. verheffend beschouwd,
MAr;Tli,meende dit niet doort^IE-BOMBAaandekaak
"Welen stellen, maar door
<WT blebelebom" en dit on-

hooftie- RIJMPJES:
ÖÈR?tÏEEL kleine KIN-
V£«WES. Zelfs de spelling
UwVmakkelijkte deze tante,
Sfewi M°°g °P te* "kleine (ni-

yoe) kindertjes" op Aruba.
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löaanden door met haar st(rte-ken, terwijl maar heel weinig
loensenwisten wieernueigen-
lijkschuil ging achterdit pseu-
doniem.

Hermansherinnert zichniet
j&eer wat hem ertoe zette om
juisthetpseudoniem "MARIE-BOMBA" te kiezen,"waar-
achter" zo merkt Hermans nog
°P, "volgens heel wat mensen

meteen vies luchtjeaftemaken,
slaakt' onlangs een droeve
zucht:
"Hoe boos is toch",sprak hij, "'t
gerucht!
Mijn neus weet van mijn
achterwerk
niet wat het doet, maar ied're
vlerk
trekt tegen mij een vieze snuit
als ik een mooicontract afsluit.Die boze tongen zijn gemeen!
Wat donder! Stink IK dan al-
leen?"

-Foei kinders, wilt niet metzn
allen
datarme dier depret vergallen!

oom hen-nie en omraus-kie
za-ten sa-men in een schuit,
oomraus-kie zei als ikga druk-
ken
dan druk ikjouer-uit
oom hen-nie zei jij mag niet
druk-ken
jijbent een le-lij-ke scha-vuit
en ik kan lek-ker har-der druk-
ken
en druk joueerst er-uit.
zo za-ten zij enkib-bel-den
al in diewie-bel-schuit,
straks slaat het he-le schuit-je
om
o watzijn die oom-pjes dom.
zegton-ze
tan-te bie-be-le-bom.
Dit vers verscheen op 27maart
1954 in CURACAO.

'-^^-' /' J^^m _É MM^m m MMM^Am-. \

K^-Z^iXW \ We're alwavs happy
WW #I'-^ *° £reet our many

'v friends at Christmas
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Booster Cleaning

Booster Pest Control

Booster Irrigation Cur. N«V->^^^^^^SJ
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I V^jSfaÉ^ HAPPY HOLIDAY |
S rfrT^i^^Aj .f?"^ Blooming bouquets of |

YV rl n^Jl^L^ Zuikertuintjeplein 76938-70580 «j

We pride ourselves on the many
JjiC^i nice customers we know and— serve as friends. At Christmas it

is our special pleasureto wish

I^B^V J^Tafl _^_W ". '^W^l>^^^*^^3 y^f/ I

IV W lIV IV I E Shopping
■. Center

\ Nos ta desea tur | /
I nos klientenan \
1 ungaroshiyen j
1 difelisidat!! I

1 \\l
I Prairieweg 79 - Zijweg Gosieweg \W

Here's wishing you the very best this Christmas.
Good health, good friends and good cheer. Mayyou and
your family enjoythe warm glow of the Christmas season
and have a happy and prosperous New Year, too.

fISSEEfI ANTILLEN N.V.j

n %SjS " 1988
J| Merry Christmas

WÊÈ MtNational Car Rental.

JH europcar© p7"^
Airport : Tel.: 83489 80373 lA /j
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°M Have a safe and V
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i * Happy *|
1 Holidays

ja %
The holidays are here! Fill 'em f

I up with happiness! |
II Gasoline Station Schotborgh

I Cas Cora — Telephone: 75615
,&■fti.r»*^tt,avfta»cys^ft^o^ft^s^^rg»ry tor-gafw. rya »Va n_t MP

Depolitieke wandel van "sja-
kie" Debrot viel niet bijzonder 'in de smaak bij MARIE-
BOMBA. Debrots overstappen
van de(Curacaose) Katholieke
Volks Partij naar de Democra-
tische Partij ontlokte aan MA-
RIE-BOMBA de gedachte met

?en vrouw schuil ging". Het
'dee van hêledichten met als
centrale figuur een dier als
dekmantelvoorhetluchtigkri-
tiseren vanmensen envoorval-len, ontleende Hermans aan de
Nederlandse hekeldichter
Kees Stip. In de jarenvijftig
schreef Stip in DEVOLKSKRANT onder het
Pseudoniem TRIJNTJE FOP
ftet zulke gedichten. Hermans
vulde het idee van Stip in met
aan het Curacao van dat
ogenblik ontleende gegevens,
evenals Stip verschool hij zich
achter een "nom deplume". In
jtentweetal gedichtenreageert
hermans op de pogingen die
Meermaals werden onderno-men om erachter tekomen wie
er nu eigenlijk schuil ging
achter MARIE-BOMBA.

HET LIEVEHEREBEESTJE

*en schuchter lieveherebeestje
yaagdeonlangs opeenfeestje,

***** zijn baas hem had bevolen
*zoeken welke lieden scholen

al die versjes-dieren.
*k zit week in week uit te

Kieren,"

Voor detientallen anderehe-
keldichten van MARIE-
BOMBAzal degeïnteresseerde
vooralsnog naar het Centraal
Historisch Archief moeten om
daar de betreffende jaargan-
gen van het weekblad CURA-
CAOopte slaan. Hetzouhemof
haar een plezierig aantal uren
brengen, maar misschien
wordt - in denabije toekomst? -deAntilliaanse uitgeverijKO-
LIBRI wel bereid gevonden om
eenkeuze uit de"wespesteken"
te bundelen.

tt\PpY ■HOLIDAY

êAChristmas wish: That you
find serenity in a quietplace,
a loving face, within your
heart.

\ alle passagiers

Vy Gelukkige
-^7 /

m Feestdagen
r^^r^^ji toe!

fmmmmimn -*A\£*éTcs.



Union voorzitterFrank Willem:
"Gepensioneerden moeten vaak financieel
terugvallen op familie en vrienden"

Volgens Willems gaat zijn
Union zichook ophetzuiver
sociale vlak bewegen. On-
der de gepensioneerden
treft men vaak een zekere
mate van vereenzaming
aan. Contactenvia hetwer»
gaan meestal verloren en
men valt op zichzelf terug-
Willem: "Vandaar ook dat
één vanonzeprioriteiten het
hebben van een eigen ge'
bouw is. Nu huren we een
kantoortje in de buurt van
de Amigoe. Zon nieuw g«*

bouw zou moetendienenaW
een echte «get together»"
plaats. Het slagen van d»
project hangt echter ten
nauwste samenmet hetaan*
tal mensen dat zich bij oDS
aansluit. We zouden dan te-
vens afsprakenkunnen »*"
ken met supermarkten, #£
dat bepaalde kortingeni be-
dongen kunnen worden
voor gepensioneerden.

VEREENZAMING

achteruit te gaan in salaris of
zelfs, wanneer hij niet zo lang
voor de overheidheeftgewerkt,
met dehelft van dat salaris.

WILLEMSTAD — "Tot
voorkort werd slechts over
deruggen van de overheids-
gepensioneerden beslist.
Enige eigen inbreng had
men geenszins". Dit is de
stelling van Frank Willem,
diena dertig jaarbij deover-
heid werkzaam te zijn ge-
weest, nu voorzitter is van
de Union di Pensionado di
Antillas Ulandes, een bond
van voormalige overheids-
dienarendieinmiddelsruim
vijfhonderd leden telt, op
een totaal van 2500 gepensi-
oneerden.

"We zijn in 1986 gestart met
onze bond", vervolgt Willem.
"We verkeren nu in een duide-
lijk groeifase. De mensen moe-
ten beseffen dater nu een vere-
niging bestaat, die voor hun —vaak minder serieus genomen— belangen opkomt. Onze
doelstelling is het behartigen
van allebelangen van de over-
heids- gepensioneerden en de
verdediging van hun rechten.
Zon bond is niet zomaar uit de
luchtkomen vallen.

Een voorbeeld: De overheid
heeft momenteel te kampen
met enorme tekorten. Dit bete-
kent sanering, waarbij mensen
moeten afvloeien. Ik voorzie
dat deoverheid er ook in detoe-
komst toe zou kunnen beslui-
ten de duurte-toeslag van de
gepensioneerden afte schaffen
of in het meest gunstige geval
tebesnoeien. lets wattrouwens
algebeurd is met de indexering
en de vakantie- toelage. De ge-
pensioneerde nu, heeft al een
zeer marginaal inkomen en is
veel en veel kwetsbaarder dan
de man die werkt. Men maakt

nen helpen. Wellicht in de
vorm van een soort credit uni-
on. De gepensioneerde kan
namelijk nergens anders te-
recht. Hij moetmaar zienrond
te komen met zijn pensioen.
Kom je als gepensioneerde bij
een bank, danverstrekt men je
geen lening, omdat je een te
klein pensioen hebt.En bij het
Pensioenfonds kent men het
systeemvan voorschotten niet.
Dan zeg ik nogmaals, de actie-
ve man ofvrouw mag dan een

der in gouvernements- dienst
is geweest voor duizendgulden
in demaand. Wathoudt diemet
zijndertigdienstjarennuover?
Zeshonderd gulden misschien,
maar nietveel meer.

Op dit moment laten onze
statuten het niet toe andere
personen dan ex-
-overheidswerknemers in onze
bond op te nemen. Ineen later
stadium is dit wellicht wel
mogelijk. Zo hebbenwij inmid-
dels een protocol van samen-

In deze categorie komen
schrijnende gevallen voor.
Laat ik een voorbeeld geven.
Eenweduwebeltmijop.Samen
met haarman werkte zij in het
verleden keihard. Ze heeft nu
eenpensioentje enwoont in een
eigen huis. Het houtwerk van
de woning is echter in de loop
der jaren volledig aangetast
door witte mieren. De vrouw
kan er jammergenoegniets

Het lijktmij alsoudgediende
van deoverheid", aldus Frank
Willem, "voor deregering toch
mogelijk om ook opandere ma-
nieren aan geld te komen dan
alleen doormiddel vanhet hef-
fen van belastingen. Blijf je
echter in dit stramien door-
gaan, danzal degemiddeldege-
pensioneerde zijn leven nog
marginaler in moetenkleden.

De doorsnee gepensioneerde
heeft een pensioen van om en
nabij de duizend gulden. Om
hetnogscherperte stellen—en
dit geldt ook de weduwen van
ex-gepensioneerden — een in-
komen tussendezeshonderd en
duizend gulden. Je vraagt je
danaf: 'Hoekan zo iemand daar
überhaupt van leven, van zon
zakcentje van zeshonderd gul-
den?' Slechts een handjevol ge-
pensioneerden heeft een veel
beter inkomen omvan te leven.
Onze Unionkomt echtervooral
op voor die laagstbetaalde
groep. Inwezenkan deze groep
onmogelijk in inkomen verder
achteruit.

GEENLENING

Zelfs de pensioenwet is gemaakt voor de actieve man
klein inkomen hebben, maar
beschikt daarnaast over de no-
dige financiële faciliteiten, die
de gepensioneerde niet meer
heeft. Laatstelijk heb ik nog gerea-

geerd op een uitspraak van ge
deputeerde Bentoera. Die stel-
de dat 'de gedeputeerden00»
pensioen gaankrijgen. Nog
laconiek. Zij zouden ook gaj£
betalen analoogaan deambt*
naar. Ikhebtoen eenkleine t*

kensom gemaakt. Het grosv
de ambtenaren heeft dertiß
jaarnodig omte komen tot ee^vol pensioen. Hoeveel zal cc

En latenwe wel wezen. J^
mand wil er eigenlijk over pra-
ten, maar Curagao vergrijs
zienderogen. Mijns inziens be-

steedt de overheid hieraan oo*

weinig aandacht. Men is
zeer drukbezig metallerleipri-
oriteiten op economisch-oftoe-
ristisch gebied en dit is uiter-
aard heel goed, maar aan fl

anderekant vergeetmen date
ook nogevenbelangrijkezake
zijn, waarop men moet lette "één van diezaken isdevergw
zing van ons eiland. Ga ma
na, er zijn momenteel al 20
12.000 gepensioneerden. W*
gerekend zijn dat vierzetels 1

de Staten. Wanneer men dez«
groepvergeet, begaat men cc
grote onrechtvaardigheid.

We kunnen stellen dat o»
groep gepensioneerden cc
enigszins vergeten groep is
onze samenleving. Dit kon1

deels omdathet merendeelva»
onze wetten van toespassingi

op de actievemens.En passa
wordt daarbij de gepensioneer-
dein demarge genoemd.Erzij
vrijwel geen speciale wej
voor onze gepensioneerde "
Zelfs de pensioenwet is ge'
maakt voor de actieve man.

ONRECHTVAARDIGHEID

werking gesloten met de bond
van ex-Shell- werknemers.
Wantgepensioneerdenhebben
uiteraard veel punten met el-
kaar gemeen, of je nu uit de
overheid afkomstig bent ofuit
de particuliere sector. De be-
lastingdruk voor de gepensio-
neerden bijvoorbeeld. Vervoer,
water, electra. Alle utiliteits-
bedrijven zijn flink duur ge-
worden en de gepensioneerde
krijgt geen opslag. Die moet
het constant met eenzelfde be-
drag zien,vol te houden. De ge-
pensioneerde gaat terug in in-
komen, maarzijnuitgaven- ni-

Dat de bank zou discrimine-
ren op grond van leeftijd is mij
niet bekend. Het is echter wel
zo, datjuistdiemensen, dieeen
klein pensioen genieten, eer-
der bij een bank aankloppen
voor een lening. Want die zit-
tenhetmeestin nood. Neemie-
mand, diezijn levenlang arbei-

a»<^ea;^i^<^)»<^cas^i^<^sa<^i»!^»»!^)^<^cas»K«s
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Onzebond streeft er dan ook
naar op een gegeven moment
een fonds te kunnen stichten
om die specifieke gevallen
geldelijk of materieel te kun-

aan latendoen, want zeheeft er
eenvoudigweg geen geld voor.
Het huis stort dus langzaam-
aan in elkaar. En dit is slechts
één voorbeeld. Hetkan ook om
een stoofgaanofóm een slecht
functionerende ijskast. Ver-
vanging is er niet meer bij.
Zelfs opafbetaling niet.

vaak dedenkfout te stellen, dat
er geen materieel verschil be-
staat tussen een gepensioneer-
de met een pensioen van dui-
zend guldenen iemand inactie-
ve dienstdie ditzelfdeverdient.
Die vergelijking mag je echter
niet maken. Je moet uitgaan
van de man, dieactiefis en dan
van deéén op deandere dag ge-
pensioneerd wordt. Die man
heeft het moeilijk, want hij be-
gint, zelfs met een maximum
pensioen- grondslag, eenderde
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Frank Willem

fi Greetinos of the Season |
Prettige f _x_|

zijn deze dagen tot en met januari Jg
NORMAAL OPEN |

6»JIL^ ecuraf IEERSTE CURACAOSE RADIATEUREN FABRIEK N.V. &

t Happa imHolidays y w
We hope the holiday season brings
you joy and happiness and prosperity
for the coming year. We would like to
thank you for your patronage and hope
that we can continue to serve you
in 1988.
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I Prosperous 1988 f
I /J^\ Kooperativa |
j //$& \\ Empleadpnan 1i //lr^\ Petro,Bro I
ÏK <^>—il\\\\ Secretariado: |

IT^====:===s^u Schottegatweg West 359
jg TeL 83290 - 80390 |
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veau blijft op hetzelfde peil d
wordt in sommige gevallen
zelfs groter".
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den meer, is duizend gulden
meer dan het vastgelegde pen-
sioen in de hoogste ambtena-
ren- schaal. En vergeet de
andere, zeer lucratieve emolu-
menten niet.Dewetgevergeeft
de hoge functionaris een aan-
trekkelijke overbruggings-
toelage van zestig procent van
zijn ministersinkomen. Ik zou
zeggen, steltditdanookin voor
een ambtenaar, een aflopende

ie?tern B

'"lister of een gedeputeerde
"""flensen die ampervier jaar
'"tinderhun post bekleden—
?Jjeten storten om datzelfde te

in vergelijkingmet een
tobtenaar die dertigjaar lang

in, maand uit stort?

KWAAD BLOED
"e hebben hier te maken

7*et een onevenredige gang
9,1 zaken. In vergelijking

Het zijn moeilijke econo-
mische omstandigheden waar-
in ons land verkeert. We moe-
ten de mens echter niet verge-
ten. De mens dienstcentraal te
staan. En de mens, ditis ook de
gepensioneerde, die eigenlijk
geheel zelfstandig totzijn dood
zijn eigen zaken zou moeten
kunnen beredderen. Want op
ditmomentishetzo datvele ge-
pensioneerden noodgedwon-
gen, met schaamte en pijn in
hun hart terug moeten vallen
op familieleden en vrienden...
Dit zou eens goed moeten
doordringen tot de overheid".

vergelijking met al die men-
sen, die 25 of 30 jaar hebben
moeten ploeteren om hun wel-
verdiende, doch minimale pen-
sioen tekunnen incasseren.

De gepensioneerde heeft de
beste jarenvan zijn levengege-
ven. Nietvoor de gedeputeerde
of minister, nee voor het wel-
zijn van zijn land. Daarom ben
ik ook blij dat het gouverne-
ment al enige tijd aan het stel-
sel van premiebetaling sleu-
telt. Hetsalarisdatjein actieve
dienst verdient, zou namelijk
automatisch je pensioen moe-
ten worden. Dit betekent
echter wel dat de actieve
ambtenaar meer premie moet
gaan betalen.

overbruggings- toelage zodat
de man inkwestie «poko poko»
aan zijn verminderde in-
komstenkan wennen.

Goed, er is nueenkentering,
maar het heeft binnen het
ambtenarenbestandin hetver-
leden enorm veel kwaad bloed
gezet dater via baantjes-jage-
rij enpolitieke patronage aller-
lei mensen opbelangrijke stoe-
len terecht kwamen, zuiver en
alleen om er uiteindelijk zelf
beter van te worden. Dit be-
klemtoon ik! Werd je door wat
voor omstandigheid dan ookop
de zetel van gedeputeerde of
minister gedrukt, dan was je
wel haast verzekerd van een
goed pensioen. En dit dan in

or dt _e ambtenaar de facto
een magere fooi voor bewe-

Jn diensten afgescheept. Ui-
aard hebben ministers en

° deputeerden een zeer grote
,erantwoordelijkheid. Het zijn■ Plotte bestuurders van eenM Ik geloof dus ook dat ee-nder van hen recht oppensi-

& heeft. Maar dan moet men
r e' uitgaan van de pensioen-
Ij&e»ing van een ambtenaar.
." geeft geen pas om een mi-

ts S r̂ ofgedeputeerdeautoma-
ic« in te delen in één van de
j"°gste ambtenaren- schalen.. krijgt een minister zomaar

°öidat hij 'minister is ge-
« st — duizend gulden meer

nsioen. En die duizend gul-
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To our friends and
costumiers,, a very

Merry Christmas p 11 , ,;
It has been a " || -._? \pleasure serving you jl H ■ "■!'
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schoonmaakactie ophet eiland
al de aandacht gevestigd op dit
project door de omgeving van
de graven schoon te maken.
Noch deeigen bevolking, noch
detoeristmoet introep terecht
komen als ze op zoek zijn naar
onze historische plekjes die
toch al niet zo dikgezaaid zijn.

In samenwerking met de
F.C.C.A. willen we ook een
aantal typische oud-
Arubaanse woningen opknap-
pen. Daarbij houden we welre-
kening met hetverschil tussen
opnieuw goedbewoonbaar ma-
ken en het op historische wijze
geheel restaureren — het
eerste is natuurlijk heel wat
goedkoper. Als we alleen kij-
ken naar bouwvallige huizen
waarvan muren en andere de-
lennog intactzijn, komenweop
een aantal van zon tweehon-
derd historische panden die
voor een grondigeopknapbeurt
in aanmerkingkomen. We zit-
ten alleen met het probleem
dat we deze huizen moeilijk

Laten we hopen dat onze
plannen met de ruïnes van de
goudmijn teBushiribaha beter
aflopen. Daarvoor zijn we nu
bezig een projectdossier op te
stellen, evenals voor de Com-
mandeursgraven opPonton en
teSeruPatrishi.Laatsthebben
we in het kader van de grote

Bikker: Dit project is totaal
de vernieling in gegaan, zeker
nu men zon schreeuwend geel
gebouw heeft geplaatst.
Werkgelegenheid en dergelij-
ke argumenten hebben het ge-
wonnen van historische cultu-
rele. Nu is hetkarakter als mo-
nument geheel te nietgedaan,
ook met de hele omgeving die
eerderop eenbotanischetuin is
gaan lijken.

"Helaas isdithistorischeobject
in particuliere handen overge-
dragen dietotvollecommercia-
lisering zijn overgegaan. Onze
Stichting heeft zowel bij deMi-
nister van Openbare Werken
als bij de Commissie van Sta-
tenleden geprotesteerd, dat de
uitvoering van ditplan hetka-
rakter van de goudsmelterij
heeft veranderd, echter tever-
geefs".

zeker alswe er enkele telesco-
pen zouden plaatsen. De
entreegelden, het gebruik van
de telescopen en het verkopen
van souvenirs zouden de ex-
ploitatie- kosten o.a. onder-
houd kunnen dekken.

Over de voorgenomen res-
tauratie van de goudsmelterij
te Balashi moest destichting in
haar verslag over 1985 /1986
schrijven:

De vuurtoren zelf is nog in
goede staat maar moet geheel
schoongemaakt worden en ge-
schilderd. De deuren enramen
moeten worden gerepareerden
de houten trap zal moetenwor-
den voorzien van anti- slip-
strippen en een degelijke leu-
ning. Detoeristenkunnen van-
afhetplatform datookgrondig
gerenoveerd dient te worden,
een prachtie uitzicht hebben,

Bikker: De stichting heeft
een aantal restauratie- objec-
ten op het oog. Dat is allereerst
devuurtoren te Hudishibana/
Arashi diebij een verantwoor-
derestauratie een belangrijke
rol kan gaan spelen als toeris-
tische attractie, zeker nu het
vuurwachtershuis een restau-
rant is geworden. Het pro-
jectdossier hiervoor is al hele-
maal afgerond.

aangeboden aan de minister
van Welzijnszaken, Mr. Mito
Croes, vat het bestuur de in-
houd van haar monumenten-
beleid in driepunten samen: de
bescherming, de instandhou-
ding en het onderzoek naar het
bouwkundig bestand.

Carlos Bikker vertelt dat de
vorigeregering hetoudebiblio-
theek- gebouweigenlijk aan de
stichting had beloofd als be-
zitsvorming. Hoewel dit histo-
rische gebouw nu een andere
bestemming heeft gekregen, is
de stichting wel gelukkig met
de manier waarop het geheel
gerestaureerd is; ook de nieu-
we ingang aan dekant van de
Zoutmanstraat isgeheel instijl
geconstrueerd.

IN DE NIEUWE Ecyclope-
die van de Nederlandse Antil-
len (1985) staan onderhet lem-
ma "architectuur" exact 22 re-
geltjes over deArubaanse mo-
numentenzorg:— het noemt "Aruba Nostra"
dat in 1964werd opgericht met
als hoofddoel "de cultuur- en
natuur- monumenten van het
eiland te behouden en te be-
schermen;
—hetnoemt derestauratie van
Fort Zoutman (uit 1796) en de
Willem 111 toren (uit 1868) die
nu door het C.C.A. beheerd
worden;— het noemt dekalkoven van
1892 en het waterreservoir uit
1900 die het eigendom zijn van
de Stinapa;
—hetprijst het opknappenvan
oude knoekoehuisjes door par-
ticulieren, maar constateert
ooksomber: "Enkeleoudere ge-
bouwen in de stadzijn goed on-
derhouden, enkele echter ver-
waarloosd. Door uitbundige
nieuwbouw is er geen samen-
hang meer."

Om het weinige wat er nog
aan oude Arubaanse architec-
tuurrest nuprofessioneel tebe-
schermen, werd op 29 april
1985 de Stichting Monumen-
tenzorg Aruba opgericht. Het
doel is volgens de statuten vij-
fledig: hetkweken van waarde-
ring; hetbehoud en herstel;het
exploiteren; financiële hulp
verlenen; hetkweken van beg-
rip en waardering voor stads-,
dorps- en landschapsge-
zichten. Van de zeven be-
stuursleden worden er drie
door het C.C.A., drie door het
Prins Bernhard Fonds Neder-
landse Antillen en Aruba, en
één door deOverheidbenoemd.

In het halve lustrum dat de
stichtingnubestaat, is ze enke-
lekeren in hetnieuws geweest.
Dat was tijdens het instorten
van "El Castillo" in deWilhel-
minastraat en het protest te-
gen de sloop van de politie-
wacht te Oranjestad.

Verdere daadwerkelijke re-
sultaten laten voorlopig nogop
zich wachten wegens gebrek
aan financiën en de lange ad-
viestijden die deverschillende
instanties namen eer er tot
werkelijke uitvoering van iets
wordt overgegaan. Een ge-
sprek met dehuidige en eerste
voorzitter ing. Carlos Bikker,
over plannen, projecten en de
filosofie van de Stichting Mo-
numentenzorg Aruba.

In een "Beleidsnota Monu-
mentenzorg Aruba" die op 29
april 1986,dusbij deeerste ver-
jaardag van de stichting, is

Monumentenzorg

kunnen verwerven wegens er-
feniskwesties — vaak kijkt
niemand er meer naar om,
maar menwil het ook nietver-
kopen, evenmin aan ons.

Er zijn gelukkig ook eige-
naars die bewust zijn van de
culturele waarde van hun hui-
zen. Als voorbeeld noem ik een
leegstaand "casito di torto" in
Savaneta. Dat zouden we
graagwillenkopen ofbeheren,
om het in goede originele staat
te behouden voor de ge-
meenschap en om fondsen te
verwerven voor onze stichting-
Als we eenmaal over enkele
monumenten beschikken,
kunnen we daar hypotheek op
nemen, waarmee we weer ver-
derkunnen werken.

Gelukkig krijgen we finan-
ciële steun van het Prins
Bernhard Fonds Nederlandse
Antillen en Aruba en van de
UNOCA op Aruba zelf. Ver-
antwoord restaureren kost
veel geld. We hebben dekosten
voor de vuurtoren begroot op
125.000 gulden; voor de Com-
mandeursgraven en de goud-
mijn teBushiribana zonkleine
drie ton; voor het opknappen
van oud-Arubaanse woningen
zouden we zon 130.000florin
kunnen gebruiken. Maar alsje
deze projecten goedbeheert en
exploiteert brengenze die kos-
ten op den duurwel weer op.

We zouden ook een foto-
archiefen landkaart voor edu-
catieve doeleinden willen ma-
ken. We willen de oorspronke-
lijke benamingen weer in ere
herstellen van de historische
wijken en plaatsen. Wat nu ie-
dereen "grapefield" noemt
heette vroeger "costa" bijvoor-
beeld. Als jenu een toeristen-
kaart maaktwaarop alle histo-
rische monumentale be-
zienswaardig- heden staan,
heb jeer weer een belangrijke
toeristische attractie bij! Ook
willenwegraaginformatiebor-
den plaatsen bij toeristische
bezoekplekken, waarop de his-
torische achtergronden wor-
denbelicht. Eentoeristwil we-

Twee-en-een-halfjaar Stichting
Nog weinig armslag wegens gebrekaan fondsen
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Karakteristieke huizen indeWilhelminastraat
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Maarwekregen dezebriefte
laat — het gebouw lagal tegen
de grond. Zo raken we onze ka-
rakteristieke bouwwerken
kwijt.
Bikker: Wat me vreselijk
dwarszit, iswat ernu metStra-
da gebeurt. Let wel,we zijn blij
als er geld is en als er
geïnvesteerd wordt op ons ei-
land. Maar Nederlandse

gende generatie, vooral ook
Amerikanen, een grote
waardering voor dit gebouw
zullen opbrengen, voor het ge-
bouw zelf en voor de"architec-
tuur- school" die het voort-
bracht".

fett wat de historie van een be-
uldeplaats is; daar ishijecht
"«geïnteresseerd.
Er zijn een paar straten en

*ijkenopons eiland dieomhun
geheel inaan-

merkingkomen ombewaard te
"lijven, bijvoorbeeld delenvan
fe Wilhelminastraat, een stuk
J^n Savaneta en ook diverse
huizen in de Schelpstraat. Er
*ordt momenteeloveral zoveel
Bebouwd, inzoveelverschillen-
destijlen, dat desamenhang er
Scheel uit is. We zouden be-
taalde gedeelten tot be-

stadsgezichten moe-
*n maken.
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Oud-Hollandsegevels in nco-
Arubaanse nepstijl

WIM RUTGERS (tekst)
RONALD LEMMINGA(foto's)

grachten gevels naapen in wit
en rose, dat isfake enkitsch en
lijkt op de Curacaose Han-
delskade. ledereen zal daar het
onechte karakter direct van
herkennen. Dit is schijnarchi-
tectuur!

We willen niet eenrestaura-
tieom het oude alleen maarte
bewaren, maar onzefilosofie is

verantwoord restaureren en
het pand weer een functie voor
deze tijd geven. De sfeer van
vroeger haal jetoch nietterug.
Als een zakenman een pand
opknapt, hebben we weer een
levend en functioneel monu-
mentbewaard.

.Professor Temminck Groll
"'e bij uitstek deskundig is,
haakte in 1966 en 1976 lijsten
*M monumenten, waarop al-

al in deWilhelminastraat
?*eer dan twintig huizen voor-
poten, in de Emanstraat een
Rental, in de Schelpstraat

enz. InSavanetavond hij
meer dan twintig panden

?je bewaard zouden moeten'jjven. In totaal noemde Tem-
Groll zon zestigpanden

0 Oranjestad en nog een iets
Stoter aantal over derest van

eiland verspreid.
Hiervoor hanteerdehij de in-

aanvaarde norm
J7at een pand alleen "histo-
j'sch"isalshetmeer danvijftig
"aroudis.Wij zouden dezelijst

aanvullen met andere
«bouwen die weliswaar jon-
erzijn, maar dieook bewaard

te blijven. DaaromA hebben we geprotesteerd
*Benhet slopen van depolitie-
*acht in de stad. Het was nog
"ken monument maar wel een
"toöerkelijk gebouw, datpaste
r'de bouwstijl van dieheleom-«Ving. Jezou hetNederlands-
epische bouwstijl kunnen
'oernen.
i Toen er sprake was van af-

hebben we tevergeefs
?eProtesteerd. Het argument
j^tdeWachtnietopde lijstvan
eöüninck Groll voorkomt, is
j^atief,want deze schreef ons
J*dat we hem om advies
Üfoegen:V* bedoelde Politiewacht is
.eil goed voorbeeld van wat
.ei zou kunnen noemen: het
°derne tropische bouwen in

h* Nederlandse invloedssfeer.
j.e& architectuur die aanslui-
J^Svindt op de onderscheide-
jq stromingen die in de fase
sOO-1940 zich in Nederland
"bikkelenen die internatio-

We zouden M.T.S.-
leerlingen kunnen inschake-
len bij het opmeten van histo-
rische panden; scripties over
onze monumentenzijn natuur-
lijk ook heel belangrijk. We
werken ten dienste van de ge-
meenschap. Goed verzorgde
monumenten zijn ook van be-
lang voor het toerisme. Geef
ons dekans om met steun van
deOverheid en debevolking inhaar geheel onze historisch
waardevolle gebouwen ver-
antwoord te bewaren, te res-
taureren en te beheren.

Voorditsoortgroteprojecten
zijn we nog veel te klein. We
zijnnogindevoorbereidingsfa-
se; we moeten klein beginnen.
We zijn hier dertig jaarlater
dan op Curasao, waar men de
zaken goed heeft aangepakt.
Het lijkt eropdatmenopAruba
nooit geïnteresseerd was voor
deze zaken! Jan Beaujon, die
het al in de jaren zestig pro-
beerde, kreeg toen met veel
moeite iets van de grond.

We willen de bevolking van
dewaardevan onze historische
gebouwen bewust maken. Nu
worden oude gebouwenooknog
vaak beklad metnamen. Denk
aan de vuurtoren en de goud-
mijn van Bushiribana. Dit
soort vervuiling moeten we
grondig schoonmaken en
schoonhouden. Als iets een-
maal beklad is, nodigt dat
kennelijk uit omermee door te
gaan.

Het prachtige huis waar
vroeger Oriental restaurant
was gevestigd, moet nuterwijl
het in volkomen verwaarloos-
de staat is, toch nog twee mil-
joen gulden opbrengen. Als je
danrekent dat de oude biblio-
theek al zes tonkostte om op te
knappen, kun jevoor dit grote
gebouw zeker nog een miljoen
rekenen.

In de Overheidsplannen die-
nen historische panden
geïntegreerdeaandacht tekrij-
gen. Zo zou bij deplanningvan
de Nassaustraat ook rekening
gehouden moeten worden met
de aansluitende Schelpstraat
en de historische huizen daar.
In dit soort zaken willen we
graag adviseren.

Een particuliererestauratie
als van Chez Mathilde vinden
wij uitstekend gelukt. Het is
jammer dat La Cantina ern-
aast nou net weer een voor-
beeld is van hoe het niet moet,
net als het Papiamento-
restaurant een aantal jarenge-
leden.

ken asfalt van gemaakt. Alle
oude bomen werden zonder
meer omgehakt, wat het
landschapskarakter geheel
aantast.

Zodra eigenaars merken dat
Monumentenzorg
geïnteresseerd is, zie je iedere
keer dat deprijs enormomhoog
gaat. "Jullievragentoch subsi-
die", is de redenering. Daar-
door lukt het ons niet om met
iets substantieels tebeginnen.
We zouden zo graag eens een
paar schenkingen zien, zoals
datop Curacao is gebeurd, dat
iemand ten behoeve van de ge-
meenschap iets afstond, zodat
we het economisch en ver-
antwoord konden beheren. In
februari jl hebben we een be-
spreking gehad meteen verte-
genwoordiger van de UNE-
SCO. Nu we onlangs officieel
zijn aangesloten, kunnen we
uit diehoek misschienwel eni-
ge hulp verwachten.

We willen ook wijzen op het
belang van een geïntegreerde
ruimtelijke ordening. Daarom
juichenwe samenwerking met
Overheidsdiensten als Do-
meinbeheer,Kadaster en Wo-
ningtoezicht ooktoe. Neemnou
alsvoorbeeld deparkeerterrei-
nen die de laatste tijd op ver-
schillendeplaatsen in Oranjes-
tadzijnaangelegd—daarheeft
men kale en ongezellige stuk-

Aeron Matthew die ons nu
viaPlan D2—het Institute for
Development and Design —adviseert, heeft indertijd het
belangrijke monumentale
pand "El Castillo" op de hoek
Wilhelminastraat/Kruisweg
helemaal opgemeten. Het zou
op advies van professor Tem-
minck Groll ons belangrijkste
restauratie- project worden,
maar intussenishetgebouw op
31-10-1985 ingestort en daar-
na opgeruimd. Nu is er alleen
een kale plek over voor het
parkeren van auto's. Het was
trouwens ook onmogelijk voor
ons omhet optijdtekopen, om-
dat destijds de terreinwaarde
op 1000 gulden per vierkante
meter berekend werd! Hier
hebben we dusduidelijk deboot
gemist om een van onze meest
karakteristieke gebouwen te
bewaren.

tfo i ,toen steedsveel aandacht
de,, ..eQennunogtrekken. An-
**)te^S ?en architectuur die
de \digrekeninghoudtmet
gjo.r°Pische omstandigheden:
W 6 daken, ruime overstek-
ke v ga^eriJen» goede natuurlij-

/e&tilatie.
t6^ bestaat momen-
v Voor dit type gebouwen
<ler ] cel.belangstelling; inNe-
v6ötaiXd is een groot°Pgezet in-
g6Jai]satie- project op stapel
Bek politiewacht zou als
Ct°kUw ook in Indonesië'«baar zijn, dekleurstelling
CaJ^maakt het weer typisch
Cr, A1vinden velen het
w» 1?18801"011 n°g "ge-a

" het is zeker dateen vol-

"Casita di torto" in Savaneta

Eenkijkje in deSchelpstraat: verval naast keurig onderhoud

Zakenpanden in oude Arubaanse woningen: hoe het wel en niet
moet
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Happy New Year
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HetbestuurvanPEA, v.l.n.r. Felix Bardouillé, SandraRobles, JoseFernando, Perna enRoque
Dirks.

Om antwoord te krijgen op
deze vragen hebben we ge-
sproken met decoördinator
van PEA, Felix Bardouille.

DE NAAM PEA krijgt
steeds meer een bekende
klank opAruba.Regelmatig
kan men lezen of horen van
de activiteiten van PEA.
Wat is PEA? Wat doet PEA
eigenlijk?

INSTRUCTEURS nen is heel anders als het wer-
ken metkinderen en jeugdigen
op school. Het werken met vol-
wassenen is aantrekkelijk-
Volwassenen zijn gemotiveerd
en daardoor begrijpen ze snel-
ler. Éénpunt is opvallend: Vol-
wassenen stellen veel meer
vragen. Overdag, op school,
moetjebijnadwingenof jemoet
smeken om vragen te krijgen-
Bij volwassenen is het net offl-
gekeerd! Hun participatie is
groot, het enthousiasme tij-
dens delessenisgroot.Er iseen
goedewisselwerkingtussen in-
structeur en cursisten.

Hoe zit het met de eigen erva
ringvan decursisten?

We hebben ook gesproken met
2 instructeurs van decursussen
van PEA nl. met ManuelRuiz
van de cursus "Horticultura
Basico" en Haligan Riley van
decursus "Conoce boAuto". We
hebben ze gevraagd hoe zij het
werken met volwassenen er-
varen.

Manuel Ruiz: Het werken
met volwassenen is voor mij
een mooie ervaring. Praktisch
alle cursisten zijn enthousiast.
Ditblijkto.a.ookuithetfeitdat
het overgrote gedeelte de cur-
sus volledig volgt. Volwassen
cursisten hebben een duidelijk
doel voor ogen.

De cursussen "Conoce bo Au-
to", "Electricidad na Cas",
"Horticultura" zijn gericht op
praktische vaardigheden voor
eigen gebruik. Hierbij speelt
het bezuinigen een grote rol.
B.v. via de auto-cursus leert
meneen autozodanigte onder-
houden dat onnodige kosten
voorkomen kunnen worden.

De cursussen "Economia di
Cas", "Nutricion", "Mayornan
y educacion di nan yui" gaan
meer in de richting van vor-
ming en bewustmaking van
het eigenhandelen opverschil-
lende gebieden van het leven
van alledag: Wat doeik? Waar-
om doe ik het zo? Waarmee
moet ik rekening houden? De

Zelfben ik met dedagelijkse
coördinatie belast, het uitvoe-
rend werk. PEA is zuiver edu-
catief werk en wel volwasse-
nen- educatie. Het is namelijk
gebleken dat cursussen en le-
zingen bijna allemaal gecon-
centreerd zijn in Oranjestad.
PEA brengt haar cursussen
naar de verschillende distric-
tenvan Aruba,naar demensen
toe. Er is veel interesse.

Wat isPEA eigenlijk?
PEA is éénvan devele initia-

tieven wat betreft sociaal- cul-
tureel en educatief werk in de
districtenen buurten van Aru-
ba. PEA heeft een coördinatie-
commissiebestaande uitmevr.
SandraRobles en deheren José
Fernandes Perna, Roque
Dirksz en mijn persoon. Deze
groep stippelt het beleid uit,
komt met nieuwe initiatieven,
evalueerthet werk en geeft ad-
vies.

Vooral cursussen?
Ja! PEA organiseert korte

cursussen die vooral gericht
zijn op het dagelijks leven. De
bedoeling is de mensen meer
bewust te maken van deaspec-
ten van het levenvan elke dag.

Wat functioneren van een
auto betreft, hebben demeeste
cursisten weinig know-how-
Wel is opvallend dat men vrfl
sneljlebasis-kermis onder de
knie heeft. Het mooie isdathoe
meer ze begrijpen, hoe groter
hun interesse wordt. Vooral de
aspecten wat betreft onder-
houd en daardoor onnodigg
kosten voorkomen, worden al-
tijd met de grootste aandacht
gevolgd. Veel cursisten vragen
om een vervolg-cursus ofwil'
len zelfs een opleidingtot auto-
monteur volgen. Misschien is
dit iets voor de avondleer-
gangen.

