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Nieuws in vogelvlucht

ROTTERDAM — De Nederlandse
*aat heeft een bankgarantie van 2
*ln gulden ontvangen van deverze-
"terings- maatschappij van de Roe-meense staatsrederij Navlomar in
J^rbandmetdeolievervuilingvan de
Nederlandse kust door deRoemeen-

*ertstankerBorcea.
*****

BONN — De Westduitse
°°ndskanselier Kohl heeft zich van-
"aag in voorzichtige bewoordingen
gedistantieerdvan de uitsprakendie
[Je minister- president van Beieren,

vorige week na zijn bezoek
'an ZA heeft gedaan.Strauss onder-
'teunde daar de Namibia- politiek
J*nZAen pleittevoor erkenningvan

Volgens Kohl heeft
pTauss bij zijn bezoek aan dethuis-
!?nden alsprivé-persoon gehandeld.
Jjkenning van de thuislanden is in
"estduitse ogen uitgesloten en de
gering onderhoud contacten met"e regering van Angola en niet met

leider Savimbi.
*****NICE — De Franse politie heeft

jjen netwerk opgerold voor de pro-
"aiktie en verspreiding van kinder-
Porno. In Nice werd een gepensio-
neerde hoofdonderwijzer gearres-
teerd die pornografische video's in
huis had. De videobanden, opgeno-men in Noord- Frankrijk waren
jlaarvoor verdere distributie. Op de
fanden zijnkinderen te zien tussen
«e 8 en 12 jaar.

*****Washington — volgens het
jjegrotings- bureau van het VS
Ingres zijn de economische voor-
tellingen van de regering te
'''Oskleurig. De economische groei
*al dit jaarkleiner uitvallen dan de

zegt -1,8 ipv 2,4procent- en
M;begrotings- tekort groter, name-
'>jk 157miljard dollartegen de voor-
belde 146 miljard dollar. Zonder
ttieuwe bezuinigings- maatregelen
j>fbelasting- verhogingen zal het te-

kort volgenshet bureauin 1989oplo-
pen tot 176 miljard dollaren pas in
(990 dalen tot 167 miljard dollar.
y>lgens de wet zijn in die jaren
?'echts tekorten van respectievelijk
136miljarden 100miljarddollartoe-
'aatbaar.

LONDEN — Greenpeace heeft
voor onbepaalde tijdeen boy-

Sjt tegen IJslandse vis afgekondigd,
petdeze actiehooptde internationa-
j*milieu- organisatie de vissers op
Galand te dwingendewalvis-jachtte
'taken. Onder het momvan we-
hnschappelijk onderzoek zouden de

vissers in 2 jaar 217 wal-
v 'ssen hebben gevangen. Dit jaar

zij van plan zijn 120walvis-
'«n te doden.

*****. BRUSSEL — In Brussel zijn don-, erdag schoten afgevuurd op een
fantoor van hetANC. Dekogels mis-
*n op een haarna Motsepe, deANC
jertegenwoordiger voor België en

Bestrijding in Peru
Vlinders eten

cocaïneplanten op
LONDEN — De groot-

handelaren in verdovende
middelen in Peru hebben
de laatste maanden voor
meer dan 37 miljoen dollar
aan drugs moeten prijsge-
ven, niet aan agenten van
deregering, maar aan vlin-
ders.

Volgens het Britse tijd-
schrift New Scientist hebben
zwermen zeer kleine witte
vlindersmeerdan20.000hec-
tare illegalecoca- aanplant in
Peru verwoest.

De vlinders, die ter plaatse
"malumbia" worden ge-
noemd, zijn veelvraten en
voeden zich uitsluitend met
de bladenvan decocaplant.

De regering van Peru is nu
volgens New Scientist van
plan de vlinders tegen de
drugshandelaren te gebrui-
ken en heeftonderzoekers ge-
vraagd te proberen een me-
thode van voortplanting te
ontwikkelen.

Overigens wijstderegering
eropdatweinigbekend isover
de malumbia en dat het lang
zou kunnen durenvoordat zij
devlinder zou kunnen uitzet-
ten op de naar schatting
130.000 hectare coca- aan-
plant in de Peruaanse jungle.

Amerikaanse soldaten
met 35 kilo cocaïne
betrapt in San Juan

SAN JUAN — Drie Ameri-
kaanse soldaten en een Pana-
mees die met een militair vlieg-
tuig uitPanamakwamen zijnop
hetvliegveldvan de marinebasis
in Puerto Rico gearresteerd.
Douane- agenten vonden 35 kilo
cocaine aan boord van het
toestel.

Het viertal, allen in unifor-
menvan hetAmerikaanse leger,
werd bij een routine- controle
aangehouden.De douanemaak-
te hierbij gebruikvan drugshon-
den. De vier zijn overgebracht
naar de militairebases aan de
Roosevelt Road. Een woordvoer-
der deelde mee dathet deeerste
grote aanhoudingis in de laatste
tweeëneenhalfjaar.

Voor zover bekend was de be-
manning van het vliegtuig niet
betrokken bij de drugssmokkel.
Het viertal was als passagiers
aan boord.

TWIJFEL
Amerikaanse regerings-functionarissen zeiden vrijdag

over de aanklacht tegen Norie-ga, dathet zeer twijfelachtig isofde generaal ooit in deVSterechtzal staan. Krachtens een ver-

dragvan 1904 zijn de VS en Pa-
nama niet verplicht hunburgers
aanelkaaruitte leveren.Hetmi-
nisterie van Justitieheeftal eer-

der laten weten Noriega wel te
willen dagvaarden, maar ande-
ren in deregeringvragen zich af
wat voor zin dat heeft. Volgens
hen zou dagvaarding averechts
werken en Noriega er toe bren-
genzich juistnog stevigeraan de
macht vast teklampen.

De generaal beschouwt de
aanklacht tegen hem als "een
psychologische oorlogsvoering"
vanWashington. Hijkanhetwe-
ten, zegt hij,want hijheefterzelf
training in gehad en welbij een
Amerikaanse militairebasis.De
binnenlandse oppositie en Was-
hington mogen wat hem betreft
gerust doorgaan met "ondermij

nende acties" en"laster", het zal
toch nietbaten. "Wij (Noriegaen
hetleger) zullennooitworden af-
gezet, want God is hier in ons
hoofdkwartier en draagt een mi-
litair uniform".

Staking bij
Volkswagen in
Mexico voorbij

PUEBLA — Ongeveer 10.000
arbeidersvan de Volkswagenfa-
briek in het Mexicaanse Puebla
zijnweeraanhetwerk gegaanna
een staking van ruim anderhal-
ve dag.

Aan de stakingkwam een ein-
de toen hen werd toegezegd dat
de salarissen -met terugwerken-
dekracht tot 15 januari- ver-
hoogd worden met 15procent.

Eenjaar geleden werd de-
zelfde fabriek door een staking
getroffen die twee maanden
duurde. Ook toen ging het om
looneisen en uiteindelijkkregen
de arbeiders een salaris- verho-
ging van 23 procent.

De laatste maanden is het op
meerdere plaatsen in Mexicoon-
rustig omdat de salarissen
steeds minderwaardworden. De
laatste vijfjaarzijn de lonen van
de arbeiders er 50 procent in
waarde op achteruit gegaan.

Aidscampagne
in Brazilië

SAO PAULO— InBrazi-
lië isdonderdageen lande-
lijke campagne tegen Aids
ontketend met het oog op
hetnaderende carnavalen
destroom toeristen uithet
buitenland.

De minister van Volksge-
zondheid,Borges Da Silveira,
deelde mee dat het rijk bro-
chures zou verspreiden op
luchthavens en in hotels met
waarschuwingenoverhet ge-
vaar van besmetting met het
Aidsvirus. Voortszullen opde
televisie boodschappen wor-
denuitgezonden.

Het Braziliaanse carnaval,
meer in het byzonder datvan
Rio de Janeiro, trekt elk jaar
duizenden buitenlanders,
vooral Amerikanen. In Brazi-
lië zijn 2.458 geregistreerde
gevallenvan Aids.

Het ministerie van
Volksgezondheid deelde mee
dat dit jaarongeveer 90 mil-
joengulden aan debestrijding
van de dodelijke immuun-
ziekte zou wordenbesteed, te-
gen nog geen 8 miljoen in
1987.

BUENOS AIRES — De Argentijnse
president, Raul Alfon-

sin, heeft deconservatievepoliti-
cusEduardo Angeloz(57) aange-
wezen alspresidents- kandidaat
vanzijnregerende Radicale Par-
tij voor deverkiezingen van vol-
gend jaar. Angeloz, die gouver-
neur is van de provincie Cordo-
ba, heeft het aanbod aanvaard.

Radicale leiders hadden al eer-
der gezegd datAngeloz als enige
binnen departij een goedekandi-
daatzouzijn. Hij werdbij verkie-
zingen vorig jaar herkozen tot
gouverneurvan Cordoba, terwijl
de oppositionele Peronistische
Partij in het hele land aan steun
won. Alfonsin kan krachtens de
grondwetniet meer dingen naar
een nieuwmandaat.

PRESIDENT PANAMA ONTKENT AANTIJGINGEN
'Aanklacht VSpolitieke daad'

Noriega wil voor rechtbank
MIAMI—De Panamese leider,Manuel Noriega, is van

plan de beschuldigingen, die in deVerenigde Staten te-
gen hem zijn ingebracht, voor derechtbank te bestrij-
den. Dat verklaarde een correspondent van de Ameri-
kaanse televisiemaatschappij CBS, die Noriega een in-
terview afnam datzondag inzyn geheel zal worden uit-
gezonden. "GeneraalNoriega zei me, datallebeschuldi-
gingen vals zijn, dat hij de documenten heeft die dat be-
wijzen en dat zijn advocaten de aantijgingen voor de
rechtbank zullen aanvechten. En hij vertelde me dathij
desnoods zal vechten om aan de macht te blijven", zei
correspondent MikeWallace.

Noriega heeft hand- en span-
diensten verleend aan
drugshandelaars, aldus de akte
van beschuldigingen door een
Grand jury, die is overhandigd
aan een federale rechter in Mia-
mi. De generaal zou onder meer
het beruchte Colombiaanse
drugskartel van Medellin heb-
bengeholpenbij de smokkelvan
cocaïne naar de Verenigde Sta-
ten. Dat kartel heeft volgens de
Amerikaanse regering circa
tachtig procent van de cocaïne-
handel naar deVS in handen.

Noriega heeft de Amerikaan-
se aanklachttegen hem een "po-
litieke daad" genoemd. De Ame-
rikanen willen "mij en andere
nationalistische leiders in La-
tijns-Amerika die deVS durven
te kritiseren, bang maken", zei
de generaaltegen een CBS- cor-
respondent. Naar zijn mening
zijn de gerechtelijke stappen
slechtsbedoeldomhem tenval te
brengen.

De beschuldigingen over de
betrokkenheid van Noriega bij
de Colombiaanse drugshandel
zijn niet nieuw. Al voordathij in
1983 aan hethoofdvan het leger
kwam te staan, hadden Ameri-
kaanse narcotica- agenten mel-
ding gemaakt van zijn
"drugssmokkel en gangsters-
praktijken". Bewijzen hiervoor
kwamen echternooit op tafel. Of
dieer nu ineens wel zijn, is niet
duidelijk. Het is volgens sommi-
ge waarnemers in elk geval op-
vallend dat de aangekondigde
gerechtelijke stappen van deVS
tegen Noriega op een moment
komen, dat de Amerikaanse
regering opnieuw metColombia
verwikkeld is geraakt in een ju-
ridisch steekspel over het wel ofniet uitleveren van drugsbaron-
nen. Vorige maandwerd tot gro-
te woede van Washington de
cocaïne- baas Luis Ochoa in Co-lombia vrijgelaten nadat deAmerikanen om zijn uitleveringhadden gevraagd.

WILLEMSTAD — Gistera-
vond werdSharlaNieveld totko-
ningin van hetCarnaval 1988ge-
kozen. De verkiezing vondplaats
tijdenseen urenlang durendfeest
in hetPrincessBeach hotel.

Foto: Sharla,geflankeerd door
prins TaBai en pancho Tabata.
Voor meernieuwsover carnaval:
zieonze rubriek KarnavalKalei-
doscoop.

'ANANAS'
Noriega komt steedsmeer on-

der druk te staan. In eigen land
wil nagenoeg de gehele bevol-
king dat deom zijnpokdalig ge-
zicht genoemde 'Ananas'
opstapt. Sinds zijn voormalige
stafschef, kolonelRobert Diaz, in
junivorig jaareen boekje over
hem open deed, heeft het verzet
tegen Noriega een hoge vlucht

genomen. De generaal wordter-
van beschuldigdzon beetje alles
gedaan te hebben wat God heeft
verboden. De waslijst van be-
schuldigingen bevat onder meer
politieke moorden" verkiezings-
fraude, spionage en
drugshandel.

Met hetverdrijven van Norie-
gahopen deVS volgens waarne-
mers twee vliegen in éénklap te
slaan: een einde maken aan het
"grillige anti- Amerikaanse be-
wind" van de generaal, die van
Panama een doorvoer- haven
van de Colombiaanse cocaïne-
handel naar de VS zou hebben
gemaakt.

WILLEMSTAD -AandeCa-
racasbaai zal in detoekomst een
vissershaven verrijzen. Volgens
gedeputeerdeHenkieGummarus
zal medio deze maand al met de
bouw worden begonnen. Maar de
aannemers wereld op Curacao is
over die mededeling nogal ver-
baasd, omdat nog steeds niet be-
kend isaan welk bedrijfhet werk
isgegund. Meernieuwsover deze
'affaire'oppag. 3.

Versterking tot 70.000 man

Extra troepen India
naar Sri Lanka
COLOMBO — India zal ver-
sterking van 15.000 man stu-
ren naar Sri Lanka, waarmee
de totale troepenmacht circa
70.000 man zal tellen, om het
hardnekkige verzet van Ta-
mil- guerrillastrijders
trachten teverslaan. Dit heeft
de Srilankaanseregering za-
terdag bekendgemaakt.

Twee legerbrigades worden
voor 10 februari verwacht, ter-
wijl de derde voor het einde van
de maand zal aankomen. Het
aantal brigades zal daarmee
gegroeid zijn tot vijftien. De ver-
sterking zal worden gestatio-
neerd in het oostelijke district
Trincomalee en in het noordelij-
ke Vanni- oerwoud. "De verster-
king is bedoeld om de operaties
tegen de terroristen zo snel
mogelijk te eindigen", aldushet
Ministerie van Defensie in Co-
lombo.

Een week geleden zijn presi-
dent Junius Jayewardene van
Sri Lanka en premier Rajiv
Gandhi van India het erover
eens geworden dat de Indische
vredesmacht uit Sri Lanka zal
worden teruggetrokken na de
voorgenomen verkiezingenvoor
een provinciale raad in het
noorden en het oosten van Sri
Lanka. Deze zullen naar ver-
wachting in de eerste helft van
1988 worden gehouden. De te
vormenraad isbedoeld om deTa-
mil- bevolkingsgroep in het ge-
bied meer autonomie te ver-
lenen.

Debevolking in het oosten zal
ineenreferendum devraagvoor-
gelegd krijgen, of zij ook een
soortgelijke autonome raad wil
of niet. In een interview met de
krant 'The Statesman' liet mi-
nisterGamini Dissanayake, een

vertrouweling van president
Jayewardene, echter wel weten
datdetroepen-terugtrekkingaf-
hankelijk is van de politieke
omstandigheden.

De Indische vredesmacht
werd in julinaar het noordelijke
enoostelijke deel van SriLanka
gestuurd, nadat de twee landen
een akkoord hadden getekend
omeen eindete maken aan de al
vier jaar durende separatis-
tischeoorlog op het eiland.

Weduwe Franco
overleden

MADRID — Carmen Polo
deFranco, deweduwe van de
vroegere Spaanse dictator
Francisco Franco, is vandaag
na een langziekbed inMadrid
overleden.Ditheeft defamilie
meegedeeld. Zij is 85 jaar ge-
worden.

Dona Carmen,zoalszij bekend
stond, leidde sinds de dood van
Franco in 1975eenterug getrok-
ken bestaan. De uit een aristo-cratische familie uitAsturië af-komstige Carmen Polo trouwdein 1923 metFranco, diehet landlater 37 jaar lang zouregeren.

Na de dood van de
Generalissimo verliet zij hetPardo-paleis en nam zij haar in-
trek in een appartement in de
sjieke Salamanca- wijk in de
Spaansehoofdstad. De afgelopen
jarenliet zij zich maar zelden in
hetopenbaar zien.Afen toe nam
zij deel aan bijeenkomsten van
de extreem-rechtse 'Fuerza Nu-
eva', terwijl zij ookjaarlijksop de
sterfdagvan haarmaneenkrans
op zijn grafin de 'Vallei der Ge-
vallenen'bij Madrid legde.

Man aangehouden
en vrijgelaten
in zaak-Heijn
HAARLEM - Het recherche-

bijstandsteam in dezaak He-
ijn heeftdonderdag in het on-
derzoek naar de ontvoering
van Gerrit Jan Heijyn een
man aangehouden. Dat ge-
beurde naar aanleiding van
"vele tips" diewaren binnen-
gekomen omdat de stem van
de man zou lijken op de stem
van hetbandje datinhetOku-
ra Hotel is opgenomen. De
man is echter vrijdagavond
weer op vrije voeten gesteld.
Hij blijkt met de Heijn-zaak
niets te maken te hebben.
Woordvoerder A. Geelofvan
het recherchebijstandsteam
heeft dit zaterdag meege-
deeld.
Bij hetteam, datuitveertigper-

sonen bestaat, worden nog
steeds vele honderden tips over
de mogelijke daders of ver-
blijfplaatsvan Heijnonderzocht.
Het frappante is daarbij volgens
Geelof dat vooral de laatste tijd
ook weer nieuwe tips binnen-
komen.
"Een tijdje kwamen er bijna

geen tips meer binnen. De afge-
lopen weken zijner echter weer
tientallen tips per briefbinnen-
gekomen. De ontvoeringszaak
blijkthet publiek nogsteeds zeer
bezig te houden". aldusGeelof.
Deze maand zal worden beke-

ken of de omvang van het re-
cherchebijstandsteam eventueel
nog verder zal worden terugge-
bracht.



Mensen

Watmoetje doenals supermarkt
om tekunnen opvallen? Suppor-
ters van deFranse liefdadigheid-
sintelling 'Restaurant du coeur'
boden deoplossing voor dit pro-
bleem: Zij reden de supermarkt
van Tarbesin(eenplaatsje inhet
zuidwesten van Frankrijk) met

wat zij noemden de grootste
BOODSCHAPPEN- WAGEN
ter werelden begonnen die ijve-
rig te vullen met levensmidde-
len. De meer dan levensgrote
boodschappen- wagen heeft een
hoogtevan 290cm. De lengte van
het 'wagentje' is twee meter.

Een zeven maanden oude in de
steekgelaten baby die gevonden
werd in een onverwarmd appar-
tementen gekleed wasineen nat
sneeuwpak maar zonder schoe-
nen, sokken of handschoenen,
hoeft geenoperatie teondergaan
om haar bevroren ledematen te

redden. Een ander kind moest

Krder eindvorige maandwel ge-
iereerd worden. Dominique

Starns vertoonde BEVRIE-
ZINGS-VERSCHIJNSELEN en
werd in erbarmelijke staat door
een vriend van haar achttien-
jarige moeder gevonden. Hij eis-
te dat detienervertelde waar de
baby was en vond het kind lig-
gendop eenbundel voddenineen
kamer in West Side, Chicago.
Men schat dat de baby minstens
twee dagen alleen gelaten was
voordat ze gevonden werd, maar
hetkind maakt hetna de zieken-
huis-opname redelijk goed. Op
de foto Wayne Brown die het
kind vond in een onverwarmde
en zichtbaar verwaarloosde
kamer.

JOANCOLLINS, de intrigeren-
deverleidster uit deAmerikaan-
se televisieserie Dynasty, heeft
eenroman geschreven die in het
haar vertrouwde milieu speelt.
Het boek dat 'Prime time' heet,
wordtin oktober in de Verenigde
Staten uitgebracht. Het gaat
overvijfactricesdieineentelevi-
siefeuilleton eikaarderol van in-
trigerende verleidster betwis-
ten. Joan Collinsbegeeft zich als
schrijfster opeen terrein waarop
haar zuster, de gevestigde
schrijfster Jackie Collins ('Hol-
lywoodwives'), eenreputatie op
te houdenheeft.

Defrisse geurvan decitrusboom,
dezoetheidvan demoerbeiboom,
een zweempje mandarijn en
mint, en een druppeltjekamper-
foelie en honing. Ziehier de sa-
menstelling van Maëlle pour
I'enfant, een GEUR voor kinde-
ren. Deze onder anderein Neder-
landse winkels verkrijgbare
odeur is een creatie van Irene
Clayeux, top- ontwerpster van
baby-enkinderkleding. Evenals
bekende couturiers, zoals Coco
Chanel en Yves Saint Laurent,
heeft Clayeux mode met cosme-
tica gecombineerd. Maar deze
keer is de doelgroep nogal op-
merkelijk: kinderen tot twaalf
jaar. In 1986 introduceerde de
Francaisehet geurtjeen eenjaar

later kreeg ze de Janus de I'in-
dustrie 1987uitgereikt.Clayeux
ontving deze jaarlijkse cosmeti-
ca- Oscar voor het meest unieke
produkt-idee, concept en design.
Naast een eau de toilette met
dertigprocent alcohol eneen eau
de senteur zonder alcohol. De
eau de senteur is bestemd voor
baby's en peuters tot vier jaar,
oudere kinderen kunnen de eva
detoilette gebruiken. Ook bevat
de collectieeen mousse-shampoo
en zeep.
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NA/;8Q,15 per maand (luchtpost) of
NA’.24,- per maand (zeepost); jaar-
lijksvooruit te betalen.

Tom Poes en de Klokken doorMarten Toonder

2000—Heer Bommel en Torn Poes staarden onthutstnaar het
verbitterde kopje van dekleine grijsaarddatuit deklok stak.

"Elf uur, elfuur!" snerpte zyn stem. "Wat doe je met jetijd?
Friemelpraat en frutsels! Elf uur!Elfuur!".

Heer Bommel liep rood aan en sprong naar het oude uur-
werk toe. Maar TornPoes, diezyn vriend langerkent danvan-
daag, hield hem tegen, zodat het deurtje met een klap
dichtsloeg, vóórdat heer Bommel schade had kunnen aan-
richten.

HeerOllie's woedeverdween trouwens evenvlug, alshij was
opgekomen. "Zag je dat?" mompelde bjj. "Die koekoek was

geenkoekoek, TornPoes! Het was...eh... het leekop deklokke-
maker! Maar dan alleen erg klein geworden.Zag jedat, jonge
vriend? En hoorde je,wathyriep?"

"Hm, ja",zeiTornPoes. "Wat doe jemetjetijd?" vroeghij. "Ik
benbang, datwe nognietmethemklaar zijn. Uzult ietsmetUw
tijd moeten doen!"

Hm", zei heer Bommel ongerust, "denk je dat écht, jonge
vriend?Maaroch, tenslotte is hetmaareen gewoneklokkema-ker, die wat gekrompeni5..."

"Nee", zei Torn Poes. "Het is eenklokker, en dat is heel watanders".

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 uur Out ofBounds (’.5,-p.p.);
24.00 uur I like to watch (18 jr., ’.5,-
PP-)-
zondag
21.00 uur Outofbounds (’.5,-p.p.).

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30DeJimmySwaggart
Evangelisatie; 17.30TelefiestakuTante
Irmai Tante Shirley; 18.30Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiëro Te-
le-8; 20.30 Carrousel ku Gonzalo Cua-
les; 21.30Estreno:«EasyPrey»; 22.00
Wega di Number; 22.10 vervolg Estre-
no; 23.00 Sluiting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45Wegadi Num-
ber; 18.00Telepatriaku Chin Behilia;
19.00Alf; 19.30Live at City Hall (jazz);
20.00NotisiëroTele-8;20.30SheteDia;
21.00Dynasty; 22.00SolidGoldwith Di-
onneWarwick; 23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
6februari 1988vanaf 08.00uur t/m 8
februari 1988om 07.00uur.
Dokter Guerrero-Bakmeijer, Sentro Mediko
Marie Pampoen, tel.: 615265/615044;
spreekuren 11.00-12.00/17.00-18.00 uur;
spoedgevallen: tel.: 74279 b.g.g. 625822/
625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
5 februari 1988 vanaf 17.00uurt/m 8
februari 1988om 07.00 uur
DokterRosales-Concession, Spreekkamer:
Brievengat, tel.: 77244; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
75611 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van devolgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
5 februari 1988vanaf 17.00uur t/m 8
februari 1988om07.00 uur.
Dokter Botero Duque, Spreekkamer: Soto,
tel.: 641790; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
641790 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens,Bote-
ro Duqueen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan dë
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallentel.:
85917.

*****WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Sartta Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopend van maartciag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven, pageboy 027-360.
Zaterdag 6 februari '1988 van 06.00-
-18.00 uur gelieve tebellen: 72682.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdagvan 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel.:
641032, pageboy 027-345.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijksgeopend
van 08.00-19.00 uur.

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

BOTICA'S (nachtdienst)
zaterdag

Otrobanda
del Pueblo,Breedestraat, tel.: 625333.
Punda
Plasa, De Ruyterkade. tel.: 615545.

zondag
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel
625633.
Punda
delPueblo, ShaCaprileskade, tel.: 612444.

VERLOF BEGRAFENIS
6februari: E.F. Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
7 februari: M.V. Meyer, Kaya Wawa
Scholtz1.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aioestraat 12.

CARNAVAL
KOMISHON KARNAVAL '88:20.30 uurver-
kiezing karnavalskoningin van Bandabou-
Hófi Popo Royer.

Z-86: vanaf 19.0Óuur 'Ambiente denkura<*
Zèt' metoptreden van AntilleanBrassband.
Karino en GrupoERA -Roodeweg.

DE LIMBURGSE KABRIETEN: 21.00 uur
'Caribbean Night' - TheaterDe Tempel.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden va»
08.00-15.30uur
Craz- De Ruyterkade, Isa -Salina, Gasora-
Sorsaca, Van der Dijs - Rio Canario, Can-
word -Gasparito, Curoil- Colon, Galmeijef'
Cerrito, Curoil-Sta. Rosa, Jansen- Sta. Ma-
ria, Mauricio- Sta. Helena.

CARNAVAL
KOMISHONKARNAVAL'BB:IO.OO uurstan
kinderkarnaval t/o HolidayBeach Hotelvjj
Breedestraat (O)naarPlasa Mundo Merced
te Schartoo waar heteindpuntis.

DELIMBURGSEKABRIETEN: 16.00uur in-
spectie Amstel Brouwerij.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 uu'
«CarlaCosta» -S.J.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvano9.oo-12.00/14.00-17.0°
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 14februari 1988gelegenheidtot be-
zichtiging van expositie Etsen van Hans
Blanken.

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: 10.00uur hoogmis
(Ned.).
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur; zon.:
06.00 en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat.
19.00uur; zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat.:
19.00 uur; zon.: 08.00,17.00(Spaans) en
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouwvan Berg
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouw van Goede Raad):
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERKBOCA SAMI: zat.: 18.00 uur,
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00 uufi
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur(Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat.:
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.16,
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30 uur; zon.: 08.00en
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11.00
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uur;zon.:06.00,09.00en 19.00uur.
SANTAMARIA:zat.: 18.30uur; zon.:07.00.
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur;zon.: 07.30.
09.00en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00uur; zon.:
20.00 uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L Vrouw van Altagracia):
zat.: 07.00 en 19.00uur;zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT(O.L. Vrouw van Fatima):zat:
18.00uur; zon.: 09.00en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon.
06.00en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat.
18.30uur; zon.: 08.30en 17.30uur.

EVANGELISCHEBROEDERGEMEENTE
MORAVIANCHURCH
Goeroeboeroeweg,Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30uur preekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
dienst.

HENRY By Dick Hodgins

ZATERDAG 6 FEBRUARII9BB2

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

AMIGOE



GEDEPUTEERDE: DEZE MAAND BEGINT BOUW
Naam aannemer nog steeds niet bekend

Vele raadsels rond bouw
vissershaven Caracasbaai
WILLEMSTAD — Binnen de Curacaose aannemers-

wereld is met verbazing gereageerd op de mededeling
Van gedeputeerde Henkie Gummarus, datmedio febru-
ari begonnen zal worden met de aanleg van een vis-
sershavenin deCaracasbaai.Metname is menverbaasd
overhetfeit, datnogsteedsnietbekend is aanwelkeaan-
nemer het werk zal worden gegund, terwijl de aanne-
mers het geheel 'onbegrijpelijk' vinden, dat de gedepu-
teerde geennamen wil noemen, terwijl er toch sprake is
geweestvan een openbare aanbesteding.

Als laagste inschrijver voor
«et miljoenen- project, dat on-
dermeer vries- installaties voor
vis en verkoop- punten zal om-
katten, kwam het Heibedrijf
ft.A.M. N.V. van ing. Theo van
Bergen uit de bus. Van Bergen,
die tevens voorzitter is van de
Curacaose Bond vanAannemers
(CBA), heeft tot nu toe niets ge-
hoord van hetBestuurscollege of
van de Dienst Openbare Wer-
ken, DOW.

Nimmeris gevraagdomtenaan-
zien van onze offerte- prijs alter-
natieven ofbezuinigingen uit te
werken. Wijreageerdenreeds bij
de gedeputeerde van DOW en
DOW zelf, echter zonder hierop
ooiteen reactie tehebben gehad.
Thans lezen wij, dat met het
werk binnenkortzal worden be-
gonnen", aldus Van Bergen.

Hij heeft twee dagen geleden
<Wook eenbriefgeschreven aan
gedeputeerde Gummarus:
'ÜAM N.V. was de laagste in-
schrijver op het bestekswerk bij

gehouden aanbesteding.

Hij gaat verder in zijn brief:
"Wij vragen ons dan ook af: met
wie?, voor welkeprijs?, met wel-
ke alternatieven? Kortom, hoe
kan dit gebeuren zonder dat wij
hierbij als laagste inschrijver
zijnbetrokken?"

...erstaatnu nog steedseenbord metdevermelding, dathetverboden is
omhierte bouwen. Ook ditobstakel zalbij deCaraeasbaai nogmoeten
wordenverwijderd, voordat deeerste gebouwenerkunnen verrijzen...

ONREGELMATIGHEDEN
VanBergen eindigtzijnschrij-

ven als volgt: "Gaarne zouden
wij dooru ofuw collegavan DOW
hierover ingelicht worden, te-
neinde vast te stellen ofhet hier
om onregelmatigheden gaat of
niet. Ukunt zich voorstellen, dat

wij thans met veel vraagtekens
zitten, welke opgelost moeten
worden, ter voldoening van alle
partijen".

Gummarus was vandaag on-
bereikbaar voor verdere infor-
maties, maarineerderepers-pu-
blikaties hadhij latenweten, dat
hij DOW de opdracht had gege-
ven om de prijs van de laagste
aannemer nader te laten be-
studeren. Van Bergen: "Ik weet
van niets. Met welke aannemer
zouDOW contact hebben gehad?
Er kan er toch maar één de
laagste zijn, en, nogmaals, dat
ben ik".

ANONIEM
Een ambtenaarvan deDienst

Landbouw, Veeteelt en Visserij
("Neen, please, geennaam erbij,
want het zijn moeilijke tijden,
begrijpt u, met al die dreigende
ontslagen") zei tegenover de
Amigoe het ook "onbegrijpelijk"
te vinden: "Hoe wil de gedepu-
teerde mediofebruari beginnen?
Er moetgebaggerdworden. Nou,
datschip ligtnognieteens aan de
horizon. En dan: er is niet eens
bekend welkeaannemer dieklus
gaatklaren. Jezult toch moeten
weten hoeveel hetgaatkosten".

Van Bergen: "Ik heb in ver-
scheidene, brieven ge-
waarschuwd, dat, indien er niet
snel een beslissing genomen
worden, datdan degestands- ter-

mijn zou aflopen. Dus, om het
eenvoudigte zeggen: dantelthet
bedrag warvoor ik heb inge-
schreven niet meer".

IBM schenkt
computer aan
Museum
. WILLEMSTAD — Door eenbijdrage van IBM World Trade
corporation is het Curacaosch"useum sinds kort in het bezitv&n eenpersonal computer. In ja-
nuari 1986ishetmuseumbegon-nen met een systematische in-ventarisatieen documentatie
}^n de inhoud van het museum,

alle informatie in de com-
puter te verwerken kan het mv-

thansopeen efficiënte ma-
aier gebruikmakenvan alle ge-
jfevens over de museum- inven-ts.

Voorlichting
over comité
Zomerpostzegels
.WILLEMSTAD — Mevr. H.

Slager, gewezen di-
recteur van het Comité Zomer-
P°Btzegels in Nederland zal tus-
j*n20 februari en 6 maart een
j^zoekbrengen aan de Neder-
'aödse Antillen en Aruba. Om

informatie te krijgen over
set werk van het comité houdt
ede Antia op 22 februari omJ7-30 uur een bijeenkomst bij de
jederatie AntilliaanseJe_gdzorg teSantaRosa. Hetco-

mité heeft een aantal culturele
?a maatschappelijke projecten
lö de Nederlandse Antillen en

mede- gefinancierd.

Boze passagier
Vernielt bus
WILLEMSTAD —Een passa-

die problemen maakte met
;*ebestuurder van een bus, werd
i P een gegeven moment zo
paad dat hij het versnel-
i^gshandvatvan debusverniel-?e- Agenten die langskwamen
jonden de gevluchte passagiermetvinden.

DP SCHRIJFT GEZAGHEBBER
Huurders volkswoningen
vragen besluit overheid

WILLEMSTAD — De bewo-
ners van verschillende wonin-
gen te Parera, Kintjan en Marie
Pompoen wachten al jarenopeen
beslissing van het Bestuurscol-
lege om 175 volkswoningen die
eigendom zijn van de overheid,
aan de huidige bewoners te ver-
kopen. Romulo Koster en Abel
Arrindell van de Democratische
Partij hebben gezaghebber Ro-
nald Casseres in een briefvan 3
februari eraan herinnerd dat de
bewoners al in 1985 de overheid
hebben verzocht debedoelde wo-
ningente verkopen.

De woningen zijn in de jaren
vijftig gebouwden zijndoorde ei-
landelijke overheid en Neder-
land gezamenlijk bekostigd. Ve-
lebewoners wonen daaral jaren-
lang en hebben in de loop van de
jarenvele veranderingenaange-
bracht. Reeds in november 1985

heeftArrindell hetBestuurscol-
legebenaderd methetverzoek de
woningen te verkopen. Toen
heeft Arrindell het Bestuurscol-
lege gevraagd gebruik te maken
van de eilands- verordening 'ei-
gendoms- verkrijging volkswo-
ningen' uit 1962,die steltdatbe-
doelde woningen bestemd zijn
voor de verkoop.

