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VANDAAG
* Brabantse bedrijven lonken

naar Curasao p.3
* Calypso voorlopervan tumba bij

carnaval p.5
* Rechter Nicastia gaat in zaken

P-7* €erste Braziliaanse charter Aru-
ba afgelast p. 11

* Schapers in halve finale Rotter-
dam p. 13

* UJ€B-schroot ontsiert Bonaire
p.15
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zjjnAMIGOEMRNICASTIA
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Nieuw invogelvlucht

BAGHDAD — Iraakse gevechts-bommenwerpers hebben vrijdaga-
vond 2 olietankers bij het Iraanseolie- overslageilandSirri in de Per-
zische Golfbeschoten. In scheep-
vaartkringen kon het bericht nog
nietbevestigd worden.

*****MOSKOU-DeSUheeftvandaagkrachtig bij de VS geprotesteerdnavhet incidentvrijdag in de ZwarteZee
waarbij Sovjetrussische oorlogsbo-
dems in aanvaringkwamen met VS
marineschepen. Volgens SU-woordvoerder Gerasimov hebben deVSschepen de grenzenvan deSU ge-
schonden.

*****BAYRUT — President GemayelvanLibanon is vrijdag aan een aan-slagopzijn levenontsnaptdoordatde
veiligheids- dienst bijtijds een bom
ontdekte aanbord van een vliegtuig
WaarmeeGemayel naarNoordjemenzou vliegen. De bom is onschadelijk
gemaakt.

*****WENEN — De UNWRA, de VN-
organistaievoor hulp aan Palestijn-se vluchtelingen, heeft haar staf in
Libanon tot een "werkbaar mini-
mum"teruggebracht. Vande 14me-dewerkerszijn ernog maar6 inLiba-non. Een week geleden werden 2UNWRA medewerkers ontvoerd.

*****NEW YORK — Volgens een opi-
niepeilingvan hetVStv- station CBS
zal deRepublikeinse senator Dolebij
de komende voorverkiezingen in

Hampshire vice-president
oushverslaan. Dolekrijgt 32procentvan destemmen,Bush 29procent. InNew Hampshire wordtdinsdag de2e
belangrijke ronde in de voorverkie-
zingen gehouden.

*****AR-RIYAD — Vier Saudiers en
een Sudanese burger, allen veroor-
deelde moordenaars, zijn vrijdag na
degebedsdienst geëxecuteerd.

*****BANGKOK — De Thaise politie
heeft een partij van 1.280 kilo
heroïnebestemdvoor deVSinbeslag
genomen. De waarde van debuit op
deVS marktwordt geschat op 1 mil-
jarddollar. Het is de grootste partij
heroineooitin Thailand,enwellicht
m dehelewereld, inbeslaggenomen.
De vangst kan ertoe leiden dat de
Prijs voor heroine in NewYork zal
gaanstijgen.De drugswarenverbor-
gen in rubber balen. De politie werd
getipt.

*****WENEN—Hetpercentagevan de
bevolkingin deprovincie Voraldberg
in Oostenrijk dat president
Waldheim steunt isin de driedagen
na het verschijnenvan het rapport
over diens oorlogs- verleden met 13
Procent gedaaldtot 57 procent.Rond
400 journalistenen andere intellec-
tuelen betoogden vrijdag bij het pa-leisin Wenen voor aftreden.

*****HAMBURG — De Westduitse
atoomindustrie schendtal jarenlang
internationale verdragen voor dehandel in uranium en hetEuratom-
agentschap helpt daarbij door in dehoeken te knoeien. Dat schrijft hetWestduitseweekbladDer Spiegel in
zijn laatste uitgave die maandag tekoop is. Uit vertrouwelijke stukken
van Euratom zou blijken dat
Westduitse bedrijven over de hele
wereld met uranium schuiven en
miljoenen-winsten makenomdatzij
de veiligheids- eisen en handels-
voorschriften van met name de VS,
CanadaenAustraliëwetente omzei-
len.Dankzij afspraken metEuratom
kunnen Westduitse bedrijven onder
meer certificaten uitwisselenwaar-
uitblijkt waar de splijtstoffenvan-
daan komen. Traceren van de her-
komst van het materiaalwordt dan
onmogelijk.

*****ROME—DePalestijnse guerrilla-
leiderAbu Nidalen eenvan zijn me-
dewerkers zijn vrijdag inRome bij
verstek veroordeeld tot levenslange
gevangenis- straf wegens het orga-
niseren van het bloedbad op de
luchthavenFiumicino inRome op 27
december 1985. Er vielen toen 16doden.

*****
NEW YORK— De aandelenkoer-

sen op deNewyorkse effecten- beurs
zynvrijdagomhooggegaan, maar de
stijging was niet zo groot als ver-
wacht had mogen worden na de pu-blicatievan demeevallendehandels-
cjjfers van de VSover december.De
Dow Jones steeg met 21,72 punten
tot 1983,26punten.

*****MANILA — Een organisatie van
nabestaanden van de ramp met een
Filipijnse veerboot heeft uitgere-
kend datbij het ongeluk vlak voor
kerstmisbijna4.000mensenzynver-dronken,zo lietzij vrijdagweten.De-
ze schattingovertreft alle totnu toe
bekende ramingen en istweekeer zohoogals hetofficiële dodental.

MAGISCHE DREMPEL
De twaalfregerings- leiderskwamen in de nachtvan vrijdag

op zaterdag overeen de graan-
boeren te straffen met lagere
prijzen als deproduktieboven demagische drempel van 160 mil-
joenton komt. Dat komt tege-
moet aan de op hoge toon uitge-
sproken eis van de Franse pre-
mier (en presidents- kandidaat)
Jacques Chirac.

Volgens een woordvoerder
van deEuropese Commissiekan
deprijsverlaging oplopen tot 5,5
procent dit jaar tot 11,5 procent
in 1990. Maar volgens hemgaan
de maatregelen niet veel verder
dan de voorstellen die al in Ko-
penhagen op tafel lagen. Ook
voor koolzaad, zonnebloem- pit-
ten, soja, erwtenenbonenkomen
er produktie- drempels. Bij over-
produktiekrijgen deboeren aan-
zienlijk lagere prijzen.

Hoewel de drempels inNeder-
landse en Britse ogen veel te
hoog liggen lieten de twee lan-
den zich ten slotte overhalen
door het automatische karakter
van deprijsverlagingen. Dat zou
leiden tot een effectiever verla-
ging van de uitgaven. Tot voor
kort warenprijsdalingen voor de
Westduitsers nog volstrekt on-
bespreekbaar.

Bovendien liet de Europese
Commissie via Delors uit-
drukkelijk weten dat de afspra-
kenhaar instaat stellendeEuro-
Eese uitgavenstrakin dehandte

ouden. DeEG kost deEuropese
belasting- betaler in de aanloop
naar 1992 niet meer dan 1,2 pro-
cent van het gezamenlijk Bruto
NationaalProduktvan delidsta-
ten, afgezienvandecompensatie
die het Verenigd Koninkrijk
blijft ontvangen omdat het

meent dat het anders onevenre-
digveel zou betalen.

landbouw- overschottenterug te
dringen werden ook afspraken
gemaakt over het braakleggen
van landbouw gronden. Boeren
die twintig procent van hun
grondvijfjaar braakleggen krij-

gen daarvoor een premie, diege-
deeltelijk door deEG wordt be-
taald. De compenstatie die het
VerenigdKoninkrijk ontvangt
voor de te zwaar geachte begro-
tings- lastblijft gehandhaafd.

DOORBRAAK
De onverwachte doorbraakin

het taaie landbouwdossier
maakte dewegvrij voor een ver-
hogingvan deEG- middelen van
ongeveertwintig miljard gulden
tussen nu en 1992. De stijging
van de landbouw- uitgaven, nu
nogtweederde van deEG- begro-
ting, mag niet groter zijn dan
tachtig procentvan de groeivan
het Bruto Nationaal Produkt.
Voor regionaal beleid, we-
tenschappelijk onderzoek en mi-
lieubeleid komt daardoor wat
meer geldbeschikbaar.

DeEG- leiderskwamen verder
overeen de lasten van het lid-
maatschap wat rechtvaardiger
te verdelen. Door de contributie
medete baseren op hetBNP van
de lidstaten gaan dearmere lan-
den wat minder en de rijke wat
meer betalen. Nederland raakt
dit jaar naar verhouding bijna
zestigmiljoenguldenmeerkwijt
aan deEG. Daar staattegenover
dathetlandeen vergoedingblijft
ontvangen voor dekosten die
worden gemaakt bij het heffen
van invoerrechten en landbouw-
heffingen voor deEG. Gezien derolvan deRotterdamse havenbijdeinvoerin deEG, eenbelangrij-
ke zaak.Voor Italië,datzeerforsdreigde te worden aangeslagen,
werd een speciale formule be-dachtom de financiële schade tebeperken.

Om de produktie, ~V a..n.

Vijf Peruaanse
arbeiders gedood

LlMA—Vijfwerknemers van
het Peruaanse staats- telecom-
municatie- bedrijf Entel zijn
doodgeschoten. Een andere ar-
beider werd aan het hoofd ge-
wond. Hij is opgenomen in het
ziekenhuis. De mannen waren
een antenne aan het repareren
toen zijbeschoten werden. De po-
litie neemt aan dat de linksegu-
errilla- bewegingSenderoLumi-
noso hiervoor verantwoordelijk
is.

WEG VRIJ VOOR STEUN AAN ARME EG- LANDEN
Boeren moeten zware offers brengen

EG-top akkoord
met plan- Delors

BRUSSEL — De Europese Top in Brussel is vanmorgen
vroeg onverwacht afgesloten met een akkoord over definan-
ciering van de Gemeenschap tot 1992. Tegelijkertijd is over-
eenstemming bereiktoverhetterugdringen van de landbouw-
uitgaven. Deboeren zullen "zware offers"moetenbrengen, al-
dus premier Lubbers. Het pakket, waarover nu uiteindelijk
overeenstemmingwerd bereikt,werdeenjaar geledenoptafel
gelegd doordevoorzittervan deEuropese Commissie Jacques
Delors. VolgensDelors maakthetakkoord deweg vrij voor de
voltooiing van devrije EG- marktin 1992.De armere EG- lan-
denkrijgen dekomende vijfjaar bijna tweekeer zoveeluit de
Europesefondsenvoor regionaal en sociaalbeleid omaanslui-
ting met de ontwikkelingenin hetrijkere noorden van de EG
niet te missen.

Hetplan-Delors werdvoor het
eerst besproken tijdens detop in
Brussel in junivorig jaar. In de-
cember liep detop in Kopenha-
gen volledig vast op diepgaande
menings- verschillen over de
aanpakvan het landbouwbeleid.
In arren moede werdtoen beslo-
ten de kwestie te verschuiven
naareen "tussentop" in Brussel.

Ook vrijdag zag het er tot het
laatste moment naar uit dat het
de Westduitse bondskanselier
HelmutKohl niet zou lukken
een brugteslaan tussen de inko-
mensbeïangenvan deFranse en
Duitse graanboeren en de wens
van Lubbers en Thatcher om te
snoeien in het Europese
landbouwbeleid, waarin jaar-
lijks ruim zestig miljard gulden
omgaat.

Grupo Globoredt zich uit debrand

BRASILIA — De schuldei-
sende banken van Brazilië
hebben het land vijf miljard
dollar aan nieuwe kredieten
toegezegd ter financiering
van zijn schuld- betalingen
voor de jaren 1987 tot en met
1989.Ditheeft deBraziliaanse
minister van Financien, Mali-
son da Nobrega verklaard.

Hij sprakvan een "belangrijke
stap voorwaarts". Brazilië zelf

wilechter een bedrag van zeven
miljard dollar. Nobrega zei dat
over de omvangvan hetkriediet
nog wordt onderhandeld. Dit
weekeinde zal debewindsman in
Washington besprekingen hier-
over voeren met de schuldeisers.

Indien de banken met de toe-
gezegde vijf miljard dollar over
de brug komen dan wordt drie
miljard daarvan opgeslokt door
de rente- verplichtingen over
1987.

WILLEMSTAD- De carna-
valsgroep Grupo Globo over-
kwam gisteravond een ramp:
binnen eenfractie van een secon-
deraakte de hele wagen inbrand.
Metman enmachtwerdervervol-
gensgewerkt—nadat nieuw ma-
teriaal uit Venezuela was geko-
men—om depraalwagen toch op
tijd klaar te krijgen. Dat lukte.
Grupo Globo maakt morgen deel
uitvan deoptocht.

Maandag geen
AMIGOE

MAANDAG verschijnt
de AMIGOE niet in ver-
band met de viering van
carnaval.Wijwensen alon-
ze lezers een grandioos
carnavals- feest toe, maar
bovenal hopen we, dathet
feest zonderongevallen zal
verlopen. Karnaval p'ami,
pabo, p'é,Körsou komple-
tu takun'é.

Aardbeving
Californie
LOS ANGELES — Een

aardbeving met een kracht van
5,0opdeschaalvanRichterheeft
donderdag het zuiden van Cali-
fornie opgeschrikt. Minstens 20
mensenliepen lichteverwondin-
gen op.

ABVO-voorzitter:
Maatregelen moeten
snel bekend worden

WILLEMSTAD—"Derege-
ring en het eilandsbestuur
zullenten spoedigstemetme-
dedelingen moeten komen
over demaatregelen, die deel
zullen uitmakenvanhetvolu-
me- beleid. De onzekerheid
onderhet personeel neemt te
grote vormen aan. Die onze-
kerheidkan allerleivervelen-
de gevolgen hebben", aldus
Frits Brito, voorzitter van devakbond voor overheidsper-
soneel,ABVO.

Brito stelt, dat devakbond nog
steeds "volledig in het duistertast", waar het gaat over de te
verwachten ontslagen: "Niet al-leen wij, maar ook de chefs en de
werknemers weten niet wat henboven het hoofd hangt. Een ui-
terst lamentabele zaak".

Dinsdagochtend haeft de AB-
VO een bespreking met premier
ir Don Martina in het gebouw
van deRaad van Ministers, on-
der andere over het volume- be-
leid. GisterenheeftdeABVOeen
beroep gedaan op gedeputeerde
Henkie Gummares van Perso-
neelszakenom zo spoedig moge-
lijk inlichtingen te verschaffen

over de maatregelen: "De gede-
puteerdekon nog niet zeggen op
welke daghij tijd heeft voor een
dergelijk gesprek. Hij zei, dat we
hem moesten opbellen voor een
afspraak".

APATHIE
De onzekerheid onder het

overheis- personeel heeft, vol-
gensBrito, frustraties tengevol-
ge: "Er is ook een vorm van apa-
thie ontstaan ten opzichte van
het werk dat verricht moet wor-
den. Wijhebben deindruk, dat de
prestaties ook achteruit zijn ge-
gaan. De diensten hebben daar-
van telijden".