Manuel Ruiz: De cursisten
hebben ophet gebied van plan-
tenvaak meerpraktische erva-
ring dan mijzelf. De lessen zijn
vaak een onderlinge uitwisse-
lingvan ervaringen. De cursis-
tenpraten metelkaar, vergelij-
ken, gevenelkaar advies. Mijn
rol is vaak de theoretische
achtergrond van de zaakte be-
lichten. Wat ik ook steeds pro-
beer te bereiken is de mensen
bewust te maken dat een mis-
lukking niets vreemds is bij
tuinbouw. De natuur is moei-
lijkte controlerenen alseenpo-
ging een keer mislukt, moet
men opnieuw proberen.

HaliganRiley: cursus "Conoce
boAuto"

Het werken met volwasse-

Hoe zit het eigen ervaring van
decursisten?

CURSISTEN
Om een gevarieerdbeeld vafl

PEA te krijgen hebben we ook
metenkele cursistengesproken-
Allereerst het echtpaar TrotnP

mensen worden kritisch wat
betreft het eigen handelen.
PEA richt zich op
volksontwikkeling. We willen
de mensen stimuleren om ac-
tiefen creatiefte zijn.

We horenPEA ook via deradio.
Dat klopt! Behalve cursus-

sen en lezingen heeftPEA ook
een wekelijks radio-
programma welke elke zater-
dagmorgen via Canal 90 wordt
uitgezonden. Hierin behande-
len we allerlei onderwerpen
van educatieve ofinformatieve
aard. Deze onderwerpen ko-
men ook in dewekelijkse kran-
te-rubriek van dePEA. Hetbe-
treft meestal basis-informatie
over onderwerpen op opvoed-
kundig, maatschappelijk, eco-
nomisch, historisch terrein.
Kortom een groot scalavan in-
teresse- velden voor het grote
publiek.

De opkomst voor de cursus-
sen isover het algemeen goed.
Redenen hiervoor: de cursus-
sen zijn praktisch gericht, er is
geen kwestie van eisen wat be-
treft vooropleiding ofnivo van
de cursisten, decursussen zijn
niet lang, meestal 8 lessen van
VA uur.

Hoe zijn dereacties van hetpu-
bliek?

Wat betreft het radio-
programma: steedsmeer men-
sen geven blijk datze het prog-
ramma beluisteren. Eén ding
is wel jammer, nl men maakt
geen gebruik van de mogelijk-
heid om PEA op te bellen en
doortegevenvoorwelke onder-
werpen men interesse heeft.
Misschien is onze keus gevari-
eerd genoeg.

4 KaternX

Met een goede
«#% verzekeringsadviseur
£* staje niet alleen.
ÈÊltiij. Een goede verzekeringsadviseur kanvoorkomen dat jezowel zake-

<br%%^ 'Ük a's privé voor onplezierige verrassingen komt te staan.
'sg^s-r" Een verstandig mens neemt daaromeen deskundige verzekerings-

.■^S&jM adviseur.

uaF-St overlegt samen met jehoe alle risico's hetbeste kunnen worden
verzekerd.

ÏP /^^v ...gßm Vereniging Assurantie
UB mL_/ Bemiddelaar Aruba

■SP XOi==r

&ÊJL Haar leden zijn:
£Èo' Aruba Bank N.V. L.G. Smith Blvd. 108 31318SLM Aruba Trustkantoor N.V. Nassaustraat 67 33221
fßsip A.F. Aponte Insurance Brokers N.V. Tonki Leendert 291 24228
MpW\ A.S.C.A. (Assurantie Service Centrum Aruba N.V.) Beatrixstraat 34 22720
"^wÉÈr Assurantiekantoor Boerleider N.V. Paardenbaaistraat 8 22464
&ffijß Assurantiekantoor LD. Lade Hendrikstraat 12 21310
=g|É| \. AssurantiekantoorReebera & Zonen N.V. Windstraatll 22775

Assurantiekantoor B.A. Soloanier Nieuwstraat 44 22480
sRpR*»? Caribbean Mercantile Bank N.V. LG. Smith Blvd. 116 25488

Hudig-Langeveldt (Ant.) N.V. Madurostraat 47 22170
S^S? Seguros Geerman N.V. Tanki Leendert 251 22382

Seguros Mansur N.V. Paardenbaaistraat 12 23094
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StellaKoek: Ikhebthuis veel
planten, ik houd van planten.
Wat betreft hetplanten thuis,
heeft de cursus een heel ver-
schilgemaakt. Ikweet nu vaak
wateraan dehandis.Alseriets
is met de planten dan kan ik
zelfmetoplossingen komen.

*'e alle cursussen van PEA
kbben bijgewoond. Verdermet
"tellaKoek enDetaMaduro die
*)o'* de zaak waar zij werken

een cursus van PEA zijn
Bestuurd. Tenslotte Lilian
yurtinusen Gregorio Carolina
"'c respectievelijk de auto-
Qursus en de tuinbouw-cursuskbben gevolgd.

®°htpaar Judith en Frank
tromp
Ue eerste vraag is natuurlijk:
""it is de motivatiedatjullieals
e°htpaar de cursussen bij-
wonen?

problemen voorkomenkunnen
worden,preventief!

Je leert signalenvan deauto
kennen die duiden op proble-
menopkomsten zokun jetijdig
maatregelen nemen. Neem
b.v. de lichten op de dash-
board. Nu weet ik bij welke
lichten ik nog een eind kan
doorrijden om hulp te halen of
zelf iets te doen. Maar ik weet
ook bij welke lichten de auto
helemaal niet mag doorrijden.
Eerlijk gezegd: ik heb nu meer
zelfvertrouwen. En ikzou iede-
reen, vooral vrouwen, aanbe-
velen om dezeauto-cursus van
PEA te volgen.

GregorioCarolinacursus: Hor-
ticultura.
Om welkeredenen hebjedecur-
sus gevolgd?

Carolina: Ik heb altijd zelf
mijneigengroentenwillenver-
bouwen. Eigenlijk hou ik er
niet van groenten die uit het
buitenland komen te kopen
omdat je niet weet hoe ze ver-
bouwd zijn ofwat ze doen met
degroenten omze vlugte laten
groeien of mooi te maken. Een
reden was ook datik altijdvoor
mrjn hobby heb geplant.

Wat heb je aan de cursus
gehad?

Het is mij enkelekeren over-
komen dat de auto niet wilde
starten. Jezoekt hulpendeper-
soon komt en draai een beetje
met enkele draden en de auto
start weer. M.a.w. ik wist niets
van de auto, enzelfs als er iets
kleins aan de hand was, kon ik
mezelfniethelpen. Toen ik de
aankondiging voor de cursus
zag, zei ik ook meteen: dat is
iets voormij.

Wat was de motivatie voor jou
als dameeen cursus over auto's
te volgen?

Lilian Martinus: cursus "Co-
noce bo auto"

Carolina: De kennis die ik
heb opgedaan tijdens decursus
heeft ertoe geleiddatmijnpro-
duktieveel groter is geworden.
Ik heb geleerd hoe aarde beter
klaar te maken, ook de beste
tijd om te planten voor de ver-
schillende groenten, ook hoe
bepaalde planten-ziekten te
behandelen en zelfs welke
maatregelen tenemenom som-
mige ziekten tevoorkomen. Bij
mij speelt de toekomst ook een
rol: als ik metpensioen ga,ben
ik van plan om opcommerciële
basis te gaanplanten. Door de
cursusben ikveelbetervoorbe-
reid.

Weetje, er is nogeen grappi-
ge gevolg van de cursus. Veel
vrienden enkennissen die ook
planten komen bij mij om ad-
vies vragen. Ze planten iets,
vaak mislukt het, ze weten dat
ik de cursus van PEA heb ge-
volgd en ze komen vragen,
vooral wat betreft planten-
ziekten. Deze mensen zullen
zeker de cursus van PEA gaan
volgen als die weer wordt ge-
geven.

frank Tromp: Wijhebben al-
»jd naar gestreefd zoveel

hogelijk samen te doen: het
*erk thuis, onze hobbies, ook
a?cursussen. Wijgingen ervan

datwij alsechtpaar dethe-
m's thuis konden bespreken
'tt daardoor beter begrijpen.
p& deze redenen hebben wij

entertijd ingeschreven voor
f cursus "Economia diCas".
Judith Tromp: "Economia di
as"was onze eerste cursus en

?e docente, mevr. Sandra Ro-
I es gafzulke uitgebreide uit-egenopeenbegrijpelijkewijze

wij besloten de andere cur-ven ook te volgen.

Hoe was decursus?
Zeer instructief! Ik had niet

verwacht dat ikerzoveel ervan
zou kunnen begrijpen. Kijk, je
denktaltijd auto-onderhoud is
iets voormannen. Maartijdens
zon cursus leer jehoe een auto
functioneert, jeleert deauto te
onderhouden op een manier
datbepaalde mankementen of
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°e is jullieervaring met de
Schillende cursussen van
PÈA?

Judith Tromp: De cursussen
IJn een geweldige hulp voor
Ü8 in het dagelijks leven. Zij
'Jö erg waardevol. Jammer
atveelmensennietwetenwate missen. De cursussen zijn
let moeilijk en dank zij het

S°ede werk van de docentenpd te begrijpen.
rank Tromp: De cursussen

nuttig en interessant. Ei-
fetl»ijk moesten meer mensene c«rsussen bijwonen. Het zou
s°ed zijn om de cursussen te
Omschrijven *n e persmedia.
°k zou het goedzijn om te be-rokken dat de Fl.lo,- bij-.agegeldtvoor dehelecursus.
e «ebben nl. vaak meege-

, aakt datmensen geloven dateze P1.i0," een bijdrage isVo°relke les.
&UaKock/Deta MaduroWelke cursus van PEA hebben
ml<* gevolgd?
c Stella Koek: Wij hebben de

over tuinbouw ge-
,°'gd,zowel debasis-cursus alse Vervolg-cursus van 4baanden.
y hebben begrepen dat jullie

ge^l uniek is?
w.Peta Maduro: Dat hebben
/loo^ begrepen. Het is nl. zo
atwij op initiatiefvan dezaakaar wij werken de cursussenebben gevolgd. De directie
a£B. J.Arends and Sonsheeft

k° k alle kosten betaald. Dit
ert? gez.'enworden alseensoort
j inning van de waarde vanecursussen van PEA.
j Stella Koek: De directie van
de Z^a^ ee^ ons tweeenbena-
lin e*f wer^ op de a^e"
Ve uWaar tuinbouw- producten
p^Kocht worden en Deta is su-

v^sor■Decursuszelfwas erg
de g Voor ons wer^- e eert
i verschillende producten
bh* 1?en' Je eert boe ze te ge-
üi l̂ken'Je kunt deklant beter

Joggen.,^etaMaduro: Door decursusnnen wij de problemen
deklanten aanko-en beter begrijpen. Vreemd

pj\oeg komen veel van deze
ath^11zonaer duidelijkein-
Q/«cties. Vroeger moesten wij
liet* *e vragen "ik weet et
jj.

t als antwoord geven. Nuwln,We beter °P de hoogte bv
ges Soortvergif«hetbeste te-

welk soortongedierte.

5JkternC_ Amigoe Kerstkrant 1987



*** ÉÈh&ifK BONPASCU

JDank>soor de zaken die vJij met U mochten doen.

Ook in 1988gaarneten Uwe dienst,onder meer
met graveerwerk voor bedrijf en particulier.
Ook alle soortenRubber stempels.

MASY FRAL
Wilhelminastraat 62 - Tel.: 23792

1 MERRY

* CHRISTMAS
§ V^ &ss%>s>>> \ and

i \ <^SsC J\ A HAPPY

1 \j3l||P NEW YEAR
I \ At your service in 1988.

Wij wensen degehele Arubaanse a\. mÈ^, %t^

P
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-iéËfo \Hy> COLD REPAIR J
Wilhelminastraat 20 Phone 33298

J L_ 1

J Prettige Feestdagen

Voorspoedig 1988
Dank voor het in ons gestelde
vertrouwen.

Ook in 1988tot Uw dienst.

isfö Best of luck to you andyours every day of
the new year.

'^^111 We hope that we can continue to serveyou!
THANK YOU.

J* BONPASCU

9 BONANANOBO
/ilLi At your service again in 1988
fl§ Savaneta
If s—*v "Crocs"
M (cSSO) Service Center

Jj§M V^_mS (AIKY CROES)

Gasten vertellen In Refresquerla 'Sonrisa'

Pastechi voor Kerstmis

Vroeger werkte ik bij de La-
go, maar alszovelen raakte ik
mijnbaankwijt, toenze begon-
nenmet deautomatiseringvan
de raffinaderij. Je kreeg wel
een bonus bij je vertrek, maar
veel was het niet en ik moest
naarwat andersuitzien.Zoben
ik aan "Sonrisa" gekomen.
Mijn zwager had een
snacktruckje, waarmee hij
sport- evenementen en proces-
sies nareed. Het waseen goed-
lopende zaak en toen hij me
vroegomhemtekomen helpen,
hapte ik toe. Hij leerde me hoe
je papates frites moet maken,
hamburgers en hotdogs en we
verkochten ookpastechi en im-
pana en cake. We hebben sa-
menhard gewerkt,maar hijbe-
gonlast tekrijgen van zijnhart
en moesthetrustiger aan doen.
Toen heb ik de truck van hem
overgenomen. Ikben ernog ja-
renlang meebezig geweest.

Op zekere dag hoorde ik dat
er een kleine refresqueria te
koop was. Het zag er ver-
schrikkelijkuit!Alles wasver-
vallen, vies en verrot, maar de
prijs was schappelijk en ik
kocht die oude tent. Watheb ik
er aan gewerkt om alles op te
knappen. Maar toen het een-
maal klaar was, mocht "Sonri-
sa" gezien worden. Een tijd-
lang ging ik ook nog met de
truck door, maar uiteindelijk
heb ik die verkocht en ben ik
mehelemaal opderefresqueria
gaan toeleggen.

Eenrefresqueria iseen unie-
ke plaats. Bij ons kun je op je
gemak zitten. Er staat geen
kelner bij jeelleboog om je or-
ders ogenblikkelijk uit te voe-
ren. Soms moet je even
wachten totdat mijn vrouw of
ik, of een van de meisjes, tijd
hebben ombij jetafel tekomen.
Maar aan de andere kant oe-
fent ook niemanddrukopjeuit
en jewordt nietnaar buitenge-
keken, wanneer jejebestelling
op hebt. Wie eentijdwil blijven
zitten, kan datrustig doen. De
atmosfeer is ontspannen. Dat
blijkt ookaluit hetbestaan van
een aantal stamtafels. Bepaal-
de mensen vinden elkaar
steeds weer in refresqueria
"Sonrisa". Zo heb je bijvoor-
beeldPedroenJanchi,eenpaar
gepensioneerden, die elke dag
urenlang ontelbare koppen
koffie drinken en ondertussen
de gehele Arubaanse ge-
meenschap de revue laten
passeren. Men zegt wel eens
datvrouwen veelpraten, maar

lEDEREEN OP Aruba weet
waar Refresqueria "Sonrisa"
is. Inderdaad, zeligt midden in
Oranjestad en een ieder die
naar de Nassaustraat wilkomt
er langs. Het is er dan ookaltijd
druken deeigenaars, mijngoe-
de vrouw en ik, hebben onze
handen vol. De kinderen, Roy
en Maria, werken ook wel mcc
en we hebben vier meisjes die
helpen om deklanten te bedie-
nen. De vier meisjes die voor
ons werken, onze engelen noe-
men wij ze altijd, moetenflink
aanpakken, want er gaat veel
omin "Sonrisa".

Nou, in die hitte werd heel
wat gedronken! Tijdens het
oponthoud daarkreeg dekapi-
teinbezoek van eenplanter uit
Midden-Java,een oudekennis,
die er op stond dat zijn vriend
hem op deplantage zoukomen
bezoeken. Omdat de aanvoer
van kopra traag verliep en de
eerste stuurman deleiding wel

Het ontbreekt dergelijke ont-
werpers aan een zin voor
schoonheid en juiste verhou-
dingen. Nou, ik moet zeggen
dat de praatboek vaak gelijk
heeft, maar ikhoud meeraltijd
buiten. Zoblijf ik met iedereen
op goede voet! Mijnzaken gaan
voor dewind en zo hoorthet.

Terwijl het gesprekzo voort-
golfde, kwam een andere trou-
we stamgast binnen. Het was
Harry, een vroegere haven-
meester, diealtijd met toepas-
selijke verhalen op deproppen
kwam. Hij had al gauw door
waar het over ging en warem-
pel, ook dezekeer schraapte hij
zijnkeel enzei: "Wat julliezeg-
gen, herinnert mij aan een ge-
valwaar ikeensvan hoorde. le-
mandwilde eenhuishebben in
de vorm van een schip". "Daar
is een ofandere gek ook op het
strand mee aan de gang!", riep
Janchi, die nog steeds kwaad
was over de nepgeveltjes in de
binnenstad. "Kom, laat Harry
nou even vertellen", suste Pe-
dro, die gek was op sterke ver-
halen. Harry ging rustig door:
"Ik heb dit verhaal van een
scheepskapitein, die op het
Verre Oostenvoer. Hijvertelde
me hoe hij eenseen ladingkop-
ra moest halen in Soerabaja.
Dat ligt op Java, in Indonesië.
Een grote stad, bloedheet, met
een flink havenkwartier, vol
met bierhuizen en hoeren-
tenten.

Pedro en Janchi zouden het in
een praatwedstrijd glansrijk
winnen.

Gedurende deze afgelopen
week hebben ze noguitgebreid
de bouwactiviteiten in Oran-
jestad besproken. De Hol-
landse geveltjes, die ze tegen-
woordig overal tegenaan plak-
ken, waren een dankbaar on-
derwerp. Pedro was er hele-
maal voor. "Nukan Nederland
ons geen onafhankelijkheid
opdringen", zei hij, breed la-
chend. "Zekunnen binnenkort
geen verschil meerzien tussen
Oranjestad en Amsterdam".
Maar Janchi was het er hele-
maal niet mee eens. Volgens
hem was alle gevelarij slechts
eennaapenvanCuracao endat
zat de rechtgeaarde Arubaan

Eirlijk erg hoog. "Waarom
en we niet gewoonAruba
m?",vroeghijstrijdlustig.

"En denkjedathetnu echtver-
schil gaat uitmaken in de ver-
koop? Die Amerikanen zijn
toch zeker niet zo dom? lede-
reen kan toch zien, dathet nep
is, dievalse gevels?"

Van de Hollandse geveltjes
kwam het gesprekopdehotels.
Ze waren geen van beiden erg
te sprekenover dehotels, diein
de binnenstad gebouwd wor-
den. Het stadsbeeld wordt er
door verwrongen, het par-
keerprobleem wordt nog nij-
pender en het geeft je het be-
nauwende gevoel dat alles
wordt opgeofferd aan de afgod,
diewinst heet. Daarna kregen
deregerings- gebouwen het te
verduren. Het halfslachtige
gouverneurshuis, het oerlelij-
ke belasting- kantoor. Ook
Charlie, dieerbijkwam zitten,
vond daterarchitectenzijn, die
nog niet slim genoeg zijn om
een hondenhok te ontwerpen.

larij zo groot zijn geworden ""Dat mag je hier op Aruba ook
wel zeggen!", riep Janchi ver-
woed, maar weer was het Pc*
dro, die hem de mond snoerde'
Harry ging gewoon verder-
"Welnu, dieChineeswilde een
huisbouwen, zoals niemander
een had. Hij dachter langover
na. Alleen maar een grote'
huis bouwen zou niet voldoe» 1'

dezijn, want dankon een ande-
re rijkaard hemwel weerover-
treffen. Een duurder huis bou-
wen, versierd met kortbare
materialen, zou hem ookrnaaf
tijdelijk tot de meerdere van
zijn medehandelaren make»1'
Ondertussen ging de smokke»
handel lekker dooren toen W
op een nacht aan deoever va»
een kleine baai stond, waar d<j
gesmokkelde waren aan Ja*1

werden gebracht, kreeghij 6*~
meesterlijke ingeving. Hij b*
zijn rijkdom aan schepen'
dankenen duszou zijnbuis o
vorm van een schipkrijgen-

Nu was gezegd gemakkew
ker dan gedaan. De Javaan^
metselaars, die heus niet voo
eenkleintje vervaardzijn, hafl'
den nog nooit van hun leve'
een schip gebouwd. Er moes
dus heel wat over gesproke
worden voordat het werk k°
beginnen.

Het duurde vele jarenvoo*"
dathet huis klaar was. Toe»
het eenmaal zover was dat*
aan de binnenkant ge'wer»
kon worden, werden k°s* e

tnoch moeite gespaard om ve
schip een interieurte gevena»
dat van de Titanic. Kostba*
marmer, prachtige meubel >
enorme spiegels, grote kro°?eluchters en gordijnen van ö
fijnste weefsels moesten vall
uit het verre Europa worde
aangevoerd. De bewoners va»
Kudus zagen dit alles met vej
bazingaan enhet stadjegons"
van de geruchten. Ondertü»'
sen was de opdrachtgever va»
dit ongewone bouwwerk ëe
weldig met zichzelf inge
nomen. .

Hij wreefzich van genoeg?
in dehanden, telkens wanne**
hij het ongewone huis betrap
Op een dagkreeg hij een bin*?'
neus idee: hij zou devloer infl

salon metgoudentientjes la*?
bedekken!Dat had nognooit ie-
mand gepresteerd. Hij spra*-?
met enkele vrienden over. "'.
waren in de loop van dejarena
eenheelwat aan zijngrilleng*"
wend geraakt en het leek be _
wel wat. Een van hen, een a**'
vocaat, raadde hem echteraa»
om eerst contact op tennee
met de gouverneur van depl^
vincie. Dit alles gebeurde n*
mersnog in dekoloniale tijdc
het ging niet alleen om ©u^ten, maarook om deafbeelding
van de koningin, die er °'stond.

Onmiddellijk zond de Cb'
nees een verzoekschrift aan°.
gouverneur. Mocht devloer >»
de salonvan hetschip-huis me
gouden tientjes belegd v/o»
den? Die gouverneur was e?
oude slimmehollander, diew
mensen goed kende. Hij liet*1
Chineesweten, dat devloer e,
met gouden tientjes bele# tmocht worden, maar orad*
niemand met zijn voeten op "*,
beeltenis van hare majeste
mocht staan, zouden die g°
den tientjes op hun kant mo^
ten staan! Toenzijn ermaar|etwone marmeren vloeren ind*
schip-huis gelegd.

Toen het helemaal kla»}
was, is het schip-huis met ve*
pompenpraal geopend. Hela^overleeddeeigenaarkort daa*
na. Zijn gezin woonde ©a*
korte tijd in het schip. Het
wel mooi, daarniet van, maf"
hetwasnietcomplect. Eeney^
indisch huis moet grote ruin1
verandas hebben en daarV0

wasophetnauwe schipnatuUJ
lijk geen plaats geweest- *i
verhuisden dan ook weer sn
naar hun gewone huis. P°.^gen om het bijzondere huis
verkopen, liepen op niets nJ:
Zo bleef het dan onbewoon

"Dat huis of die boot, die je
daarzietstaan", begon deplan-
ter, "is het idee van een rijke
Chinees, diemeerdere groteto-
ko's had in Semarang en Ku-
dus. Hij maakte enorme
winstenmetzijnhandel, vooral
omdat er via dekleine inham-
men langs dekust ten westen
van Semarangvroeger ontzet-
tend veel gesmokkeldis. Jezou
gerust mogen zeggen, dat de
grotehandelarendoor smokke-

Tijdens een autotocht in de
omgeving kwamen ze in het
plaatsje Kudus, dat je trou-
wens alvan verre kunt ruiken.
Het is een centrum van dekre-
tek-industrie.Kretek zijnsiga-
retten, waarvan de tabak ver-
mengd is metkruidnagelen. Je
kunt hetoveral in enomKudus
merken. In Kudus nam zijn
gastheer dekapitein mee naar
eenhuis, datgebouwdwasinde
vorm van een schip. "Daar zul
jij als zeerot wel interesse voor
hebben",waszijncommentaar.

De kapitein vond het op zijn
minst eencurieus gebouw. Het
stond gewoon tussen andere
huizen in, maarweek daarna-
tuurlijk heel erg van af. Het
was van beton, diebepleisterd
enbeschilderdwasenopeenaf-
stand zou je gezworen hebben,
dat daar een heus schip op on-
verklaarbare wijze in Kudus
terecht was gekomen. Geluk-
kig was er een waroeng in de
buurt, waar ze rustig konden
gaan zitten en het vreemde
bouwsel konden bekijken ter-
wijl ze genoten van een goede
kop Javaanse koffie. Die be-
staat uit koffie, rijst en kokos-
noot, die worden gebrand en
fijn gestampt en dan met el-
kaar vermalen.

overkon nemen, stemde deka-
pitein toe. Ze reden weg uit de
zwoele stad in een oudeFord, je
weetwel metzon slinger voor-
op, want dit was nog voor de
Tweede wereldoorlog. Het Ja-
vaanse landschap is prachtig.

De Sawahs glinsteren in de
zon, vulkanen verheffen zich
uit het landschap, dat ze met
hun as vruchtbaar houden, en
de vegetatie is er weelderig, ja
tot overdadig toe. Ze stoptenzo
nu en danbij een waroeng, een
eettentje, langs de weg en te-
gen de avond kwamen ze op de
plantage aan. Daar werd me-
teen iedereen aanhet werk ge-
zetomhet degast naar dezin te
maken en dekapitein had het
er best. Hij vertrouwde me toe,
dat hij daar verliefd is gewor-
denop dezustervan deplanter,
metwie hij later ook inderdaad
getrouwd is. Maar dat doet er
nu eigenlijk niet toe. Laat ik
liever naar het eigenlijke ver-
haal toe gaan.
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AJoyous Christmas toyou!
Toyou our customers, at thus veryfestive
season, we wish all blessing

Happy New Year!
Thanksforyour patronage.

WHITFIELD'S
Boutique Riba Ruba in Americana Hotel

Tis the season to be jolly! We wish all
our friends the best!

Merry Christmas

Happy New Year
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staan, ten prooi aan weer en
wind, langzaamaan verval-
lend, een monument aan de
trots van een ijdel mens.

De Engelsen noemen zoiets
een "folly", een "dwaasheid".
Harry kucbte en nam een fier-
ce hap uit zijn pastechi. "Fol-
lies hebben we hier op Aruba
°ok genoeg", zei Charlie, "we
«ebben ze daar straks al ge-
doemd. Dat belastingkantoor,
datlijkt op een slecht stuklego-
Werk van een onbeholpen kind;
«et gouverneurshuis dat met
zijn achterwerk naar de zee
staat als een bange zwemmer;
en dan die afschuwelijke na-
rnaakgeveltjes". "Amen!",
schreeuwde Janchi keihard,
ledereen lachte, want we ken-
nen elkaar. Ondertussen be-
steldePedronogeenrondjekof-
fie voor de stamgasten.

Behalve onze vaste Aru-
baanse klanten hebben we ook
steeds veel aanloop van toeris-
ten. De prijzen in de hotels zijn

vreselijk hoog, dat ze er de
voorkeur aan geven om in de
stad te komen eten. nou, dat
vinden wij niet erg. Laten de
«otelsernogmaarwatbovenop
doen, dan wordthet voor de ge-wone handel nog beter- Maar
Boed, die morgen kwamen er
°ok weer een stel toeristenbin-
den. Lourdes en ik moeten er
vaak wel om lachen. Zoals die
Mensen er uitzien! Oudere
bannen metkromme, wittebe-
|*en in bermuda shorts,
toidkleurige shirts en petjes
toet zonnekleppen op. Natuur-
'ijk ontbreekt het fototoestel
niet. Hun vrouwen, de benen
Jol spataders en allerlei knob-
bels, ookal inkorte broekjes en
jWzichtigebloesjes, en bela-
den met plastic zakken. Een
°eetje schreeuwerig, maar
Soed dat is onze Janchi ook. In
elk geval zorgen de toeristenvoor afleiding, want, wees nu
eerlijk, er gebeurt niet zo erg
Veel opons kleine Aruba.

Op een dag kwam Janchi al
vroeg derefresqueria binnen.
Hij was naar het Ontvangers-
kantoor geweest en had flink
depest in. De behandeling was

De parkdienst besloot nog
niet zo lang geleden om er toi-
letten te installeren, om devijf
kilometer ofzo. Een van dietoi-
letten werd gebouwd op een
heuvel en moest, volgens rege-
rings- voorschrift, voorzien
worden van een speciale oprit
voor rolstoelen! Wie de bospa-
den in datgebiedkent, weet dat
daar geen sprake kan zijn van
vervoer in een rolstoel. Maar

Ondertussen had Lino nog
meer pijlen opzijnboog, verha-
len over een overheid, die
meestal weinig blijk geeft van
gezond verstand en soms ge-
woon gek lijkt te zijn. De Appa-
lachian Mountains in de USA
vormen eenprachtig natuurre-
servaat, waar wandelaars met
rugzakken op, graag doorheen
trekken.

dat is dan toch een meevaller
voor defamilie", grapte Janchi.
"Precies, en datgebeurde ook.
De familie incasseerde de uit-
kering en liet die ambtenaren
zo wijs als ze waren. Een ander
geval van ambtenarij was dat
van Bob Greene. Hijwerkte op
het postkantoor in Seattle,
Washington. Hij is vierenveer-
tig en linkshandig. Zijn baas,
die waarschijnlijk niets anders
te doen had, kwam op een dag
bijBob en zei dathij depost met
zijn rechterhand moest sorte-
ren. In het handboek voor de
posterijen staat namelijk dat
de postambtenaren de post in
de linkerhand moeten houden
en met derechterhand moeten
sorteren. Bob werdmet ontslag
bedreigd als hij dat niet deed.
Bob wees er zijn baas op, dat
sorteren met de rechterhand
lastigwas voor hem en dat hij
dusminderwerk zouverzetten.
De baas hield echter voet bij
stuk. Dan maar minder pro-
duktie, maar deregels moeten
gehandhaafd worden!" De pro-
testenvan destamtafelkonden
tot in deverre omtrek gehoord
worden. Janchi had meteen
eenverhaal over het Arubaan-
se postkantoor, maar omdat el-
keArubaan daarklachten over
heeft, zal ik dat hier maar niet
herhalen.
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Om er bij te kunnen komen,
maakten ze een menselijke ke-
ten. De vrouwzette zichschrap
tegen de muur van de put en
hield haar man bij zijn benen
vast. Hij hing voorover in de
put en hield zijn moeder bij
haar benen vast en die had
weer op haar beurt de schoon-
moeders-benenbeeten diekon
aldus bij het water komen. Ze
doopte deschaal inhetwateren
gafdiedoornaarboven. Naver-
loop van tijd kreeg de moeder
kramp in haararmen en opeen
gegeven moment kon ze de
schoonmoederniet langerhou-
den. Die schoot met een plons
het water in. "Wat was dat?",
vroeg de vrouw, die niets kon
zien. "Mijn moeder heeft jouw
moeder laten vallen",
antwoordde haar man. De
vrouwwerdwoest. "Dan laat jij
jouw moeder maar vallen",
dreigde ze, "anders laat ik jou
los!" Mijnvraag, besteheren, is
deze: wat moet die arme man
doen?". Luid gelach, natuur-
lijk. "Daar moet ik eens goed
over nadenken", zei Pedro.
"Watzouvdoen, pater?", wilde
Janchi weten. Maar de pater
maakte zich er van af. "Zoals
jullieweten heb ik geenvrouw
en geen schoonmoeder. Voor
mij is het verhaal dus niet be-
stemd. Jullie zijn getrouwde
mannen. Denk er eens goed
overna. Het is nietals grapbe-
doeld". "Zeg Pedro", riep
Janchi, "eet eerst maar eens
wat gebakken vleermuis ofge-
roosterde aap, dan weetje het
wel". "Mij nietgezien",kaatste
Pedro terug, "geef mij maar
pastechi voorKerstmis!"

En daar wil ik het dan ook
maar bij laten, beste lezer.
Kom eens langs in "Sonrisa",
wanneer udetijdhebt. We zijn
altijd open!

"Man, hier leer je tenminste
nog eens wat", zei Janchi. Pe-
dro stemde toe. "Ik luister al-
tijd graag naar die verhalen
van de pater", zei hij. Voordat
hij "Sonrisa" verliet draaide de
pater zich om. "Mannen, ik ga
jullienog een verhaal vertel-
len. Ik denk er net aan. Jullie
leren zo graag over andere
volkeren. Dan vertel ik je een
Afrikaans dilemma- verhaal.
Dat is een verhaal, waarbij je
zelf het eind moet bedenken!
Hier gaat hij dan. Op zekere
dag ging een man opreis. Zijn
vrouw, zijn moeder en zijn
schoonmoedergingenmet hem
mee. Het was een langereis en
ze werden erg dorstig. Geluk-
kig zagen ze een waterput op
een verlatenerfen ze gingener
meteen op af. Het water stond
echter diep in deput enze had-
den alleen maar de schaal van
eenkokosnoot omwater meete
scheppen.

"Nou en of', zei de geestelijke,
"ik heb heel wat moeten slik-
ken, maar jewent er snel aan.
De eerste keer datje hon-
denvleeskrijgt voorgezet denk
jedatje zult overgeven, omdat
jedietrouwe huisvriend steeds
maar weer voor jeziet, maar je
bent er gauw overheen, vooral
wanneerer weinigkeuze is. We
hebben ook aap gegeten en
slang, en vleermuis.

Wanneer die vleessoorten
goed zijn klaargemaakt sma-
ken ze best". "Geef mij toch
maar een hamburger van
Hans", riep Janchi uit. "Die
smaken inderdaad goed",
stemdepatertoe,"maarjemoet
denken aan de omstandighe-
den. Wat deboer nietkent, dat
eet hij niet. Ik heb het altijd
naarmijnzingehad indieverre
streken. Ja, ik denkermetple-
zier aan terug". Het gesprek
golfde nog wat heen en weer.
De pater gafaan, dat hij weer
eens moestopstappenenook de
anderen begonnen hun biezen
te pakken.

bezoek had, die op de vloer
spuwde. Daar maakte zij be-
zwaar tegen. "Dat moet u niet
doen. Dat is vies!". Heel kalm
antwoordde de Indiaan: "Maar
de grond buiten is net zo vies,
mevrouw!" Ik moet er nog bij
zeggen, datdevloer in hunhuis
uit aangestampte aarde be-
stond, net zoals de meeste vloe-
ren in die streek. De mensen
waaronder ik werkte in Mex-
ico, de Chol, hadden ook de ge-
woonte om te lachen bij het ho-
ren van slecht nieuws.

Toen ik het verhaal las over
de onthoofding van Johannes
deDoper, rolden ze van de ban-
ken van het lachen. Ikwistniet
waarom ze datdeden, ik was er
nog maarkort. Toen ik er later
in de preek nog eens op te-
rugkwam, gierden ze het weer
uit.Pasachterafheb ik geleerd
dat het hun gewoonte is om te
lachen, wanneer ze slecht
nieuwshoren.Dan behoeven ze
immersniet te huilen. Ach, het
iseenkwestie van's landseer".

Demannen lachten, maar de
pater ging verder. Wanneer je
ouder bent geworden en veel
jongerenvinden datje absoluut
niets meer te zeggen hebt, dan
je moet je dankbaar zijn voor
hetpubliek datnognaar jewilt
luisteren. Nou, dan heb je aan
Pedro en Janchi, aan Harry en
Charlie een stel fijne jongens.
Die weten een goed verhaal op
prijs te stellen. Ze luisteren
metnet zoveel verve als de ver-
teller het opdist enhoe vreem-
derhet is, hoe beter. Janchibe-
weertaltijd dathij aan destam-
tafel meer geleerdheeft dan in
al dejaren dathij op school zat.
Toen zeiPedro lachend, dathij
er dan waarschijnlijk in de
tweede klas al vanaf was ge-
gaan, waardoor iedereen het
uitproestte. Maar dat er veel
wetenswaardigsverteldwordt,
staat vast. "In mijn jongejaren
werkte ik op de Marshall Ei-
landen",zei depater, "daarzat
jezo ver van derest van de we-
reld af, datermaareenkeer per
jaarpost werdbezorgd. De aan-
komstvan depostboot was dus
een gebeurtenis van de eerste
orde. Dan waren wij verder die
hele daezoet.

In eenvan diejarenkwam de
boot vroeger dan verwacht en
wij waren op toernee op de
kleinere eilandjes in die archi-
pel. De plaatselijke bevolking
nam onze post inontvangst. Ze
hadden wel in de gaten, datwij
daar altijd erg opgewonden
over waren en datwe ons op de
dagvan deboot altijd in de pas-
torie terugtrokken en danver-
derniet meerte zien waren. Zij
konden zelf lezen noch schrij-
ven, wij hadden in die tijd ook
nog geen missiescholen, en ze
wisten dus niet wat brieven
waren. Hetenigewatmenop de
Marshall Eilanden doet iseten
enrusten.

Nou dat deden ze dan ook
maarmet onzepost. Zekookten
de hele zwik en probeerden er
van te genieten, maar het
smaaktenietbest enwekregen
de samengekookte massa toen
weweer thuiskwamen. Wezijn
dat jaarlanger dan ooit met de
post bezig geweest!" Pedro be-
stelde opnieuw koffie, voor de
luisteraars en thee voor de pa-
ter. "Hoe was het trouwensmet
eten, pater? U hebt zeker wel
vreemde dingen moeten eten?
", vroeg Charlie. Die wil altijd
het naadje van de kous weten.

j^ereens bar slecht en mena°- hem, zoals gewoonlijk, af-
IjWeierd tot de volgende dag.
l J stond daarover nog zijn
art bij mij te luchten, toen Pc-

" aankwam. "Je weettoch
ai-nk'zeikij tegen ons, "dat een. tobtenaar de kortste afstandtu-ssen tweerustpunten? Dus«t kun je verwachten? Zeg
Zj1 zelf, Hans?" Ikzag net een
"r^otenaar binnenkomen, dus
* toeld me op de vlakte. "Het
Ja goedeklanten van ons, ik

ö niet anders zeggen", mom-
si« *k- "Jij bent een en albu-lness!»; 2ei Pedro „Maar hier
een °'Die heeft altijd wel
2ak°cd verhaal-Linowas een
Ij enrnan, die voortdurend
de n ejlweernaar Miamireis-en dus sterke verhalen van
droK en kon vertellen. Pe-
st» *

llem &1 §auw aan dej^mtafelen Lino vertelde de
anfk* voorbeelden van
Un 1 o

nariJ in bet land vanac le Sam, want daarkunnener ook wat van.

ja, voorschrift is voorschrift! "Ja, en dan is hier ook nog een
goede. Onlangs werd ontdekt
dat destadWashington in 1962
2100 sneeuwschoppen kocht,
waarvan er nog nooit één ge-
bruikt is. Verder hebben ze ge-
noeg gloeilampen in voorraad
voor deeerstkomende 561 jaar
en genoeg schuimrubber bal-
letjes voor veertig jaar. De
stadsambtenaren weten niet
vanophouden,wanneerze een-
maal beginnen". Pedro kuchte
en dronkzijnkoffie op."Lino, jij
hebt altijd mooie verhalen.
Maar ikheberook nogeenvoor
dit departement. Mijn schoon-
zoon in Canadavertelde me dat
deoverheid daar in haarregle-
ment voor vliegdiensten heeft
staan, dat het verboden is om
tijdens devlucht een vliegtuig
in te stappen.En mijnzuster in
Engeland schreef me dat ze
zich beklaagd had bij de bus-
dienst, omdat het haar een
paar keer overkomen was, dat
een bus niet stopte, terwijl ze
wel bijeen officiële halte stond.
Ze kreeg als antwoord, dat als
de bussen zouden stoppen om
passagiers mee te nemen, het
tijdschema niet gehandhaafd
kon worden. Maar waar heb je
dan eigenlijkbussen voor?"