In antwoord op dit verzoek
heeft het Bestuurscollege Fun-
dashonKas Popular (FKP) ge-
vraagd voorbereidingen te tref-
fen om totverkoop van deze oude
volkswoningen over te gaan.
Sindsdien wacht het Be-
stuurscollege nog steeds op
concrete voorstellen van FKP.
DeDPwilmt t debriefdezekwes-
tie nogmaals onder de aandacht
var het Bestuurscollege bren-
gen en hoopt dater nu eindelijk
een beslissingwordt genomen.

ALTERNATIEVEN
De 'anonieme' ambtenaarvan

de dienst LVV: "De inschrijving
is mogelijkboven deraming ge-
weest. Maar dan nog: dan moe-
ten er alternatieven gezocht
worden. In elkgeval lijkthet mij
dat de laagste inschrijver daar-
van op de hoogte gesteld dientte
worden. Bij een openbare in-
schrijving kan niet zomaar de
laagste genegeerd worden".

"Maar ja",zovoegde de ambte-
naar eraan toe, "die aannemer is
niet de enige die op een beslis-
sing wacht. Wij doen dat ook. En
al heel lang"

De nieuwe vissershaven zal
ruimte moeten bieden aan onge-
veer 150vissersboten en plezier-
vaartuigen. Tevens zal er een
overdekte markt worden ge-
bouwd. Gummarus heeft aange-
kondigd, dat het project eind
1988 klaar zal zijn. De ambte-
naar: "Misschienkan hij gooche-
len of is hij in staat wonderen te
verrichten — zonder een aan-
nemer".

VBC: Vrije zone investering voor toekomst
Curaçaos bedrijfsleven juicht
'one window shop'- concept toe

WILLEMSTAD -De aan-kondiging van de gedepu-teerde van Economische Ont-wikkeling om op korte ter-
mijn een 'one window shop'voor investeerders in te voe-ren wordt door de VBC ten
zeerste toegejuicht. Invoe-

ring van het 'one window
shop'- concept zal voor zowel
de investeerders als de be-
stuurdersen degemeenschap
voordelen opleveren, zo zegt
de Vereniging Bedrijfsleven
in een persbericht. Het 'one
window shop'- idee houdt in
dateen investeerder niet lan-
gereen schier eindelozereeks
instanties hoeft af te lopen,
maar dat hij bij één enkel
'winkeltje' alle papieren kan
krijgen die hij voor realisatie
van zijn plannen nodig heeft.

De investeerder zal te maken
krijgen met één instantie. Het
telkensverwezen wordenvan de
ene naar de andere instantie zal
hierdoor tot het verleden gaan
behoren. Voor de investeerder is
dit een positieve ontwikkeling.
Hij zal precies weten waar hij
aan toe is. Bovendien zal hij
bespaard blijven voor tijdroven-
de procedures.

Ookbestuurders zullen met de
'one window shop'- aanpak de
voortgang van aanvragennauw-
keurig kunnen volgen en direct
actiekunnen ondernemen als dit
nodig mocht blijken. De bureau-
cratie zal hierdoor aanzienlijk
worden teruggebracht.

Het VBC voorspelt dat het op
snelle en doeltreffendewijzehel-
pen van lokale en buitenlandse
investeerders er toe zal leiden
dat investeringen eerder tot
stand zullen komen, hetgeen
weer van invloed kan zijn op de
werkgelegenheid. Vanwege de-
ze voordelen hoopt het VBC dat

het 'one window shop'-concept
spoediggerealiseerdzal worden.

HetVBC zegt verder tevreden
te zijnmet het verloop van debe-
sprekingen over het tot vrije zo-
ne maken van de binnenstad.
Het VBC onderschat niet het
probleemvan mogelijkederving
van inkomsten uit invoer-
rechten en accijnzen, maar zegt
datertevens gekeken moetwor-
dennaar detoekomst. Zij vraagt
zich afofhet nietveeleerzo is dat
het tax free maken van de bin-
nenstad een investering is voor
detoekomst. Een investeringdie
ertoezal leiden dat mogelijke tij-
delijkedalingvan inkomstenuit
accijnzenen invoerrechten in de
nabijetoekomstruimschoots ge-
compenseerd zullenworden door
deverhoogde deviezenstroomals
gevolgvanhet groter aantal toe-
risten datCuragao zal bezoeken.

AANPASSING
In haar commentaar stelt de

VBC dat een succesvolle ont-
wikkeling van Curacao als toe-
ristische bestemming onmoge-
lijk is zonder aanpassing van de
fysieke en wettelijke infrastruc-
tuur. Zij is dan ookblij tezien dat
gewerkt wordt aan concretise-
ringvan debeslissing om debin-
nenstad toteen vrije zone te ma-
ken en hoopt datwat nu nog een
besproken idee is, nog voor het
einde van ditjaarrealiteit wordt,
zodat de achterstand die Cura-
gao nu heeft in vergelijking met
andere toeristische bestemmin-
gen,ingehaald kan worden.

Cinelandia krijgtface-lift
Kinder- vermaakcentrum
Cinderella in Punda

WILLEMSTAD-"Erkomt
weer leven in de brouwerij",
zegt Boeys Mambi. Hij is de
nieuwe huurder van het ver-
vallen Cinelandia- theater.
Een grote troep is het er nog,
maar als definanciering rond
is, zal Cinelandiaomgetoverd
zijn tot Cinderella Magic
Kingdom. Het plan dat in fa-
ses opgebouwd zal worden,
beginteenvoudig meteenkin-
der- speelplaats. Later wor-
den het podium en de patio
flink opgeknapt zodat erkin-
dershows en voorstellingen
voor volwassenen gegeven
kunnen worden. En tot slot
krijgen debuitenkant van het
gebouwen deop debovenver-
dieping gelegen tribune en
hal een face- lift zodat Cinde-
rella Magic Kingdom een
compleet uitgaans- en party-
centrum wordt.

Hetsterkverwaarloosde Cine-
landia kwam enkele maanden
geleden in handen van de vol
plannen zittende Boeys Mambi.
Gezien de grote oppervlakte en
ideale inrichting een perfecte
plek voor entertainment, maar
waarschijnlijk door de rommel
en de ongezellige sfeer van de
ruimte werd hetvoormalige the-
ater slechtbezocht.

"Enkele maanden geleden
trad Mai Tai op in Cinelandia:
nauwelijks honderd mensen,
terwijl het Holyday Beach Hotel
afgeladen was toen ze daar
optraden. Maar dat ligt ookvoor
de hand als jebedenkt dat het
daar veel gezelliger was dan in
deze rommel", zegt een kennis
van Mambi.

Mambizelf, dienaast ditnieu-
we project ook nog eens de lei-
d'ng heeft over een security-
dienst, heeft zijn plannen over-
zichtelijk gefaseerd. Binnenkort
wil hij op de binnenplaats een
kindercrèche maken, zodat wer-
kende moeders van Punda hun
kinderen daarkunnen laten als
zeaan dearbeidgaan. Tussende
middagkunnen ze hun kinderen
ophalen om ergenste gaaneten,
maar als de bovenverdieping
klaar is kunnen de moeders ook
methunkinderen overblijven en
iets gebruiken van de fast- food-
kantine.

Als dat eenmaal draait' wil
Mambitoewerken naar dereali-
satie van een kinder- vermaak-
centrum.Links enrechts van de
patio zullen met kleurig
tentdoek bespannen houten lui-
fels gemaakt worden. Het podi-
um wordt overspannen met een
half circus- tentdoek in fel rood
en geel. Ook achter in de patio
onder het balkon verandert het
eenen ander.Bedoeling isdatdie
ruimtes verhuurd worden voor
kinderfeesten.

Boeys Mambi: "Hoe vaak
komt hetniet voor datouders als
ze eenkinderfeestje willen orga-
niseren, ze handenvol geldkwijt
zijn. Je huurt een goochelaar:
200gulden; jelaat hetfeest door
McDonald'sverzorgen: meerdan
300 gulden; voor jehet weet ben

je600 guldenkwijt voor een kin-
derfeestje terwijl het veel goed-
koper kan en minstens net zo
leuk. Per keer kunnen telkens
vier kinderen een feestje geven
inhetnieuweCinderella.Ze heb-
ben elk hun eigenruimte, maar
hebben een gezamenlijke
speelplaats en een gezamenlijke
stage show".

Mambi zegt dathet nietteveel
moeite zal kosten goede arties-
ten aan te trekken voor de kin-
der- stage shows. De
clownsgroep Bakwi, deacrobaat
Rodar, goochelaar Torn Prestey,
een poppenkast- act... "En inclu-

sief taart, alle andere con-
sumpties en een bedrukt t-shirt
kost hetper kinderpartij zo tus-
sen de twee- en driehonderd
gulden"

Mambi denkt er aan, om, als
hetbalkon is ingericht, dat open
testellenvoor mensen van buite-
nafdie met hunkind, ondanks
datze nietstemakenhebben met
de verjaardagsfeestjes, toch te-

gen betaling dekindershow wil-
len bekijken.

De kinderfeesten zullen van
zeven tot negen 's avonds gege-
ven worden, daarna is het thea-
ter voor de jeugd. Boven de pub
en op de patio is er ruimte om te
dansen. Maar daar zal eerst een
goede belichting en geluid-
sinstallatie voor aangelegd
worden.

...Boeys Mambi wil in het opgek-
napte theater lokale en uit het
buitenlandkomende artiestenre-
gelmatiglaten optreden. Een van
de openingsacts wil Mambi
opdragen aan deomzijntapdans
bekendgewordenTonyHossel...

...hetCinelandia- theater dat nog
voor junizowel van binnen als
van buiten een flinke opknap-
beurt moet ondergaan...

FINANCIERING
De financiering van het pro-

jectgeschiedt uiteigenkapitaal
en door de uitgifte van honderd
obligaties van elk duizend gul-

dentegen eenrente van tien pro-
cent. Mambi zegt een startkapi-
taal nodig te hebbenvan 180.000
gulden; derest betaalt zich van-
zelf. Hij wil op de binnenplaats
beginnen met een aantalactivi-
teiten dieeen deel van hetbeno-
digde geld voor de verdere
opknap-actie van het theater
moeten opbrengen. Of-the-
record deelthij mee dat hij een
unieke attractie in petto heeft
voor Curacao, die hem gegaran-
deerd een volle zaal oplevert,
maardiehij paslaterin demedia
zal presenteren.

Mambihoopt dat deverenigde
winkeliers van Punda en de Cu-
racao Action Group een handje
helpen. Mambi: "Ze zeggen dat
er nietsmeerte doenis inPunda,
maar er komt weer leven in de
binnenstad. De brouwerij gaat
weer draaien."
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Kamer tegen
interventie
overheid in
bedrijfsleven

ORANJESTAD—Uit de te-
levisie- uitspraken op
woensdagavond van de mi-
nister van Economische Za-
ken inzake het openen van
een benzine- pompstation
door de Arubus nv heeft het
bestuur van de Kamer van
Koophandel kunnen begrij-
pen, dat deministernietop de
hoogte zou zijn van het
standpunt van de Kamer in
deze. Aldus een gisteren uit-
gegevenpersbericht doorhet
Kamer- bestuur.

De Kamer was en is tegen de
interventie door de overheid in
hetparticuliere bedrijfsleven, zo
wordt in hetpersbericht gesteld.
Daar de overheid de enige aan-
deelhoudervan Arubus nv is, is
de Kamer van mening dat Aru-
bus niet mag deelnemen in eco-
nomische activiteiten, die door
het particuliere bedrijfsleven
behoren te wordenuitgevoerd.

Het Kamer- bestuur stelt tot
slotnog een grootvoorstander te
zijn van de privatisering van
overheids- bedrijven en van me-
ning te zijn, dat de overheid het
particuliere bedrijfslevenzo min
mogelijk moetreguleren.

Monumentenzorg
gelukkig met
aankoop panden

ORANJESTAD-In een
brief, ondertekend door voorzit-
ter ing.C. Bikker,feliciteerde de
stichtingMonumentenzorgAru-
ba de regering met haar besluit
degebouwenen terreinenvan de
erven Eloy Arends, aan de Wil-
helminastraat, te kopen. Hier-
door — aldus Monumentenzorg— is het behoud van een gebouw
van culturele en historische
waardeveilig gesteld.

ORANJESTAD- Vier over-
heids- functionarissen legden
gisteren de eed afals buitenge-
woon agentvanpolitie in handen
van de directeur van Openbare
Ordeen Veiligheid.Datgebeurde
ten overstaan van UrbanoMadu-
ro (3e van links), die namens de
ministervan Justitie de eed af-
nam. De vier functionarissen
zijn: Raymundo Wester (Setar),
Karel Vis(Setar), Rudolfde Cu-
ba (Veterinaire Dienst) en Enri-
queLuc (Economische Zaken).
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BRENCHIE S THOUGHTS OH THE BUSIHESS OFLIFE
"EXPERIENCE IS VERY VALUABLE. IT KEEPS A MAN WHO MAKES
THESAME MISTAKE TWICEFROM ADMITTING IT THETHIRD TIME".
BROOK BENTON

A MESSAGE FROM B.J. ARENDS& SONS INC.
"IFYOU CANNOTFIND IT AT BRECHIE'S YOU DON'T NEED IT".

DE MINISTER VANWELZIJNSZAKEN
roept sollicitanten op voor de betrekking van:
INSPECTEUR VAN HET

NIJVERHEIDSONDERWIJS
Desollicitant dient inhetbezit te zijn vaneen onderwijs-bevoegdheid voor het Nijverheidsonderwijs en eenM.0.-A akte. Een ruime ervaring in het Nijverheids-onderwijs, bij voor voorkeur in een leiding gevende
functie strekt tot aanbeveling.
Uitvoerige sollicitaties dienen te worden gericht aan deMinister van Welzijnszaken en in te zenden aan de Direc-teurvan de Directie Onderwijs, Frankrijkstraat 3 vóór 16 fe-bruari 1988.

ARUBA TRADING COMPANY
proudly presents

Beauty Advisor of "Christian Dior"
ADOLFO TORRES

__H '

1111 ■____

Aruba Trading Co.: Febr. 8 to 13 1988
Fanny's Shop: Febr. 16 to 20 1988 |
Maggy's: Febr. 22 to 27 1988

Time: 9.30 a.m.
rrrr* I "

ITTHARUBA TRADING COMPANY

l________L_flJ____!J___l

prese^. AGE-LESS

De capsules van de jaren 90 om de
tijd op je gezicht en hals vast te
houden....is al hier. .

Van hetcentrum van onderzoek van REVLON \9^ÊÊ§ÊÊÊÊLWÊ __R______W*
is de nieuwste produkt aangekomen om je huid
te beschermen tegen het klimaat en de
jaren;AGE-LESS. ' .Een capsule die iedere ochtend uitgeprikt kan ___,
worden om de beschermende inhoud op je A ,^
gezichten halsaan te brengen, met het doel je - j*___PHY
huid te beschermen die zich blootstelt aan de 2% "'m Aomgeving en deloop van de jaren. \|_i__v&«_. ____31___E l___r^^B!F *W
ledere capsule van AGE-LESS heeft een
inhoud van een exacte dosis, die bevat de pure ir»*T* _________ty^^~?^f~
bestanddelen die in staat zijn om een dubbele _____É___--^'''^^ö_Sfci^2^7__ii__
beschermende functie te verwerken: <_o^^^^ -irt_^'

A. 1 —IJ . A) Filtratie van de ultra violette stralen die
schadelijk zijn. Een doos voor 2 maanden gebruik, verdeelt in capsules

B) Het neutraliseren van de aanval van stoffen .met de exaac dosis voor iedereweck.

Idie de onzuiverheid van de atmosfeer
aanbrengt op je huid en die een verlies van
elasticiteit en standvastigheid veroorzaakt.

1 AGGE-LESS Een capsule die niet om in te; nemen is, is al hier. Een vooruitgang van deI jaren 90, "nu" tot uw bereik.1 |l~—~ " . J._ _.—. ■——■■■■——■■———■ ■mi imr-rnm^ammaamamarmaaama^maawaamaaamamÊammaawaaaaammm

MTTT ARUBA TRADING COMPANY

TE KOOP
__J_É____l

«^^^^^^^_B __
___k:_H_S

Tweevan Aruba's meest aantrekkelijke automobielen zijn nu tekoop:
1 Citroen Prestige 1986

fully equipped, 32.000 km., als nieuw A’ 1.39.500.-
-(nieuw prijs meer dan A/1.80.000.-)

MG-81970
een collectors item, vorig jaargeheel gerestaureerd indeU.S.A., sindsdien5000mijl
gereden, A’1.10.000.-.

Beide wagens te bezichtigen zondagmorgen van 9-12 te Tanki Leendert 275B. Verdere
y informatie: tel. 27210.

iüi I „op^ce* ol G *°* wie
IW\ T3;r;6--r w

( FOR SALE
Oceangoing

CATAMARAN
sleeps8, carries over 20 persons.

; Mahogany/fiber, custombuilt Choy Lee design.
Two Proctor masts, An. aluminium It.st. rigging (oversize). In very
good condition.

Excellent for charters.Price $59.000,—

? Information Tel.: 21918— ARUBAV- ■■»■■■ J

TE HUURNASSAUSTRAAT
ARUBA

WINKELRUIMTE
begane grond, - eventueel in combina-
tie met eerste etage, ais bijv. winkel/
kantoorruimte.
Serieuze gegadigdenreaktie via nr. 5, buro van ditblad, Curagao.

V ]

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT

\ Ssifima\\WE&*~, Morgenmiddag 5 uur
\ (ÏT/Mii-'f^ VISAGE JUMPUP; i *an Paardenba-'-ti'aat naar Visage

!' £ SU daarnavan 6.00 uur tot indeochtende\i7 CARNAVALSFEEST
i' L.G. Smith Blvd. ____.-■i Oranjestad,Aruba. Musical Time - Sound 8
I; Detopnightclub

and twee(2)Brassbands Harmony
S van Aruba.

> i^V__ GOLDENTULIP
WM W l\'\fl ARUBACARIBBEAN> __si^. VJr_/ Resort & CASINO

I! -==5r >Ji-^ FANDANGO NIGHTCLUB
\ Floating Restaurant proudlypresents:
11 i\ A / I Tne one and onlyiwLi HERB REED
!| onderdirectieLeny&Eduardo
'i Ellis. with hiscompany of 9 artists
|' Open: 11.00-middernacht. and musicians
i| Happy Hour: 6.00-8.00 Taly aa»y curtaintime 10.30p.m.
'I Wever. except Mondays
/ ZakenlunCheS: 0 a Clubopen from 9:00 p.m. till2:00a.m.
l' N_BBi RairlM on Versa Vis Cover charge show-time$7.50 min.2 drinks, iiaaai nailßK» Bl I verse VIS. For reservations please call 33555

;j Gezellige sfeer, goede service
S vindt U in Wij verwachten Uvoor lunch

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
11 rx r<\ /-) (6.00-7.00) of dinner (18.00- \;! N"^u^_^ 23.00).
!| C&_,es\P^©M Telefoon 22977 of 27833.

BOULEVARD THEATRE
TODAY "IT

;j at 8:15 p.m. _§_

S * ft ï* at 8:45 p.m.

i W __» J* I

i' ktJHd ___ W S

i I Kmh i^b ...ixsau. ±mm w
I m :':;|:ti_jitö^iiii:iiHi«ii.."thi..

I _R ■:>,: __ F irif" ■:: fw*:.*.*.T:':.

i' I jSL tffv^Ék- _N_ *
!' I PI __E*s^_^__H^ -—"*

DRAMA 14yrs.
COMEDY 14 yrs. ;■

j! today Drive -In
at 12:00 p.m.

Q
_"DAY

|i X at 8:30 fit 12:00 p.m.__ SUNDAY at 9:00 p.m.

* > ,' aJLXW Wkara. ■ ■ ' ■ 'iSSJÉÉÊS-É' **___£__,*„J"M(' j«i***i_9fH»

'/ jft____ P^^^^^^i____l ___b ____T f*^ «*■**»'»*_*»

#********-****■**-*-***■**** __L I r '|| SEX MOVIE 18 yrs. COMEDY 14 yrs.

BOULEVARD
(j *■*****##*****»****** 'NO MOVIE
', »#♦****#****#♦**#*** J*
I SUNDAY

: 7 FEBRUARY ;
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Biograaf Oversteegen: Elk document opent nieuwe wegen

door JOSDE ROO

EEN BEETJE WRANG lacht prof. dr. Jaap Oversteegen,
j*'sik hem vraag wanneer de biografie over Cola Debrot uit-

komt, waarhij al een paar jaaraan bezig is. "O, diepe smart,"r°ept hij theatraal uit,zijn handpalmentonend. "Ikbegon na-
tuurlijk heel monter te roepen, toen we de eerste contacten
toet deuitgever hadden, dat ik erzon tweeëneenhalftot drie
Mr voor nodig zou hebben. Maar nu moet ik zeggen, dat ik
ftiets durfte voorspellen. Ikgabinnenkort metvervroegd pen-noen. De voornaamste reden is om helemaal aan datboek tebunnen werken. Ik zal nuvrij snel met schrijvenbeginnen, er
*-l nog wel wat onderzoek worden gedaan, maar het meren-deel vanhetmateriaal ligt tochwelbij elkaar. Deeersteversie
Zalover tweejaarwelklaar zijn,hoopik.Van anderebiografen
heb ik gehoord dathetkenmerkend is dateen biografie uit de
hand loopt. Hetgemeneis dat ieder document niet iets afsluit,
toaar iets opent, weernieuwe documenten produceert".

„Aan de werklust van Jaap
persteegen zal het beslist niet
tëgen. De hoogleraar in de mo-erne Nederlandse letterkunde
?an de universiteit van Utrecht
*an terug kijken op een enorme
Foduktie. Als redactielid van
J*tliteraire tijdschrift "Merlyn"as hij een van de vernieuwers,an de literatuur studie in Ne-erland en zijn lijvige proef-
«nrift "Vorm of Vent" over hetJMschrift "Forum" heeft alge-
Se^n bewondering gewekt. In

ederland was menigeen dan
|jj* verwonderd dat Oversteeg-
J*.zich de laatste jaren hoofd-f^elijk bezighield met het wer-r,ea aan de biografie van Colaüebrot.
Ti 7,7ersteegen overzijn motiva-
ve^ Erzijnbijeenkomendemoti-

aties geweest. De allereerste is
sentiments- reden. Mijn

°viwen ik warenzeerbevriend

’*' de Debrots, en we hebben
r|* altijd gevoeld hoeveel boei-
J^Q leven en boeiende inzichten

zn'nbestaan aanwezigwaren".

*Prof. Dr. JaapOversteegen

GEMIS
uvereen aantaldingenwaar-

ianoevermoedt datiemanddieje
£?n vertellen, praatje niet,juist
'et met je vrienden, neem ikn- Als iemand dansterft, iseenan de factoren van gemis dat

Je niet hebt besproken met
l e vriend, dat waar je omheen
on? " gel°Pen> omdat je mekaar
öaa!?^ aar waar Je n'e* m *e"

deH P^soonhjkheid probeer-
aj door tedringen, ligtopzichzelfeenreden omte zeggen: ik wil
,}j|jerbegrijpen. Ikwil die dingen
Oen elema-l intuïtiefzie in
Pen cJ?nerenter verband begrij-n De" eerstereden is duspuur

,^°onlijk".
<W wee<^e reden is veel min-

*" Persoonlijk, maar hangt wel
'k h* met deP^soonhjke samen:
too* 'VTOeë m contact gekomen
He Z-lin, werk- "MiJn zuster de
bofurm" was een van de eerste
j>e*en die ik voor mezelfkocht.
u et Was een boek datik heel erg
Zinderde, ik dachtdatheteen
r^rt privé- ontdekking was, datd^Jealtijdop dieleeftijd. Ikstu-crde één jaar toen de hoogle-

raar Hellingaeen briljant colle-
ge gafover "Bid voor Camille
Willocq", dat toen net was ver-
schenen".

HERKENNEN
"Hij veegde de vloer aan met

een aantal critici die het niet
hadden begrepen. Ik hadhet ge-
voel dat hij tegen mij stond te
pratenenzo isheteigenlijkaltijd
gebleVen, het gevoel dat ik iets
met die schrijver te makenhad,
terwijl zijn helepersoonlijkheid
en zijn achtergrond totaal ver-
schillend is. Het is een ander
soort herkennen, dat je een on-
middellijke grote bewondering
voor datwerkkunt noemen,een
ander zou zelfs zeggen: een over-
schatting".

"Ik herinner me gesprekken
over'BewolktBestaan. Toen het
uitkwam, hebben velen het een
pretentieus volgepropt rotboek
gevonden, want het is niet het
meesttoegankelijke boek, dus ik
kan me voorstellen dat mensen
problemen hebben die Debrot
langs die weg willen leren ken-
nen. De tweede factor is duseen
puur persoonlijke bewondering
voor datwerken hetgevoel datik
altijd heb gehad dat ik er graag
over zou willen schrijven, maar
door toevallige omstandigheden
is het daar nooitvan gekomen".

BIOGRAFIE
"De derdefactor was eigenlijk

een hele rare: het eerste wat ik
ooit heb gepubliceerd was biog-
rafisch. Het heeft me altijd
geïntrigeerdofhetkan, of ik het
kan. Ikdenkeigenlijk dateen bi-
ografie nietkan, maar het is een
zodanig fundamentele uitda-
ging, dat ik dolgraagdiemisluk-
kingaanga".

Ook in debiografievan Debrot
staat zijn werk centraal. Over-
steegen hierover: 'Tk ben begon-
nen materiaal te verzamelen.
Het meest toegankelijke gebied
was natuurlijk het werk. Daar
kwam ik mee in aanraking als
redactielid voor de uitgave van
zijn verzameld werk, dat waren
de momenten dat de gedachte
aan een biografie zich uit- kris-
talliseerde. Ik gingme afvragen

wat iemand motiveerde die zo
schreef, wat er achter zat. Dat
wil zeggen: de schrijvers- per-
soonlijkheid, want die blijft
centraal voor mij, dat is nou een-
maal de invalshoek van waaruit
ik Debrot zie".

ANDERE GEBIEDEN
"Uiteindelijkwil ik vooral de

schrijverbegrijpenennatuurlijk
komt daareen heleboel omheen,
jegaat een heleboel andere ge-
bieden ontdekken. Je gaat ook
zien wat je daarvan wel en niet
begrijpt. Je gaat ook zien wat je
van iemand niethebt gezientoen
hijnog leefde, bijvoorbeeldde he-
le politieke en Antilliaanse
kant. Voor mij was dat alleen
zichtbaar als hijin Nederland op
verlof was en we met de Debrots
spraken, maar dat was maar
heel zijdelings, dus daar had ik
geen echt contact mee gehad. Je
gaatmerken dat diepersoonlijk-
heid heelcomplex was en dat het
aan de andere kant allemaal zo
in elkaar haakt, dat je het niet
wegkunt laten bij je inzicht".

"De volgende stap was dus zo
veel mogelijk documentatie zoe-
ken door documenten op te spo-
ren en metanderentepraten. We
zijn al heel vroegnaar mevrouw
Debrot in Amerika gegaan om
heel uitgebreid met haar te pra-
ten. Van haar kregen we veel
materiaal en ook in het Letter-
kundig Museum in Den Haag is
veel materiaal. We kregen ook
briefwisselingen toegestuurd en
mensen vertelden over hun per-
soonlijkeontmoetingenop aldie
terreinen waarop hijactiefis ge-
weest,voor zover zevoor mij toe-
gankelijk zijn. Ik besef bijvoor-
beeld dat demedicusDebrotheel
belangrijk is om inzicht in zijn
persoonlijkheid te krijgen, maar
daarzal ik nooit ietsvankunnen
begrijpen, datprobeer ik danook
maar niet".

BRIEVEN
"Zoals iedere biograaf schrik

ik eigenlijk hoeveel er allemaal
is in het leven van iemand waar
jetoegang toehebt, terwijl hetie-
mand was die eigenlijk niet zo
heel veel documenten heeft ge-
produceerd en zeker niet bew-
aard. Hij was bijvoorbeeld hele-
maal geenbriefschrijver. Er zijn
wel veelbrieven van hem, maar
die zijn voor het grootste deel
heelkort. Desondanks is de hoe-
veelheid documenten schrikba-
rend. Dan moetjenatuurlijk uit-
kijken, want jedenktmeerte we-
ten over de zaken waar je docu-
menten van hebt, dan over de za-
ken waarzevan ontbreken,zoalsde jarentwintig die uitermate
belangrijkzijngeweest. Ikheber
maareen paar uitgebreide docu-
menten over, er zijn hele witteplekken bij".

Oversteegen vindt het on-
doenlijkomaan tegevenmetwiehij gesproken heeft. "Ek kan hetalleen maar heel algemeen zeg-
gen, want het zijn langzamer-hand al zoveel personen! Ik hebnatuurlijk met collegae schrij-
vers uit de hele periode gespro-ken en met politici. Ik ben nutweemaalopCuracao geweesten
op Bonaire. Daar heb ik gespro-
ken met mensen die hem per-
soonlijk hebben gekend, zonderal te veel zorg hoe belangrijk diemensen zijn, omdat je dat pas
kunt beslissen als jehet materi-aal al hebt. Ik heb nog wel eenlijstje van mensen die ik nog
spreken moet, maar zo langza-
merhand wordt de lijst redelijk
compleet".

VERRASSINGEN
Alsik vraagofer verrassingen

uit de gesprekken zijn gekomen,
houdt Oversteegen debootaf. Hij
wil wel het een en andervertel-
len, als hetnog maar niet wordt
gepubliceerd. Maar één voor-
beeld mag in dekrant. 'Tk dacht
dat de jaren twintig hopeloos
moeilijk zouden worden. Hoe ik
ook zocht, ikkon geen documen-
ten vinden. Estelle heeft me de
dingen wel verteld die zij wist,
maar er zat een gat in vanaf het
moment dathij in deEerste We-
reldoorlog naar Nederland
komt, tot het moment dat hij
gaatstuderen. Over detijd daar-
na heb ik wel iets gehoord van
PykeKoch, maar die is ook heel
oud, dushetwaren nietallemaal
exacte herinneringen, zodat er
veel onduidelijksbleef.

"Toen hoorde ik op een gege-
ven moment van Pierre Dubois
dat het Letterkundig Museum
een verzameling documenten
hadgekregen van de leraar J.C.

de Joode. Ik wist dat Cola met
hem intensiefcontacthadgehad,
dus ik ging kijken wat er in de
verzameling- De Joode zat. Ze
bevatte de enige volledige cor-
respondentie, behalve die met
Estelle als hij even weg was".

CRISISMOMENT
"Er was een briefbij van twin-

tigkantjes waarinhij een crisis-
moment in zijn leven beschrijft,
toen hijvijfentwintig was. Het is

uit wat de positie van Debrot
was. Het tijdschrift Forum ver-
kondigde detheoriedat hetin li-
teratuur vooral om eenpersoon-
lijk standpunt ging, de persoon-
lijkheidvan de schrijvermoest in
allesvoelbaar zijn. In de discus-
sie werd dithet Vent- standpunt
genoemd. Daarnakwam iemand
als Nijhoff die detheorievan het
Perzische tapijtje verkondigde:
literatuurkrijgt iets speciaals
doordevorm waarinze wordt ge-

is niet in een

een heel erg fundamentele bnet,
waarinhij beschrijft hoe hijtege-
nover allerlei aspecten van het
levenstaat, een soortmomentop-
name in zijn ontwikkeling. Het
was een grote verrassing, omdat
ik dachtdat ik ernooitachter zou
komen, dus zou zitten met een
gevormde persoonlijkheid die
als het ware uit de lucht kwam

vallen aan hetbegin van de der-
tiger jaren. In deze briefwisse-
ling wordt dat gatvoor een deel
gevuld".

Als lid van de commissie die
uitgave van hetverzameld werk
van Debrot verzorgt, was Over-
steegen verantwoordelijk voor
het vijfde deel dat de stukken
van Debrot over literatuur be-
vat. Het was opmerkelijk dat de
Nederlandse literaire kritiek
juistop dat deel voor het eerst
zeer enthousiast reageerde. Het
was dan ook geen plichtmatige
uitgave die nu eenmaal moest
gebeuren, maar de stukken heb-
ben ookgrote waarde opzichzelf,
zo legt Oversteegen uit. "Het
beeld dat deze kant van Debrot
alleen maar literair- historisch
interessant is, ontstond vooral
doordat hij over dingen spreekt
die in de Nederlandse literaire
discussiealtijd onderbelicht zijn
geweest en die dat nog steeds
zijn."

Omstandig legt Oversteegen

Oversteegen is het daar niet
mee eens. "Het gaat Debrot om
eenveel continuerprobleem dan

goten, ze zweeft danals een Per-
zisch tapijtjeboven dewerkelijk-
heid uit.Debrot werd in Neder-
landaltijd gezien als een van de
tussenfiguren na Forum, diehet
standpunt van het tijdschrift
"Criterium" formuleerde.

op dat moment kon uitkomen.
Dat was ook het misverstand
met zijn tijdgenoten die de
continuïteit van de problema-
tiek niet hebben gezien. Hij laat
de standpunten van Forum en
van Nijhoff allebei in hun waar-
deen formuleert zelf een derde,
een nieuw standpunt, bijna op
een dialectische manier, maar
zonder die standpunten uit te
wissen".

"Ze blijven alspolaire noodza-
kelijke tegenstellingen bestaan.
Het woord tegenstellingen is de
kern vanDebrots poëtica. Hijbe-
gon tamelijk vaag met determi-
nologieromantisch- rationalis-
me. Die term heeft misverstand
gewekt. Ik denk datDebrot toen
hij deze term gebruikte, niet
eens in deeerste plaats aan lite-
ratuur heeft gedacht, maar aan
schilderkunst. In zijn latere dis-
cussie met Knuvelder was De-
brotheel watprecieser in dever-
woording van zijn standpunt.
Daar stelthij de termen eschato-

logisch en kosmisch tegenover
elkaar".

handen
"Debrot zegt: Nee, die vorm is

het dynamische gebeuren, die
vorm is niet het voltooide ding
aan het eind.Een veel zinvoller
begripis dezich vormende vorm,

zoals het in defilosofie wordt ge-
noemd".