Bovendien meent de ABVO-
voorzitter, dat door die onzeker-
heid ook spanningen ontstaan
tussen de chefs en de werkne-
mers: "Maar dechefs kunnener
ook nietsaan doen,want dieheb-
ben tot nu toe ook niets verno-
men. Hoe langer deze toestand
voortduurt, hoe groter de span-
ningenzullenworden. Jekunt je
niet voorspellen wat er gaat ge-
beuren als inderdaad voor enke-
le honderden werknemers 'het
doek valt' — zeker na zon lange
tijdwachten".

Toerisme promotie
in Latijns Amerika

ORANJESTAD — Plannen
bestaan om in de maand mei
een Arubaanse delegatie on-
der leiding van minister van
Toerisme, Don Mansur, een
promotiereis langs enige La-
tijns- Amerikaanse landen te
latenmaken.

Tijdens dezereis zal de aan-
dachtgevestigd worden op wat
Aruba op toeristisch gebied te
bieden heeft. Er zullen vijf lan-
denworden bezocht: Argentinië,
Brazilië, Ecuador, Colombia en
Venezuela. Vooral zal getracht
worden in het 'offseason', dat in
Latijns-Amerika juist het sei-
zoen is om tereizen, meertoeris-
tennaar Arubate brengen.Dit is
zeer belangrijk in verband met
de verdubbeling van de hotelka-
mers op Aruba waarvoor meer
gasten moeten worden aange-
trokken.

Curagao klaar voor Carnaval 88

WILLEMSTAD - Curagao
heeft er een stad- in- de -stadbij
gekregen: 'Carnival City. Met
een enorme inventiviteiten vak-
kundigheid zijn allerlei bouw-

sels tot stand gebracht voor het
vieren van een dagen durend
feest. Curacao iserklaar voor, om
het carnavals- schip te laten va
ren...put...put.



MENSEN

HetREGISSEURS- GILDE van
Amerika (DGA) heeft de nomi-
naties bekendgemaakt voor de
prijs voor debesteregisseur. Ge-
nomineerdzijn StevenSpielberg
voor 'Empire of the sun', James
Brooks voor 'Broadcast news',
AdrianLyne voor 'Fatalattracti-
on', Bernardo Bertolucci voor
The last emperor'enLasse Hall-
ström voor 'My life as a dog. De
DGA- prijs, de toekenning is op
12 maart, wordt beschouwd als
een belangrijke aanwijzing voor
wie deOscar gaat winnen.

**** *
Een groep GEHANDICAPTE
JONGERENheeft dinsdag kor-
te tijd op het centraal station in
Utrecht enkele sporen geblok-
keerd. Ze deden dat uit protest
tegen het feit dat de nieuwe
stoptreinen die in de jaren ne-
gentig bij NS in dienstkomen,
niet worden uitgerust met extra
lagevloeren. De gehandicapten-
raad heeft er tot nu toe onder
meer via een handtekeningen-
aktie vergeefs voor geijverd de
instap in de nieuwe treinen via
een extra lagevloergeheelaan te
laten sluitenophet perron,zodat
ook rolstoel- gebruikers zonder
problemenvan hetnieuwe mate-
rieel gebruik kunnen maken.
Begin vorigeweekkregen de ge-
handicapten van NS- topman
Ploeger te horen dat de nieuwe
treinen al een iets lagere vloer
krijgen dan hethuidige materi-
eel, maardathet technisch en fi-
nancieelniethaalbaar isdevloe-
ren nog verder te verlagen. De

gehandicapten- raad is echter
niet van plan actie voor de lage
vloer te blijven voeren en
dinsdagkwamen dan ook zeven-
tien gehandicapte jongeren van
de actiegroep Jopla in actie. De
jongeren,van wie er enkelen in
rolstoelen zaten, blokkeerden
ruim een kwartier drie sporen.
De spoorwegpolitie maakte
daarop "met zachte hand" een
eind aan de actie, aldus een
woordvoerder van NS. De politie
hield het bij een vermanend
woord. Processen- verbaal wer-
den niet uitgedeeld. Het trein-
verkeer ondervond nauwelijks
hinder van de actie.

*****
Van de Sovjetunie wordt een
kaart gemaakt diezo groot is als
een VOETBALSTADION. De
kaart, met een schaal van
lcm:2som zal zo gedetailleerd
zijn datelk huis in het land erop
zou moeten staan, aldus het
hoofd van de dienst voor cartog-
rafie, V. Jasjenko. Volgens hem
wordt het de grootste gedetail-
leerdekaart dieooit is gemaakt.
Cartografen hebben er 25 jaar
aangewerkt. "Alsje alle stukken
van de nieuwe kaaart samen-
voegt, zou je iets krijgen van de
omvang van het voetbalstadion
Loezjniki van Moskou", aldus
Jasjenko.

Een Zuidkoreaan, die wegens
vermeendespionagevoor Noord-
korea tot levenslangveroordeeld

was, is VRIJGELATEN nadat
gebleken was dat hij via folte-
ring tot een bekentenis was ge-
dwongen. Een militaire
rechtbank van de marine heeft
het vonnis ingetrokken en ver-
klaard dat de man "geslagen en
anderszins ruw behandeld is".
De 52-jarige man had 27 maan-
den in de gevangenis gezeten
toen zijn zaak heropend werd.

Het boek PERESTROJKA van
Sovjet- partijleider M. Gor-
batsjov wordtinNederland stuk-
ken beter verkocht dan in welk
westers land dan ook. Er zijn al
200.000 ex emplaren over de
toonbank gegaan en daarmee is
Nederlandrelatiefgezien degre-
tigste van de twintig westerse
landen waar Perestrojka in om-
loop is.

Woordvoerster M. Tiele-
manvan uitgeverij Spectrum in
Utrechtvermoedt dathetboekzo
goed verkoopt omdat de Neder-
landerseenbijzonder internatio-
naal georiënteerd volk vormen.

Directeur J. Bloemsma van de
uitgeverij gaat volgende week
naar de ambassadevan de Sovje-
tunie om een door Gorbatajov
persoonlijk gesigneerd ex-
emplaar van Perestrojka in ont-
vangst te nemen. Die gebeurte-
niszal doorRussische cameralie-
den vastgelegd worden en in de
Sovjetunie optelevisie uitgezon-
denworden.

Een meisjevan 11 jaarinSjita
in het zuiden van Siberië heeft
ten huize van haar grootvader
een viool gevonden dieaan NIC-
COLO PAGANINI zou hebben
toebehoord. Naar het dagblad
Sovjetskaja Rossija berichtte,
besloot Rita Balagoerov na een
televisiebericht over de diefstal
van een Stradivarius, de viool
eens van dichterbij te bekijken
dieaan demuurbijhaargrootva-

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00uurAf/>acfe (’.5,-p.p.); 24.00uur
/ liketo watch (18 jr., ’.5,-p.p.).
zondag
geenvoorstellingen i.v.m. 'Gran
Marcha'.

TELECURAQAO
ZATERDAG: 16.30De JimmySwaggart
evangelisatie; 17.30 TelefiestakuTante
Irma i Tante Shirley; 18.30Studiosport;
19.30Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les; 21.30Live uitzending jump-upaan
deRoodeweg met Doble R, Ketchep i
Chiwawa, Saba Steel Orchestra, prins
en pancho en karnavalskoningin; 22.00
Wega di Number; 22.10vervolg live uit-
zending.

ZONDAG: 09.00Live uitzending kama-
valsoptocht; 16.10Sena diSeftor; 17.00
Saladikonsierto: «Jongemensen ophet
concertpodium»; 17.45 Wega di Num-
ber; 18.00Telepatriakv Chin Behilia;
19.00Alf; 19.30Live at City Hall (jazz);
20.00 NotisieroTele-8; 20.30Shete dia;
21.00Dynasty; 22.00SolidGold withDi-
onne Warwick; 23.00Sluiting.

MAANDAG: 16.00Record music & Te-
letekst; 16.30 Pandaminium; 17.00
ScoobyDoo mysteries; 17.30Awe mi ke
unbuki; 18.00 Informe deportivoku Hec-
tor Rosario met o.a. voetbalwedstrijd
Feyenoordvs Inter Milan; 20.00Notisie-
ro Tele-8;21.00Dallas; 20.45Karnaval
'88 di skinapaskinaku Hermanito;22.00
DepartamentupaKultura iEdukashon:
«Ourfinite world»;23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

PARIJS — Acht leden van. de
stads-guerrilla- groepAction Direc-
te zijn vrijdag in Parijs veroordeeld
tot 10 jaargevangenisstraf wegens
criminele samenzwering, dehoogste
strafdiedeFransewet daarvoortoes-
taat.

der, Ivan Balagoerov, hing. Tot
haar verrassing stonden in dekast van de viool de naam van
Stradivarius en de inscriptie
"concertviool van Paganini". De
viool wordt op het ogenblik be-
studeerd doordeskundigen in
Moskou.
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Tom Poes en de Klokken doorMarten Toonder

200b—HeerOllietilde het grijsaardjebehoedzaam uit zyn on-waardige verblijfplaats en hield hem op dehand.
"Ik wü eens even ernstig met u spreken", verklaarde luj

streng. "Ik laat me nietvoor moordenaar uitmaken!"
"Datheefthij nietgedaan",zeiTornFoes."Hij zeialleendatu

detijdprobeerde te doden"en dathebtutochookgedaan?Uzit
hier nu aluren te wachten om detijd te vangen!"

"Laat melopen! Gauw!"kraaide degrijsaard woedend. "An-
dersgebeurener ongelukken".

"Wat gebeurt erdan?"vroeg heer Bommel. "Wat voor onge-
lukken?"

'Stop defriemelpraat", jammerdedeklokker. "Dettfdmoetvoortgaan! Andersklopt devierde dimensie nietmeer ■en danblijven wenergens".
"Dat begrijp ik niet!"begon heer Ollie. "Wat...."
"Laatmelos, sukkel!"gierdehetoudeventje."Laatmegaan,

danzal ik jeeen dienstgewijzen!"
HeerOllie aarzelde even. Maar toen zette hij hetgrijsaardjevoorzicht weer in zijn klok. "Wat voor dienst?" vroeg hijnieuwsgierig.
"Datzal jewel zien!" piepte de klokker en sloeg het deurtjetoe. Op datmomentbegon buiten de wind weer te waaien enklapte Hiepers mond dicht

AGENDACURACAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
13februari 1988vanaf08.00uurt/ml4
februari 1988tot 18.00uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg 72,tel.:76464;spreekurenll.oo-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
14februari 1988vanaf 18.00uurt/m 15
februari 1988om 12.00uur.
Dokter Lutchman, Spreekkamer: Montana
Rey, tel.: 674821; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
674880b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
15februari 1988vanaf 12.00uurt/m 16
februari 1988om07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Santa Ro-
sa, tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor 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
12februari 1988vanaf17.00uurt/ml4
februari 1988tot 12.00uur
Dokter Roose, Sentro Mediko Kas Chikitu,
tel.: 623550: spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.: 83233
b.g.g.625822/625800 toestel 143.
14februari 1988vanaf 12.00uurt/m 16
februari 1988 om07.00 uur
Dokter Whiteman, SentroMedikoKas Chiki-
tu, tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 81339
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr.Soli-
ana-Tjin,Heerenveen, Nivillac,mevr. Rosa-
les-Concession, mevr. Pablo en Lucasius)

DERDEDISTRICT BANDAABAO
12februari 1988vanaf 17.00uurt/ml4
februari 1988tot 12.00uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641705; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:75761 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
Hfebruari 1988vanaf12.00uurt/ml6
februari 1988om 07.00uur.
Dokter Sommer, Sentro MedikoBarber,tel.:
641605; spreekuren: 10.00-11.00/17.00-
-18.00 uur; spoedgevallen: tel.: 79232 b.g.g.
625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
roDuqueen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiede dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
85917.

WIT GELEKRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten;na 17.00uur kunt u

dezustervan dewacht bellen:zuster Boter-
mans, tel.: 72682, pageboy 027-360.
Zaterdag 13 februari 1988van 06.00-
-18.00 uur gelieve tel.: 76728te bellen.
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/mvrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel.:
616718,pageboy 027-345.

*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandagt/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.
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: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijdenvan maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S
(camavalsweekeindedienst)

zaterdag
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633.
Punda
Brievengat, Corrieweg, tel.: 79098.

zondag
Otrobanda
Santa Maria, Winston Churchillweg, tel.:
80800.
Punda
Antilliana, Kaya Flamboyan, tel.: 76200.

nmnnHag
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg, tel.:
82857.
Punda
Cerrito, Winkelcentrum Promenade, tel.:
76155.

VERLOF BEGRAFENIS
13februari: R.J. Grüning, Patrijsweg 9.
14februari: H.R. Andrade, Vesuviusstraat
19.
15februari: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillweg 157-E.

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 Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

ROUND TABLE OF CURAQAO: 20.00-
-22.00uur viering van 20-jarig bestaan- Cu-
ragao Plaza Hotel.

TELECURACAO:21.30uur jump-upaan de
Roodeweg.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30 uur):
Frederik -Saliria, Curoil -Biesheuvel, Curoil- Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Scheide-
laar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw- Sto.
Domingoweg,Perry- Grand Central, Schot-
borgh-Cas Cora.

CURAQAOCARIBBEAN HOTEL:22.00 \#
Valentine Day- showvan Ced-Rkte(mJ>*
Ronchi Clark&Friends) -Willemstad W1
CARNAVAL
KOMISHON KARNAVAL '88: 10.00 ü[»
'Gran Marcha diKarnaval' - HolidayBe**
HotelviaBreedestraat O+Pnaar dekruisro
Koraal Spechtweg/Amandelweg.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 U«i
«Carta Costa»- S.J.

POMPSTATIONS (openingstijden V
08.00-15.30uun
Craz- De Ruyterkade, Isa -Saliha, GasoU'
Sorsaca, Van derDijs - Rio Canario, Cf
word-Gasparito,Curoil -Colon, Galmei!*'
Cerrito,Curoil -Sta.Rosa, Jansen- Sta. M»
ria, Maurido -Sta. Helena.
CARNAVAL
KOMISHON KARNAVAL '88
15.00 uur 'Marcha di despedida Hubenil'
parkeerplaats Plasa Mundo Merced na»
StadionDr Antoine Maduro.
20.00uur 'DespedidaKarnaval Bandabo"
Dokterstuin naarBarberveld.

...»*

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. VI»
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoog"*
(Ned.).
BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00uur;Z0 1
06.00en 09.00uur. .
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.:KW"
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zal-
-19.00 uur; zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto):»
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans)*
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van B*9
Carmel):zat.; 19.30 uur;zon.: 09.00 (Ne*1;
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouwvan GoedeRaad
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00U*
zon.: 08.00 uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00uW
zon.: 08.30,12.00en 19.00 uur(Ned).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zal
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.1»
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00ell
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, H""
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat: 19.00u»
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTA MARIA:zat.: 18.30uur; zon.:o7.o<>'
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30 uur;zon.:07.*
09.00 en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO:zat.: 19.00uur; zon-
-20.00 uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO:zat.:l9.oouur;zon.:o9.oouur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van AltagracW
zat: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00,10.0°
(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 ut*
zon.: 08.30uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zofl-
-10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00uur; tofi-
-06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat
18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.