In demiddag ishet altijd wat

Gelukkig kwam er net een
broeder binnen, die iedereen
kende enzo dezaakkon redden.
Die Filipino's bedoelden het
namelijk best. Zij druktenres-
pectuitvoorzijneigendom door
het afte stoffen. Het was een
vorm van hoffelijkheid en hele-
maal niet van kritiek! Ik
werkte een aantal jaren in Ko-
rea. Fijne mensen zijn dat.
Wanneer je daar iemand iets
geeft, behoeft hij je niet te be-
danken. Juistomgekeerd: dan
moet jij hem danken, want jij
krijgt de gelegenheid om iets
goeds te doen en daardoor ver-
diensten te verwerven. Toenik
in Mexico werkte, kende ik de
dominee goed, die daarook een
kerk had. Zijn vrouw vertelde
me dat ze eens een Indiaan op

Alleen de hoer heeft geld om
kleren te kopen. Opvele eilan-
den in de Stille Zuidzee is het
onzedig indien een vrouwhaar
benen bloot laat, maar van de
boyenhelft zegt niemand wat.
En zo heb jeveel verschillen in
gewoonte. Ik had een collega,
diemissionaris opdeFilipijnen
was. Hij was een van die men-
sen, diezijn huis bijhield alsof
hij een vrouw was. Er lag geen
stofje. Op een dagkreeg hij een
stelonderwijzers opbezoek. Ze
stoften allemaal met hun zak-
doekende stoelenaf,voordat ze
gingen zitten. Die arme pater
was woest! Wat een schande.
Hij had dezaak goed schoon ge-
maakt en nu meenden zij dat
het niet in orde was. Hij kon
van opgewondenheidbijnaniet
spreken.

De paterstreekeensoverzijn
grijze baard, nam nog een slok
thee en zei: "Nou ja, vreemd,
vreemd. Weetje, de dingen die
andere mensen doen zijn
misschien vreemd in onze
ogen, maar ze zijn heel gewoon
in deogen van diemensen zelf.
Julliekijken jedeogen uitnaar
elke toeriste diemetbijnaniets
aan gaat winkelen in de stad,
maar ik hebjarenlanggewerkt
onder mensen, die alleenmaar
een lintje droegen. Hier heeft
de politie wel eens dames van
het strand gehaald omdat ze
geen topje droegen, maar in
grote delenvan Afrika dragen
alleenmaar deprostituees top-
jes. Gewone vrouwen gaan
bloot.

Maargoed, die middagzagik
de pater weer op zijn dooie ge-
mak aan komen slenteren. Hij
is wel een Hollander van ge-
boorte, maar hij heeft onze
Arubaanse gewoonten overge-
nomen en doet alles rustig en
bedaard. Trouwens, als je al
tachtig bent mag dat ook wel,
zou ik denken. "Thee voor pa-
ter", zei ik tegen een van de en-
gelen, want ik weet van mijn
vaste klanten precies wat ze
graag willen hebben. De thee
werd gebracht en de oude baas
ging er op zijn gemak voor zit-
ten. Pedro, Janchi en Charlie
schoven dichterbij. Het ge-
sprek ging eerst over het weer,
maar dat duurt hier op Aruba
nooit lang. We hebben geen
sneeuw enijs, geen ijzel ofrijp,
of orkanen en bliksem- insla-
gen.Eigenlijk gebeurter op het
gebiedvan het weer maar wei-
nig op ons goede eiland, maar
we vinden het best. Een paar
voorbijgaande toeristen
brachten hetgesprek opandere
gewoonten en zeden en de
stamgasten, diewel wistenhoe
graagdepater daarover sprak,
vroegenofhij inzijnjarenlange
verblijf in het buitenland ook
nog eigenaardige dingen had
meegemaakt.

Ik mag hem graag horen.
Lourdes heeft hem weleens ho-
ren preken, wantzijverzorgt de
afdeling godsdienst bij ons
thuis. Ik ben zelf al in geen ja-
ren meer naar de mis geweest.
Vroeger als kind moesten we.
Het was ook een van de gebo-
den van dekerk. Een keer per
week moest je naar de mis.
Maar alles is wat gemakkelij-
ker geworden in deze tijd. De
pastoor ziet mij dus niet zo
vaak, maardie oude patermag
ik graag horen. Pedro is er ook
altijd als dekippen bij om een
parelvan wijsheidopte vangen
en Janchi kan het nooit laten
om tussen de verhalen van de
pater door roet in het eten te
gooien.

rustiger dan 's morgens. Er
wordt minder gewinkeld, de
ambtenaren doen hun dutje en
de toeristen liggen bruin te
worden aan onze mooie stran-
den. Want je kunt zeggen van
Arubawatje wil,onze stranden
zijn de mooiste van het Cari-
bisch gebied. Daar ligt in feite
ons goud! Zelf vind ik die mid-
dagen nognietzo gek, want dan
krijgen we vaak klanten, die
wat serieuzer zijn, zoals die ou-
depater, diezo langin demissie
geweest is.

Sek jJe al gehoord over dat
bij de Amerikaanse«ciaie verzekeringsbank?",

O^S Lino. "Die ambtenaren«Wekten, dat ze aan duizen-en mensen, die al lang dood«en, nog steeds ouderdoms-teen uitbetaalden". "Nou.
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natuurlijk wel heel wat des-
kundigheid en vakmanschap
bij kijken.

De pilaren van het hoofd-
schip hebben we bekleed met
koraalsteen in donkere ce-
ment, net alsdemuur achter de
preekstoel. Zelfheb ik aan het
strand de stenen uitgezocht,
nadat de schoonmaakploegen
bij de hotels ze verzameld heb-
ben en ze op een hoop gooiden
om de toeristen een schoon
strand te bieden.

Van het oude balkon hebben

De helerestauratie komt nu
uiteindelijkopzon drieton; dat
is dus iets meer dan dehelft die
de commissie Timmer dacht
nodig te hebben. De winst is er
uit gehaald, omdat alles op
kostprijsbasis is verwezenlijkt.
Maar het is wel tweehonderd
keer zo veel als het beginbe-
drag datbeschikbaar was. Al-
tijd ishet geld ergens vandaan
gekomen en ik heb alles con-
tant betaald.

Interieur
We nemen een kijkje in de

kerk zelf, nadat we eerst in een
van de vergaderzalen gepraat
hebben.

Ds. Van denDoel: we hebben
deaangetaste balken allemaal
stuk voor stuk van binnenuit
vervangen. Zo is er een heel
nieuwe dakconstructie ge-
maaktzonder depannenwegte
halen. We hebben alles van
binnenuit gestut; daar kwam

Op 15 februari 1987— twee
jaar na het begin — werd de
kerk weer in gebruik genoe-
men in aanwezigheid van ko-
ningin Beatrix, prins Claus en
prins Willem- Alexander. Vol-
daan merkt de dominee op een
pluimpje van dekoningin ge-
kregen te hebben.

Van alle stadia van renova-
tie zijn veel foto's en dia's ge-
maakt; die zullen nog ge-
rangschikt worden zodat een
compleet beeld van het herstel
te zien zal zijn. Daarnaast
maak ik ook een heel gedetail-
leerd financieel overzicht en
verantwoording.

Ds. Van den Doel: Ik ga uit
van een andere filosofie. Niet:
is er genoeg geld, maaris er ge-
noeganimo, dankomt het geld
er vanzelfwel! Toen ik besloot
tot restaureren, was er niet
meer dan vijftienhonderd gul-
denbeschikbaar.

De commissie Timmer
bracht al in 1982 een rapport
uit, waarin verschillende mo-
gelijkheden werden nagegaan.
Opknappen werd een absolute
noodzaak gevonden, het werd
geraamd opeen halfmiljoenen
datgeldwas er niet. Een ande-
re mogelijkheid was het verko-
pen van het gebouw en de
grond.Er waren serieuze gega-
digden, maar toenbleek dat de
grondwaaropdekerk gebouwd
is geen eigendom van de Pro-
testantse GemeentevanAruba
was. Dat sloot deverkoopmoge-
lijkheid uit. Dan maar afbre-
ken? Maar ook datkost geld en
dan heeft men nog niets. Het
bleek ondanks vele vergade-
ringen moeilijktekiezen uit de
alternatieven en er werd daar-
om nietsgedaan, waardoor de
kerk steeds verder in verval
raakte.

Al jaren was dekerk in Oran-
jestadvan deProtestantse Ge-
meentevan Aruba zo verwaar-
loosd datze zelfs niet meer vei-
lig genoemd kon worden. Het
houtwerk van de dakconstruc-
tie, vanraamkozijnen en deur-
posten, wastotaal aangetasten
opgevreten door de witte mie-
ren. Daarom week degemeente
uit naarhetkleine, oudekerkje
dater naast staat.

we devloer nu amfitheatersge-
wijs in drie niveaus gemaakt;
eerst helde die sterkaf.Bij alle
werkzaamheden hebbenwe ge-
lukkig niet één keer een onge-
luk gehad.

De kansel hebben we de
vorm van de voorsteven van
een schipgegeven. Een schip is
heel bijbels: de arkvan Noach,
Jezus predikte vaak vanafeen
schip, Paulus ondernam zijn
zendingsreizen per schip, ook
de Wereldraad van Kerken

Proces
Ik begon de grote bovenra-

menmetbehulp van éénmetse-
laar enéén helper. Ikheb daar-
na mensen bezocht en om hulp
gevraagd, zowel daadwerke-
lijk als financieel. Als er een-
maal wat gedaan wordt, geeft
datweer mond tot mond recla-
me, waardoor geld en hulp be-
schikbaar kwamen. Zo
werktener al gauwzon twaalf,
en in de drukste periode liep
datzelfs op tot twintig mensen
die tegelijk bezig waren. Die
moest ik elke vrijdag uitbeta-
len—je loopt danwelrisico. El-
ke dagwas ik zelferbij omplan-
nen te maken en te bespreken.
Ik heb advies ingewonnen van
deskundigen; datwaren vooral
oudere ambachtslieden. Uit di-
verse opinies maakte ik dan
een keuze. Zo was ik architect
en uitvoerder tegelijk.

Stap voorstapzijnwetewerk
gegaan. Al het materiaal heb
ik zelfgekochtenop diemanier
probeerde ik weer wat kortin-
gentekrijgenbij dehandel. We
zijn heel zorgvuldig en zuinig
met alle materiaal omgespron-
gen. Zo hebben vakmensen en
vrijwilligers — onder andere
van de marine — samenge-
werkt aan dezerenovatie.

In hetbegin vonden sommi-
ge gemeenteleden het nog wel
een vreemd idee de dominee in
korte broek en t-shirt in de
kerk te zien, maarals ik ze dan
zei dat ze zelf voor mij in de
plaats zouden kunnen komen
werken, zweeg de kritiek al
gauw. De vernieuwde toren met uurwerk

De kansel
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Op 13 februari gafdominee
dr. A. van den Doel, predi-
kant van de Protestantse
Gemeente Aruba, zichzelf
een verjaardags- cadeautje
zoals hij het uitdrukt: er
werd een begin gemaakt
met derestauratievan deto-
taal vervallen grote protes-
tantsekerk in Oranjestraat.
Na 2/2 jaar bevindt de res-
tauratie zich in de slotfase;
openkelekleinigheden na is
ze geheel voltooid.
Een gesprek over een unie-
ke renovatie.

Ringingoutgoodwis- fa
hesfor the Christmas 5j
season to our won- fi
derfulfriendsandpa- y
trons. f_

Admo i
Aruba N.V. 2

L.G. Smithblvd. 48 /
Tel.: 22688 rj\____m\

ï ffIBPIE ARUBA BANK LTD. £
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Een dominee bouwt aan de kerk
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eenklok geschilderd was.
Vanaf deomloop boven heb-

ben we een prachtig uitzichtop
Oranjestadenwijde omgeving.

Dominee Van denDoel heeft
nog veel plannen voor het
stadsgedeelte rondom zijn

—mochthij degemeente verla-
ten en elders werk vinden —
wegens zijn enorme inzet voor
een unieke kerkrestauratie.

Tekst: WimRutgers
Foto's: Ronald Lemminga

Sinds 14 februari 1987 is er
voor het eersteen echte klok in
deze toren; vroeger was er al-
leen een stuk plywood waarop

Webeklimmen de toren van
de grote kerk en de dominee
wijst openkelekleinere dingen
die daar nog moeten gebeuren.
Maarhet grotewerk—hetver-
nieuwen van het aangetaste
beton — is allemaal alklaar.

Plannen

Dominee Van den Doel zal in
deze portrettengalerij in elk
geval een ereplaats verdienen

Vanuit de V.S. bood iemand
een grote collectie gekostu-
meerde poppen aan; die zou
eventueel een plaatsje kunnen
krijgen in een andere zijzaal
boven.

Als we tenslotte door deconsis-
torie lopen zien we dathier een
galerij van portretten van pre-

dikanten diein deProtestantse
Gemeente gestaan hebben,
ontworpen is: van dominee
Kuiperi die van 1858 tot 1871
de eerste officiële predikant op
Aruba was tot op heden.

tiserings- programma's. Met
prauwen trokken we dan van
het ene naar hetandereeiland.

Uit die tijd heb ik de gewoon-
te overgehouden om mijn pre-
ken vol te stoppenmet beelden-
de illustraties die door middel
van de fantasie de Boodschap
aanschouwelijk overbrengen.

Van 1980 tot 1983 werkte ik
in Suriname. We woonden te-
genover de Memre Boekoe ka-
zerne aan de Verlengde Geme-
nelandswegen hebben couppo-
gingen entegencoupsvan nabij
meegemaakt. Ik verzorgde
daar radio Morgenwijdingen
waarin ik op eenvoudige wijze
met behulp van alledaagse
voorbeelden de Bijbelse
Boodschap bracht. Ook Jezus
predikteeenvoudigmetbehulp
van gelijkenissen.

Sinds 1983 zijnwe nuvoor de
tweedekeer opAruba, en sinds
1985ben ik ookweerpredikant
te Seroe Colorado, omdat we-
gens deLago- sluiting deAme-
rikaanse predikant vertrok. Ik
doe het gratis want oude liefde
roest niet.

Met dat laatste bedoel ik het
°vide Testament, de Dode Zee
Jollen en de apokriefe boeken,
"it proefschrift heb ik in de-

Biografie
Dat brengt ons gesprek opde

onconventionele levensloop
ds.Van denDoel. Ik heb in

Nederland mijnonderwijsakte
behaald, daarna mijn akte Ne-
derlands MO-A en het diploma
Ziekenverpleging B. Daarnaben ik op 24-jarigeleeftijd naar
de Verenigde Staten getrok-
ken. Daar heb ik acht jaar ge-
hoond; ik heb er mijn Ameri-
kaanse vrouw lerenkennen en
'k heb er theologie gestudeerd,
daarna ik in verschillende ge-
meentespredikant was. Ikben
er ookbegonnen aan mijn dis-
sertatie: BLESSING AND
CURSING INTHE NEW TES-
TAMENT AND INRELATED
LITERATURE.

staat. Dat is het oudste nog be-
staande kerkgebouw van Aru-
ba. In de kerkarchieven die
prachtig bewaard zijn geble-
ven, heb ik gevonden datop 14
februari 1822 Klaas van Eek-
hout op Aruba arriveerde als
onderwijzer aan de gouverne-
ments- school en godsdienstle-
raar van de Protestantse Ge-
meente. Op 30 junivan dat-
zelfde jaar was er deeerste pro-
testantse kerkdienst in het
huisvan de heerJ.H.G. Eman.
Vanaf 25 augustus werden de
diensten in de school gehou-
den. Maar op 8 augustus 1844
besloot de Kerkeraad om een
huisvan defamilie Arends aan
de Baai te kopen; de prijs was
tweehonderd vijftig gulden.
Dat huis werd tot op de funda-
menten gesloopt en de nu nog
bestaande oude kerk werd op
die fundamenten gebouwd. Ze
werd op 15februari 1846 offici-
eel geopend.

Blijvends
Steeds heb ik geprobeerd om

in elke gemeente waar ik
werkte iets blijvends achter te
laten. Daarom ben ik voor In-
donesië met commentaren op
het Evangelie van Marcus en
het Boek der Spreuken bezig.
De commentaren zijn in een-
voudig Indonesisch gesteld zo-
datze zowel voor studenten en
predikanten als ontwikkelde
leken geschikt zijn.

In Suriname heb ik ervoor
gezorgd dater iemandkon wor-
denuitgezonden voor een pre-
dikanten- opleiding. Deze
pleegzoon van mij heeft nu net
zijn intrede gedaan in de Her-

?ember 1967 verdedigd, maar

** woonde toen al niet meer in
deV.S.

In 1963 vertrokken we naar
Nlgeria; van 1966 tot 1970
j^rkte ik op Aruba als predi-

KantvanSeroeColorado. Ikgaf
?°k godsdienstlessenophetCo-
egio Arubano en was daar ge-

committeerde voor Neder-
atlds.InhebopArubamijn dis-

-Bertatieertatie afgemaakt.
, Van 1970 tot 1980 heb ik in
~*donesië gewerkt; datwas in
, e Banggai-archipel bij Cele-
?s- Dit eilandenrijk bestaat

lSnVeertig eilanden met een
°0- tal dorpen waar ik kader-

verzorgde en alfabe-

fl)appi| Ijolidaij
Thanksfor your patronage
Botica del Pueblo

Nassaustraat - Oranjestad

To all ourfriends both old and new - we say
' 'Thank you and we would like to add:

. Merry Christmas
/V and
/\\ Happy New Year

/_y_^\ VanKessel
/KC\ Construction N.V.aMMBHuJi. Fergusonstraat 57-G

JEAN PIERRE'S
SWISS BAKERY & CAKE SHOP

THANK TH6IR CU6NT6L6 FOR THEIR
PRTRONRG6 IN 1987

AND
WISHTH6M

A HAPPY 1988
Franklinstraat 4, tel.: 22919

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING

ONZE VLOOT
AFDELING ARUBA

wenst de gehele Arubaanse gemeenschap en in het bijzonder
haar donateurs, bemanrüngvanMarinierskazenie Savaneta
en alle leden van deKoninklijke Marine

Prettige
Kerstdagenen
Voorspoedig
IQBB Vssr^Jlyoo pM^r

Dank voor Uw steun in 1987 /_J^.rO*>
ondervonden.

kerk, die hij met verve ont-
vouwt. Maar we bepalen ons
verder tot dekerk zelf.

In de toren zouden foto's ge-
hangen kunnen worden van
oud Aruba en hoe deomgeving
van de Paardenbaai vroeger
was. Achterin de kerk wil ik
een aantal vitrines plaatsen
met wisselende schelpenverza-
melingen. We maken ook nog
een herinnerings- plakette
waarop de geschiedenis van de
Protestantse Gemeente in het
kort wordt weergegeven.

Injanuari 1988 zalerbegon-
nen worden met derestauratie
van het kerkorgel. Dat kost
zon vijftigduizend guldenplus
de reis- en verblijfkosten van
de expert. We hebben daar nu
al vijftienduizend van binnen,
dushet geld komt er wel.

Ineen van debovenzalen van
dekerk zal binnenkort een Bij-
bels Museum komen: bijbelse
taferelen zullen daar worden
uitgebeeld, maarverreweg het
belangrijkste zal de uitgebrei-
de verzameling van oude bij-
bels zijn die dominee Van dpn
Doel bezit en die daar geëx-
poseerd zullen worden.

Dit oude kerkje was nog in
1977 gerestaureerd maar dat
was slecht gedaan. De toren,
werd buitenbeschouwing gela-
ten en daarvan zijn de balken
die volgens de stapelmethode
geconstrueerd zijn nu ook aan-
getast. Dit kerkje willen we
volgend jaaropnieuwrestaure-
ren met behulp van financiële
steun van de Stichting Monu-
mentenzorg. Het kerkje is
voortdurend gebruikt, het
heeft een heel goede akoestiek
en is een goed voorbeeld van
hoe er in vroeger tijden ge-
bouwd werd met los op elkaar
geplaatste stenen die gepleis-
terd werden.

Aruba Muffler Shop
Oranjestad San Nicolas
Fergusonstraat 1 8A Zeewijk 678

Prettige Feestdagen
Voorspoedig Nieuwjaar

Dank zij onze service rijdt U in 1988 met eenduurzame muffler!

Hope you
have a joyous Ytxitlo^Christmas *^$ÈÊx
and a Mew <syp
Year ofhope and peace. \\We've enjoyed havingyou as 8
our costumers.

THE EIGHT CONTINENT, INC.
IMPORT & EXPORT

Arendstraat 103 - Oranjestad
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§ 'Holiday
(fprdtap
To all our wonderful friends

and patrons, we extend best wishes!

Thanksfor yourpatronage.
At your service again in 1988
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vormde gemeente van Para-
maribo, zodat die nu na 325
jaareindelijk en voor het eerst
een landskind als eigen predi-
kant heeft.

Op Aruba zag ik dat de
kerkgebouwen in slechte toe-
stand verkeerden; dat heb ik
toen besloten aan te pakken.

Oude kerkje
In oktober 1984 zijn we be-

gonnenmethetopknappen van
het kleine oude kerkje dat
naast de nieuwe grote kerk

r-,7:JIaH [^reE& J lÜi^H

IB iilfflfflmtillMlWir Tl ni rrrTffrr

Sp: il :« rnrrlMi^tlÉn^

Merry Christmas
Happy New Year

Thanks for your patronage.
wiloTlit? S Dar

Mainstreet - San Nicolas
The place wherepeople meet

heeft een schip als symbool.
De blauwe vloerbedekking

symboliseert dan het water.
Rondom de niervormige
avondmaaltafel staan twaalf
stoelen die laag zijn en een wat
hogere; dat symboliseert
Christus enzijn twaalfdiscipe-
len. De kerkeraad krijgt nog
twaalfstoelen: er zijn elf geko-
zen leden en de predikant.
Daar zal CiroAbath deapostel-
namen in kerven.

We krijgen een nieuw doop-
vont waarineengolfmotiefver-
Werkt is enwaarop een duifals
symbool van de vrede en de
Heilige Geestprijkt. Hetkoper
datuitde dakgotenkwam heb-ben we gebruikt voor het ma-
ken van lampen — we hebben
de hele kerk een maritiem ka-
rakter gegeven. Ze staat im-
mers ook vlak bij de Paarden-baai?

Boven de preekstoel hangt
een geweldig groot kruis van
donkerbruin Surinaams hout,
vierhonderd kilogram zwaar.

Bruin en blauw lijkt op het
eerste oog een wat ongewone
combinatie, maar het zijn bij-
voorbeeld ook de kleuren van
het Indonesische batikwerk.
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ORANJESTAD — D«
/rouwen nemen ook in de
Arubaanse gemeenschat
belangrijke posities in. Niel
alleen als dokter of advo
caat, als manager of ondei
leidinggevende functie
maar ook in hetharde dage-
lijkse leven dragen, vrou-
wen een steentje bij. Dat wil
de Amigoe benadrukken
met ditkort interview.

Edith Croes-Maduro is
een nog jonge vrouw, die
vanaf 's morgens half acht
tot laat in de middag chauf-
feur isvan delimonade afle-
veringstruck van Tropical
Bottling Co. Niet alleen een
verantwoordelijke, maar
ook een zware taak, die zij
met veel plezier vervult.

weest, hetvreemdetrokhaar wel
toen deheerBikker vanTropical
Bottling Co., haar voorstelde als
chauffeur tegaanwerkenopeen
van deCoca Cola trucks enzij ac-
cepteerde.

Met doorzetting en aanpak-
ken had zij het besturen van de
zware truck al spoedig onder de
knie. In het begin ging het wel
wat moeilijk, vooral in de
bochten, dan moet jerekening
houden, dat detruck volgeladen
is, andersworden het scherven.

Ook bij het achteruitrijden

ORANJES.TAD — Enige
maanden geleden behaalde
Edith Croes- Maduro het rijbe-
wijs-Cenkon daardooreen truck
besturen. Op de Amigoe- vraag
over het waarom zij dit beroep
koos, nadat zij vroeger
werkzaam was bij de Boulevard
Theaters, waar zij o.a. tickets

Wat besturenbetreft wil zij in
de toekomst toch wel verder,
waarbij het besturen van een
vliegtuig tot de mogelijkheden
behoort; ofschoon dat nog wel
lange tijd zal duren. Ondertus-
sen hoopt ze nog lang de Tropi-
cal-produkten bij deklanten te
kunnen afleveren.

Edithgaat verder, zij probeert
nu een forklift tebesturen, waar-
mee dekratten van en op de wa-
gen komen bij de fabriek. Eens
werd haar de vraaggesteld ofze
er niet iets voor voelde een
brandweerwagen te gaan bestu-
ren. Tegen hetbesturen heeft zij
geen bezwaar, maar ze schrok
wel van dewerkuren diehieraan
verbonden zijn.

Zij hoopt dat andere vrouwen
het ook zullen inzien, dat iedere
baan in de gemeenschap, hoe
zwaar soms ook, ook door een
vrouw kan worden gedaan.
Vrouwen zijn echt niet zulke
zwakke persoontjes. En door
zwaarder werk hoeft een vrouw
zich echt niet minder vrouw te
voelen. Ze gelooft niet dater een
verschil bestaat tussen vrou-
wen- en mannenwerk. Door je
houding toon jeaan datjevrouw
blijft. Hedendaags heeft deman
ook zijn deel in het huishouden
en zorgt voor de afwas of voor de
kinderen zonder ietsvanzijnsta-
tus teverliezen.

vreemd en misschien misdun-
kend gekeken naar een vrouw
achter het stuur van zon grote
truck. Maar datwas er vlug van-
af toen men zag dat zij haar
"mannetje" welkon staan.

Edith isgetrouwd en heeft een
dochtertje van vier jaar. Als de
Coca Cola truck bij haar school
komt afleveren, laat de kleine
meid trots horen: "Daar is nu
mijn mammie met haar truck"-
Thuis knappen Edith en haar
man samenhethuishouden op—soms neemt haar man hetgroot-
ste deel voor zijn rekening -—daar zij beiden buitenshuis
werken.

verkocht bij 't theater, reageert
zij lachend, altijd al wat avon-
tuurlijk aangelegd te zijn ge-

Haarroute brengt haar dage-
lijks via Dakota naar Santa
Cruz. De meeste afleveringen
zijnvoor vaste klanten, 750krat-
tenbij éénzaak isgeenongewone
aflevering.Hetafladenvalt best
mee.Jeraakt gewend aanhetge-
wicht van de kratten en op den
duur vind jehet niet zo zwaar
meer. Bij het inladen van lege
kratten moet jeeerst de flessen
sorteren, dat vergt nogal wat
tijd, maar ze verwacht het spoe-
digeven snel tekunnen doen als
haar mannelijke collega's.

Overigenstreedt ze nietalleen
alsbestuurster op, ze is ook de
contact persoon tussen de fa-

moetjemetzonzwaretruck goed
uitkijken. Niet altijd biedt de
achteruitkijk- spiegel genoeg
zicht — als een kleine wagen
achter de truck staat, dan is het
nietgoed zichtbaar. In zulke ge-
vallen moet dehelper uitstappen
en kijken of de kust vrij is, zodat
je zonder brokken kan weg-
rijden.

bneken deklant, waarbijhet in-
casserenenbeherenvan hetgeldeveneens een belangrijke taakis. Over het algemeen valt het
werk best mee, mede' dankzij de
collegialiteit en goede sfeer, die
bij Tropical Bottling Co. bestaat.
In het begin werd wel wat

Beste wensen voorAruba
I in het algemeen en

ons personeel en gezinnen
in het bijzonder.

I ARENDS CONSTRUCTION
BushiriF>|

\ Aruba Fruit Center
"" (Egbert Trimon)
| Fergusonstraat 57-C - Tel. 25612

i Ét% wenst U allen en in
l ■kit, bizonder haar

wMJEL klanten

PrettigeKerstdagen

| Voorspoedig Nieuwjaar
) Dank voor Uw bezoek ook in 1988 tot
I Uw dienstmet het beste van
Z het beste.
m _l

y Wij wensen Uallen, doch in liet bizonderonze cliënten

i
| GezelligeKerstdagen

I *£§& Voorspoedig
i Nieuwjaar

' yJr(s!ftÈPl on^ voor et 'n ons 9estelc)e ver'

H //Aw Mp*^i\ trouwen-
B rm r^' j Ook in 1988staanwij voor Uklaar.

I ARUBAANSE SCHILDERS EN
| AFWERKINGSBEDRIJF N.V.

Fergusonstraat 578 -Tel.: 25339

Wij wensen in hetbijzonder
onze klanten en relaties alsmede

\ degemeenschap in hetalgemeen

\ PRETTIGE KERSTDAGEN
\ en

f VOORSPOEDIG 1988
Wij hebhen Uw bezoekaan

deDisselen onze banketbakkerij
bijzonder op prijs gesteld en

l zijn ook hetkomende jaargeheel
ten Uwedienste

Banketbakkerij ' .JJT
Piet Harsveld TEAROOM " DE DISSEL"

È)|

| SLEEP-COMFORTt MATTRESS COMPANY
SABANABLANCO 34A

m. TEL:24405-22709

| In 1988 slaapt U goed.
9 Dankzij onze matrassen.

!BonPasco en

Bon Anja
m

10

Edith Croes-Maduro

p**"^"W^M^^^M**IM,MW"M*",*'^W""«^»^«.—i^^».—W IHIMI ■■■■■■■■

Bon Ana Nobo w^ftl
Het was ons een genoegen Uvan dienst te WkJOok in 1988staan wij voor U klaar. fpfe

ACME STORE ll^^^fe^(Mr. & Mrs. Trappenberg)
Oranjestad - San Nicolas. "
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Vrouwen in de
Arubaanse

gemeenschap
(Anna Tromp VanderSchoot)
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Good health, good friends...all the
best to you at Christmas!
Aan onze werknemers en

gezinnen en geheel Aruba

PrettigeKerstdagen
en

Voorspoedig 1988

THIEL CORPORATION N.V.
Erasmusstraat no. 8 - Tel. 24061

Asphalt- & Rock Crushing Plants
Aruba.

Dank Oooy het in ons gestelde>sertrouv3en.
Ook in 1988 te Uv)en dienste.

Hendrikstraat - Nassaustraat

BCMPASCU
BONANJANOBO

Dank voor Uw verblijf in ons hotel;
we hopen ü in 1988weer te ontvangen
HOTEL CENTRAL

Elleboogstraat 27 Oranjestad
Ook FirmaJANHENDRIK CROES,

Santa Cruz 52-C WENST U
geslaagde FEESTDAGEN toe

Best wishes to all our customers and
beloved friends this joyousseason!

Merry Christmas
Happy New Year

Travel Bureau Inc. Em?efliUi
en

speelgoed paradijs.
Pinocchio - Kerkstraat 16

Bon Pascu
Bon Ana Nobo

Turcos bon.
Palmera Quality
Products N.V.

L.G. Smith Blvd. 140 Tel.: 22122 - 24277

Building up to sturdygood wishesfor a

Merry Christmas
Happy New Year

B-J' Arends & Sons Inc.
l\mJl\2J Oranjestad - San Nicolas

"53 YEARSAT YOUR SERVICE"
Gesloten: 31 december na 12.00 uur en op

2 januari de gehele dag.

UUij wensen deArubaanse gemeenschap in het algemeenen onze
Wanten in het bizonder

PRETTIGE KERSTDAGEN
en

VOORSPOEDIG 1987
UUij donken U voor het In ons gesteldevertrouwen

Ook voor de komende feestdagen en 1988staan wijvoor Uklaar.

Nassaustraat 75

l De Topboutique van Aruba

—■—^——■—

r-"r"r"ï"ïfc] Here's a wish
MWuW, that we just
Q^^r^v can '[ say to°

r^^?^l hope'that the
new year is a

$ro!p^K good one in
J^S^^^^K every way for

|^/^^4/0 Merry
x^or^Xr J/ Christmas

Hoppy
"^i New Year

ARUBA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION

Compania C.A.D.A- /Noord 82
Arubana wishes all its customers,

D friends and public in ge-
e neral

Alimentacion A BLESSED X-MAS.JLgsg. and PEACE and
flllgli PROSPERITY in

s!i3^ 1988
®\ Thanks for your

(SfllAssy»^ business and support.

CnMJI In 1988 at your
JfiF_ service again.

& PrettigeKerstdagen

__étS^ Voorspoedig
W^ÉL? Nieuwjaar

%T Ook in 1988staan
Directie en personeel van wij voor U klaar.

Reeberg en Zonen
Makelaars in Assurantiën

Windstraat 11
Tel.: 21333-22775-24443

Here's to you, our many goodfriends -
We wish you the best of the

festive season .
* Zunoca Freezone Aruba N.V.
* Propiedades Habibe N.V.

11Katern C
AmigoeKerstkrant 1987



Paleisstraat 6 in Den Haag

Toevluchtsoord voorArubanen
in de Nederlandse maatschappij

daor Victor Hafkamp -was het depastorie van depro-
testantse kerk die er naast
staat. Voordat het eilandge-
bied Aruba het gebouw kocht,
had de Afrikaanse republiek
Ghana erzijnNederlandse am-
bassadeurs- zetel. Zowel kerk
alskabinet staan nu op de mo-
numentenlijst en zijn in waar-
de gestegen. Een goede in-
vestering van Aruba dus.

Hetpand aan dePaleisstraat
werd in 1983 aangekocht. In
1982 gedoogde de Nederlandse
regering een eigen vestiging
van het eilandgebied Aruba in
Den Haag. Eerst een aan de
Lange Voorhout, later in het
pal naast het Centraal Station
gelegen hotel Babyion dat in-
middels Sofïtel heet.

Aanvankelijk hielden de
Arubanen in Den Haag zich

Het gebouw dat het stukje
Aruba in Nederland huisvest
onderscheidt zich in weinig
van de naaste omgeving; een
rustige, statige straat vol di-
plomatieke vestigingen. Pal
naast hetkabinet van degevol-
machtigd minister de ambas-
sade van de Tsjechoslowaakse
socialistische republiek.

De zetel van gevolmachtigd
minister John Merryweather
en zijn stafheeft ietsplechtigs.
Dat is eppn wonder. Vroeger

nummer 6 verlaat, ziet rechts
voor zich de ambtswoning van
koningin Beatrix, het Paleis
Noordeinde: Oranjestad vlak-
bij Oranje. Een beetje symbo-
lisch wellicht.

Wie het kabinet van de ge-
volmachtigdministervanAru-
ba aan de Haagse Paleisstraat

uitsluitendbezig met beperkte
werkzaamheden, zoals de in-
ventarisatie van deproblemen
rond het bestedingsoverleg,
projecten van Aruba in Neder-
landenpolitiekecontacten met
het Nederlandse parlement.
"Alles heel lowprofile, want er
was immerseenkabinet van de
gevolmachtigd minister van
Nederlands-Antilliaanse za-
ken, datzich ookmet debehar-
tiging van de belangen van
Arübabezighieldnaast datvan
de andere eilandgebieden.
Sinds 1 januarifungeert het
kabinet van deArubaanse ge-
volmachtigdminister hier met
een totaal ander takenpakket
en wordt het erkend als gelijk
aan het kabinet van de gevol-
machtigd minister van de Ne-
derlandse Antillen", zegt mr
Ben Wilms, hoofd van de afde-
ling juridischezaken van het
kabinet.

AFDELINGEN
Minister Merryweather was

niet onbekend met het functi-

Het Arubaanse kabinet telt
twintig man personeel. Vier
werken er op welzijnszaken,
vijfopfinanciën, twee opecono

oneren van zon kabinet. Hij
kwam van het Antillenhuis
aan de Badhuisweg, waar hij
hoofd ontwikkelings- samen-
werking en personeels- be-
middeling was. Hij stelde voor
om ter bevordering van de
overzichtelijkheid vierafdelin-
gen te vormen; algemene juri-
dische zaken, economische ac-
quisitie - nu economische za-
ken en investerings- bevorde-
ring - financiën en welzijnsza-
ken. De laatsteafdelingvalt ui-
teen insociaal-culturele zaken
en remigratie en onderwijs,
personeels- bemiddeling en
personeelszaken.

Gevolmachtigd ministerJohnMerryweather

Jm" MAS
IfVjR ust ro"'n 9 'n to say-

P "Merry Christmas"
-^T_T to you, especially

jllllllll to our bowlers.
Thanks! for your continued sup-
port and we hope to see you
again in 1988.

Ma camacuribowlingcenter
\jw_9 camacuribowling club

«I Aan al onze klanten inhet bijzonder en
JjljP deArubaanse gemeenschap

in liet algemeen
m BON PASCU en BON ANJA

A Panaderia Moderna
$ÊÊw Ook in 1988 moet V'voor hetbeste
PssjÉ brood bijons zijn

*5 W CKoolman.
*oÊlk Jewelers

W

S Merry Christma^^^

JARUBA'S
BEST

Saa va ter the Baat selection on Gokt tnd Dia-
wond Jtw.lry at tha Baat prlcaa available

CERTIFIED JEWELRY

Happy New Year
Nassaustraat 40-A, Oranjestad, Aruba

m
Prettige Kerstdagen

Voorspoedig Nieuwjaar

Bon Pascu y
lÉÉ Fe/w Aha Nobo

rfyflfa Dank voorhet in ons gestelde
4 vertrouwen. In 1988zijn wij U weer

aaarne van dienst, met nog meerprijs-
JP kortingen en speciale

sm aanbiedingen.

iSupermercadc S^y
LPueblc .^J^

Oranjestad San Nicolas 4ÏaJ/r /
Fergusonstraat Bernhardstraat

SantaCruz \ Ad
Santa Cruz 250 "Z^

zwaait over het archief in het
Arubahuis.

ERVARING
Mede dankzij hun ervaring

ontstond er hier geen leemte,
maarkon meteendedraadwor-
denopgenomen. Zebeschikten
overveel informatievoor deop-
zet van het nieuwe kabinet. Ik
wil met nadrukstellen: weheb-
ben geen kopie gemaakt van
hetAntillenhuis, niet voor wat
betreft het aantal mensen en
evenminvoorwat betreft deor-
ganisatie- structuur en het
aantal "taken" aldus mr.
Wilms.

"We hebben eerst goed beke-
ken wat de taak van de gevol-
machtigd minister is. Dat heb-
ben we gedaan in nauwe sa-
menspraak met de Arubaanse
regering, want tenslotte is de
gevolmachtigd minister de
vertegenwoordiger van Aruba
hier in Nederland. We hebben
detaken oppapier gezeten heb-
ben gesteld: daarhebben we de
volgende onder steuning voor
nodig. Het organisatiebureau
Berenschotkomt tot deconclu-
siedatonze gedachtenspinsels,
met name die van minister
Merryweather, inderdaad
recht deden aan het takenpak-
ket van de gevolmachtigd mi-
nister, zoals diein deArubaan;
se optiek leeft en volgens mij
ook moet blijven leven."

"Je moet namelijk daarwaar
mogelijk heel agressieftewerk
gaan met de verdediging van
de Arubaanse belangen. Niet
alleen via telefoon of telex. Je
moet ook snel in de auto kun-
nen stappen op weg naar een
brandje om dat heel snel te
kunnen blussen."

Brandjes hebben er in hetre-
cente verleden overigens ook
ophetkabinet gewoed.De situ-
atiewaser eentijdzeer gespan-
nen. Geruchten enroddels von-
den snelhunwegin hetAntilli-
aans-Arubaanse circuit in Ne-
derland. De machtswisseling
op Aruba na de nederlaag van
de MEP zou ook zijn weerslag
hebbengehad op de samenstel-
lingvan hetpersoneelsbestand
in hetArubahuis. Maar Wilms
spreekt met nadruk tegen dat
er in het kabinet sprake zou
zijn geweest van een politieke
wraakactie.

VOOR ARUBA

AliÖffS Thanksfor yourpatronage. /fepotéf^_tfi_j&^

n vI I IJ HARMS BROTHERS LTD.
""^ ARUBA
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\ We're hopingyou have a safe and
jj happyholiday season. Thankyou «

21 for yourpatronage. Foryoursafety J
£ atyour service again in 1988 |
Ï I
a s| Staff and personnel jjj

I NORMARK I
2f Fergusonstraat 26 — Oranjestad |
I »
kk» sasasasa sasa ssasas» sa sacasaea ssa ca «9sasa«a<ca ssy

mische en twee op juridische
zaken. Het overige personeel is
administratief en ondersteu-
nend. De bode-chauffeur en de
concierge zijn Nederlanders,
op contract aangetrokken in
Nederland, de overigen zijn "vanuit Arubaanse over-
heidsdienst naar Den Haag
overgeplaatst. De al in Neder-
landwerkzame Arubanen wer-
den op contractbasis aange-
trokken.