"Onder kosmisch verstaat hij
kunst die een al uitgekristalli-
seerd standpunt in een of meer
fraaie vorm giet, en dan noemt
hij iemand als Vondel. Op
zichzelf heeft hij groot respect
voor Vondel, maar uiteindelijk
heeft hij het Forum- standpunt:
die man zegt iets over wat jeal
weet, dat is echt interessant.
Daartegenover stelt Debrot ie-
mand alsRembrandt, het escha-
tologische type. Bij hem wordt
het levensstandpunt in de artis-
tieke handeling gereconstru-
eerd, hetbestaat ook niet daaro-
ver heen, maar het ontstaat en
bestaat alleen in de artistieke
beleving. Dat is een standpunt
dat in de vorm noch bij Forum,
noch bij Nijhoff zit. Het is ten-
minste bij allebei een soort bij-
melodie, maar ze schuiven het
aan de kant".

"BijForum heb jedeangstvoor
devorm diedoodt, omdatdegeest
dan zou zijn verdwenen; wat je
voor jeneus hebt, datzijnde sin-
tels van waar het eigenlijk om
ging, zodra de vorm er is, is het
vitake element weg. Op zichzelf
zegt Nijhoff eigenlijk niet zoiets
heel anders, hij formuleert het
alleen positiever: als het ding
vorm heeft gekregen, dan is het
ontpersoonlijkt, dan heeft de
schrijver er niets meer mee te
maken, dan geeft hij het uit

"Debrot heeft het hele begrip
anders geformuleerd en danver-
valt detegenstellingtussen twee
blokken van standpunten, want
dan kun jezeggen: wat Forum
zegt is wel waar, want het gaat
om de vitaliteit, maar wat Fo-
rum nietzegt, is datdievitaliteit
juistin devormgeving aanwezig
is. Het gedicht is dusniet de sin-
tels die jevoor je neus krijgt,
maar het gedicht zelfis de dyna-
mische vorm die tegelijkertijd
het vitale element is. Het is een
veel artistiekerstandpunt, hetisde scheppende kunstenaar. Dat
zal Nijhoffmet hem eens zijn ge-
weest, maar hijheeft hetniet ge-
zegd. Nijhoffs vormtheorie gaat
hele mystieke-baalkanten uit,
daar heeft Debrot het helemaal
niet over,eigenlijk heeft Debrot
het over een zakelijk schrijvers-
stindpunt".

Als Debrot het heeft over te-
genstellingen denkthij ook aan

inhoudelijke tegenstellingen.
Oversteegen: "Hoop enwanhoop
zijnde termen diehij steedsweer
heeft gebruikt. Hij geeft van
wanhoop een heel interessante
variant: hopeloosheid, een veel
concreter begrip. Volgens De-
brotis inhetbestaanhoopzonder
wanhoop en wanhoop zonder
hoop ondenkbaar. De een be-
staat door de ander".

* ColaDebrot

SARTRE
"Op een gegeven moment zegt

hij: Wat er bij Sartremisgaat, is
dathij alleen de hopeloosheid en
niet de hoop beklemtoont. Dan
komt er een merkwaardige
sprong die heel kenmerkend is
voor Debrots opvattingen: hij
vindt het een artistiek tekort
van Sartre. Hij vindt het dus
geenfilosofisch tekort, maar een
tekort van dekunstenaar Sartre
dat hij die gespannen tegenstel-
ling nietheeft aangekund en dat
hij tot de vereenzijdiging komt
waarin alleen de hopeloosheid
overblijft".

Hetpleidooi dat Debrot hield
voor de metafysica heeft volgens
Oversteegen tot veel mis-
verstanden geleid. "lemand als
Knuvelder begint meteenop zijn
stoel te schuiven van plezier als
dat woord valt. Het is juistheel
erg aardig omte zien datDebrot
zegt dater een teveel is aan me-
tafysica in de Nederlandse lite-
ratuur.

METAFYSICA
"Debrot hanteert twee begrip-

penmetafysica. Het ene is deaan
de aarde ontstegen manier van
zien diehij de Nederlandse lite-
ratuur verwijt. Hij zegt dat deze
te weinig aards is. Daar stelt hij
de Spaanse literatuur tegeno-
ver: hij wil een metafysica die
wortelt in het aardse feit. Hij
heeft een anderbegrip metafysi-
ca als hij zegt dat eigenlijk alle
literatuurmetafysisch is. Ikgeef
daar voorlopig de interpretatie
aan dathij bedoelt datallelitera-
tuur transcendent is, streeft
voorbij de grenzen van wat het
uitdrukt.Dat isnietde metafysi-
ca in een uitgekristalliseerde
vorm, die verzet zich daar juist
tegen".

Oversteegen karakteriseert
Debrot dan ook alseen christen-
humanist. "Maar dan in de zin
van de humanisten uit de zes-
tiende eeuw. Het is niet voor
niets dat de gouverneur die in
"De Vervolgden" centraal staat,zon zestiende eeuwse humanist
is, in wie alle christelijkewaar-
dendoorwerken, maar diede uit-
gekristalliseerde leeren metafy-
sica loslaat. Het is dus Erasmi-
aans, maar hij was natuurlijk
wel een twintigste- eeuwer, dus
jekunt nietzeggen dathijeen Er-
asmiaan is, maarhetwaswel het
mensensoort datvoor hem model
stond".

POLEMISEREN
"Dj zou haastzeggen dathij de

christelijke wereld gedeeltelijk
is uitgegaan, maar dat hij niet
gaat polemiseren met de waar-
den diehij heeft Verworven. Hij
neemt diewaardenmee en in zo-
verre blijft hij een christen. Het
is leuk om te zien hoe iedereen
die over hem schrijft op het
ogenblikop datprobleemterechtkomt, want hoe moetje dieman
nou precies zien? Als een chris-
ten, alseenkatholiek? Wat is hij
nou precies? Ikzou zeggen:het isiemand diekatholiek is geweest,
die daar wel vanafkomt, maardiedewaarden niet gaatverlooc-henen".

De bundel "Bekentenis in To-ledo" gaateigenlijk ook overzon
humanistischefiguur. Toen En-
gelman weer eens aan het beke-
ren wilde slaan enDebrotzei dat
hij nu toch eens moest kiezen,
antwoordt Debrot heel grappig:
"Je hebtgeluk, ikmoet diezaken
weer eens heel serieus overden-
ken, maar vergeet niet dat ik
niet voor niets de ik-figuur tot
een zestiende-eeuwse Spanjaard
maak". Hierzittegelijkertijd het
aanvaarden van de problema-
tiek en de distantie. Hij projec-
teert op een afstand om zich op
deze wijzewelennieterzich in de
verplaatsen".

THEORETICUS
Debrot staat in de literatuur-

geschiedenissen te boek als de
theoreticus van "Criterium",
maar dat is hij volgens Over-
steegenniet. "Ik denkdatDebrot
op dat moment niemand anders

* Vervolgoppag. 10
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MANNEN
En Van Ulsen is de man die

vrouwen dehoogste deugdentoe-
schrijft, ondanks zijn liefde voor

mannen. Die bijna trouwde,
maar toch nog net besloot om
openlijk voor zijn andere inslag
uit te komen. Hij kan schreeu-
wen ofzwijgen.Hij behaaltforse
toneelprijzen in grote produk-
ties, ofhijreist naar deprovincie
voor kleinevoordrachten. Al die
tegenstellingen houden hem in
evenwicht, en zorgen dat hij
overal en nergens bijhoort. "Dat
kameleontische past bij me. Je
relativeert erdoor, jeblijft fris-
ser. Ik laat altijd allesop me af-
komen en weet dan soms nader-
hand niet waar ik het zoeken
moet".

Henk van Ulsen staat aange-
schreven als een moeilijk man.
Een acteur die'Het dagboek van
een gek' — een voorstelling die
hij drie keer uitbracht^— altijd
metzich mee zalblijven dragen.
Hij speelde alséénvan deeersten
'De meiden' van Genet voor de
homo-organisatie COC, bekriti-
seerde openlijk Anton Pieck bij
de opening van het Pieck-
museum en stapte vorig jaarmet
ruzie uit de voorstelling 'Oidi-
pus' van theater Persona. Hoe-
zeer hetbeeldvan Van Ulsen pu-
bliekelijk negatief vastligt,
bleekrecent bij dehele Fassbin-
der- opschudding.

"Natuurlijk heb ik die hele
heisagevolgd, maar er wasgeen
enkelereden om me ergens in te
mengen. Toch kreeg ik zomaar
een briefthuis van een Israëliet
met hetverwijt dat ik homo's en
joden op één lijn stelde en dus—luister goed! — varkenspootjes
met hazebiefstukjes vergeleek".
Het is tekenend voor het zweem
dat er om zijn persoon hangt:
waarstront is,isvan Ulsen.Echt
lachen kan hij daar niet om,
maar dergelijke aanvallen zijn
te potsierlijk om zich er druk
over te maken.

UITHOEKEN
In zijnveertigjarige loopbaan

heeft hij alle uithoeken gezien,
zowel artistiek als persoonlijk.
De enorme uitbarstingen van
woede of ontroering, die hem in
het verleden eigen waren, zijn
naar elkaar toegegroeid. Be-
minnelijk iszijnuitstraling, hel-
der en levendig zijn blik. Zijn
leeftijd valt niet aan hem af te
zien.

"Dat compliment moet ik wel
telkens waarmaken. Men ver-
wacht van mij vitaliteit. Ik heb
de mensen opgevoedenverwend
metde gedachtedatik steedsiets
nieuws doe. Dat bevestig ik nu
dus weer. Een blijspel 'doen',kwam al jarengeleden tijdens
vakanties met Liselore Gerrit-
sen en Paul vanVliet ter sprake.En voorheen bij de Neder-landse Comedie, waar Ko van
Dijk en Mary Dresselhuys de
tent draaiende hielden om de
'echte' kunst van Ank van der
Moer en Han Bentz van de Berg
teonderhouden. Zo was dat toen.
Ik had respect voor beide secto-
ren, maar koos er niet voor en
hoop nu met 'No exit' allebei te

verenigen".Alshetoverzijnleef-
tijd gaat, pakt hij uit zichzelf in
één adem een verwijt bij dekop,
dattelkens terugkeert: ijdelheid
als drijfveer voor zijnvele activi-
teiten, en voor zijn jeugdig
enthousiasme.

"Mijn zogenaamde ijdelheid is
eerder een vormgeven aan onze-
kerheid en daar niet in willen
blijven steken.Dat heeft me ge-
vormd en vervormd. Het maakt
meookstuntelig. Ikzal nooitver-
getendatikmetmijnlelijke eend
affiches voor een voorstelling
ging opplakken. In diezelfde
nacht werd de stadvolgehangen
met plakkaten van de Rote Ar-
mee. Ik heber nogkeurig naast
geplakt. Maarwie werd er opge-
pikt?Henkie.De celin. Dat soort
dingen vind ik schitterend, be-
halve voor mijn ouders, die zich
rot schrokken".

ALGEMEEN

'Hetmooistemoetnogkomen'

doorRENEE DE HAAN

NIEMAND WEET mete
plaatsen. Dat zal zeker ook
aan mij liggen", filosofeert
Henk van Ulsenbij zijn veer-
tigjarig toneeljubileum. Het
verklaart voor hem ookwaar-
om hij als een van de weini-
gen niet gevraagd wordt voor
repertoire- toneel oftelevisie-
programma's alsRUR.

Van Ulsen is een solistgewor-
den, heeft hetpredikaat Einzel-
ganger volledig waargemaakt,
soms tegen wil en dank. Aan de
lange lijst van buitenissige acti-
viteitenvoegde hijnueen opmer-
kelijke jubileum-voorstelling
toe. 'No exit' is het zwart humo-
ristische verhaal van een homo
op leeftijd dieeuthanasie wenst
en daarbij in een wonderlijkere-
latie meteen schoonheids-speci-
aliste verwikkeld raakt. Het
stuk ging vorige week in pre-
mière.

"Die lach opwekken in een
dragende rol is een heel nieuwe
ervaring. Ton Vorstenbosch
schreef 'No exit' speciaal voor
mij. Ik ben die man uit het ver-
haal niet, maar de emoties ko-
men wel heel dichtbij me, ophet
pijnlijke af. Moetje daarnu mee
jubileren?, kan je je afvragen.
Een mooipak metveel figuratie
is natuurlijk feestelijker. Maar
dit past mij en het is een begin
naar ietsnieuws".

Juistvanuit diebehoefte naar-
een terugkeer inhet midden van
detoneelwereld, vond Van Ulsen
het een goed moment om nuzijn
veertigjarig feest te vieren, on-
danks het feit dat zijn eerste rol
slechts een figuratiebij VanDal-
surn betrof. Veranderen en zoe-
ken naar meer of onontgonnen
toneelgebieden, hij deed nooit
anders: vaste speler van de Ne-
derlandse comedie, mede- op-
richter van cabaret Tingel Tan-
gel, Mickery, de experimentele
groep Test, samenwerking met
cabaretiers, televisie, waaron-
der 'Pension Hommeles', film en
steeds meer solo- programma's,
waaronder 'Dagboek van een
gek', 'De wijze kater', 'Wat wil
dieRotterdammer, 'Job', een
programma over Constantijn
Huygens; het is maar eenkleine
opsomming. Die onrust is zijn
kenteken, begrensd door de be-
hoefte aan wortels en door een
duidelijke ondergrond van vak-
manschap.

Van Ulsen is de man die zijn
geboortedorp Kampen de rug
toekeert en er toch enkele jaren
later een tweede huisje koopt.
Die werkreizen maakt naar de
Antillen en Mexico, maar roept
'ikga doodzonder nel eigen ver-
trouwde Holland". Die zich wel
ogenblikkelijk aansloot bij het
experimentele Mickery, en toch
met nieuwlichters niet uit de
voeten kon.

DUPE
Het aan de kaak stellen van

bekrompenheid en massaal den-
ken, kan hij nog altijdniet laten,
aliszijn eigenpersoonervaak de

dupe van. Zoals in het geval An-
tonPieck, dieeen museumkreeg
op de plek waar de schilder Jan
Voerman geëerd behoorde te
worden, althans in de ogen van
Van Ulsen. diefanatiek de wer-
ken van Voerman verzamelde.

"Het momentwaaropik datzei
was niet zo gelukkig, maar er
was geenander. Ik ensceneer dat
dan, ja, met het idee: iemand
moet wat zeggen. Met Pieck
kwam ik aan het eigendom van
het volk door te zeggen dat hij
geen kunst beoefende.
Posthuum heeft hij me gelijk ge-
geven. Het ANP stelde bij zijn
overlijden datPieck datmuseum
zelf overdreven vond, omdat hij
'slechts' een ambachtsmanwas".

Er zijn momenten waarop
Henk van Ulsen zich datook af-
vraagt met betrekking tot
zichzelf. Maaral tevaakmoethij
discussies aangaan over de
vraag oftheater creatieofrecre-
atie is.

"Ikbehoor puur tot de uitvoeren-
de kant, want schrijven is mijn
talent niet. Toch voel ik dat ik
iets maak door mijn hele wezen
mee tenemen ineen rol, zodat ik
bijvoorbeeld 'Het dagboek van
een gek'eindeloos kan spelen. Ik
denker overom hetvoor devier-
dekeer uitte brengen, albraakt
het hele Leidseplein ervan. Het
zou volle zalen trekken met een
nieuwe generatie". "Het 'dag-
boek' is een eigenartistiekhisto-
risch leven gaan leiden met als

ondertitel: 'Kan ie nou niks an-
ders?'. Ikkan van alles, datblijkt
wel, maar 'Het dagboek' houd ik
altijd gereed. Ik geefer soms nog
lezingenover. Voormijraakt het
de essentie van waar mensen
mee bezig zijn: het gevecht om
waarheid en devraag wat dat
dan is. Jekan namelijk ook de
waan een zin geven. Het stuk
heeft zo mogelijk op mijzelf een
nog groter effect gehad dan op
het publiek. Het dwong me om
mijnrealiteit te onderkennen.

Ik bennamelijk hettype mens
dat in gedachten iets oplost en
daarmee denkt dat de kous afis,
terwijl iknognietsgedaanhebt".
Een zelfverwijt dat nietvan toe-
passing is op zijn loopbaan. In
1956 maakte Henk van Ulsen
zich los van het gesubsidieerde
toneel voor diverse artistieke
sprongen tegelijk. Een veelheid
die hem door oudere collega's
niet in dankwerd afeenomen.

"Ik deedzoveel dat ik overal te
vroeg weg was en te laat bin-
nenkwam, een soort grote over-
lapped bij wijze van spreken.
Anderen kregen of namen die
kans niet. In die jarenzat ik zoe-
vend in delift, watme nietaltijd
door iedereen in dankwerd afge-
nomen". Zijn groteleidsmanwas
Kees van lersel van toneelgroep
Test. Onder dienshoedewasVan
Ulsen ookfrekwent op detelevi-
sie met de vermaarde donderda-
gavond-toneelavond. Vanlersel

regisseerde streng als een
schoolmeester, maar warmhar-
tig als een vader.

"Zon man mis ik deerlijk. Ik
hebwat afgejankt in die tijd, ge-
stampvoet, want Van lersel zei
alles. Hijwist echterwathij wou.
Jk vertrouwde hem en die basis
ontbreekt tegenwoordig. Vooral
alskritiek ofaantijgingen alleen
sluimerend aanwezigzijn, sla ik
dicht. Ik heb al heel vroeg een
paarregies meegemaakt, die me
hogelijk frustreerden. Ik was te
klein, te onmanlijk. Ik kon me
als homoseksueel niet goed ge-
dragen tegenover een meisje. Zo
werdgesuggereerd. Het sloegme
neer en hetwerkte solismein de
hand".

GRIMMIGHEID
Door privé- omstandigheden

kwam Henkvan Ulsenin een ge-
spreksgroepje terecht en pas
toen bleek dathijopslotzat,zich
verdedigde met een haag van

grimmigheid. Door de openheid
van anderen, brak hij dieverde-
digingslinie laag na laag af. De
ambitiebleef, gelukkig. "Alshet
me nu te dolwordt in een groep,
staikmezelftoeom dichtte slaan
met een 'het is goeiehoor. Enik
verdwijn. Ik ben heel opgelucht
dat zoiets bij 'No exit' niet ge-
beurd is. We zaten behoorlijk in
de problemen toen Aram Adri-
aanse ineens deregie niet kon
doen. Na veel overwegingen is
toen Dolf de Vries benaderd, ie-
mand waar ik nietzon duidelijk
beeld van had. Ik heb diep res-
pectvoor hem gekregen. Hij had
deeerom in een volkomen uitge-
werkt plan de spelers te bege-
leiden.

Niet bepaald een uitdaging,
maar hij heeft het met een be-
wonderens- waardige liefde ge-
daan". In de veleregies dieVan
Ulsen op zijn conto heeft staan,
stelde hij zichzelf ook altijd pri-
mair als taak om spelers te hel-
penzich technischvrij temaken.
Soms met harde hand, maar al-
tijd met respect. Die achting
heeft hij ook voor alle dingen die
geweestzijn.Als één van de wei-
nigen boog hij zich over Huy-
gens, over het bijbelverhaal Job
en over Erasmus. In alle geval-
len meed hij de pers, zodat het
naarbuiten toe soms leek ofVan
Ulsenuitgerangeerdwas.

KEUS
"Dat was een bewuste keus",

glimlacht hij fijntjes, "want ik
wil het stempel 'solist' niet nog
versterken. De weg naar een
groep moet openblijven. Diep in
mijn hart kan ik daarzelfs naar
verlangen, maar het repertoire-
toneel denkt dat ik die vastig-
heid niet volhoud. Daar heb je
datlastigevanmijweer. Ik maak
enthousiaste plannen voor een
project en als ik danhoor dathet
tachtigkeer gespeeldwordtkrijg
ik een griezelig gevoel van be-
klemming". "In 'Leocadia' speel-
deik dehotelier, voorMaryDrés-
selhuyseigenlijk.

Maar mijnGod wat had ik een
spijt: iedere avondhetzelfde, dat
is nietsvoor mij.Althans in zon
rol, waar jeniet meer van jezelf
in kwijt kunt dan bij de eerste
voorstelling. Bij stukkenals'Na-
than derWeise' vind ik hetheer-
lijk om, ook in een kleine rol,
iedere keer andere lagen te ont-
dekken".

Van Ulsen heeft nog vijfjaar
waarin een vaste betrekking
mag. Hij voelt dat er in de stilte
om zijn werkzaamheden alweer
eenkentering is en de zekerheid
in hemzelfgroeit.

"Ik heb intuïtief goed ge-
koerst. Er zijn vage schadu-
wachtige periodes geweest,
maar nooit zwarte tijden. Ik had
nietswillen missen. Ik nam alles
in me mee, alwist ik nooitwaar
het toe ging leiden. Ikbenrijper
en rotter, stugger in hetprobe-
ren van dingen die ik niet kan.
Rustiger in mijn spreektempo,
want dieenorme vaart waarmee
ik door dezinnenjoegkwam toch
ook uit onzekerheidvoort".

"Ik heb mijzelf tegengezeten,
misstappen gemaakt, maar mijn
voedingsbodem is dik en
vruchtbaar geworden. Daarom
hebik het gevoel dat hetmooiste
nog moet komen. Misschien het
beste 'Dagboek van een gek',
misschien 'No exit. Hetliefstzou
ik na veertig jaarkwijt kunnen
wat ik allemaal heb geleerd en
afgeleerd. Daarbij blijft het de-
lenvan mijnemotie altijd de mo-
tor achter alles wat ik doe. To-
neel is een vorm van medemen-
selijkheid, een vreselijk woord
als je het opschrijft, maar zo is
het".

En omaante gevenhoezeer
hijzelf nog geraakt kan wor-
den door taal en gevoelens in
zijnvak, noemthij demooiste
vraag die hem ooit gesteld is,
een zinsnede uit 'No exit':
"Heb je ooit van iemand ge-
houden?"
"Ja".
"Hoe was dat?"
"Een complex verhaal".
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VRIENDJES
"Ach, hetkomt in deze wereld

°P vriendjes aan", wil Bart
Drechsel welkwijt. Hij, voorma-
bg marine-officier en tegen-
woordig werkzaam bij de KLM,
Werd in 1986 door Bart Carpen-
tier Alting gevraagdmee te wil-

len trainen voor een bobsleete-
am. De stevige gestalte van
Drechsel, een rugbyer, gevoegd
bij zijn sprint- snelheid, maakte
hem in de ogen van Carpentier
Alting bij uitstek geschikt als
duwer in het team. "Ik wistaan-
vankelijk niet wat ik ervan
moest denken.De eerstekeer dat
ik in zon slee naarbeneden ging
hield ik mijn hart ook vast.Maar
van lieverlee begon ik het ver-
domd leuk te vinden. En ja,hoe
gaatzoietsdan. Jekrijgt het idee
om ook eens aan een gróót toer-
nooite willenmeedoen.Maar ge-
ziende absurde eisenvan hetNe-
derlands Olympisch Comité le-
ken wij daar op voorhand kans-

loos voor. Tot Bart een idee
kreeg, want alle eerkomt op zijn
conto, hoor. Hij is deman van de
originele inval om via onsAntil-
liaanspaspoortbinnen tekomen
bij deWinterspelen. Daarom ook
klopte hij op een gegeven mo-
mentbij mij aan. Want van een
vriendje had hij gehoord datook
ik ooitop de Nederlandse Antil-
lenwasgeboren.Ach ja,mijnva-
der was indieperiodevoor enige
tijd voor zijn werk naar die plek
uitgezonden".

Bart Carpentier Alting blijkt
niet alleen in de tweemansbob

achter het stuur te zitten, ook
daarbuiten heeft hij de touwtjes
in handen. Het was de 33-jarige
directeur van een exploitatie-
maatschappij die de mazen in de
Olympische wet zag, nadat hij
zich eerder in 1984nog alsrode-
ler voor Nederland had willen
plaatsen voor de Winterspelen.
"Ik ben al vanaf 1983 Neder-
lands kampioen rodelen", ver-
telthij. "In 1984haaldeiktijdens
het Europees kampioenschap in
de voorronden de kwalificatie-
eisvan het NOC. Maar door een
gebroken been bij een latere val
kon ik niet deelnemen.

Gevoelsmatigwist ik watvoor
eisen in 1988 gesteld zouden
gaan worden voor afvaardiging.
Medaillekansen, nou datkon ik
dus wel vergeten. Maar in Ne-
derland is men de werkelijke

Curagao
in Calgary

Olympische gedachte allang
vergeten. Mij gaat het nogom de
kamp, de strijd, de onderlinge
sportiviteit. Vandaar dat iknaar
andere wegen ben gaan zoeken.
Ik heb contact gezocht met het
Antilliaans Olympisch Comité.
Daar werd in eerste instantie
nogal lacheriggereageerd. Zore-
ageert iedereen wanneer ze van
ons horen. Maartoenik ze duide-
lijk maakte datmijn plannen se-
rieus waren, ik zebovendien ver-
telde dat het ze geencent kostte
doordat het lOC ontwikkelings-
landen subsidieert en dat dus

ook geenprobleemkon zijn, is de
zaak in een stroomversnelling
geraakt.

Ik heb er achteraan gezeten
dat het besluit tot oprichting in
de Staatscourant werd gepubli-
ceerd, toen het een probleem
dreigde te worden dat ik niet
woonde op deAntillen heb ik er
formeel een kamer gevonden
enz. De uitkomst is dat wij nu
naar Calgary vertrekken. Daar
was het mij ombegonnen".

KWALITEIT
Bert Bakker, die 365 dagen

perjaaropdebouwplaats aanwe-
zig is om toezicht te houden, wil
hoe dan ook honderd procent
kwaliteit. "Als ook maar even
twijfels bestaan over de authen-
ticiteit van een gebouw zet ik er
de bijl in. Dan maar opnieuw.

Vandaar ook dat wij hebben be-
slotenniet meermet goudverf te
werken maar met echt 24-
-karaatsbladgoud. Dat istochnet

weer even ietsechter"
De poppetjes die het geheel

moeten gaan aankleden worden
stuk voor stuk in een gipsmodel
afgegoten en met de hand be-
schilderd. Bovendien is alles tot
in details opgezet. Een mooi

voorbeeld daarvan is de tempel,
waar320monikken in Boeddha-
zit bidden, allemaal met een
brandend kaarsje in de hand.

ALGEMEEN
De bobbers van het palmenstrand

door HANS VAN ALPHEN

TWEE YUPPIES ruilen
volgende week zonder be-
zwaarhun oversizedArmani-
pak in voor eenkwasi plastic
Jumpsuit, leggen hun kostba-
re Rolex-klokje af en kiezendaareen ordinaire stopwatch
voor, riskeren hun coiffure
dooreen helm op te zetten en
suizen vervolgens voor een
Paar minuten ontspanning in
een tweedehands bobslee een
plaatselijke berg af.

Over Bart Carpentier Alting
en Bart Drechsel hebbenwij het,een Hagenaar en een Amster-dammer,die gevat inspeelden op
hettoeval dathunbeidergeboor-
tegrond op Curacao lag en —voornamelijk— aan datfeit hun
afvaardiging naar de Olym-
pische Winterspelen in Calgary
ontlenen. Die practical joke
zorgt er tegelijkertijd voor dat de
Olympische familie voor het
eerst tijdens de Winterspelen
wordtuitgebreid metaanloop uitde Nederlandse Antillen. En op
die subtropische verrassing wil-de de gevolmachtigd minister
van deAntillen onlangsin deRe-
sidentie best goedlachs het glas
opheffen. "Want het zijn tweedoordouwers, hoor", knikte hij
richting Carpentier Alting en
Bart Drechsel, het duo dat nietalleen aan debasis stond van de
oprichting van de Rodel- enBobsleebondNederlandse Antil-
len(RBBNA), maar daarook als
enige leden volop profijt vantrekt.

RO(D)DELEN)
Met de expeditie van het on-

dernemende tweetal, van wie
Bart Carpentier Alting ook nog-
eens alsrodelaar uitkomt ('Toen
ik voor het eerst contact zocht
met de autoriteiten op deAntil-
len moest ik ze uitleggen datro-
delen heel iets andersis danrod-delen'), is een totaalbedrag ge-
moeidvan 60.000 gulden. In een
poging de financiering rond te
krijgen werden diverse spon-
sors- in- spe aangeschreven en
kregen een informatie- mapje
van acht A4-velletjes, dat opge-
sierdbleek met een indrukwek-
kend logo van de nieuwe bond,
waarin o.a. een bobslee, eenzandstrand en een dubbele
palmboom ('Aardig hè*, een
vriendje heeft een reclamebu-
reau en heeft dat in een wee-
keindje bedacht'). Carpentier
Alting: "Ik steek er zon vijftien-
duizend guldenvan mijzelfin, en
ben met die Spelen alles bijel-
kaar al drieëneenhalve maand
bezig. We hebben bijvoorbeeld
een tweedehands slee aange-
schaft, en alleen daarmee is al
een bedrag van twintigduizend
gulden gemoeid.

Wie die cijfers hoort krijgt er
misschien begrip voor dat wij
niet met een grapbezig zijn. Wij
bedrijven onze sport zo serieusmogelijk. Trainen er ook hard
voor. Bovendien moetjewel van
goede huize komen om jeop die
Olympische piste in Calgary te
kunnen kwalificeren voor het
hoofdtoernooi.Het is echtniet zo

dat iedereen maar wordt toege-
laten.Eind vorigjaar hebben wij
bijvoorbeeld al een trainings-
kamp gehadinCalgary. Wij heb-
ben daarerg lovendereacties ge-
had. Er was bijvoorbeeld een te-
am dat constant omsloeg. Nou,
diekunnen het wel vergeten. Je
moet aan bepaalde minima vol-

doen en daar zitten wij ruim
boven".

"Voor alle zekerheid hebben
wij dezewinter ook nogwat con-
tacten gelegd. Onder andere met
Prins Albert van Monaco, ook
een enthousiast bobber en bo-
vendien lOC-lid. Een heel aima-

bele jongen,dieAlbert, een pret-
tige sportman. Hij vond hetleuk,
de manier waarop wij bezig wa-
ren. Dus hopelijk weer een
vriendje erbij. Heus, het wordt
nog leuk. In de prijzenzullenwij
nietvallen. Maar met wat geluk
klasseren wij ons straks in de
middenmoot". l

De bobbers van het palmen-
strand: voorin Bart Carpentier
Alting en 'duwer'Bart Drechsel.

'We werken met bladgoud,
dat is net even iets echter'

Nederlands
duo bouwt

Thais
Madurodam

door MARTIJN VERWAAYEN

DE BOUW VAN Mini Si-
jjmis sterkvergelijkbaar met
ue opzet van Madurodam.
Dok hier zijn de miniatuur-
Sebouwen neergezet in een
schaal van 1 op 25 en wordt
Qet identieke van de gebou-wen tot in details ge-
handhaafd. En ookinMini Si-
ajn rijden treinen op schaal,
a,uto's, vrachtschepen en tax-
tènvliegtuigenvan landings-
naar startbaan.

Bert Bakker isde initiatiefne-mer. Samenmeteenvriendvatte
jujhetplan op inPattaya een cul-
tureel centrum op te zetten. De
Groninger: "Wij zijnsamen naareen bank gestapt en hebben
geïnformeerdwat definanciële
Mogelijkheden waren. De bank

cultureel centrumechter
niet zitten, wel een mini-dorp,
°ns tweede plan. In beginsel
Werdons drie miljoenguldentoe-
Pzegd, maar uiteindelijk heb-
ben wij maar één miljoen gekre-sen. Derest is bijeengeschraapt

sponsors".
Gewapendmetfoto-camera en

Meetlat trok Bakker Thailanddoor, opzoek naar karakteristie-ke gebouwen. "Ons probleem
dat van vooral de histo-

rische tempelstotaal nietsop te-kening stond. Dus moesten we
jUTestot in dedetails zelfuitme-ten. Daarna heb ik het op teke-

ning gezet wat zon drie jaar
heeftgekost. Pas toen konden de
maquettes op schaal gebouwd
worden". Ook Amsterdammer
André Machielsen werd enthou-
siast en raakte als participant
betrokken bij Mini Siam. Nog al-
tijd is hij verbaasd over de snel-
heid waarmee hetproject klaar-
gestoomd wordt. "Er werken
hier zon200Thaisdag indag uit
aan Mini Siam. Alles wordt met
de handgedaan. Hetbouwwerk,
maar ook het beschilderen van
alle gebouwen.Kijk, meteen mo-
dern verzekerings- kantoor is
dat natuurlijk niet zon pro-
bleem. Maarikgeefhet jete doen
om met een penseeltje de muren
en daken van die koninklijke
tempels in Bangkok op schaal te
schilderen. Dat is een ge-
duldwerkwaarmenigNederlan-
der al na een kwartier gillend
gekvan zal worden".

KROKODILLEN
Aan alles is gedacht, en alles

x moetvan Bakker en Machielsen
echtlijken. Daarom is ook al een
afspraak gemaakt met een die-
renhandel om in dekrokodillen-
vijverbaby- krokodillen te laten
zwemmen. Worden ze te groot,
dan levert de handelaar gewoon
nieuwe....

Imposant is verder deenorme

hoeveelheid tempels, die over
het terrein verspreid zijn. Na-
tuurlijk ontbreekt ook de brug
over derivier Kwai niet en zelfs
de trots van Thailand, de gloed-
/iieuwe Rama 9 Bridge in
Bangkok is al nagebouwd. Het
gevaarte weegt maar liefst zes
ton. MiniSiam is niet alleen op-

gezet voor de toeristen. Al zegt
Bert Bakker: "Thailand is voor
de toerist natuurlijk moeilijk in
één vakantie helemaal te be-
zichtigen. Alleen de ruïnes al
neemt weken in beslag om die te
zien. Daarom is Mini Siam ide-aal. Als jeeerst hierkomtkijken
weetje precies waar de interesse
naar uitgaat enwatje zekerwilt
zien".

"Maar het is ook opgezetvoor
de Thaise bevolking. Ik ver-
wacht er dan ook heel veel van,
omdat de Thai per definitie erg
geïnteresseerd is in zijn eigen
land. Ik hoop dan ook ieder jaar
drie tot vier nieuwe projecten te
kunnen toevoegen aan het ge-
heel. Anders is iedereen er zo op
uitgekeken".

Mini Siam: de nieuwe
attractie van Pattaya
STEEDSMEER Nederlandse
vakantiegangersverwisselen
het zonnigezuiden van Euro-
pa voor een langeenkostbare
reis naar Thailand. Maar de
mogelijkheden in ditAzia-
tische landblijkenvoor velen
aantrekkelijker dan Spanje,
ItaliëofPortugal. Alleenalde
kosten voor levensonderhoud
liggen daar beduidend lager
dan in Europa, waardoor het
goedkopeverblijf de durereis
behoorlijk compenseert.