*****
GEREFORMEERDEKERK
(SeruFortuna 208A)
10.00 uurds O.W. Bouwsma.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
08.30 uur ds O.W.Bouwsma.
(Arowaken weg 28,GrootKwartier)
08.30 uur ds J. J. Schreuder.
17.00uur dsJ. J. Schreuder.
(Marakaweg 1, Montana Sta. Rosa)
10.00uur dsJ.J. Schreuder.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIANCHURCH
Goeroeboeroeweg,Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00 uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uurpreekdienst.
Emmy BertholdKleuterschool, Suf*"'
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiaments'
dienst.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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'THE DUTCH ADVANTAGE IN THE CARIBBEAN'
Eiland als vooruitgeschoven handelspost

Brabantse bedrijven
lonken naar Curaçao

WILLEMSTAD — Van 5 tot en met 13 maart zal een
grote groep ondernemers uit de Nederlandse provincie
Noord- Brabant Curacaobezoeken. Totnu toe hebben
zich alruim dertig vertegenwoordigers van achttienbe-
drijven gemeld: fabrikanten van plastic produkten, di-
recteuren uit deconfectie- industrie eneen uit de vlees-
verwerkende industrie, uit de meubel- industrie en en-
kele yacht- bouwers, leveranciers van medische equip-
ment, isolatie- materialen, sportartikelen en orgelbou-
wers. De groep komt niet naar Curacao om ons eiland
'hulp tebieden', maaromdat degroep Curacao alsbrug-
gehoofd wilgaan gebruiken naar lucratievemarkten in
deVerenigde StatenenLatijns- Amerika.

"Je kunt van een gemêleerd
gezelschap spreken", aldus de
export- consulent van deKamer
vanKoophandel inDen Bosch, J.
van Hulten, tegenover Amigoe-
correspondent Victor Hafkamp.Van Hulten maakt de missie
mee. Hij ziet wel wat in Curagao
als tussen- stationvoor de Bra-
bantse industrie in derichting
van de markten van Latijns-
Amerika en de Verenigde
Staten.

"Curagao neemt en belangrij-
ke plaats in het hele Caribische
gebied in, met een uitstralings-
effect naar Latijns- Amerika en
in de richting van de VS door
middel van hetCaribbeanBasin
Initiative. De Brabantse indus-
trie zalopCuragao contacten leg-
genmetlokale handelshuizen en
eens bekijken welke vestigings-
mogelijkheden er zijn", aldus
Van Hulten.

VOORDELEN
Hij wijst op de grotevoordelen

van Curacao voor de handel: "Ze
sPreken dezelfde taal,hetNeder-
lands recht is er van toepassing,
Curagaoheeft eenprachtige con-
temer- haven en goede voorzie-
ningen op het gebied van tele-
communicatie.We hopen, dat de
service die ons bijvoorbaatis toe-
gezegd ook bewaarheid zal wor-
den. Een eerste positieve indruk
is altijdbelangrijk".

Voor Van Hulten zal dereis
een soort 'sentimental journey'
worden: "Twintig jaar geleden
heb ik bij demariniers op Aruba
gediend. Ik ken het gebied dus.
Vreselijk leuk om weer eens te-
rug te gaan".

VERVOLG
Het staat nu al vast, dat deze

gunstige ontwikkeling —Noord- Brabant is na Zuid- Hol-
land de belangrijkste provincie
op export- gebied — een vervolg
zalkrijgen. Inmeizal een delega-
tie, bestaande uit Jacky Voges
(CPS), Cayoochi Romer (Curin-
de), advocaat Erich Zielinski en

vertegenwoordigersvan net ITC
en deKamer van koophandel en
Nijverheid, naar Nederlandrei-
zen. Er zullen dan presentaties
gorden gehouden in de provin-
cies Utrecht, Noord- Holland en
Zuid- Holland. Dat gebeurt danm nauwe samenwerking met de
Provinciale Kamers van Koop-
handel en Nijverheid.

De zeer intensieve contacten
met Noord- Brabant zijn een ge-

-4 volg van de bemoeienissen van
Zielinski, een broer

yan de Curagaose advocaat Er-
'ch. Friedrich werkt in Oss voor
een stichting, die, gesubsidieerd
door de Nederlandse overheid,
minderheids- groepen aan werk
nelpt. Daardoor kreeg hij goede
contacten met de verschillendedepartementenen met dehandel
en industrie in geheel Neder-
land, maar in het bijzonder in
Noord- Brabant.

JACKYVOGES

INFORMATIE-MIDDAG
Toen eindvorig jaarinRotter-

damde grotemanifestatie 'Euro-

Latino' plaats vond reisden on-
der anderen Cayoochi Romer en
Jacky Voges naar Nederland.
Friedrich Zielinski heeft toen in
Den Bosch een informatie- mid-
daggeorganiseerd bij deKamer
van Koophandel in Den Bosch.
De advocaatErichZielinski was
opeigenkosten—op verzoekvan
Voges en Romer — ook meege-
reisd.

Tijdens die middag bleek, dat
de handelaren en industriëlen
een 'verwrongen beeld' hadden
van Curagao. Advocaat Erich
vertelt: "We hebben op dat mo-
ment mm of meer spontaan be-
sloten de hele kwestie op een
andere wijze te benaderen. Je
kunt het zo stellen: we hebben
niet meer gebedeld, maar we
hebben gewoon gesteld, dat de
Nederlandse zakenlieden gek
zijn indien ze geen gebruik ma-
ken van Curacao als han-
delspost".

"Driehonderd jaar geleden,
hebben we gezegd, is Nederland
op ons eilandbegonnen omhette
gebruiken voor het doorbreken
van handels-barrières. Nou, Ne-
derland heeft hier een van de
beste havens ter wereld aange-
legd, een zeer goedeluchthaven,
een bijzonder geschikte infra-
structuuren gazo maardoor.En,

zo hebben wetegen dieindustrië-
len gezegd, jullie maken daar
geen gebruik van. Van jullie ei-
gen centen is dat allemaal ge-
daan,en datlaten jullieallemaal
liggen", aldus Erich.

CAYOOCHIROMER

THE DUTCH ADVANTAGE
"We hebben Curasao verkocht

als 'TheDutch Advantage inthe
Caribbean'. Nederlandheefteen
voorsprong met Curasao om de
Latijnsamerikaanse en de
Noordamerikaanse markt te
kunnen penetreren. Onze beto-
gen, van Romer, van Voges en
van mij sloegen in als een bom.
Er is een enorm enthousiasme
ontstaan. Dat hebben we vast
weten te houden.Met dekomen-
de missie alsresultaat".

In Nederland schetste Frie-
drich Zielinski tegenover Haf-
kamp zijn persoonlijke banden
met Noord- Brabant en dehisto-
rische banden tussen Curagaoen
die provincie: "De fraters van
Tilburgen dezusters vanSchijn-
del hebben op Curagao pio-
nierswerk verricht op het gebied
van hetonderwijs. Veel Curaga-
oënaars hebben oponderwijs- in-
stellingen in Brabant hun ken-
nisuitgebreid. Ook ikheb datge-
daan, furagaoënaars en Bra-
banders liggenelkaargoed".

BANDEN
Een belangrijke factor voor de

Brabanders om zich verder op
Curagao tekomen oriënteren is
het feit, dat Curagaose families
vaak persoonlijke banden heb-
ben met handelsfirma's in in het
Caribisch gebied en in Latijns-
Amerika. Dikwijls tot op presi-
dentieel niveau toe. Zo was de
voormaligepresident van Pana-

ma,Delvalle, familie van de Cu-
ragaose Delvalle en was devader
van de vroegere president van
Costa Rica, Oduber, op Aruba
geboren. Ook het feit, dat gedu-
rende de afgelopen twintig jaar
iedere Venezolaanse president
Curagao heeft bezocht, maakte
diepe indruk.

...Curagao maakt furore bij de
Brabantse exporteurs en indus-
triëlen, in het bijzondervanwege
de schitterende en goed geoutil-
leerde containerhaven...

ERICH ZIELINSKI

Vermoedelijk weinig ontslagen

Streefdatum integratie
DWD en Kodela: 1 juli

WILLEMSTAD — Op 1 juli
van dit jaart dient deintegra-
tie tussen deDWD en deKode-
la een feit te zijn. Dat werd
gisteren bekend gemaakt tij-
denseenbespreking inhetbe-
stuurskantoor, waaraan de
vakbond voor overheidsper-
soneel, ABVO, en de Bond diTrahadornan di Gobierno,
BTG, degezaghebber, enkele
gedeputeerden en enkele
diensthoofden hebben deel-
genomen.

De vakbonden hadden de in-
tegratie eigenlijk al tot stand
willen zien komen per 1 maart,
maar die datum werd niet ge-
haald. Zo deelde ABVO- voozit-
terFrits Brito mee. Bij het over-
legwas ookKodela- directeurdrs
Mario Evertsz aanwezig, eve-
nalshet hoofd van deeilandelij-
ke accountants- dienst Ivan de
Windt.

Zoals de Amigoe gisteren
reeds meldde, zijn devakbonden
inprincipe niettegen deintegra-
tie, die bedoeld is om het pro-
bleemrond deinningvanwater-
rekeningen opte lossen.Momen-
teel zijn er tal van belemmerin-
gen omtekomen toteen adekwa-
te inning van achterstallige wa-
ter- nota's, dieeen totaal bedrag
van 102miljoenguldenvormen.

COMMISSIE
Volgende week zal een com-

missie worden benoemd, die alle
konsekwenties van deintegratie
van DWD en Kodela zal onder-
zoeken en begeleiden. Die com-

missie zal dan devakbonden ook
antwoord dienente geven opalle
vragen rond de samenvoeging.

Gisteren werd ookbekend, dat
door de integratie het perso-
neelsbestand van Kodela zal
worden uitgebreid met ongeveer
tweehonderd werknemers. Bij
DWD zijn momenteel ongeveer
250 mensen werkzaam. Brito:
"Dat betekentniet, datdanonge-
veer vijftig mensen op
'wachtgeld' gezet zullenworden,

wanter is eengrootaantalperso-
neelsleden dat met pensioen
gaat. Dus er zullen maar heel
weinigontslagen vallen".

De bereidheid van devakbon-
denom mee tewerken aan dein-
tegratiebetekent niet"datwe al-
les zondermeer zullen accepte-
ren. We willen precies op de
hoogte zijn van de criteria, die
aan de integratie zijn gesteld".
Totzover Brito.

Prijsvraag
Fo'iKompas

RECHTSZEKERHEID
Met nadruk is in Noord- Bra-

bant ook naar voren gebracht,
datopCuragao sprake isvan een

enormerechtszekerheid, datCu-
ragao nog steeds deel uit maakt
van hetkoninkrijk. Friedrich:
"Dat we succes hebben gehad,
spreekt uit het feit, datwein de-
cember met elkaar hebben ge-
sprokenen daterinmaartal een
missie naar Curagao gaat. De
economische tegenslagen heb-
ben Curagao de laatste jareneen
negatief beeld bezorgd. De mis-
sie is mede bedoeld om datbeeld
bij deBrabantse industrie uit te
wissen. Hopelijk gaater daarna
een nog grotere missie naar Cu-
ragao".

Het Brabantsegezelschap zal
in maartin hetLas Palmas hotel
verblijven. Gastheren zijn: Cu-
rinde (tevens coördinator), CPS,
"'PA, ITC, KvK en het Be-
stuurscollege van Curagao. Met
name gedeputeerde Agustin Di-
az heeft zich persoonlijk ingezet
omhetverblijfvan de Brabantse
exporteurs en industriëlen tot
een succes te maken.

WILLEMSTAD —De carna-
valsgroep Fo'i Kompas heeft in
samenwerking met deKLM een
prijsvraag georganiseerd. In de
kranten van vandaag staan vier
vragen vermeld, die betrekking
hebben op de Gran Marcha. Ui-
teraard dient men voor de be-
antwoording van de vragen de
praalwagen en de groep van Fo'i
Kompas goed in de gaten tehou-
denals dievoorbij trekken.

De hoofdprijs bestaat uit een
KLM- ticket naar Amsterdam.
Voorts zijnernogleukeprijzen te
winnen als reiswekkers, badla-
kens en zonneschermenvoor ge-
bruikin deauto.

De groepFo'iKompas viert dit
jaarheteerste lustrum.De groep
is herkenbaar aan defolkloris-
tische kleding uit Bali. De kle-
ding wordt toegelicht in ver-
scheidene talen, zodat de toeris-
ten, die de groep bekijken ook
kenniskunnen maken metBali.

AMT-certificaten
WILLEMSTAD—Donderdag

vond in hetZeelandia Business
Centre de uitreikingvan certifi-
katen plaats aan de 70 deelne-
mers die in 1987 een training
volgden van deAssociation for
Management and Training
(AMT).

Er werden certificaten uitge-
reikt voor de trainingen: 'Prak-
tisch Leidinggeven', 'Ge-
sprekstechniek', 'Face-to-Face
Verkoopvaardigheden', 'Onder-
handelen'envoor 'Beoordelenen
hetFunctioneringsgesprek. De
deelnemerswaren afkomstiguit
allerlei sectoren, zoals banken,
verzekerings-bedrijven, import-
en export- bedrijven, adviesbu-
reaus, produktie- enwinkel- be-
drijven.

AMT richt zich op vaardig-
heids- trainingen die leiden tot
beter functioneren in de prak-
tijk- situatie. De aanpak van
AMT bestaat, naast een stuk af-

gemeten kennis- overdracht,
vooral uit het oefenenvan prak-
tische vaardigheden. Deze aan-
pak met een nadruk op "naast
kennen, ook kunnen" is enorm
goed aangeslagen bij de deelne^
mers.

De training consultants van
AMT, drs. J.Stok en drs.M. Bos-
nia, zullen ook deze trainings-
formule handhaven. Daarnaast
komt AMT dit jaarweer meteen
aantal nieuwe produkten, zoals
een praktijk gerichte "Leergang
Marketing", een "Leergang
Middle Management" en een
computer based simulatie "Fi-
nancieel Management".

Eind februari gaat het prog-
ramma van open trainingen
weer lopen, met alsstart detrai-
ning Praktisch Leidinggeven
(23en 24februari). Verderzijner
bij diverse organisaties al een
aantal in- company trainingen
van start gegaan.

Particulieren nemen
controle scheepsbouw

over van overheid
WILLEMSTAD — Voort-

aan mogen particuliere ge-
specialiseerde bureaus de
keuring van materialen voor
scheepsbouw voor hun reke-
ning nemen. Eveneensmogen
zij toezichthoudenop denale-
vingvan debouw- voorschrif-
tenvoor boten. Deze taak zal
dan niet langer meer in han-
den liggen van de scheep-
vaart- inspectie. De inspectie-
dienstkrijgt alleenderappor-
ten van de particuliere bu-
reaus aangeboden teneinde

certificaten afte geven.Dit is
dezeweek in deRaad van Mi-
nisters besloten.