Behalve de gevolmachtigd
minister zelf, zijn nogtwee sta-
fleden van het Arubahuis van
het Antillenhuis aan de Bad-
huisweg afkomstig. Het zijn
het ex-hoofd ontwikkelings-
samenwerking en personeels-
bemiddeling van het Antillen-
huis, mevrouw Myrtha Odu-
ber, enMilda Simmeleer, voor-
malig medewerkster archief
Antillenhuis, dienu de scepter

"Neem nu mezelfmaareens-
Het feit dat ik hier zit is in te-
genspraak met verhalen over
politieke wraakacties. Myrtha
Oduber is dezuster van een eX-
-MEP-gedeputeerde en ook
anderen hier zouden het veld
hebben moeten ruimen als de
machtswisseling op ons kabi-
net zouzijntoegepast. Maartot
op de dag van vandaag zitten
we hier nog. Kijk, wij werken
niet voor een bepaalde partij»
maar voor Aruba", aldus
Wilms, opAruba langetijd een
belangrijk adviseurvan wijlen
MEP-leiderBetico Croes.

Hij wijst er op dat twee man
ophetkabinet verdwenen zijn-
Het vertrek van dat tweetal
wakkerde de geruchten over
politieke wraakacties aan. HU
zounietmet anderen ophetka'
binet hebben kunnen opschie-
ten. Wilms benadrukt dat de
Arubaanse regering het nodig
vond in beide gevallen een on-
derzoek in te stellen. Dat on-

Joyousnoei)
Get thepicture? I want to extend mygoodwishesfor a Christmas that's perfect!

| Djisbie Franken (Amigoe)

AmigoeKerstkrant 198712 _Katem C



Mqu uour homes be filled with all the joys
WÊÈ of the season.
j|jP Thanks,

'WE Merry Christmas
Wm and

Happy MewYear
Architektenbureau Quandus

Tanki Flip 7A

- Bon Pascu
g "Airco"

«'"■" a m a «v « iSpoJ-». rehsArvjaNobo
iARASA"'Distributor Dank voor net in ons gestelder Aruba
.i.: 22188 J vertrouwen.

< in 1988 staan wij voor U klaar.
kamerlingh onnesstraat 34- oranjestad_ arubatexirtisxxü^] mmmmim

a»tt!^^^t^^^mW Merry Christmas

Jl In 1988, we are at your
Jij service again.

y AÉreetmai
,®[* Have a warm Christmas season.
i|H|f Thank youfor doing business
1111l with us, we lookforward to
v§Ê see you in 1988.

WÈÈ We extend our inostsincere thanksfor
WÈÈ your loyal patronage, wishingyouand
Wljkg, yours the merriest ofHolidays.

2 VJishing <jou all the best
Xgj this holiday season

mi Henriquez
ffi Enterprises
Jp Wilhelminastraat 89 - Tel.: 29133

JH At your service in 1988

m -S&W- MONARCH

Timmer vertelt dat Aruba
veel succes boekte met zijn
deelname aan de Holland Ex-
pres in Japan. Aruba wordt in-
teressant voor de Japanners
als internationaal distributie-
centrum voor foto- apparatuur
en auto- onderdelen. De Japan-
ners zouden overwegen het on-
rustige Panama te verlaten en
Aruba alsnieuwregionaal ver-
deelcentrum te kiezen. Japan
heeft al een deelname van
tachtig procent in het Hyatt-
project.

van de Lago- raffinaderij. De
toeristische ontwikkeling is
spectaculair. Geweldig zoveel
nieuwe projecten er startklaar
zijn. De verdubbeling van het
aantal hotelkamers in 1991 zit
er dikin".

Arubaheeft in Nederland in-
middels de reputatie opge-
bouwd te beschikken over een
goed public relations- appa-
raat. De op hetkabinet gelden-
de opvatting is dat een Aru-
baan in Nederland en andere
Europese landen Aruba hetbest kan profileren. Dat kan
een Nederlander heel moeilijk,
al is het maar uithet oogpuntvan het hart voor dezaak.

De gevolmachtigd minister
toonde zelf aan hoe een Aru-
baanzijneiland internationaalbet best opdekaart kan zetten.Op derecente bijeenkomst vanWorld Tourism Organization
'lMadrid bestreed hij het mis-
verstand, datArubaergenseen
korting van zou zijn. Merry-
weather trad er op als voorzit-
ter van de koninkrijks- dele-
gatie.

derzoek is inmiddels inhanden
van rechter en rijksrecherche
en men verwacht voor het eind
van 1987 een beslissing in dezekwestie die- naarWilms stelt -«uiver te maken had met het
lietgoed functioneren van een
aantalpersonenbinnen hetka-binet.

CARNAVALSSHOW
"Als jeéén Japannerover de

brug hebt,krijg jeer meer", ci-
teert Timmer een bekend ge-
zegde in dezakenwereld. De di-
recte televisie- uitzending met
een Arubaansecarnavalsshow
is ingeslagen in hetlandvan de
rijzende zon. "De Japanners
weten nu ook waar Aruba ligt
en wellicht dat we daar veel
profijt van zullen krijgen",
blikt Timmer optimistisch
vooruit.

Veel telefoontjes om infor-
matie komen ook van Aruba-
nen in Nederland, dieop een of
andere wijze in de problemen
zijn geraakt. Wilms heeft als
hoofd van de afdeling juri-
dischezakeneenaardig inzicht
in de scale problemen, waar-
mee deArubaan in Nederland
kampt.

"Zekomen in contact met in-
stanties, die hen bepaalde faci-
liteiten kunnenverlenen. Dat
gebeurt dan niet, omdatze niet
beschikken over de noodzake-
lijke papieren. Er zijn hier ge-
noeg instanties die hen weg-
wijs kunnen maken, maar de
drempelvrees brengt de Aru-
banen er vaak toe ons te bellen
om raad. Het kabinet is voor
hen een meer vertrouwde in-
stelling".

"Er zijn bijvoorbeeld Antilli-
anen enArubanen dienaar Ne-
derland komen met een Antil-
liaanse respectievelijk Aru-
baanserijbewijs. Ze denken dat
ze met datbewijs hier kunnen
rijden, maar op dat moment
zijnze in feite al in overtreding.
Dat mag niet. Wordt zon Aru-
baan met een Arubaans rijbe-
wijs hier aangehouden, ont-
staat vaakeen heel vervelende
situatie. Hij ziet zich ge-
confronteerd met autoriteiten,
diehij nietkent. Derijks- poli-
tieman in Nederland heeft een
bepaalde manier van optreden
en handelen; zakelijk, over het
algemeen wil hij snel tot af-
handeling overgaan. De Aru-
baan wil het hoe en waarom
van zijn overtreding weten,
krijgt niet voldoende antwoord
en klopte dan bij ons aan. Wij
stellen hem dan gerust".

Als het aan Wilms ligt, zal
minister Merryweather even-
tuelepolitieke stormenmoeten
doorstaan. "In datgeval zou ik
hethetprettigste vinden alshij
kon blijven, want hij doet het
uitstekend. Eens in deveertien
dagen is erkoninkrijks- minis-
terraad en daarinkomt Merry-
weather op voor de Arubaanse
belangen. Dat heeft hij met zo-
veel verve gedaandathetnet is
alsofAruba al jaren in dat col-
lege participeert".

Er is geen wantrouwen meer
tussen de Antillen en Aruba.
De polemieken zijn tot een mi-
nimum teruggebracht, nu bei-
derijksdelen elkaar lerenken-
nen. Ook deverhoudingen bin-
nen het koninkrijk zijn sterk
verbeterd, is de opinie op het
kabinet. Wilms: "De status
aparte doet na twee jaarrecht
aan dekoninkrijks-verhoudin-
gen. Arubaheeft devrijheid ge-
kregen zich te profileren en
maakt er gebruik van binnen
de marges van het Statuut.
Driejaarna de sluiting van de
Lagokunjestellen:dievrijheid
is persé nodig geweest".

een politieke functie. Door-
gaans wordt de ambassadeur
van de zendstaat niet vervan-
gen als daar een politieke
machtswisseling plaats vindt.
De ambassadeur is een be-
roeps- diplomaat, onafhanke-
lijk van welke politieke schom-
melingen ook. De functie van
gevolmachtigd minister
maakt deeluitvan eenpolitiek
akkoord. Als morgen het Aru-
baanse kabinet valt, zal de
functie van de gevolmachtigd
minister aan de onderhande-
lings- tafel opnieuw bekeken
worden".

Een blik vooruit naar 1996
leert, dat indatjaarhethuidige
kabinet een ambassade zou
moeten worden, als de totale
onafhankelijkheid op die da-
tum eénfeit zou worden.

Wilms: "Nou, alsdit een am-
bassade zou moeten worden,
moet er heel wat veranderen.
De gevolmachtigd minister
heeft geen diplomatieke, maar

De afdeling economische ac-
quisitie en investerings- be-
vordering vormteen nietonbe-
langrijke poot van hetkabinet.
Deopeningvan dieafdelinggaf
een toevloed aan extra
werkzaamheden. Maar, zo be-
nadrukt men op het kabinet,
voor deArubaanse regering is
die afdeling belangrijker dan
voor de ondersteuning van de
gevolmachtigdminister. De af-
deling local iseert mensen die
in investeringen op Aruba
geïnteresseerdzijn.

Als er binnen eenmaand bij-
voorbeeld twintig investeer-
ders naar Aruba zouden gaan,
is datvoor die afdeling een ge-
weldigesucces eneen pluspunt
voor Aruba. Maar de ko-
ninkrijks- ministerraad is in
dit soort details niet
geïnteresseerd. Wel als die
trendzichvoortzeten dehele fi-
nancieel-economische situatie
van het eiland beter wordt.

"Daarnaast regelen we hier
de betalingen dierechtstreeks
voor rekening van Aruba ko-
men, zoals de kosten, verbon-
denaan debezoeken van minis-
ters en Statenleden.Verder
maken we hier kosten om het
product Aruba als toeristenei-land aan de man te brengen.
Ook zijn er studenten, die val-
len onder de wet op de studie-
financiering in Nederland.
Aruba vult dan de bedragen
aan. Dat zijn zo van die dingen
die hier omgaan en daar heb-
ben we de handen vol aan", al-
dusCroes.

BURSALEN
Een andere groep Arubanen

in Nederland zijn de bursalen,
de studenten die meteen beurs
in Nederland studeren. Alex
Crocs van de afdeling Finan-
ciën vertelt dat zijn staf de ad-
ministratie bijhoudt van onge-
veer 470 bursalen.

PR-HOEK
"We hebben er goede zaken

gedaan. Alleen al het op de
«aart zetten van ons eilandv°or een groot internationaal
gezelschap is voor ons van on-
vatbare waarde", steltde mi-
nster. Maar mondreclame is
a»et voldoende. We hebben nu
°°k twee externe adviseurs, die
!JP basis van een maandelijkse
'cc" bepaalde zaken aandra-gen. Ik heb zelfaltijd grote be-
ar»gstelling voor public relati-
°ns gehad en bekijk alle voor-
stellen uit de pr-hoek. De ad-
v »ezen worden hier zoveel
legelijk vertaald naar Aru-
baanse begrippen. Dat werkt
*°t onze volle tevredenheid",
a»dus de minister.

Na twee jaarkabinet weten
Nederlanden derest van Euro-
Pa wie er in dePaleisstraat 6 in
"en Haag zetelt. Niet meer

maar Aruba. De grote-
re bekendheid van het eiland
!■& zijn vertegenwoordiging in
Nederland hebben geleid tot
een grote stroom telefoontjes
|}itverscheidene Europese lan-

Fransen, Belgen en
yestduitsers bellen regelma-
'B om informatie.

'Als we ons hier presenteren
j?'seen efficiënt geheel dandenk ik dat het mondelinge
£°ntact derest doet en er tele-foontjes binnenkomen uit lan-<leii, waaruit we nooitreacties

hadden", alduswüms.

Volgensmr.B. Wilmsvan
de afdeling algemene juri-
dische zaken van het kabi-
net zijner omstreeks 10.000
Arubanen in Nederland.
Naar zeggen zijn er inmid-
dels al weer 3.000 tot 4.000
geremigreerd. Volgens
Wilmszijn deArubanen, die
na de sluiting van de Lago
en uit angst voor de gevol-
gen van de Status aparte

HET KABINET van de gevolmachtigd
minister van

Aruba gaat op verzoek van
de regeringen Oranjestad
pogen alle in Nederland
woonachtige Arubanen te
registreren. Het kabinet
doet dat onder meer door
middel van het informatie-
blad «Noticiero», waarop
Arubanen in Nederland
zich kunnen abonneren.
Verder is de jaarlijkseAru-
badag een middel voor het
kabinet een inventarisatie
te houden van deArubanen
in Nederland en de wensen
diebij hen leven.

naar Nederland vluchtten,
weer vrij snel teruggekeerd.

"We hebbengrafieken op-
gesteld,waaruitblijkt dater
een duidelijke interesse
voorterugkeeris". Vooral in
Lelystad in de nieuwe pro-
vincie Flevoland en in Spij-
kenisse bij Rotterdam zijn
grote groepen Arubanen.
Het kabinet wil vooral on-
der hen voorlichtings- bij-
eenkomsten houden. "We
hebben gemerkt, dat ze
slecht zijn voorgelicht over
wat er op Aruba gaande is.
We gaan ze vertellen dat ze
zich snel moeten opgeven
als ze bereid zijn terugteke-
ren. We willen weten welk
vak ze beheersen. Zijn ze
timmerman geweest, dan
kunnen ze terug, want «r
wordt dekomende jarenveel
gebouwd. Zo nodig kunnen
ze zich laten bijscholen. Dat
brengen we ook in kaart".

"We krijgen van de Ne-
derlandse overheidhiervoor
alle medewerking. Zo krijg
je een stel gemotiveerde
Arubanen. Degenen, die
hier blijven, zullen het ma-
ken. De Arubaan heeft van
huis uit een geweldig stuk
dadendrang meegekregen
en een groot incasserings-
vermogen", aldus mr.
Wilms. "We hopen datze er
bij terugkeerhunschouders
onder zullen zetten. Ze we-
ten nu wat Nederland is".

TIMMER
Henk Timmer, hoofd van de

afdeling economische acquisi-
tie zegt zich in Den Haag als
een vis in het water te voelen.
In februari jongstleden tijdens
het koninklijke bezoek aan
Aruba sprak hij hetgevolgvan
de vorstin nog toe met uitge-
breide informatie over heteco-
nomische wel en wee van Aru-
ba. Korte tijd laterreisde hij af
richting Nederland om zijn
nieuwe taak op te vatten. Mu-
ziekliefhebber Timmer is een
vaste klant in het nieuwe
Haagse muziektheater.

"De winter wachten we hier
maar even af',zegt hijmeteenblik naar boven op de grijze
massa dieDen Haag desombe-
re najaarsaanblik geeft. "We
krijgen veel verzoeken om in-lichtingen overvestigings- mo-
gelijkheden. Men krijgt de in-druk datAruba zich behoorlijk
aan hetopwerken isuithet dal,waarin het zat na de sluiting

BEGRIP
"Aan de andere kant zoeken

wij dan contact met de autori-
teiten hier en proberen begrip
tekweken voor de situatie van
zon Arubaan, die te goeder
trouw in overtreding is en
voortdurend specifiek Neder-
landse problemen op zich ziet
afkomen", legt Wilms uit.

Ook ophet terreinvan decri-
minaliteit zijn er legio proble-
men. In Nederland wordt he-
laas maar al te vaak gegenera-
liseerd: allebuitenlanders deu-
gen niet, zijn crimineel, ge-
welddadig. Als zich problemen
voordoen, staat de Arubaan
vaak erg geïsoleerd. Een bu-
reau voor rechtshulp is duur,
en bedient zich bovendien van
een vreemde taal, waarin de
Arubaan zich nogonvoldoende
kan uitdrukken. Op het kabi-
net wordt hij in zijn eigen taal
te woord gestaan en daar kan
hijzijn verhaalvanatotzkwijt.
Telefoontjes naar het kabinet
hebben vaak dezelfde teneur:
verlies van rijbewijs, proble-
men met het paspoort en het
contact met dejustitiëleautori-
teiten.

In verschillende Neder-
landse huizen van bewaring
zitten nu Arubanen hun straf
uit. Ze worden niet zelden de
dupevaneenonjuistebehande-
ling. Ze zijn vaak verstoken
van bezoek, want hun familie
zit 10.000 kilometer verder.
Ookin ditsoortzakenkomt het
kabinet tussenbeide.

"De Nederlandse manier

HULP
Lorraine Croes, telefoniste-receptioniste op het kabinet,yar»gt de telefoontjes en bezoe-

kers op. "We krijgen allerlei
B°orten telefoontjes", vertelt■ "Het gaatom sociale kwes-
ies,ominformatie overtoeris-
Sche mogelijkheden enz. Ik

/^dhet interessant werk. Het
"ordt wel met de dag drukkern u»tbreiding van dereceptie

ntra ]e lijkt me geen over-
pHgeluxelangzamerhand. Ik
£>°Pdathetgauwkomt. Ikkan

wat hulp gebruiken", be-kent ze.
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van leven is totaal anders dan
op Aruba. Zakelijker, minder
familiaar.Wij proberen toch de
indruk te geven dat hoewel
Den Haag dichterbij is dan
Oranjestad er via ons kabinet
toch een stuk Arubaanse ge-
voel in beide richtingen
stroomt", aldus Wilms.



De stand van de parapsychologie
Wonderen in onze tijd:

Eveneens enkele jarengele-
dendeedde TranscendenteMe-
ditatie (TM)-beweging van
zich spreken doordat zij voor
hen, die al enige tijd TM beoe-
fenden en tienduizend gulden
teveel hadden, een siddhi-
cursusgaf.Enkelekunstjes die
je daarbij kon leren, zijn: klei-
nerworden dan een atoom, net
zo grootworden als het univer-
sum en het fameuze "hoppen",

eenmalige"schokgolf diedoor
het land trok waar Geiler met
zijn performance voor de TV
had gebracht: kinderen kon-
denopeens ookbestekoftinnen
borden dubbelvouwen zonder
klaarblijkelijk krachtsinspan-
ning, sleutels pasten na de pa-
ra-show niet meer in het daar-
voor bestemde slot, en ga zo
maar door.

mee beginnen. Los van dit al-
les: het schijnt buiten kijf te
staan dat nogal wat mensen
zich in hun leven wel eens tot
een magnetiseur of zo wenden
en datvelen van hen zeggen er
baat bij gevonden te hebben.

TELEKINESE, oftewel:
wonderbaarlijke voortstuwing.

Enkele jaren geleden maak-
te dejongeIsraëliUri Geilerfu-
rore invrijwel dehele Westelij-
ke wereld. Voor het oog van de
camera waarachter miljoenen
TV-kijkers, verboog hij bestek
door er zachtjes over te aaien,
kompasnaalden draaiden zon-
der dat de aardmagnetische as
hetzelfde deed, kapotte klok-
ken en horlogeskreeg hij weer
aan de praat zonder ook maar

Bovendien verschenen in die
tijd de boeken over "Parapsy-
chologische Ontdekkingen
achter het IJzeren Gordijn"
waaruitbleek datdezewonder-
baarlijke bewegingen niet
slechts te interpreteren waren
als afwijkingen ten gevolge
van hetKapitalisme. Voeg
daarbij de Heilige Boeken die
in de loop dereeuwen versche-
nen zijn, zoals de Bijbel en de
Koran, debiografieënvan ver-
maarde Indiase en Tibetaanse
Yogi's, zoals dievan Milarepa,
die een leerling van de grote,
maarstrenge,yogi Marpa was,
èn de talloze andere getuige-
nissen van alle tijden over de
krachten van mediums en
meisjes in de puberteit, dan
valt niet te ontsnappen aan de
gevolgtrekking dat veel men-
sen oprecht geloven in het be-
staanvan vermogensvan men-
sen om dingen te laten bewe-
gen zonder gebruik te maken
van denormalefysische princi-
pes daartoe.

eindje verder weer neer te ko-
men(dit laatste zou ik zelf ook
erg graagwillen kunnen, doch
ditterzijde).

Deze,ensoortgelijke,vragen
worden meestal ofwel met een
volmondig "ja" ofwel met een
uitgesproken "nee" be-
antwoord.Bijna iedereen is ge-
lovige: men gelooft vast in bo-
vennatuurlijke zaken, of men
gelooft met evenveel stellig-
heid dat paranormale ver-
schijnselenzich juistniet voor-
doen.Eenzelfde situatietreedt
op*bij vragen op (puur)
godsdienstigterrein: veel men-
sen geloven echt in God, veel
andere mensen zijn
hartstochtelijk atheïst. In dit
verband zijn twee zaken de
moeite van het bestuderen
waard; de eerste is, uiteraard,
wieernou eigenlijkgelijkheeft
bij al die problemen, en de
tweede vraag is, waar dat ge-
loof, met name van de mensen
die géén gelijk hebben, van-
daan komt en hoe het stand
houdt; in dit artikel blijft die
twee vraag verder buiten be-
schouwing.

GEBEUREN ER HEDEN
ten dage nog wonderen?
Wonderen zoals bijvoorbeeld
Jezus ze verrichtte? Zijn er
mensen die anderen kunnen
genezen op miraculeuze wijze,
diekunnen wandelen over het
waterof diekunnen "zien"wat
anderemensen denken?Zijner
geesten die mensen lastigval-
len of juist inspireren? Zijn er
mensen die toekomstige ge-
beurtenissenkunnen voorspel-
len?Bestaaner vliegende scho-
tels met alspiloten wezens die
over wonderbaarlijke
krachten beschikken (en vol-
gens verslagen vooral
geïnteresseerd zijn in vrouwe-
lijk schoon)? Kloppen horo-
scopen?

WONDERGENEZINGEN
Tijdens een symposium over

paranormale geneeswijzen
werdooit dooreen grappige in-
leider opgemerkt dat een arts
iemand is diepoogt te genezen,
terwijl een genezer geneest.
Met andere woorden: wie ge-
neest, heeft gelijk. Dit soort
kreten doethet goed in het pa-
ranormale circuit, maar he-
laas: zo zitten de zaken niet in
elkaar. Veel meer dan een
woordspelletje is het niet. Im-
mers, waar het niet om gaat is
de vraag of genezers genezen
(per definitiedoenze datname-
lijk) maar de vraag of zij die
claimen wondergenezingen te
verrichten ook echt iemand
van zijnofhaarklachten afhel-

Welnu, laten wij ons eerst
ontdoen van de religieuze
showmasters die bijvoorbeeld
als TV-dominee hunriante sa-
laris en attractieve secretares-
se bijeenkakelen en onder vele
herhalingen van "Hallelujah"
en "Praise the Lord" goedgelo-
vige contribuanten aan het be-
tasten zijn. In de eerste plaats
is hun uitgangspunt volstrekt
onlogisch: waarom zou God ie-
mand die Hij eerst flink ziek
heeft gemaakt, plotseling, als
het voor deTVkomt, willen ge-
nezen,en éls deHeeraliemand
zou willen genezen, waarom
laat Hij die persoon dan eerst
ziek worden en waarom laat
Hij al die andere zieken aan
hun droeve lot over?

Bovendien genezen zij echt
niet zo bijzonder goed. De gooc-
helaar en onderzoeker van pa-
ranormale claimsJamesRandi
heeft tientallen en nog eens
tientallen gevallen onderzocht
waarbij zulk een genezing
werd verkondigd. Resultaat:
het paranormale behoefde in
geen enkel geval als "verkla-
rende factor" te worden ge-
bruikt. Als voorlopige conclu-
sie lijkt het gewettigd mensen
die de Heer èn de mammon
schijnen te dienen en die bo-
vendien zichzelf een genezend
werktuigvan Godnoemen, met
een wijde boog te passeren.

Blijven over de magneti-
seurs, aura-kundigen, irisco-
pisten, kortom de kleinschali-
ge paranormale genezers.
Artsen zijn het er in het alge-
meen over ééns datzulke men-
sen niet al te veel kwaad aan-
richten, zolangdepatientmaar
niet wordt belazerd en zolang
depatient ookin dehandenvan
de reguliere geneeskundigen
blijft vertoeven. Het aantal
verhalen over genezingen "die
deartsen verbijsterden", enzo-
voorts, is legio. Problematisch
is echter eenkritisch, goed ver-
lopend onderzoek naar het
waarheidsgehalte ervan.
Evenzeer moeilijkte verifiëren
offalsificeren ishettheoretisch
model waarvan de genezers
zich bedienen: onstoffelijke
velden, energiestromen, reso-
nanties en vibranties zijn de
meest genoemde ingrediënten
van de paranormale genees-
keuken, doch eenook maar iet-
wat materialistisch ingesteld
onderzoeker kan daar weinig

pen ènofzulk eengenezing dan
wel heus op wonderbaarlijke
weg gebeurt.

ietsaan hetmechaniek tedoen,
enzovoorts. De Westduitse pa-
rapsycholoog prof. Hans Ben-
der maakt melding van een

waarbij de cursist zonder spie-
rinspanningzich vanuit zitten-
de positie in de lucht zou ver-
heffen om na enige tijd een

(Hierop kom ik aan het eind
van dit artikel nogeven terug)-
Ook dezeorganisatie, nu,heeft
zichmethet fenomeenUri Gei-
ler, beziggehouden, uiteraard
nietmet medewerking van Un
Geiler himself, die eerder ook
al een onderzoek door enkele
kritische medewerkersvan het
tijdschrift The New Scientist
afwees. Het onderzoek van het
CSICOP is inmiddels wel zo'n
beetje afgerond,met nogal dui-
delijke conclusies. Niet alleen
beschikken zij over video-
opnames waaruit blijkt dat
Geiler (die een verleden heeft)
als professioneel goochelaar)
het paranormale wel eens wil
helpen door van de normale
wetten van de natuur gebruik

Sinds één decennium is er
een nieuwe partner in de ont-
wikkeling van de parapsycho-
logie, nl. de CSICOP
(=Committee for theScientific
Investigation of Claims of the
Paranormal), waarvan sinds
enkele maanden ook een Ne-
derlandse afdeling bestaat.Al-
hoewel veel "gelovige parapsy-
chologen" niet blij zijn met de
keiharde en niets-ontziende
kritiek die dezeorganisatie op
de parapsychologie heeft, is
naar mijn smaak een dergelij-
ke groep van goed
geïnformeerde en handige
sceptici een bittere noodzaak
om het kaf van het koren te
scheiden.

ONDERZOEK
Devraag is natuurlijkwat er

aan paranormaliteiten over-
blijft bij zorgvuldig onderzoek.
Welnu: goochelaar of niet, Uri
Geiler heeft zich, d.w.z. zijn
vermogens, diversemalen door
teams van natuurwetenschap-
pers laten onderzoeken. Twee
befaamdefysici hebbener zelfs
een artikel over geschreven in
Nature, waarbijechter denodi-
gerelativerende opmerkingen
loorderedactie ineen hoofdar-
tikel vermeld waren.

Merkwaardigbij deresulta-
tenvan het onderzoek was,dat
Geiler niet zozeer in staat was
de geplande verschijnselen te
bewerkstelligen (zoals het pa-
ranormale metaalbuigen),
maar dat er allerlei onver-
wachte gebeurtenissen optra-
den. Metname prof. JohnTay-
lor,hoogleraartheoretische fy-
sica aan hetKing's College in
Londen, vertelt vele sappige
verhalen over zijn "laboratori-
um- experimenten" met Gei-
ler.Echter, kritisch ingestelde
personen wijzen erop dat net
dezerandverschijnselen, juist
omdat ze buiten het program-
ma datdoordewetenschappers
gepland was vallen, door een
handigegoochelaarprimavoor
te bereiden zijn. Met andere
woorden: sommige ex-
perimenten "mislukken" door-
dat de controle redelijk goed
was, en anderespookverschijn-
selen traden op omdat daarop
geen gerichte controle
plaatsvond. "Neen", stellenge-
lovigen in paranormale feno-
menen dan weer, "sommige
proeven mislukkendoor de vij-
andig- skeptische sfeer die er
van een laboratorium met al-
lerlei electronica uitgaat,
waardoor de proefpersoon, in
casu Geiler, niet opzijn gemak
is".
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iets mis is evident. In Neder-
land houdt het Parapsycholo-
gisch Instituut (niet het labo-
ratorium; dat is, meen ik weg-
bezuinigd) te Utrecht zich on-
der andere met die hulpverle-
ning bezig. Op het fundamen-
tele onderzoek kom ik in de
laatste paragraafnog terug.

"degelovigen". Terwijl veel pa-
rapsychologen verkondigen
(en dat deden ze drie decennia
geleden ook al)datwelgenoeg-
zaam is aangetoond dat para-
normalefenomenen zich daad-
werkelijk voordoen, staan daar
nog vele malen méér we-
tenschappers tegenover die
vinden datgenoegzaamis aan-
getoond dat alle paranormale
fenomenenberusten opbedrog,
zinsbegoocheling, onzorgvul-
dige experimenten, onzorgvul-

BUITENZINTUIGLIJKE
WAARNEMING

Met het onderzoek naar bui-
tenzintuiglijke waarneming
(BZW) worden de meeste ex-
perimenteel- ingesteldeparap-
num Press verscheen. Helaas
vormt hetboek, datgoed in el-
kaar steekt, een illustratievan
de vervelende gevolgen die
kunnen optreden wanneer er
maar wat raak geëx-
perimenteerd wordtzonder dat
ersprake isvan eenrichtingge-
vend beginsel dat door grote
groepen van deempirische we-
tenschappers wordt gedeeld.
De schrijversvan hetboek mer-
ienzelfopdaterexperimenten
polopworden gedaan,maar dat
actheorievormingschromelijk
'achterblijft. Hypothesen wor-
den ad-hoe, en zonder merkba-
re samenhang, geformuleerd
en vervolgens "getoets", selec-

Veel hedendaagse we-
tenschappers zullen er op zijn
hoogsteenbeschrijvend begin-
sel in willen zien, iets wat zich
openbaart in verschillende fe-
nomenen, zonder het als ver-
klaring te willen accepteren.
Deechte,hard-boiled scepticus
aal zelfs dat echter nog te ver
paan. Die vindt zoiets gewoon

K" an helderzienden diepolitieel
nderzoek verder helpen, pro-

Eetieën en merkwaardige
oïncidenties(zoalsmensen dieia jarenopeens besluiten con-

tact te zoekenmeteen oude be-
kende terwijl die bekende pre-
cies hetzelfde doet): iedereen
heeft er wel eens van gehoord,
veel mensen maken zoiets wel
eens mee in hun leven. Er
schijnt daneenzinvolle samen-
hang tussen bepaalde gebeur-
tenissen te bestaan, zonder dat
die samenhang verklaard kan
worden met normale fysische
principes; kortom, er treedt
dan een a-causale, zinvolle
coïncidentieop. Deroemruchte
Zwitserse psycholoog heeft er,
samenmet defysicus Wolfgang
Pauli, de term synchroniciteit
voor bedacht, en hij zag
synchroniciteit als een verkla-
rend beginsel.
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digconclusies trekken en op zg.
wetenschappelijke artefacten.
Men kan en mag zich niet van
dit dilemma afmaken door te
stellen dat de waarheid wel er-
gens in het midden te vinden
zal zijn: paranormale fenome-
nen bestaan ofze bestaan niet!
En dezaak is (in eerste instan-
tie, althans; uiteindelijk weer
wèl, doch dat is niet triviaal)
géénkwestie van stemmentel-
lenbijeen verkiezingvóórofte-
gen hetbestaan van zulke ver-
schijnselen. Zo werkt men niet
in de wetenschap.

Alhoewel er geen midden-
weg is tussen wèl en niet be-
staan van bepaalde verschijn-
selen, is er wel degelijk een
andereopstellingmogelijk dan
deantagonistischehouding die
zowel parapsychologen als
sceptici tentoonspreiden. Een
vroege poging daartoe, zon
tien jaar geleden ondernomen
in het tijdschrift PRANA, is
een voortijdige dood gestorven,
hetgeen tot opheden tebetreu-
ren is. Voor zover ik weet is er
sinds dietijdgeen dialoogop dit

Vegelrechteonzin.Leuk, eneen
beetjecynisch in ditverband, is
dat hetfelbestreden fenomeen
van wichelroedelopen, waaro-
ver sceptici decennia lang niet
uitgelachen kwamen, onlangs
voor een deel voor de we-
tenschap verklaard is en aldus
gerehabiliteerd. Waarmeemo-
ge blijken dat scepsis ook op
zichzelf moet worden toege-
past, wil er van een we-
tenschappelijke houding spra-
ke zijn. En daar ontbreekt het
de sceptici nogwel eens aan.

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

Anders danmijn leerleester,
de illustere en veelzijdige pro-
fessor Henri van Praag, ver-
keer ik in de mening datde be-
wijslast nog steeds berust bij

gebied — die aanzienlijk meer
moeden intellectuele openheid
dan een snerende polemiek
vereist — tussen "gelovigen"
en sceptici geweest. De publi-
caties die verder van de hand
van parapsychologen verschij-
nen, waarbij aan argumenten
van sceptici geen aandacht
wordt besteed, getuigen van
gevoelens van beledigde on-
schuld, terwijl het zuivere
scepticisme toch nog altijd het
idee van intellectuele onvol-
wassenheid oproept. Het ver-
wijt dat er oogkleppen gedra-
gen worden, treft helaas beide
partijen. En daarmee is de
waarheid niet gediend.

sychologen van de straat ge-
houden. Een uitgebreid over-
zicht van hun activiteiten vin-
denwein deel 2van deserieAd-
vances in Parapsychological
Research dat in 1978 bij Ple-

tiefrapporteren schijnt geen
uitzonderingte zijnenzg. data-
massage wil ook nog wel eens
voorkomen. Al met al een in-
drukwekkende staat van
dienst voor een jongetak van
experimentele wetenschaps-
beoefening.

Toch is buitenzintuiglijke
waarneming (waarmee helder-
ziendheid en telepathie wor-
den bedoeld) juist het feno-
meen waar de meeste mensen
de minste moeite mee hebben
(niet om het te bewerkstelli-
gen, maar wel om het te ac-
cepteren als reëel verschijn-
sel). Oorlogs- oframpen- voor-
spellingen, dromen van onge-
vallen die daadwerkelijk
plaatsvinden, aanwijzingen

te maken (zij het zo mogelijk
buiten het zicht van de
toeschouwers), bovendien heb-
ben zij onder dezelfde controle
als diewaaraan Geilerbij labo-
ratorium- onderzoek onder-
worpenwas,volstrekt dezelfde
resultaten weten te vertonen,
zijhet datzij toegeven dat alles
berustte op trucs. De al eerder
genoemdeRandi verbuigt be-
stek in een frequentie waarop
Gellerjaloerszou worden, spul-
len verdwijnen enkomen weer
terugzonder dat iemand eraan
(b)lijkt te zitten, enzovoorts.
Niets paranormaals, allemaal
handigheid. Daarmee zou het
hoofdstuk "Geiler" afgesloten
moeten zijn, doch eenieder die
Weethoe hetmetdeboekenvan
«e oplichter "Lama Lobsang
Rampa" gaat (tot mijn schrik
bleken er flink wat van in de
Arubaanse Nationale Biblio-
theek tussen serieuze boeken
over paranormale fenomenen
te staan), houdt zijn hart vast
ftu Uri Geiler een nieuw boek
°ver hemzelf in Nederland
heeft laten verschijnen. Nietkopen, is mijn advies.

Dan de TM-beweging met
haar siddhi's. Allereerst valt
Jjast te stellen dater volop on-
jkrzoek plaatsvindt naar
JianscendenteMeditatieen dedaaruit volgende gunstige ef-fecten: verlaagde bloeddruk,
genezing van de slapeloosheid
e 1 zelfs een drastische ver-
anderingvan de criminaliteit
Jfchijnenvolgens onderzoek tot
'e gevolgen van TM te beho-ren. De enige pech is, dat dit
s°ort onderzoeken (voorname-
hjk ófgeheel, dat weet ik niet)
JoorTM-aanhangers in TM-
«jdschriftenofTM-boeken, die
**n deMTU-pressrollen, gepu-
bliceerd worden. Zo ook met de
Biddhi's, de wonderen die zij
*errichten, zoalshet "hoppen".
J^dertijd is er een wervend
Stekje verschenen over het

programma waar-
-1,1 foto's van zwevende TM-ers
ïjfaren opgenomen,
"oordvoerders van de bewe-eg kondigden aan dat TM-

r*°efenaars binnen enkele ja-
*&Q boven de Zwitserse meren
J'*aar in de buurt bevindt zich
hetTM-hoofdkwartier) zouden
i^ven, èn: jahoor,het Nieuwe
/'jdperk zou binnenkort aan-keken.

De laatste jaren hoor je nietveel meer van ze,
omdat de

'ddhi's toch wat blijken tegen
J.vallen. Zwevende TM-ers
//Juftog niet gefotografeerd bo-,en demooie Zwitserse meren

J^èl boven dikke matrassen,
.et zoals twee Nieuwe Revue-J°Urnalisten kort daarna; zij
*>oen echter dathet "hoppen"

een handigheidje
8—). Toch jammer, datvan.. n mooie beweging met van

le fijne idealen geen bericht
vernomen als blijkt dat

ba r°ndgekakelde wonder-, arlijkeprestatiesnietaan de
°ggespannen verwachtin-

f* beantwoorden. Dit neemt
niet weg dat de ge-

jjöe,normaleTM-beoefenaar
hevi e^n vriendelijk en waar-
Ij *dsfievend persoon kan zijn
jjj re. enkent er weleenpaar),
Wrr!r 'n andere bewegingen
~, "nt het nogwel eens voor dat
ba!-T" Publiekelijk door "de
T\ï t Wordtbekritiseerd; in de

moet men dat,
S* lk> nog leren.

Van Steren de yele meldingen
Sel Spontane spookverschijn-
j^j en > doden-kruispunten,
cic^eesten, onverklaarbare
ted k Sche storingen, "haun-* nouses", enzovoorts. Het
"e*i UldeliJk zi J'n dat een echt
H 6g tfntie-bewijs"voorteleki-
*Ulk na onmogelijk door
We Soort verschijnselen te
°Ye»Ien Za' ziJn- Daarmee zij
feiio DS niet&ezeBd dat al&emenenzoudenberustenf

echte,8 0l
i
inbeelding; het is

tera n; . ,*° dat wetenschap-(l^ 1f*vklu&tevredenzijn,en
e°edooï^etalge,meenmaarvelp 0 Kenmerkend voor de
n « spontanePK (=psychoki-
V) woord voor teleki-W: verschijnselen is, dat er
tief ° sP,rake is van construc-
St-hH- integendeel. Het
Sr. air gaat eraan> er ge-

ongelukken, mensen
u? nd °,fcomPleet ont-CïS. eUlcht is hulPverle-Vr!u soortverschijnselen

iaajV? Veelbelangrijkere
W * dan fundamenteel we-W7\aPPelijk onderzoek, im--8 dat er in zulke situaties

11) Het sceptische standpunt
wordtviermaalperjaarin het
clubbladvan deSCICOP, The
Skeptical Inquirer (New
York), hard gemaakt. Doug-
las Hofstadter schrijft hier
naar mijn smaaktoch watop-
pervlakkig overin hetverder
meesterlijke Metamagical
Themas (Penguin,
Middlesex, Engeland, 1985).
12)Last but not least: wonde-
ren van TM, fotografisch be-
wezen en al, in....drs. N.
Schulte: Siddhi's: zweven
naar ideaal leven (MIU
Pers, Den Haag, 1977).

W.Y. Ëvans-Wenz: Milare-
pa, degrote Tibetaanse yo-
gi (Ankh-Hermes, Deventer,
1975).

0 Brian Inglis, die in Natu-
ral andSupernatural (Ab-
acus, Londen, 1979) inder-
daad een "history of the Pa-
ranormal from Earliest Ti-
mes to 1914" op spannende
wijze verwoordt.