Thailand zelfricht zich ook
steeds meer ophet toenemen-
detoerisme. Aangepastewin-
keltjes, badplaatsen waar
naast enorme hotels ook
ruimte wordt vrijgemaakt

voor hun bungalow- parken
en service-verlening dievoor
Europese begrippen onge-
kend is. In hetkader van de
toeristen- stroom — rond de
kerstdagen waren in de
kustplaats Pattaya alle ho-
telsvolgeboekt doorEuropea-
nen —wordtook steeds meer,
gedaan om diezelfdetoerist te
amuseren. Dit bracht de in
Pattaya wonende Nederlan-
ders André Machielsen en
Bert Bakker op het idee om
aan de attracties iets voor
Thailand unieks toe te voe-gen: Mini Siam, oftewel een
Thais Madurodam. Als alles
meezit zal het gigantische
park half januari depoorten
voor het publiek openen.

ARUBA
André Machielsen, die een

goedebaan opArubaopzij schoof
om zich aan zijnpassie, Mini Si-
am, te kunnen wijden, ziet ook
wel toekomst in dit Thaise Ma-
durodam. "Per jaarontvangt
Thailand 2,2 miljoen buiten-
landsegasten. Bovendien wonen
hier ook nog eens 50 miljoen
mensen. Ik hebbegrependatMa-
durodam jaarlijks een miljoen
mensen trekt. lets dergelijks be-
staat ook al in Taiwan, ook daar
is het een groot succes. Daarom
verwacht ik heteerste jaarzeker
300.000 mensen, daarna is the
skythe limit".
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H aar Stommetje

TEGENWOORDIG ZIE je
nog maar weinig ingewik-
kelde kapsels. De meeste
vrouwen kammen hun
haar en stappen naar bui-
ten. Maarvroeger gingdat
wel eventjes anders! In het

Egypte van ongeveer
3000 jaargeleden,droegen
devrouwen een feestelijke
pruik. Niet te zien is, dat
bovenin een sponsje reu-
kwater zat. Omdat het wa-
ter langzaam verdampte,
konden de dameshet hoofd
zo koel houden onder hun
zware last. Een paar eeu-
wen later droegen de da-
mes pruiken, waarbij ook
het eigen haar te zien was.
Met allerlei kleurige
bandjes werd het haar in
allerlei ingewikkelde vor-
men gevlochten. Dat doet
me toch weer denken aan
de ingewikkelde vlechtjes-
kapsels van nu!

Oplossingraadsels:1. Om
zijndromengoedtezien.2.

De dooiervaneeneiisgeel.
3.Eenwees.4.Theepot. 5.

Alsheteenpeeris. 6. Om
vooruittekomen.7.Een

herberg.8.Eenboterham.
9.Eenvuilniswagen.10..

Eenstoel.

WE HEBBEN gejumpt en
tumba's gezonden en nu
zijn we moe en hees. Tijd
voor een rustig spelletje:
Je hebter een dobbelsteen
voor nodig en voor iedere
speler een potlood en pa-
pier. Nu gaan we om de
beurt met de dobbelsteen
aan de gang. Wie een 1
gooit, schrijft dit op zijn
briefje. Daarna mag hij de
2 opschrijven, als hij die
gooiten vervolgens de3,4,
5 en 6. Heeft hij ze alle-
maal, dan gaan we terug.
De eerste 6, die hij gooit
maghij doorstrepen.Daar-
na is de 5 aan de beurt en
dan 4, 3, 2 en 1. Wie het
eerst al zijn getallen heeft
doorgestreept, is winnaar.
Maar !Er mag bij dit
spel geenwoord gesproken
worden. Wie dat toch doet,
moet weer helemaal op-
nieuwbeginnen!

Raadseltjes
\ 1. Waaromhoudt meneer
dansen 's nachts zijn bril
op?

2. Wat is juist: De dooier
van eenei iswit ofde dooier
van een ei zijn wit?

3. Wat wordt een kanni-
baaltje, als hij zijn ouders
opeet?

4. Vóóraan, achteraan en
binnenin t. Wat is dat?

5. Wanneer is een appel
geenappel?

6. Waarom springt een
kangoeroe en vliegt een
meeuw?

7. Welkeberg kun je niet
beklimmen?

8. Welke ham komt niet
van een varken?

9. Wat heeft vier wielen
en stinkt?
10. Wat heeft vierpoten en
een rug, maar geen lijf?

Puzzel van
de week

HORIZONTAAL: 1. Voor-
jaar;4. Wapen; 5. Verleden
tijd vanrillen.

VERTIKAAL: 1. Leer; 2.
Deel van een vinger; 3.
Slot.

Oplossing vorige keer:

WEST
ERNA
SNIK
TAKS

ZIE VOORoplossing en de
winnaar de Kinderkrant
over twee weken. Stuur je
oplossing vóór 15 februari
naar de Amigoe (Scher-
penheuvel z/n ofP.0.80x
577;Aruba - Nassaustraat
100; Bonaire - deheerLin-
kels, P.0.80x 122, Bonai-
re) en zet op de enveloppe:
KINDERPUZZEL.
Winnares van de week is

Myriam Bloem
SeraFortunaweg 95

Curacao
Zij ontvangt een waarde-
bon van ’.15,- van Augus-
tinus Boekhandel.

KINDERPAGINA
De korte pootjes van Doedeltje-door Nel Basilio

NEE, DOEDELTJE
was geen waakhond! Hij
kwispelde tegen alle
mensen, die langs het
huis kwamen. En blaf-
fen deed hij alleen van
blijdschap. Doedeltje
woonde bij tan
Mienchie, een oude da-
me, die hem flink ver-
wende. Hij was dikke
vrienden met de ene
buurman, diehem altijd
beste Doedel noemde.
■En met de andere buur-
man, die hem elke mor-
gen een hondekoekje
gaf. Maar wat gebeurde
er op een kwade dag?
Een van de buurman-
nen, die van beste Doe-
del, ging verhuizen. En
inzijn plaatskwamen er
een meneer, een me-
vrouw en twee jongens
wonen. Doedeltje vond
het best leuk er zoveel
nieuwe vrienden bij te
krijgen. Zijn staartje
leek wel de propeller
van een vliegtuig, zo
snel ging het heen en
weer. En toen mevrouw
hem over zijn kopje aai-
de,kefte hij zo hard, dat
tan Mienchie haar oren
dicht hield.

Maar toen hij vrolijk
tegen detwee jongensop
wilde sp*ringen, hield hij
opeens op met blaffen.

En met kwispelen. Ze
lachtenhem uit! "Ha ha
ha, wat een gekke korte
poten heeft hij!", scha-
terde dekleinste en trok
hem aan een oor. Hij
denkt, dat mijn oor een
poot is", dachtDoedeltje
eerst nog. "Het lijkt wel
een mislukte hagedis",
gierde de grootste. En
dat vondDoedeltje hele-
maal niet leuk. Er man-
keerde niets aan zijn po-
ten, als ze dat maar wis-
ten. Hijkon ermee tegen
de mensen opspringen
en heel hard achter de
hagedissen aan rennen.

Ofwildenze soms, dat
hij net zulkelange poten
had als zij? Dat zou pas
een gek gezichtzijn. Be-
droefd kroop hij in zijn
hondehokje. Ja, en als
het nu maar bij die ene
keer gebleven was!
Maar elke keer, als de
twee jongens hem za-
gen, lachten ze hem
weer uit. "Komen je po-
ten wel op de grond?"
vroegen ze dan. Doedel-

tjebegon zich hoe langer
hoe meer te schamen
voor zijnkorte pootjes en
durfde bijna zijn honde-
hok niet meer uit.

Tan Mienchie beg-
reep er niets van. "Je
lijkt wel ziek", zei ze op
een dag."Ik denk, dat ik
vanmiddag maar eens
met je naar de diere-
narts ga". Naarde diere-
narts! schrok Doedeltje.
Die man, die de vorige
keer meteengrote naald
in zijn vel geprikt had!
Misschien ging hij nu
wel een heleboel naal-
den gebruiken om zijn
poten langer te maken.
Doedeltje moest er niet
aan denken! En zonder
dat iemand het merkte
glipte hij even later het
tuinhekje uit.

Hij liep en liep en liep

en werd zo moe als een
hond. "Die twee nare
jongenshebbentoch wel
gelijk", hijgde hij. "Als
ik langere poten had.
was ik nu vast niet zo
moe. Oh, wat heb ik een
dorst!" Maar nergens
was water, wanthij was
midden in de mondi te-
recht gekomen. En toen
stondhij opeens tegeno-
ver een kaboutertje.
"Oh", zuchtte hij. "Een
mens met te korte
beentjes.Héhallo,benje
ook weggelopen voor dedokter" "Eh nee", zei
kabouter Brr (want die
was het) hoezo? Jij wei?
Ja,knikte Doedeltje be-
droefd en vertelde het
hele verhaal. Kabouter
Brr moest stiekem
achter zijn baard wel
evenlachen omdat dom-

me hondje. "Tan
Mienchie dacht alleen
maar, datje ziek was,
omdat je zo bedroefd
was", legde hij uit.

"En geen enkele dok-
ter kan jepoten langer
maken. Maar goed ook,
want jeziet er heel aar-
dig uit, zoals je bent".
"Vindje datecht?"vroeg
Doedeltje blij. "Oh ja",
knikte kabouter Brr,
"en ik denk, dat tan
Mienchie dat ook vindt.
Heeft ze je ooit uitgela-
chen?" "Nee, nu je het
zegt", zei Doedeltje, "ze
vond me altijd een lief
lekker doedeltje. Daar-
om heet ik ook Doedel-
tje". "Zie je nu wel!"

lachte kabouter Brr
"Van die domme

buurkinderen moet jeje
niets aantrekken. Zal ik
je weer naar huis bren-
gen?" "Ja ja, graag",
knikte Doedeltje. Hij
had opeens heimwee
naar tan Mienchie en
zijn hondehokje. En niet
te vergeten de buurman
van de hondekoekjes.
Die had hem ook nog
nooit uitgelachen.

"Maar eerst moetje een
beetje uitrusten", vond
kabouter Brr. "Enwater
drinken. Morge-
nochtendvroeg gaan we
samen naar tan
Mienchie".

Maar intussen huilde
tan Mienchie tranen
met tuiten, omdat haar
Doedeltje verdwenen
was. Debuurman liep de
hele dag met het trom-
meltje van de honde-
koekjes te rammelen en
Doedeltje te roepen. En
de twee buurjongens
hadden spijt als haren
op hun hoofd, omdat ze
Doedeltje zo geplaagd

hadden. Het was vast
hun schuld, dat Doedel-
tje weg was, dachtenze.

Aiaiai, wat waren ze
allemaal blij, toen Doe-
deltje opeens gezond en
wel detuin weerin trip-
pelde. Tan Mienchie
beurde hem op.De buur-
man stopte een honde-
koekje in zijnbek. En de
twee buurjongens aai-
denhem overzijnkop en
zeiden, dat ze het echt
niet zo bedoeld hadden
en dat ze hem heus heel
liefvonden. "Ziejewel!"
fluisterde kabouter Brr,
die zich onder het han-
goor van Doedeltje ver-
stopt had. "Waf waf
waf!" zei Doedeltje. Ja,
hij blafte weer van
blijdschap en zijn staart
ging zo snel op en neer
als de propeller van een
vliegtuig.

CARNAVAL
DE TUMBAFESTIVALS zijn al achter de rug, maar
morgen is de kinderoptocht. Doe je mee of ga jekijken?
Volgende week de grote optocht en dan is het al weer
afgelopen. Tochjammer, dat het niethethelejaarcarna-
val is, he!Vandaagkrijgenjullie veelplaatjes omtekleu-
ren. Dat is om evenbij te komen van het jumpenen zin-
gen (schreeuwen).

SOMSZIE JEeenbordjeopde deur: Binnen zonderklop-
pen. Dat betekent, datje zo maarbinnen kunt stappen.
Maar datbetekent ook, dathetbeleefd is, omtekloppen,
als jeergens op bezoek gaat en er is géén bordje. Thuis
hoefje natuurlijkniet elkekeer, als je de sala ofdekeu-
ken binnen stapt tekloppen. Maarhet staatwelheel net-
jes,als jeklopt, voor jedeslaapkamervan deoudersof je
grotebroer ofzus binnenkomt.
°#*## * *
Het meest verkochteboek ter wereld is debijbel: 2of 3
miljard stuks!

Onze vriendjes
CORINE, mijn vrien-

din,heefteencavia. Bobby
noemtze hem. Datvindtze
echt een naam, diebij zon
knuffelbeestje past. Haar
moeder is altijd bang, dat
hij haar zal bijten. Wat
kunnen moeders toch dom
zijn, he! Een cavia is een
lief, aardig beestje, dat
nooitbijt. Behalve natuur-
lijk, als jehem ruw of ge-
meenbehandelt. Maarwat
zou jij doen, als ze jeaan je
hoofd of eenbeen optilden!

Corine's vader heeft een
hokje voor Bobby ge-
maakt. Met op de bodem
een dikke laag zaagsel.
Een keer per week maakt
Corine het hok schoon. Ze
gooitdan het oude zaagsel
weg en strooit een nieuwe
laag in het hok. Zó klaar.
Ze geeft Bobby elke dag
schoon water om te drin-
ken en brood en verse
groenten om te eten. En
toch werd hij op een dag,
toen ze hem nog niet zo

lang had ziek. Hij zat heel
stil in eenhoekje, had doffe
oogjes en maakte niet dat
vreemdetsjilpende geluid,
waarmee hij haar anders
begroette. Gelukkig wist
de dierenarts direkt, wat
er aan de hand was.
"Waarschijnlijk staat zijn
hokje te veel in de wind",
zei hij. "Probeer eens een
ander plaatsje". Dat deed
Corine en het hielp. Een
paar dagenlater was Bob-
by weer helemaal beter.

Wist je dat

In de Middeleeuwen (500 - 1500) was het niet zo ge-
makkelijk naarverrelandentereizen. Daaromwistmen
nognietzoveeloverAfrikaanse enAziatische dieren.De
leeuw bijvoorbeeld. Men dacht toen dat de jongenvan
een leeuw dood geboren werden en pas levend werden
door het gebrulvan hun vader. Na drie dagen!
En van Pelikanen dacht men, dat die zichzelf in hun
borst pikten, om hun jongen met hun eigen bloed te
voeden.

Planten hebben dewindofdierennodigomhunzadente
verspreiden. Alseen bij bijvoorbeeld honingkomthalen
uit eenbloem, blijft erstuifmeel aanzijnpootjes hangen-
Dat stuifmeel blijft aan de stampers van een andere
bloem hangen en klaar is kees!
Sommige planten belonen hun bezoekers voor de ver-
spreiding van hun zaden. Ze hebben aan die zaden een
soort zoete "broodjes" zitten, waarbijvoorbeeld mieren
dolopzijn.Die mieren slepen zon "broodje"een heel eind
weg. De zadenblijven dan ergens onderweg liggen. Ell
dat is nu juistdebedoeling!
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GEESTIG
Hetprettigevan Joeriwas, dat

hij niet eindeloosover het thema
van de joodse emigratie bleef
doorhammeren. Hoewel hij tal-
loze malen was afgewezen door
devisa- verlenende instanties en
ongetwijfeld een waanzinnige
wrok tegen dehemregerende au-
toriteiten had opgebouwd, was
öjntaaknietdievaneenfanatie-
ke activist.Hij hield nietvan ge-
dram enkon enorm goed luiste-
ren. Bovendien was hij behoor-
lijk geestig. Met zijn krachtige
gestalteenzijn donkereogenhad
hij een grote uitstraling naar
vrouwen — een prettige bij-
komstigheid waar hij ruim ge-
bruik van maakt.

Omhembeter te lerenkennen
ging ikmetmijngezin devolgen-
de zondag bij hem op bezoek in
Ljoebertsy, een beruchte voor-
stad van Moskou. Op weg daar-
heen werden we met ons corres-
pondenten- nummer aangehou-
den,want Ljoebertsy valt buiten
de voor vreemdelingen toegan-
kelijke zone—wat wij overigens
uiet wisten. We zeiden tegen de
militie dat we naar het ParkKoeltoery willen om daar in de
draaimolen te zitten en dat was
de volle waarheid, want Joeri
kerkte in de plaatselijke pret-
park als geluidsman.■ Na eenkwartier van onduide-
lijke telefoontjes mochten we
Verder. Of we gevolgd werden,
weet ik niet, maar omdat Joeri

me had verzekerd dat hem dat
niets zoukunnen schelen liet die
mogelijkheid mij verder ook on-
beroerd.

We vonden hemaan de ingang
van het park in een onmogelijk
klein schuurtje, waar hij temid-
den van een chaotischerommel
metkrakkemikkige geluids- ap-
paratuur in de weer was. We
dronkeneen soortwijn diehii zelf

gemaakt had. Daar was hij erg
goed in—later, toen we elke don-
derdag naar de Banja gingen
nam hij steeds een thermofles
met zelfgemaakte thee mee, die
bestond uiteen mengsel van be-
ssen en bladeren dateen onover-
troffen smaak opleverde.

En ook zijnpotjes met paddes-
toelen en vispastei waren steeds
een traktatie. Jeproefde inal de-
ze metzorg gemaakte gerechten
een diepe, bijna roerende hang
naar kwaliteit. Met zijn salaris
van 80 roebel per maand was hij
hier overigens wel aangewezen
op wat hij in bos en veld kon
vinden.

Wij jodenzijn
handelswaar. Nu is
onze waarde op de

internationale
markt hoog, er is

vraag'

EXTRA ZINLOOS
We wandelen die zondagmid-

dagwatrond op zijn werkterrein,
datplaatselijke cultuurpark
waar praktisch niemand was.
Hij kende er iedereen, van de
dronken, luidkeels lallende be-
heerder van de amusementshal
tot hetoude vrouwtjevan dekin-
dertrein dat op haar oude dag
Engels had geleerdomdatzetoch
niets beters te doen had. In dat
kille doodstille park leek die
kennis extra zinloos.

Joerie vertelde ondertussen
hoe hij zich in Ljoebertsy had
moeten invechten, een enkele
maal zelfs letterlijk. Nadathij in
1976 een aanvraagvoor een uit-
reis- visum had ingediend wilde
niemand hem meer aannemen.
Hoewel hij afgestudeerd inge-
nieur was en er wel degelijk va-
catures waren, werd hü toch

steeds afgewezen als hetbekend
werd dat hij naar Israël wilde.
Tenslottenam hij, omte voorko-
mendathij als leegloperzou wor-
denopgepakt(de wet voorziet in
die mogelijkheid), een baantje
als losser. "Onmogelijk zwaar
werkjeverstandkomthelemaal
stil te staan. En vooral als het
koud is en hetregent vervloek je

jezelfdat jehet zover hebt latenkomen.

wereldse manier met elkaar om.
Hier in Ljoebertsy heerst de wet
van de jungle.Erzijnhierbendes
die elkhun eigen terrein hebben.
Hetcultuurpark iseen soorttref-
punt. Westside Story is er niks
bij, vergelekenmet wat zich hier
heeft afgespeeld. Natuurlijk
werd ik in het begin op deproef
gesteld, geprovoceerd. Ze wisten
dat ik joodbenen als ze dat niet

Viakonnissen kreeg ik na een
paarmaanden dezebaan. Nou ja,jehebt het gezien, veel stelt hetmetvoor. Maarhet heeftmetoch
twee, driejaargekost voordat ikmedaarmoeitelooskon handha-
ven". "Ljoebertsy is hetwerkelij-
keRusland. Julliezitten in Mos-kou en denken dat jullieeen in-
drukkrijgen van hoe het leven in
een landinelkaar zit. MaarMos-kou is maarschijn,hetisdevitri-
nevan deSovjetunie. De mensen
gaan er op een geciviliseerde,

wisten vertelde ik het ze wel.
Want bangben ik niet, en ikheb
er dus nooit een geheim van ge-
maakt. Dat heeft respect afge-
dwongen,geloof ik".

"Ze vonden me wel een rare
kwast misschien, maar datkon
menietschelen. Gaandewegver-
overdeikmijnplek, al ishettwee
keer opeenflinkeknokpartij uit-
gelopen. Jijvraagt jenu natuur-
lijkafof die mensen hierantise-
miet zijn. Het speelt een rol,
maar laat ik meteen bij zeggen,
dat het gewone volk eigenlijk
geen benul heeft van wat een

jood is. Antisemitische uitingen
heb ik eigenlijk maar zelden
meegemaakt. Een Rus roept
obscene dingen over je moeder,
als hij je wil uitschelden. Voor-
dat je het woord 'zjid' als
scheldwoordinjevocabulaire op-
neemt moetje dedraagwijdte er-
van kunnen becijferen en daar-
voor iskennis nodig diede mees-
te gewonemensen niet hebben.

Zon clubals 'Pamjatj', waarin
intellectuelen zitten die op ver-
kapte wijze de jogenhaat pro-
pageren, daarben ik veel banger
voor. En zon programma op de
televisie als onlangs diereporta-
geover een demonstratievan re-
fuseniks in Moskou, waarbij de
joden op een zeer negatieve ma-
nier worden geportretteerd, dat
is ronduit gevaarlijk".

Na die zondag ben ik nog een
keer alleen naar Ljoebertsy ge-
weest, dezekeer om met Joeri te
gaan paardrijden. De baas van
de manege was een vanzijnvele
vrienden, vandaar. Diezelfde
militie hield me weer tegen en
hoewel ik ditmaalmijnkortereis
bij het ministerievan Buiten-
landse zaken schriftelijk had
aangemeld, zoals de procedure
voorschrijft, duurde het
oponthoudt nuruim een uur. Bo-
vendienwildemen weten, wie ik
in Ljoebertsy ging opzoeken. Op
Joeri's instructie gaf ik zijn
naam en zelfs zijn telefoonnum-
mer. Een kamikaze- strategie,
een soort glasnost van zijnkant,
voorzag daarkennelijk in.

Hetisbijdieenepaardrijrit ge-
bleven, omdatik hetuiteindelijk
te lastig vond om steeds maar
brieven voor een tochtje van een
kwartier per auto naar het mi-
nisteriete schrijven. Ondanks de
perestrojka blijftmen dat ten de-
partemente van debuitenlandse
correspondent eisen.

'Dat neem ikze
hetmeestkwalijk:

datze me
gedwongen

hebben mijn beste
jarenhier door

te brengen'

INTERNATIONAAL

De uittocht van Joeri
door ALEXANDER MUNNINGHOF

MET JOERIKON ik van begin
afaan goed opschieten. We kwa-
men elkaar tegen op een van die
betrekkelijk zeldzame partijtjes
in Moskou waarop zowel Sovjets
als westerlingenrondlopen. Joe-
ri hoorde eigenlijk bij geen van
die twee categorieën, want hij is
vooral joodenkomt daar ookvoor
Uit, ongeacht zijn gespreks-
partners. "Datstaaltjekarakter
indit land", vond hij.

Dit jaarwerd hij 40 en dat
stemde hem bitter. "Bijna elf
jaargeledenhebikeen uitreisvi-
sum voor Israël aangevraagd.
Toen was ik jongen mooi.Kijk,
hier hebik een foto van hoe ik er
toen uitzag. Nou?" Ik zei dathij
er nog steedsprimauitzag, maar
hij had allangin degaten dat ik
die ondefinieerbare vlaag van
verdriet en vermoeidheid, die
zijn gezicht ogenblikkelijk oud
maakte,vooral alshij lachte, wel
degelijk hadopgemerkt. Ik voel-
de me betrapt: wat zat ik daar
holle westerse bourgeois- be-
leefdheden te debiteren, tegeno-
ver een man die om God weet
welke redenen er een stuk ouder
uitzag danikzelf?

"Dat neem ik ze het meest
kwalijk: dat ze me gedwongen
hebben mijn beste jaren, tegen
Diijn wil in, hier door te bren-
gen", vervolgde Joeri, "en nu ik
veertig ben, vind ik dat ik er
recht op heb alle compromissen
overboord te zetten. Vanaf nu
hen ik een kamikaze. Ik zal niet
fusten voor ze me naar Israël la-
ten vertrekken".

Een aantalRussische joden, dat
vergunning heeftgekregen om te
emigreren, is hier net aangeko-
men op hetvliegveld in TelAviv.

AFSPRAAK
Hierna maakteik metJoeride

vaste afspraak dat we één keer
perweek inMoskou naardeBan-
ja zouden gaan, het badhuis dat

in de Russische maatschappij
van oudsherzon belangrijkerol
speelt. Joeri ging daarheen om
zich te ontspannen van het refu-
senik- zijn en hij vond drie uur
per week noodzakelijk.In hetge-
zelschap van ontklede mannen
die elkaarmetberketakken kas-
tijden om in een gloeiendhete
stoomkamer de bloedsomloop te
stimuleren, vallen derangen en
standen, die elders in deze sa-
menleving zon nadrukkelijke
rol spelen, geheel weg. Boven-
dien is men in de Banja spraak-
zaam — heel wat keren ontspon
zich een brede discussie onder de
aanwezigen, waarin niet zelden
een ongezouten kritiek op de
maatschappij werd geleverd.

Eén keer raakte ik in gesprek
met een oude man die een kruis
om de nek had hangen. Al spoe-
digging hetover de joden en Is-
raël. Waarbij het me weer opviel
hoerustig enzelfverzekerd Joeri
zijn argumenten naar voren
bracht en hoe ons aanvankelijk
behoorlijk felle gesprekspartner
na verloop van tijd inbond.

Intussen vroeg ik me wel af
hoe Joeri zijn zenuwen zo in be-
dwang kon houden. Het was
duidelijk dat in verband met de
verbeterende betrekkingen tus-
sen de USSR en Amerika een
versoepeling van het visabeleid
gaande was. Om hem heenkreeg
de ene joodna de andere een vi-
sum, maar Joeri die al voor de
tiendekeereen aanvraaghad in-
gediend, hoorde maar steeds
niets. Hij was er aanvankelijk
nogal somber onder:
"Waarschijnlijk hebben ze een
bepaald quotum ingedachten en
datvullenze opmetdiegenendie
ze het hinderlijkst vinden. Ik
schreeuw gewoon niet hard ge-
noeg, niemand kent mij in het
buitenland en daarom laten ze
me gewoon hierzitten".

PUBLICATIE
Ik vond het voor hem pleiten,

dathijnietdringend aanmij ver-
zochtom hem met eenpublicatie
te helpen. Zijn strijdbeschouwde
hij als een puur persoonlijke af-
faire waarhij wel over wilde ver-
tellen, maar waarhij verder nie-
mand in wilde betrekken. Dat
was overigens ook de reden
waarom hij niet getrouwd was,
terwijl er tochmeer danvoldoen-dekandidaten zijnpad kruisten.
"Ik ben al een eind op weg op diemarathon. Maar welke vrouwzal het uithouden?", gafhij alsverklaring.

Hij was in dat hele gevecht en
dooralle hopeloze afwijzingenen
schofferingen spijkerhard ge-
worden voor zichzelf. "Na de
vierde afwijzing werd ik in mijn
eentje hysterisch", vertelde hij
me eens, "ik kon nauwelijks
meer praten en schreeuwde
maar watvoor me uit.Toen heb
ik me gedwongen een stuk pa-
pier te pakken en allevragen die

relevant waren voor mijn leven
opte schrijven.Wie ik ben, watik
wilde, hoe, waarom, enz. Een
paar dagen lang heb ik de
antwoorden zitten opschrijven.
Het werden uiteindelijk een
paar schoolschriftenvol. Ik werd
er rustiger door, papier discipli-
neert jegedachten. Ik bener zelf
bovenop gekomen".

De weken regen zich aaneen.
In de Banja hadden we telkens
weer uitvoerige gesprekken. Hij
hield, net als ik, van poëzie en
kende gedichten die in dit land
nooit gedrukt waren. Hij vertel-
de luidkeels devreselijkste grap-
pen. Riep, als het zo uitkwam,
dat hij een pathologisch liefheb-
ber van devrijheid was en dathij
in 1967, na de zesdaagse oorlog,
zijnwedergeboorte tot echtejood
had beleefd, dat hij sindsdien
trots was op het land Israël, dat
hij wilde dat hij ooit heen zou
gaan.

Het Sovjet-land stond inmid-
dels geheel bol van deperestroj-
ka. Gorbatsjov bevestigde nog-
maals, dat alleende dragersvan
staats- geheimenvoor bepaalde
tijd op een weigering van het vi-
sumbureau konden rekenen,
maar dat verder iedereen kon
gaan. En weer werden er in Joe-
ri's kennissen- kring tientallen
vergunningen afgegeven. Maar
met hem gebeurde er niets.

Langzamerhand begon ik de af-
loop van Joeri's geval als een
testcase voor het geloofwaardig-
heids- gehalte van het nieuwe
denken in het Kremlin te zien.
Zoudenze dezetotaal onbekende
joodook laten gaan?

GOEDKEURING
Vorige week belde hij me op.

Zijn stem klonk vreemd en hij
stotterde meer dan gewoonlijk.
"Ik heb een goedkeuring gekre-
gen",zei hij. Ik nodigde hem uit
om dat bij ons thuis te komen
vieren.

Wat verwachtte gebeurde.
Joeriwas zichzelf nietmeer. Hij
kwam stralend binnen met ge-
zienzijn inkomen hartverscheu-
rend dure cadeaus voor onze
kinderen, maar toen het jube-
lendbegroetings- ritueel voorbij
was bekende hij al snel, dat hij
zich eigenlijk helemaal niet blij
voelde, maarvooral onzeker.Dat
hij inmiddels zijnbaan hadopge-
geven, bezig was de benodigde
documenten bij elkaar te schar-
relen (er komt na de toestem-
ming nog een geweldige
rompslomp aan te pas voordat
het visum kan worden afgege-
ven) en de afgelopen vier dagen
praktisch non stop zuipend met
allerlei vrienden en boeventuig
uitLjoebertsy, diehemkwamen
feliciteren, had doorgebracht,
maar dat hij zich maar steeds
nietblijkon voelen, datdieperio-
de van ruim tien jaarstrijd nu
voorbij was.

Het is een bekend verschijn-
sel, hielden wij hem voor. Jebe-
staansredenis opeensweggeval-
lenen jeweet nietmeerwatjenu
verder moet doen. Wees blij, zei
ik, dit is toch een teken dat het
perestrojkaweldegelijk degoede
kant uitgaat. Hij reageerde te-
rughoudend: "Ik weet nietof dat
er iets mee te maken heeft", zei
hij plotseling aarzelend. "Ik
denk dat hetmeer met detop in
Washington van doenheeft. Wij
jodenzijnhandelswaar. Nuis on-
ze waarde hoog op de internatio-
nale markt, er is vraag. Maar
morgen zakken de aandelen
misschien weer, zoals ook in
1981 is gebeurd. Weet jijveel".

DEKIBBOETS
We kwamen er niet uit die

avond. En dat hoefde ook niet.
Gaandewegkwam Joerimeer op
dreef. Wat ging hij in Israël
doen? "Dekibboets natuurlijk!",
was zijnantwoord, "ikheb zinom
te kijken wat ik fysiek nog aan-kan. Ik begin onderop en voor
een vrijgezel van mijn leeftijd is
eenkibboets ook veel aantrekke-lijker daneen grote stad, waarinjegemakkelijk verloren raakt.Ikbeginonderop en daarnaklimik geleidelijk aan omhoog, datzul jezien.Enmisschientrouwik
wel!"

Zoals het hoort werd hij ook
een tikje weemoedig. "Toen ik
nog bezig was om een visum te
krijgen was de vraag, wat ik
achter zou laten, heel gemakke-
lijk voor mij te beantwoorden",
zei hij, "namelijk:niets, nulkom-
ma nulen een hooprotzooi. Maar
nu is het zover ennu merk ik dat
ik mezelf hier achterlaat. Dat
park, al die eenvoudige en op-
rechteRussische vrienden, aldie
ellende, dat ben ik zelf en dat
gaat nu verloren. Dat ervaar ik
nu als een verlies".

"Het werkelijke verlies is die
tien jaarin de kracht van je le-
ven, die jemet jegepruts in dat
pretpark é raison van 80roebel
per maand hebt moeten
doorbrengen", dacht ik bij me-
zelf. Maardieconstatering hield
ik voor me. Op dit cruciale mo-
ment in zijn leven paste een om-
zienen wrok niet meer.

mmmm
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vertegenwoordigt dan Debrot.
Alleen Pierre Dubois stond
dichtbij hem, Hoornik gaat me-
teen al zijn termen veranderen.
Mogelijk hebben ze hem gezien
als iemand die hetkatholicisme
achterzich hadgelaten, dat had-
denzij juistgedaan, maardatligt
bij Debrot nu juist heel anders.
Hij is helemaal geen woordvoer-
dervan deCriterium- generatie.
Je zou kunnen zeggen dat hij de
gelegenheid aangrijpt als de Fo-
rum- invloedweg-ebt omzijn ei-
gen positie duidelijk te maken,
voor een groot deel langs de

anderenheen pratend. Hij heeft,
geloofik, ook nooit de illusie ge-
had dathijzijn positie helemaal
duidelijkkon maken. Hij heeft
bijvoorbeeld nooitgeprobeerdde
meer specifieke Antilliaanse
kant van zijn vroege uitingen
naar voren tehalen".

* ColaDebrotvan dorp-eddinen.v.
Voor alUw boeken

en tijdschriften
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"Net even iets beter"

Postzegels
NOG LUTTELE DAGEN en

danbreekt in het Canadese Cal-
gary, na een lange tijd van voor-
bereiding, het sportgeweld los
van de XV-de Olympische Win-
terspelen. Sneeuw-kanonnen en
alle mogelijke andere high-tech
apparatuur staan gereed om, zo
nodig, Moeder Natuur een
handje te helpen, mochten de
skischans en de ski- hellingen
nietaan degestelde normen vol-
doen. Ook in de Wereld van de
Postzegels is aan Calgary een
flinke tijd van voorbereiding
voorafgegaan. Men noemt het
daar:een pre- olympisch jaar!

Gewoon absurd, maar het
bloed kruipt nu eenmaal, waar
het niet gaan kan. Neem nu de
Volks- republiek Kongo, het
voormaligeFrans Congo ofCon-
goBrazzaville.Ligt daarinAfri-
ka te branden ondereen gloeien-
detropenzon. Een land,waarvan

de meerderheid van de bevol-
king maar nauwelijks het be-
staansminimum te boven is,
maar de Posterijen van deze
straatarme natie gevenreeds in
1987metbetrekkingtotCalgary
een Olympische serie uit, waar-
van de frankeer- waarden er be-
slistniet om liegen.

ZEGEL
Op de zegelvan 150francs be-

weegteen mannelijke ski-erzich

volheid van de laatste woorden
en wat daar achter zit Je
merkt dat Nederlandse critici
het zien als een exotische decor.
Maar Maria die schooljuffrouw
is en dat loslaat en weer ge-
dienstige wordt, ik denk dat
iedere Antilliaan zou zeggen:
"Schooljuffrouw? Daar zit dus
wel een blanke vader in de
buurt."