Met de nieuwe landsverorde-
ning vervallen enkele oudere
verordeningen. Deze wets- arti-
kelen waarin bepalingen waren
opgenomen over de constructie,
beveiliging, beproeving en het
onderzoek van stoom- en
damptoestellen aan boord van
schepen, maakten een onder-
scheid tussen dergelijke toestel-
len aan boord van Nederlandse
en die aan boord van Neder-
lands- Antilliaanse schepen.

Voor de Nederlandse schepen
golden deregels van de erkende
particuliere onderzoekings- bu-
reaus. Voor de schepen met een
zeebriefvan deNederlandse An-
tillen gold een lands- verorde-
ning.

Daar demeesteschepen tegen-
woordig onder toezicht van er-
kende particuliere onderzoeks-
bureausworden gebouwden uit-
gerust, zijn er algemeen gelden-
deregels diehierbij gehanteerd
worden. Deze regels worden re-
gelmatig doordeonderzoeks-bu-
reaus aangepast aan de interna-
tionale veranderingen op
technisch gebied.

Dat is de reden ervan dat de
regering besloten heeft niet lan-
gerzelfbij wet zaken teregelen,
met daarbij de noodzaak de wet-
gevingregelmatig aan te passen
aan veranderingen, maar het
toezicht op de bouw van
scheepsrompen en machine- in-
stallaties over te dragen aan de
onderzoeks-bureaus.

Spantenbier voor
Burger hospitaal

WILLEMSTAD — Vrijdag
viert de Stichting Monumen-
tenzorg hetheuglijke feit dat
bij de restauratie van het
voormaligeBurger-hospitaal
in de IJzerstraatte Otraban-
dahethoogstepuntis bereikt.
Dan wordtop het werk span-
tenbier geschonken. Tegelij-
kertijd zal de commissie 'Ou-
de Straatnamen in Otraban-
da' het oorspronkelijke
naambord 'Tumba Kuarto'
onthullen. Na de voltooiing
van de restauratie-
werkzaamheden zullen in de
gebouwen acht wooneenhe-
den worden gecreëerd.

Hetproject, waarvan detotale
kosten ongeveer 800.000 gulden
bedragen, wordt gefinancierd
uitsociaal-economische ontwik-
kelingshulp. Medio 1987 is met
derestauratie van deze histo-
rische gebouwen begonnen. De
verbouwings- werkzaamheden
worden uitgevoerd door A.W.A.
LenderingN.V.De architectis J.
Corstjens. Als alles volgens de
plannen verloopt, zal derestau-
ratie in augustus gereedkomen.

Het Burger- hospitaal is de
voorloper geweest van het huidi-
ge St. Elisabeth Hospitaal en
heeft van december 1854 tot fe-
bruari 1857alszodanig gefuncti-
oneerd. Tijdens de gelekoorts-
epidemie in 1855 en de dysente-
rie- epidemie in 1856 hebben
drie zusters Franciscanen de
ziektegevallen in ditziekenhuis
verpleegd. In 1916zijn degebou-
wen aangekocht door deLoge
Igualdad, wat een onderdeel is
van de Rotary- organisatie.
Sindsdien zijn de gebouwen in
gebruik alswoning- eenheden.

In 1985heeft deStichting Mo-

numentenzorghet complex in ei-
gendom verworven. Na voltooi-
ing van de werkzaamheden zul-
leneen aantalvan dehuidige be-
woners naar de gerestaureerde
panden terugkeren.

Jacky Voges
voorzitter VBC

WILLEMSTAD— Het be-
stuur van de Vereniging Be-
drijfsleven Curacao (VBC)
heeft E. (Jacky) Voges, op
voordracht van Mario
Evertsz, bij acclamatie tot
nieuwe voorzitter gekozen,
nadat Evertsz als zodanig is
afgetreden. Evertsz zal voor-
alsnog alsbestuurslid van de
VBC aanbüjven.

In zijnontslagbrief, gedateerd
12 februari, zet de afgetreden
VBC- voorzitter deredenen voor
zijnontslaguiteen.HetVBC-be-
stuurbestaatnuuitJackyVoges
(voorzitter), PeggyRomer (vice-
voorzitter), Boy Bakmeyer (se-
cretaris) en Eduardo Ribeiro
(penningmeester).

Overige bestuursleden zijn:
Deanne Chemaly, Archibald
Dick, Piet Eddine, Mario
Evertsz, Alfred Moron, Rivo
Trappenberg en Oswaldvan der
Dys.

WILLEMSTAD—In hetradi-
oprogrammavan EnfasisRadial
zal Erquimo Alberto vertellen
over zijn 28- jarigeloopbaan als
leraar in het technisch onder-
wijs.Albertozalondermeerpra-
ten over zijn beroeps- keuze en
het verschil tussen leerlingen
vanvroeger en nu.

r^^ BESTE TOERISTENVRIEND
W/mmm. Wij weten dat U bij het aanbevelen van «m^vs/GrrZ een modezaak aan een toerist ook over-
m ftjSrw/grf wil zijn dat deze toerist een °pti^& H
S\^*male sendee krijgt.

m Niet alleen met kwaliteitsgoederen en re- jj
delijke prijzen maar dat hij ook met een
glimlach en met veel geduld, heel vrien-
delijk behandeld wordt.

Wij van THE NEW AMSTERDAM STORE
kunnen ditgaranderen.

Bovendien zal onze zaak in de Breede-
straat tot eind april ook in de middag-
uren geopend zijn.

The Voorde allerbeste service

ncuu Aruba en
om/terdom /tore Cura<?ao
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J|) MAS./A PANKI, ö|
«J NOS TA GRAVICI KENTER E PUEBLO PI ARUBA (u
<5f CU PURANTE /5 ANJA A RESPALPA ARUBA SU Y^J
5a PROME HOME CENTER, CUAL A f/ACI CU AWE /$
W HOS TA ESUU MHO SURTI I PI MAS GRANPI Wf
JU PEN TUR SENTIPO PI E PAEABRA. MASffA MASf/A Xp
lift) PANKI I 80SÖ POR SIGUI CONTA CU (j$|y NOS PA FUTURÜ COMO E HOME CENTER Nfc
Qf\ PI CALIPAP, SERVICIO I BALÖRNAN SUPERIOR. /&

*f GERENCIA V PERSONAL DI Y^*]) (iyg)[ B.J. ARENDS & SONS INC. (|
£^ /of© BRENCHIE'S ORANJESTAD HOME CBNTBR *p
W "SI BO NO POR HAVE NA BRENCHIE, BO NO TIN MESTER DI DJB" \^

SERVICIO SPECIAL .... 24 ORA PA D1A.... 7 DIA PA SIMAN

NA ARUBA!! j?jf
OFRECIENDO POSIBILIDAD PA: jfyf&£&

i 1 N°
* Deposita y Lanta Placa o

[*\ Pidi Chequeboek Nobo

* 1 Paga cuenta di awa, luz y telefon

[ » j Pidi pa bo estado di cuenta

r—n Haci transferencia di bo cuentaI—J Coriente pa cuenta di Ahorro

Of*] Servicio di "Quick Cash"

Pa mas informacion riba servicio
di BANCOMATICO acudi na un di nos

oficinanan:
r^\ r^ r^\if UII I ■ CARIBBEAN

rv XX MERCANTILE
I yipr BANK N.V.

Servicio moderno pa hende moderno
den un pais moderno

mmmÊm^^^^mÊmmmmmwm^^mi^ÊmmmÊÊliÊÊmmÊm^^

t Carnavalsfoto's kijken :
by: Checkpoint Color

Columbusstraat
ook in Amigoe-etalage! "

leckpoint Color is morgen vanaf 8:30 uur geopend.

f
B.J.ARENDS & SONS

jtr BRENCHIE'S HARDWAREL O'STAD & SAN NICOLAS
\^ 4? "EXT. LADDER CENTER" J

\ ~ARUBANDAILY~ j
ENTERTAINMENT j

< | J*slft*MMMjG*~. bondag na afloopvan de Parade: Post Parade Party !»\ dYnPTiKiIS met muziek van orkesten en brassbands. Gezellige Car-. /

i navals sfeer tot vroeg in deochtend. )

11 a^ Vbent welkom. ji

\ LG. Smith Blvd. Ga/pQT& P"S9A j
<> Oranjestad, Aruba. AWWSSA !'!| Detopnightclub TAKE AWAYTEL: 33541 i|
|! van Aruba. Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. >
> êf^k\ GOLDENTULIP \) H ■ if*\ll ARUBA CARIBBEAN <!' Js^^- VIrj RESORT & CASINO <11 "S^=:==- Vlt^FANDANGO NIGHTCLUB S
< Floating Restaurant proudlypresents: ><i J\ A / t the one and only >Bflli HERB REED j
i .. . , « _. from theoriginal >11 onderdirectieLeny&Eduardo platters »11 Ellis. with hiscompany of9 artists ,'

ji Open: 11.00-middernacht. andmusicians ,'
i! Happy Hour: 6.00-8.00 Taly daily curtaintime 10.30 p.m. ],
l Wever. except Mondays >
i Zakenlunches: o a Clubopen,rom9:oopm-''" 2:ooa-m- 0' v.»«: d_~m» ui' "»._ Cover charge show-time$7.50 min. 2 drinks ( Jj, NaSSIRameS en Verse VIS. Forreservations please call 33555 |[

j! Gezellige sfeer, goede service ~'|
) vindt Uin Wijverwachten Uvoor lunch ]!
j! RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR !»

«' r\ m /O (6.00-7.00) of dinner (18.00- (i
j! SS^/y 23.00). !;
ij €Mï2l|Jl&fötM Telefoon 22977 of 27833. j[
]! Boulevard
ji Theatre DRIVE-IN
j! T" XT TODAY j!

S lUUAY »*#*******************<'
!' NO MOVIE $
<. **#*****♦■*************>

Ji NO MOVIE i\

: FOR SALE
Oceangoing

CATAMARAN
■ sleeps 8,carries over 20 persons.- Mahogany/fiber, custombuiltChoy Lee design.

Two Proctor masts, An. aluminium It.st. rigging (oversize). In very
good condition.

Excellent for charters.Price $59.000,—
■ Information Tel.: 21918—ARUBAI —-I "-■ '^r^Sfh^ TRAD,T,E

KWALITEIT
LL ry^s\ zeker met
"%\\ Valentine dag

■ \a. en
1 \l Carnaval

eim I
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When Is A Clinique Bonus A
"Super Bonus'?
When It Includes SIX Clinique Favorites!
This One Does. And It's Here NOW.
"SuperBonus" isyours with the purchase oftwo
or more Clinique products. FromFebruary 10
thru February 20&, 1988.
You may betempted tostashthese littleportables awayfortravel. You'll probably
betempted todip intosome right away. In any event,you're sure towant them
a 11...so, all you have todo is choose twoormoreClinique products and these six
super-workersare all yours.

In n \
ji. JL '«f

CLINIQUE niNtOIIF v'
rinse-off V>M I IV^Vlt. ,-, %...,».

Rinse-Off MakeupSolvent Thequick-change artistforquick eye makeup changes.
Nooil. Norub..
ClarifyingLotion 2. Clearsoffdead skinflakes so fresher skincan show.
Dramatically Different MoisturizingLotion. Super "drink"all skinsneed.
PlumRedRe-Moisturizing Lipstick. Super colour.Holds its line. Looks dewy.
Daily Nail Saver. Noformaldehyde. Helps preventchipping, breaking.
Lucite Eyebrow Comb/Brush.Puts brows in theirplace. A Clinique Extra!
One to aCustomer.

Allergy Tested <^SC/CS
100% Fragrance Free

ZATERDAG 13 FEBRUARII9BBAMIGOE
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en niet in Trinidad, zoals altijd
gedacht wordt, bracht hevigere-
acties in Trinidad teweeg.

Het is echter een feit, datmen
niet met zekerheid kan stellen
waar de calypso is geboren. Dit,
aldus deetno- musicoloog uitTo-
bago, J.D. Elder, doordat de ka-
lindas,waarvan men zegt datzij
de basis vormen van decalypso,
ook elders in het Caribisch ge-
bied bekend zijn. Deze kalindas
waren zowel de liederen die ge-
zongen werden tijdens het
vechten met stokken als de
dansvorm die hiermee gepaard
ging. Zij hadden vaak betrek-
king op hetconflict tussen goed
en kwaad en werden begeleid
door instrumenten zoals de
trommel, de koehoorn en de
schelp van een schelpdier.

CALYPSO
VOORLOPER VAN TUMBA

CALYPSO
Voorloopervan
TUMBA

De Calypso uit Trinidad is
beïnvloed door de komst van
Franstalige immigranten die
zich aan het eind van de negen-
tiende eeuw vestigden in het
land. Vandaar datdeoudeTrini-
dadiaansecalypso's ook in het
Frans- creools werden gezongen.
Het Carnavalfeest heeft verder
deze muziekvorm helpen ont-
wikkelen. In devóór- emancipa-
tie periode was carnaval in Tri-
nidad een happening van de
blanke creoolse groep, welke na
de emancipatie overgenomen
werd door de pas vrijgeworden
Afrikanen. Carnaval werd toen
gevierdmethetzingenvan liede-
ren, het dansen op de straten en
het vechten met stokken.

In deze periode werden vaak
de frustraties gemanifesteerd
van de groep, diena de emanci-

TRINIDAD
Trinidad kan zich echter be-

roepen ophetfeitdat zij eenenor-
mebijdrage heeftgeleverdtot de
studievan decalypso en ook dat
zij een belangrijke rol heeft ge-
speeldin deinternationalisering
van dezemuziekvorm. Op Cura-
gaozijnvoornamelijk de uit Tri-
nidad afkomstige calypso's be-
kend.

Volgensinformanten werdhet
Carnavalsfeest meer gedaan om
bet vermaak danom de schoon-
heid en luxe. Men verkleedde
zich metoude spullenen maakte
Seen extra kosten voor het car-
naval. Hetwerddaaromook door
sommigen genoemd "Carnaval"ji Pana bieu" (Carnaval van ou-
de kleren).

Dit wordt ook beaamd in een
artikel van de Amigoe van 5
!öaart 1973, dat zegt dat in dat
Jaar de carnavals- optocht met
sProngen vooruit is gegaan. Nie-
mand haalde het nog in zijn
boofd om zoals bijvoorbeeld vier
Jarengeleden noggebeurde, zon-
der goed verzorgde kostuums
toee te doen. Men kon constate-ren datde groepen iederjaarlux-ueuzer werden.
, Dus in de carnavals- geschie-
denis van Curagao heeft de ca-
'ypso tot een bepaalde periode
?en belangrijkerol gespeeld als
begeleidings- melodie, ten geho-re gebracht dooreen steelband.