Dr. J.J.Poortman, die in
zijn vierdelige"Vehiclesof
Consciousness" (Ka-
lakshetra Publications, Ma-
dras, India, 1978)dehistorie
van opvattingen overstoffe-
lijke meervoudigheid zoals
die leefden in India, China
en Europa, beschrijft en
analyseert, èn:

* Twee uitmuntende
schrijvers over de geschie-
denis van het paranormale
zijn:

9) Nogal wat naïef geloof
spreidt Nona Coxhead ten-
toon in haar Mindpower
(Penguin Books, Middlesex,
Engeland, 1977)- Vooraf
schrijft zij nog: "While the
over-all themeofthisbook re-
presents the author's view-
point, its spectrum offact, in-
formation and theory is not
based on her personal opini-
on".Wie isdanverantwoorde-
lijk, zo vraag ik mij af.
10) Over miraculeuze zaken
bij andere volken gaan bij-
voorbeeld: Alexandra David-
Neel: Magic andMistery in
Tibet (Dover, New York,
1971(1932),alsmededelucie-
de geschriften van Carlos
Castaneda, de tover-
naarsleerling. Dccl 1vanzijn
serie was: The Teachings of
Don Juan (Penguin,
Middlesex, Engeland, 1970),
maarveel leukervond ik: Ta-
les of Power (Touchstone,
NewYork, 1974), datalsvier-
de boek van Castaneda uit-
kwam. Over een moeizame,
maar wonderbaarlijke, "in-
wijding" in Tibet leze men:

6) Een beknopt beeld van de
wetenschap van het occulte,in: Hans Bender: Parapsy-
chologie: ihre Ergebnisse
und Probleme (Fischer,
Bremen, Duitsland, 1976).
7) Fysici spreken zich uit in:Laura Oteri (cd): Quantum
Phusics and Parapsycho-
logy (Parapsychology Foun-dation, New York, 1974).
8) Een voorbeeld van hoe het
niet moet treffen we aan in:
John White & Stanley
Krippner (eds): Future
Science (Anchor Books,
1977). Veel geschreeuw, wei-
nigwol!

LITERATUUR, waarvan gebruik
is gemaakt bij het sa-

menstellenvan ditartikel:
1) Parapsychologie vanuit
antropolisch, en ook religieus
perspectief, treft men aan in
het omvangrijke oeuvre van
prof. Henri van Praag. Men
raadplege zijn tiendelige Pa-
rapsychologische Biblio-
theek, diein dezeventiger ja-
ren bij Meulenhoffverscheen
(Baarn), alsmede devierdeli-
ge serieAlleswordt anders:
perspectieven en toepas-
singenvan deparapsycho-
logie(Meulenhoff, Baarn).
2) Voor gegevens over ex-
perimenteel parapsycholo-
gisch onderzoek, en ook voor
wat "theorieën" kan men te-
recht bij: Stanley Krippner
(cd): Advances inParapsy-
chologicalResearch II:Ex-
trasensory Perception Ple-
num Press, New York, 1978).
3) Nog twee aardige inleidin-
genvan "gelovigen"zijn:Paul
Uccusic: Buiten Ruimte,
Materie en Tijd (Gottmer,
Haarlem, 1978), en Stuart
Holroyd: PSI en de be-
wustzijns- explosie (de Fon-
tein, Baarn, 1977).
4) letwat onsamenhangend,
maar wel informatief, vond
ik: Martin Johnson: Parap-
sychologie: onderzoek in
de grensgebieden van er-
varing en wetenschap (de
Kern, Baarn).
5) Uiterst leesbare opstellen,
alsmede een verklarende
woordenlijst,van dehandvan
bekende parapsychologen
treft men aan in: JohnBeloff(red): Parapsychologie Van-daag: nieuwe vormen van
onderzoek (Lemniscaat,
Rotterdam, 1975).
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Het ligt dus in Skandinavië,
tussen Zweden en Rusland.
Een Europees land metweinig
Europese trekken, en ontegen-
zeggelijk beinvloed door de
Oosterbuur, de Sovjetunie,
waarmee het een ge-
meenschappelijke grens heeft
van 1.200 kilometer. Finland
heeft nog geen 5 miljoen inwo-
ners, waarvan ruim een half
miljoen indehoofdstadHelsin-
ki woont. Helsingfors, mag je
op zijn Zweeds ook zeggen. De sport-evenementen zijn

deenige gelegenhedenwaarbij
sprake is van ge-
meenschapsgedrag. Atletiek,
ijshockey en basketball zijn de
meest favoriete sporten, en na-
tuurlijk de ski-sport. Schaat-
senis alleenvoor kinderen.

Ook in de ziekenhuizen is
veel te doen. Finland heeft ook
het hoogste percentage har-
taanvallen op haar naam
staan, en niemand wil toege-
ven dathet te makenkan heb-
ben met de sauna-cultuur die
hun nationale specialiteit is.

Ook is verrassend te horen,
datvan ieder vier werknemers
er één onder behandeling is
van een psycholoog ofpsychi-
ater.

Het land telt ongeveer
30.000 meren en bijna het-
zelfde aantal eilanden en ei-
landjes langs de kust van de
Baltische Zee. Sommige van
deze eilandjes zijn juist groot
genoegomplaats te bieden aan
een paar bomen (natuurlijk
Berke-bomen) en andere heb-
ben er een of meer hutjes of
huisjes op staan, vaak
compleet met sauna. Deze ei-
landjes dienenvaak tot zomer-
verblijfvan deFinnen diein de
stad wonen.

gSlfeftf^rï: ~3: - Merry Christmas — Happy New Year
'lIPj.sS> - Thanks foryourpatronage

' /W.\\\V In 1988 again at your service W^*k

"i»' i, Maynard's Agencies
f ! -)k'. (Rupert Maynard)
|f;,J ' Sint Maarten.

ft .jyÉly^^, Merry Christmas- fIWJ 101ILJ lUf/ Happy New Year ff Wm^^m^j ff /ÈülmlÏMMyMmmWmmËL ?^^^^^^^^ ff% /Jf H i^^l ife> VoorsPoedi9 Nieuwjaar J[
I Bon Pascu - f
4. T/l/f \\Êm\\\V// BonArïaNobo f'
f (k) Thanks for $
# /// \& x'/jW yourpatronage. $f

* n 'ftft \W I8 ll\ CJ^J 1 ]//// Hope to be soon fjj
$V\ lil/// inAruba again. 'f'

f Sflmi Sint Maart*" fI (\ iÊ? Sweepstakes f
ftrièCjï^siöJsö«>«SèOKS^»3?^» JCiièD^^&öftsièöSss&>

Vlakbij de Noordpool, zei de
ander. Geen idee, zei nummer
drie.

Het aantal lezers van de
Amigoe datooit eensKerstmis
heeft gevierd in Suomi, is
waarschijnlijk op één hand te
tellen. Sommigen weten
misschien nieteens,waar Suo-
mi ligt. Tussen haakjes: je
spreekt het uit met het accent
op de eerste lettergreep. Suo-
mi, een naam diebij onsnietzo

is ingeburgerd. Wij zeggen
doorgaans Finland. En ook dan
is de geografische ligging niet
voor iedereen duidelijk. Ik her-
innerme datongeveertien jaar
geleden koningin Elisabeth
van Engeland met haar ge-
maalprinsPhilip eenstaatsbe-
zoek bracht aan Finland, waar
de bejaarde Uhro Kekkonen
(accent op de eerste let-
tergreep) toen al twintig jaar
president was. Bij gelegenheid
van dat bezoek was een tv-
ploeg van deBBC inLonden de
straat opgegaan om voorbij-
gangers te interviewen. Ofze
wisten waar Finland lag? Er-
gens in de buurt van Groen-
land, zei deeen.

Dit land van de midzomer*
nacht,waar demeest noordehj'
ke deel de zon praktisch niet
ondergaat, evenzeer het land
van demidwinternacht, als de
zonpraktisch nietopkomt.o°*
in het meer zuidelijke deel van
het land, waar de hoofdstad
Helsinki ligt, gaat in decembf
de zon niet op vóór elf uur s
morgensengaatweeronderonl
drieuur's middags.

Pas opheteindvan december
gaan de dagen weer lange»"
worden een bevrijding uit de
duisternis.Er komt méér lic»1*
enméérwarmte.Erkomt meer
uitzicht naar buiten, een be-
vrijding uithet leven in desta"
met zijn kunstmatige licb>
Geenwonder datmen dekomst
van het licht gaat vieren^
Kerstmis, het feest van licht.

Het hoogtepunt is de
kerstmaaltijd. De Finse keu-
ken is uitmuntend, maar Je
moet weleenvisliefhebberzijn-
Allerlei soortenviskomt er aan
tepas, enop alle mogelijke ma-
nieren klaargemaakt. He
hoofdgerecht met Kerstmis &
geen kalkoen of ham, maar
stokvis en hardgekookte e»e'
ren (eieren koopje er perkilo en
niet per dozijn).

De kerstmaaltijd wordt ge'
bruikt in de intiemekring vf**de familie. Bij hoge uitzonde'
ring worden er gasten toegel 3'

ten. Als dieerzijn, zeggen zen,
afloop "Kiitos" of "Kitoksi* >

wat zoveelbetekent als"dank
wel".
En jezegt het niet alleentegelJ
de gastvrouw, maar tot ie°:
reen die aan tafel zit. Maar J

menselijker. Met dekomst van
het nieuwe licht in de natuur»
viert men dekomst van het
nieuwe Licht dat nooit zal do-
ven: het Licht der wereld.

Het christelijk geloof sim*
zich dusbij denatuur aan, en m
Suomi wordt dit aan den Ujve
ervaren

Wij weten niet wanneer Je-
zus geborenis.Men had daarin
deeersteeeuwen van hetchris-
tendom niet zon belangstel-
ling voor. Het Paasfeest als
heilsfeit van de volwassen
Christus had alle aandacht.
Pas in de derdeeeuw ontstond
het verlangen om Jezus' ge-
boorte apart te gaan vieren.
Door de omstandigheid dat
men Jezus' geboortedag niet
meerkende, wasmen vrij daar-
voorde meestzinvolle datumte
kiezen. Men nam spontaan de
tijd van het jaar dat de dagen
gaan lengen. Zo zijn 25 decem-
ber en 5 januari sinds onheug-
lijke tijden de data van Jezus'
eerste verschijnen.

Men verving hiermee hei-
dense feesten, zoals het Ger-
maanse feest van de "Zonne-
wende". Maar dat is bij-
komstig. De diepste reden is
veel eenvoudigerenalgemeen-

KERSTDATUM
Misschien wordt nergens de

zinvolheid van het kiezen van
de kerstdatum meer ervaren
dan juist in dit merkwaardige
land.

PRIMITIEF
De helebevolking is zeer na-

tuurgericht en voelt zich on-
wennig in hetstadspatroon. De
Finnen verstaan niet dekunst
van het stadsleven iets aange-
naams te maken. Ze geven de
voorkeur aanhetprimitieve le-
ven op het platteland, omdat
het hen activeert daar ze alles
zelfmoeten doen. Ook geefthet
hen het gevoel dichterbij hun
voorouders en in directer con-
tact met denatuur te staan.

Daarkomtbij, datze nietge-
steld zijn op sociale contacten,
met uitzondering van hun di-
recte familie. Opeen eilandjeof
op het platteland hoeven ze
zich aan niemand te storen. Ze
verlaten dus de stadzo gauw ze
dekanskrijgen. De stad is dan
voor de toeristen, die van het
Finsefamilielevennietsterug-
vinden. De Finnenzien de stad
als een noodzakelijk kwaad. Je
hebt de stadnodigom dekinde-
ren naar school te laten gaan,
om detandarts en de dokter te
kunnen bezoeken enom mee te
doen aan sportactiviteiten.

Ontwerp Voorpagfaaiaa Uascfeoten
-^-

i ii

iiSmj^Êz^-^--_""— Beste wensen voor allen op St. Maarten
jïhSkKt.^-.:— in het bizonder voor onze vrienden en relate
?llmsHs>'> "** van deBenedenwinden.
/W.u'vV6 jarencatering servicebijdrage aan St. Maarten-

\\\ ' ■**.)/** RENE N.W. FLORIJN
fjjU fii^ OWNER RENAR N.V.

f; i *' CAFE ROYAL and EAT ROYAL
X "\f~\_f' ROYAL PALM PLAZA y
’■'[,, | Sint Maarten.

GEBIT
Tandartsen en tandtechnici

hebben het ontzettend druk in
Finland, 's Werelds hoogste
percentage suikerverbruik is
dan ook daar te vinden en van
de mensen boven de 35 jaar
heeft slechts 15%zijn eigen ge-
bit nog.

Éjjpg^-""' . V. : . St. MAARTEN

llt^ ;f^f*^mt Patriotic
'|'" ' ' miwr Movement
'li lit

f!
I haarkiezers, aanhangers en de geheleAntilliaansebevolking

!!;!' ZaligKerstfeest ~ Voorspoedig 1988
I j MerryChristmas -HappyNew Year
' <; i Bon Pascu - Felis Ana Hobo

i

i
Dank voorhetinonsgestelde vertrouwen,ookin 1988gaanwijdoordebeW1'

j ' genvan deBoyenwinden inhet algemeenen SintMaarten in het bijzonder te

; | verdedigen.
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_.~^~~ "Ar --«^

ï■■:!<■*.&"&' . auy i -lllU-tJlJfiiC.. -■-, l.i'V'Mt' ...ïMiiinoIIUm'tÉWRWIIIIÉTIiB

e-^ssyy^ «gfl^Vr ■■";■■■ "». "':'7KlWróf^olffl

êAt
this special timewe wouldlike to thankyoujlying

WINAIRfrom St. Maarten to Saba andSt.Eustatius.
Alsofor choosing thefirst Antillean Airlinefrom St.
Maarten to other destinations in the Eastern Carib-

Merry Christmas

. Happy New Year

iiiiß
—*

WINDWARD ISLANDS AIRWAYS INTERNATIONAL N.V.
P.O. BOX 2SB " PHILIP9BURG . ST. MAARTEN, NETHERLANDS ANTILLES
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Heeft geen hand. Alleen wan-
leer je de eerste keer aan ie-
mand wordt voorgesteld, geef
feelkaardehand.

men. Inverre oorsprongschijnt
hetFinsenigeconnectie teheb-
ben met Hongaars enTurks en
is zelfs voor bedreven linguis-
ten een uiterst moeilijke taal.
Bepaalde letters die voor ons
als vanzelfsprekend er bij ho-
ren, komen in hun alfabeteen-
voudig niet voor, zoals de let-
ters b,d,f, en z.

Isa meidan, joka olet tai-
vaissa.
Pyhitetty olkoon sinun ni-
mesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan
paalla niinkuin taivaassa.
Anna meille tana paivana jo-
kapaivainen
leipamme.
Ja anna meille anteeksi val-
kamme
niin kuin mekin annamme
enteeksiyelallisillemme.
Alaka saata meitakiusauk-
seen,
vaan paasta meidat pahasta.

Silla sinun on valtakunta ja
voima
jakunnai iankaikkisesti.
Aamen.

Een internationaal woord
als "bank" wordt in het Fins
"pankki".Wanneer jeweet, dat
"isi" het woord is voor "vader",
kun jeer misschien achterko-
men, dat de tekst in het ne-
venstaandkadertje, niets min-
der is dan het "Onze Vader".

Er bestaan geen woorden in
het Fins voor ja en nee. Wan-
neer ze een vraag beantwoor-

Het meest heb ik dat ervan,
toen op een bepaalde dag mijn
gastheer, die niet alleen mijn
gids, maarvooral ook mijn tolk
was, bezet was met andere be-
zigheden. Ik stapte toenalleen,
even buiten Helsinki, om-
streeksluchtijdeenrestaurant
binnen om ietste gaan gebrui-
ken. Toen ik daaraan eentafel-
tje zat en naar dewaterige zon
staarde, kwam dekelner naar
me toe en overhandigde zwij-
gend de menukaart. Met een
gezicht alsof ik alles begreep,
bestudeerde ik de daarop be-
schreven gerechten. In werke-
lijkheid zocht ik koortsachtig
naareen woord datmij althans
enige aanknopingspunten zou
geven met demij bekende we-
reld. En plotseling zag ik het:
het was het enige woord op de

VERTALINGEN

"Stroganoff', zei ik, meteen
air, alsof ik net zo goed iets an-
ders hadkunnen bestellen. Het
klonk blijkbaar geloofwaardig,

Ik wenkte dekelner, en om-
dat deFinnen geenmensenvan
veel woorden zijn, was voor
hem één woord voldoende, en
viel ik niet als onwetende door
de mand.

hele menukaart, dat me be-
kend voorkwam.

den, herhalen ze de vorige zin
bevestigend of ontkennend.
("Heb je goed geslapen?" "Ik
heb goed geslapen")

Het is de parlementsleden
echter toegestaan de Zweedse
woorden "ja" en"nej" te gebrui-
ken, maar alleen wanneer iets
in hetparlement in stemming
wordt gebracht.

Kerstmis in Suomi, is heel
danKerstmis in de tro-

kb, met Bon Paseu's en abra-
j°'s. Het hoogtepunt van de

kerstviering isnietdereligieu-

*kerkdienst, althans voor de
besten niet. De Finnen zijn

?let religieus en nog minder, Er is eensoortreligiositeit in
|jUn bewondering voor de

en met name de
van het licht. Als de

langzijngeworden en de
het toelaat, kun-

T 1» ze urenlang op een bankje
in het park, zonder een

*°ord te zeggen. Én ze staren
"^ar de zon die op de berkebo-

schijnt.
A'S er 20 mensen in hetpark

?to>zitten ze op20verschillen-ae bankjes. Niemand zoekt
intact met deander, maar al-
,eö zoeken contact met het
«cht.

RELIGIE
"etkerkelijk leven staat op

!*? laag pitje. Van de hele Fin-
p bevolkingbehoort95% tot de
v^herse Staatskerk, maar
81echts 2% praktiseert.
, De overige 5% is aldus ver-

-2*7eld: 2% behoort tot de
T^odoxekerk, 2%behoort tot
*6en enkele kerk en 1%is aan-
poten bij andere dan de Lu-
ikse en Orthodoxe kerk. Zo
:estaat het katholieke. ° ksdeel uit 0,1% van de be-

c,r. zijn in heel Finland 5 paro-
dies die bediend worden door
i ederlandse priesters. Op de

wereld is er 1 Finse pries-
hr> die aangesloten is bij deanse paters Dominicanen,
i verbonden is aan een we-

instituut.

KERSTKRANT

6eJs?eWend ziJn, dat je op het
de|^gezicht denkt dat ze op
W-V^kerij eenfundamentelejpsinghebben gemaakt.
Voo,l adyertenties zullen de
pia!fa^na's, gevolgd door hetgelijknieuws,
tijd? komt al-
-6eö „ emaal °P het eind, als
al8o;oort aanhangsel. Het is
<W, Ze daarmee willen uit-
feld J^-nietderestvandewé-
Vee] fnebben we eigenlijk niet

TAAL
JWVa?ti>ren8t ons °P de
«la* T *aal> die zich zeer snel
6elJf ontwikkelen is. Jaren
taai enwasZweedsdeofficiele

/ns werd als minder-lf>aïï- ?■besch°uwd. Maar de
Ml*? tlentallen jaren is datgveranderd. De Finnen
Ofn,nu zodanig taalpu-
W ' at ze nauwelijks woor-van andere talen overne-

i °e Finse kerstkrant is iets
i el anders dan de Amigöe-

lijkt een alledaagse
ai»t in hun begrippen. Maar

Ij* alledaagse krant is dage-rs zo verschillend van wat

Soms gebruiken de mensen
"Külle" voor "ja", maar dat
schijntniethelemaal correct te
zijn. De juiste vertaling van
"külle" is: "ik ben het er mee
eens".

en deboodschap was goedover-
gekomen, want even later
kreeg ik inderdaad Beef Stro-
ganoff met alles wat er bij-
hoorde.

Na het afrekenen mompelde
ik iets van "Kitoksi" en had er
reuze schik in dathet allemaal
zo goed was afgelopen.

Tenslotte nog dit: deFinnen
hebben niet het minste gevoel
voor humor.
Terwijl ze wonen rond 30.000
meren vol water, zijn ze de
droogste mensen van de we-
reld.

Overigens spreken de Fin-
nen heel langzaam, en alleen
wanneer zehet nodigvinden te
spreken. Ze houden het liefst
hun mond. Je hoort dus hele-
maal geen geschreeuw op
straat. Bezoekers die in de zo-
merkomen, en denkeneens ge-
zellig op de markt te kunnen
rondlopen, komen van eenkou-
de kermis thuis. Zelfs op de
markt is hetdoodstil. Niemand
prijst zijnwarenaan.Jekunt er
eenspeld horen vallen.

Een wereld dieonsvolkomen
vreemd is. Jevoelt jeookt echt
een vreemde als je daar
rondloopt.

G.RICHARDSON

AmigoeKerstkrant 1987intern D
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'' .JL.I iSmf Maarten 's raosf luxurious resort, wishes you

lii Merry Christmas
I I'M'

| If| and
A Happy Newyear__ /

W^f Merry W^"B
/sJ\\\V Christmas
j!i, Happy

'j'"' ' ffeiv lTear (p\Q)(g)ig)
I, J!'"" _""

J'|'|| ' Thanksfor your patronage. (^pstSffn^TTrtSffS)

.'■! At your service in 1988.
Sint Maarten.

iSÈÉ^ff-^ ~ Merry Xmas
v^f^-:.~~ M' Happy New Yearmm* FFJ
'/'IIJM\\,\ \\ ' VPe're sending ourbestWishes to allour
I 'l||M'« \\ \ \ employees and clients.
' j j'l f ' A Thanks so muchfor letting us serOeyou.

IJI | .. -*- n—^-SMRL Again at your service in 1988.

J .'lj|' I I?ËBS£%£^ NY- Gemeenschappelijk

' I Wf^rtj^Sfc Elektriciteitsbedrijf

'' ' >^@S\M^^?^ "Bovenwindse Eilanden"
VlL^/ VT-*^J^ Sjnt Maarten . S|nt Eustatius - Saba

ÉRI^HI--' . Merry Christmas

f» Jk ü Happy Ne» Year
;ij!i.T >CITO LORD & HUNT6R

' ( W W\ W ) Giftware and' Accessories

i-
, 'f^^SSÊÊSÊ^ VMMm) Sint Maarten

' '»' ' *Brl PlÉlf XSffiÈ£ Postbox427-Te1.:2737
I j SSÊÊIX BESSIE' * Belair Hotel at Office: SMTC Building
i J Little Bay A. Th. IllidgeRoad
-! "! * Dawn Beach Hotel at

* Mullet Bay Resort

»#' Greetings of the Season gth
/M\\\XV to ajl our friends and customers (^^Cw^yh^

11, Merry Christmas
/J-i ill from the people who serve you J^/^^T^j
j Thanks for your patronage and lyjl /<\7
~, a prosperous and happy 1988 \jm\ \M

'I'' 46 VANCE JAMES& SONS ENT N.V.
t

Roses Road - Cul de Sac - St. Maarten J

— A

jtó»*#Xv'V*tf'. _^z£i_!Z~'

WÊF cTouoas f o,
Ë$> \ * f-
;|' fplÈLfe Mcfaqs; # Y^p cD
pj; i J / \ May you and your family
111 / \ share in all its wondrous joys.
,'\ / \^ It's been a pleasure servingyou
;' A--7/-— "——-~-le\ throughout the year.
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I >s Americans favor ite way to fly.

Management and Staff; | in St. Maarten.
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door Daniella Jeffrey

RACISTISCH

LEZINGENHethiervolgende artikel is een
voordracht, gehouden in de Ju-
bilee Library tePhilipsburg op
17augustus 1987bij deherden-
king van de 100egeboortedag
van Marcus Garvey.

De vertaling vanuit het engels
werd verzorgd door deAmigoe.

DISCUSSIES

Vandaag de dag zijn veel
mensen verbaasd te horen dat
Garveyisme op St Maarten
heeftbestaan. Infeite is hetals
beweging uitgedoofd, maar
zijn ideologie heeft vorm gege-
ven aan het leven van menige
Sintmaartenaar.

voel van rassentrots enrassen
bewustheid ontwikkeld.DANIELLA JEFFREY IS LE-

RARESAANDEMIDDELBA-
RE SCHOOL AAN DE FRAN-
SE KANT VAN ST MAAR-
TEN. Zeis bijzonder geïnteres-
seerd in de geschiedenis van
heteilandenheeftbij meerdere
gelegenheden door lezingen of
publicaties haar kennis aan
anderen meegedeeld.

tafarians in de jaren'70 dekop
opstak op ons eiland. De ge-
dichten van Bob Marley en
anderereggae-zangers hebben
in hoge mateer toebijgedragen
om debevolking van onseiland
vertrouwd te maken met de

mische achteruitgang tege-
moet,en hetwas zaakhethoofd
boven water te houden.

De massale emigratie van
Sintmaartenarennaar grotere
Caribische eilanden, Panama
en de Verenigde Staten in het
begin van deze eeuw, was de
voornaamste factor die
Sintmaartenarenin staat stel-
de in contact te komen met de
ideologie van Marcus Garvey.

In feite was het koloniale
systeem in de grond van »e
zaak racistisch, maar de twee
klassen wareneconomischvan
elkaar afhankelijk. Zokonden
de blanken op de lange duur
niet te veel raciale druk op °*zwarten uitoefenen, omdat &«J
de handelaren waren en de
zwarten nodig hadden om vao
hen te kopen. Sint Maarten
was toen een heel kleine ge'
meenschap en de handel wa
nietzoflorissant. Deze ontsta»1'

digheden leidden tot een
vriendschappelijke verhol'
ding tussen derassen, ofschoon
de blanke aristocraten aan de
Nederlandse kant een uitge'
sproken rassen- discriminat»e
tentoonspreidden, doorderas-
sen gescheiden te houden en
zich zelf superieur beschou^'
denten opzichten van deblan'
ken aan deFransekant, omda
ze met de zwarten omgingen-

Thuis waren deze Sintmaar-
tenaren beschaafde en wel-
opgevoede mensen. Ze waren
naarschool geweest en hadden
lezen en schrijven geleerd. In
die tijd waren de onderwijzers
toegewijde leerkrachten die
hun taak erg serieus opnamen.
Ook deMethodistische en Pro-
testantse geestelijkendroegen
hun steentjebij in het leren le-

reldoorlog, toen de meest be-
langrijke gebeurtenis was.
Daarom zou het moeilijk ge-
weest zijn voor welke
Sintmaartenaar danook, waar
hij zich ook bevond, er langs
heen te leven, omdat Garvey
bezorgd was over de leven-
somstandigheden van de
kleurlingen over de hele we-
reld, en de Sintmaartense
emigranten een manier
zochten omhunbestaan te ver-
beteren.

De Garvey-beweging startte
in Jamaica in 1914 en Marcus
Garveyhad omennabij 1918in
38 staten van Noord Amerika
rondgereisd en lezingengehou-
den om de boodschap van ras-
sen-trots, zelfvertrouwen en
verheffing te verspreiden on-
der de miljoenen kleurlingen
dienaarhemluisterden. Debe-
weging had zich uitgestrekt
over vele Caribische eilanden,
waaronder Santo Domingo en
Cuba. Daarom is het zeer
waarschijnlijk dat alle
Sintmaartenaren dieverhuisd
waren naar de Verenigde Sta-
ten en naar dezeCaribische ei-
landen van deze beweging op
de hoogte waren, over Garvey
hadden gehoord of naar hem
haddengeluisterd, envolgelin-
gen van zijn denkbeelden wa-
ren geworden.

JoseLake sr.
(1925 -1976)

Een van de aanhangers van
Garvey in St. Maarten

DENKBEELDEN

PROMINENTEN

Eigenlijk werd de aandacht
weer op Marcus Garvey geves-
tigd, toen debewegingvanRas-

ffll^^;:£-" ( -%■; _v Merry Christinas
/»?^'' i- ' Happy New Year
M^:- ! '

Bon Pascu I Felis Aüa Nobo
111 \ ?', Prettige Kerstdagen

i;J' ~3W$ Sa : Voorspoedig 1988.

i!'! I Sic:/ Dank voor in ons
gestelde vertrouwen.

>S^-iBH^ Met uw steun gaan
f we door met te

£è£ O^PvJ werken voor
:S^(/* St. Maarten

J^gA DEMOCRATISCHE PARTIJ
il %A# SINT MAARTEN

Dr. Claude Wathey, President

zen van de Engelse taal. Deze
Sintmaartenarenwaren ambi-
tieuze, hardwerkende mensen
die niets liever wilden dan eco-
nomisch, sociaal en cultureel
vooruit komen. Deze kleurlin-
gen waren arm, maar geculti-
veerd, en ze vertegenwoordig-
den de zwarte aristocratie, die
zich onderscheidde van de
blanke aristocratie aan beide
kanten van het eiland.

De zwarte aristocraten W&
ren dichters, onderwijzel.9'
pleiters voor het Gerecht >
Marigot, en kwamen op be
eindvan dedag samenomoe ö
KittsDaily te lezen enover ö^derwerpen van groot belang
discussieren. Er bestond <jü
een traditie van lezen en <jj?_
cussieren onder deze gecU{jL
veerde Sintmaartenaren. W

kunnen hier ook opmerken da
zij op dehoogte waren vanbj)r
geschiedenis, want plaatseW
ke geschiedenis e
aardrijkskundewerden toen op
school onderwezen.

Al deze factoren verklare
de reden, waarom Sintmaar;
tenaren zo diep betrokke
raakten in de Garver
beweging en popelden om zfl
boodschap uitte dragen.

Na de officiële afschaffing
van de slavernij in 1848aan de
Fransekant en in 1863 aan de
Nederlandse kant, ginghet ei-
land een periode van econo-

boodschap van MarcusGarvey
In degrondvan dezaak is ons

gebrek aan kennis in deze te
wijten aan hetfeit datonze ge-
schiedenis niet zwart op wit is
gesteld en daarom niet op
school wordt onderwezen. We
moeten dus afgaan op monde-
linge overlevering voor deken-
nis van ons verleden, hoewel
we moeten zeggen dat deze
mondelinge overlevering, die
een van onze eigen cultuur-
goederen was, door derecente
economischeontwikkelingvan
ons eiland praktisch is ver-
dwenen.

Maar er zijn nog getuigen en
volgelingenvan dezebeweging
in leven, en dankzij hen is het
onsmogelijk een analyse te ge-
venvan deinvloedvan hetGar-
veyisme op Sintmaartenaren
en de Sintmaartense ge-
meenschap.

Ofschoon de maatschappij in
die dagen gebaseerd was op de
tweedelige structuur van het
koloniale systeemblank/zwart
rijk/arm, hadden de zwarte
aristocraten hun eigen waar-
den die door de blanke aristo-
craten werden gerespecteerd,
en ze hadden thuis al een ge-

ARISTOCRATEN
En juist dezezwarte geculti-

veerde en werklustige aristo-
craten vormden het leeuwe-
aandeel van de eerste emigra-
tiegolf naar Santo Domingo
vóór de jaren 1920.

De Sintmaartense Garv^faanhangers die van Santo V"[
mingo en de Verenigde State
terugkeerden, werden Proll7,
nente figuren in onze g
meenschap. Ze richtten 9 i

beide kanten van het eijB.
mini-verenigingen op.De be*
Felix Choisykan zich herinn

The Caribbeans
\>\ /^^i^^v foremost shop
(.Ij!' /Ê^Ê_^^Jor Local Handicrafts

i
11 Merry Christmas
I

Happy New Year

1 : Also in 1988you will find
!" that "just different gift"

— Divi Little Bay Beach Hotel> —Front Street
11 — Great Bay Resort Hotel' I — Mulletbay Resort
| | — JulianaAirport

De Garvey-bewegingbereik-
te Sint Maarten al in 1918,
want die Sintmaartenaren die
in SantoDomingo, Cuba en Ja-
maica werkten, konden gedu-
rende de"dull season" zoals ze

het noemden, naar huis terug
en propageerden Garvey's
denkbeeldenwanneer zeweke-
lijks bij elkaar bleven komen.
We moeten niet vergeten, dat
Garveyisme, na de Eerste We-

kjj Het BESTUURSCOLLEGE

SINT MAARTEN #É§l
wenstdegeheleAntilliaansegemeenschap in S^M^F^^tetalgemeen en dievan Sint Maarten in het \^Êl^^^^^

PRETTIGE KERSTDAGEN BRt
VOORSPOEDIG 1988

Moge het nieuwejaarmededank zijonze ge-
zamenlijke inspanningen alles brengen wat 00r '^^ty/fr
wij ervan verwachten voor ons gezin, zaken Wjfl
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Best wishesfor a

Happy and Holy Holiday Season

to all ofourgoodfriends.
We hope the seasonfinds you peaceful and Happy.

F.W. VLAUN & SONS N.V.
Longwall Road St. Maarten

- TOYOTA - CHEVROLET - BUICK- OLDSMOBILE - SUZUKI
Thanksforyour patronage.

We are at your service again in 1988. .

Amigoe Kerstkrant 19874
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GARVEYISME
Invloed op St. Maarten en de St. Maartenaren



Het is belangrijk dat wij als
volk de traditie van Garveyis-

me diedeSintmaartense volge-
lingen van Garvey hierheen
hebben gebracht,weer zoudjfl
opnemenen er naar toezoudfl
werken de geschiedenis yk\
onsvolk te schrijven,alswijons
werkelijk als volk willen ont-
wikkelen.

Als een anti-koloniaal zal
Marcus Garvey de vechters
voor vrijheid in Afrika, Ameri-
ka en het Caribischgebiedblij-
ven inspireren.

ImprovementAssociation), die
een uitgroei was van Garvey's
U.N.I.A. (Universal Negro
Improvement Association).

Melford Hazel die de verga-
deringen van de beweging in
Santo Domingo bijwoonde en
later aandeelhouder was van
de door Garvey opgerichte
Black Star Line in New Vork,
was een van deeerstekleurlin-
gen die van buiten naar de
Frontstreet in Philipsburgver-
huisde. Hij is de eigenaar van

DE 'OPINION'

Zijn hele opvatting van het
geschreven woord als een mid-
delom dewaarheidaan demas-
sabekend te maken, is een dui-
delijke afspiegeling van waar-
toeGarveyzichhadverbonden.
Aan deFransekant wasook de
heer Barrybezig metjournalis-
tiek.

Tenslotte, maar zeker niet
het minst werd de invloed van
het Garveyisme gevoeld in de
persoon van JoseLake sr, jour-
nalistenpoliticus, diedeeerste
wekelijkse krant oprichtte, de
Windward Islands Opinion, in
de jaren 1950.

het Seaview Hotel, een van de
eerste hotels datgeopend werd
rond 1950.

Oe heer Choisy herinnert
ch ook verscheidene andere

I a,»nen die van de Neder-
fai»dse kant naar dezevergade-ren kwamen. Onder henas een zekere Peters, een

van Colebay, dievlak bij
* Union Hall woonde. Dan

e a^er James, een metselaar,.. Buncamper van Great Bay
cte voetkwam ondereencre-
e-kleurige parasol, met

gevoerd.
JnomasEmanuel Durio was

van eenafdelingvane beweging in Santo Domin-
j?°- Hij schreef gedichten ener»kon hem zijngedichten ho-

-11voordragen bij gelegenheid

VERSCHEIDENHEID

ELITE

Ditzijn debelangrijkste pun-
tenvan deinvloed van hetGar-
veyisme op de gemeenschap
van Sint Maarten, die er toe
hebben bijgedragen een intel-
lectuele elite op het eiland te
vormen. Toch moeten we niet
vergeten dat de leerlingen van
Garvey bedoeld waren voor de
massa, en dat er nog veel ge-
daan moet worden ten aanzien
van bewustwording, trots en
zelfvertrouwen van het zwarte
ras.

Ck^en huwelijk, naar de heerf*% zich herinnert.
e invloedrykeGarvey-

aSgers waren Gaspard
\ï> Butty Baly, Anastase
de>was ' meneerMorass deon-
en»J?er. de heren Brookson
t^ Jhitevan St Jamesen Nes-
«üsp te ut de bijnaam "Mar--8 Garvey» droeg.

AANHANGERS
k a* de Nederlandse kant
iwnen we als Garvey-
sen"angers vermelden, men-
Wii. Melford Hazel, Charles
Hic7n» Bell, Doncher, Elias

oardson, Charles Benja-
s Ter van B-James'Ja"

W Priest, JosephdggUn" Wilson, Stanley«hen vele anderen.
Si n? terugkomst van de
*ank artenBe Garvey-
san "a,n Sers had een Renais-
W m.rn.gevolge en hun aan-
leg Peid beheerste niet al-
eiW culturele leven op het
tle d'^maar beinvloedde ook
leden jze van hunfemilie-
Hk; nakomelingen metbe-
-6eH svf tot het leven volgens

,e^m va» waarden die
s "eistelllngen van de bewe-g Weerspiegelde.

ZELFVERTROUWEN
Wfmtmaartense Garvey-
He« gers werden actiefin
Vs ien P°Utiek, dankzij Gar-
VÏer zichzelfte helpen. ZeO°nafcankelijk denken-lit «nsen envormden een po-
Sa macht. gebaseerd op/* en zelfvertrouwen.

a Scott stichtte deM-A. (Philipsburg Mutual
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AVERY MERRY VHRISTMAS TO ALL

t§Ê? Ring!
'j; 1.,, IT'S TIME To^3^\j', WISH YOU A A \. Merry Christmas \J
!:'!"!' and
/ij Happy New Year
I {i! UUe're delighted to have you as our

I
friends and customers and we want
to take this opportunity to thank you

for your patronage
in 1988 at your service,

i with all kinds of insurances, i?| /!Caribbean Central insurance *3U<t
it vAQ

I' J GENERALAGENTS
MAYNARD'S AGENCIES

PHILIPSBURG, ST. MAARTEN N.A.L J

"f'-.. ■' ■ÜP^rW Ah
f f I «&'' ■ ■ ■>7:::^MiJBBaM ||mrrbrtoßb||B y1 4rlHrb£rhSk6

i
111 Thankyou oneandallforyourgiftto us -yourgoodfriendship and
| ! ZovaZ patronage. And amongyour gifts, please count our renewed
:: pledge to serve youfaithfully in time to come, and our heartiest
11 Christmas wishes:

j The Windward Islands Bank Ltd. Ifappjl
j Established in 1960 as the First Bank in St. Maarten m**JJim■I Affiliated with bi»s JI' MADURO & CURIEL'S BANK N.V., CURACAO PÖÈJj11 Philipsburg St. Maarten v-iZ^ Jy

De Ruyterplein The Squareand Pondfill.

5

li

] Thanksforyour patronage.
Again atyour service

in 1988.

i

I
i Mansur Enterprises N.V.

Pondfill 47St. Maarten Tel.: 22057 - 23473

JJj /

iff,3J^^\ ST. MAARTEN FOUNDATION FOR REHABILITATION

IL STICHTING RECLASSERING ST. MAARTEN N.A.

DE HOEK DER VERGETEHEM

Ze leven afgesloten /|P
niet met familie, niet onder vrienden, Mr
zelfs niet op Kerstmis. J||
Wanneer wij in feeststemming zijn iq

op het eind van het jaar, fffzijn zij eenzaam en alleen. P%
Misdadigers, die het verdienen, zegt ü? jfc

De meesten van hen zijn dat niet. J|S
Ze hadden een zwak ogenblik S^
zoals wij allen kunnen hebben. |f?|

Misschien kregen ze niet de opvoeding jj|
die U en mij sterker maakten dan zij zijn. |J|

Of misschien kwamen ze op het verkeerde pad H|
omdat wijzelfhen dierichting opduwden. 1W

Hebben wij ze geenbaan geweigerd? iff
Hebben wij ons werkelijk ingespannen jjË
om meer mogelijkhedente vinden 3j|
onzejongerennuttigbezig te houden? «&l
Hebben wij, als ouders WT
hen aan hun lot overgelaten, jgg'
ofhebben we tijd voor hen vrijgemaakt Jp
enbelangstelling getoond 'jmk
voor alles wat ze deden? (wf
Als kinderen zich thuis niet thuis voelen, g)|
waarklopt er dan iets niet? 3§t

De kersttijd doorbrengen in de gevangenis, lS
dat is geen grapje. (fil
De Reclassering St Maarten
doet iets voor hen jsp
en voor hun gezinnetjes: §p
moeders metkinderen die achterblijven,
onschuldig, maar door het lot gestraft. JPIWant:kostwinner weg, fè§&
betekent: geen geld in het laatje. j|||
We willen eenberoep doen op de gemeenschap: §g
vergeetniet degenen /ffS
die doorgaansworden vergeten. sjl\p
Alle bijdragen zijn welkom op 3^
de Windward Islands Bank St Maarten
ace. nr. 871717 - 06
tn.v. Stichting St Maarten Foundation for Rehabilitation

ktern D)

!fö dat ze bijeenkwamen bijMutant Thomas in Hameau-J-Pont,bijCharles Baly—be-
?rbekend alsJoley—inRam-
end,bij deheer Frostonen ook
111French Quarter.Hij vermeldde dat de heer
J». Scott devergaderingen in

of French Quarter
'JWoonde en dat hij te paard
J*ardeFransekantkwam. Tij-
'ei»s het meemaken van eenan dievergaderingen werdhij
°°r de Franse autoriteiten

"an deFransekant verbannen,
door de gendarmes over de

gp/pf Roekpn PU k-rnn-

1

1 inbeslag genomen.
Waarschijnlijk waren daar ex-

-3 i^plaren bij van Garvey's- pit "The Negro World". De
1 Bf

r^ Se. Franse en andere be-
b'jUrders waren erg bang van
i Negro World". Hetwas in.
J plandenvanAfrika enWest*dieverboden, wat demensen
i. liet van weerhield om het

"■Hen te smokkelen.