"Dat zijn toch gegevens dieei-
genlijk in detekststaan. Debrot
heefter nooitietsverhelderends
over gezegd.Hijgaatniet in opde
heel duidelijke keuze dieMaria
doet door als hetware in deposi-
tie van de slaven terug te gaan,
zich weerbij haar eigen volk te
voegen, ze kiestvoor haarzwarte
zijde. Debrot had niet zon last
van die misverstanden.
Misschienvond hij hetwel veilig
omniet altezeervoor het grijpen
te zijn".

KIESKEURIG

Verpleegkunde
WIE VERPLEEGKUNDIGE wil worden heeft nogal wat oplei-

dings- mogelijkheden. Er bestaan dagopleidingen en in- service op-
leidingen. In dit artikel worden alleen de dagopleidingenbesproken.
Zowelbij destudieopMBO alsopHBO niveaukomteen groot aantal
vakken aan bod. Op het rooster staan vakken als verpleegkunde,
ethiek, maatschappij- leer, sociologie, psychologie, recht, genees-
kunde, anatomie, fysiologie, psychiatrie, chirurgie, geriatrie, voe-
dings- en dieetleer, EHBO, hygiene en geneesmiddelen.

Misschien verbaast het jedatje vakken als recht en psychologie
krijgt, maar toch zijn ze belangrijk. Psychologie, bijvoorbeeld is be-
langrijkomkennis en inzichttekrijgen inhetgedragvan mensen. Je
leert daardoor je eigen handelen en dat van anderen te begrijpen.
Daarnaastzul jeover een aantalkwaliteiten moeten beschikken zo-
alsaccuratesse ennauwgezetheid, geduld,zelfstandigheid, eenprak-
tische instelling en liefde voor jemedemens. Het is een dienend en
verzorgendberoep. Een goedelichamelijke conditieis uiteraardheel
belangrijk omdat het beroep ook lichamelijk veel van jevereist.

MBO
Op Curagao bestaat de mogelijkheid een dagopleiding te volgen

aanhetIFE. Als vooropleidingwordt MAVO-4verlangdmetbiologie
en natuurkundeinhetpakket. Omdat ditgeen dwingende eis iskan
daarvan worden afgeweken.

Het eerste jaaris theoretisch terwijl in het tweede studiejaareen
orienterings- stage plaats vindt. Na deze stage volgt dan weer een
theoretisch gedeelte. Voordatje echter toegelaten wordt vinden er
eerst nog een selectiegesprek en een medische keuring plaats. De
opleiding begint in september, maarbelangstellenden doen er ver-
standig aan zich in een vroeg stadiumaan te melden. Voor verdere
inlichtingen kun jehet IFE opbellen, tel. nr: 626022.

Een andere mogelijkheid bieden de scholen voor MDGO afd. ver-
pleegkunde. Deze opleidingen duren inclusief destageperiode drie
jaar.Ook hiervoor is het MAVO diploma vereist. Een LBO diploma
geeft in een aantalgevallenookrecht op toelating. Als jehier meer
van wilt weteakun jeschrijven naar het Ministerie van Onderwijs,
CentraleDirectie Voorlichting,Europaweg4,2711 AH Zoetermeer,
waar jeook adressen kunt krijgen van ahe MDGO-scholen.

HBO
De HBO-Vopleiding duurtvierjaaren steltalstoelatingseis MBO-

V ofHAVO. Het gewenste vakkenpakketbestaat uit devakken: En-
gels, biologie, scheikunde en natuurkunde. Zowel bij het MDGO-V
alshetHBO-V makeneen psychologisch en medisch onderzoek deel
uit van de selectie. Voor adressen en nadere informatie kun jehet
adres aan schrijven van hetMinisterie van Onderwijs, (zie boven).

MethetHBO-Vdiplomaopzakkun jejealsstudentinschrijven aan
demedische faculteit, waarbij jede propadeutische fase kunt overs-
laan.Alsjedepropadeutische fase van hetHBOhebtgehaald bestaat
de mogelijkheid jein teschrijven als studentaan demedische facul-
teit. Jebegint danhelemaal opnieuw vanvorenafaan. Inbeide geval-
lengeldtechterdatjevakkenpakket moetvoldoen aan deeisen die de
universiteiten stellen. M.a.w.: jemoet wiskunde en natuurkunde in
jepakket hebben en datbeheersen op VWO-niveau.

Inverband met het grote aantal aanmeldingen voor de medische
richtingen, is dekans om aangenomen te worden echter niet groot.

PEDRO CASIMIRI

ONTSPANNING
Kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL: 1. plaats in
Zuid-Holland; 7. werkplaats; 10.
plaats in Zeeland; 11. samenvat-
ting; 13. inhoudsmaat; 14.
landbouwwerktuig; 16. voorzet-
sel; 17.anti; 19.rivier inNoorwe-
gen; 21. rij; 22. beest; 24. Turkse
titel; 25. schoeisel; 27. zandheu-
vel; 29.bijbelse stad; 30. commu-
nicatiemiddel; 32. eikschiller;
34. dat is; 35. snelschrift; 37.
vrouwelijke titel; 39. bijwoord;
41. toegankelijk; 43. voertuig;
44. op geen enkeleplaats.

VERTICAAL: 1. vochtdoorla-
tend; 2. bultig; 3. en dergelijke;4.
rivier in Overijssel; 5. plaats in
Noorwegen; 6. honingdrank; 7.
lutetium; 8. godheid; 9. beslist-
stellig; 12. haast; 15. noot; 18.
herkauwer; 20. slome; 21.
werkplaats; 23. bijwoord; 25.
plaats in Friesland; 26. groeien;
28.rivier inFrankrijk; 31. tijdre-
kening; 33. buitendijksland; 36.
een zekere; 38.meisjesnaam; 40.
heer; 42. bijvoorbeeld.

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingenvan deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijk alsgelukkige win-
naar(es)van deweekprijsvan 25
gulden getrokken:

P. Stolwijk
Primavera 1-B

Oranjestad
Aruba

De winnaar(es) kan zijn / haar
prijs na identificatie afhalen op
hetkantoor van de Amigoe Aru-
ba aan de Nassaustraat 110 tij-
denskantooruren.
Oplossingen moeten ingediend
zijn vóoß donderdag 11 februari
1988 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL

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

DE GOEDE inzendinghad er al-
dus uitmoeten zien:

*****NEW YORK—DeSioux-indianen
in Noord- Amerika hebben donder-
dag voor het eerst in meer daneen
eeuw een oorlogs- opperhoofd geko-
zen. Hij moet de -juridische- strijd
gaan leiden tegen de Amerikaanse
regering om de zwarte heuvelsvan
South Dakota te heroveren. Onge-
veer 68.000 Sioux zijn bij de juri-
dische strijd betrokken en zij eisen
een gebied op van rond 2,8 miljoen
hectare waaropzij recht zoudenheb-
ben krachtens het verdrag van Fort
Laramie uit 1868.

*****

VERDRIETIGHEID
"Op"Mijnzuster denegerin" is

wel enthousiast gereageerd,
maar met merkwaardige mis-
verstanden. Wat er echt aan de
handis, de titel, dezinvolle ver-
drietigheidop deverdrietigezin-

BEWEEGLIJK
"Debrot was een heel beweeg-

lijktype,hij voelde zich overalen
nergens thuis. Hij zat in het Pa-
rijse cultuurmilieu, niemand is
"ranser en Parijser dan Céline
o daar was hij intiem mee be-

vriend. Hijkon zich in deAntilli-
aanse wereld bewegen, hij was
volledig in de Nederlandse we-
reld thuis, hij heeft alle Neder-
landse schrijvers van vier gene-
raties achter elkaar gekend".

"Ik denk dat met die beweeg-
lijkheid samenhangt dat hij ook
wel accepteert datje nooithele-
maal begrijpbaar bent. Dit ont-
snappende zal hem een gevoel
van veiligheid hebben gegeven.
Het kon wel eens zijn dat hij er
minder problemen mee heeft ge-
had danwijweleens geneigdzijn
te denken, want misverstaan
heeft ook zijnaardige kanten".

over een besneeuwde vlakte.
Volgens de begeleidende tekst
gaat hetover een afdaling, maar
van een helling is niets te bes-
peuren. Op de zegel van 250
francs ziet men een vier-mans-
bobslede bij de start. Op dezegel
van 440francs is een ski-sterbe-
zig aan een "ski de fond".

Helaas is mijn kennis van de
Franse taal slechtszeer beperkt,
maar "ski de fond" moet zoiets
zijnalsski-en over grote afstand,
welnieteen ski-marathon, maar
toch iets wat in de buurt komt.
Tenslottekrijgt men op de zegel
van 600 francs een ski-springer
in volle vlucht voorgeschoteld.
Kortom: een prachtige sportse-
rie van vier zegels, die, afgezien
van het ietwat grote formaat, in
elk land, dat jaarlijks een be-
hoorlijke winterperioderijk is,
beslist niet zou misstaan, maar
die voor deze tropische volksre-
publiek toch wel echt slaat als
een tang op een varken.

POSTERIJEN
Ikmaakme sterk, datde meer-

derheidvan debevolking inKon-
go-Brazzaville nog nooit van
ski's en bobsledenheeft gehoord.
Maar toch, helemaal ongelijk
hebben dieKongolese Posterijen
toch niet.Hetgaat namelijk niet
om de bevolking van Kongo-
Brazzaville. Het gaat om de
postzegel- verzamelaars buiten
Kongo, om de verzamelaars van
het thema "Sport" in het alge-
meen en van het thema "Olym-
pische Spelen" in het bijzonder.
Die thematici moet men niet in
deze volksrepubliek zoeken,
maar in West Europa en in
Noord Amerika.

Volgens mijn persoonlijke
overtuiging heeft geen enkele
inwoner van Kongo-Brazzaville
ooitéén vandeviergenoemdeze-
gels op een brief geplakt. Neen,
vermoedelijk is 99%van deopla-
gevan dezezegelsvanafde druk-
kerij ofvanafdePosterijenrecht-
streeks naar depostzegel- han-
delaren in het buitenland ver-
zonden voor verkoop aan dever-
zamelaars.

VERZAMELAAR
Op deze manier kunnen ook

landen met een beperkt postaal
verkeer veel goud verdienen
voor de eigen altijd armlastige
staatskas. Er is daarechter wel
een voorwaarde aan verbonden
en dat is: schop diegoud- aandra-
gende verzamelaars niet tegen
de schenen of ga niet op hun te-
nen staan. Met andere woorden:
houdtaltijd ingedachte, datin de
Wereld van dePostzegel de ver-
zamelaar zo vrij is als een vogel
in de lucht. Geven dePosterijen
teveel zegels uit, dan kiest de
verzamelaar een ander terrein
uitvoor zijn hobby.

Verliezen de Posterijen de
hoogte van het gemiddelde hob-
by-budget uit hetoog, worden er
te hoge frankeerwaarden ge-
bruikt, ook dandraaitmen dekip
van de gouden eierenmeteen de
nekom. Overigens, in hetonder-
havige geval van de volksrepu-
bliekKongo gaat het over Over-
zeese Franse Francs en die zijn
maar een fraktievan deEurope-
se Franse Franc waard! Een Eu-
ropeseFranse Franc komt minof
meerovereen met dertigAntilli-
aanse centen, maareen Overzee-
se Franse Franc is nogniet 1An-
tilliaanse cent waard!

M.ARVIS
(wordtvervolgd)

DE COMPUTER IN DE PASTORIE
Aan universiteiten wordt geëxperimenteerd met

computer- programma's dieoude Bijbelteksten auto-
matisch moeten vertalen; daarnaast is er al sprake
van programma's dié,kunnen assisteren bij het for-
muleren van de wekelijksepreek. Maar ookvoor pro-
fane takenkan decomputeruitkomstbieden indepas-
torie. Een onlangs gehouden enquêteonder de Gere-
formeerde Kerken in Nederlandheeftuitgewezen dat
bijna een kwart van deze kerken een computer ge-
bruikt voor administratie en/of boekhouding, en dat
nog eens twaalf procent overweegt om binnen twee
jaarte automatiseren.

Een automatiserings- bedrijf in Ugchelen brengt
een speciaal computer- programma op de markt en
zegt dezekerken 'vijftigprocentarbeidsbesparing' toe
dankzij geïntegreerde leden- en bijdragen- admini-
stratie. Het software- pakket houdt allegegevens bij
'perpastorale eenheid, volgens synodevoorschrift. In
elke pastorale eenheid wordt door de computer een
hoofdbewoner aangewezen, die de post van de kerk
ontvangt.Erkunnenmeer danéénpotentiële betalers
pergezin zijn, dusverzoeken ombijdragen zijn subtie-
ler geregeld.De computer spoortzelfaan de hand van
de ingevoerde gegevensleden opdieouderzijn daneen
bepaalde leeftijd en gedoopt zijn ofbelijdenis hebben
gedaan.

Leden kunnen tal van kenmerken krijgen in het
computerbestand, zo schetst het automatiserings-be-
drijfin een brochure: bijvoorbeeld 'heeft een abonne-
ment op het gemeenteblad', 'moet betalen voor ge-
meenteblad', 'heeft een afwijkendebenadering nodig
bij het ophalen vanresultaat aktiekerkbalans', 'wei-
gerthetverjaardags- busje' etcetera.

Voor de predikant, ouderling en wijksecretaris
geeft het programma inzicht in alle gegevens van de
gezinnen, ook historische over reeds vertrokken of
overledenkinderen en een eventueel vorig adres. Le-
denbijdragenworden automatisch opgeteld,en het to-
taal wordt automatisch overgeschreven naar het
grootboek.Per lidworden boekingen,collectebonnen-
registeren ook het verschil tussen betalingenen toe-
zeggingen bijgehouden. Zo kunnen mensen 'eraan
worden herinnerd datze vergetenzijn huntoezegging
uit te voeren.
VERVUILDE COMPUTERBESTANDEN

In uitgebreidegegevens- verzamelingen—bijvoor-
beeld polisbestanden incomputers van verzekerings-
maatschappijen —kan nogal eens 'vervuiling' optre-
den. Het is flauw en onterecht om 'de computer' de
schuld te geven als de informatie niet meer blijkt te
kloppen, want het gaat vrijwel altijd om administra-
tievefoutenvan de mensen die het gegevens- bestand
moeten onderhouden. Inmiddels zijn er zelfs speciale
programma's ontwikkeld die dit soort 'vervuiling'
kunnen opsporen. Zo ontdekten de provinciale ge-
zondheidszorg- autoriteiten van Ontario in Canada
onlangseen grootaantal'missers' in hun computerge-
gevens:
*er warenbijna 25miljoenverzekerden terwijl depro-
vinciemaar negen miljoen inwonersheeft;
*van 72 patiënten stondenziekte- gegevens vermeld
die nietklopten met hun sekse, bijvoorbeeld verwij-
derdebaarmoeders bij mannen;
*zevenentwintig mensen stonden teboek als 'opgeno-
men in een ziekenhuis', terwijl ze in werkelijkheid al
overleden waren;
* drieënveertigpatiënten lagenzelfs in meer daneen
ziekenhuis tegelijk;
* enkeleartsen diein hetregistervoorkwamen bleken
al lang overleden.
Voor gegevensbestanden is, net als voor software, de
internationale lijfspreuk van programmeurs van toe-
passing: 'garbagein, garbage out. Als jeerrotzooi in-
stopt,komt er ookrotzooi uit.

LOCKHEED AUTOMATISEERT
HetAmerikaansevliegtuigconcernLockheed heeft

een geautomatiseerd centrum voor elektronica geo-
pend waarin voor het eerst alle fasen van ontwerp,
ontwikkeling, montage en beproeving van elektro-
nische componentenviacomputersaanelkaarzijn ge-
koppeld. In het centrum, datveertig miljoen dollar
heeftgekost, is deproduktie ondergebracht van hoog-
waardige elektronica voor toepassingen op het land,
in de lucht en in de ruimte. Het ontwerpen van ge-
drukte bedragingen en grote geïntegreerde schake-
lingen gebeurt met behulp van computer- gestuurde
werkstations. Op een groot schermkan de ontwerper
schema's maken, simulaties uitvoeren en fouten
opsporen. Zodra een ontwerp gereed is, verzendt hij
hetelektronischnaareenanderwerkstationwaar een
collega hetbijbehorende produktie-besturings-prog-
ramma vervaardigt.

Met het besturings- programma geschiedt de pro-
duktievan elektronica-componenten vervolgens vol-
ledig automatisch. Op de assemblagelijn zorgen ro-
bots voor deaanvoer enmontage van alle onderdelen.
Computers bewaken het proces en testen bovendien
deeindprodukten. Hetmaakt inprincipe nietuitofde
robots eengrote serieofeen enkelproduktfabriceren.
Door gebruik te maken van de nieuwe technieken is
Lockheed er in geslaagd, om de ontwerptijden aan-
zienlijk tebekorten. De automatisering levertboven-
dien produktenvan een veel hogerekwaliteit op.

BOMENINDESAHEL
Computerfabrikanten denken niet alleen aan

beeldschermen en toetsenborden. Droogte, erosie,
woestijn- vorming en hongersnood in Afnka hebben
eveneens de aandacht, zo blijkt uiteen mededeling
van computerfabrikant Buil. Deze onderneming —wier beeldmerk onder meer een groteboom bevat —heeft samen met de humanitaire organisatie 'Care'
een boomplant- project opgezet in de Afrikaanse
Sahel.

Voor elk verkoopcontract schrijft de fabrikant een
cheque uit ter waarde van een aantal bomen, gelijk
aan het aantal verwerkings- eenheden dat is ver-
kocht. Met verwerkings- eenheid wordt bedoeld de
centrale processor-eenheid van een mainframe. Toch
gauw een installatie van minimaal 2,5tot 3 ton.

De Kluwer Groep Rechts- wetenschappen ontving
onlangs eenplaquette terherinnering aan het feitdat
zij methaar orderdeplaatsing van de50.000steBull-
boommogelijk maakte in Niger. Inmiddels zijn er dik
70.000 bomen geplant (en onderweg) om in de regio
Galmieen dalvan 100hectare tebeschermen, datne-
gen dorpen met een bevolking van 15.000 zielen
omvat.
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00--12.00/1 4.00-17.00 uur worden opgegeven;behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
pP maandag en donderdagvoor 10.00 uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag envrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER£20. 15uur CampusMan (14 jr.);24.00uurBocaCaliente (18 jr.).
N: 20.45 uur Roxanne (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00uur 77>e Squeeze
04jr.).

BOTICA'S(nachtdienst)
Pabaobrug: del Pueblo, tel.: 22154.Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELINGDOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterBA.R.Heinze,viaDrHoracio Oduber hospi-taal, tel: 24300.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokter O.L. Ponsé, via Centra Medico SanNicolas, te1.:48833.Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/24300 (hospitaal).
WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
'el: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
kota: tel: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
*en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Suske en Wiske;
18.30 Carnaval special:
"Kindertumbafestival»; 20.00 It's a li-
ving; 20.30 Saturday family special:
"Mom'sonstrike»: 21.15CNN internati-
onal news, 21.45 Estreno: «Second
Serve»; 23.30Sluiting.

ZONDAG: 17.00Studiosport; 17.50Sty-
le with Elsa Klensch; 18.10 In search
of Learning ESP: 18.40This week in
review (CNN); 19.30 Showtime; 20.30
Health Week; 21.00 Quo Vadis? 22.15
CNN international news; 22.45 Twilight
zone; 23.30 Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
uur informatiesvia verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
"4.00uur per daggeopend(alleen geslo-tenvan zondag 20.00 uur totmaandagmor-gen 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL (tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.;
■^4652/22817): informatiecentrumWoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 (boven).

ARUBATlVOLICLUB: 20.30uur start Tivoli-"cntparadebij hetMTS- gebouwnaar deba-nen van deAruba Tivoliclub.

ZONDAGbioscopen
boulevard theater

'+": geen voorstellingeni.v.m.Kinder-karnaval te Oranjestad.U«IVE-IN: 21.00uur The Squeeze (14 jr.).

DIVERSEN
rJ'OHTING ARUBAANS CARNAVALtoAC): 13.00uurKinderkarnaval door dewatenvan Oranjestad.

Maandag
°VERSENJULIANASCHOOL: 17.00 uur verkiezingie"9dkoningin - ClubVisage.

JjIETSTPARADE: 17.00uur gekostumeerue 'ietsparade bij het Wilhelminastadion.

KERKDIENSTEN
n-£;IL: zon-: 090°en 1900uur-
e„. TA: zat.: 19.00uur;zon.: 08.00 uur.tMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
io« D: za,-: 19°0 "vn z°n-: °7-30 en' ö-00 uur.
?.RANJESTAD: zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,
p_°° en 19.00 uur.
17 ?ADERA: zat.: 19.00uur;zon.: 10.00en17.30 uur.
£OS|CHIQUITO: zon.: 08.00 uur

T
MICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.?ANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,Sf» en 18.30uur.TAMSNETA;za«-: 19.00uur;zon.: 17.30uur.ANKILEENDERT: zon.: 09.00uur.

nD?TESTANTSEKERKDIENSTENDrli/ ESTAD: 1000 uur dsA. van denrTXfJ (cèche andzondagsschool),dor,r?E c°LORADO: 08.30 uur ds A.vanoen Doel.
««k?!^ PLAT: geen dienst**N NICOUS: 09.00uur ds Hessen; zon-dagsschool op dezelfdetijd.

DENieuwAPOSTOLISCHE KERK(Schu°wtstraat 12); 09.30 uurkerkdienst.

Ta ,« MAR|NIERSKAZERNE SAVANE-
*■ 10.00 uur kerkdienst voor iedereenv°organgerdsJ.G.Feenstra.

*****

PIEDRA PLAT-Het bejaar-
den- opvangcentrum Kibraha-
cha — een project van de Aruba
Rotaryclub — staat in het teken
van de internationale belangstel-
ling. Rotarian Herman van de
Bosch — ziefoto — zette een eer-
tijds gedane belofte in daden om,
toen hijaan de voorzitter van de
stichtingKibrahacha, Erik d'Ar-
nault, namens deRotaryclub uit
Soest (Nederland) een cheque
van tweeduizend guldenvoor het
centrum overhandigde.Eengeste-
die bijzonder op prijs werd ge-
steld.

PHILIPSBURG - Eenbuschauffeur, diezijnbus gepar-keerd had op de Defiance Road,
*ag bij terugkeer dat iemandwegrende met iets bij zich. Hij{Heck tehebben ingebrokenin deous en het geldkistje was ver-awfnen, met geld, rijbewijs en

belangrijke papieren.

Nationale
dag

BRAZIL — Bij Centro di
Barrio Brazil zal dit jaar de
Nationale dag — 18 maart —gedurende 24 volle uren wor-
den gevierd. De activiteiten
beginnen op 17 maartom half
acht 's avonds eneindigen op
18 maart om half acht 's a-
vonds.

Begonnen wordt met een
speurtocht, waarbij de deelne-
mendegroepen uitminstenstien
personen moeten bestaan. Om
elf uur's avondsbeginnen de do-
mino- wedstrijden, waarna
klokslag twaalf uur midder-
nacht hetvolksliedzal weerklin-
ken en de vlag worden gehesen.

De activiteitenworden hierna
alsvolgt voortgezet: 1.00 uur: ro-

3.00 uur: volleyballdamesen he-
ren, 6.30 uur: koffie, 7.00 uur: s-
km Plezierloop, 8.30 uur: adspi-
ranten voetbal, 10.00 uur: Spel
zonder grenzen; 15.00uur: bingo
drive tot halfacht 's avonds.

Groepen, die aan bovenge-
noemde activiteiten willendeel-
nemen, kunnen zich in verbin-
ding stellen met Francisco
Harms (tel.: 47529)ofna vijfuur
's middags bij Centro di Barrio
Brazil (46500).

Drugsverkoper
aangehouden

ORANJESTAD — Op de
Steenweg hieldde politie de 28-
-jarige A.J. aan daarhetvermoe-
den bestond, dathij verdovende
middelen verkocht. Onder zijn
arm werd een lucifersdoosje ge-
vonden waarin eenwitzakje met.
cocaine zat. Ook werd bij hem
marihuana aangetroffen. Hij
werd aan de afdelingVerdoven-
de Middelen voor verder onder-
zoek overgedragen.

VIERHONDERD YMCA-gasten
Vanwege 'warme' uitnodiging

Aruba 'uitverkoren'
ORANJESTAD—Ruim negentig landenmetvierhon-

derd vertegenwoordigers zullen begin augustus de in-
ternationale YMCA- conventie opAruba bijwonen. Het
is deeerstekeer datde internationale YMCAin het Cari-
bisch gebied een dergelijke conferentie houdt. YMCA-
voorzitter, JamesBellati, zei datArubauitverkozen was
vanwege de 'warmeen hartelijke uitnodiging' en vooral
ook vanwege de actieveplaats dieAruba inde internati-
onale YMCA- organisatie inneemt.

De huidige voorzitter van de
Arubaanse Staten, mr Hector
Gonzalez, is voorzitter van de
Caribbean YMCA-Alliance. Ja-
mes Bellatti benadrukte dat tij-
dens het bezoek aan Aruba
duidelijk was gebleken dat met
Aruba een goede keuze werd ge-
daan voor vertegenwoordigers
van tweeënnegentig landen en
gebieden die naar Aruba zullen
komen.

Secretaris- generaal Lee Soo-
Min onderstreepte dit nog eens
en was bijzonder tevreden over
de medewerking die allerwege— in het bijzonder ook van de
Arubaanseregering — werd on-
dervonden. De internationale
delegatie werd ontvangen door
gouverneur F.B. Tromp en pre-

mier mr Henny Eman.
De conventie op Aruba wordt

onder de bijbelleuze 'Thy will be
done' gehouden. De mensen-

rechten zullen bij de komende
conventie een belangrijk onder-
werp van gesprek en discussie
vormen.

Bij de organisatie van de con-
ventie is ook betrokken de Aru-
baanse oud-YMCA- secretaris
Jorge Guastavino, die nu belast
ismet de coördinatie van deYM-
CA- organisaties in het Cari-
bisch gebied. Jan Verdaasdonk
zaldepublicrelations en nieuws-
voorzieningrond deze internati-
onale conventie voor zijn reke-
ningnemen.

ORANJESTAD - Een dele-
gatie van de YMCAWorldHead-
quarters, in Genève, arriveerde
gisteren om besprekingen te voe-
ren over de in augustus aan-
staandeopArübatehouden'YM-
CA World Alliance Council', die
bijgewoond zal worden dooron-
geveer vierhonderdpersonen uit
het buitenland.De heren James
Bellati (voorzitter), Lee Soo-Min
(secretaris) en NorbertoRodri-
guez(programma secretary), van
deWorld YMCA, werdenbijaan-
komst op de luchthaven verwel-
komd door een YMCA-Aruba-
delegatie onderleidingvan voor-
zitter mrHector Gonzalez.

Behandeling Setar-kwestie

Beschuldigingen over
en weer in Staten

ORANJESTAD — De Sta-
tenvan Aruba zijn gistermid-
dag doorgegaan met de be-
handelingvan het verzoek
van de MEP- fractie, die een
parlementaire enquête wil
houden over onder meer de
aankoop van het grondstati-
on voor deSetar, waarbij vol-
gensdeMEP nietjuistgehan-
deld werd.

De Staten beginnen deze we-
kenhunvergaderingpasom vier
uur, omdat overdag gewerkt
wordt door de aannemer aan de
tweede fase van de uitbreiding
van het Staten- gebouw. Dit be-
tekent dat overdag niet verga-
derd kan worden.

De vergadering werd gistera-
vond kort nakwart over acht ge-
schorstenzaldinsdagmiddagom
vier uur worden voortgezet. De
eerste ronde is nog aan de gang.

Tijdens de vergadering van
gisteren merkte de fractie-
leidster van deAVP, mevrouw
Digna Laclé- Herrera op, dat
wanneer er van een vreemde
gang van zaken gesproken kan
worden, ditzeker het geval was
bij hetAquanova-contract datde
MEP destijds sloot en een fiascoIs geworden.Dit loktefelle reac-
ties uit van MEP- Statenlid ing.
Roland Laclé, die het tegendeel
wilde bewijzen.

Laclé haalde correspondentie
aan dietussen mrAngel Bermu-dez en het hoofd van de Setar,ing. Edwin Croes, over de aan-koop van het grondstation zouzijn gevoerd. Hij kwam met een
copievan eenbriefwaarin debe-windsman ing. Croes verzochtzich verantwoordelijk te houden
voor deaankoop. Laclébeweerde
voorts een copie van een brief inzijn bezit te hebben waarin ing
Edwin Croesfel reageerde op hetverzoek van minister Bermudez
om de verantwoordelijkheid op
zich te nemen. Indien de be-windsman blijft aanhouden, zal
hij een klacht tegen deminister
indienen.

Laclé kreeg van collega Sta-

tenlid Eddy Werleman (PPN) te
horen dat hij destijds als minis-
ter van Verkeer en Communica-
tievan deNederlandse Antillen
een overeenkomst met NEC te-
kende zonder dat er een proces-
verbaal was gemaakt.

Heel boos
PHILIPSBURG —Een da-

me deelde aan de politie mee,
dat een jongeman op de fiets
van haar zoon wegreed, niet
goed uitkeek en pardoes te-
gen een man aanreeddiejuist
uit een winkel kwam met een
fles sinaasappel- sapin zijn
handen. De fles viel op de
grond in diggelen, en de man
werd zo razend, dathijdefiets
van de jongeman afpakte en
er mee wegreed in zijn auto.
De damehadhetnummervan
de auto genoteerd en vroeg
naar deze man uit te zien zo-
dat haar zoon zijn fiets weer
kon terugkrijgen.

De volgende dagkwam de
man echter alzelfop hetpoli-
tie- bureau om te zeggen dat
hij de fiets weer aan de eige-
naar had teruggegeven.

'Verdeling ministers'

Betere coördinatie
van evenementen

ORANJESTAD —De rege-
ring gaat de publieke evene-
menten, waarbij deregering
direct betrokken is, op een
betere wijzecoördineren. De-
ze evenementen zullen in sei-
zoenen worden ingedeeld.
Het kabinet van de minister-
presidentis reeds aanhetver-
gaderen met deverschillende
overheids- departementen
om een inventarisatie te kun-
nen maken van alle evene-
menten

Tevens wenst de regering in-
formatie te verkrijgen van de

particuliere instanties over hun
activiteiten. Het gebeurt vaak,
dateenofmeerministersworden
uitgenodigd voor diverse evene-
menten, soms op dezelfde dag.
Door een betereprogrammering
van deactiviteitenkunnen de ta-
ken beter verdeeld worden,
waardoor deministers bij zoveel
mogelijk activiteiten present
kunnen zijn.

De particuliere instanties
kunnen voor het verstrekken
van informatie terecht bij me-
vrouw Alice vanRomondt in het
Coördinatie- kantoor, dat in het
Bestuurskantoor is gevestigd.

OMHALF NEGENvanavond—
en nietom achtuur zoalswij eer-
der berichtten omdat dit op het
SAC- programma staat — ver-
trektbij deMTS IrCesare Terza-
no de grote lichtparade van de
ArubaTivoliclub, die ietsbijzon-
dersbelooft teworden, medeom-
datde club voor het 45ste achte-
reenvolgende jaar carnaval
viert. Het is voor het zevende
achtereenvolgende jaar dat Ti-
voli een dergelijke parade orga-
niseert

MORGENMIDDAG OM EEN
uur is de jaarlijksegrotekinder-
parade in Oranjestad, die van
het stadion om één uur vertrekt
en dan via de Fergusonstraat
naar de Vondellaan, L.G. Smith
Boulevard met als eindpunt Li-
cores Aruba.

TOT GISTERMIDDAG HAD-
DENzichreeds achttiengroepen
voor dekinderparade aange-
meld metvijf muziekgroepen en
tweebrassbands. Hetmerendeel
van de groepen is niet van plan
dehoge muziekkosten tebetalen
en heeft daarom een geluidssys-
teem meegenomen dat aan-
merkelijk goedkoper is, waar-
doormeer geldaan de groepkon
worden besteed.

DEELNEMENDE GROEPEN
ZIJN achtereenvolgens — na de
loting van vorige week —Buurtcentrum Noord, Tuff
Stars, Cupido Fantasy, Un Sono,
Onze Toeristen, Beauty of the
Orient, Caribe in Valentine, Af-
rica, Bonaire Fantasy, Tik Tak
Fantasy, Concord Celebration,
Love Rock, Waterlilies and Pal-
metto Fantasy, Kinderkoningin
Paradera, Pierrot Balloon Fan-
tasy, Art Photo, Rayito di Solo,
MiniPret en Micky Mouse.

CHECKPOINTCOLORAANde
Columbusstraat enHarms Buil-
ding is morgen reeds vanafhalf
negen geopend. Er zijn daar
reeds carnavalsfoto's te zien, die
ook spoedig in deAmigoe- etala-
ge te bewonderen zijn.

DE STICHTING ONDERWIJS
Organisatie organiseert vana-
vond inBuurtcentrum Brazil en
morgen in Tempation ofthe Be-
ach carnavalsfeesten waaraan,
naast lokale artiesten, ook me-
dewerking wordt verleend door
het Venezolaanse salsa orkest
Naty y su Orquestra. Opgetre-
den wordt met Sound and Har-
mony met Calypsokoning Clau-
dius Philips en The Boys Next
Door. De opbrengst van deze
feesten is om de kosten van de
cursussen van de Stichting On-
derwijs Organisatie te kunnen
blijven voortzetten.

BIJ AL DE feesten, het jumpen
en het dansen en wat nog meer,
herinnert het Nationale Aids-
comité ueraan vooral uzelfte be-
schermen.Gebruik uwverstand.
Carnaval draait op volle toeren.
Aldus de Aids- commissie in
haar oproep. Geniet er goed van,
maar denk er aan dat ziek wor-
denvervelend kan zijn. Daarom
bescherm uzelf.

********JONGEN OUD, tussen alle car-
navalsdrukte, kijk dit weekein-
deuwfietsen goedna. Aanstaan-
de maandagmiddag om vijf uur
begint bij het Wilhelminastadi-
on de gekostumeerde fïetspa-
rade.

INDE STROMENDEregen aan-
vaardde gisteravondineenover-
vol RCA- stadion het publiek de
uitverkiezing van de 15-jarige
leerlingevan hetColegio Aruba-
no, NathalyPimienta, als verte-
genwoordiger van TuffKidds
Fanclub tot de vijfentwintigste
jeugdcarnavals- koningin van
Aruba. Bij depresentatie van de
kandidaten oogstte Nathaly —die in drie talen sprak — veel
succes met haar boodschap aan
de jeugdvan Aruba: "Droga no".