Een artikel in de "La Cruz"
vanfebruari 1969vermeldde dat
een grootdeelvan departicipan-
ten in het Curagaose carnaval
«lensenzijn uit deEngelse Cari-
ben en de Nederlandse Boven-
einden, die aldus de schrijver,
bekend zijnmethetcarnaval. Hij
vervolgde verder, dater meer lo-
kale mensen betrokken moesten
J"akenbij het carnaval, teneinde
bet alseen toeristische attractie
!*bevorderen, zoalsAruba dit al
Jaren deed.

. De calypso bleefnog enige
Jaren daarna als onderdeel
van het carnavals feest be-
staan. Zo werd er in 1971 toten met 1973 naast een tumba
contest ook een calypso con-test gehouden. In 1971 en in1973 won de calypso- zanger
Jimmy Richardson dit con-
Jest, terwijl in 1972, wijlen
Dodo van Dinter dit contestwonmetzijneigencompositie
Flick Blackman".
Hetfeit dat het carnavalsfeest

°P Curacao in dezeperiode de ca-
lypso als begeleidende melodie
?ad, was op zich niet vreemd.vóór 1971 was diteen activiteitvan voornamelijk Engels- spre-
idde immigrantenuitde eilan-denin deomgeving. De mannen

rkten hiervoornamelijkbij de
önell en de Mijnmaatschappij,
terwijl de vrouwen onder hen
grotendeels als dienstboden
Werktenbij o.a. Nederlandse ge-
zinnen. 30 MEI

Papa Godettisamanwe'llnei
va forget
Papa Godettisamanwe'llne-
va forget
Whenitcome toNita,hetried
hisbest
But Mr. Brown havethem pe-
ople going
round andround.

Hij vervolgt en zingt:
The30th ofMay, it is here to
stay
The 30th ofMay, it is here to
stay
When they burn down that
place
Andthey turn downmyplace
Andtheyburn downa bigbig
building also
Ifyou don'tknow.
Tot deze categorie calypso's

kan men ookRudy Plaate's lied
"Dr. Claude Wathey" rekenen.
Dit lied werd in 1985 gemaakt
naar aanleidingvan een onte-
vredenheid over de toenmalige
politieke situatie.

Een calypso met een politieke
inslag is die van Jimmy Ri-
chardson "Papa Godett, welke
naar aanleiding van de opstand
van 30 mei 1969 is gemaakt. In
dit liedprijst dezanger depoliti-
cus Wilson "Papa" Godett voor
zijn aandeel in deze opstand. Te-
vens geeft hij enkele aspecten
weer van deze gebeurtenis en
zijn visie hierover. Hij zegt:

patie in een slechtesocialeposi-
tie bleef. Niet zelden werden tij-
dens de carnavalsperiode, ver-
nielingen aangebracht aan be-
zittingen van de elite- groep en
werd dit moment aangegrepen
om hevigekritiek te uitenop de
machthebbers. Het was daarom
ook een tijdlang verboden om
carnaval tevieren.

topongno black djinga.
De voorgaandezijn slechts en-

kele van de diversecalypso's dieer op Curagao gemaakt zijn. Bij
hetverzamelen hiervan, dateen
immens werk was, kon men
duidelijk zien dater weinig inte-
resse bestaat voor dat aandeel
van onze cultuur, die bijgedra-
gen is door de migranten diezich
opCuragao in detwintigste eeuw
vestigden. Dit terwijl ook zij een
belangrijkerol hebben gespeeld
in de sociaal- culturele ont-
wikkeling van de Curagaose sa-
menleving.
De gebruikmakingvein deca-
lypso door lokale mensen als
expressie- middel is hiervan
een voorbeeld. Het geeftblijk
van een cultureel dynamis-
me, waarbij niet inheemse
cultuur- uitingen worden in-
gelijfd, bewerkt en aange-
past. De Papiaments- talige
calypso's zijn bewijzen van
deze creativiteit.

I then look at she and smileand saidIwill
Because Iwas so happy
Is a long time Inever use the
mortar

Couldyou pon this djingafor
mi

Shesaid: Mista doyou have a
mortar

Soshecomeround thetown by
me

WILSONFRANS
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wordt toegepast. Metaforische
uitdrukkingen dienen hier om
dingen te zeggen die niet in het
openbaar gezegdmogen worden.
Dit kan het gevolg zijn van de
heersende regels met betrek-
king tot demoraal, maarook als
gevolg van situaties, waar me-
ningenen opvattingen van men-
sen worden onderdrukt.

JimmyRichardson zingt:
Wella ladyhad-some djinga
But she didn't have the
mortar

Bunita sukara takambia bai
bini

"Mamachi o no" gaat om een
man die uitgenodigd is voor een
etentjebij zijn vriendin en haar
moeder. Tijdens het eten ver-trouwt hij dezaak niethelemaalen geeftwat van het eten aan dehond. En warempel hij had ge-
lijk. De hond loopt regelrecht
naarhetstadhuisomtetrouwen.Mamachiakombidami nako-

mementu
Sinta namesakv miBunitaTayó disópikv dömplin
Un tayó rant rant di Johnny
cake

MAN-VROUW
De man-vrouw relatie wordt

ookin deCuragaose calypso's be-
zongen. Boy Margaritha's "Ma-
machiono" is eréén van. Dit lied
geeftblijkvan deonrust dieerbij
deman heerstom buiten zijnwil'
ommeegesleurdteworden in het
huwelijk. Devrouw wordt ervan
verdacht allerlei middelen,
waaronder ook bovennatuurlij-
ke, te gebruiken omhaar doelte
bereiken.

Fowl doesrun awaywhenyou
treating them bad
Whathappen toyou
Woman, you can run away
too?

Cat doesrunaway, dogs does
runaway

"Singing Francine spoort
vrouwen aan die door hun man
mishandeld worden,er nietmeer
inte berustenen tot actiesoverte
gaan. Zij zegt:

"MightyTerror"bezingtditlot
in het lied "Chinese children":

Ahfuss as shameah don 't teil
nobody
Chinese children callingme
daddy
Iblack like jetand shejustli-
ke tarbaby
Still, Chinese children cal-
lingme daddy.

Hetzelfde lotwordt in deMighty
Sparrow's "Child Father" be-
aamd:

Look your daddy, don'tpoint
atme
Callyour daddy, child, and
tell himyou hungry
So muchready-made children
ah gettingahsoafraid
Ah don't know who is my
friend ormy enemy.
Calypso- zangers, zoals"Black

Stalin", presenteren devrouw op
een meer positieve wijze. Ook
vrouwelijke calypsonians heb-
ben de laatste tijden deze mu-
ziekvorm aangegrepen om hun
groeiendebewustwording te ma-
nifesteren.

Een tweede belangrijke ei-
genschap van de calypso, welke
vaak het punt van kritiek vormt
voor critici hiervan, is de nega-
tieve presentatie van de vrouw
in deze liederen. In dit soort ca-
lypso komen veel toespelingen
op liefdeen seksvoor, waarbij de
calypso- zanger zich als een vi-
riel persoon met enorme sexuele
potentie opstelt en waarvoor
geen enkel vrouw meer veilig is
Het vaderschap als resultaat
van deze sexuele affaires wordt
heel vaak ontkend, waarbij de
zangerhetfeitbenadrukt dathij
is bedrogen door een vrouw, die
met Janen alleman sexuelerela-
ties had.

The poorer class still
oppressed
The eliteclass at the best
That is what Icall treachery
By the neocolonials ofthis
country.
Vele historische gebeurtenis-

sen hebben hun sporen nagela-
ten in decalypso. Voordehistori-
ci en sociaal wetenschapperszijn
deze dan ook een belangrijke
bron van informatie. De betrok-
kenheid van decalypso's met so-
ciale en politieke problematie-
ken overschrijdt zelfs de natio-
nale grenzen.De invalvan Mus-
solini in Ethiopië, de Zuidafri-kaanse Apartheidspolitiek zijn
allemaal onderwerpen geweest
voor de calypso's.

debevolking wanneerhij in het-
zelfde lied vervolgt:

CARIBEN
De calypso, de authentieke

Muziek van deEngels- spreken-
de landen in het Caribisch ge-
Dled, is vrijintensiefbestudeerd,
baarbij niet alleen gekeken is
ftaar de sociale en culturele
waarden van deze muziekvorm,
"naar ook naar de economische
oetekenis ervan. Het wordt alseen nationale eigenheid be-schouwd door deze eilanden,
Waaronder ook de Nederlandseöoyenwin(jen

_
Velehiervan beschouwen zich

**? de bakermat van decalypso.
~ltkan gepaard gaanmet de no-
r'ge discussies, zoals bijvoor-
beeld de polemieken, ontstaan
öaar aanleiding van een paper,
Welke in januari1986 gepresen-
teerd werd door een participant

Barbadosaan hetcalypso- se-
minar in Trinidad. De bewerin-gen van deze participant dat decalypso in Barbados is ontstaan

VOLKSKLASSE
Fundamenteel is de calypso

een expressiemiddel van de
volksklasse en diewerd alszoda-
nig dan ook ondergewaardeerd
door de gevestigde klasse. Heel

vaak is de calypso ook blootges-teld geweest aan formelesancties en censuur. Deson-danksheeft de calypso zich tochweten te handhaven zonder zijnrol te verliezen als verwoordervan publieke opinies. Machts-misbruiken onrecht worden ont-huld. Dingen dieer fout gaan inde samenleving worden aan dekaak gesteld en bekritiseerd,
zonder onderscheid te maken!
Zelfs leden van hetKoninklijk
huis komen er niet onderuit zo-alsblijkt uit decalypso:

Is love, love alone
thatcausedKing Edward
to loosehisthrone.

TAMBU
Het becommentariseren van

sociale en politieke situaties,
welke vaak met een kritische
kanttekening gepaard gaat, is
één van de belangrijke kenmer-
kenvan decalypso. Inditopzicht
lijkt de calypso op deCuragaose
tambu, waarbij ook vermeld
dient te worden dat evenals de
tambu, de calypso spontaan ge-
creëerd wordt met metaforische
beeldspraken. De calypso
"Who's land is this" door de
Mighty Duke in 1976 gemaakt,
weergeeft het gevoel van een
machteloosheid ten aanzienvan
debestaande sociale situatie:

You tellme this land is mine
But Icatchingmy behind
Your eliteclass livingfine.

The Mighty Duke verwoordt de
meningenvan een grootdeelvan

Ponemipensa yen kos
Ma pone ekuchara dentayó
Bunita a bira turspanté

JimmyRichardson's "Pon the
djinga" (Djinga is gember) geeft
op metaforische wijze weer de
ideeën omtrent de mannelijke
viraliteit. Voor degenen die niet
bekend zijn metditsoort metafo-
rismen, zal het moeilijk zijn de
achterliggende gedachte in dit
lied te doorgronden.

EIa baikranshi baipidikasa-
mentu.

Kombersashon ta bed tabin
Mamacbisukara abira fèdrit
Ora ma duna c kacbo c
Johnnycake

Min'buskadrechi, m'a dunele
ddmplin

Biramikaramira unkachota
baibin

Boy Margaritha, Dodo van
Dinter enRudy Plaate zijnvoor-
beelden van lokale mensen die
hun eigen calypso's maakten.

Een andere bekende calypso-
nian die veel heeft bijgedragen
tot deontwikkelingvan deCura-
gaose calypso is Jimmy Ri-
chardson.Vanhem isbekend dat
hijvoor devuistwegliederenkon
maken over situaties die zich
voordeden. Zoalshetmeestal ge-
beurt, zijn deze liederen als zij
nietmeteen worden opgenomen
ofopgeschreven,weer vergeten.

De Curagaose calypso's kun-
nen ook ingedeeld worden in de
categoriecalypso's diedesociale,
economische en politieke situa-
ties becommentariseren enin de
categorie die de man-vrouw ver-
houding benadrukt.

CURACAO
De meeste calypso's van Cura-

gao, die verzameld zijn, dateren
uit de jaren'60 en '70. Met deno-
digevoorzichtigheid kan gesteld
worden, dat in dieperiode de ca-
lypso vrij populair was onder de
lokale bevolking. Onder de men-
sen diecalypsozongen en creëer-
den, waren ernaast detweede en
derde generatie van de Engels-
sprekende migranten, ook loka-
le mensen.

VRIJHEID
Het gebruik maken van me-

taforen is eenkundigheid, diein
het Caribisch gebied vrij veel
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MABEL
...altijdvan departijalsercarna-
val wordt gevierd, altijd dan-
send, op een calypso of op een
tumba...

NAPA
DE SCHRIJFSTERvan ditartikelover deCALYP-

SOis drsRose Mary Allen. Zij iscultureel anthropolo-
ge, verbonden aan het Archeologisch Anthropolo-
gischInstituut Nederlandse Antillen.

Rose Mary AllenisvoordeAMIGOE-lezersgeenon-
bekende. Eerder schreef zijvoor onze krant aleen ar-
tikel over het 'Sabaoral history project' eneenrepor-
tage in onzeKerstkrant van 1986 over deCuba- gan-
gers.
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Waarde van 'immigranten - muziek' voor
Antilliaanse cultuur nog steeds onderschat

door ROSE MARY ALLEN



rie, mazelen, tetanus, polio efl
trachoom (oogziekte) komen ci
nogeens bij.

De voorzitter van het dorpse^
mite,te vergelijkenmeteen bul'
gemeester, valt de arts bij. De#
door debevolking gekozen voor
man,net als deandereledenva»
hetcomité lidvan de Vietnamese
communistische partij, be-
schouwt het toezicht op het 11'
chamelijk welzijn van de
dorpsbewoners ook tot zijn taak
Medicijnen zijn gratis verkrijg'
baar maar de mensen betale»
wel het loon van de dokter. Da'
bedraagt slechts 1.800Dongpef
maand, bijna vijf dollar, rede"
waarom dearts er — net als vele
Vietnamezen — een baantje bfl
heeft.

Experts menen dat ditlaatste
een zwakke plek is in het vool
een ontwikkelings- land go*'
dontwikkelde systeem va»
eerstelijnszorg in Vietnam. I'
economisch moeilijke tijde»
schiet het loon van de ge'
zondheids- werkers ernogal eenB
bij in. Het dorp Tuong Giang 19
relatief beter af. Dankzij de pr°"
duktievan handdoeken voor oS
export naar de Sovjetunie, Viet;
nams steun en toeverlaat, hee"
het extra inkomsten die worden
besteedaan publieke werken,zo-
als wegenaanleg waarbij de be-
woners worden ingeschakeld.

* Lepra- patiënten in Vietnam doen oefeningen omhun ledematen weersoepel tekrijgen

Een opgeluchte Van stelt
Dung gerust.Lepra is tegenezen
en hoeft geen misvormingen te
veroorzaken als jeer maar vlug
bij bent, houdt zij hem voor.
Dung, overtuigd door deze diag-
nose, sliktdaarna trouw zijnme-
dicijnen. Hij is na een paar
maanden genezen. Intussen is
Mai dankzij naspeuringen er-
achter gekomen datDung lepra
heeft en zij heeft zich uitgebreid
over deziekte latenvoorlichten.
Uiteindelijk zorgt Van ervoor
datde twee jongemensen elkaar
weer ontmoeten. Eind goed al
goed.