Daniella Jeffrey
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St. Eustatius

Historical Foundation
ST EUSTATIUS — Het

idee om een museum te
stichten dateert uit de be-
ginjaren '70. Een aantal
mensen, waaronder Statia-
nen, Amerikanen en Neder-
landerskwamen regelmatig
bijeen en maakten plannen.
Daar bleef het echter niet
bij: op 14maart 1974werd de
St. Eustatius Historical
Foundation opgericht. De
notaris die de akte van op-
richting verleed, vroeg als
honorarium dertig sla-

.ralen.
en op Curaqao, maar

! rland, kreegmen be-
langstelling, hetgeen resulteer-
de in een eerste donatie van
20.000 gulden. Men ging leden
werven envoor de"overzeese" le-
den, werd een Foudation Bulle-
tin gemaakt. Eenruimte om een
museum te houden, ontbrak

nog. Vice- president van
hting, J. Maduro hoofd

van het Toeristen- bureau, be-
sloot de Bicentennial te-gebrui-
ken om toeristen naar St Eusta-

trekken. Dit vanwege
haar rol in de Amerikaanse ge-
schiedenis.

BICENTENNIAL
De overheid steunde het idee

en benoemde een Bicentennial
Committee. Toen het comité van
het Bestuurscollege ruimte
kreeg ineen gouvernements- ge-
bouw, werd een Bicentennial bi-
bliotheek opgericht. Dit werd
het 'hoofdkwartier' van deHisto-

Housesteldevoor koninginBe*'
trix om hulp te vragen. Of i»e
nogmogelijk was binnenzes #e'
ken door de ambtelijke paPier

£molentegaan, leek een hopeloZ^
zaak. Nogmaals werd alles doof"
gesproken, maar er bleek ëcc
andere oplossing tezijn.

KONINGIN
Twee dagen later kreeg h?'

Old Gin House een telefoontje
vanuit Curasao... er werd ge_
vraagd: "wie heefthet ooitinflr
hoofd gehaald om dekoningin
belleh?" Vervolgens werd tele'0'

nisch bericht dat men toestel"'
mingkreeg eenbod te doen opl»e
Simon Donckerhuis.

De geldenkwamen van deve'
tegenwoordiger van Nederla"
voor Ontwikkelingshulp aan o
Nederlandse Antillen, een i"
1971 door de Nederlandse reg*
ring op Curacao gevestigd in*f
tuut dat tot taak heeft deproF
ten af te handelen die uit "^fonds voor sociale en educatiefprojecten worden gefinancie»"'
Sinds 1976 financiert ditfofi®
ookculturele projecten. Voor cc
project kan worden g°e<jge'
keurd, moeteerst een verklar1"»
van geen bezwaar worden até
geven door deregering van °Nederlandse Antillen en d°o.'
het Bestuurscollege van het e
landgebied. Er wordt een eig^inbreng van de aanvrager $
vraagd van meestal 25 Proce^Datmogen contanten zijn, wa^den van grond, materiaal of8*beid.

De vertegenwoordiger,F.v*^
AVERY MERRY VHRISTMAS TO ALL

Het museum van de HistoricalFoundation

Het Hepplewhite hemelbed uit hetjaar 1780uit de erfenis van Simone deBeauvoir
Dit typisch Hepplewhite hemelbed is bekleed met "sits" stofvervaardigd uitpuurplantaar-
dige verfstoffen speciaal in Frankrijkvoor dit bed gemaakt.

Doncker, probeerde zijnvaderop
te volgen die uiteindelijk kom-
mandeur was geworden.De Ne-
derlandse Westindische Com-
pagnie koos echter iemand an-
ders. Volgens de overlevering
vernam men uit verschillende
bronnen dat zijn karakter niet
erg positief was. Tijdens de
laatste levensjaren van zijn va-
der namen Jan Jr. Doncker en
zijn zwager Johannes Lindsay
het ervan, zij verrijkten zich op
een oneerlijke manier en gingen
zich vaak te buiten aan
'zwelgpartijen' met een kliek
vrienden. Hij maaktehetzelfs zo
bont, dat hij tijdelijk werd weg
gestuurdomdat hij devrouwvan
een Nederlandse officier gemo-
lesteerdhad.

FRAUDE

Simon Zymonsz Doncker werd
in 1714 als vijfde van de negen
kinderen geboren. Ook hij hadpolitieke ambities enklom op tot
gouvernements- secretaris. De-
ze functiekreeg hij in 1738maar

rical Foundation. In datzelfdejaarwerd ook een museum inge-
richt. Deze ruimte werdechteral
snelte klein en men zocht naar
een nieuwe lokatie in het
centrum van Oranjestad, ge-
makkelijk bereikbaar en liefst
een historisch pand: het Simon
Doncker huis.

Dit huis is omstreeks 1750 ge-
bouwd maar naderhand regel-
matiguitgebreidenbehoorde toe
aan SimonDonckeren zijnfami-
lie. Deze familie kwam voor het

n 1686 op St Eustatius in
de persoon van Jan Zymonsz
Doncker die benoemd werd als
geneesheer in dienstvan de Ne-
derlandse Westindische Com-
pagnie en tevens lid was van de
eilandsraad. Hij kwam uit de
provincie Zeeland en vestigde
zich aan het eind van de 17de
eeuw op St. Eustatius. In 1689
werd hij gekozen tot kapitein
van de militie. Vanaf die tijd tot
aanzijn dood in 1717iszijn leven
hoofdzakelijk beheerst door destrijd naar politieke macht
waarbij hij voortdurendbelaagd
werd door vreemde bezettingen
en plunderingen.
Zijn enige zoon, Jan Jr.

.a.

Depasingerichte stijlkamerin het Museum

het jaar daarop werd hij al we-
gens fraude ontslagen. Daarna
heeft hij nooitmeereen politieke
of administratieve functie be-
kleed. In 1753 huwde SimonDoncker detoen 16-jarigeAletta
van Beverhoudt. Ze trokken sa-
men in het Simon Doncker huis
toen dat omstreeks 1750 ge-
bouwd was met twee verdiepin-
genen eenkelder. In 1781 werd
het huis bezet door admiraal
Rodney die de woning als zijn
hoofdkwartier gebruikte. In die
tijd was Simon Doncker koop-
man en planter, afkomstig van
één van de rijkste en invloe-
drijkste families die het op St.
Eustatius in feite voor het zeg-
genhaddenin de 18deeeuw. Zijn
laatste levensjaren bracht Si-
mon Doncker door op plantage
Princess waar hij in 1796 over-
leed. Toen zijn weduwe Aletta
overleed werddeplantage en hethuis geërfd door Simon Doncker
Jr. samen met zijn dochterAlet-
ta en zijn kleinzoon Henri Ge-
neste.

EIGENAAR
Simon Doncker Jr. verkocht

het huis aan de familie Heilli-
gers die het op hun beurt door-
verkochten aan gouverneur
Groebe. De tweede vrouw van
gouverneur Groebe was de we-
duwe van dominee Sudden, die
enige tijd ervoor was overleden.
Op diemanierkwam het huis in
het bezit van juffrouwAda Sud-
den, de dochter van dominee
Sudden en zijnvrouw vande Me-thodisten gemeenschap op St.
Eustatius. In 1960verkocht Ada
Sudden het huis aan de heervan
Rijswijk. Het huis stond vervol-
gens een tijdje leeg, voordat de
heerLucas, een Amerikaan, het
zoukopen. Ofhij hetooit werke-
lijk in zijn bezit heeft gehad, is
niet helemaal duidelijk.

In totaal is het Simon
Donckerhuis zes maal van eige-
naar verwisseld, voordat de St
Eustatius Historical Foundati-
on het in haar bezit kreeg. Er
werd veel over het huis gespro-
ken, maar destichtingbeschikte
helaas niet over voldoende fi-
nanciële middelen. Op een gege-
ven moment kreeg men tehoren
dat het Donckerhuis binnen zes
weken bij opbod zou worden ver-
kocht.

De leden van de Historical

Het Simon Donckerhuis bij binnenkomst

Foundationbegonnen onmiddel-
lijk over allerlei mogelijkheden
te denken,hoe men ooit inhetbe-

zit zou kunnen komen van dithuis. Men was wanhopig. Deheer John May van het Old Gin

Wittmarchen, kwam n&?L^Eustatius meteen blanco ch&* *
van ditfonds, om een bodteJ* $op het Donckerhuis. Voor de , [
gen bijdrage, werd bijgesP^j
gen door deLandsloterij n»et
bedrag van 61.500 gulden.

STIJLKAMERS
Toen deHistoricalFound^thet huis in bezit kreeg, wer%j

eerst grondiggerestaureerd
defirma WoudenbergNV d»e ie,
op 8 september 1985 opleV«p
Het museum heeft mon»en
vier afdelingen. Zo is er de*
schiedenis van StEustatius
afdetijdvanColombustezie^
er is een pre- Columbiaan9®
gewijd aan de archeologie- *?$
ruimte is ingericht door *rCvgf
loog A. Versteegh van de Unl$
siteitvan Leiden. Er is een »$ i
ling uit 'grootmoederstijd \ a
kelder en er zijn twee °Pnlvjf' j
ingerichte stijlkamers. 1°

Jim" mas

lUr ant. Lustatius S^N^SjTï
Tourist Board

||i wishes to extend
Sincere Greetings

for the Yuletide season

May Progress and Prosperity
continue to follow us all

d\r mas pJE_3 RADIO STATIA
uuishes all her listeners inp^_T the entire 6oster Caribbean

M6RRV X-MnS
and a

JOVÉUS N€UU V€flß

Be sure to stay tuned to
I the 1120spot in 1988

és& "** W.I.P.M.If WINDWARDISLAND \[jg| PEOPLE MOVEMENT *ST. EUSTATIUS I
WISHES YOUALL

A MERRY CHRISTMAS iuHL
ygg^ HAPPY NEW YEAR TWlp^'

KaternJ?6
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kortom de helewesterseen oos-
terse wereld op één lapje stof.
Sits werd in Europa het eerst
gebruikt opdikke doorgestikte
dekens en als bedbehangsel.

KAARTTAFEL
De Verenigde Oostindische

Compagnie gebruikte het Indi-
ase katoen alsruilmiddel bij de

S? SüP^ÜÜ^ff/ wish allourcustomersII fOIJNOROMat ( and^dsa

MERRYCHRISTMAS

PROSPEROUS NEW YEAR

WA The Management and Staff of the

|£ GOLDEN ERA HOTEL
Wishes MERRY CHRISTMAS

and a
HAPPY MEW YEAR

to everyone

mW masff «tOtaiNttyn %*
I Wishing allour costumers, friends andallpeople ofStatia

j A MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR
Thanksfor your patronage thisyear and lookforward

toyour continued support in 1988
|S Boutique *Pompier Residence *Biesheuvelweg « St. Eustatius

Êk '"" MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEWYEAR
cZ. Efficiency andPoliteness ._

A» Theaimof t^l\"^ CLOVER'SRENTAL* TAXI SERVICE %J!_\. C. Clover, Propietor ma
Phone 2316 - P.O. Box 67- SI. Eustatius N.A.

Coble: Clmtr'sSi. Eustatius

ÖSt.Eustatius Lioness Club

wishes thepeople ofStatia

11 AMERRYCHRISTMAS
and a ofiË&

HAPPYNEW YEAR *IP^imiißiiiM _ . .
Km* MAS Windward Island
K\B Agencies N.V.
WjV Supermarket
r—^L__. Thank all customers andfriendslllllliilllllll for their patronage

in the past
and look forvJara to their

continued support in 1988

jWB mas
WsM La Maison Sur La Plage

jjjg^ ZEELANDIABAY
Hotel & French Restaurant

Merry Christmas

Happy andJL Ml. m/

Prosperous New Year

Am MAS

ÏS1THE TALK OF THE TOWN
\êW Bar & Restaurant

Wishes all her clients

A Nen^ Christmas

I jf)R> Prosperous 1988

kocht, in perfecte staat die in
1799 vervaardigd werd door
Fraser & Sons Londen.

Ook werd in Londen vracht
uit het schip 'Geldermalsen'
achterhaald. Dit schipwasvan
de VOC en voer vanuit China
in de 18de eeuw met eenlading
Nanking Cargo, dat groten-
deels uit kommen, koppen en

handelin specerijen.Het groot-
ste deelvan het textiel was be-
stemd voor andere Aziatische
landen, voor Afrika en het Ca-
ribisch gebied.

Tevens werd een kaarttafel
aangeschaft voorhetkaartspel
uit de 18de eeuw. Het is een
'Queen Arme'kaarttafel. Daar-
naast werd een telescoop ge-

van de weigestelden in Enge-
land ofNoord- Amerika. In het
Simon Donckerhuis is gepro-
beerd een indruk te geven van
de meubels welke gevonden
zoudenkunnen worden in een
middenklasse Statiaanse wo-
ning in de late 18de eeuw,be-
gin 19de eeuw.

HEMELBED
Voor de aanschaf van het

meubilair is de vice- president
Ger- Jan Hofsteein julizes we-
ken samen met deantiquair in
Nederland en Londen geweest.
In Londen bezocht men onge-
veer 240 antiekzaken waar
driegrotestukkenwerdenaan-
geschaft. De grootste aankoop
van een hemelbed: een typisch
Hepplewhite hemelbed uit
1780 en afkomstig uit de erfe-
nis van Simone de Beauvoir
(schrijfster). Dit bed werd be-
kleed met 'sits', andere namen
voor de stof zijn 'Chintz' of
'Chitta', deoriginele Indiaanse
naam, wat betekent: met veel
bloemen beschilderde katoen.
Sitsishet meestbekend alseen
glanzendekatoen metrode, ge-
le, groene en blauwe bloemen
enbladeren aan dunneranken.
In deze stof zijn invloeden ver-
werkt uit India, China, Euro-
pa, Turkije, Perzië en Japan,

pj*d metdeze laatste aanwinst,
?het museum onlangs goed on-
jshanden genomen. Daarbij is
"es van binnen en van buiten

enheeft het huiseen ter-
gekregen., Na de opening in september

iBB5 leende de Historical Foun-
ation meubilair. Na verloop

iatl tijd kwamen de eigenaren
k111» bezittingen echter opeisen.aarop diende de stichting eenJ^oek in bij de OKSNA om
Tübels aan te schaffen voor de
j^ee stijlkamers in het Simon
,°öckerhuis. Er werd een be-
r'ag van 140.000 gulden ter be-

gesteld door deze in-kling.
Besloten was om meubels die

f°ld 1800 op St. Eustatius ge-
bikt werden, aan te schaffen,
purende de 18de eeuw ont-
stelde de meubelindustrie in
A°°rd Amerika zich zeer snel.
i?en kopieerde hoofdzakelijk
h^gelse meubelstijl. Naast de
l^gelse uitvoer, voorzag de. °ordamerikaanse meubelin-
j^trie de Westindische markt,

r^oewel St Eustatius denaam
J*" Nederlands te zijn, kwam
f^ 1"snelna dekolonisatiedeEn-
jpSe invloed. Inclusiefhaarpro-
pten en detaal op het eiland.
*h het interieur zag men de

die een kleine
r°eP rijke burgers zich eigen
'adden gemaakt. Hun inte-
Qeürs deden nietondervoordie

borden van porselein bestond,
van Batavia naar Nederlands
West Indië. De Geldermalsen
verging echter in de grote oce-
aan. Twee jaar geleden werd
hetschipontdekt: hetporselein
had slechts een lichte schade
opgelopen door hetzoutewater
maarwas voor derest noghele-
maal intact. Het veilinghuis
Christie bood het grootste deel
van devracht te koop aan.

PORSELEIN
De Historical Foundation

was in staat een gedeelte van
deze vracht te lokaliseren en
aante schaffen. Uitdezelading
zijn drie stukken porselein
aangeschaft, eenkop, een scho-
tel en een kom. Verder iser in
zeer fraai kwaliteit Chinees
Imari met goud opgehoogde
borden aangeschaft.Twee stuk
'familie Rose', merendeels
'Queen Arme', 'Chippendale'
en 'Sheraton', ook een aantal
zeer kostbare blanc-sur-blanc
dubbelgebakken Chinese bor-
denuit deChienLungperiode.

1 THE BOARD OF
THE

S.S.W.W.O.
(St. EustaUus Social &Welfare Work Organisation)

wishes you a

|M€RRV CHRISTMAS
and a

N6LUV6RR

Wishing you
VERY HAPPY
CHRISTMAS
and exciting
NEW YEAR
Thanks for your

patronage
Brice Trading

Enterprise
St. Eustatius ILa Esperanza

Duinkerk
Supermarket

Ntfishing^ou

CHRISTMAS

PROSPEROUS 1988 i Brown's Superette
wishesyou all

A MERRY
CHRISTMAS

o^APPYNEW YEAR

/v MAS

ÏS1RBBSEI The Merriest X-Mas

% Happiest new year raK
■I 3 comes with membership in f 3j?

P.o. Box ni I >as>
st. Eustatius The St. Eustatius **m

][ Neth. Antilles Historical Foundation I **▼

De hal van hetSimonDonckerhuis metrechts hetpotret van Johannes deGraaff

(Informatie is verkregen van de
St. Eustatius Historical Foun-
dation; WestlndischPlakkaat-
boek; Geschiedenis vanStEus-
tatius van dr. J. Hartog; een
kranteknipsel van de
Volkskrant over 'sits' van Ma-
ria Hendriks en deEncyclope-
die van de Nederlandse An-
tillen.)

Kentypisch hollands enkelgebogensecretairemeteenkeldertje(geheime lade) uitde2dehelftvan de eeuw 1755
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ment's Department of Educa-
tion (Section St. Maarten).

(schoolteachers and youth-
leaders) will get training in
communication skillsfrom two
professional trainers from
Curasao, namely Billy
Hoogenbergen (Head of the

TrainingDepartment ofthe is-
land Government of Curasao)
and Henry Pietersz (Psycho-
logist) and Therapist at the
School Advies Dienst
(Sedukal).

These sessionsform thefirst in
a serie ofsix (6) workshops in
the field of communication,
which Sede Statia is organiz-
ing in very close cooperation
with the Central Govern-

’ 65.000 project
Launched to Foster

Awareness
is to involve all important so-
cial sectors oftheStatianCom-
munity (e.g. social organiza-
tions like women's club, the
Lions and Lionesses, the poli-
tical, business and Church

The assistant- trainers f°r
this first Seminar were: <■- Borgred Schotborgh(Dept- JJ j
Education section & ' (
Maarten); c

- Maxime Larmonie, (Dept-
EducationsectionSt.Maartew- Jane Buncamper, (Dept-
EducationsectionSt.Maarte» 1'

-Nora Sneek, (Personnel M*
ofSt. Eustatius Govt.)

- Leslie Roosberg (Kodel»-
Electricity Co. ofCurasao).

Debbie Brown adds that
"Better communication skills
willhelp us all tobecome aware
of the "Bright sides" of our
Community and encourage us
to strive with total conviction
and determined faith for the
realistic goalswe have set".

gious, political or any other
background to initiate and car-
ry out social andeconomic acti-
vities, which could servethe in-
terest of the Statian people",
reports Roosberg.

When preparing this project
the coordinators emphasized
from the beginning that the
workshop would be ata serious
professional level. Secondly,
that the programme- contents
of each seminar would be com-
pletely based on the specific
needs ofthe participating Sta-
tian groups and finally that
each group would get the
opportunity to attend at least

PROFESSIONAL

leaders) in the future sessions.
This meansthat when thispro-
ject is completed at least 120
Statians will have attended
two workshops, totalling more
than 40 hours of intense and
systematic traininginthefield
ofcommunications.

Forthe future sessions tbef*
will be special training opP°.
tunitiesforpersonswhow^Lbecome assistant- trainer. W
"Statiaon theBrightSide"P/J'ject was held from Noven»*
17thtill20thwithforty(40)flT
dicatedand enthusiasticpart
cipants and the coordinator
andtrainers areconvinced th
all efforts shown these day

willsurelyhelptobringouttj>
brightness ofthe lovely islaP
ofSt. Eustatius.

ORANJESTAD, ST. EUS-
TATIUS — On Tuesday
November 17th the Ministerof
Education of the Government
of the Netherlands Antilles,
Mr. Ellis Woodley, inaugu-
rated a seminar on Com-
munication skills on St. Eusta-
tius. The opening ceremonies
were attended by various local
dignitaries amongst whom Lt.
Governor George Sleeswijk,
Commissioner ofEducation
Julian Woodley, Hetty Misser
(representative of Sede-
Antias), Ismael Berkel (presi-
dentof Sede Statia) and many
other social leaders ofthe Sta-
tian Community.

This workshop, which is
being sponsored by Sede Sta-
tia,was held attheCommunity
Centre. Forty (40) partici-
pants, all comingfromthe Edu-
cational Sector of Statia

8
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! MERRY CHRISTMAS \ IP
\ and oil the best g
| for the coming New Year t J^S 7̂
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STATIA ON THE BRIGHT SIDE
two workshops. In thisway the
coordinators areensuring that
each participant will get fol-
low-up training, whichwill en-
able him or her toreceive feed-
back and coachingafterhaving
been practising the com-
munication skills for some
months in real-life situations.
All participants who have
attended the seminars will re-
ceive an official certificate.

SIX WORKSHOPS
The six workshops will be

spread out over a period of
eighteen months and the idea

Makinguse offive assistant-
trainers, who have been well
prepared beforehand in St-
Maartenby Hoogenbergenand

Pietersz, each group of forty
(40) participants is ensured 01

anin-depthtrainingconsisting
of much possibility to do prac-
tical exercises.

"f *'?^'l '■■""' '-■ \~/& ( J.j: 'l^ff'', f-\ #
ft ' |i /■ — r [ " '" ft

f MerryChristmas 6 HappyNew^iear J
| from}ohnMay6MartinScofield6theStaffof |
f The Old GinHouse I

f Mer/y f
ft' M t>

f If Sincere good wishes to you, our I
I good friends and customers, <É^^g6. §
"| this very joyousSeason! f

| STATIA TERMINALS N.V. I
I Box 170-St. Eustatius ""If If Phone 2300 Telex 8029 TERM NA Term NA. W f

"This spirit of cooperation
forms the basic philosophy of
this Naf 65.000,- project fi-
nanced by Sede Antias", says
Leslie Roosberg (Media-
Sociologist), whotogetherwith
Debbie Brown, vice president
of Sede Antias coordinates the
whole project. "Better com-
munication skills are indis-
pensable for getting people
closer together, to get social
organizations of various reli-

COOPERATION
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Celebrating the fifth anniversary
St. Eustatius Lioness Club

presentingthemwithfruit bas-
kets, especially on their birth-
day. A cheque was also sent to
Lions International for the
struggle against Diabetes.
Another cheque was sent to
Grenada during the Grenada
crisis. Special Christmas
treats were held for the Senior
Citizens and lessfortunate per-
sons on Statia. The Lionesses

(one honorary member), when
it started in 1982.They started
with the celebration of
Mother's Day, which is now an
annual event. The club also
aided afamily ofeight children
and gradually obtained funds
during October 1982 - March
1983.

The Statia Lionesses' Ist
Anniversary was celebrated

cent. The 2nd president was
Mrs. Evona Canword. In June
1983 theLionesses organized a
cycleton, and also an informa-
tioneveningforschoolchildren
and a party. They donated a
babyscale to the hospital, pre-
pared and delivered meals for
handicapped and Senior
Citizens (joint project with
Lions for World Food Day) and

Mrs. Carin Henriquez, 4th
president, started helping the
Teenage Committee by cater-
ing for about 106 guests and
making costumes for three
teenagers to participate in the
Folkloric show. A watermelon
game and a fundraising "Bon
Ku Ne" was held in aid of the
Anglican Church. Thanksgiv-
ing dinner was held and some
medical expenses paid for a
handicapped person.

Weekend in Statia. The
Lionesses made a donation to
Mr. E. Timer Jr., who lost hié
leg in a traffic accident. New
officers were installed.

FACELIFT
The Governor de Graaff-

school was given a facelift and
the Anglican Church was
painted. A radiotalk on Lion-
ism and "What is Diabetes"
was held.Aclean-up campaign
was organized and garbage
pails were painted. On May
7th, the Lionesses were visited
by the Deputy District Gov-
ernor, Mr. Ben Vlaun, The
Multiple District 60 Conven-
tion was attended by the Lio-
ness president, secretary and
three other members. A bake-
sale was heldfor the St. Eusta-
tius Boy's Brigade to assist
seven members, including the
captain, to attend a camp in
Scotland. Mrs. Leonie Brown,
assistedthe Lions in their car-
nivalbooth. Proceedsfromthis
wentto the Lions Hearse-fund.
The IstZoneAdvisorymeeting
ofZone 2-B Districts 60-B was
held. Mr. Gregory Thompson

painted and replaced traffic
signs.

„, ORANJESTAD, ST. EUS-TATIUS — This year theLionesses from St. Eustatius
celebrated hersthanniversary
'n the Community Centre.
Many guests attended, among
Which Lionesses from St. Tho-mas and Saba.

MEMBERS
.The Ist president was Mrs.
"ary Brown. The club con-
-Bisted of25 charteredmembers

The guest-speaker, Lion R.Joseph, installed two new
Members Aracelis Bernabela
and Therasita Penijn. The per-son who took the initiative to
form the St. Eustatius Lioness
Club was past Liaison OfficerCarl Lijfrock; "After success-
fully forming theLions Clubin1979, 1still felt something was
'acking and that something to
j&ewas a Lioness Club, notonlybecause the burden was tooheavy for the Lions, but some-

howLionesses elsewhere have
able mostofthetimetoget

'hings done at a more rapid
Pace. During the year 1982 I
approached the past DistrictgovernorE. Woodroofe and we
discussed the matter of form-
"ng such a club. He told me he
Would give this matter his full
attention, as this would be a
Sfeat help to the Lions Club
and the District in general. He"hen contacted the Lion Louis
Jjong, who worked very hard
alongwith Mr. Woodroofe and
%self to getthe Club certified
jhiringMr. Woodroofe'syear as

Governor".

GUEST-SPEAKER

Six new members were in-
stalled, namely:Lucia, Leonie,
Hyacintha, Theresia, Francine
and Euton. These Lionesses
joinedin visiting prisoners and

INSTALLATION

with Lions from St. Maarten,
Saba and Anguilla in attend-
ance. The same day theyheld a
raffle of 2 round-trip tickets to
St. Maarten. Theresult of this
raffle wasthat a donation could
be made to theBoy's Brigade of
St. Eurtatius to aid them in
attending a camp in St. Yin-

also sent donations, clothing
andfoodstuff to Anguilla. The
Lionesses together with the
Lions had their successful
Christmas Party and the
Lionesses donateda Bankbook
to the firstbabyofthe year, fol-
lowed by clothes line for a
needy home. The Bussy Bees
Pre-school received a swing
set. Police Officers Monsanto
came from St. Maarten to give
an informative talk on drug
abuse and informative talkson
Lionism were also given. Dur-
ingthe sameyear oldcars were
removed and donations were
made to the Anglican Church.
The handicapped were pre-
sented with a TV-set and pla-
ques werepresented to thefour
most dedicated persons in our
community, namely: Ethel
Woodley, Rosa Courtar, De-
nnis Sprott and Ishmael
Berkel.

Mary A. Brown, president
Lionessclub STATIA

CONTRIBUTION

ff STATIA PHOTO STUDIO-LAB
£■ at STATIAShopping Mall

Wishes the inhabitants of St. Eustatius H
especially hercustomers

fl MKRRY CHRISTMAS ANDPROSPEROUS 1988

i REFORMATION PARTY hHV
wish the community ofthe _t~L J?y*

Netherlands Antilles in general, lëSWfy
St. Eustatius in particular SS?^

A MERRY CHRISTMAS and a MOST PROSPEROUS YEAR 1988

ft"" HENRIQUEZ "Z
c^cL apartments, restaurant & store 4rth. ,

II MERRY CHRISTMAS
and a

HAPPYNEW YEAR

i«—j————————__________________

The Kma Solomon Grand Lodge Orion nr. 16
The Eastern Star Lodge Candace

«t* __» chapter nr. 24 g**^ -__«.
"J****^.® wishes Q^s» <&\

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR

J*W MAS "föl The board of the Gertrude Judson\Jr Bicentennial Public LibraryijfSp wishes her members, visitors
and especially her sponsors

I a MERRY CHRISTMAS T<oand a
HAPPY NEWYEAR

H-m MAS
ISA HOUSEENTERPRISES N.V.
lV ST. EUSTATIUS
r-^l--^ wishes you all

A MERRYCHRISTMAS
HAPPY MEW YEAR

Our services include:—Ay's Rent-a-Car
DAIHATSU AUTO SALES

E.FJB. SHIPPING N.V.
S.E.L. MADURO & SONS,

St. Maarten Port Services, N.V.
Tropical Shipping N.V.

Statia Int. L. Cement Co. N.V.

Km MASn season'sSf greetings

to allpeople of
St. Eustatius

DEMOCRATIC
PARTY

St. Eustatius

i' MAS
The Board and Staffofthe

STATIA HOUSING FOUNDATION
wishes everybody

Merry Christmas anda
Prosperous 1988

S' MAS e e _f-Oi Ca %_Wm

St. Eustatius
Construction N.V.

Your Company
Wishes you a _^~

Merry Christmas J^lJ|t
*^gt mostprosperous

W^ New Year

gave atalk oncomputer science
and demonstrated a computer.

The club made a financial
contribution to Radio Statia
PJE-3. On World Lions Day
they took 15 children to Saba
and made a donation to the
Christmas Committee. In
November a monetary dona-
tion for the children's book-

week and 300 books, collected
by the club duringa bookdrive,
were presented to the Library.
An eye-glasses collection was
held and 200 glasses went to
the St. Thomas eye-glasses
bank. The health committee
aired a program on diabetes
over the localradio station and
presented 20 bells to the Prin-
cess Beatrix Hospital.TheLion
District Governor Bill Ben-

On the occasion of World
Lions Day on October 8, 1984
two homes were repaired and
partly furnished. The regular
fundraising Bake Sale andTea
Party was held, as well as pre-
school and a diabetic seminar
with visitors from Curagao.
Two boxes offoodstuff went to
Dominica. TheChristmas com-
mitteereceived a donation and
Mrs M. Brown, and the secret-
ary and six other members
attended the jointZone Advis-
ory meeting held in Nevis.
Traffic signs were replaced, a
Bingo andRaffle were held and
12less fortunate children from
Anguilla spent Easter

TERRY'S UNISEX
BOUTIQUE

wishesyou
a Happy Christmas

and exciting
NewYear

FUNDRAISING

On July 22, Lionesses
attended the Dedication Ser-
vice of the Anglican Church.
Discussions were held on "The
development of Education".
The annual informative night
for schoolchildren was held. A
pair of eye glasses was donated
to an elderly lady and a box of
foodstuff andclothingwassent
to Anguilla. Mrs. M. Brown
and five members attendedthe
IstCabinetmeeting in St.Tho-
mas. In Septemberthe Liones-
ses repaired the roof of two
elderly persons' houses. Also a
successful Bingo was held.

A new member, Eileen Pat-
ric, was installed and a well
attendedfour months course in
"Babyand ChildCare" marked
the closing of this Lionestic
year, with 26candidates out of
27 receiving a certificate. The
3rd president, Mrs. Marchelle
Brown, started tokeep a8.8.Q.
and held a panel discussion
with as topic "The effects of
Teenage Pregnancy" which
was well attended. A follow-up
discussion was held the follow-
ing week.

CERTIFICATE

nett, accompanied by Lion
D.D.G. Hector Blackman, and
the Lion Zone Chairman,
Samuel Johnson, made their
officialvisit totheLioness club.
The club also sent a member
along with a teacher to Sabato
attend a drug seminar, spon-
sored by the Saba Lions and
Lioness Club.

Katern D
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GuestspeakerLionß. Joseph installedtwo new members AracelisBernabela and TheresitaPenijn

i' MAS THE MANAGEMENT AND STAFF OFiviAo SABA'S ENTERPRISES N.V.
would I ike to thank the people ofSt. Eustatius

for their kind patronage in the past year
UUe uuish them all

fl M6RRV CHRISTMAS and a V6RRV HRPPV
and PROSPEROUS 1988

iTheIsland Government Cfe
of St. Estatius p|j

wishes the People of the Netherlands Antilles i_SSi[os_§
in general and the inhabitants of

St. Eustatius in particular

A HAPPY CHRISTMAS

PROSPEROUS NEW YEAR



HAITI NEEMT binnen het
Caribisch gebied een bijzonde-
re plaats in. Al in 1804bevrijd-
dehet zichzelfalseerstevan al-
le eilanden van het koloniale
regime. Nu, ruim anderhalve
eeuw later, lijkt dit land wel
het trieste bewijs te vormen
van onmacht tot een gezond
zelfstandig bestaan. Na het
vertrek van dictator Duvalier
is desituatiezelfs verslechterd:
vrijheid is in Haïti nog steeds
een abstract begrip en het zal
veel strijd vergen voordat dit
woord inpraktijk gebrachtkan
worden.

het feit dat de censuur de toe-
gang van zijn boeken in Haïti
wel zeer moeilijk of zelfs on-
mogelijk zal maken. Hij wil te-
gelijkertijd de wereld op de
hoogte stellen van de situatie
in zijn land, en ook bijdragen
aan de toetredingvan Haïti tot
de wereldliteratuur. Wat dat
betreft was zijn debuut een
schot in deroos: het lange ge-
dicht "Au pipirite chantant"
(1978) sloeg geweldigaan bij de
literaire avant-garde van Pa-
rijs. Met een zeer oorspronke-
lijkevormvan lyriek brengthij
hierin een ode aan zijn land,
waarvan alle schoonheid en
wreedheid wordt weergege-
ven. Na dit debuut publiceerde
Métellus zowel dichtbundels
alsromans, en ookin delaatste
wordt het proza vaak afgewis-
seld door lyrische passages.

ook degenen die verbanden
proberen te leggen tussen de
gebeurtenissen in het "onsa-
menhangende" verleden van
Haïti, en hieruit conclusies
trekken en ten aanzien van de
toekomst. InJacmelzijndit, zo-
als deproloog al aangaf, jonge,
ongeletterde plattelands- be-
woners. De hoofdpersoo\i van
de kroniek is Pisquette, wat
klein visje betekent, dieveran-
dert in een grote vis als hij de
hoofdprijs in de loterij wint.

De ontwikkeling diehij hier-
doormeemaakt, van eenvoudi-
ge jongen tot een van de aan-
zienlijke burgers in het dorp,
geeft hem de mogelijkheid om
verschillende revolutionaire
ideeën te verwezenlijken. Hij
trouwt een meisje, dat even
zwartis alshijzelf ,en"zondigt"
dustegen hetprincipedatje als
Haïtiaan altijd moet proberen
om je geslacht te laten stijgen
op de sociale ladder doorer zo-
veel mogelijkblank bloed aan
toete voegen. Het geld datPis-
quette wint, investeert hij in

de ongrijpbare vruchten die
door haar verlangens werden
gevoed, over de huivering die
door haar zonen voer wanneer
ze eenkroes rum voorzich had-
den staan. Jacmel wakkerde
het leven en de nachtmerrie
aan ophaar stranden in deCa-
ribische Zee. De groteenkleine
huizen luisterden aandachtig.
In elke muur werd geschiede-
nis met onsamenhangend-
heid vervlochten. De schaduw
van debomen schonkdestad le-
ven. De gelovige en dezwerver
voelden zich dankbaar of zet-
ten zich aan tot rebellie. Alle
gesprekken schommelden tus-
senhoop enangst.Demensver-
rees telkenmale uitzijnfouten,
uitzijn ondankbaarheid.

HALLUCINATIES
Jacmelkwam in het geweer,

hallucineerde. Zedroeg defak-
kel overaan deanalfabeten.Ze
schonk hoop aan deuitgestote-
nen, aan deverontwaardigden,
aan de oproerlingen en aan al
degenen diebij gebrek aan be-

Het denken over het hoe en
waarom van een dergelijke si-
tuatie lijkt in ditsoort landen
een privilege van de schrijver
te zijn. Dit moet dan in het ge-
val van Haïti echter wel ver
buiten de grenzen gebeuren:
sinds twintig jaar leeft het
grootste deel van de schrijvers
alspolitieke balling in het bui-
tenland. Een groep leeft in
Franstalig Canada, een ander
deel in het voormalig Franse
Senegal, eneen enkelingin het
vroegere moederland Frank-
rijk. Totdelaatste kleine groep
behoort Jean Métellus. Hij is
neuroloog en daarnaast publi-
ceert hij gedichten en romans.
Sinds het begin van de be-
wustwording van de Antilli-
aanse eilanden staat de opvoe-
denderol van deschrijver indit
opzicht vast. Hij, die zich
enigszins bekommert om zijn
vaderland isperdefinitie geën-
gageerd.

binnenlandse bedrijven, en hij
zwichtnietvoor deverlokkelij-
ke aanbiedingen van buiten-
landsemaatschappijen.

in dezeroman probeert Mé-
tellus voornamelijk een opti-
mistischbeeld te gevenvan de
"gewone" Haïtiaan. Pisquette
vertegenwoordigt de drang en
de capaciteit tot verandering
van de situatie die onder het
volk bestaat. Allerlei gewoon-
ten en eigenschappen van de
traditionele bevolking worden
"getoond", waarbij natuurlijk
het belangrijke culturele ele-
ment van de Vaudou- praktij-
ken nietontbreekt.

Er wordt een aardig sociaal-
cultureel overzicht gegeven,
hoewel destijl helaassomswat
te didactisch aandoet. Omdat
het hier zo duidelijk gaat om
een rehabilitatie van de au-
thentieke plattelands- bescha-
ving en de revolutionaire
ideeën worden verkondigd
doorjonge,zelfbewusteboeren,
sluit Duisternis over Jacmel
aan bij het traditionele genre
van de "roman paysan" (boe-
renroman), waarvan het in
1944 geschreven Gouverneurs
de la Rosée van de eveneens
Haïtiaanse JacquesRoumain
hetbekendste voorbeeld is.

Hetkleurvooroordeel,wat in
belangrijke mate de Hiër-
archie van de Haïtiaanse
maatschappij bepaalt, is de
grondoorzaak van degrote ver-
deeldheid diehetvolkkent. De-
ze verdeeldheid is het be-
langrijkste thema van detwee
volgende romans van Métel-
lus:LafamilleVortex(l9B2) en
L'Année Dessalines (1986).
Hoofdpersonen in beide ro-
mans zijn deleden van defami-
lie Vortex, een vrij eenvoudig,
zwart geslacht waarvan de ge-
neratie van het moment van
handelinghetbijna zonder uit-
zondering heeft gebracht tot
hogere posities in dehoofdstad
Port-au-Prince. Hierwordt dus
het stadsleven beschreven, en
ook de atmosfeer in politieke
kringen.