ALS EERSTE RUNNER-UP
eindigde Yvette Laclé (Connie;
Francisclub), dieveel steun van
haar aanhangers ondervond;
Yvette kwam als eerste runner-
up bij de verkiezing van de dis:
trictskoningin van Santa Cruz
uitdebusenvoldeed aanhetver-
zoek van Conny Francis namens
deze clubaan deverkiezing deej,
te nemen. Tweede runner-up
werd Wendy Jansen (Santa
Cruz), gevolgd door Amina Ali
(Canal 90 Fanclub) en Herleeri
Koolman (Savaneta).

DE JACINTHA KLEU-
TERSCHOOL was gisteren in
een uitgelaten carnavalssfeer.
Koninginnetje werd Agneta
Koolmanen prinses JenniferLu-
go. In depeuterschool 'HetHolle-
tje' werd voor het vijfde achte-
reenvolgende jaar carnaval ge-
vierd. MevrouwRiza Henriquez
kroonde daarMaria-Elena Kro->
zendijk totkoningin metIdalina
Robert als eerste runner-up. Me-
vrouw Anna-Maria Laclé verv
richtte de kroning van Nathaly,
Arends totkoninginnetjevan de,
'Hardin di Infancia' kleu-
terschool. Lientje Maldonado,
was runner-up. Jonathan Odu;-;
ber werd prins en Leo Gomez
pancho.

IN DE 'E.T.' speelschool ging de
eer van koningin naar Suhai
Winterdaal, die gekroond werd
door Emerita Inocencia. Prins
werdEdison Sanchez en pancho
Junior Tromp. Tenslotte kroon-
de Gerardo Koek in de 'Tweety
Playgarden' Cyndia Mathilda
tot koningin van deze
speelschool.

********MORGENMIDDAG OM ZES
uurworden de ledenvan deJohn
Flemming carnavalsgroep ver-wacht ten huize vanDochi Lee teMacuarima 178. De kostuumsworden dan uitgedeeld, terwijlde laatstebesprekingen wordengevoerdvoor dekomende carna-valsparade.

********

NATHALYPIMIENTA
...koningin...

YVETTELACLE
...runner-up...

Echtpaar Cipskij
eerste in A-poule

ORANJESTAD —In de
laatste ronde van de totale
competitie van bridgeclub
Aruba Ariba, eindigde het
echtpaar Cipskij als eerste in
deA-poule. IndeB-poule was
deereplaats voor A. Monzon/
I. Smit.

De volgende uitslagen
In de A-poule: 1. echtpaar

Cipskij 64.03 procent, 2. T. en St.
Verstraten56.38,3. J.Bermudez
'B. Marapin 55.87, 4. br. Paal-

stra/H.Feinstein 54.59,5. C.van
der Griendt/H. Boelen 53.32,6.
echtpaar Harris 52.04, 7.
echtpaar Bilderbeek 51.02, 8.
echtpaar VanLeerdam 50.25.

In deB-poule: 1.A. Monzon/I.
Smit 62.50, 2. echtpaar Capon
61.45,3. A. McLeod/J. van Duin
53.57, 4. echtpaar De Vries en
echtpaar Van deWal 52.06,5. R.
Oude Avenhuis/M. Schepping
52.05.

i i

Carnavaldi Aruba
| den 1988 no tin morocho
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Argentinië: spanningzal toenemen

Groot-Brittannië geeft weer
visvergunningen Malvinas af

BUENOS AIRES — De Ar-
gentijnse regering heeft er-
voor gewaarschuwd dat de
spanningenrond deMaivinas
eilanden dreigen op te lopen
nu Groot- Brittannië nieuwe
vis- vergunningen heeft afge-
geven voor de wateren rond
de eilandengroep.

Londen zou die vergunningen
hebben gegeven aan Polen (29),
Spanje (24), Zuidkorea(11), Por-
tugal (1), Japan (1) en Britse be-
drijven (11).

Met deze vergunningen mo-
gen de betrokkenen vissen in de
territoriale wateren diezich -zo
heeftGroot-Brittannië eenzijdig
besloten- uitstrekken tot 150
mijl van de Maivinas eilan-
dengroep.

Op 1 februari 1987 trad de
nieuwe Britse visserij- bepaling
in werking onder hevige protes-
ten van Argentinië. De visserij
zone van Groot-Brittanië strekt
zich namelijk uitover deterrito-
riale wateren van Argentinië.
Als tegenmaatregel gafArgenti-

niëdaarop visvergunningen aan
deSovjetunieenBulgarije onder
voorwaarde dat bepaalde vis-
soorten niet overbevist zouden
worden.

De Argentijnse regering heeft
aangekondigd de nieuwe visver-
gunningen te zullen bevechten
'omdat daarmee steeds meer de
indruk gewekt wordt dat de ter-
ritoriale wateren van Argenti-
nië internationale wateren zijn.
De overheid waarschuwde er-
voor dat despanningeninhetge-
bied weer toe zullen nemen, wat
tegengesteld is aan eerdere op-
roepen van onderandere deVer-
enigdeNaties waarinbeide lan-
den gevraagd werd te zoeken
naaroplossingen voor hetMaivi-
nas probleem en onderhandelin-
gen te beginnen. Groot- Brittan-
nië heeft echter steeds gewei-
gerd te praten over detoekomst
van de eilandengroep, die Ar-
gentinië voor zich opeist. Groot-
Brittannië heeft de eilanden
sinds 1833 in bezit en is niet be-
reid ze op te geven.

PROCEDURE
De Amerikaanse presidents-

verkiezingen bestaan uit twee
fasen.Eerst wijzen dekiezersvia
caucuses of primaries afgevaar-
digden aan voor de nationale
conventiesvan hunpartij. Bij de
caucuses(afdelings- vergaderin-
gen waaraan alleenpartijleden
meedoen)gebeurtditindirect. In
deprimaries -dit jaarhouden38
staten een primary- worden de
afgevaardigdenrechtstreeks via
destembus gekozen. Vervolgens
wijzen de afgevaardigden op de
partij- conventiedeofficiële kan-
didaatvan hunpartij aan. DeDe-
mocraten doen dit in juli in At-
lanta, deRepublikeinen in au-
gustus in New Orleans.

De tweede fase van de strijd

gaat tussen de tweeofficiëlekan-
didaten. Soms krijgen zij ge-
zelschapvan een onafhankelijke
kandidaat, maar die heeft zich
dit jaar tot nog toe niet aange-
diend.

De voornaamste klacht is dat
de voorverkiezingen veel te lang
duren en te ingewikkeld zijn.
Daardoorheeft dekunst van het
campagne- voeren de overhand
gekregen boven de politieke
strijd.Dat campagne- voeren be-
staat uit het zich vertonen bij
honderden diners en barbecues
en duizenden bezoekjes aan be-
jaardenhuizen, winkelcentra en
winderige fabrieksterreinen .
Daarnaasttreden dekandidaten
op in televisie- debatten en ver-
tonen zich op huiskamerbijeen-
komstenmetweifelendekiezers.
De electorale martelgang ein-
digt paswanneer deRepublikei-
nen en Democraten de officiële
kandidaat hebben aangewezen.
Die twee gelukkigenhebben dan
nog zon drie maanden voor de
boeg.

Lange strijd om Witte Huis

Voorverkiezingen president van VS
DEN HAAG — Aanstaande

maandag gaan de voorver-
kiezingen voor de Ameri-
kaanse presidents- verkiezin-
gen van start met de caucus
van lowa. De voorverkiezin-
gen waarin de afgevaardig-
den worden gekozen voor de
partijconventies van de Re-
publikeinse en Democra-
tizepr"-^- -*-*-*»ntot half ju-

ni. In juliwijzen deDemocra-
ten dan hun uiteindelijke
kandidaat aan op hun con-
ventie in Atlanta.De Republi-
keinen doenditeen maand la-
ter in New Orleans. Op 8 no-
vember gaan de Amerikanen
naar destembusomhunnieu-
we president te kiezen. Vol-
gens de laatste opinie- peilin-
gen zal bij deRepublikeinen

de strijd gaan tussen vice-
president George Bush en de
leider van de Republikeinse
fractie in deSenaat Bob Dole.
Bij de Democraten gaat het
waarschijnlijk tussen Gary
Hart en Jesse Jackson.

De VS hebben de langste ver-
kiezings- campagne ter wereld,
maaralleen de kranten en de te-
levisie- maatschappijen zijn
daarechtblij mee. Voor henbete-
kent deverkiezingsstrijd een on-
uitputtelijke bron van "enter-
tainment", een televisieserie die
vaak nog meer drama te bieden
heeftdan "Dallas" en "Dynasty"
zoals de afleveringen over Gary
Hart en zijn buitenechtelijke
avonturen nog eens bewezen.

Bovendien vormt de campag-
nevoor hetWitte Huiseenniet te
versmaden bron van inkomsten.
De presidents- verkiezingenzijn
uitgegroeid tot een complete in-
dustrie waarin zon 200 miljoen
dollaromgaat. Daarvan pikken
naast een heel leger van public-
relationsadviseurs, opiniepei-
lers en andere verkiezings- goe-
roes ook de media een graantje
mee.

Veel Amerikanen hebben
echter hun bedenkingen tegen
de lange verkiezings- strijd die
depolitiek ruim eenjaar lang in
haar greep houdt en, zoals de
Fransman Alexis deTocqueville
vorige eeuw opmerkte, de om-
vang van een "nationale crisis"
aanneemt.

IOWA
Bij devoorverkiezingen speelt

lowa,beter nog dehoofdstadDes
Moines, een onevenredig grote
rol. Maandagzijnhier 2500 jour-
nalisten uit alle windstreken
verzameld om de eerste grote
krachtmeting van depresidents-
verkiezingen te verslaan. De te-
levisie- maatschappij ABC heeft
zelfs haar hele journaalstudio
naar de stadverhuisd.

De bevolking van deze kleine
staat inhetmidwestenvan deVS
speelteen crucialerol in destrijd
om de opvolging van Reagan,
louter en alleen omdat zij het
eerste woordheeft. Traditioneel
gold de primary van New
Hampshire als hetstartseinvoor
de presidents- verkiezingen
maar New Hampshire wordt
steeds meer overschaduwd door
lowa.

De lowans danken hun vier-
jaarlijkseroem vooral aan Jim-
my Carter, die hier in 1976 vol-
komen onverwacht als winnaar
uit debuskwam. Daarmee werd
de"pindaboer uitplains" op slag
een van de grote kanshebbers
voor het Witte Huis. Bush hield
er het vice- presidentschap aan
over en in 1984 legde Hart hier

de basis voor zijn stormachtige
carrière die de Amerikanen nog
steedsin haarban houdt.

Sinds Carters spectaculaire
overwinning is de kleine (mais)-
landbouwstaat een bede-
vaartplaats voor alle kandida-
ten geworden. Niet iedereen is
heteens met degrote invloedvan
lowa temeer daar de staat

slechts 200.000 kiezers telt die
bovendien 'linkser' zijn dan de
'gemiddelde' Amerikaan en af-
hankelijk van de export wat hun
politiek denkenin grotematebe-
paalt. Desondanks durft geen
enkele kandidaat erom heen en
hebben de meesten al meer dan
100bezoekjes aan destaatachter
derug.

Robots aan het werk in deautofa-
briek van Daewoo. Ondanks de
arbeidsonlusten in hetafgelopen
jaar is de Zuidkoreaanse auto-
industrie in 1987 explosief geg-
roeid, Deproduktie steeg totruim
950.000 auto's; dat is 63,3 pro-
cent meer dan in 1986.De export
van Zuidkoreaanse auto's nam
nog sneller toe: met 78,3 procent
tot 304.471 voertuigen in het vo-
rig jaar.Zuid-Korea teltdriegro-
te autofabrikanten. De be-
langrijkste is Hyundai. Dit be-
drijf heeft verbindingen met het
Japanseconcern Mitsubishi dat
voor 24 procent in handen is van
hetAmerikaanseChrysler. Vorig
jaarproduceerde Hyundai bijna
600.000 auto's.

Zeven Democraten,
zes Republikeinen

Zes kandidaten staan klaar
omdefakkel vanReagan over te
nemen wanneer deze volgend
jaaraftreedt. Het ziet er echter
naaruitdatde strijdom de nomi-
natie van de Grand Old Party
een wedloop zal worden tussen
twee veteranen uitWashington:
George Bush en Bob Dole.

Bush heeft als vice- president
een goede uitgangspositie. Het
vice presidentschap staat welis-
waar niet erg hoog aangeschre-
ven -John Adams noemde het
ooithet "onbenulligste ambt dat
de menselijke verbeelding heeft
voortgebracht" -maar het is wel
een goede springplank voor de
nominatievan departij.

De afgelopen maanden heeft
Bush echterkennisgemaaktmet
de schaduwzijde van het vice-
presidentschap. Terwijl de Iran-
gate zaak voor Reagan alachter
derug lijkt, wordt Bush nog da-
gelijks achtervolgd met vragen
overzijnaandeel indeaffaire. De
Irangate affaire is koren op de
molen van Bob Dole, leider van
deRepublikeinse fractie in de
Senaat. Hij hamert erop dat
Bush dan wel mooie papieren
mag hebben -hij was onder meer
ambassadeur bij de VN, gezant
in Peking en CIA- directeur-
maar in heel zijn loopbaan niets
andersheeftgedaan dankwispe-
lend achter zijnbazen aan te lo-
pen, zodatzijn opvattingentot de
best bewaarde staatsgeheimen
behoren.

Dankzij het Irangate- pro-
bleem van zijn tegenstander
heeftDole zich enigszinskunnen
herstellen van de slechtebeurt
diehijmaaktedoorzijnaarzelen-
dehoudingtegenover hetAmeri-
kaans-Russische INF- akkoord.
Zijn aanvankelijk gereserveerde
houding gaf hij pas op toen hij
ontdekte dat het verdrag ook in
Republikeinse kring op brede
steun kon rekenen.

Bush heeftnog een grotevoor-
sprong op zijn voornaamste ri-
vaal, maarhijmist hetcharisme
vanReagan enkan zich niet be-
roemen op een trouwe achter-
ban. Bij gebrek aan pakkende
luema's is de tweekamp tussen
Dole en Bush vooral een strijd
tussen persoonlijkheden gewor-
den. Beide kandidaten zoeken
hetdaarbij in dezelfde doelgroe-
pen: detraditionele conservatie-
ven uit degegoedemiddenklasse
die niet veel ophebben ttiet de

fakkeldragers van ideologisch
rechts.

De overige vier kandidaten
voor het Witte Huis -Pat Ro-
bertson, Alexander Haig, Jack
Kemp en Pete de Pont- dingen
vooral naar de gunstenvan deui-
terst conservatieve vleugel van
de partij. Daarbij hebben zij
echter tekampen methetfeit dat
de groteReagan-revolutie voor-
bij is. De Republikeinse partij
heeft onder Reagan een grote
ruk naarrechts gemaakt. Nu de
conservatieve ideeën van Rea-
gan gemeengoed zijn geworden
in de partij, hebben de ontevre-
den conservatieve Republikei-
nen dieReagan in 1980 aan de
macht hielpen, zich weer bij de
meerderheid aangesloten. Daar-
door is de aanhang van de
rechtervleugel flink geslonken.

DEMOCRATEN
De zeven Democratische kan-

didatenvoor depresidents- post
lijken langzamerhand hun wei-
nigvleiende bijnaam van "de ze-
ven dwergen" kwijt te raken.
Maar met nog maar enkele da-
gen te gaan tot de eerste grote
krachtmeting heeft nog geen
van henzich echtuithet kandi-
datenveldkunnen losmaken.

Van de huidige koplopers
-Hart en Jesse Jackson- is
Jackson de enige dieer nu al ze-
ker van kanzijn dathij de Demo-
cratischepartijconventie van ju-
li in Atlanta zal halen. Evenals
in 1984toen hij in destrijd om de
nominatie van de Democra-
tische Partij verrassend als der-
de eindigde achterWalter Mon-
daleen Gary Hart, weet hij zich
verzekerd van de steun van de
zwarten en Hispanics, diederug-
gegraatzijn vanzijn "regenboog-
coalitie". Maar het staat nu ook
alvast datdezwarte burgeracti-
vist in Atlanta niet zal worden
uitgeroepen tot de presidents-
kandidaatvan deDemocraten.

Gary Hart gaat onder het-
zelfde probleem ge"bukt als
Jackson.Het is nog langniet ze-
ker dathij erinzal slagen de vier
maanden lange hordeloop naar
de conventie in Atlanta te over-
leven, maar alshij het haalt, zal
hij daar niet met de nominatie
vandaan gaan. "Als de nomina-
tie hem in de schoot valt, is het
nog devraag of daar wel plaats
is",vatte dekomiek JohnnyCar-
son Hartsproblemen samen.

Sinds zijn verrassende terug-
keer in dewedloop heeft Hart de
positie van frontrunner Jackson
overgenomen, maar hij wordt
nog steeds achtervolgd met vra-
gen over zijnaffaire metfotomo-
delDonna Rice. Daarbij komt
nogdathij moesttoegevendathij
van eenrijke bewonderaar meer
geldhad aangenomen danis toe-
gestaan. Volgens waarnemers is
hetvrijweluitgesloten datdeDe-
mocraten zon omstreden figuur
als voorman zullenkiezen.

De grootste kanshebber voor
de overwinnning in lowa is Ri-
chard Gephart, dievoor Missouri
in hetHuis van Afgevaardigden
zit. Hij slaat een sterk populis-
tische toon aan en zijn ideeën
-steun voor boeren en bejaarden
en harde maatregelentegen lan-
den diehun markt beschermen-
slaangoedaanin hetmidwesten,
waarhij bijnapermanentzijn in-
trekheeft genomen.Ook bij vak-
bonden geniet hij populariteit.
Zijn voornaamste rivaal in lowa
isPaul Simondieenigszinsbizar
is uitgedost met een strikje,
maar wiens ideeën gebaseerd op
de traditie van Franklin Roose-
velt en Harry Truman welbij de
kiezers blijken aan te slaan.

Michael Dukakis staat mo-
menteel derde in de landelijke
opinie- peilingen terwijl Bruce
Babbitt door de Amerikaanse
pers is uitgeroepen tot held van
het Democratisch kamp. Alleen
heeft het publiek hem nog niet
ontdekt. Albert Gore, de benja-
min beroemt zich erop de enige
kandiaat te zijndievoor een ster-
ke defensie staat. De invloedrij-
ke vredesbeweging in lowa was
daar niet gelukkig mee en gaf
een negatief stemadvies over
hem uit.

SANTO DOMINGO — Een
honderdtal woningen staat on-
derwater nu derivier Hatillo in
de Dominikaanse Republiek ver
buiten zijnoevers is getreden na
de aanhoudende regens van de
laatste dagen.

Ongeveer 100.000mensenzijn
afgesloten van de buitenwereld.
Vooral de districten Villa Riva
enLimon delYunazijnzwaarge-
troffen..Er zijnvier mensen om-
gekomen bij de overstromingen
en aardverschuivingen. De re-
gens houdennog aan.

Verwijzing naarBanco Ambrosiano
Braziliaanse president verdedigt
zich tegen beschuldigingen kerk

SAO PAULO — De Brazili-
aanse president José Sarney
heeft zich verdedigd tegen de
beschuldiging van de rk-
bisschoppen- conferentie dat
zijn tolerantie met de heer-
sende corruptie "de grens
van medeplichtigheid heeft
bereikt". Sarney wijst er in
eenopenbriefaan devoorzit-
ter van de conferentie, mgr
Luciano Mendes, opdat"zelfs
het Vaticaan niet kan ont-
snappen aan de sluwe inva-
sie" van de corruptie. Hij
noemtinditverband hetfrau-
deschandaal rond de Banco
Ambrosiano waarbij hoge
Vaticaanse functionarissen
betrokken zijn.

Sarneyverklaarde inzijn open
brief "geschokt" te zijn door de
aantijgingen. "ledere algemeen-
heid is gevaarlijkenkan uitmon-
denin laster", aldus Sarney, die
beweert zijn hoge ethische nor-
men nooit te hebben opgegeven
en in "kloosterachtige zuinig-
heid" te hebben geleefd. In de
driejaardatSarney -"van toptot
teenkatholiek"- aan demacht is
zouden er in zijn paleis alleen
maar "missen zijn gevierd en
nooit feesten, banketten en
danspartijen".

In de bisschoppelijke verkla-
ring «Spoed met grote
beslissingen» die Mendes deze
week heeft toegelicht, werd niet
alleen de corruptie binnen de
regering bekritiseerd. Mendes
wees ook op de"algemene gevoe-
lens van frustratie onder het
volk" ten aanzien van het demo-
cratiserings- proces. Hij
waarschuwde voor het gevaar
van volksopstanden: "Laten wij

onszelf niet misleiden, de onte-
vredenheid van de bevolking
kan exploderen en een catastro-
fale omvang aannemen". In de
politiek zou"eenklimaat zijnge-
schapen waarin stemmen wor-
den gekocht en wordt gedreigd
met het verlies van baantjes".
Mede daaromvoelt hetvolk zich
"verraden", aldus de bisschop-
pen- conferentie in haar verkla-
ring dieaan alle 244Braziliaan-
se bisdommen isverstuurd.

In zijnreactie verdedigt presi-
dent Sarney zich bijna uitslui-
tend tegen de beschuldigingen
van corruptie. De kwestie rond
de Banco Ambrosiano toont vol-
gens hem aan hoe moeilijk cor-
ruptie aan te pakken is. De Bra-
ziliaansepresident wijstMendes
er voorts op dat hij voorzitter is
van een "zeer grote ge-
meenschap wat het hem niet
mogelijk maakt iedere misstap
van wie danook te controleren".

BRASILIA —De wetgevende
vergadering van Brazilië heeft
met overweldigende meerder-
heid eeninitiatiefverworpenom
de doodstraf opnieuw op te ne-
men in de grondwet.

De Assemblee verwierp met
392tegen 90stemmeneenamen-
dement dat de doodstraf invoert
voordiefstal, aanrandingenont-
voering dieuitmondt in moord.

Het amendement was inge-
diend dooreen oude voorvechter
van de doodstraf, Amaral Neto,
leidervan derechtse Sociaal- de-
mocratische partij.

De nieuwe Braziliaanse
grondwet verbiedt de doodstraf
in vredestijd.

t DEPARTEMENT VAN HANDEL,
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID
Maximumprijzen eilandgebied CURASAO, ingaande8 februari 1988

verpakking kleinhandel consument
RIJST
Confetti (wit/bruin) 6/10 lbs 1.37.55 f. 6.72 + 1.45

25 lbs 1.16.08 f. 17.24 + 3.64
12/5 lbs 1.27.99 I. 257 + 0.74

Select Quality (wit). 30/1 lbs 1.24.85 1.0.90 +0.15
30/2 lbs (.47.63 f. 1.72 + 0.30
12/5 lbs 1.47.23 I. 4.26 + 0.75
6/10 lbs 1. 46.98 I. 8.46 t 1.49
25 lbs 1.1953 1. 21.48 + 3.66
50 lbs 1.38.65 1. 42.52 + 7.33
100 lbs 1. 74.12 1.80.05 +14.11
1/2 kg I. 0.91 + 0.16

(bruin) 30/1 lbs 1. 26.71 1. 0.97 + 0.16
30/2 lbs 1.49.75 I. 1.79 + 0.31
12/5 lbs 1.49.16 1. 4.44 + 0.77
6/10 lbs 1.49.19 I. 858 + 1.54
25 lbs 1.20.14 (.21.71 + 3.80
50 lbs 1. 39.68 1.42.81 + 7.61
100 lbs (.76.20 1.81.00 +14.79
1/2kg I. 0.90 + 0.16

Raya Azul (wit). 30/1 lbs 1. 1954 I. 0.72 + 0.15
30/2 lbs 1.3755 I. 156 + 0,29
12/5 lbs 1.3655 I. 3.36 + 0.73
6/10 lbs 1.36.39 I. 6.67 + 1.46
25 lbs 1.1457 1.1656 + 3.65
50 lbs 1.2956 1.32.63 i 7.33
100 lbs 1.55.87 1.6054 +14.11
1/2 kg I. 0.68 + 0.17

(bruin) 30/1 lbs 1.21.59 I. 0.79 + 0.15
30/2 lbs 1.3858 1. 1.43 1 0.31
12/5 lbs 1.39.47 I. 3.62 + 0.76
6/10 lbs 1.39.42 1. 7.23 + 1.51
25 lbs I. 15.63 I. 17.19 i 3.76
50 lbs (.31.18 1.3450 h 7.54
100 lbs 1.59.49 1.64.25 415.71
1/2 kg I. 0.73 + 0.19

Wild Flamingo (bruin) 30/1 lbs 1.28.56 (. 1.05 t 0.15
30/2 lbs 1.55.11 I. 2.02 4 0.30„, _~_ ,__. 12/5 lbs 1.5459 I. 5.01 i 0.75Blue Ribbon (wit) 30/, |bs , 25.16 I. 0.91 + 0.15
30/2 lbs 1.48.39 I. 1.77 i 0.31
12/5 lbs 1.47.92 I. 4.34 + 0.75
6/10 lbs 1.47.72 I. 8.67 i 1.51
25 lbs 1. 19.46 1.21.04 4 3.72
100 lbs 1.74.49 1.7955 4 1458

_~ 1/2 kg I. 059 t 0.16(bruin) 24/1 |bs , 2t57 , ,oo t 0.15
30/2 lbs 1.5051 I. 1.85 + 0.32
12/5 lbs 1.50.00 I. 4.56 + 0.78
6/10 lbs (.50.08 I. 9.13 i 156
25 lbs 1.20.48 1.22.32 4 3.87100 lbs 1.77.48 1.83.21 4 15.11

THEE 1/2 kfl I. 0.94 I 0.17
Uptons (ult Venezuela). 24/50 x2gr (.28.55 I. 152 -1.88
KOFFIE
Dolca (Instant). 24/100 gr 1.55.77 1.258 - 038

24/170 gr (.93.35 (. 4.32 - 053Café Imperial. 24/450 gr 1.30,01 i. 1,39 . 2,52
Nescafé (Colombian blend). 24/170 gr 1.103.15 f. 4.77 ■ 0,46

24/85 gr 1.55.17 1. 2.55 - o_4
KAKbARINE .*,.--.« . irce " *_. v
NeuXultVeneiuetal 12/500 gr 1.15,56 I. 1,44 "«««T 12/1 kg 1.15.45 I. 1.43 - 1.67anm- 24/1/2 kg 1.15.45 I. 0.71 ■ 0.96Becel. 40/250 gr 1.54.39 I. 150 " 0,28

MELKPOEDER
Friesche Vlag (Instant). 24/400 gr 1.73.27 I. 3.28 ■ 0.01

12/900 gr 1.84,18 I. 753 " 0.01
ROOMBOTER 6/180° »r L7MB U*2l ' °DZ
Anchor (gez. en ongez.). 2 x 20/454 gr 1.92.09

20/454 gr 1.46.05 1.256 - 0.08
SLA-OLIE
Woro(soyaoBe). 24/1/2 Itr. 1.34.75 I. 151 + 0,10

24/1 Itr. 1.6752 I. 3.11 + 0.21
12/2 Itr. (.62.66 I. 550 + 0.42
6/4 Itr. (.55.10 1.10.19 + 0.84
5 gin 118525 llrjl. 43.16 1.4751 + 357

MELK IN BLIK
__ï____S_f'*" M/397»r "«' "■«» ■»„_T^___"- i

,20/78or "■3859 I- <U2 - 052Fr__uia (geëvaponges.) 48/410 gr 1.3850 1. 058 oilCarnation (gesuikerd). 48/397 gr 1.4859 (.1.13

Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve tel. 613297 op te
bellen.

De Minister van Handel, Industrie -en Werkgelegenheid
■ 1

Openbare Verkoop
Opdonderdag 11februari 1988 desvoormiddagsom 10uurzal tenkantore
aan dePolarisweg 31-33 alhiertenoverstaan van eenvan de notarissenof
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm& Seniorin hetopenbaarwor-
den verkochtex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

het tot 19maart 2017 lopendrecht van erfpacht opeen perceel grond,
gelegenop"VREDEBERG", ter groottevan 1.060m2, naderomschre-
ven in meetbrief nummer 1 van 7 januari 1957, met het daarop ge-
bouwde plaatselijk bekend als Caicosweg 16en 16A.

De veilingsvoorwaardeh liggen ter inzage op voormeld notariskantooren
houden ondermeer in dat iedere bieder gehouden isterstond een bank-
garantieof andere vormvan zekerheidte stellentot nakomingvan zijn bod
en de bijkomendekosten.

NOTARISKANTOOR PALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
tel.: 613199-613655. ■ '-" " /
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Jan Ykema wil dit jaargoedpresteren

Veel schaatsers ontbreken
bij WK in West Allis

MILWAUKEE — Sprinters
hebben wedstrijden nodig,maareen weekvoor de Olym-
pische 500meter laat een aan-
talschaatsers hettoernooiomhet wereldkampioenschaplinksliggen.De snelheidsdui-
vels geven devoorkeur aan debeschermde omgeving vanCalgary boven de ongewisseKoude tussen de tochtige
highways in West Allis.Met Andrej Bachvalov, BorisRepnin en Vitali Makovetskibrengt de Sovjetunie een vere-deldeB-ploeg opdebaan. Ook ti-telverdedigerAkiraKuroiwa uitJapanmeldde zich af. Opmerke-lijk genoeg waagt wel de Cana-dees Gaetan Boucher zich weer
eens buiten de warme hal. Zijnlaatste optreden op de buiten-baan dateert van de wereldbe-ker- wedstrijden, die eind no-
vember op de hooglandbaan inButte werden gehouden.

YKEMA
JanYkema (24)heeft geenmo-

ment overwogen zijn
sprintkracht te sparenvoor Cal-
gary, "Ikheb goedeervaringmetrare omstandigheden. In 1986bij wedstrijden om de wereldbe-ker in Lakle Placid was het zokoud, dat ik voor het eersthandschoenen aan deed. Delaatste jarenzijn we met de we-reldtitelstrijd telkens inmerkwaardige oorden terechtgekomen: Karuzaiwa, St. Foy.Leuke bestemmingen. Mij stoortnetniet."

Ykema, dieditweekeinde ver-
gezeldwordt door de debutantenMenno Boelsma en Arie Loef,vindt de schaatsagenda hoogst
ongelukkig, maarpast zich aan.De Nederlandse kampi-
oenschappen (vorig weekeinde)
vielen ten opzichte van de we-reldtitelstrijd zeer ongunstig. Ikzou nietalleenwillen mikken op
Calgary."

lemand als Ki-Tae Bae doetdatwel. De Zuidkoreaan, dievo-
rig jaar tijdens de wereldtitel-
strijd allround in Heerenveen de500 meter won, kan dit seizoen
een ongeslagen status overleg-gen. Maar hij beperkte zich weltotenigewedstrijden in hetvoor-
seizoen. "Er zijn er niet zo veeldie het hele seizoenhardblijven
rijden", zegt Ykema.

GEENTOPRIJDER
Zonder tot de absolute top -mettijden onder de37seconden-te behoren, rijdt Ykema dit jaar

goedmee. Dat leidde, inCalgary,tot Nederlandse records (37,38
en 1.14,24)entot detoppositie in
net wereldbeker- klassement op
de 1000 meter. Onder leidingvan sprintcoach Eppie Bleeker'ijkt hij zekerder op het ijs te
staan. Het aantal valpartijen enbizarre pirouettes bleef dit sei-zoen tot eenminimum beperkt.

Desondanks zijn Ykema's er-
varingen tijdens wereld-kampi-
oenschappen uitermate slecht.Balans van vijfkeer deelnemen:20e. 28e. 18e. 31e en 18e. "Twee

keer gevallenen danheb jeniets
te melden. Twee keer totaal uit
vorm en deeerstekeer was ikpas
zeventien. Nu moet het gebeu-
ren, denk ik altijd bij wereld-
kampioenschappen. Het gaatnu
een heel seizoen goed. Ik loop
lang genoeg mee om het schaat-
sen een beetje terelativeren."

GEERTKUIPER
Ook vorig seizoenhad Ykema

een goed schaatsjaar en een
slecht WK-toernooi. In St. Foy
werd hij teleurstellend 18e. Zijn
vriend Geert Kuiper werd zesde
en verwierf daarmee een voor-
sprong in de Olympische selec-
tie-race, die hij dit seizoen zou
verliezen. Ykema: "Het is meer

gebeurd. Kuiper reed alleen in
diewedstrijd hard."

De wisselingvan trainer heeft
Ykema in tegenstelling totKui-
per, goed gedaan. "Voor trainer
Gemser heb ik veel respect.
Maar er zijn meer dingen dan
schaatsen alleen. Bleeker weet
daten handelt daarnaar.Hij zou
een vriend van mij kunnen wor-
den."Kuiper zal na dit seizoen
zijnplaats in de sprintkernploeg
inleveren. Ykema peinst daar
niet over. "Ik geniet er elke dag
van dat ik wakker word in een
hotelkamer, die de KNSB ofhet
NOCbetaalt. Datvind ik leuk."

terwijl de J.F.Kennedyschool
subkampioen werd. Op defoto'sde meisjes van het Maria College
en dejongensvan hetWesley Col-
lege die hun trofeeën uitgereikt
krijgen door Mario Willems en
JacquelinevanPutten, van spor-
tinstituut IDEFRE.

ORANJESTAD — Inde vol-
leyball- competitie voor scholen
van het voortgezet onderwijs
werd bij de meisjes het Maria
College kampioen en de MAO-
school subkampioen. In de jon-
gens-D categorie ging de titel
naar het John Wesley College.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEI.

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

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

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

SCHAAKVERENIGINGJANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -training voor dejeugd vanaf 7
tot 23jaar.

SCHAAKSCHOOL «NA PLAKA CHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21. 15uur te Plantersrust 6.

Voetbal op 13februari
Valentino-toernooi begint
wedstrijden met strafschop

WILLEMSTAD—Opzater-dag 13februari wordt hetVa-lentino-toernooi gevoetbald,
dat wordt georganiseerd
door de voetbalvereniging
FC Bandelino op het terreinvan Suvek te VanEngelen.

Aan dit toernooi nemen acht
teamsdeel, verdeeld over een A-
Poule en een B-poule. In de A-
P°ule zijn ingedeeld: Amareira,
Willemstad, Quick '60 en deAn-
tilliaanse Verf Fabriek. Deze
laatste ploeg komt in de plaats
voorAsiento.

InpouleB spelen: Abrahamsz,
Juristen, Bandolino en M.S.V. 2.

Het toernooi vangt om 10.00
uur aan en de finale wordt om
17-45 uur gespeeld. Elke wed-
strijd duurttweemaal een kwar-
tier. Zoals elk jaarheeft FC Ban-delino ook nu weer iets bijzon-
ders in haar toernooi weten te
brengen.

Voor aanvang van de eerstehelft mag de ene partrij een
strafschop nemen. Voor de aan-vangvan detweede helft mag deandere partij hetproberen.