Maaral snelkomt de aap uitde
mouw. Dung toont van een ver-
kleuring op zijn arm, die wijst op
lepra. Dat maakt voor hem ver-
der levenzinloos. In het zieken-
huis wordt hij nog steeds ge-
kweld doornachtmerries, waar-
in lepra-patiënten opduiken met
afzichtelijke misvormingen.
Dung weet zeker dat dit zijn
voorland is. Hij had daaromzijn
baan opgezegd en verdween van
de ene op deandere dag, tot grote
ongerustheid van zijn "aan-
staande" Mai.

DUNGHEEFT geprobeerd
een einde te maken aan zijn
leven. Uit wanhoop, omdat
hij voor zichzelf geen toe-
komst meer ziet. In het zie-
kenhuis waar hij na zijn mis-
lukte zelfmoord- pleging ligt,
is het iedereen een raadsel
waarom Dung, een op het
eerste gezicht kerngezonde
jongendie nog een heel leven
voor zich heeft, niet meerver-
der wil. Hij wil er met nie-
mand over praten, ook niet
met Van, de verpleegster die
voortdurend aan zijn ziekbed
is te vinden en hem probeert
op te monteren.

pra zich in 1964. Maar omdat hij
er vroeg bij was, heeft de ziekte
weinig sporen nagelaten. Hij
kreeg eerst Dapsone, maar slikt
nu 24 maanden lang MDT, zoals
bij deze geneeswijzegebruikelijk
is. Hij is in Qua Cam om-
geschoold tot kleermaker. Met
een brede glimlach laat hij de
door hem vervaardigde over-
hemden en broeken zien. Zijn
toekomst lijktverzekerd.

Maar het merendeel van de
40.000 geregistreerde leprapa-
tiënten in Vietnam wordt ge-
woon thuis behandeld. Slechts
tien procent — ongeveer 4.000
tot 5.000patiënten —is opgeno-
men in ziekenhuizen, aldus pro-
fessor Due. De zorg is meestal
toevertrouwd aan gezondheids-
werkers op districts-en dorpsni-
veau. Zoals in Tuong Giang, een
dorp (commune) opruim twintig
kilometer ten noorden van Ha-
noi datruim 7.000inwonerstelt.
Er wonen zeven leprapatiënten,
waarvan de oudste 76 is en de
jongste 44. De MDT-pillen wor-
den vanuit Qua Cam aangele-
verd en eens per drie maanden
worden de patiënten thuis be-
zocht.

Mevrouw Tong is weduwe en
kinderloos. Het leven in haar
dorp, op bijna dertigkilometer
van Qua Cam, was zwaar. De
landbouw- coöperatie voorzag
weliswaar in haar onderhoud,
maar de dorpsbewoners keken
eigenlijk nietnaar haarom, zegt
zij. De familie is in Vietnam de
spil waar alles om draait. Daar-
van had mevrouw Tong onge-
wildpart noch deel. Maar zij laat
ook doorschemeren dat de men-
sen haar als lepralijder links lie-
ten liggen: het stigma. Daarom
bevalt het haar in QuaCam veel
beteren zij hoopt er voor altijd te
kunnen blijven.

een combinatie van drie ver-
schillende medicijnen, krijgt.

Onder de 207 leprapatiënten
die in Qua Cam zijn opgenomen
gaat het voor een groot deel om
oudere en door de lepra invalide
geworden mensen. Zoals me-
vrouw NguyThi Tong(70), die al
ruim dertig jaarlepraheeft. Zij is
behandeld methet "ouderwetse"
Dapsone waardoor de ziekte tot
stilstand is gebracht. Voor het
toedienenvanMDTwas de lepra
al te ver gevorderd: misvormin-
genaan handenen voeten, diezij
met de nodige schroom toont,
leveren hetbewijs.

ptisinft vftii
lepra
in Vietnam
verdwijnt

Hl.itil.jL Avjlyvjl

Nongwas ervroegbij. Zijheeft
alleen wat oppervlakkige be-
schadigingen oprechterarm en
beide benen. Haarkans op gene-
zing is dus vrij groot en zij kan
vermoedelijk binnen enkele
maanden worden ontslagen en
naar huis in deprovincie HaBac,
noordelijkvan Hanoi. Voor som-
mige patiënten geldt datzij ook
om sociale redenen zijn opgeno-
men: zwellingen in het gezicht
zijn afstotend, zoals bij de 17-
-jarigeNgongThiTuan. Maarhet
gezwel rond haar rechteroog is
dankzij medicijnen al flink ge-
slonken.Kleinere zwellingen op
rug en benen zullen uiteindelijk
zo goed als geheel verdwijnen,
beaamt debehandelende arts.

eenvoudige, van bamboematras-
jesvoorziene houtenbedden, met
mevrouw Loan. Zij is de enige
jongepatiënt. In de jaren'50 en
'60, vertelt professor Due, was
het aandeel jonge lepra- pa-
tientjes groot, mede dankzij de
voorlichting op scholen is dat
veranderd. Kinderen vormen
nog maar drie tot vier procent
van hettotale aantallepralijders
inVietnam, datwordtgeschatop
120.000tot 140.000.

BOER
Een 45-jarigeex-leprapatiënt

vier jaar geleden genezen ver-
klaard na een behandeling me*
Dapsone maarnogwelonder toe-
zicht staand, gaat het weer voo*
de wind. Hij is boer maar daar-
naast vervaardigt zijn vrou^i
die overigens ook meewerkt op
het land, handdoeken op hetou-
derwets uitziende weefgetouw
dat in een hoekje van het woon-
vertrek staat. Met behulp va»
burenbouwt hij een tweede ver-
dieping opzijn huis.

De 47-jarige onderwijzer
NguyenDue Thin uit een ander
dorp in Ha Bac is een beetje de
trots van de Vietnamese lepra-
bestrijders. Hij heeft tussen
1978, toen bij hem lepra werd
ontdekt, en 1983 in het zieken-
huis gelegen, "opgeborgen" zeg-
gen sommigen. Dapsone bracht
uitkomst, maar doordat de ziek
tete laatwas opgemerktheeftbil
klauwhanden overgehouden*
Zijn leerlingen schrikt dat nie>
af. Hij geeft op school voor-
lichting en in de provincie lezin-
genover lepra.

Zijn werk vat "meester" Thin
zo serieusop dathij in 1986isuit-
geroepen tot volksheld, een eer
dievoor maar weinig Vietname-
zen is weggelegd. Foto's waarop
hij tezien is samen metvice-pre-
mier Vo VanKiet en Vietnam*
enige kosmonaut Pham Tua»
gaanvan hand tot hand.

Het ontgaat de bui'
tenstaander niet dat de,
artsen van Qua Cambehoor-'
lijk zijn ingenomen met eer»
propagandist als deze gedre-
ven onderwijzer. Zolang er
mensen zijn die aids, een on-
geneeslijke ziekte die het
westen kopzorgen baart
maar Aziërelatief ongemoeid
laat, verkiezen boven-lepra,
is er voor hen nog het nodige
werk aan dewinkel.

Het Nationale Instituut voor
huid- en geslachtsziekten in Ha-
noi, waarvan professor Due —Zue zeggen de Vietnamezen —
directeur is, werkt er hard aan
dit stigma te overwinnen.De al
vaak vertoonde film, die in feite
denodige voorlichting geeft over
wat lepra eigenlijk is, moet daar-
toe bijdragen, net als een
dichtbundel "Dau Phai Nan V"
(Het is niet ongeneeslijk) die de
ruim 60-jarige arts op zijnnaam
heeft staan. Hij heefter duidelijk
plezier in dathijals arts, dichter
en zelfs alsfilmacteur zijn steen-
tje bijdraagt aan de strijd tegen
lepra in zijn land.

Het voorafgaande is nietecht
gebeurd. Het is de strekkingvan
een film "Ban tinh ca" (een lief-
desliedje), die in Ho Chi
Minhstad, het vroegere Saigon,
is gemaakt. In Vietnam, want
daarspeelthetverhaal zich af, is
de angst voor de infectieziekte
groot. De mensen weten vaak
nietbeter oflepra isongeneeslijk
en lepra- patiënten kun jemaar
liever op een afstandje houden.
Een vooroordeel, zegt professor
LeKinh Due, datinVietnameen
hardnekkig leven heeftgeleden,
en dat maar moeilijk valt uit te
roeien.

LIEFDESLIEDJE

De commune beschikt over
een eenvoudig ziekenhuisje (he-
althstation), waar assistent-
dokter Ta Van Ky praktijk
houdt. Behalve dezorg voorde le-
prapatiënten geeft hij voor-
lichtingop het gebiedvan de ge-
zondheidszorg. Hij gelooft in de
mogelijkheidvan uitroeiingvan
lepra in zijncommune, als de au-
toriteiten er maar voldoende
aandacht aan besteden, de eco-
nomische omstandigheden ver-
beteren en de kennis van lepra
wordt vergroot. Lepra lijkt niet
hetergste probleem tezijn,maar
een van devele ziektes diede be-
volking van Tuong Giang pla-
gen. Tuberculose, diarree, difte-

ZIEKENHUISJE
VRIJVANBACILLEN

Patiënten krijgen na opname
ineen aparte "vleugel" geduren-
de drie maanden een intensieve
behandeling metmedicijnen tot-
datzij vrij zijn van bacillen en
geen besmettings- gevaar meer
opleveren. Daarna verhuizen ze
en krijgen ze arbeidstherapie,
met de kans om een beroepsop-
leiding totbijvoorbeeldmanden-
maker ofkleermaker te volgen.
Qua Cam beschikt ook over ak-
kers zodat de patiënten hun ei-
gen voedsel —rijst en groenten—kunnen verbouwen.

Bij de 64-jarige Nguyen Dong
Loi, getrouwd en vader van ne-
genkinderen, openbaarde de le-

aantast is mevrouw Pham, bij
wie de ziekte in 1985 werd ont-
dekt, het gevoel in haar handen
kwijt. Dankzij eenvoudige oefe-
ningen, die zij dagelijks met de
andere patiënten onder toezicht
van een fysiotherapeute doet,
heeftzij datgevoel voor een groot
deel teruggekregen. Met een
lichte atrofie (verschrompeling)
zal zij moeten leren leven. Zo te
zien heeft de vrouw daar geen
problemen mee. Zij heeft het
vooruitzicht weer gezond te
worden.

De pas twaalfjarige Nong Thi
Nhung deelt het ziekenzaaltje,
een rechthoekig verblijfmetvier

"Niets is kostbaarder dan on-
afhankelijkheid en vrijheid".
Deze bekende kreet van wijlen
Ho Chi Minh en een beeld van
hem sieren het terrein van het
Qua Cam leprabehandelings-
centrum. Qua Cam, ruim een
uurrijden van dehoofdstad in de
provincie Ha Bac, doet al ruim
zeventig jaar dienstals zieken-
huis. Sinds 1959 worden er al-
leen nog leprapatiënten behan-
deld. Daarnaast fungeert Qua
Cam als uitdeelcentrumvanm.
dicijnen aan leprapatiënten die,
zoals het instituut in Hanoi zo
graag wil, thuis worden behan-
deld. Het aantal patiënten ligt

#

ruimboven de1.500,van wieeen
deelMDT(Multi DrugTherapy),

HOCHIMINH

Een van diepatiënten isPham
ThiLoan(47). Zij heeft hetgeluk
datzijuitHanoikomten dusniet
te ver van haar gezin — zij is
moedervan drie dochters—ver-
blijft. Omdat lepra de zenuwen

woon thuis te behandelenzonder
dat ze met werken hoeven te
stoppen. Het met dertig bedden
uitgeruste ziekenhuisje her-
bergt bijzondere gevallen, die
voorbepaalde onderzoeks- enbe-
handel- methoden, immunolo-
gisch onderzoek en chirurgische
ingrepen zijn opgenomen. De
duur van hun verblijfvarieert
nogal, van drieazes maanden tot
soms eenjaaren langer.

Een kleine leprakliniekop het
terrein van het instituut van
professor Due lijkt in tegen-
spraak met de doorhem beleden
politiek, namelijk patiënten ge-

KLINIEK

De aids-drieling van Dungu door RENE POELS

HETAANTAL zuigelingen dat inAfrika aan aids sterft
wordt geschat op vijftien procent. Dat betekent dathet
afgelopenjaareen halfmiljoenbaby'saan aidszijn dood
gegaan.De aids- epidemieinAfrikawordtnu al degroot-
ste medische ramp aller tijden genoemd.

aids- virus. Tot voor kort mocht
in Zaïre met geenwoord worden
gereptover de gevreesde ziekte.
Het afgelopen halfjaar is in de

Afrikaanse landen een kente-
ring te bespeuren naar meer
openheid. Schoorvoetend geven
steeds meer regeringen toe dat

aids een nationaal probleem is
dat als eenzwaard vanDamoclej
boven de toekomst van het land
hangt.

heeft dekinderen verstoten. De
vrouwkan het nietaan omdeba-
by's te verzorgen.

Volgens Memisa- arts en aids-
coördinatorPeter Kok is de zui-
gelingen- sterfte door aids nu al
zo hoog dat de winst, de afgelo-
pen jaren geboekt bij het te-
rugdringen van kindersterfte in
deDerdeWereld, alvolkomen te-
niet is gedaan.

gerschap het dodelijke virus op.
De andere helft verliest zeer
waarschijnlijk vroeg of laat de
met aids besmette ouders. De
kinderen worden wees: weer een
anderprobleem.

Amper vier maanden ter we-
reld. Nogeenpaar maanden heb-
ben ze te leven. De drie kindjes
lijden aan aids.Hun ouders heb-
ben de driekinderen minofmeer
verstoten. De moeder van de
drieling is zelfvoedvrouw in het
oerwoud. Honderdenvrouwen in
het noordoosten van Zaïreheeft
zij terzijde gestaan bij beval-
lingen.

Zij had zicherg verheugdop de
komst vanhaarbaby's. De zwan-
gerschap veroorzaakte wel de
nodige spanning.De aanstaande
moeder was met het aids-virus
besmet, waarschijnlijk tijdens
haar werk in de oerwouden. Bij
een bevalling zou zij bloedcon-
tact hebben gehad met een
zwangere vrouw die aan aids
lijdt. Haar drieling bleek na de
geboorte ook besmet. De man

Drie baby's. Een zwarte drie-
ling. Vertederend. De baby's lig-
genopeen stretcher die opdever-
anda staat van het zustershuis.
Beschermd onder een witte
klamboe, een gordijnvan tule om
muskieten- steken te voor-
komen.

Van alle kinderen die via be-
smette moeders worden geboren
loopt de helft tiidens de zwan-

Hetverhaal van de aids- drie-
ling staat niet alleen. Steeds
meer kinderen in de Derde We-
reld worden met aids besmet.
Het aantalzuigelingen datin Af-
rika aan deze ziekte sterft wordt
al op meer dan vijftien procent
geschat. Volgens Memisa, de
grootsteparticuliere organisatie
in ons land voor medische ont-
wikkelings- samenwerking, be-
tekent dit dat er dit jaaralzon
half miljoen Afrikaanse baby's
aan aidszijn gestorven.