IDENTITEIT

PRINCIPIEEL
Sinds de strijdtussen deaan-

hangers van de"négritude" en
"anti-négritude" wat is ge-
luwd, iser een belangrijkprin-
cipe overgebleven: het vinden,
zoniet kweken van een eigen
culturele identiteit. Het is
duidelijk dat dit streven op de
praktijk en op de toekomst is
gericht, en daarom zinniger
dan het soms wat mystiek aan-
doende zoeken naar de Afri-
kaanse "roots" van de Antilli-
aanse mens.

Ik citeer dit lange fragment
omdat verschillende themas
van het werk van Métellus
hierin aanwezigzijn, en ook de
vreemde, paradoxale sfeer die
hij beschrijft goed weergeeft.

wijs veroordeeld waren, ledere
dag opnieuw trok Jacmel ten
strijde om knopen door te hak-
ken, om leven te brengen,
waarbij de stad als een waan-
zinnige de wet van de liefde
voorschreef. De hongerige, de
gebrekkige zonder benen, de
dronkaard, de leraar, de am-
bachtsman, depriester, depre-
dikant, de hoer, de ellende en
de verveling waren op zoek
naar adelbrieven".

schoonzoon, die ten eerste diep
zwart is en ten tweede uit een
familievan ballingenkomt, en
verder gedwongen worden oio
toe te geven dat de president
voor geencent deugt (een broer
van Clivia is een van oe
achttien slachtoffers), draagt
bij aan het symbolische beeld
dat de schrijver van de toe-
komst van zijn land wil geven.

De conclusie van hetverhaal
is nauwelijks optimistisch te
noemen: hoewel Ludovic en
Clivia jong zijn en hun vader-
land graag zouden willen ver-
anderen, is hunrealiteitsbesei
verscherpt doordeervaring-ZiJ
beseffen goed, dat dekeus voor
hun toekomst er een is tussen
twee weinig verheffende alter-
natieven: vertrekken naar het
buitenland uit onvrede met de
situatie komt erop neer, dat z|J
Haïti aanznlotover laten;blij'
ven betekent indirect instem-
menmethetregime. Het iso°*
duidelijk, dat één generatie de
verziekte toestand nietzalver-
anderen, omdat de wortels
hiervandiepin degeschiedenis
liggen: "eet étatd'espritguien-
gendre des dictateurs au*
noms différents, aux methodes
toujours identiques, depuis »a
mort de Dessalines". ,

Het gevoel voorrealiteit, dal
in de twee laatsteromans van
Métellusveel duidelijker aan-
wezig isdan in deeerste, maak
dat hij hierin overtuigender
overkomt. De kracht en bon-
digheid die hij op het styl»9'
tische vlak steeds verder wee
teontwikkelen.makenhemto^
een belangrijk vertegenwoor-
digervan deFrans- Caribische
literatuur. Dat zijn stem ëe'
hoord moge worden

MARJAN GROENEWEGEN

Om zichbezig te houdenmet
de identiteit en toekomst van
het vaderland moet geen ge-
makkelijk iets zijn voor ie-
mand, die noodgedwongen al
jaren in het buitenland ver-
blijft. Toch ishet overduidelijk,
dat Métellus zich het lot van
zijn land zeer aantrekt. Het
doelvanzijnwerk is echterniet
alleen de bewustwording van
zijn eigen volk, afgezien van

Jacmel verblijdde zich over
haar bergen en vlakten, over
haar gezwollen wensen, over

Tot nu toe werd alleen de
eerste roman van deze schrij-
verinhetNederlands vertaald,
bij de Novib, onder de titel

KRONIEK
"Duisternis over Jacmel". Het
gaat hier om een kroniek van
debevolkingvan Jacmel,dege-
boorteplaats van de schrijver,
in het jaar 1956. Het verhaal
opent met een poëtische pro-
loog, die vooruit looptop de in-
houd: "Al drie eeuwen lang
voerde de stad Jacmeleen dia-
loog met de zee. Haar stegen,
haar paden, haar straten en
haarlanentelden dekeien, ma-
ten het geduld van de mensen
afaan het aantal passen datze
maakten, schatten de hevig-
heid van deregen aan de hand
van dehoogte vanhet water, de
warmtevan dezon aan de hand
van de dorst van dekinderen,
dezachtheid vanhetmaanlicht
aan de hand van het aantal
muggebeten.

Waarschijnlijk met het oog
op de universele toegankelijk-
heidvan zijnwerkschrijfthij in
hetFrans. Als hij zo nu en dan
creoolse uitspraken gebruikt,
is het vooral ter bepaling van
de "couleur locale": volkswijs-
heden, spreuken en inheemse
gerechten worden — met ver-
taling — in het "patois" weer-
gegeven. Om duidelijk te ma-
ken, dat een Haïtiaan niet al-
leen maar over Haïti kan
schrijven, publiceerde Métel-
lus ook enkele romans diezich
inFrankrijk afspelen. Zij beho-
ren echter niettot het interes-
santste onderdeel van zijn
werk.

TEGENSTELLINGEN
Er bestaat in zijn romans

steeds de tegenstelling tussen
de berustende, lethargische
houding van de massa ener-
zijds, en de drang tot verande-
ring van enkele—meestal jon-
ge—individuenanderzijds. De
revolutionaire jongeren zijn

Zijn leermeester is en blijft
lériné, de schoenmaker, een
bon vivant die overigens zijn
kritiek op de sociale verhou-
dingen in Haïtinietonder stoe-
lenofbanken steekt: "Met mijn
koppige hoofd wil ik dat er on-
weer,een storm,eenorkaanzal
woeden over die elegante uit-
smijters van de nachtclubs,
overaldieelegante figuren die
zo mystiek doen over een
lichtgekleurde huid, over die
elegante bankdirecteuren. Ja,
wijwaren allemaal gelijk, alle-
maalslaven, allemaalalspaar-
den getatoeëerd vóór
1804...(...) Onze eigen zwarte
broeders hebben ons verraden
dooronderéén hoedje te spelen
met deblanken enmet alle na-
ties!".

JeanMétellus: Jacmelau Crt
puscule, 1981, vert. Duistern»
overJacmel,Novib 1984,1*%.'
mille Vortex, Gallimard l9o*>
L'Année Dessalines, GaU 1'

mardl9B6.

De verdeeldheid van Haïti
wordt ineenvrij directe symbo-
liek weergegeven: de zeven
kinderen Vortex worden in het
eerste "deel", dat zich afspeelt
ineenjaar tijd, op één na allen
verbannen naar het buiten-
land. Zij zijn van nogal ver-
schillende pluimage: van soci-
alistisch arts tot zeer rege-
ringsgezinde militair. Deze
beidevoorbeelden brengenhet
in dat ene jaar ook tot een —zeer kortstondig — presi-
dentschap. Zoals de kinderen
hetveelkleurige hedenvan het
land vertegenwoordigen, zo
zijn de ouders symbolen van
hetverleden: Olgastamtafvan
de Arowaks, de oorspronkelij-
ke Indiaanse bewoners van het
eiland, en Solon, wiens ge-
slacht uit Afrika stamt en
wiens beroep vroeger zeeman
was, vertegenwoordigt het sla-
venverleden van Haïti.

*»s»ss*sa«iss»ö»«©*s»ss» wssass»S**s*ss»ss»ss»cas»ss*<sassï ss»ss»ss*ss»sa ssas;» sass*cs*ss}ss*!£jj
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1 THE EXECUTIVE COUNCIL OF THE f\ ISLAND TERRITORY OF SABA Jz *would like towish thepeopleoftheNetherlandsAnti- g

lies in general and the people ofSaba in particular J
I tgÉ^Ê/hf. A MERRY CHRISTMAS \
I A BRIGHT and j
I PROSPEROUS NEW YEAR \
I "* ._'* - - ;■ ■ ■■■' '■■"" % Lt. Governor g

W.S. Smith. !
! iI

De personages worden be-
paald niet geïdealiseerd, inte-
gendeel, het wordt heel duide-
lijk hoehetmagnetismevan de
macht alle verhoudingen bin-
nen deze hogere bevol-
kingsgroep bepaalt. Niemand
is solidair ten opzichte van
anderen, familie of niet. Het
perspectiefvan deroman is re-
alistischerdan datvan Jacmel,
zo laatMétellus bv zien dat de
incidentele actiesvan socialis-

De groep die het scherpst af-
steekt tegen Pisquette en zijn
jongemedestanders is die van
de half-bourgeoisie. Deze be-
staat voornamelijk uit
ambtenaren, die in een zelfge-
kozen afhankelijkheid leven.
Door hun opleiding —en vaak
ookhuidkleur—voelen zij zich
verhevenboven de lagereklas-
sen,maar in wezenzijnzij niets
meer dan marionetten. Alhun
zekerhedenzijn gekoppeldaan
hun relatie met het heersende
regime, enbrj denogalfrequen-
te machtswisselingen aan de
top breekt er onder deze groep
steeds weer een ware paniek
uit. Enige vorm vari kritiek is
van deze—relatiefgrote—be-
volkings-groep uiteraard nooit
te verwachten.

tische groeperingen nauwe- s
lijksofgeen invloedop deprak- i
tijk van het dagelijkse en poli- i
tieke leven hebben. Het wordt 'heelduidelijkgemaakt, dathet 1
gebrek aan eenheid onder de
bevolking een rechtvaardiger
toekomst in de weg staat. i

InL'Année Dessalines wordt 1
dit idee doorgevoerd. Het i
speeltzich afinhet jaar1960—
weeréén jaar—,ruim tien jaar
na degebeurtenissen inLa Fa-
milie Vortex. Noodgedwongen
is er hier nog maar één hoofd-
persoon, de enige zoon van de
familie die nog in Haïtiwoont.
Ludovic is een wat verlegen en
ziekelijke apotheker diezich in
de loop van deroman transfor-
meert tot een zelfbewuste, re-
volutionair denkende man.
Het gaat dusweer om een ont-
wikkeling inopgaande lijnvan
dehoofdpersoon, nietalleenin-
nerlijk maar ook op de sociale
ladder: Ludovic trouwt met de
notarisdochterClivia.Zij delen
een grotebewonderingen vere-
ring van de bevrijder Dessali-
nes, wiens geboortejaar door
hen en gelijkdenkende vrien-
den wordt gevierd. Hoewel zij
verder geenactie ondernemen,
veroorzaakt het bestaan van
deze kern grote politieke on-
rust, hetgeen culmineert in de
executie van achttien onschul-
dige naaste medewerkers van
depresident. Hoewel PapaDoe
niet metname wordtgenoemd,
is hetduidelijk dathet om hem
gaat.Zijn angstom demachtte
verliezen, de willekeur waar-
mee de slachtoffersworden uit-
gekozen worden door Métellus
met wrede ironie beschreven.

Naast dekritische toon ten
opzichte van de politiek, valt
Mételluswederom deonderlin-
ge kleurvooroordelen aan: de
familie van Clivia — zij heeft
een kwart blank bloed in zich— is een duidelijk voorbeeld
van wat Frantz Fanon noemde
"Peaux Noires, Masques
blancs". Dat zij uiteindelijk
toch instemmen met een

,^*f
I MerryChristmas, Happy New Year j
5 x,"—k * * *I J^%iBonPasku i relisAnaMoboj
» ■■■5/ffP? Prettige Kerstdagen
'3_____M I

Voorspoedig 1988
jK F\ Donk voor het in ons gesteldever-
j[ w ! trouujen, ook in 1988 goon uiij de

JÊÈm I belangen yon de Antillen en Sabo
2f ,efl i verdedigen.

Ï W£rO W.I.P.M.Saba J
* X «ReJ^^ --n DaveLevenstone Will Johnson *« Secretary Party Leader/Chair, w

111 Management and Staff of I
k I Wthi UTILITIES SABA

JJ Mj P^fe wouldliketothankalltheirgoodfriendsandcustomersforpatronizing
MmSi them duringthisyear andare hoping tosee themmore often next year

&%Isees _WW^ We wish you a"a
A/erry Christmas J

s^^^^^R Happy, Healthy andProsperous New Year j
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Een Verscheurd Haiti
Vrijheid is nog steeds een abstract begrip

GESCHIEDENIS

CREOOL

GELIJKHEID

SYMBOLIEK

MARIONETTEN

PERSONAGES



SINDS D€ UITVINDING van
het elektrisch licht hebben
we eigenlijk geen kaarsen
meer nodig om 's avonds te
bunnen lezen ofelkaar te kun-
nen zien. UJe praten nu even
nietover de avonden dat de
stroom al of niet aangekon-
digd uitvalt, maar gaan uit
van de normale situatie.

Koorsen zijn nu meer een
luxe geworden don een
noodzakelijke gebruiksarti-
kel. We zetten ze als decora-
tie op tafel of in de hoek van
de kamer en steken ze aan
om een bepaalde stemming
te kweken of een bepaald
feestelijk cachet aan de
avond tegeven.Zo isdineren
bij kaarslicht nog altijd
feestelijk, intiem of roman-
tisch. Zo versieren we ook de
kersttafel metkaarsen, rood,
wit en groen.

De kerstboom- kaarsjes
zijn meestal door de meer
veilige electrische lichtjes
vervangen, maar daartegen-
over staat datje tegenwoor-
dig veel meer soorten kaar-
sen kunt kopen: dikkeen dun-
ne, lange enkorte, gekleurde
en beschilderde, en in olie
mogelijke vormen uitge-
voerd. Onlangs zag ik een
groene kaars in de vorm van
eenkerstboom, en een Sonta
Claus diejemoest aansteken
aon depuntvan zijnmuts. Het

fenomeen kaars is dus nog
lang niet verdwenen.

Dekaarsen wordenook af-
gebeeld opdekerstartikelen
zoals tafeliakens en papie-
ren servetjes, en niet te ver-
geten opdekerstkaarten die
bij tienduizenden onze
postkantoren in en uitgaan.
Die kerstkaarten vertonen
naast religieuze voorstellin-
gen van kribbe, Moeder en
Kind, herders en wijzen, ster-
renhemel en engelenschaar,
en desneeuw- landschappen
al of niet met rendieren en
Santa Claus afgebeeld, ook
een grotevariëteit van kaar-
sen, meestal met een groen
dennetakje afgezet, om
duidelijk te maken dat dit
een kerstkaars is en niet een
gewone kaars. Kaarsen die
aanduiden dat Kerstmis het
feest is van het licht.

Dat er Licht in deze wereld
is gekomen. Dat het Licht
schijnt in de duisternis.Dat er
ondanks alles, altijd toch een
Lichtpuntje is. Dot is de
boodschap van Kerstmis. Dat
is deboodschap van de kaar-
sen en de kaarten. Op die
kaarten wensen we elkaar
van alles toe: een Vrolijk, een
Goed, een Gelukkig en zelfs
een Zalig Kerstfeest. Die
wensen zijn welgemeend.
Toch zullen diewensen op de
eerste plaats vervuld moeten

Zij hebben elkaar gevon-
den omdot ze de moed had-
den op weg te gaan, zonder
vooraf te weten waar die
weg hen naar toe zou bren-
gen. LUc zouden ons met
Kerstmis op de vleugeis van
die droom moeten loten
meevoeren: ze kan mensen
boven zichzelf uittillen. Zezal
ons in staat stellen om dat-
gene waarvan wij in onze
beste ogenblikken soms dro-
men, tegenover elkaar uit te
spreken en werkelijkheid te
laten worden. Dan mogen we
het beste verhopen van het
Nieuwe Jaardatvoorons ligt.

Unique Shop Saba
Weeceegee Ent. N.V.

\ wishes the customers: \

I Merry Christmas and ;a Happy New Year
%^i_^^B^^^_^^»^a^*»'»%»»a'*-**l**>lW>**w^

I Meny Christmas m*Wr II ■ from Saba Deep SB^ *PIK^ and all its staff. gflp 1
You dive the rest now dive the best. I

f The Saba Jaycees ,g| «
wishesthe Community in general. 'SffilPl
SEASOMGREETIMGS |

Our thanks for your continued potronoge during 1987. m

rM»M«RHrRMl«l«lM«l««l«*«l«'»*»****^& Saba Calypso King Topo _
wishes all his lans and famiN *_lIL I

a Me"y Christmas
anaa joyousflew Year |

y»*»-i«<_<_i«_^»_i»_iw#»|l
f Seasons Greetings |
I from I

MomsTaxi 15 |LEvelyn Gomez _\
*+mmMm*nm%m*mmmr~-*

m

The Board and |f candidates of |
| theS.D.L.M. |
I \Jish Ihe people of |

Saba a $
I Merry Christmas I
I and a |
l Happy PlewYear |

mm9:0 *_»* '_>ft_i *_i tui»%'m

Seasons 1
Greetings I

J from I
1 Joyce Gomez I
I TX-2 |
flj_ i»_i Ti»ff<""^"Nr"v»Rrfcf^«i4

ITo oil my friends and cus- t
tomers |

MERRY (
CHRISTMAS

S and a
HAPPY 'MEWYEAR

from m
f *m t

| Billy Taxi Service !
and

f Sissons Paint Saba Üi i

>QÉ> The Lions Club and (''fl^)j%^ Lioness Club
J wish the Community ofSaba %

a Merry Christmas and
I aProsperous 1988 |,
JfiSSl&k Also a thousand times thankyoufor /$£S§L\\*_Wm£k your generous support in 1987 /||f«&cSjfPIP "Keep on helping us, to help others " qSr^V

BasS|SS»W*SS»S X°^ ,
Tobe Himself a star most bright

To bring the wise men to His sight,
To be Himselfa voice most sweet
To call the shepherds to His feet,

To be a child — it was His will,
That folk like us might find Him still

John Erskine

/sought to** *> y^
I vfl°cS^tU \§ And uxnw ■/ topmostsu^ 1

/ -Godownaèam- \

/ idwdlarno^ \
/ the people. \\\

The day of joy returns,
and crowns another year with peace and good will.
Help us rightly to remember the birth of Jesus,
that we may share in the song of the angels,

the gladness of the shepherds,
and the worshipof the wise men.
Close the doors of hate and open the doors of love
all over the world.
Let kindness come with every gift,
and good desires with every greeting.
Deliver us from evil, by the blessing that Christ brings,
and teach us to be merry with clean hearts.
May the Christmas morning make us happy to be thy children
and the Christmas evening bring us to our beds
with grateful thoughts,
forgiving and forgiven, Amen.

|^c from Midway Bar St. Johns %.
S««'^sa!^s»s»sas^)»s»s»r^Ra<^!ta!^s»!^s«s«sass»S|j

_J§> Corner View Grocery
»^P" wishes all '*%s*£? |

a Merry Christmas and a HappyNew Year

L 1ft«S»R9S»I^<^S^S»Sa<^S»S^S^S^>»SS»S9»SS»CS»<SSaES»»»I!9»«

*<^^sa^j*^s»i«s»s»s»e»»»s»s»c»s»
$ a. members of the board and staff *>ish one and all

j f^£s3fc> \ SEASONS GREETINGS
ft 2 PjOBo»»» n- %S| The Bottom, sat» and look forvterd sensing"fou m 1988. *</J. Ngth.Ant. m

| %T*!"%^ <^YourOw_H«_sFe.-__io_'' 3
ft*

»<s*s»«s»s»s*ss»s»ss»s*s3*|
» SiegfriedMaria * # Taxi 14
55 (Fichi) £ f I
« wishes hisfriends j wishes *cpublic In general a

aMramas | 3 "2""»TewYir HAPPYnEWYTAR

S»S3»SS»SS»KS»e»»»SS»SS»W»Wr f_lf^%an^»j^»_|Jii_WMll»iß»_l»-

I Saba Tourist Bureau
Windwardside Saba - _

| Extends to one and all Ilk 1
A Happy Holiday Season tsftë* 2\ and ■ f**^ol£jfr_* \

A Prosperous 1988 W \

11

Last night my little boy confessed to me n\
Some childish wrong;
And kneeling at my knee, hl

iffl Q
He prayed with tears— O ft

nf "Dear God, make me a man K|
» Like Daddy —wise and strong; J|l
I I know you can." éd
Mi. Then while he slept Aw

>Ujfe. Iknelt beside his bed, JmXrajfo. Confessed my sins, 0/
\jK\tav And prayed with low-bowed head — or
q^^^^ "O God, make me a child A

Like my Child here — Wk
|v Pure, guileless, yjftk

/-N Thee with faith sincere. '' yÈk

vM A r\. Andrew Gillies >JjJw

OUR UNFINISHED WORLD

K^T /^1 odgave us a world unfinished, so that we might share in the
* f and satisfactions ofcreation.

He left oil in Trentonrock.
He left electricity in the clouds.

He left the rivers unbridged —and the mountains untrailed.
He left theforests unfelled and thecities unbuilt.
He left the laboratories unopened.
He left the diamonds uncut.
He gave us the challenge ofraw materials, not the satisfaction of
perfect,finished things.
He left the musk unsungand the dramas unplayed.
He left the poetry undreamed, in order that men and women might

i notbecomebored,butengageinstimulating,exciting,creativeactivi-I tiesthatkeep them thinking, working,experimenting,andexperien-
cing all thejoys and durablesatisfactions ofachievementg

AllenA. Stockdale

E ) I SAW GOD WASH THE WORLD X
V i E saw God wash the world last night \^#
f 11 s sweet snowers on h'gh/

I And fhen, when morning came, I saw▼ Him hong if ouf to dry.

E He washed each tiny blade ofgrass
E and every trembling tree;

He flung his showers against the hill,
And swept the billowing sea.

The white rose is a cleaner white,
The red rose is morered,
Since God washed every fragrant face
Andput them all to bed.

There's not a bird, there's not a bee
That wings along the way
But is a cleaner bird and bee
than yesterday.

I saw God wash the world last night
Ah, would he hadwashed me
As clean ofall my dustand dirt
As that old white birch tree.

John HenryNewman

Katern D
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KAARSEN
€en droom die eigenlijk te

mooi is om waar te zijn, maar
die toch werkelijkheid werd.
Allereerst zouden we elkaar
moeten toewensen om die
droom opnieuw mee te dro-
men. Om er al dromende
steedsmeervan overtuigd te
roken, dat het in onze ogen
onmogelijke nog steeds
mogelijk is: namel ijk datmen-
senvanversch iHendekom-af,
zelfs mensen die eikaars te-
genpolenzijn en over eende-
re zaken anders denken, el-
kaar toch kunnen vinden, zo-
als die eerste mensen rond
dekribbe.

zijnvan wat we metKerstmis
vieren. Met Kerstmis vieren
we een droom.



Ie Meesters in de Yoga. Yoga-
nanda interpreteert de indis-
che"heiligen naar Christus toe:
een Christusfiguur, het Chris-
tusvormig leven vanLahiri, op
een Christusachtige wijze ie-

Christus- bewustzijn in ons be-
wustzijn. Zet dusaljeronddwa-
lende gedachten opzij en voel
de eenheid met de geest van
Christus. Ik roep de geest van
Jezus aan en die van de Mees-
ters die met hem één zijn in de
Geest, dat het volmaakte we-
zen op aarde negentienhon-
derd-jaren geleden geboren nu
in u zijn bewustzijn mag mani-
festeren".

Zo begon Parahamsa Yoga-
nanda zijn tweedaagse

voorbereidde. De echte
kerstviering is het verwerke-
lijken van de geboorte van het

nbevlekte ontvangenis de ge-
ioortevan eenvolmaakt wezen

naar een onbevlekte. Daarom
s zijngeboortedag vooronseen
:eer speciale dag om te vieren.
iVant we weten en we voelen
lat de hemelse Vader in Jezus'

"DE ONTVANGENIS van
hristus was geen gewone,

Amigoe Kerstkrant 1987

Ook over de kruisdood van
Christus geeft Yogananda zijn
oosterse interpretatie: "Jezus
wees zichzelfalszoenoffer aan
voorvelerzonden. Metzijngod-
delijke vermogens had zijn li-
chaam nooit aan dekruisdood
kunnen worden onderworpen,
als hij niet vrijwillig met de
verborgen cosmische wet van
oorzaak en gevolghad medege-
werkt. Hij nam dus degevolgen
op zich van eens anderskarma,
in het bijzonder dat van zijn
leerlingen. Op deze wijze wer-
den zij in hoge mate gereinigd
en bereid gemaakt het alom-
tegenwoordige bewustzijn te
ontvangen, dat later in hen ne-
derdaalde".

JEZUSZOENOFFER

een boekje over "The Signifi-
cance of Jesus Christ in Asia".
Ik heb het boekje niet, maar
LD. (Informatie Dienst Febru-
ari 1987) zegt ervan dathet ei-
genlijk geschreven is om een
betere methode van Christus-
verkondiging in India te vin-
den. "Deze Aziaten zien in
Christus vooral de incarnatie
van Gods grenzeloze liefde en
genade. VandeWesterse chris-
tenen hadden zij de indruk dat
zij die Christus zagen
geïncarneerd in hun theologie
en formalisme en in hun
etischeen fysieke macht. Bij de
geestelijke denkers van Azië

ook niet geboren! 'De Wester-
ling houdt dat de ziel eens tot
hetbestaan kwam.

lijk Rijk strekt zich over het
aardse uit, maar het laatste,
als zinsbedriegelijk sluit niet
het wezen derrealiteit in". Dit
dan ter overweging van"
godsdienst enpolitiek".

WOORDEN GEEST
Het voornaamste

grondwoord van de Yoga-
spiritualiteit isAUMofOM, in
debijbelAMEN.Maardebijbel
speelt nog meer met WOORD
EN GEEST. Grondwoorden
zijn moeilijk te vertalen, zelfs
moeilijk te omschrijven. AUM
of OM kan zowel WOORD als
GEESTaanduiden.

AUMwordtookgenoemdhet
'geluidslichaam van God', zo-
als een licht een visueel li-
chaam van God kan zijn. Ge-

war troostte zijn leerling:
"Geen luiheid, maar branden-
de ijver voor God heeft je ver-
hinderd eer te behalen bij je
studie.... Zoek eerst het Ko-
ninkrijk Gods en zijn ge-
rechtigheid en al deze dingen
zullenu wordentoegeworpen".

Bij zijninwijding indeKriya
Yoga mompelde zijn Meester
een paar woorden van zege-
ning: "Ontvang uw inwijding
in hetKoninkrijk Gods doorde
Krya Yoga". Hij kreeg ook te
horen: "Weinig stervelingen
weten, dat het Koninkrijk
Godshetrijk van de aardsever-
vullingen insluit. Het Godde-

kerstmeditaties teLos Angeles
in het jaar 1939. Een reden om
eens na te denken over Jezus
Christus in deYoga-literatuur
is opdeeerste plaats hetberoep
INCARNATIE, menswording,
vleeswording van God; een
woord uit het Johannesevan-
gelie, maarook echt een idee in
de Yoga- godsdienstigheid.
Mogelijk komt 'Incarnatie' in-
derdaad oorspronkelijk uit het
oude India.

De christenen hebben van
het begin af aan heftig gedis-
cussieerd over Jezus Christus:
mens of God ofGod-mens. Het
bracht tot grote scheuring zo-
als tijdens het Arianisme van
de 4-de eeuw. Daartegenover
staat dat de Hindoes en de Yo-
ga-literatuur althans nu ge-
woonzeggen: JezusChristus is
detiendeen devoornaamste in-
carnatie of menswording van
God.

speelt vooral mee dat de
transcendente God schuil gaat
in zijn immanentie. Christus
wordt daarom heel innerlijk
beleefd". Het boekje komt tot
de con lusie dat in India een
christen tegelijkertijd hindoe
kan en móet zijn.

OOSTERS BIJBELVERSTAAN

Van zijn goeroeYoekteswar
zei Yogananda: "De Meester
legde de christelijke bijbel op
een prachtig duidelijkemanier

VERRIJZENIS
De verrijzenis van Christus

blijft ook voor deOosterling on-
gediscussieerd. Op Paasdag
1936 sprak Yogananda in een
zondagsdienst te Los Angeles:
"Christus, gij zijt de Verreze-
nen! Niet alleen met de lente-
zon,maarin eeuwige dageraad
van de Geest".De groepvan de
opeenvolgendeMeestersBaba-
ji, Lahiri, Yoekteswar, Yoga-
nanda lijkt ook zoveel door
Christus geïnspireerd te zijn
dat een verrijzenis van de
Meester heel gewoon is. Ook
Lahiri sterft (in 1895), wordt
verbrand en verschijnt de vol-
gende morgen aan zijn leerlin-
gen in levende lijve. Yoektes-
war vertelt aan Yogananda
overLahiri: "Kort daarna gaf
de onvergelijke goeroe zijn li-
chaamop te Benares. Niet lan-
gerbehoefde ikhemin zijnklei-
ne spreekkamer op te zoeken.
Ikbevind datelke dagvan mijn

Incarnatie wordt indeYoga-
literatuur nergens gediscussi-
eerd. Yoga is het streven naar
beleving, bewustzijn van je
een-zijn met dewereld in en om
je heen, met de diepste grond
van al het bestaan, met God
dus.Al hetbestaande wordter-
varen alseen manifestatie,be-
lichaming van God, vooral de
mens, beeld van God. Een
woordelijke uitdrukking daar-
van is noodzakelijk symbo-
lisch, zoalsin het algemeenre-
ligieuze taal alleen maar sym-
bolisch kan zijn.

Het Christus- bewustzijn
lijkt hier gezien te worden als
hetzichkind van God, zoon van
God, weten, voelen; een soort
incarnatie, belichaming van
God.Yogananda geeft bijna al-
tijd devoorkeuraan debijbelse
taal over Christus 'Zoon van
God' en ook over de mens als
kind van God.

GEENDOGMA'S,
GEEN DISCUSSIE

Uit ditboek van Yogananda
blijkt datin deYogameditatie,
althans in zijn school, Jezus
Christus de voornaamste
plaats inneemt. Zijnschool: dat
zijn tenminste zijn opeenvol-
gende meesters ofgoeroes Ba-
baji, Lahiri en Yoekteswar.
Dat zijn de"Meesters" van zijn
kerstgebed "Ik roep de geest
van Jezus Christus aan en die
van de Meesters die met hem
een zijn in zijn geest".

Christusstaatmodel voor al-

Toevallig kreeg ik een boek
van 1949 in handen: "Autobi-
ografie van eenYogi", doorPa-
rahamsa Yogananda, 475 pa-
ginas. Daarin vertelt Yoga-
nanda dat hun Yoga-centrum
in Los Angeles elk jaar
Kerstmis viert met een
achtuurse groepsmeditatie op
24 december (geestelijke
Kerstmis) en de volgende dag
met een banket (gezellige
Kerstmis). Zijn opvolgster Sri
Daya Mata inLosAngelesgaat
daarmee door, althans volgens
hun periodiek 'Self-
realisation' in 1986 nog.

AUTOBIOGRAFIE
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luid engezicht is een verstoffe-
ling van de geest, zoals trou-
wens heel de schepping, het
universum, het lichaam, de
manifestatie of de uiterlijke
vormen van God kunnen wor-
den genoemd. Yogananda for-
muleert het aldus: De schep-
pende stem van God hoorde ik
weerklinken alsAUM, de tril-
ling van dekosmische motor.-
Het is de GeestGods, verklaar-
de de meester Yoekteswar, die
daadwerkelijk elke vorm en
kracht in het heelal onder-
houdt.TochisHijtranscendent
en afzijdig in het zalige onge-
schapene ledige buiten de we-
reld van detrillende verschijn-
selen". Natuurlijk herkent de
Yoga deklant Aumhetbeste in
de beginwoorden van het

a sasa sasasasasasasa sasasa sasa sasasasasasasa »**{|
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Babaji
leven door zijn alom- tegen-
woordigheid wordt gezegend...
Ik was opgeheven in de Geest
zoals ook de leerlingen van
Christus en Kabir (in de 16de
eeuw) toen zij hun levende
Meesters na hun stoffelijke
dood hadden gezien".

Voor hen is sterven: de ziel
verlaat het lichaam en door
nietmeer gebonden te zijn aan
een lichaam,iszij ooknietmeer
gebonden aan tijd enruimte.

uit. Het was van mijn hindoese
goeroe, buiten het appèl van
christelijk lidmaatschap, dat
ik hetonsterfelijk wezenvan de
bijbel leerde kennen en de
waarheid verstaan van Chris-
tus' verklaring: de hemel en
aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen
geenszinsvoorbijgaan".

Hetblijft wel eenoosterse in-
terpretatie, die soms wat
vreemd aandoet voor de wes-
terling, vooral in de kwestie
van 'reincarnatie'. Yoganan-
da,zelfzegt b.v.: "Dooreen eer-
biedige studie van de bijbel
vanuit een Oosters ge-
zichtpunt en een intuitief in-
zicht ben ik overtuigd dat Jo-
hannes deDoperinvroegere le-
vens de goeroe van Christus
was.Erzijn talrijkeplaatsen in
debijbel die aanduiden dat Jo-
hannes en Jezus in hun vorige
incarnatiesrespectievelijk Eli-
as enEliseus waren". De eigen
bijbelse interpretatie zegt
echter dat het de geest en de
kracht van Elias in Johannes
de Doper gekomen was en dat
Johannes beslist niet Elias
was. Een verschil dus van in-
zichtof filosofie van geest, ziel,
individualiteit. De Oosterling
zegt 'iets wat niet sterft, wordt

KONINKRIJKGODS
In demeesteenvoudigezin is

meditatie 'hetzoekenvanGod',
refererend aan Paulus op de
Aeropaag'om Godte zoekenen
al tastende Hem te vinden. Hij
is immers niet ver van ons.
Want door Hem hebbenwij het
leven, hetbewegen en het zijn.
Een duidelijke omschrijving
van Yoga- meditatie! Yoga-
nandavertaalt Yogamet 'vere-
nigingmet God',d.w.z. defysie-
ke werkelijkheid ook in hetbe-
wustzijn beleven. In bijbelse
taal: hetKoninkrijk Gods bin-
nengaan: hetKoninkrijk Gods
is in u.

Lahiri zou eens tegen de
moedervan Yogananda gezegd
hebben: Moedertje, je zoon zal
eenYogi wezen.Alseengeeste-

12 Katern D

lijk werktuig zal hij veel zielen
tot Gods Koninkrijk brengen".
Yogananda spijbelde op de
middelbare school nog al veel
om in de Ashram van zijn Goe-
roe tezijn. Hijslaagde nietvoor
een ofander examen. Yoektes-

Kerstviering van Yogananda

Jezus Christus in de Yoga-literatuur

Paramanansa
Yogananda

In 1985 publiceerde de je-
zuiet Hans Staffner in India

HINDOE-CHRISTEN

Sri Yukteswar

mand vergeven, een moderne
Yogi-Christus, Christus-Yogi
enz. Doorlopend worden
teksten uit de bijbel, vooral
Nieuwe Testament aange-
haald en in voetnoten becom-
mentarieerd. Vele gedeelten
van de bijbel, zoals Bergrede
van Mattheus, Evangelie vol-
gens Johannes behoren sinds
eind vorige eeuw eenmaal tot
deYoga-geschriften.



Evangelie volgens Johannes:
"o het begin was het woord en
"iet woord was bij God en het
*oord van God". Het kan niet
»oga-achtiger.

Christus- bewustzijn (Brah-
ma) dat binnen de trillende
schepping bestaat. Dit Chris-
tus- bewustzijn is deeniggebo-
rene of deenigeweerspiegeling
van hetOngeschapene, Onein-
dige.

Zijn uiterlijke openbaring,
'getuige', is AUM of Heilige
Geest, de goddelijke scheppen-
de onzichtbare macht die door
trilling alle scheppingen op-
bouwt". Aldus Yogananda in
een voetnoot.

CHRISTEN- BEWUSTZIJN
Hier werd duidelijk gezegd

wat met Christus- bewustzijn
bedoeld is: het bewustzijn van
Gods Zoon te zijn en voor alle

DRIE-EENHEID
De oosterse Yogis hebbenJan ook geen enkele moeilijk-

heden met de christelijke leervan de Drie-ene God. "De bij-
belse woorden(Sint JansEvan-
gelie) verwijzen naar de drie-
voudige natuur van God, als
"ader, Zoon en Heilige Geest
(Sat, Aum in de hindoese ge-
driften). God de Vader is het
j*bsolute, Ongeopenbaarde,
bestaan boven de trillende

God de Zoon is het

mensen: het bewustzijn van
Gods kinderen te zijn, of het
goddelijk bewustzijn in de
mens. Dat was dan ook de ei-
genlijke betekenis van dekerstviering. Toen in 1920 Yo-
ganandazich klaarmaakte om

naar Amerika te vertrekken,
zei Yoekteswar hem: "Wees je
ware zelf, een kind van God.Zoeken belichaam in jezelfde
beste hoedanigheden van al je
broers in de verschillende ras-
senover de aarde verspreid. En
vergeet datje als hindoe gebo-
ren bent en wees geen Ameri-
kaan. Neem van beiden het
beste".
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Maar hij doet het niet. Zoals
ook zijn meester Yoekteswar
geen lid werd van een christe-
lijke denominatie. Zijn oeku-
menische instelling, echt hin-
does van aard,was te groot om
zich bij een min of meer geslo-
ten godsdienstige groepering
aan te sluiten. In Amerika
sprak Yogananda eens:
Godsdienst is universeel en
een. Wij kunnen onmogelijk
bijzondere gebruiken en over-
tuigingen algemeen maken,
maar methet gemeenschappe-
lijk element in godsdienst kan
dat wel. En we kunnen allen
gelijkelijk vragen om het te
volgen en te gehoorzamen".

Hindoeisme, zegt hij, isgeen
buitensluitende godsdienst.Er
isruimte voor de verering van
alle profeten ter wereld. Het is
geenzendings-godsdienst inde
gewonezin van het woord. Het
heeft zonder twijfel veel stam-
men in zijn schaapskooi sa-
mengebracht, maar deze opna-
meisvaneen ontwikkelendon-
merkbaar karakter. Hindoei-
sme zegt aan iedereen om God
te vereren naar zijn eigen ge-
loofof dharmaen zo invrede te
leven met alle godsdiensten.

De Antilliaanse bezoekers
van het Siddha Yoga Centrum
te SouthFallsbrug N.Y. in het
afgelopen jaarwaren getuigen
van eenzelfde volledig openen
oekumenische instelling van
de Meditatiebeweging van
Moektananda.

OEKUMENE
Wat belette Yogananda nog

om zich christen te noemen?
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MAHATMA GANDHI
Vooral in Mahatma Gandhi

ontmoette Yogananda iemand
van dezelfde oekumenische in-
stelling. In een geloofsbelijde-
nis van Gandhi vinden we o.a.
het volgende: "Ik geloofdat de
Bijbel, de Koran en de Zend-
Awesta even goddelijk
geïnspireerdzijnalsdeWeda's.
Ik geloof in de instelling van
Goeroes, maar in deze eeuw
moeten miljoenen het zonder
Goeroe doen, omdat het een
zeldzaamheid is een vereni-
gingvan volmaaktezuiverheid
envolmaaktekennis tevinden.

Maar men behoeft niet te
wanhopen ooit de waarheid
van zijn religie te leren ken-
nen, omdat degrondslagen van
het Hindoeisme als van elke
grote godsdienst onverander-
lijk en gemakkelijk te begrij-
pen zijn". Hindoeisme heeft
zijn fouten en beperkingen,
zegt Gandhi, maar dat heeft
mijnvrouw ook entoch houdik
van haar. Over Christus zei
Gandhi: "Ikben zeker datwan-
neerChristusnuonder demen-
sen leefde,Hij delevens van ve-
len zou zegenen die misschien
nooit van Zijn naam zelfs heb-
ben gehoord...zoals er geschre-
ven staat: Niet iedereen die tot
mij Heer, Heer zegt, maar hij
diedewilvanMijnvader doet...
In de les van zijn eigen leven
gaf Jezusaan demensheid het
prachtige doelenhetenigeoog-
merk waarnaar wij allen die-
nen te streven. IkgeloofdatHij
niet enkel aan deChristenheid
behoort, maaraan degansewe-
reld, alle landen enrassen".

Amigoe Kerstkrant 1987Katern D
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In deafgelopen maand vOerd er in Engeland op hoogniveau gecon- N
fereerd oVer mogelijke maatregelen om Ie doorkomen dat de
Noordzee nog Oerder Vervuilt dan al het geVal is. In het
nieuvOsjoumaal op de IV zagenvyïj beelden Van platVissen die aan-

getast vOaren door het chemisch afVal dat op de zeebodem ligt. En
dagelijkskomen eronvoorstelbarehoeveelheden olie enchemicaliën
bij. Vogels komen bij duizenden om het leVen ten gevolge Van de
illegale olie-lozingenmidden op zee. De overheidprobeert ditkvOaad
te beteugelen, maar het is "dvOeilèn met de kraan open". De daders
zijn meest ongrijpbaar.