Het toernooischema zieter alsvolgt uit:
10.00 - 10.30 uur: Amareira -Willemstad; 10.35 - 11.05 uur:Abrahamsz - Juristen; 11.10 -11-40 uur: Quick '60 - A.V.F.;11-45 - 12.15 uur: Bandolino -MSV 2; 12.20 -12.50 uur: Ama-

reira - Quick '60; 12.55 - 13.25uur: Abrahamsz - Bandolino;13.30 - 14.00 uur: Willemstad -A.V.F.; 14.05 -14.35 uur: Juris-ten - MSV 2; 14.40 - 15.10 uur:
Amareira - A.V.F.; 15.15 -15.45uur: Abrahamsz -MSV 2; 15.50-

16.20 uur: Willemstad - Quick
'60; 16.25 -16.55 uur: Juristen-Bandolino; 17.00 - 17.30 uur:
kleine finale (3e en 4e plaats);
17.45 -18.15uur: greote finale.

De prijsuitreiking is om 18.30
uur.

ERELID
In de laatste algemene leden-vergadering is het besluit geno-

men de heerWalter vanRosberg
als erelid te benoemen van hetNAOC. Deze beslissing werd
met algemene stemmen ge-
nomen.

Devolgendesportenzijnals lidbij het NAOC aangesloten: atle-tiek, baseball, bowling, ge-wichtheffen, hockey, judo,rode-len en bobsleeën, schermen,schieten, Softball, tafeltennis,
tennis, voetbal, volleybal,

yachting enzwemmen
Zeer binnenkort zullen devol-

gende sporten als lid worden ge-
accepteerd: basketball, paar-
densport, taekwondo enkarate.

Het bestuur van het Neder-
landsAntilliaans OlympischCo-
mité bestaatthans uit devolgen-
de leden: Henry Prince, voorzit-
ter; Ricardo Elhage, vice-
voorzitter; Hubert Jansen, se-
cretaris; Tyrone Augusta, pen-
ningmeester; Hendrik van der
Hoeven, tweede scretaris en als
leden Clovis Lodewijks, Edward
Snijders en Eddy Solomon.

Walter vanRosberg erelid van NAOC

Nederlandse Antillen met
bobsleeërs naar Calgary

WILLEMSTAD — Het Ne-
derlands Antilliaans Olym-
pisch Comité, dat zijn zetel
heeft aan deLaufferstraat,
heeft zestien sporten onder
zijn hoede en rekent op nog
vier sporten in de komende
maanden als lid te kunnen
aannemen. Zo juist heeft het
NAOC vier nieuwe sportbon-
den als lid geaccepteerd. Het
zijn: de Nederlands Antilli-
aanse Tafel TennisFederatie
(NATTF), de rodel en bob
bond Nederlandse Antillen,
Nederlands Antilliaans Bow-
lingFederatie (NaßoFe) en de
AntillianYachtRacing Union
(AYRU).

De NAOC maaktbekend dat
onder leidingvan Chefde Missi-

on, Hubert Jansenen alsbegelei-
dend arts WouterLatour, devol-
gende drie bobsleeërs naar Cal-
garygaan om deel te nemen aan
de Winterspelen: Albertus Car-
pentierAlting, Bart Brechsel en
Abel Bos.

Aan de Zomerspelen in Seoel
nemen voor zover nu bekend is
deelnamens de NederlandseAn-
tillen, Hilton Woods (zwem-
men). Hij wordt uitgezonden op
basisvan zijn goede prestatie tij-
dens de Pan-Amerikaanse spe-
len. Ook wordtYvette Lopez af-
gevaardigd. Zij neemt deel aan
de schietwedstrijden. Als Chef
de Mission zal Tyrone Augusta
deze sporters begeleiden. Is deze
verhinderd dan zal zijn plaats
worden ingenomen door ClovisLodewijks.

Clubkampioenschap SV Curaçao
Twee schakers leiden
A-klasse ongeslagen

WILLEMSTAD —Inde
strijd in de A-klasse om het
schaakkampioenschap van
schaakvereniging Curacao
zijn twee spelersdienog geen
verlies hebben geleden. Dit
zijn De Castro Sr. en Wage-
naar. Beide spelersleiden met
2 uit 2.
De Castro Sr. won met dezwarte
stukken van Bet, terwijl Wage-
naar met dewitte stukken S. de
Castro Jr. debaas bleef.

In deB-klasse voert Barkmey-
er deranglijst aan.Hij vergaarde
1,5 punten uit twee partijen. In
zijn laatste partij, met zwart te-
gen Cardoze kwam hij niet ver-
der daneenremise. Hetwas Car-
doze zijneerstewedstrijd.

De standen:
A-klasse:
1. De Castro Sr. 2 2
2. Wagenaar 2 2
3. Houtman 2 1,5
4. Moron 10,5
5. Roose 10,5
6. Smith 10,5

7. Zonenschain l o 5
8. Bet 2 o^s9. De Castro Jr. 1 0
10. Zalm 2 0
11.E. de Castro 2 0
12. VanLoon o 0

B-klasse:
1. Barkmeyer 2152.Klok li
3. Richardson 11
4. Thomas 11
5. Blanken 2 1
6. Jong 21
7. Cardoze 10,5
8. Daou 20
9. Rosaria 20
Maandagavond wordt de strijd
om het clubkampioenschap
voortgezet.

0-0-0-0-0
VOETBAL/GRONINGEN —Jurrie Koolhof heeft vrijdag in
Eindhoven een lichte ingreep
aaneen geblesseerdeknie onder-
gaan. De door PSV aan Gronin-
gen uitgeleende speler is zeker
drieweken uit deroulatie.

SCHAATSEN/WASHINGTON— De Verenigde Staten hebben
toegang geweigerd aan vier
Noordkoreaanse schaatsenrij-
ders. Zij wilden deelnemen aan
de wereldtitelstrijd short-track
in Saint-Louis. De VS protes-
teert met dezeactie tegen hetbe-
wind in Pyongyang. Volgens de
VS draagt de Noordkoreaanse
regering bij aan het internatio-
nale terrorisme. Zowordt Noord-
Korea onder meer ver-
antwoordelijk geacht voor het
neerstorten van het Zuidkore-
aanse verkeersvliegtuig op 29
november 1987. Daarbij kwa-
men 115 personenom het leven.

UITVALLERS
Torn Nijssen werd direct toe-

gelaten omdat er enkele spelers
afvielen (naastdealbekende ge-
blesseerden Nystromen Hlasek,
lietenook deZweden Gunnasson
enBergstrom het afweten),Men-
no Oosting kreeg een van de
'wild-cards'.

In deeersteronde treftNijssen
deWestduitse protégé van 'Bec-
ker-coach' Bosch, Christian Sa-
ceanu en krijgt Oosting de Tsje-
chosl'owaak Marian Vajda tege-
nover zich. Bij winst komen de
Nederlandersindetweederonde

Ternagedachtenis aan verdronkenpeuter

Kuyers organiseert zwemmarathon
SAVANETA — Marina

Kuyers organiseert op zater-
dag 5 maart, vanaf acht uur
's morgens, een zwemmara-
thoninhetzwembadvan haar
woning teSavaneta 123-H.De
marathon wordt gehouden
ter nagedachtenis aan Dion
Schaap,het2-jarigkindje, dat
enkele weken geleden — met
vakantieopArubavanuitNe-
derland — in dit zwembad
verdronk.

Mevrouw Kuyers organiseert
deze marathon om de ouders op
Aruba te motiveren hun kinde-
ren zwemlessen te laten nemen,
hetgeen deeigen veiligheid van
dekinderen —ook alszij volwas-
sen zijn geworden — ten goede
komt. Eenieder isvrij aan dema-
rathon deel te nemen en erwordt
geen inschrijfgeld gevraagd. De
sponsorszorgen ervoor datgedu-
rende de dag eten en drinken
aanwezigzijn.

De marathon wordt gehouden
voor equipes, die elk moeten be-
staan uit tenminste tien en ten
hoogste twaalf zwemmers. Het
zwemmen begint om acht uur
's morgens, waarna de equipes

na zoveel minuten of uren vrij
zijnzwemmers tewisselen. Win-
naar is de equipe die op diedag
tussen acht uur 's morgens en
achtuur 'a vonds de meesteuren
gezwommenheeft.

Inschrijving voor deze mara-
thonkan geschiedenbij IDEFRE
via telefoonnummer 25351 ofbij
het San Nicolas Sportcentrum
bij Bill Buckley (tel.: 48103). Me-
vrouw Kuyers heeft nog enkele
sponsors en vrijwilligers nodig
om mee te helpen met dit evene-
ment. Na afloop van de mara-
thon zal alles wat overgebleven
is van de bijdrage van de spon-
sors aan het Imeldahof worden
geschonken.

Budd niet
te stoppen

GATESHEAD—Vieranti-
Apartheids demonstranten
hebben vergeefs geprobeerd
Zola Budd te hinderen bij de
strijd om de Britse veldloop-
titels in Gateshead.

Bij het doorkomenna deeerste
ronde stapten de vier demon-
stranten op het parkoers. Budd
kon hetviertal gemakkelijkont-
wijken. De demonstranten wer-
dendirectdaarnadoor deorgani-
satoren van hetwedstrijdterrein
verwijderd.

Drie jaargeleden werd Zola
Budd, die kort tevoren naast
haar Zuidafrikaans een Engels
had gekregen, zo ernstig gehin-
derd door demonstranten dat zij
de strijd moest staken.

Budd, die in het afgelopen jaar
door een blessure geen wedstrij-
denkon lopen, eindigdeinGates-
head als vierde. Zij veroverde
daarmeeeen plaats in deEngel-
se ploeg voor de strijd om de we-
reldtitels, die in maart in Auck-
land (Nieuw-Zeeland) wordt ge-
houden.

Kortsjnoi uitgeschakeld

Spraggett en Sokolov
gaan vluggertjes spelen

SAINT JOHN — Viktor
Kortsjnoi heeftzich nietbij de
laatsteachtvan het kandida-
ten- toernooi geplaatst.

De ex-Rus verloor vrijdag in
St. John zijn tweede en laatste
partij van de barrage tegen de
IJslander Hjartarsson. De IJs-
lander speelde met wit en drong
door zijn verrassende overwin-
ning door tot dekwartfinales.

Daarvoor hadden zich alTim-
man,Karpov, Short, Speelman,
Portisch en Joesoepov geplaatst.
Door de zege van Hjartarsson
ontloopt Timman in de kwartfi-
nales de Rus Joesoepov als te-
genstander.

De herkamp tussen de Cana-
dees Spraggett en deRus Soko-

loveindigde.onbeslist. Na 25zet-
ten kwamen beide spelersremi-
se overeen. Vluggertjes dienen
in deze tweekamp de beslissing
te brengen. De eerste partij zal
gaan over een uur, zonder nota-
tieplicht. De tweede over een
half uur. Bij een nederlaag van
Sokolov speelt Timmanin de
kwartfinales tegen de Hongaar
Portisch. Wint Sokolov van
Spraggett, dan wordt de Brit
Short de tegenstander van
Timman.

VOETBAL/HAIFA— Het nati-
onale voetbalelftal van Roeme-
niëheeft een vriendschappelijke
interlandwedstrijd tegen Israel
in Haifa met 2-0 gewonnen.

Maandag start tennistoernooi inRotterdam

Schapers loot gunstig
voor eerste ronde

ROTTERDAM — Het lot
was MichielSchapersgunstig
gezind. De Nederlander, die
devorige maandimponeerde
door tijdens de open Austra-
lische tennis-
kampioenschappen de
kwartfinales te halen, krijgt
in het 15e Grand Prix-
-toernooi van Rotterdam, dat
maandag begint, in de eerste
ronde de Amerikaan Chip
Hooper tegenover zich. Op
papier moet dat voor Scha-
pers een niet al te lastig kar-
wei zijn. De thuisspeler staat
momenteel op de 40e plaats
van dewereldranglijst;Hoop-
er is ruim honderd plaatsen
lager terug te vinden en
mocht zich gelukkig prijzen,
dat de wedstrijdleiding hem
een 'wild-card' waardig
achtte.

Voor heteerst in de geschiede-
nisvan het jubilerende, met een
brutobedragaan prijzengeldvan
$425.000 gedoteerde,wereldten-
nistoernooiis alvoor hetkwalifi-
catie- toernooi bekend, dater in
ieder geval drie Nederlanders in
het hoofdtoernooi uitkomen.

allen tegenover geplaatste spe-
lerste staan:Schapers tegenover
nummer vier Sanchez (Spa),
Nijssen tegen nummer vijf Le-
conte (Fra) en Oosting tegen
nummer drieMecir (Tsj).

De toppers van het toernooi,
waarvoor al55.000kaartenin de
voorverkoopvan dehandzijn ge-
gaan, zijn de Zweed Stefan Ed-
berg, die eerste is geplaatst, en

deAmerikaanse vechtjas Jimmy
Conners (tweede). Edbergverde-
digt in Rotterdam zijn titel, die
hij vorig jaar in de finale tegen
John McEnroe veroverde. De
derde 'wild-card' werdvergeven
aan de Poolse veteraan Wojtek
Fibak. Vier spelers voor het
hoofdtoernooi moeten zich dit
weekeinde eerst ziente plaatsen
in dekwalificatie-ronde.

Twee wedstrijden gepland
Venezolaanse baseballspelers
geven clinics op Aruba
ORANJESTAD —DeVene-

zolaanseMajorLeague-base-
ballspelers David Concepci-
ón, Andrés Galarraga en ex-
-Major League speler, tevens
HallofFame- lid,Luis Apari-
cio zullen in het weekeinde
van 26 februari clinicsgeven
aan Arubaanse little league-
baseballspelers. Dit vormt
een onderdeel van hetbezoek
van een selectie van Venezo-

laanse beroeps- baseballers
die twee wedstrijden zullen
spelen tegen een Arubaanse
selectie.

De eerste wedstrijd is zaterda-
gavond 27 februari om acht uur
in hetElias MansurBallpark en
de tweede wedstrijd de volgende
dagomtienuur's morgens inhet
Lago Sportpark. De Venezolaan-
se selectiebestaat uitde spelers:
Übaldo Heredia, Gilberto Mar-
cano, Jesus Alfaro, Edgar Cace-
res (Leones deCaracas),Roberto
Espinoza, Edgar Naveda,
Wolfgang Ramos (Navegantes
de Magallanes), Leonardo Her-
nandez, AlvaroEspinoza, Hector
Rincones, Jesus Méndez, Rafael
d'Lima, Ósvaldo Olivares (Tig-
res de Aragua), Benigno Place-
res, Osvaldo Peraza en Tobias
Hernandez (Cardenales de La-
ra). De wedstrijden zullenvia de
radio worden uitgezonden door
deVenezolaanse sport- commen-
tators CarlitosGonzalez enPepe
Delgado Ruiz.

De aan ditevenementverbon-
den onkosten zullen gedeeltelijk
gedekt worden door een donatie
van de Landsloterij, terwijl de
regering dereiskosten op zich ge-
nomen heeft van de welbekende
baseball- figuur Ruben Philips,
dieuitgenodigd isdewedstrijden
teopenenmet deeerste worp. Zo-
alsbekendwasRuben Philips ja-
ren geleden samen met Nel
Harms de eerste baseballer die
Arubaverlietom inAmerikaeen
'try-out' in het beroepsbaseball
te doen.

Voetbal-staking
dreigt in Italië
ROME —De vakbond van

beroepsvoetballers inItalië is
tegen dekomst van een derde
buitenlanderbij clubs in de
SerieA, dehoogste klasse.

De werknemersvereniging
heeft gedreigd met een sta-
king, indiendebondtoch toes-
temming aan de verenigin-
gen geeft met ingangvan het
volgend seizoen een derde
buitenlander op testellen. De
staking zal plaats vinden op
zondag 6 maart. Op die dag
zullen alle competitiewed-
strijdenin devoornaamste di-
visie geboycot worden.

Volgendeweekzondag is er
al eenvoorproefje. Danzullen
de competitiewedstrijden in
de SerieA, opinitiatiefvan de
vakbond, een halfuur later
aanvangen dan het door de
bond geprogrammeerde
tijdstip.

Nieuw bestuur
bridgeclub

ORANJESTAD — Op de
jaar-vergadering van bridge-
club Aruba Ariba werd een
nieuw bestuur voor dit jaar
gekozen.

Bob Lopez Henriquezwerd tot
nieuwe voorzitter gekozen. Het
bestuur is verder als volgt sa-
mengesteld: secretaris H. So-
mers, penningmeester D. Nie-
rop, wedstrijd- leiderT. Mooy en
PublicRelations mevrouw J.van
Duin.

Kampioenschappen in Colombia
Arubaanse schermkampioen
haalt eindronde in Bogota

ORANJESTAD-Austin
Thomas, de Arubaanse
schermkampioen, wist op deonlangs inBogota, Colombia,gehoudenkampioenschap-
pen tot de eindronde doorte
dringen. Hij verloor hierna
twee partijen en was daar-
dooruitgeschakeld.

De Arubaanse delegatie, die
verderbestond uit IrvinHazelen
Ronnie Rasmijn, kwam uittegen
Cuba, Guatemala, Uruguay,
Zwitserland en Colombia in het
sportcomplex Salitre, op het wa-
pendegen, individueel en
equipe.

De drie Arubaanse deelne-
merskwamen doordeeersteron-

de. In detweederondevielenHa-
zel enRasmijn af, alwas hetver-
schil voor Hazel minimaal. Hij
hadin zijnserie deCubaanse we-
reldkampioen tegenover zich en
verloor met5-3, debestescore te-
gendesuperschermer in deze se-'
rie. Auston Thomas ging over:
naar de eindrondemet 32van del
totaal 46 schermers, maar ver-
loor twee partijen en was daar-
door uitgeschakeld.

Thomaseindigde als nummer
32,Hazelnummer33enRasmijn
nummer37. In totaal schermden
zij 9of 11 partijen. De eerste drie
plaatsen werden ingenomen
door de Cubanen, die ook onge-
slagen kampioen werden bij
equipe.

t* -. _
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SWIM, FITNESS AND AEROBICS
CENTRE BARBOUQUET

heeft een gym met moderne ap-
paraten en onder professionele
begeleidingvoor Uw training.
Voor informatie bel tfn. 672771 ofkom zelf langs.
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Karnval Kaleidoscoop

METMEERDANanderhalfuur
vertraging begon gisteren de
verkiezing van prins en pancho
en de karnavalskoningin in het
Princess Beach Hotel. Regen,
technische storingen e.d. waren
de grote oorzaken hiervan. De
opkomst van hetpubliek was in
vergelijking met vorige jaren
redelijk. Het programmaverliep
vrijvlotenna deeerstepresenta-
tievan deduo'skonmenal duide-
lijk zien wie de nieuwe prins en
pancho zouden worden. Hierbij
moet wel aangetekend worden
dat de andere duo's goedvoorbe-
reid waren, maar prins TA BAI
(Ingerson Carmela) en Pancho
TABATA (Norman Josefa) wa-
ren de besten en werden totwin-
naars uitgeroepen. Zij kregen
ook de prijs voor het populairste

duo.Als eerste finalisteeindigde
het duo Prins Tuma en Pancho
Konseho.

SHARLA NIEVELD WERD in
hetzelfde programma tot onze
nieuwe karnavalskoningin ge-
kroond. Alle acht kandidaten
hadden een goedepresentatie en
het publiek had wel een beetje
moeite om precies te weten wie
de winnareszou worden. Crista
Toppenbergeindigdeop de twee-
deplaats. AntonietaPieters van
Grupo Isla eindigde op de derde
plaats en kreeg ook de prijs voor
het origineelstekostuum.

DAAR DE SHOW zeer laat be-
gon, werd het hele programma
"opgejaagd" zodat men alleen
maar kandidaten voor prins en
pancho en koningin zag en geen
enkele presentatie er tussen-
door, waardoor het geheel wat
eentonig werd. Ook na afloop
was het zo laat, dat van de ge-
plande danspartij niet veel te-
recht kwam, daar de meeste
mensen het hotelverlieten.

CORING GENARO VANDisco-
bierne was vanmorgen dolblij

JEANISE HUGO WERD giste-
ravond tot karnavalskoningin
van hetkinderoord Brakkeput
gekozen. Shurwenda Birge en
Arriane Christiaan eindigdenop
respektievelijk de tweede en de
derde plaats. Curtley Simmons
en Shurwin Birge werden tot
prins en pancho gekroond. Shur-
wen is een tweelingbroervan de
eerste finaliste. Dus een dubbel
feest bij defamilie Birge. Jimmy
Rorijst en Gregory Hugo eindig-
den op de tweede plaats en kre-
gen ook de prijs voor het popu-
lairste duo. Hetbleef hierook in
de familie, want Gregory is een
broer van dekarnavalskoningin
Jeanise.

dat 'hun' duo voor prins en
pancho tot winnaar was uitge-
roepen. Haar groep had ook een
kandidate voor koningin, maar
zij viel niet in deprijzen.

DE NIEUWE PRINS en Pancho
zullen a.s. woensdagmiddag de
sleutel van Willemstad in ont-
vangst nemen. GezaghebberRo-
nald Casseres zal waarschijnlijk
naar een der eilanden in deCari-
bische zee wordenverbannen om
zodoende dit duo de gelegenheid
tegevenons land gedurende deze
karnavalsdagen in een prettige
sfeer te regeren.

ISLA VERDE WAS gisteravond
te klein voor het record aantal
mensen dathet "festival diBasi-
lon" van de groep Pa Pasa Un
Pret of afgekort P.P.I.P be-
zochten. Het was een fantas-
tische show en hetpubliek lachte

enorm om het geweldige optre-
denvan allezangers. Vijfjaarge-
iden is men in hetklein met dit
festival begonnen dat nu is uit-
gegroeid. Ceremoniemeester Ir-
ving Frans animeerde de show
op een professionele manier. Tot
absolutewinnaarwerduitgeroe-
pen de nieuweling Mirco Colina
(Sr. Tesoro) met het lied Chika-
mi. Mirco trad op in een weg-
werpluier en veranderde de
tekst van de bekende hit "Pri-
mintimi" in "Chikami", watgro-
te hilariteit onder het publiek
veroorzaakte. Hij kreeg ook de
prijs voor de beste nieuweling.
NorwinCassiano enErrolRodri-
guez eindigden op respektieve-
lijk detweede en dederdeplaats.
Maureen Margaritha kreeg een
prijs als de slechtstezangeres.

VOLGENS DE CEREMONIE-
MEESTER was het publiek het
volledig eens met de uitslagvan
de jury, die ook de hele avond
meelachte. Deze groepkan te-
rugzien op een geslaagde avond
en men iservan overtuigd dat dit
festival tot een van de grootste
onder de karnavalsgroepen be-
hoort.

VEEL KRITIEK HEBBEN wij
wel op de serviceindebarvan Is-
la Verde waar men na lang
wachten eerst eenbonen daarna
een drankje kon kopen, waar-
door men een deel van de show
miste.

VANAVOND VINDT DE ver-
kiezing van dekarnavalskonin-
gin van Banda Abou plaats in
Hofi Popo Rojer gecombineerd
met het tumbafestival, waaraan
8 zangers zullen deelnemen.

MORGENOCHTEND OM
TIEN uur precies start de
achttiende kinderoptocht ter
hoogte van dekruising nabij het
HolidayBeach hotel.Toenwij de
lijst doornamenkwamen wij tot
de ontdekking dat niet minder
dan 17 d.j.'s in deze optocht zul-
len optreden, waardoor ge-
concludeerd moet worden dat
verschillende kindergroepen
niet over de financiën beschik-
ken om een muziekgroep te be-
talen.
Onze jeugdtumbakoning

Franklin Zimmermanzal met de
muziekgroep Name optreden en
zal te zienzijn ingroepnr. 24Ban
Purba. Wij wensenallekinderen
en ook hun leiders hetbeste toe
en verzoeken hetpubliek om de
kinderen de kans te geven om
rustig door destraten te jumpen.

********
TOT SLOT een belangrijke me-
dedelingvan deredactie van de
Amigoe: de schrijver van onze
rubriek Karnaval Kaleidoscoop,
Rutzen ('Donderbus') Lucas is
vandaag jarig. Hij wil niet zeg-
gen hoe jonghij is geworden. De
redactie wenst hem veel geluk
toe en hoopt, dat hij nog vele ru-
brieken zal vullen. Pabien.

...prins enpancho van hetkinde-
roord Brakkeput, niet de fina-
listen...

...carnaval in het kinderoord
Brakkeput...

...grootvorstArnold, uithet verre
Nederland overgekomen voor de
carnavalsviering op Curagao, fe-liciteert dekoningin...

Draagmoederkrijgt
Baby M niet terug
TRENTON — Het Hoog-

gerechtshofvan de Ameri-
kaanse staat New Jersey
heeft woensdag een ver-
zoek verworpen van Mary
BethWhitehead devoogdij
over "Baby M" het meisje
datzij als draagmoeder ter
wereld bracht, terug te
krijgen. Het hof verklaar-
de hetcontract datzy met
hetechtpaar Stern had af-
gesloten ongeldig, maar
bepaalde dathet echtpaar
het tweejarige meisje toch
mag houden.

Metdeuitspraakvernietig-
de het Hooggerechtshofvan
New Jersey het vonnis van
een lagere rechtbank die het
draagmoeder- contract aan-

vankelijk wel geldighad ver-
klaard. Volgens het hof is de
regeling echter onwettig om-
datzij indruisttegen eenwet-
telijke bepaling die adoptie
tegen betaling verbiedt. Het
hofbesloot echter dat het
meisje bij de Sterns mag blij-
ven omdat zij haar een beter
bestaan kunnen bieden.

"Baby M" kreeg landelijke
bekendheid toen Whitehead
spijt kreeg van haar draag-
moeder- contract met het
echtpaar Stern en het meisje
wilde houden. Whitehead be-
toogde dat het ongeldig was
en verklaarde dat zij nooit
had voorzien hoemoeilijk het
haar zouvallen hetkind afte
staan.

Ingezonden Zelfbeschikking
NADE VELE conflictenrond de
figuur van Claude Wathey heb-
ben de laatste gebeurtenissen,
metname dewens voor onafhan-
kelijkheid, velen eindelijk tot
diepernadenken gebracht.

Voor die vreemden in het
Sintmaartensepolitieke Jeruza-
lemkwam dezeuitspraak alseen
verrassing. Maar zelfs één van
zyn naaste medewerkers moest
toegeven 'that he was caught
with his pants down', ofschoon
Claude letterlijk hiervoor ge-
waarschuwd had. Datzyn scher-
men met "onaanvaardbare" mi-
nister- kandidaten slechts een
rookgordijn was, is velen schijn-
baarook ontgaan.

Immers de druppel welke de
emmer van de politieke ver-
draagzaamheidvanClaude deed
overlopen, was de benoeming
vanRalph Richardson tot gezag-
hebber van St Maarten. Niet de
benoeming op zich, maar dema-
nier waarop deze plaatsvond,
riep vraagtekens op. Op dat mo-
mentkwam ook de herstructure-
ring van deAntillen van Vyfop
de tocht te staan. De vraagte-
kens bij dezebenoeming hadden
niet door Claude, maar door
Ralph Richardson zélf gezet
moeten worden, zijnde de heer

Richardson één van de architec-
ten van de nieuwestructuur van
de Antillen van Vijf. Het
zelfbeschikkings- recht ligthier-
aan immers ten grondslag!

Dat Nederland het volste
recht had tot deze benoeming
doet niets afaan het feit dateen
benoeming, niet naar de letter
van het Statuut, maar naar de
geestvan deze nieuwestructuur
beter ware geweest. Claude zal
in mateloze toewijding aan zijn
St Maarten alles op het spel zet-
ten. Vanuit dit oogpunt bezien
zijn hem diplomatieke blunders
hiervoor in het verleden begaan
te vergeven, maar voor de toe-
komst afteraden.

Hetzouvan eengrofgemis aan
kennis van de Sintmaartensepo-
litieke wereld getuigen indien
men dewoorden vanClaude niet
serieus zou nemen. Woorden die
niet aarzelend werden geuit,
maar met eenkracht en overtui-
ging die niet alleen binnen de
Nederlandse Antillen, maar tot
ver daarbuiten doorklonken.De
reacties waren van verbazing,
afkeuring, instemming en op-
luchting. Claude's garanties
vooreen onafhankelijk St Maar-
ten zijn niet voldoende en daar
maken velen zichzorgen over!

Het is nu aan diegenenvan

wiens bloed, zweet en tranen de
Sintmaartense bodem
doordrengt is, te getuigen van
hun vaderlands- liefde. Het is
aan hen mede te waken dat dit
economisch wonder niet zonder
meer "doorverkocht" wordt aan
economisch potentiële machten
onder de dekmantel van onaf-
hankelijkheid.

Maar dat de onafhankelijk-
heid, nu nog een wens, eens het
trotse bezit worde van alle
Sintmaarteners.

Wij houden het voorlopig op
zelfbeschikking, van welke de
definitieluidt: hetvermogenzelf
te bepalen of te besluiten. Het
spel is pas begonnen en voordat
de laatstekaartoptafel ligt, zul-
len er enkele jaren vervlogen
zijn.

Wij wensen zowel Claude als
alle Antilliaanse politici die bij
toekomstige besluitvormingen
betrokken zullen worden, veel
wijsheid en sterktetoe. Want zo-
lang wij te makenzullen hebben
met een drievoudige rege-
ringsvorm (Den Haag - Wil-
lemstad -Philipsburg) zullen de-
ze conflicten onvermijdelijk
blijven.

L.S.LEITO
Cay Hill -St Maarten

NA ONTSLAG UIT HOSPITAAL

Nieuwe vereniging
hulpverpleegsters

WILLEMSTAD — De
hulpverpleegsters van het St.
Elisabeth Hospitaal die ontslag
zijnaangezegd, hebbenzich ver-
enigd in de Associatie van
Hulpverpleegsters. De
hulpverpleegstersvragen in een
gezamenlijk bericht aan de di-
rectie ennetbestuurvan hetzie-
kenhuis, waarom en volgens
welke criteria zij ontslagen zijn
en zij hopen indien mogelijk hun
ontslag ongedaante maken.

De hulpverpleegsters zyn eve-
neens lid van de vakbond van
verpleegkundigen. De voorzit-
ter, Daphne Kibbelaar, vindt de

oprichting van de nieuwe associ-
atie een goed idee: "Desnoods
zullen wedestatuten vandevak-
bond wijzigen om ook de ontsla-
gen hulpverpleegsters lid te la-
ten bly'ven. Ik vind dat de vak-
bond de werkzoekenden ook
moethelpen".

De nieuwe associatie is niet
van plan het toegezegde ontslag
lan de ongeveer 35
lulpverpleegsters zomaar te ac-
cepteren. Door zich te verenigen
hoopt de associatiemeer druk op
het St. Elisabeth Hospitaal te
kunnen uitoefenen.

NEW YORK — Argentinië staat op
de derde plaats van de landen van
Derde Wereld die schulden hebben,
maarverontrust alseerste opditmo-
ment de internationale banken.

Ingezonden
Buurtcentrum

EN UW EDITIE van 3 februari
komt een foto voor van een zoge-
naamde spantenbierwaarbij een
verkeerd onderschrift. Het werk
betrof niet het "buurtcentrum"
opTera Cora, maar debouw van
een"kleuter- en lagere school" te
Tera Cora.

Hoofdaannemer daar is Be-
tonbouw nv, die hetwerkvoorty-
dighooptopte leveren. Opdefoto
zijn te zien (van links naar
rechts): het hoofd DOW (die de
directie voert) A. de Jongh, gede-
puteerde van Onderwijs A.
Salsbach, directeur van Beton-
bouw J.Kleyn.

Wijhopen u met dezerectifica-
tie van dienstte zyngeweest.

ERJ.KLEYN
Curacao

Naschriftredactie:
Onze verontschuldigingen.

We hadden kennelijk de in'
formatie, die ons via de PR'
afdelingvan heteilandgebied
bereikte, nogmaals moeten
natrekken.

Ta p'ami, p'abd, p'e

Kdrsou kompletu

V^ ta bebe! y
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" MARCHA HUBEML 88 \
" GRUPO DISFRAS KAM. PER VEH. KAROSA BANDA KAT V
W 1. slim is pret Payaso 25 , 2 Chiki

9 2. Flornan di "
9 futuro Reptil 50 2 1 Gr. Fans Mediano "9 3. Grupo Kokolishi Diosa di Trinidad 50 1 gr. Mais Mediano 0
A 4. Assepoester Romeo i Julieta 55 3 1 Impakto dif. Mediano 0
-*x *$, Cinderella Magic f
a Kingdom Transformer 3 2 D.J. £

6. Beastel Escorte di Simon Bolivar 50 2 1 D.J. Mediano £
7. Nos futuro di Estrellas

9 pariba Gitana 49 2 del Caribe Mediano
9 8. Sweet Sugar Esta dushi e mundo aki ta 50 2 D.J. Mediano W
9 9. Elegansia di nos 9
9 hubentut Fiesta di pinata 85 1 2 Agrup. Si Grandi 0
m 10. Sweet Peacocks Prome lustro 85 2 Explosivos Grandi 0
£ 11. FUHUSO 2000 Holli Hobbie 30 12 D.J. Chiki £
a 12. Nos muchanan bou A

solo tropical Payaso kargando Korsou 55 3 1 Brass Mediano
13. Jumping Hats Oriente den nos fantasia 70 2 l ERA Mediano
14. Gr. Pretendido 30 2 1 d.J. Chiki

9 15..El Universo Di kurason pa kurason 50 2 1 Mediano

" 16. Gr. Mariniers Mariniers 30 2 1 d.J. Chiki 9
9 17. Venecur Tribu di neger 60 1 1 Darwin DJ Mediano 9
0 18. Rayonan di Nos ta balore pesei ta Arnell i su 0
A solo presente 110 2 1 órkesta Grandi f
A 19. Exposition Parke zoologiko 6 Individual £
a 20. Gr. Moveshon Fantasia di pluma 75 2 Hot dog Disco Mediano £

21. Gr. Si Pelucho 40 3 1 DJ Hugo Chiki
22. Fantastiko Mimi - Micky Mouse 50 11 DJ Armis Mediano

-*a 23. Mira nos., -*
Gosa nos Sala di dibertishon 55 3 1 DJ Williams Mediano

24. Ban purba E wega di tik 50 2 1 NAME Mediano

" 25. Mahuma Hubenil Konenchi 105 1 1 Brass Reyol . Grandi "" 26. Ranka sali Strea 25 1 D.J. Chiki #
9 27. Mira nan mira 9
9 nos Ballet 20 2 1 D.J. Chiki f
0 28. Tuturutu Thunder cat 100 2 Banda Grandi £
0 29. Coca Cola Payaso 65 DJ Vilo Mediano

A 30. Pequena Afk

Compania Barbulete 60 1 Emotion Mediano
31. Bunitesa di Brassband

nos flornan Soldat di guerra 75 3 1 Sta Rosa Mediano

'32. Popchinan di
W Barbie Fantasia di drumi 60 2 D.J. 9
9 °33. Maria Goretti fP
0 Kleuterschool 10° 2 Grandi #
£ 34. salida di solo Amor 50 Magic Fire Mediano f

35. Red Earth Three star f
Dancing Company Di Volendam pa Willemstad 50 2 Disco Mediano _

36. The muppets Muppets 100 2 1 D.J. Grandi

37. Culibco Di bishita den space 1988 40 2 1

" 38. Nos Ambiente Rumbera 50 Mediano

9 39. Pitufo Ban selebra nos prome lustro 60 2 1 Mediano 9
9 4 0..Kurason W

9 Kontentu Puitunan di patu 60 2 1 Smile Mediano Q
9 41. Teremoto Ariba Korsou 40 1 Chiki £
f 42. Picopolo Hegernan loko ku oro 40 2 1 DJ Amerikaan Chiki
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AGENDA

BONAIRE
POLITIE: 8000BRANDWEER- 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILLteLagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
*oensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary; woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING;
°800-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
jjiervangelieve contactoptenemen met deheerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00 uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
"incon.

KOKOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open van
umsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
Kaya NikibokoZuid 3.

j-W: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-]6OO uur en donderdag en vrijdag van"800-U.oo/n.SO-H.SOuur.
(J februari)
KOMISHON KARNAVAL

uurKinderkarnaval teKralendijk.
'°00 uur dansfeestin Rincon.

KERKDIENSTEN
°U»tBernarduskerk Kralendijk:
«agelijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00uur.
OoromotokerkAntriol:
°agelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00uur
MidovicuskerkRincon:
'«gelijks, ook zondag, 19.30uur.

KIACHTENBEZORGING doorgevena«n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
e 4.

KRALENDIJK — Te Rincon
werd uit vijfkandidaten de kar-
navals-koningin voor 1988gek-
ozen: JudeskaFrans.Zij werdge-
kroond door dekoningin van vo-
rig jaar,Rosalba Figaroa
(rechts).

Pensioen-betaling
nu aan huis

V / 7 ■ l ✓KRALENDIJK—Dinsdag zal
°Pnieuw het ouderdomspensi-oen worden uitbetaald. De beta-
ling zal, indien ditgewenst word
door de ouden van dagen, aan
!*uis betaald kunnen worden.u-t moet echter wel aange-
jaagd worden. Is de aanvraag

£enmaal binnen, dan zullen de
°enodigde maatregelen geno-
den worden om via de Sociale
Xerzekeringsbank de pensioen-
betaling aan huis te verrichten.

DE WERELDBANK heeft een
directeurbenoemd voor haar on-
langsin hetlevengeroepenafde-
lingvoor Milieuproblemen. Het
is de 55-jarige Nieuwzeelandse
milieu- deskundigeKenneth
Piddington. Hij zal zijn
werkzaamheden in de loop van
hetvoorjaarbeginnen.

FONDSEN
Veel waardering bleek Sealy

tehebben voor delezing diededi-
recteurvan hetdepartementvan
Ontwikkelings- samenwerking,

George Curiel, op uitnodiging
van het BC in Miami heeft ge-
houden. In een betoog gafCuriel
een overzichtvan demogelijkhe-
den die er bestaan om diverse

projecten in de toeristische sec-
tor tebekostigen uitfondsen die
door de Europese Gemeenschap
(EG) terbeschikkingworden ge-
steld.De detailsdieCurielinzijn
lezing naar voren bracht en de
ongekende mogelijkheden dieer
financieel liggen, blekenvoor de
aanwezige organisaties een
schok van verrassing te veroor-
zaken.

Sealystelde voor dater opkor-
te termijn door deskundigen een
studie zal worden gemaakt
waardoor er voldoende feiten
naar voren gebracht kunnen
worden om tot een relevante

conclusie tekomen. Met nadruk
zei Sealy, dat Bonaire niet voor
hetzelfde probleem gesteld mag
worden als Curasao. Dit eiland
had zich volledig ingesteld op de
Venezolaansemarkt.Door dede-
valuatie van de bolivar viel het
kooptoerisme vanuit het buur-
land weg en veroorzaakte een
moeilijke periode op Curacao.
Scalyherinnerde aaneenbijeen-
komst van deABC Contactcom-
missie, tien jaargeleden.De ver-
tegenwoordigers van Curagao
warentoen heeldefinitiefinhun
opstelling: als hetomkooptoeris-
me ging, dan diende de ABC
(Aruba, Bonaire en Curagao)-
commissie datop Curagao teont-
wikkelen.Toeristen, diecasino's
en stranden zochten, konden dat
dan op Aruba doen. Wie echter
helemaal niets wilde doen, kon
tenslottenaar Bonaire gaan.

ECO-NOTEN
HET OVERLEG over deelne-
mingvan heteffectenhuis Merill
Lynch in L.F. Rothschild is afge-
broken. Waarom is niet bekend.
Rothschild is op zoek naar een
partner met geld inverband met
grote verliezen na de koersval
van de aandelen in oktober. Me-
ryll Lynch zou voor vijftien mil-
joen dollar preferente aandelen
Rothschild kopen en voor een
niet nader genoemd bedrag de
250kantoren van laatstgenoem-
de overnemen.

HET AMERIKAANSE conglo-
meraat General Electric (GE)
heeft vorig jaar zijn winst zien
stijgen met zeventien procent tot
2.91 miljard dollar. De omzet
groeide met twaalf procent tot
39,31 miljard dollar. GE meldde
een sterke winstgroei in de fi-
nanciële dienstverlening, het
omroepstation NBS, de me-
dische systemen, de vliegtuig-
motoren en de plastics.

CHINA HEEFT vorig jaar met
het buitenland 2.230 investe-
rings- contracten afgesloten
voor een bedrag van in totaal
3.68 miljard dollar.Het bedragis
dertigprocent hogerdanin 1986.
Hetgrootste deelvan de investe-
ringen kwam uit Hongkong, de
VS en Japan. In Westerse diplo-
matieke kringen werd gezegd,
dat onder meer belasting- facili-
teiten meer investeerders heb-
ben aangetrokken.

HET AMERIKAANSE compu-
ter- concern Apple heeft in het
eerste kwartaal van het op 1 ok-
tober beginnenboekjaar een om-
zet gemaakt van 1,042 miljard
dollar. 57 procent meer dan de
662,3 miljoen dollar in dezelfde
periode van het voorgaande
boekjaar. Het was voor heteerst
dater in een kwartaal meer dan
een miljarddollar werdomgezet.
Ook de winst voor belastingen
steeg scherp, namelijk met 104
procent van 58,5 miljoen dollar
tot 121,4 miljoen dollar.
DE WINST voor belastingen enbijzonderposten van de Japanse
ondernemingTDK is in hetop 30
november afgesloten boekjaar
gestegen van 27,22 miljard yen
tot 32,59 miljardyen. Hetresul-
taat na belastingen steeg van
12,87 miljard yen tot 15,71 mil-jardyen en deomzet groeidemet2,8 procent t ot 352,21 miljard
yen. De omzet in de sector mag-
neetbanden verminderde met4,2 procent als gevolg van eenprijsdaling met twintig procent.Dat werd ruimschoots gecom-

penseerd door groei bij elektro-
nische onderdelen en halffabri-
katen.

DE EFFECTENBEURSvan Os-
lo gaatonderzoekenofer onlangs
is gehandeld met voorkennis in
de aandelen van Den Norske
Creditbank,.de grootste bank in
Noorwegen. De koers daalde
scherp kort voordat de bank Na-
beurs bekendmaakte dat er in
1987 een verlies is geleden van
1.5 miljard kroon en dat presi-
dent- directeur,Leif Terje Loed-
desoel, zal aftreden.
ER IS VORIG jaarin deBondsre-
publiek Duitsland een recor-
daantal van 2,92 miljoen kente-
ken- bewijzen afgegeven voor
nieuwe personen- auto's, drie
procent meer dan in 1986. De
Westduitse fabrikanten ver-
wachten dat de verkoop dit jaar
zal verminderen omdat er een
verzadigingspunt lijkt te zijn be-
reikt. De productie van auto's in
deBondsrepubliek groeide vorig
jaarmeteen procent tot 4.37 mil-
joen stuks.

DE OMZET van de Franse fabri-
kanten vanparfum en cosmetica
is vorig jaarmet 9,3 procent ge-
stegen tot 31 miljard frank. De
export nam met tien procent toe
tot 12,3 miljard frank. Frankrijk
produceert met 'Opium' van
Yves Saint Laurent en 'Anais
Anais' van Cacherel de meest
verkochte parfums ter wereld.

DE INFLATIE in Spanje is afge-
nomen van 8,3 procent in 1986
tot 4.6 procent in het afgelopen
jaar. het laagste niveau in vijf
jaar en minder dan de vijf pro-
cent waarop de regering had ge-
mikt.Deregering streeftvoor dit
jaar naar een inflatie van ten
hoogste drieprocent.

DE NETTOWINST van het
Amerikaanse levensmiddelen-
concern American Brands is vo-
rig jaarmet 43 procent gestegen
tot een recordbedrag van 523
miljoen dollar.De omzet groeide
met 26 procent tot 9,2 miljard
dollar, eveneens een record. In
hetvierdekwartaal steeg denet-
towinstvan 117,4miljoen dollar
tot 156,1 miljoendollaren deom-
zet van 1,9 miljard dollar tot 2,5
miljard dollar. Ook ditwarenre-
cordbedragen.

HET AMERIKAANSE concern
AT and T sluit zijn fabriek in
Winston Salem. In de fabriek,
die veertig jaarheeft gedraaid,
werken 3300 mensen. Ongeveer
duizend van henkomen in aan-
merking voor pensioen en voor
een nog onbekend aantalis werk
in andere vestigingen. AT and T
zegt de fabriek dekomende twee
jaargeleidelijk aan te zullen
sluiten vanwege de overcapaci-
teitbij deproduktievan onderde-
len voor transmissie- systemen.

HETAMERIKAANSE autocon-
cern Chrysler wil na negen jaar
afwezigheid op de Europese
markt in maart in vijfEuropese
landen beginnenmet deverkoop
van in de VS vervaardigde au-
to's. Nedeland is een van deze
vijf, zo lieteen woordvoerder we-
ten. Verder wil Chrysler auto's
afzetten in de Bondsrepubliek
Duitsland, België, Zwitserland
en Oostenrijk. Inhet najaarvan
1988 zal ook de Franse markt
worden betreden.
HETAMERIKAANSE autocon-
cernTor Motor en het Japanse
autobedrijf Nissan Motor over-
wegen een gezamenlijkeproduc-
tielijn inEuropa ópt^ zetten..Zij
hebben hiervoor de Spaanse au-
tofabriek Motor Ibérica op het
oog, een dochterbedrijf van
Nissan.

Verkeersregeling
kinder-carnaval
op Bonaire

KRALENDIJK - Het hoofdvande politie op Bonaire heeft be-kendgemaakt, dat zondag 7 fe-bruari inverband met deoptocht
van dekindercarnaval een aan-
tal verkeersmaatregelen zijnge-
nomen. Vanaf 13.00 uur zal deKaya Grandi voor alle verkeer
afgesloten zijn, terwijl het verbo-
denis omin deze straat deauto te
parkeren. Ook deKaya General
Manuel Piar wordt voor het ver-
keer afgesloten op dezelfde tijd
als deKaya Grandi.
Vanaf14.00uurzal ergeen ver-

keer meer worden toegestaan in
deKaya Lodewijk D. Gerharts
en deKaya Caracas.
Verkeerkomende en gaande in

de richting van Kralendijk zal
gebruik moeten maken van de
Kaya Den Tera. Voor de ingang
van hetbejaardentehuisen op de
parkeerplaats daarnaast mogen
vanaf 10.00uurgeen auto'swor-
dengeparkeerd.

KVK-VOORZITTER NA CONFERENTIE
'Voorbeeld Curaçao niet volgen'

Toerisme Bonaire niet al
te eenzijdig ontwikkelen

KRALENDIJK—VoIgens devoorzittervan deKamer
van Koophandel, Aubrey Sealy, zal Bonaire van nu af
aan moeten bepalen welke richting gekozen wordt bij
het bevorderen van het toerisme opheteiland. Momen-
teel is ervrijwel alleen belangstelling voor het duiktoe-
risme, dat ook aanzienlijk belangrijker wordt geacht
dan andere vormenvan toerisme. Metnadruk wijst Sea-
ly er op, dateen eenzijdige ontwikkeling van detoeriste-
nindustrie opCuracao al heeftbewezen, dathet wegval-
len van één doelgroep een hardeklap kan opleveren.

De KvK- voorzitter heeft voor
dederde maal dejaarlijkseconfe-
rentie over het Bonaireaanse
toerisme bijgewoond in Miami.
Hoewel Scaly debijeenkomst als
vruchtbaar kenschetste bleek
hij — evenmin als Bonhata-
voorzitter Kees Fekkes — niet
blind voor de knelpunten in de
huidige opzet van de toeristen-
industrie.Er is door vrijwel alle
groeperingendiehebben deelge-
nomen aan deconferentie goed
uit deverfgekomen, datBonaire
inderdaad een potentiële toeris-
tenmarkt is, aldus Aubrey
Scaly.

Niet uit het oog verloren mag
worden, datdeontwikkelingvan
dietoeristen-industriegeheel en
al in handen van Bonaire zelf
ligt. Daarom acht de voorzitter
het ook nodig, dat in kleinere
groepen zal worden geëvalueerd
welke plannen erzijnomhet toe-
risme en hetbezoek vanbuiten-
landers aan Bonaire te verho-
gen. Er zal meer nadruk gelegd
moeten worden op het product
Bonaire, aldus Sealy.

CURAÇAO
Nu echter, aldus Aubrey Sea-

ly, doen ze allemaal watBonaire
doet.Dat mag echter nietonder-
schat worden, want hoewel Bo-
nairein dezeregio over een aan-
trekkelijke onderwater- wereld
beschikt, heeft Curagaoeen veel
betere infrastructuur, zoals goe-
de luchtvaart- verbindingen.
Dat zou ook inhouden, dat Cura-
gao het product, dat dus nu ook
het duiktoerisme omvat, beter
kan verkopen.

KRALENDIJK—Een bomvol
stadion te Rincon genoot afgelo-
pen donderdag van deprestaties
van de 'Tumba Loko Loko'.

De
eerste prijs ging naar 'Bonchi
malcuchinatadunabomaldiba-
rica' van Lupo Janga. Hij liet

duidelijkmerken, datjedaar in-
derdaadbuik- krampen van kan
krijgen.

Winaarvan vorig jaar,Eithel
Paraga Balentien, werd tweede
enMarcel Mareera werd derde.

Foto: Lupo Janga metkonin-
ginRosalba.

Succes metparticulier initiatief
Buddy Dive Resort gooit
hoge ogen in Duitsland

KRALENDIJK — Het
succes van de conferentie,
die door het Toeristenbu-
reau in Miami werd geor-
ganiseerd en het bezoek
van deBonaireaanse dele-
gatie aan de MENA '88
show in New Orleans heb-
ben de laatste dagen veel
aandacht gekregen in de
lokale pers. Bijna zou ver-
geten worden, dater ook
een boot- tentoonstelling
wasin Düsseldorf.DeDuit-
sers bleken heel enthousi-
astovereenvakantie in Bo-
naire.

Als gewoonlijk was Bonai-
re op deze boot- tentoonstel-
ling vertegenwoordigd door
Buddy Dive Resort. Niet al-
leen onderwatersport is een
onderdeel van deze ten-
toonstelling, maar veeleer is
heteen botenshow—vandaar
ook de naam — die Duitsers,
Zwitsers en Oostenrijkers
trekt.

Voor de onderwaterwereld
is een grote hal gereserveerd
van 150bij 150meter, waarin
ook Joopen YvonneRauwers
van Buddy Dive Resort hun
stand hadden.Rauwers heeft
al veel Duitse toeristen naar
Bonaire gehaald, maar nube-
gin deze maand Buddy Dive
Resort eigen appartementen
heeft geopend tussen
Sanddollar en Habitat, is de
campagne in Europa veel ag-
ressiever geworden. Joop
Rauwers heeft dan ook weer
goederesultaten bereikt in de
afgelopen weken, want in sa-
menwerking met deKLM is
een groot aantal besprekin-
genbinnengekomen.

Nureeds heeft Buddy Dive
Resort een bezettings- per-
centage van 65 procent, dat
met de nieuwe boekingen is
opgelopen tot 90 procent, al-
dus JoopRauwers. Op 27 fe-
bruari worden deeerste groe-
pen weer uitDuitsland ver-
wacht. Ook de belangstelling
uitZwitserlanden Oostenrijk
bleef bevredigend. Elk jaar
komen er zeker twintig men-
sen uit Oostenrijk, zegt Joop
Rauwers, "en die blijven dan
gewoonlijk drie weken". De
gastendiegewoonlijkbijBud-
dy boeken zijn vaak uit de
vrije beroepen afkomstig: ad-
vocaten, dokters en tan-
dartsen.

KRALENDIJK — Zonder
zware overheids- subsidie pro-
beertßuddyDiveßesortN.V. ook
een graantje mee te pikken van
hetduik -toerisme.Dat luktwon-
derwel bij deEuropese toeristen.
Van14 tot2Bjanauri waren Joop
en YvonneRauwers met hun be-
scheiden stand op de boot- show
van Düsseldorf in West- Duits-
land. Evenals vorig jaar met
succes.

Foto: Yvonne en JoopRau-
wers.

BELANGSTELLING
Dat debelangstelling groot

is voor Bonaire, blijkt wel.
Volgens Rauwers is het op-
vallend hoeveel Duitsers de
laatste tijd op de hoogte zijn
van de ligging van Bonaire.
Ook heeftRauwers geconsta-
teerd, dat men vaak is
geïnteresseerd in Bonaire,
omdat anderen over het ei-
land verteld hebben. Tegen
deze mondelinge reclame
weegt niets op, aldus Rau-
wers. Gevraagd naar zijn er-
varingen ditjaarverteltde ei-
genaar van Buddy Dive Re-
sort, dat er ontzettend veel
folders zijn uitgegeven over
Bonaire aan belangstel-
lenden.

"Daar til ik overigens niet
zo zwaar aan", aldus Joop
Rauwers. "In onze stand ligt
reclame- materiaal datgratis
meegenomen kan worden.
Belangrijker isdegerichtere-
clame.Mensen dusdieomfol-

ders en nadere informatie
vragen. Daarvoor hebben wij
extra verzorgd materiaal. Op
de laatste bootbeurs in Düs-seldorf, die in januari gehou-
denwerd, gavenwij 2800 fol-
dersuit op aanvraag".

Inmiddels heeft Buddy Di-
veResort debeschikking over
tien eigen bungalows, naast
de Carabelle bungalows aan
de jachthaven. "Deeerste fase
van ons project is daarmee
klaar", aldus JoopRauwers,
diezegt dat daareen investe-
ringvanrond éénmiljoengul-
den in zit. Momenteel wordt
een zwembad gebouwd en
vervolgens zal het project
worden afgerond met een
tweede gebouw, waardoor er
in totaal 48 kamers beschik-
baarzullenzijn.

Geen overweldigend pro-
jectmisschien, maar wel een
op een gezonde basis, inspe-
lendopdeEuropese vraag.De
officiële ingebruikneming
van deeerste fase zal binnen-
kort een feit zijn, aldus de
man die samen met zijn
echtgenoteYvonne een goed-
lopend bedrijf heeft opge-
bouwd.

fPARTISIPASHONHEFE LOKAL Dl POLIS NA BONAIRE,
ta Dartlslpa na pübliko, kv dia£^nso 7 di februari
1988, en konekshon kv e Marcha di KARNAVAL Dl
MUCHA, e siguiente medidanan pa trafiko den kaya-
nan diKralendijk lo wordu tuma:

- fordi I'ordimerdiaKaya Grandi lowordu seré paturtraflkoy nota
permitf pa stashonaauto dene kaya aki;

- for di 1'or dimerdia, Kaya General ManuelPiar ta wordu sera pa
trafiko y no ta permitt pa stashonaauto dene kaya aki;

- fordi 2'ordimerdiaKayaLibertadorSimonßolivarloworduseré
pa tur trafiko y no ta permitl pa stashonaauto den e kaya aki;

— tor di 2'or di merdiatrafiko no ta wordu permiti denKaya Lode-
wijkD. GerhartsyKaya Caracas.Trafiko kv ta bini dendirekshon
diPlaya mester nasivso dlKaya Den Terra;

— for di 10'or di mainta no ta permitl pa stashonavehikulo den e
parkeerplaats pabaodi eentrada di Cas di Sosiego;

— pübliko mester sigi unbesy punctual tur indikashon y ordunan
duné door diPolis na bienestary seguridad general.
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De Procureur-Generaal van de Nederlandse Antillen en dePresi-
dentvan het Gemeenschappelijk Hofvan Justitievan de Neder-
landse Antillen en Aruba maken hierbij bekend het overlijden op
5 februari 1988 van

MR. W. BERGER
Procureur-Generaal bij de HogeRaad

derNederlanden
en

gewezenPresident van het
Hofvan Justitievan deN.A.

gedurende deperiode 12 oktober 1963 -9 maart 1967
Zijn collegialiteit en vriendschap zullen immer in onze herinne-
ring blijven.

De Procureur-Generaal van de
Nederlandse Antillen
MR. R.F. PIETERSZ

De wnd President van het Gemeenschap-
pelijk Hof van Justitie van de
Nederlandse Antillen en Aruba,
MR. C.A.A. NICASTIA

AMIGOE



Dagenlangeregens

Bewoners
krottenwijken
Rio de Janeiro
in paniek

RIODE JANEIRO—Regen
diealdriedagenbijna onafge-
broken de Braziliaanse stad
Rio de Janeiroteistert heeft
het leven gekost aan zeven
personen terwijl minstens
duizendmensen in noodver-
keren.

De hevige regenval veroor-
zaakt in de straten van de bui-
tenwijken warerivieren diezich
een weg banen onder de huizen
en krotten. Veel woningen zijn
ingestortofhebben schade opge-
lopen. Zeven en zeventig perso-
nen, waaronder een moeder en
haardriekinderen zijnper heli-
copter uit hun benarde positie
bevrijd. Zij hadden hun toe-
vlucht gezocht tot de daken van
huizen.

De overvloedige regens heb-
benpaniek veroorzaakt onder de
bewoners van dekrottenwijken,
dezgn Favelas, dietegen de heu-
vels aangebouwd zijn. Water,
modderstromen en aard- ver-
schuivingen bedreigen de wo-
ningen.

De vliegvelden voor de lokale
vluchten zijngeslotenen in som-
migewijken van de stadzijn im-
mense meren ontstaan. Na een
dag van opklaringen, verwacht
de meteorologische dienst meer
regen.

LOOKING FOR:
LIVING-IN HOUSEKEEPER

Age: preferably 25-35 years
Papiamentu/English or Spanish spea-
king.
Pleasecall : 616333-616525 (between 8 a.m. -5
p.m.) Mr. or Mrs. Schnog.

WÊ$ Ban M|f
Punda f

surtido grandi di:
Bouwmodel edukativo

dikas pa mucha.
Sèt kompleto di

vèrt stift, crayon.

f De lekkerste

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie aie-
sie, nassie, bami, shrimp
special, bruinebonen, etc.

kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12 uur te

Koraal Partir kav. 87
S. tel.: 674103 s*

TE KOOP
Goed onderhouden
FORD MERCURY

MARQUIS
Bouwjaar 1983-

-60.000 km.
Prijs: Na/.8.900.-
Tel.: kantoor 611299-

Mevr. Lourens
i Tel.: thuis 79008

MET SPOED
TE HUUR

GEVRAAGD
gemeubileerd

HUIS
in goede buurt.

Min. 1 jaar.
Max. 3 jaar.

Tel. tijdens
kantooruren 370866

f Te koop aangeboden "^WOONHUIS
met 3 slaapkamers, 2 badkamers, geheel beveiligd
met hekwerk.
Eigendomsgrond 800m2 gelegen te Tinweg 22, Korpo-

Vraal' Inf.: tel. 648174 na 18.00uur J
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Dinsdag 9 februari 1988
vanaf 09.00 t/m 12.00 uur* Gedeelte Banda Abou (vanaf ZEGU tot GroteBerg).

SOIKODELA_______
BEKENDMAKING

Tengevolge van een verlaging van deprijs van brand-
stof MARINE GASOIL met ’.23,80 per 1000 liter en
MARINE FUEL met ’.11,80per 1000 kg., is debrand-
stoftoeslag per 4 februari 1988 met 0,5264 cent per
kWh verlaagd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldus per 4 februari 1988
4,2415 cent per kWh, instede van 4,7679 cent perkWh.

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

* Dinsdag 9 februari 1988
vanaf 09.00 t/m 16.00 uur

* Kaya Fifi Romer, Kaya O.C. Bernabela, Kaya Nene
Hueck, gedeelte Kaya Amador Nita, Kaya Nene
Rozendaal, Kaya Alderlieste, Kaya Dr. Frank de
Castro. Kaya Chonchi Sint Jago, Kaya Henny
Eman, Kaya Dr. Gungu Maal, Schonegevelstraat,
§edeelte Mekkastraat, gedeelte Bastetstraat, ge-

eele Jan Noorduynstraat (van Brazilwegtot Juan
Hatoweg), Brazilweg, gedeelte Indianaweg, ge-
deelte Oklahomaweg, Virginiaweg, Elminaweg,
gedeelte El Salvadorweg, Nebraskaweg, Canada-
weg, gedeelte Juan Hatoweg (vanaf Indianaweg
tot Jan Noorduynweg), nieuwe verkaveling Juan
Hato.

I@iKODELA_.___B
Openbare Verkoop

Op dinsdag, 8 maan 1988 desvoormiddags om 10uurzal ten kantore aan
de Polarisweg 31-33, alhier ten overstaan van een van de notarissen of
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm& Seniorin hetopenbaarwor-
den verkochtex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

een onbewoond perceel grond, gelegen in het Tweede District van
Curacao op "VAN ENGELEN", ter grootte van 2.476m2, naderom-
schreven in rooibrief 93 van 20 mei 1340.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvóór de veiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehouden is terstondeen bankgarantieof andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomendekosten.

Nadere informatieomtrentfinanciering doordeexecuterendebankeneen
situatieschets zijn verkrijgbaar opondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
tel. 613199 -613655

IjfNcX f\ yÏÏFWfp^i Een lieve trouwe vriend,
fPr O 2£T^ vindt Uin het dierenasiel

A^ l i in^nl^ Parera.

* )W&öö^_sa_Jv?^ Kom eens langs!
_ I

«EILANDGEBIED CURACAO
ONTVANGER CURACAO

De Ontvanger van het Eilandgebied Curasao, verzoekt de houders van de
volgende autonummerplaten over het belastingjaar 1988:
D - 59 -85 F - 6 -41 H - 27 -90

94-91 11-89 93-63
32 - 98 18 - 36 94 - 44

63 -16 90 - 79
79 - 46 90 - 35
80 - 35 59 - 38

K - 76 - 84 L - 44 - 74
40-42 8-82
37-66 9-55
32 - 93 33 - 55
4 -32

beleefd, zo spoedig mogelijk te melden op haar kantoor aan de Regentesse-
laan z/n, ter kontrole van de registratie van hun voertuigen.
Gelieve Uw keuringskaart, autobelastingkaart en verzekeringsbewijs mede te
nemen. Bij voorbaat dankvoor uw medewerking.

Hoofd van de Ontvanger Curacao,
Afd. P.R. G.H.U. Leonora.

/ I
a.s. Zondag v.a. 11 uur

Heerlijk Surinaams eten ver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, fijne
Bojo en bruine bonen met
rijst.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

SWIM, FITNESS AND AEROBICS
CENTRE BARBOUQUET

om te
LEREN ZWEMMEN
in een kleine groep met gediplo-
meerde instructeurs.

Tfn.: 672771

BaWH \aXjsMamf/vE^JJrrJJQ /^ -. ö %^g^Tvj "
K^^^s_______M__l IMi PAYASO maakt bekend dat
Ifcr i? ém\W leen nieuwe zending karna-|____H_J__fl______i __,valskostuums voor de kinderen

§ binnen is.
BATMAN - VLINDER-KONIJN -SPAANSEDAME "KABOUTER en natuurlijk deCLOWN.

MIPAYASO
Schuttersweg 6

een zijweg van de Gosieweg j

MET SPOED GEZOCHT
DIENSTMEISJE

(INWONEND)
Liefst Antilliaanse of Spaanssprekende.
Goedeomgangsnormenmetkleinekinderen en dieren.
Zeer goede salariëring voor geschikte persoon.

Telf.: 78629. 09.00-18.00
I *

Openbare Verkoop
Opdinsdag 9februari 1988 desvoormiddagsom 10uurzal ten kantore aan
de Polarisweg 31-33 ten overstaan van een van de notarissen of diens
plaatsvervanger van het kantoor Palm & Senior in het openbaarworden
verkocht ex artikel 1203van het BurgerlijkWetboek:

a. het perceel grond gelegen in het Stadsdistrictvan Curacao, groot
202m2,kadastraal bekend alsKadastrale Afdeling Stadsdistrict Sec-
tie A nummer 4888 met het daarop gebouwdeplaatselijk bekendals
Zoutsteeg hoek Braksteeg;

b vier percelen grond bestemd voor devestiging van kantoren of
bedrijven, bekend alsdekavel nummers 24.25,26 en 27 van het ver-
kavelmgsplan "GROOT DAVELAAR", gelegenop Curagao, kada-
straal bekendalsAfdeling 5.SectieSM, nummers 152,153,f54en 155,
respectievelijk groot 436m*, 425m2en 368m2.
Een situatieschetsvan dezepercelenisverkrijgbaarbij ondergete-
kende notariskantoor.

De veilingsvoorwaarden liggenter inzage op voormeld notariskantoor en
houden onder meer in dat iedere bieder gehouden is terstond een bank-
garantieof anderevormvan zekerheidte stellen totnakoming van zijn bod
en de bijkomendekosten.
Infoanatie betreffende eventuele financiering door de executant is te ver-
krijgen bij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOOR PALM& SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655

I IAannemers en Elektrische
ingenieursburo's/installateurs

OPGELET!»
Nu kan£M&G_jfrCARIBE N.V. U ook van dienst zijn

met
iaagspannings-verdeelkasten van het merk "H A F".
Wij bouwen de elektrische verdeelkasten lokaal,
naar Uw eigen ontwerp en conform de nieuwe NEN
101O-voorschriften. Alle onderdelen hebben wij van-
zelfsprekend in voorraad. JÉÈ^,

OPENBARE VERKOPING
Opwoensdag 24februari 1988, desmorgensom 10.00uur,zal ten
overstaan van één van de notarissenvan hetkantoor SMEETS&
THESSELING, of diens waarnemer, te hunnen kantore aan de
Emancipatie Boulevard 18, in het openbaar worden verkocht
krachtens onherroepelijke volmacht ex artikel 1203van het Bur-
gerlijkWetboek van de Nederlandse Antillen:

een perceel grond, gelegen in hetTweede District van Cura-
cao, deeluitmakende van plantageRijkenberg, meer bekend
onderdenaam Girouette,ter groottevan 1.300 m2, nader om-
schreven in meetbrief nummer 25 van 7 maart 1941, met het
daarop gebouwde, plaatselijk bekendals Seroe Loraweg 73.

De veilingcondities liggenvanaf 8dagen vóór deveiling ter inzage
ten voornoemde kantore van Smeets& Thesseling. Deze condi-
ties houden ondermeer in debepaling, datvan iedere bieder ge-
vorderd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere
verplichtingen, een bankgarantie of anderezekerheid stelt.
Deexecutant behoudt zich hetrecht voor deveiling uittestellen en
op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te
noemen.

SMEETS& THESSELING
Notarissen

I Emancipatie Boulevard 18
Alhier ■
Te1.:74222/78222.

g,,,M,Ml^^,^^^^_____________M___---i

IANTHONY I
VEDER #51
& Co. N.V.

Wij gaan door! j|jp£ .
PAKKETTEN naar ~~=*fL

NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douane kosten
* voor meer informatie Il3__s_*t
TEL,: 614700 y*" |

/ ' \
2 personen uit Nederland zoeken voor augustus a.s.

OPPASHUIS
Dierenliefhebbers.

VVoor inlichtingen:
Tel.: 72192 na 7 uur tel.: 87416.

É\ ST. ELISABETH HOSPITAAL - CURACAO

I VAKATURE
Op onze POLIKLINIEK is er opkorte termijn plaatsingsmogelijk-
heid voor een

1e VERPLEEGKUNDIGE
diealsroulerende zuster de specialisten-assistentenbij hunafwe-zigheid vervangt, alsmede waarneemt voor het verpleegkundig
Hoofd Polikliniek bij diens afwezigheid.

VEREISTEN: — Diploma verpleegkundige A met kraamaante-
kening en tenminste 5 jaar ervaring, liefst op
een Polikliniek;

— Leidinggevende capaciteiten.

Voorverdereinlichtingen gelievekontaktopte nemen metZr.M.J.
KAPEL, verpleegkundig Hoofd Polikliniek, toestel 242.

Schriftelijke sollicitatiesworden ingewacht bij het Hoofd Perso-
neelszakenSt Elisabeth Hospitaal, Breedestraat 193(O.),Alhier.

V )

. ■_————__—_______—■—_——————-■—»—_——»————

kKftd?-batam Administraties N.V.
Datam Iseen administratiekantoor welke naastadmini-
stratieve diensten ook organisatorische- automatise-
rings- en bedrijfseconomische adviezen aan kleine en
middelgrote bedrijven verleent.
Alsgevolg van een gestagegroei van onzepraktijkzoe-
ken wij een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
(MNL./VRL.)

Kandidaten voor dezefunktie dienen het Praktijkdiplo-
maboekhouden te bezitten. Wij denkenaan kandidaten
van ca. 21 jaar.

Daarautomatisering een steeds belangrijker deel gaat
uitmakenvan onze praktijk dienen dekandidaten naast
verdere studievoor minimaal het MBA-diplomazich te-
venste bekwamen in het omgaan metcomputersen het
verwerven van kennis op het gebied van software.

Kandidaten hebben na gebleken geschiktheid goede
doorgroeimogelijkhedenbinnen ons bedrijf.

Salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden (waar-
ondereengoede studiekostenregeling) zijnafgestemd
op de eisen die gesteld worden.

Gegadigdenworden verzocht schriftelik teref letteren.

Kaya Flamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao

T.a.v. de heer J.LA.M. Hoos.

K-PA/lkhatOirn Administraties N.V.
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