LIEFDEVOL
De aids- drieling wordt liefde-

vol verzorgd door de zusters
Franciscanessen van Nijmegen
in Dungu. "Onze drie baby'tjes
zijn constant ziek. Bijna altijd
hoge koorts. Diarree. Doodziek
zijn ze. Arme hummelkes", zegt
eenvan dezusters die dedrieling
verpleegd.

Zaïre, Uganda, Tanzania,Ke-
nia, Zambia, Burundi enRwan-
dazijn landen, diein ditverband

PLATTELAND
De aids-epidemie is een drama

dat zich aanvankelijk in Afrika
alleen voltrok in de grotere ste-
den, maar nu ook de mensen op
hetplatteland teistert.De epide-
miezoals diezich in toenemende
matein Afrika manifesteertver-
schilt van die in het westen. In
Afrika wordt het virus vooral
door heteroseksuele contacten
verspreid en is het aantal be-
smette vrouwen procentueel ho-
ger dan in het westen. Dat geldt
ook voor baby's enkinderen. Het
dodelijkeviruskomt inbijna ge-
lijke mate onder mannen als
vrouwen voor. Het zwaartepunt
van de aids- epidemie in Afrika
ligt in Centraal- Afrika.

In Dungu is onder supervisie
van de universiteitvan Leuven
een onderzoek gehouden over de
aids- situatie. Daaruit is duide-
lijk gebleken dat steeds meer
mensen besmet raken met het

hetmeestworden genoemd.Zo is
uitonderzoek gebleken dattwin-
tig procent van de zwangere
vrouwen in Rwanda besmet is
met hetgevreesde virus.De eco-
nomische consequenties van de
aids- epidemie zullen ernstige
vormen gaan aannemen, meent
Memisa- arts Kok. Veel kinde-
ren waarvan de ouders sterven,
moeten worden opgevangen.
Daarnaast zullen ook veel
kostwinners aan aids sterven
met allegevolgen voor het gezin
dat achterblijft.

Het virus zaaitzich in de stad
steeds verder uit en begint ook
zijntol te eisen in debinnenlan-
den. "Als er op korte termijn
niets gebeurt zal aids debevol-
king hier in Afrika belangrijk
uitdunnen", zegt de Belgische
arts Hugo Cuyckens. Hij is als
geneesheer verbonden aan het
Generaal Ziekenhuis in Dungu.
Een provinciestadje van 25.000
inwonersin het noordoostenvan
Zaïre vlak tegen de grens met
Sudan en Uganda. Het ligt op
2500 km van de hoofdstad
Kinshasa, ruim twee weken au
torijden over slechte wegen.

6INTERNATIONAAL
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nodig dat ook de produktie be-
streden wordt."

Isdit iets waarover u zich echt
kwaadkunt maken?

DE UITTREDENDERECHTER blijft wel als part ti-
me- docent lesgevenaan de Universiteitvan deNeder-
landseAntillen, waar hij persoons- en familierecht en
erfrecht doceert.

RECHTERC.A.A. NICASTIAwerdruim zestig jaarge-
ledenopCuracao geboren. Nahet MULOvolgde hijeen
klerkopleiding, vervolgens legde hij een advocaat- ex-
amen af. Daarna werd hij waarnemend substituut-
griffier, substituut- griffier en griffier. Van 1971 tot
1976studeerdehij in Nederlandrechten. Nazijn studie
werdhij aangenomen bij hetAntilliaanseHofvan Jus-
titie. Na de aanvankelijke functie van plaatsvervan-
gendrechter werd hij in 1979volwaardig lid. Inmei zou
mr Nicastia twaalf jaarbij het Hofwerkzaam zijn.

BIJ HET VOORGOED verlaten van zijn kantoor in
het Stadhuis aan het Wilhelminaplein, zal derechter
ook het lidmaatschap van de Commissie van Toezicht
en Advies voor het Huis van Bewaring en de Strafge-
vangenis op Curacao en de Commissies van Toezicht
enAdviesvoorhet HuisvanBewaringopBonaireenop
SintMaarten opgeven.

TEVENS STAPT HIJ uit de commissie die de juri-
discheaspectenvan de Ontslagwet moestbestuderen.
Minister Winston Lourens van Arbeid en Sociale Za-
ken is al op de hoogte gesteld van dit voornemen. "Ik
vind het niet juistlid te blijven, als ik het bedrijfsleven
inga."

door JOEL LABADIE

Ik erger me aan het bestaan
van grote bases in de binnenlan-
den waar drugs worden bereid,
en aan rechters die niet optre-
den. Ik denk daarbij aan landen
als Colombia, Brazilië, Peru en
Bolivia. De internationalenar-
cotica- recherche van Interpol
heeft achterhaald dat er in deze
landen banden bestaan tussen
guerrilla- troepen en drugsko-
ningen. Dan vraag jejeafwat er
van detoekomst moet worden..."

Nicastia doetzijn armen over
elkaar, houdt zijn adem in en
weegtzijnwoordenafalvorens ze
uit te spreken: "...Het werktirri-
terend... .

zwaar zijn, omdatzij voor het le-
ven benoemd worden."

dat Nederland — vroeger
althans, hoehetnu isweetik niet
precies — wapenbezit zwaarder
strafte danwij hier doen." Moeteen rechter behalve eelijk

ook emotieloos zijn?
Bij eenzitting zalhetongetwij-

feld voorkomen dat u recht-
spreekt over bekenden ofrelaties
van bekenden. Hetis tenslotte een
klein eiland. Hoe onpartijdig
kunt u danzijn.?

"Ik zou eerder willen spreken
van standvastigheid en onpartij-
digheid."

Maar ik kan me indenken dat
een rechter soms boos wordt op
een verstokte delinquentofmisse-
lijk wordtvan een gruweldaad.

"Ik bedoel het laatste, want
overal waar geld rolt, komt cri-
minaliteit nooit tot een einde.
Neem bijvoorbeeld de handel in
drugs. Internationaal is men er
na de Tweede Wereldoorlog wel
in geslaagd gezamenlijk de oor-
logsmisdadigers aan te pakken,
maar de internationale aanpak
van het narcotica-probleem is
niet gelukt. Trouwens, de ge-
zichtspunten verschillenookper
land. Een bepaald land legt bij-
voorbeeld de nadruk op de pre-
ventie van de consumptie en de
begeleiding van verslaafden met
de bedoeling de 'afzetmarkt'
kleiner te maken. Maar dit
werkt maargedeeltelijk, wanter
zullen altijd in een samenleving
mensen zijn, die willen blijven
consumeren; men blijft altijd al-
cohol gebruiken. Daarom is het

FRIS GEELZIJNDE MURENen schoon iszijnbureau. En
vermoedelijk zijn de dossiersover vroegererechtszaken netjes
opgeborgen op de boekenplanken achter de schuifdeurenvan
de kast. Een meer dan levensgroot portret van Koningin
Beatrix hangt aan demuur achterzijn bureau. Alsofdevorstin
over zijn schouder mee wil kijken als de magistraat zijn werk
verricht.

Zo zij datal deed,vrijdagheeft zij datvoor hetlaatstkunnen
doen.Rechter Cerilio Alejandro Alfred Nicastia had gisteren
zijn laatste werkdag. Officieel heeft hij nog tot 1maartvakan-
tieen daarna gaat hij metpensioen. Dat wil zeggen: hij treedt
uit overheidsdienst. Een leeftijd van zestig jaar is nog vroeg
om te willen stoppenmetbezigzijn. Mr Nicastiaverruilt daar-
om zijn werk bij hetGerechtshof, voor defunctie van adjunct-
directeur van de Curacao Port Authority, de beheerder van
alle haven- terreinen van Curagao, alwaar hij zich bezig zal
houden met juridische aspecten van de bedrijfsvoering. De
AMIGOE liet de scheidende Nicastia aan hetwoord over hetkarakter van eenrechter, deveranderingen in de maatschap-
pij en derechtspraak, hetanalfabetisme op heteilanden derol
van de sensatiepers.

"Opden duur leer jewelonpar-
tijdig te zijn. Van jongs af aan
wordtjebijgebracht alleemoties
opzij te leggen. Voor mij maakt
het dus niet uit wie er in de be-
klaagden- bank staat. Er wordt
ook nooit pressie op mij als
rechter uitgeoefend. In hetPapi-
amentu heeft men een spreek-
woord dat zich laat vertalen als:
een aap weet in welke boom hij

"Soms ontmoedigt het gebeu-
ren in de rechtszaal me inder-
daad. Ik wordt pessimistisch als
ik wéér te maken krijg met
drugszaken of drugs-related cri-
me. Ik schat dat zeventig tot
tachtig procent van de misdrij-
ven in verband staat met
drugshandel en drugsgebruik."

Rechter Nicastia:
”Curaçao is een klein
eiland met de pretenties
vaneen; grote: natie”

Nicastia is als lid van het Hof
van Justitie zowel rechter in
eerste aanleg als appèl-rechter.
In vergelijking met de Neder-landse rechtspraak verschilt de
Antilliaanse hierindat in eerste
aanleg eénrechter het Hofverte-
genwoordigt en alleen in be-
roepszaken drie rechters de zit-
tende magistratuurvormen. De
rechter in eerste aanleg behan-delt ook ernstige delicten. In Ne-
derland is de 'eerste aanleg' in
tweeën gesplitst. De kanton-
rechter behandelt lichte zaken
als verkeers- overtredingen endiefstallen. Ernstige gevallen
als geweldpleging, verkrachtin-
gen, moorden en dergelijke
misdrijvenwordenbehandeldbij
de zogenoemde arrondisse-
ments- rechtbank, die ook me-
teen de beroeps- instantie voor
betkantongerecht is.

"IK WIL WAT ANDERS. Je
moet nergens te lang blijven. Ik
wil dus ook niet altijd rechterblijven. Ook al worden rechtersvoor het leven benoemd, ze mo-gen hun ambt neerleggen als zedatwillen en na elfjaardacht ikdathet welmooi genoeg geweest
was."

Een duidelijk antwoord op de
vraag waarom de 'Edelachtbare'
met pensioen gaat. Zelfs het te-kort aan Antilliaanse rechterskan hem niet tegenhouden.

Eén ding moetje nooitverge-
tendemoetnooit onvervangbaarwezen. Ik heb in deafgelopen ja-
ren tientallen rechters zien ko-men en gaan en het apparaat
draait nog steedsgoed."Detaak-
verzwaring die voor de deurvan
net Hofvan Justitie staat, is een
zaak die Nicastia's opvolgersmaar moeten oplossen. Er is al
een achterstand in het behande-
len vanzaken en dezakenzullen
met de inwerking- treding van
net nieuwe Wetboek van Straf-
vordering nog ingewikkelder
worden en dusmeer tijd vergen.

"Vroeger duurde een zaak bij-
voorbeeld een halfuur. Nu, met
tussenkomst van een advocaat,duurtdezelfde zaak al gauwan-
derhalf uur. Maar dat is
misschien wel goed ook, want
een gedaagde zonder advocaatzou geen partij zijn voor hetOpenbaar Ministerie. Daar bo-
venop komt de taakverzwaring,
veroorzaakt door derechtspraak
in ambtenaren-zaken, in Neder-
land werd daarin altijd door de
Raad van State rechtgesproken,
maar deEuropese Gemeenschap
heeft bepaald dat de Raad van
State een bestuursorgaan is en
er dus geensprake isvaneen goe-
derechtsgang. Daaromzijnwein
de Nederlandse Antillen er toe
overgegaan administratieve
rechtspraak onderte brengenbij
derechtbank."

MR CAA. NICASTIA
...als zakenman...

Verder gaand op de vergelij-
*}ng van Nederland met de An-
tillen: is het waardater in deNe-
derlandseAntillen zwaarder ge-
straft wordt dan inNederland?

Maarkunt ueenvoorbeeldnoe-
men waaruit hetverschil metNe-
derland blijkt?

Wat doet die stijging u?

Een vraagover devergelijking
tussen vroeger en nu is onver-
mijdelijk.

weg in deze te bepalen, vind ik
moeilijk."

Zijn er nog meer dingen die u
bezighouden?

Nicastia kijkt voor zich uit.

U denktergens aan?

"Natuurlijk is de samenleving
veranderd. Met veranderingen
in techniek verandert ook de
mens. De sociale controle is min-
der geworden. Persoonlijke pro-
blemen worden moeilijker opge-
vangen.Menvindt geensteun bij
de ander en dus vlucht men in
drank- en druggebruik."

Maar in vergelijking met Ne-
derland is er hier meer sprake
van sociale controleen zijn de on-
derlige contacten intensiever.

ben, democratiseerde men toen
deboel en maaktemenhet basis-
onderwijs voor iedereen zes jaar
Maar misschien is het zo dal
sommigen die de Nederlandse
taal onvoldoende beheersen,
meertijd nodig hebben om deba-
sisschoolaftemaken.Door de so-
ciale status kan een kind niet in
staat zijn het tempo bij te hou-
den, het valt uit de boot, raakt
gefrusteerd en doorhet niet zin-
vol kunnen presteren in de sa-
menleving, gaat het de verkeer-
dekant op."

"Ik ben geen onderwijs- des-
kundige, maar ikweet datCura-
cao in hetCaribisch gebied altijd
de naam had heteiland te zijn
met debeter geschoolden. Daar-
om is Curacao een gebied, waar-
in veel geïnvesteerd wordt. We
moeten opletten dat we dieposi-
tie niet verliezen op dituur."

"Datklopt, maarvroegerwerd
er meer ingespeeld op het sociale
schaamtegevoel. Nu is die in-
vloed niet meer zo sterk dat het
drugsgebruikerstegenhoudt. De
normstelling is nog steeds de-
zelfde, maar de norm- eis is aan
het vervagen. Als men iemand
verkeerd ziet doen, wijst men
hem nietmeer zo gauwterecht."

Enom hoeveel mensen gaat het
daarbij?

Nicastia lijkt begaan met
jeugdigen die de verkeerde kant
opgaan. Hij ziet liever dat jonge
delinquenten naar het Gouver-
nements Opvoedings Gesticht
(GOG) gaan dan naar de
jeugdgevangenis.kan klimmen. De mensen wetenwie ik benen zeweten watze aanmij hebben."

Watvindtuvandesensatie-be-
lustepers die misdadigers met
naam, toenaam en foto in de
krant plaatst?

Een anderprobleem datme be-
zighoudt, is een onderzoek van
de sociologische faculteit dat 38
procent van dekinderende lage-
re school niet afmaken, hetgeen
impliceert dat deze drop outs
voorbestemd zijn voor het minst
bevrediging gevende werk in de
samenleving."