Nietalleen dezeeën, maarook deatmosfeer, de ozon-laagclaarbo-
;. Ven èn de aardbomen vOorden op een roekeloze manier aangetast. ...
X op een vOarme zomerdag doorhet industrie-gebiedreist dat niet '.'"'.
v VerVan de Nederlandse grens inDuitsland ligt,kan soms de erVaring ':'"
v hebben dat laaghangende industrie-dampen hel ademhalenbemoei- ;>
'y. lijken. "Geef ons toch lucht!" moeten de mensen denken die altijd in X
'>< zo'n omgevingmoeten leVen of dieVannature al enigemoeitehebben '":[
v met hun adeinhalings- organen. x
>J er oVer nadenkt vOat er mis is gegaanen of deproblemen Voor- X
ft komen haddenkunnen vOorden, zalbegrijpen datvOij de industrie een- ":"
":" Voudigniet kunnen missen. De vOereld-beVolking is immers zo groot ft
ft gevOorden dat er grootschalig geproduceerd moet vOorden om iede- £ft reen aan het eten te houden. Industrie is noodzakelijk, maar vOij v
ft zijn vOel erg laat gevOeest met te begrijpen dat er "grenzen zijn aan de &
;"} groei", om een uitdrukkingVan de Club VanRome te gebruiken. l_an- ":"
$ ge tijd hebben vOij niet begrepen dat een zich steeds uitbreidende in- X
ft dustrie uiteindelijk moet Voeren tot het onmogelijk maken Van alle >!
J; leVen. >x)aarschuvOende gebeurtenissen maken eVen indruk, maar "!;
>"; vOorden snelvOeerVergeten. Vanonsherinnertzich b.V. nogvOater :";
ft 3 5 jaar geleden in Londen gebeurd is? Bijzondere meteorologische £
$ omstandigheden Veroorzaakten in Londen een extreme lucht- Ver- £;
j£ ontreiniging. Ten gevolge daarVan stierven in de periode Van 5 tot 9 !"!
ft december 1952 omstreeks 4.000 personen. ;£;
l;I Ondanks de duidelijke vOaarschuvOingen Van de Club Van Rome j$
jj destijds, vOordter m.i. nog steeds Veelte vOeinig gedaan omhet kvOaad ft
ft Van deVergiftigingVan onsleefmilieu internationaal te bestrijden.Ac- jï
{■ ties Van depressiegroep"Greenpeace" zijn beslistniet overbodig. Zij ! j
!jj richten de aandacht op het probleem.
Ij ! "Misschien is dekortzichtigheid Van de mens vOel de ernstigste fac- \ j
! | tor die kan leiden tot zelfvernietiging. Ntfant hebben vOij niet allemaal ! j
|! de neiging om vOinst op korte termijn gretig te aanvaarden, ook al

zoudenvOij vOeten dathet Verlies op lange termijn Veel groter zal zijn?
Rijk vOorden, nu, dit jaarnog, is een vOens die onze ogenkan Ver-

blinden Voorhetfeit datonsstraks dekeel vOordt dichtgeknepenen vOij
Verzuchten: Geef ons toch lucht!

Die kortzichtigheid kan ons soms opvallen op méér dan op het
gebiedVan handel, techniek en industrie. Ook in deomgang Van ons
mensen met elkaar kan diekortzichtigheid ons parten spelen. >^ie
teVeel opzichzelfgerichtisloopt dekans dathij derijkdom diegelegen
kan zijn in de intermenselijkerelaties Volkomen Verspeelt. \oat kun-
nen vOij clan doen om ons leVen tot zijn vOare bestemming te latenko-
men? >^atkunnen vOij doenom het l^eVen te Vinden?

In het Evangelie Vinden vOij al de vOaarschuvOing, dievOij nooit ge-
noeg tot onskunnen laten doordringen:
"\tfat zou het een mens baten, indien hij de gehelevOereld vOon, maar

U en ik, vOij zijn maar eenkorte poos op aarde, luitenvOij clan onze
tijd nietVerdoenmetonsonafgebroken in te spannenVoor destoffelij-
ke dingen, hoebelangrijk die soms ook zijn. Naar laat ons iedere dag

| bedenken hoevOij deelmogenhebben aan het l^eVen, datde schepper

Vanuit het Verre HollandvOil ik U graaghartelijk groetenen U mijn
beste vOensen aanbieden Voor de komende feestdagen en Voor het

Lahiri Maha
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Uit het logboek van de "ILTSHI"

Van Spanje naar de West
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i
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\ TOS_* CHRISTMASDINNER diïW gW APPETIZER g
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g ■—v SALAD 8
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i /%rr>r RICE *S'^KiX 7} mixed withvegetables C<^~l-AX 2DESSEèT V%) g
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Merry Christmas anda «

g Happy New Year v
BonPasku iBon Ana Nobo
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Op een gegeven moment
voelden we ons als Heintje Da-
vids — we bleven afscheid ne-
men. Net op hetgoede moment
besloot de wind maar eens te
draaien en onder luid getoeter
van allebekenden verlieten we
eindelijkAlicante en gingen op
weg voor deeerste etappe naar
Gibraltar.

vervoer geschiedt in bussen
van voor de eerste wereldoor-
log. Alles kraakt, kreunt en
steunt. Niets werkt — buiten
natuurlijk de motor — maar
hetrijdt. SantaCruz isnietzon
grote stad met een gezellig
centrum. We kijken en rijden
nogwatrondopheteilandenop
25 januarivaren weweerterug
naar Las Palmas voor de
laatste inkopen en klusjes.

jachthaven is erg smerig. Er
drijft veel olie en, zoals bijna
overal in Spanje, deriolering
komt uit' in zee.

Rob en JeannetteterBorg
zeilden in hun stalen zeil-
jacht"ILTSHI" (lengte 38ft)
in de periode van november
1984totmei 1985van Spanje
naar Curacao. Hieronder
volgt een gedeelte uit het
persoonlijk logboek, dat
werd bijgehouden door de
kapiteinse.

Voordat we de grote over-
steekwagen bezoeken we eerst
nog een paar vissersplaatsjes,
maareindelijk is het danzover.
Op 20 februari — een ge-
denkwaardige dag — slaan we
de laatste verse etenswaren in
ennemen afscheid meteen"tot
ziens in de Caribbean" van de
bemanningen van de"Christi-
na II" en de "Coralie". Daar
gaan we dan — het onbekende
avontuur tegemoet!

Om 15.00uur G.M.T. plonst
deWalkerlog in hetwater voor
de oversteek van 2900 mij»
naar Martinique. Het weer js
goed — zonnig en de wind »s
Noord Noord West (N.N.W-)
windkracht 4/5. De eerste
uren komen de golven schuin
inen werollen dan ook behoor-
lijk. Een paar keer hadden v?e
metveel plezier gezien hoe en-
kele onstuimigegolven te plet-
tersloegentegen deramen van
ons stuurhuis. Maar de straf
kwam snel. Amper twee uur
zijn we onderweg of een extr8
grote golf zoekt onze kuip uit
als landingsplaats. Resultaat
is datwe allebei drijfnat zijnen
alle kleren zout, maar het is
wel lachen.

OVERSTEEK

Men heeft getracht de ver-
vuiling wat in te dammendoor
voor het strandeen soort slurf
in het water te leggen, die het
allerergste een beetje tegen
houdt. Dit helpt inderdaad wel
iets. De haven ligt vol met
jachtendie zich aan hetklaar-
maken zijn voor de "Grote
Oversteek". Voor demeesten is

VERVUILING

NA TWEE JAARop de Mid-
dellandse Zee te hebben
rondgezworven maken we
"ILTSHI"en ons zelfgereedom
uit te varen richting Cana-
rische Eilanden. Begin novem-
ber waren we van plan om uit
Alicante (Spanje) te vertrek-
ken, maar helaas het weer
gooide roet in het eten. In
plaats van de in die tijd van het
jaar gebruikelijke Oostenwind
bleefer een hardnekkige Wes-
tenwind blazen. Niet erg ge-
schikt voor ons, dus besloten
we te wachten totdat de wind
weer draaide. Tijdens de lange
wachtperiode verveelden we
ons geen moment en we geno-
ten van de diverseafscheidsdi-
nertjes die we kregen aange-
boden.

SPANJE

Deradio geeft windkracht 8
doorin de straatvan Gibraltar.
Bovendien is de zee bijzonder
ruw—dus weer wachten. Na3
dagen geduldig wachten heb-
ben we er genoeg van. We be-
sluiten de hardewind te trotse-
ren en naar Barbate deFranco
in Spanjete varen. Dan hebben
we de lastige "straat" maar ge-
had en kunnen we direct weg
als dewind gunstig wordt.

De tocht verliep met hinder-
nissen. Het was wel wind —geen wind — verkeerde wind.
Maar na enkele dagen bereik-
ten we Gibraltar. Deze rots in
het zuiden van Spanje is een
verzameling van bijna uitslui-
tend flatgebouwen, die er
grauw en armoedig uitzien.Er
wordt Engels en Spaans ge-
sproken. De bekendste
jachthaven is de Sheppards
Marina. Praktisch alle jachten
die hier liggen zijn van Engel-
sen. Sommigenzien er zo slecht
uit dat het ons een raadsel is
hoe die schepen nog helemaal
naar Gibraltar zijn gekomen.
We hebben nog nooit zon ar-
moedige verzameling boten bij
elkaar gezien. We doen snel
wat inkopen, omdat we direct
weer willen vertrekken, maar
alweer, het weer is te slecht.

HINDERNISSEN

In het begin vorderen we
goed — 50 mijl in negen uur-3
maardaarnazwakt dewind ai-
Binnen is het een heidens ka-
baal. Zoiets als een slechtge9'
temd muziekkorps — alle*
rammelt — kreunt en steunt
door het rollen van deboot'
Maar alles went! Tot zonson-
dergang kunnen we Cran Ca*
naria zien liggen. DaarnabUF
het eiland nog bijna de hel
nacht zichtbaar als een licht6

vlek aan de horizon. Als dez°^weer opkomtzijnwealleenme
de zee. Wat staat ons te
wachten? Wanneer zien *%
weer land? Deze vragen drin-
gen zich op als je jerealiseel^
watje aan het doenbent. O^e
2900 mijl weten we he 1

antwoord!

ditdeeerstekeer dater eenoce-
aan wordt overgestoken en
menisknap nerveus.De Carib-
bean is uit! Senegal enBrazilië
in! Hier gaan dan ook veel
jachten naar toe. Wij zijn
echter nog niet zover. Eerst
willen we nog wat rondzeilen.
Tenslotte hebben we nog niet

Een hele verbetering na die
sombere dagen in Gibraltar.

's Morgens om vijfuur verla-
ten we Gibraltar. De vooruit-
zichtenzijn Oostenwindtussen
kracht 4 en 8enruwe zee. Door-
datwewinden stroommeehad-
den viel de tocht mee. Alleen
was de wind wel harder dan
voorspeld.De windmeter gafaf
en toekracht 10aan. InBarba-
te de Franco aangekomen
merkte je direct datje weer in
Spanje was,want er scheeneen
heerlijk zonnetje.

echtveel van deCanarischeEi-
landen gezien.

Oudejaars- avond brengen
we door meteenDuits stel. Om
twaalf uur breekt in de
jachthaven de hel los. Er wor-
den vuurpijlen de lucht in ge-
schoten en iedereen blaast zn
longen uit zn lijf op de
scheepstoeter. Onze buren ko-
men naar buiten enwensen ie-
dereen op zn "frans" het aller-
beste. OokRob ontkomter niet
aan. Debuurman omhelst hem
stevig en geeft op iedere wang
een zoen. Rob ondergaat deze
ongewone behandeling zonder
blikken ofblozen. Tenslotte
wordt het maar éénkeer 1985.

schipper dekoers goed heeft be-
rekend zijn we binnen twee da-
gen op onze bestemming. De
vislijn slepen we al een tijdje
achterdeboot aan, maar tot nu
toe hebben we nog niets gevan-
gen, 's avonds zien we tegen
donker, land aan de horizon
verschijnen. Of beter gezegd
licht. De lichtjes van het eiland
Lanzarote schitteren tegen de
donkere hemel. We hebben
hier de hele nacht van kunnen
genieten want dewind liet ons
in de steek, 's morgens de mo-
tor maarbijgezet omdatwe an-
ders nogeen dag onderweg wa-
ren geweest. Na een voorspoe-
dige oversteek van zes dagen
lopen we tegen de middagvan
de vierentwintigste december
de jachthaven van El Castillo
op het eiland Fuerteventura
binnen. Hier wacht ons een te-
leurstelling. De bekenden die
we hier zouden ontmoeten zijn
een week geleden richting Se-
negalvertrokken. De Kerstda-
gen brengen we door in de

Maar ook hier is het devies
WACHTEN. De ene depressie
na de andere teistert Europa.
Volgens de mensen die het
kunnen weten is dit het
slechtste najaar sedertvele ja-
ren. Maar dithoren we overal.
Het weer schijnt gewoon van
streek te zijn. De dagen bren-
gen we door met het beluiste-
ren en tot in definesses bespre-
ken van de nieuwsberichten.
Eén van de andere jachten
heeft een briefkaart- model
T.V. ledere avond persen zon
manoftien zichin dekajuit van
een negen meter boot om de
computerfoto's van het weer te
bekijken.
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jachthaven. We betrappen ons
erop dat we helemaal geen
kerstgevoel hebben. Ook debe-
woners van de andere jachten
klagen hierover. We verken-
nen deomgevingen ontdekken
datEl Castillonou nietbepaald
een interessant dorpje is. Ei-
genlijk is het een vakantie re-
sort en erg in trek bijDuitsers.

wordt. nd
Eten koken op een T°ll

schip is eenvermoeiendebe

De eerste nachten zijn ere
koud dus hebben we onz
noordpooluitrusting weer *voorschiin gehaald. We IoP*0

wachten van drie uur. Je he
het gevoel dat de nachtbesta -suit het aan- en uitkleden. Er
weinig wind. Na drie dag^
hebben we nog maar tween?
derd- vijfenzeventig mijl a-je
legd. De volgens dezeekaarte
altijd aanwezige stroom *a ,
ons in de steek. We krijgen »
echte zeebenen en hebben va
daag voor het eerst koffie g
dronken. Het beste bewijs da

het goed gaat. De vijfde d»
pikken we de Noordoost- P**
saat op en gaan we een me j
westelijke koers varen. Tot
hebben we nu vijfhondef
veertig mijl afgelegd. c
gafstanden worden bet
Gisteren hebben we brjv°

t jg
beeld honderd-drieënveer.
mijlafgelegd. Het isnog stee",
koud. Ik ben benieuwd **neer het eindelijk wat war»1

VOORZIENINGEN
Op 11 januarizeilen we de

haven van Las Palmas uit voor
de 60 mijl naar Santa Cruz op
Tenerife. Een voorspoedige
maarkoude tocht. De marina is
in de Darsena Pesquera (= de
vissershaven). Er zijn totaal
geen voorzieningen voor
jachten,maar jeligt er dan ook
gratis. Jammer is wel dat de
haven zon eind van de stad af
is. Gelukkig is er een goede
busverbinding. Het openbaar

Deeerste uren is hetbladstil,
zodat we onze paardekrachten
moeten gebruiken. Tegen het
eind van de middag verdwijnt
de Spaansekust uit hetgezicht
enzijn we alleen met dezee. Er
begint een lichtewind optezet-
ten en derest van de nacht zei-

Daarna wordt ineen mengel-
moes van Frans/Duits/Engels
de weers- vooruitzichten be-
sproken. Eindelijk op 17 de-
cember besluiten we de grote
stap te wagen en in de loop van
demorgen gaanweop weg.Ook
de andere jachtenvertrekken.
Ons plan is om de eerste 100
mijl naar het westen te varen
om daarnaaftebuigen naar de
Canarische Eilanden. Door de-
ze afleidings- manoeuvre ho-
pen we het aangekondigde la-
gedruk gebiedte ontlopen.

Na drie dagen verlaten we
Fuerteventura en zeilen naar
Las Palmas op heteiland Gran
Canaria. We liggen heel lux in
de jachthaven, omdatwe grote
schoonmaak willen houden.
Bovendien moeten|we aardig
wat inkopen doen. De grote
winkels bezorgen alles aan
"boot". Lekker makkelijk! Las
Palmas is een grote stad met
vriendelijke en behulpzame
mensen. Het ergste is de
luchtvervuiling. De auto's rij-
den vier rijen dik door het
centrum en het stinkt er ver-
schrikkelijk. Het water in de

AmigoeKerstkrant 198714

len we onder een heldere ster-
renhemel. Het is alleen zo af-
schuwelijk koud. We lopen er-
bij als Michellinmannetjes uit-
gedost in warmte-ondergoed,
extra truien, wollen muts +
sjaal en niet te vergeten
handschoenen. In mijn bed ligt
eenkruik, omdat ik andersniet
meer warm kan worden. Wie
heeft ooit gezegd dat zeilen
leuk is!

Op de vijfde dag hebben we
445 mijl afgelegd. De wind is
nogal wispelturig en soms is er
helemaal geen wind. Als de

KABAAL

Tenerife januari 1985

KOUD

GROTE STAP



Ik moet zeggen dat ik toch
welheel ergopgeluchtwas toen
ze weer weggingen. Later za-
gen we heel wat van dit type
bootjes,maar nooit meerzover
uit dekust. Op deze laatste dag
is de zee Schitterend met wei-
nig golven enwe zienveel vlie-
gendevissen. Om 20.50G.M.T.
hebben we de Diamond Rock
dwars. Nu moeten we nogtien

derwaterschip schoonge-
schrobt. Het is ongelooflijk hoe
dat zelfs onder het varen aan-
groeit en er zaten dan ook heel
wat eendemosselen op. We ma-
ken nog een zonnetent die ook
als regentent dienstkan doen,
want het feit dat Martinique
een groen eiland is betekent
ookveel regen. Gelukkigduren
diebuien nooit lang.

mijlvoordat we indebaai Anse
Mitan ons ankerkunnen laten
vallen. Inmiddels is hetdonker
geworden en Danny praat ons
delaatste vijfmijlnaarbinnen.

Om elfuur G.M.T. (plaatse-
lijke tijd zeven uur) plonst ons
ankerin de CaribischeZee. We
hebben de oversteek volbracht
in eenentwintig dagen en acht
uur. Eindelijkkunnen weweer
genieten van een ononderbro-
ken nachtrust.

lid. Je hebt één hand nodig
j^orjezelfen één hand voor de

Uien snijden vereist wat
S^ening maar het lukt. Op 27
ebruari hebben we de eerste'üizendmijl eropzitten. Omdite.vieren maken we een fles

burgemeester. Het wordtj^delijkwarm. Totnutoeheb-
we weinigdolfijnen ofwal-

den gezien. Trouwens er is7®lemaal weinig leven te bes-Nren in de zee. Onze vislijnaDgt al ruim een week uit., aar tot nu toe zonder resul-'ïat.

ralie" is eenFrans ontwerp van
zestien meter langen vaart on-
derNederlandse vlag. De com-
municatie is een beetje inge-
wikkeld. De beide grote
jachtenkunnen via de Hamra-
dio contact met elkaar onder-

FORT DE FRANCE
Na een boerennacht 's mor-

gens vroeg een eerste
nieuwsgierige blik geworpen
op onze ankerplaats in Anse
Mitan.Deomgevingzieterfan-
tastisch uit — veel groen en
palmen en ontzettend veel
jachten. We hebben ze niet ge-

Natweeweken van defranse
geneugten te hebben genoten
begint de tijd te dringen. We
moetenop wegnaar Sint Maar-
ten omdat mijn zus en zwager
onskomen bezoeken. Tezamen
methen zeilen we dannaarCu-
racao. Samen met de "Christi-
ne II" gaan we op weg voor de
eerste etappe naar Hes des
Saintes, eenafstandvan vijfen-
tachtig mijl. De tocht begint
goed maar tussen de eilanden
neemt de wind behoorlijk toe
en we gaanveel te snel. Als de
windniet afneemt gaan we bij-
liggenomtewachtentotdathet
licht wordt. Het is namelijk le-
vensgevaarlijk om in het don-
ker tussen deeilandjes rond te
varen. Het stikter van derot-
sen, 's Morgens vroeg de motor
aanomdat we tegen dewind en
stroom in moeten varen. Ons
Volvotjemoeterhard aantrek-
ken want de stroom is behoor-
lijk hard.

SCHRIK

Canaria het onbekende tege-
moet en voor jehet weet ben je
er — een geweldige ervaring
rijker. Twaalf maart: da-
gafstand 128mijl.Weinigwind
vandaag N.O. vier/vijf. Van-
morgen eindelijk eens een
school dolfijnen gezien. Als
vergoeding voor het lange
wachten geven de vissen een
prachtige show weg. Onze vis-
vangst verloopt droevig — nog
steeds hebben we geenviskun-
nen verschalken.

Dertien maart: om precies
14.30 uur G.M.T. zien we de
contourenvan Martinique aan
de horizon verschijnen. Ook
SintLucia kunnen we zien. Op
dit moment zijn we exact drie
weken onderweg. Toch wel een
geweldig ogenblik — na 2900
mijl komen we precies op de
juisteplaats uit. Keurig gena-
vigeerd Rob!

Een paar uur geleden kreeg
ik de schrik van m'n leven. Ik
kom dekajuit uit metkoffie en
zie een sloepje voorbij varen

, Optwee maart halen we een
van honderdvijftig

*IJI. Er waren de afgelopen
j?cht nogal hoge golven met
jf^dkrachtzes tot acht. Tegeneborgen wordt het watrusti-r- Drie maart: vandaag ishet
jeetjefeest. Om 18.00 uur
i -M.T. hebben we veertien-
.?.lderd mijn op de log. Dit is
JjjJJia de helft. We vieren dit

et een glaasje wijn en wat

teld, maar er liggen er
minstens tweehonderd. Nog
nooit heb ik zoveel jachten in
één baai bij elkaar gezien.
Maar ook dat is deCaribbean.

Rob, Piraten kom gauw

houden. Wij zijn helaas niet in
het bezit van zon apparaat,
maar doormiddel van een kor-
tegolf- ontvanger kunnen we
de gesprekken beluisteren.

ledere dag op een vooraf af-
gesproken tijd hebben we aan
deradio gekluisterd gezeten en
hebben ontzettend veel plezier
gehad. De schipper van de
"Christina II"gafiedere dag de
posities op zodat we op onze
kaart konden bijhouden waar
de anderen waren. Ook hoor-
denwe opdezemanier watvoor
soort weer men had. Dit was
vaak heel verschillend. Het ge-
beurde dat de "Christina II"
midden in een onweersbui zat
terwij 1 wij—2oo mijlverder—
prachtig weer hadden. De bei-
de schippers hielden vele dis-
cussies over onze snelheid en
wanneer men dachtons te zul-
len inhalen.

Om in te klaren moetje naar
Fort de France. Dit is een leuk
tochtje van eenhalfuur. Inkla-
ren geeft geen problemen. In
het douanekantoor vertellen
tweeflink uit dekluitengewas-
sen mannen je precies wat je
moet doen. Eén van de heren
vertelt in vijftalen datje hard
op depenmoetdrukken,omdat
ook het laatste formulier nog
leesbaar moet zijn. Hij wilde
weten hoe men dit in het Ne-
derlands zegt. Na enige mis-
lukte pogingen lukte het aar-
dig. Hetwas anders wel lachen.

met drie mannen erin gekleed
in oliegoed.DERTIG mijluit de
kust.... dat is vast geen zuivere
koffie! Alle verhalenoverpira-
ten diein volle zeejachtenover-
vallen schietenmijweer te bin-
nen en lichtelijk in paniekroep
ik "Rob, Rob, piraten kom
gauw" De schipper steekzn
hoofdnaarbuiten enziet alleen
nog maar de buitenboord- mo-
tor. Derest van het openbootje
is al uit het zicht verdwenen.
Toch vertrouw ik het nieten ik
blijf angstvallig de omgeving
in het ooghouden. Mijn geduld
wordt beloond.
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_\ Tel.: 8922 P.0.8. 20 Telex 1900RocarN.A. _\■§. wenst U een &
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MOTORPECH
Terwijl we langzaam tussen

derotsblokken doorvaren zegt
Rob "als hier je motor uitvalt
zitjegoed indeproblemen". We
ankeren voorhet enige dorp in
deze eilandengroep Terre de
Haut. Net is alles klaar of de
motor begint te sputteren en
stopter dan helemaal mee. Bij
controle blijkt dat er een slang
lek is. Onder de motor ligt on-
geveer dertig liter dieselolie.
Wat een troep, maar ook wat
eenmazzeldat ditgeen halfuur
eerder is gebeurd.

Rob maakteen noodslangen
na een dag werken is het leed
weer geleden. We verkennen
hetdorp daterergfrans uitziet.
De gendarmeheefteen enorme
snoren is gekleed intropenkle-
dij — een kakikleurig short +
hemd. Hij ziet er heel indru-
kwekkend uit. Later zien we

hapjes. Zeven maart:
L*r een prima resultaat van-
3>g — 153 mijl bij Oosten-J*d vijf/zes. Nog ongeveer
u^honderd- vijftig mijl tot
pinique.
Uft^en maai"t: dagafstand
j."mijl.Voor het eerst eenra-
zender uit de Caribbean

Ook deWereldom-
l?P hebben we kunnen be-geren. Tien maart: 143 mijl
njy» 0.N.0. vier/vijf. Zonnig

''afen toe buien. De eerste
}L er geziensinds tien dagen.
l" g ongeveer driehonderd-
J^tig mijl te gaan. Als alles
Ik zijn we over drie da-
ij Jln Martinique. Het gekke

at weeigenlijk nog geen zin

Danny ("Christine II") be-
toogde dat de "ILTSHI" een
zwaar dus langzaam schip is.
Ditklopt, maar onder passaat-
zeilen (2 uitgeboomde fokken)
zeilt ze alseen trein. ledere dag
verzocht Danny ons contact
methem tezoeken via deMari-
foon. Dit lukte pas op de veer-
tiende dag. Op dezestiende dag
na vertrek van de Canarische
Eilanden doethet ongelofelijke
feit zich voor dat twee schepen
elkaarontmoetenmiddenopde
oceaan. Het dichtsbijzijnde
landisnogzon 450mijlvan ons
verwijderd. Wij vinden het een
geweldige belevenis. Over en
weer worden foto's gemaakt.
Tenslotte gebeurt het niet zo
vaak dat je de kans krijgt je
schip onder vol tuig op dekiek
tekrijgen. Tegendeavondhijst
Danny er een zeiltje bij om
daarna langzaam maar zeker
uit hetzicht teverdwijnen. Tot
aan Martinique houden we
contact via de Marifoon, waar
de"Christina II" een halve dag
voor ons arriveert. De "Cora-
lie"komt één dag na ons aan.

BOUWSTIJL
Fort de France is voor onze

begrippen niet groot, maar
voor de Caribbean is het een
"wereldstad". Het is er vrese-
lijk druk. Dit was na drie we-
ken alleen geweest te zijn wel
even wennen. De straatjes zijn
heel smal en overal rijden au-
to's en zitten vrouwen op de
stoep met hun handelswaar.
Debouwstijl is internationaal.
Niets wijst erop datjein West-
Indië bent. Buiten dan de men-
sennatuurlijk. De Creoolse be-
volking isvaak ergmooi. Voor-
al devrouwen ziener bijzonder
verzorgdenelegantuit.Wezei-
len een paar dagen rond en
ankeren in verlatenbaaien.

Na enkele uren komt het
bootjeweer terug. Zekomen be-
hoorlijk dichtbij en ik word
steeds nerveuzer. Wat willen
ze toch! Volgens Rob willen ze
misschien alleen maar een
glaasjewater. Laten we dat ho-
pen. Ze zijn ondertussen zo
dichtbij gekomen dat we een
gesprek kunnen voeren, maar
niemand zegt iets. Zekijken al-
leen maar. Uiteindelijk steekik schuchter mijn hand op en
vriendelijk zwaaien de man-
nen terug. Nadat ze alles nog
even hebben bekeken geeft de
stuurman gas en gaan ze weer
verder met vissen.

er al mee te st°PPen-
he(. ïen zofiJn datnetwat ons
g6ri|pbestwat langerhad mo-
Vs ren- Vandaag de laatste
S v/*1*161^en aPPeI oPgeêe"

1*rest onsnogk°o1—aar"
lepelen en uien ennatuurlijk£voer.
°Pce

a erwege deochtendzie ik
ci 2

ns een masttop aan de ho-"rj,n verschijnen. Dit is de
Hasina II" met schipper
W,7^ dietwee dagennaons—CïJJjen met de "Coralie" van

V isvertrokken.
fisCL0r vertrek van de Cana-
fe8pr

e fanden hebben we af-
k tf. , ener eensoortrace van
V,, en- Wel met een handi-voor de "ILTSHI" natuur-

ZONNEN
Elfmaart: 139mijl op de log.

Hetiseenprachtige dag. Ik heb
zalig liggen zonnen. Als we zo
doorgaan zijn we overmorgen
inMartinique. Het isbijna niet
tegelovenzo snelals dezetrip is
gegaan. Zo vertrekjevan Cran

g creating fine jewelry since 1940.
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REGENBUIEN
We bekijken piepkleine dor-

pen die op het strand zijn ge-
bouwd. Meestal zijn de huizen
van hout met een golfplaten
dak en geschilderd in mooie
pasteltinten. Tussen de bedrij-
ven door ook nog even het on-
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Na een paar dagen zeilen we
naar Pointe ePitre — dehoofd-
stad van Guadeloupe. Stad is
eigenlijk een te groot woord
voor de verzameling armoedi-
ge hutten met golfplaten da-
ken. Alleen in hetcentrum—4
straten groot — staan stenen
huizen en een echte moderne
supermarkt. Overal op straat
zitten vrouwen die trachten
wat groenten en kruiden aan
deman te brengen. We hebben

en 130 mijl laten we het anker
vallen in Grootbaai.

Hier ontmoeten we veel oude
en maken nieuwe kennissen.
Beregezellig en de tijd vliegt
dan ook voorbij. Zus en zwager
komen onverwacht één dag
eerder doordater in Nederland
problemen waren met de ver-
keersleiders. Ze brengen veel
post mee en onontbeerlijk za-
ken als kaas en leverworst
Toen wist ik nogniet datje dat
overal kon kopen. Philipsburg
bestaat eigenlijk uit twee stra-
ten—deVoorstraat en Achter-
straat. De meeste winkels ver-
kopen souveniers. Als jede slo-
gans op deramen ziet denk je
dat je alles kado krijgt. Nou
niets is minder waar!

Grenade is een prachtige oud
stad met heel smalle straatje
enhuizen metpannendaken»
plaats van golfplaten. De na'
ven hier is beroemd. Het is cc
komen en gaan van dezeilen"
vrachtscheepjes. Deze bote
zijn meestal tussen de twaa^
en vijftien meter lang en ver'
zorgen de bevoorradingvan o
kleinere eilanden.

Sint Lucia is — zoals de
meeste eilanden in deCaribbe-
an — vulkanisch en groen.
Langs de kust zeilen is een
feest. Achter iederebergzit een
dorpje of een prachtig strand.
Nog zon schitterendeplek is de
Wallilabubay op het eiland
Sint Vincent. Ver buiten de
baai zagen we al een paarjon-

Rondom deriffen liggen een
heleboel kleine eilandjes.
Vaak niet meer daneenrots in
dezee. Bijna aldezeparadijsjes
zijn onbewoond. Af en toe wo-
nen vissers in tenten een tijdje
opzoneiland.OpwegnaarPal-
meiland laveren we voor-

lijknatuurverschijnsel. De gol-
ven die over een afstand van
duizenden mijlen komen aan-
rollen lopen te pletter op derif-
fen. Hier kan ik uren naar
kijken.

In dewinkel is eenkeur va»
Engelse producten. Zelfs deo?'
logische Engelse sluitingsw
den heeft men overgenoine "Wie sluit nu een drankzaa* °P
zaterdag! En dan isdetijd aan'

REGENBOGEN

EINDSTOP

gens in kleine boten die als een
bezetene roeiden om ons hun
diensten aan te bieden. De be-
doeling is namelijk datje niet
alleen je anker uitgooit, maar
ook nog een lijnvastmaakt aar

zichtig tussen deriffen door.Er
zijn al heel wat schepen verlo-
ren gegaan door één moment
van onachtzaamheid.

Sint Maarten is half Neder-
lands en halfFrans en volgens
de legende is de verdeling als
volgt tot stand gekomen. "Een
Hollandereneen Fransman lo-
pen in tegengestelde richting
rond het eiland. Aan het eind
van de dag wordt de grens ge-
trokken tot waar men is geko-
men. Omdat de Fransman
sneller gelopen heeft is het
Franse deel groter". Men leeft
in grote harmonie met elkaar.

ST. MAARTEN

Koeien en palmbomen

niet de indruk dat het hier een
vetpot is, maar iedereen isbij-
zonder vriendelijk. Verba-
zingwekkendvinden wij hetgi-
gantische jachthaven-complex
net buiten de stad. Er is plaats
voor vierhonderd schepen.
Rond dehaven staanflats. Er is
een supermarkt en er zijn res-
taurants. In de stad zijn twee
grote shipchandlers met een
ruime keus aan scheepsarti-

een palmboom.
En dit laatste wil zonjongen

graag voor jedoen. Tegenbeta-
ling uiteraard. Na wat gesjoe-
mel over deprijsen deaanschaf
van wat bananen zijn we alle-
bei tevreden.

De hoofdstad van hetFranse
part is Marigot. Een erg leuk
dorpwaar mendetypisch fran-
se zaken alspaté, stokbrood en
kaas kan kopen. Van Sint
Maarten zeilen we naar Saint
Barthelemy. We ankeren in
een baai aan de Noordkant
waar we heerlijk snorkelen.
Vlakbij zie ik een grote rog.
Toch wel een heel speciale er-

Waarschijnlijk isPointeePi-
tre een "wereldstad" in op-
komst. Het begin is er in ieder
geval al. We bezoeken nog een
paar baaien aan de westkant
van Guadeloupe.Er vallenveel
korte buitjes en we zien regel-
matig schitterende regenbo-
gen. Met spijt in het hart ne-
men we afscheid van Guade-
loupe en vertrekken naar Sint
Maarten. Na eenentwintiguur

OVERSTEKEN
In Cliftonbay (Unioneiland)

klaren weuit. Ombij deImmig-
ration tekomen moetje over de
landingsbaan van het vlieg-
veld lopen. Geen probleem —alleeneven uitkijken metover-
steken! Ze hebben hier trou-
wens meer bijzondere dingen.
Langs de smalle weg die naar
het dorp loopt is een bassin met
verpleegstershaaien en

Na een bijzonder vlotte &£zien we op de ochtend van
derde dag Curacao al e,

zeeschildpadden. ik liep hier
een beetje nerveus langs, want
één verkeerde stap en jebent
een smakelijke hapje voor de
haaien.

Nou zeggen ze wel dat dit
soort geen mensenvlees eet,
maar je weet maar nooit! On-
derweg naar Grenada stoppen
wein deTyrellbay(Carriacou).

gebroken voor de overste
naar Curacao. Hier zien&**
zwager een beetje tegeD F

Vierhonderdtwintig mijl°P\fzonder datmen landziet isv?"
een beginneling ook niet n»
Maar alles valt reusacht'jj
mee. We hebben een har
windenwesnellenoverhet;v
ter. Ikvond afen toe de gor#
wel een beetje erg hoog, nl^zei niets om de anderen nJ
aan het schrikken te maken-

BATIKFABRIEK
Tussen depalmbomen staat

een vervallen batikfabriekje
verscholen. Overal staan plas-
tic bakken met verschillende
kleuren waarin de stoffen wor-
dengedoopt. Helaaszijn dehier
gemaakte spullen erg duur.
Zelfs voor de meest simpele bi-
niki betaal je al ruim honderd
gulden. Na één dagrust zeilen
we naar de Admiralitybay op
Bequia. Volgens de verkregen
informatie hetSUMMUMvoor
zeilers. Hier hebben we niet
veel van gemerkt. Op het mo-
ment dat wij er zijn is het erg
rustig. In hetkleine plaatsje isvaring: nu zie jedevissen die je

anders alleen op de film ziet.
Als de haaien maar wegblij-
ven! Tijdens een wandeling
overhetrotsachtige eilandzien
we overal koeien lopen.
Vreemd gezicht hoor —koeien
temidden vanpalmbomen. Het
plan vandaag naar Guadelou-
pe te varen gaat helaas niet
doorwegens gebrek aan wind.
Dan maarankeren inweereen
andere nog mooiere baai waar
we gansalleen liggen. Zusleert
hier snorkelen en vindt het
prachtig.

MOEIZAAM

Atlantische Oceaan maart 1985
Een stel jongensinbootjesroei-
denzichsufomonshun waarte
laten zien. Helaas hebben we
geen belangstelling voor de
oesters en als troost geven we
ze een zakje snoep.Dit vonden
ze een prima deal.

ZwagerprobeertbepaaldeP jer
ten te herkennen. Hij » e jjs
twintig jaar geleden tijl jt
zijn diensttijd geweesten
het fantastisch om alles
eens terug te zien. Op’ .^t
1985 meren we afaan de *■
in de Santa Annabaai- „
prachtige tocht is voorlop1»
einde.

DIEVENGILDE
Aangekomen in Grenadevinden we een goede an-kerplaats in deLagoon. We ho-

ren al snel dathet dievengilde

praktisch alles te koop. Er is
zelfs eenruim gesorteerdewin-
kel met scheepsartikelen. Ge-
woon witbrood kost hier vijf
gulden, maar er is ook gesubsi-
dieerd brood voor minder dan
de helft. Dit kopen wij uiter-
aard en het smaakt prima. Het
enige probleem was dathetbe
dierf waar je bijstond. De
schimmelstonderna eendagal
op. Omdat we een voorraad
voor vier dagen hadden inge-
slagen betekende diteen dikke
buik voor de vele meeuwen.
NATUURVERSCHIJNSEL

Op negenentwintig april
pikken weeen lichtewindopen
zeilen we in ruim dertig uur
naar Guadeloupe. Na een dag
rust zetten we koers naar Hes
des Saints. Het is een moeiza-
me tocht metwisselende wind.
Inplaats van dertigmijl leggen
we er vijfenvijftig af. Ook de

het op jachtenheeft gemunt. In
vijf jachten is op klaarlichte
dag ingebroken en dat alles in
een tijdsbestek van nog geen
week. Een aardig gemiddelde!

Een lange wandeling ge-
maaktnaardeanderekantvan
het eiland. Dit was een stevige
tippel maar we zagen aardig
wat van het binnenland. Ook
hier lopen de geiten vrij rond.
Na nog een paar stops in de al-
tijd mooie baaien ontdekken
we op achttien mei het Horse
ShoeReef. Dit is werkelijk een
unieke plek. Je ankert eigen-
lijk midden op de oceaan, maar
omdat je achter een rif ligt is
het toch tamelijk rustig. Van
heel dichtbij ziejeeen ongelofe-

trip naar Martinique verloopt
traag, maar na bijna een et-
maal en vijfennegentig mijl
zijn we waar wewezen moeten.
We blijven vier dagen in Fort
de France en slaan voor
minstens drie weken voedsel
in.

Op deEngelse eilanden is al-
les nog duurder dan hier en bo-
vendien hoeven we voorlopig
geen boodschappen te doen.
Ons.volgende doel is Marigot-
bay op SintLucia. Viaeen heel
grotebaai meteen smallevaar-
geul kom je in de eigenlijke
baai. Ons ankervalt inbladstil
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hem lopen in zn burgerkledij— een afgeknipte spijkerbroek
en T-shirt. Opeens is ie ook
maar een gewoon mannetje.

water en we kijken bewonde-
rend rond naar de prachtige
palmenenmangroves.Zelfs tij -dens een orkaan lig jehier vol-
komen veilig. We kopen man-
go's en bananen van een neger-
jongendiezn waarperroeiboot
komt aanbieden. Het gebeurt
regelmatig op de Engelse ei-
landen datmen allerleiproduc-
ten per roeiboot aan de man
probeert te brengen.
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