"Misschien zoudenwe weer te-
rug moeten naar het drie- spo-
ren- beleid in het onderwijs.
Vroeger had jehet MULO, het
Meer Uitgebreid Lager Onder-
wijs. Dat washet hoogsteniveau
lager onderwijsmet daaraan ge-
koppeld een middelbare vervolg-

"Ik ga het rijtje af. Er zijn
namelijkzaken waarvan ik vind
dat ze anders kunnen, maar
waarover ik nietkan praten."

"Wat me wel benauwt, is het
analfabetisme onder jonge cri-
minelen. Het is al zo ver dat er
een gevangenis- leraar aange-
steld isvoor rekenen en taal. Bo-
ze tongen beweren zelfs dat het
analfabetisme hoger is dan der-
tigjaar geleden.

"Dat vind ik een moeilijke
vraag. Hethangtafvan dedelin-
quent. Alshetgaatom verstokte
delinquenten kan het goed zijn

"Bereken het percentage
maar. Momenteel zitten er 370
mannen, vrouwen en jongeren
gevangen. En dan te bedenken
datmen in de jarenzestig bij de
bouw ervan uit ging dat een ge-
vangenis met ruimte voor 160
veroordeelden voldoende zou
zijn voor de komende decennia.

Over welke karakter- ei-genschappen moeteenrechter be-schikken?
Nicastia aarzelt. En relati-

veert dan:"Het is meestaleen in-
drukvan degenen die datbewe-gen, maar afgaande op wat Ne-
derlanders die hier naartoe ko-men zeggen, zou men kunnenaannemen dat er hier inderdaad
zwaarder gestraftwordt.

Waarom is datzo?
"Omdat het systeem anders

is."
Isderoep in deA ntilliaansege-

meenschap naar gerechtigheid
soms sterker?

"Nee, de Antillen zijn gewoon
niet te vergelijken met Neder-
land, ook qua recht niet. Maar
het zelfde geldtvoor de Verenig-
de Staten en Latijns- Amerika.
Waar hier een straf op staat van
twee jaarwordt in deVSal gauw
gestraft met acht jaar gevange-
nisstraf.

Aan de andere kant moet je
ook nietvergeten dat deeisendie
aan rechters gesteld worden zo

"Hij moeteerlijk zijn.Door dik
en dun. Als een rechter zich laat
beïnvloeden door emoties ofvriendschappelijke banden ofalshijbang iszijn werk tezullenver-liezen, dan ishij niet op de juiste
plaats in de rechtszaal. Overi-
gens is een rechter één van deweinige mensen die betrouw-baar zijn. Moeten zijn. Wantvoordat men daadwerkelijk hetambt van rechter mag uitoefe-
nen, moet men na het afronden
van derechtenstudie zeven jaren
in opleiding bij het Hof. En bij
twijfel over iemands betrouw-
baarheid en vermogen tot goed
fuctioneren inhetrechterlijk ap-
paraat wordthij aan dekant ge-
zet. Voor zover ik mijkan herin-
neren is datéén keer gebeurdin
de geschiedenis van de Antilli-
aanse rechtspraak.

"Marihuana. Daar staat in
Nederland meen ik maximaal
vier jaar op. Hier wordt dat
zwaarder gestraft. Op marihua-
na- bezit staat maximaal tien
jaar. In Holland wordt onder-
scheid gemaakt tussen
harddrugs en softdrugs; bij ons
wordt eén lijn getrokken. Maar
natuurlijk maken wij als
rechters tussen die twee catego-
rieën wel verschil in de strafop-
legging.

"Een omgekeerd voorbeeld is

"Er moet alles aan gedaan
worden om ze een heropvoeding
te geven, ze te reclasseren en t«
rehabiliteren. Hetkomt voor dat
iemand die voor het eerst in de
gevangeniskomt daarvan zo
schrikt dat hij voortaan op het
rechte pad blijft, maar de meeste
gevangenen zijn recividisten:
wetsovertreders die inherhaling
vervallen. Heropvoedings- oor-
denzijndaarom veel beter, maar
ja, de middelen voor uitbreiding
van dat soort instellingen ont-
breken ons. Niet dat ik daarver-
drietigvan wordt. Curacao iseen
eilandje met nog geen 200.000
inwoners, maar we hebben de
pretenties van een groot land.
Hoe beperkt ook demiddelen, we
moeten niet vergeten dater lan-
denzijn met miljoenen inwoners
die nauwelijks aanvaardbaar
opgezette gevangenissen heb-
ben of instellingen als het GOG.
We moeten ophouden te kijken
naar landen in de Europese ge-
meenschap. Wat zij bereikt heb-
ben aan opvang en begeleiding
van gedetineerden kunnen wij
niet betalen. We moeten realis-
tisch blijven."

Bedoelt u dat er van zelf een
einde aankomtofdatereen einde
aangemaakt moet worden.?

"Soms maakt het me somber,
en soms denk ik dat er een einde
aan moet komen."

de gemeenschap voor hen te
waarschuwen. Maar soms be-
keert zon verstokte misdadiger
zich — datkomt wel vaker voor
metmensenrond deveertig, men
wordt danwatbezadigderenver-
standiger — maar wat als uitge-
rekend op datmomenthij door de
media opnieuw gebrandmerkt
wordt? Ook als iemand voor de
eerste keer in aanraking komt
met justitie,is hetmet het oogop
zijn re- socialisering niet ver-
standig hem in de publiciteit te
brengen. Maar dejuistemidden-

opleiding. Daarnaast had jein destadsdistricten het ULO, hetUitgebreid Lager Onderwijs
waar kinderen naartoe gingen
wier ouders de opleiding niet
konden betalen, en in de buiten-
wijken was het Buitengewoon
Lager Onderwijs, waar in een
veellagertempo en inhetPapia-
mentu onderwezen werd aan
kinderen die het niet zo goed
konden bijbenen op school. Maar
zonder dat men zich realiseerde
welke desastreuze gevolgen dat
voor sommigekinderen zou heb-

Als je het aantal gevangenen
projecteert op de eiland- bevol-
king dan kom jetot één van de
meest gestegen misdaadcijfers
ter wereld.

"Een aap weet in welke boom hijklimt"
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Een meester in de rechten hangt
zijn ambtskleed aan de kapstok

MR CAA.NICASTIA
...alsrechter...
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De verhoudingen tussen de 68
universiteiten enerzijdsen de in-
dustrie, landbouw en onder-
zoeks- instellingen, aan de ande-
re kant zijn gewijzigd. Ze zijn ge-
baseerd op contractuele afspra-
ken. Voorop staat dat door het
combineren van onderwijs en
praktische arbeid, dekwaliteit
zal toenemen. In de tweede
plaats worden gezamenlijke
fondsen gevormd, om descholen
en laboratoria te moderniseren
en uitterusten met demeest gea-
vanceerde materialen. Voorts
zal door een direct contact met
het werktijdens deopleiding, het
plaatsen van afgestudeerden
aanzienlijk effectiever kunnen
gebeuren. Daartoe worden af-
spraken gemaakt tussen het mi-
nisterie van onderwijs en dege-
nenvoor wie ze worden opgeleid.
Tenvierdezal de coördinatie tus-
sen universitair onderzoek en
fundamenteel onderzoek beide
effectiever maken.

voor het ontwikkelenvan decre-
atieve mogelijkheden van stu-
denten. In verband hiermee is
het aantal verplichte lesuren,
vooral het aantal hoorcolleges,
teruggedraaid tot24a 28uurper
week. De prioriteit wordt gege-
ven aan individueel werk onder
supervisie van de docent, het
deelnemen aan overheids- on-
derzoek en de introductie van
computer- technologie. De groot-
te van de groepenbij depractica
en de werkgroepen is gehal-
veerd.

teratuur, wiskunde, geschiede-
nis, natuurkunde, biologie,
scheikunde, aardrijkskunde,
sterrenkunde, een vreemde taal,
de beginselen van informatica
encomputer- techniek, Russisch
recht en staatsinrichting, socia-
le wetenschappen, ethieken psy-
chologie van het gezinsleven,
kennis van de natuur, tekenen,
handenarbeid, muziek en zin-
gen, lichamelijkeopvoeding, be-
roepen- voorlichtingen,voor jon-
gensmilitairebasistraining.De-
ze lijst is gelijk voor alle Sovjet-
republieken. Erzijnperregio na-
tuurlijk verschillenbinnen som-
migevakken, metname geschie-
denis, aardrijkskunde en litera-
tuur.

gische literatuur en door onder-
wijs- functionarissen.

OUDERS
Russische scholen hopen ook

op een grotere betrokkenheid
van de ouders bij het schoolle-
ven. Tot voor kort waren de al
langer bestaande ouder- com-
missies meer geïnteresseerd in
liefdadigheid, wat op zich hele-
maal niet slecht was. Er zijn
daaromplannen om het intellec-
tuele en technische potentieel
van ouders meer te benutten.
Een ouder dienatuurkundige is
kan worden gevraagd een na-
tuurkunde- klas in de school te
begeleiden, een. ingenieur kan
helpen bij de metaal-bewerking,
een atleetbij desport.Devoorzit-
ter van deoudercommissie is een
volledig gelijkberechtigd lid van
de pedagogische raad van de
school, metallerechten enmoge-
lijkheden om het schoolleven te
beïnvloeden.

Zodoende wordt in 52 van de
Sovjet- talen les gegeven op de
scholen. Russisch, de voertaal
tussen de nationaliteitenin het
land, staat bij elke school ook op
het lesrooster. Naast deze talen
is één buitenlandse taal ver-
plicht, vanafdevierdeklas totde
laatste. Meestal is dit Engels,
Duits ofFrans. Maarwekunnen
ons er niet op beroepen dat men
na demiddelbare schoolvloeiend
een vreemdetaal spreekt.De les-
sen en methodenvanvóór de her-
vormingen waren namelijk
vooral gericht op de studievan
grammatica en lezen, terwijl het
spreken op het tweede plan
kwam. Vandaag probeert men
deze situatie te corrigeren.

het, door uitsluitend de lokale
taal te beheersen, niet instaat is
te communiceren met andere
groepen die het land bevolken.
Vrijwilligheid speelt hier een
hoofdrol: de ouders bepalen de
taal waarin het kind les zal
krijgen.

In het schoolsysteem wordt
een waarderings- schaalvan vijf
punten gebruikt. Het schooljaar,
van 1september totmeiofjuni, is
verdeeld in vier delen. Cijfers
worden gegeven na iedervan die
delen en opgeslagen bij de per-
soonlijke gegevens van de leer-
lingen. De eindcijfers van een
jaarzijn het criteriumvoor hetal
ofniet overgaanvan een leerling
naar een volgende klas.

De einddiploma's die worden
behaald, zijn gelijk van waarde
en geven afgestudeerden gelijke
rechten voortoelating toteen ho-
ger schoolniveau.Alle types van
onderwijs in de Sovjetunie, in-
clusief de hogere, zoals ho-
gescholen en universiteiten, zijn
gratis.

EINDDIPLOMA
Als basis geldt voor het alge-

meen onderwijs het volgende:
eerst is er dekleuterschool, van
drie totzes jaar; daneenvierjari-
gebasisschoolvoor kinderentus-
sen zes en tien jaar; en dan een
basis- middelbare schoolvan ne-
gen klassen. Na deze drie stap-
penkomt er een complete afron-
ding van de middelbare oplei-
ding, die sinds 1977 voor iede-
reen verplicht is. Daarna kan
nog worden doorgeleerd in tien-
de en elfde klassen.

Zoals Sergej Sjerbakov het
zegt: "In hetverleden was dever-
houding tussen leraar en leer-
ling alsvolgt: de volwassene do-
ceert, het kind leert. Vandaag
echter is de leerlingsteeds meer
de hoofdfiguur in het onderwijs-
proces. Het moet leren hoe het
zelfkennis kan verwerven en de
leraar zou daarbij moeten hel-
pen". Die samenwerkings- peda-
gogiekwerd uitgewerkt door er-
varen leraren, op basis van vele
jarenvan eigen onderzoek. Deze
lerarenzijnin het landminstens
even populairalsfilmsterren. Ze
krijgen veel aandachtop de nati-
onale televisie en hunboeken ra-
ken snel uitverkocht.

HOOFDFIGUUR
Waar ligt deoplossing? Erzijn

twee richtingen, die beide aan-
hangers en tegenstanders heb-
ben. De aanhangers van de
eerste richting roepen op tot de
vorming van een fundamenteel
nieuw pedagogisch concept, ge-
baseerd op nieuwe onderwijs-
methoden. In feite bestaat een
dergelijk concept echter al. Het
heet 'pedagogische samenwer-
king. Hetvoert te ver daardiep
op in te gaan, maar kortweg ge-
zegd is het gebaseerdop hetprin-
cipe van de wisselwerking tus-
sen leraar en leerling in het on-
derwijs- proces.

Wanthoe slaagjeerinomiede-
reen te onderwijzen, ook hun die
nietswillen leren?En hoegeef je
hetzelfde soort onderwijs aan
een scholier in Moskou en bij-
voorbeeld eenkind op een kleine
plattelands- school in een ver
van debewoonde wereld gelegen
bergdorpjeinKirgizië? De Sovje-
tuniekent vijftienverschillende
republieken, die zeer van elkaar
verschillen in hun economische
ontwikkeling en hun culturele
tradities.

DE INGRIJPENDE veran-
deringen in het economisch
systeem die momenteel in dé
Sovjetunie plaatshebben,
zijn begonnen met eenradica-
le wijziging van het onder-
wijs-bestel. Inapril 1984,nog
voordat de revolutionaire
omwentelingen in het land
begonnen, werden al maatre-
gelen genomen voor hervor-
ming van het middelbare-
schoolsysteem. De reden was
dat het onderwijspeil dras-
tisch omhoog moest.
Eén van debelangrijkste proble-
men golddeenorme ontevreden-
heidbinnen desamenlevingover
het opleidings- niveau van de
jongeregeneratie.Zonder twijfel
heeft een deel van de jeugd een
primaopleiding gehad en duide-
lijke aspiraties om de eigenken-
nis te vergroten. Maar als je
spreekt over de alomvattende
taak om jongemensen eenvolle-
dige en goed gestructureerde
middelbare opleiding te geven,
danmoet wordentoegegevendat
datvoorlopig nog weleen vrome
wens zal blijven en dat een hele
serie moeilijkheden en te-
genstellingentelijfmoet worden
gegaan.

Nu de regering deze verkeerd
werkende afhankelijkheid heeft
afgeschaft, hoeven de hogescho-
len niet langer tè leunen op het
aantal studenten. Integendeel,
dehogeschool isnu verplicht een
student te verwijderen als hij
twee onbevredigende eindcijfers
heeft. Natuurlijk gaat dat niet
doorals dieslechte cijfers het ge-
volg zijn van ziekte, familie-
omstandigheden of andere aan-
vaardbare redenen.

Dat probleem speelt ook een
rol bij de hogescholen, zij het in
een iets andere vorm. Tot voor
kort werd het aantaldocentenop
een bepaalde instelling voor ho-
ger onderwijs direct bepaald
door het aantal studenten. De
hogeschool had er daardoor be-
lang bij, het aantal studentenop
alle mogelijke manieren te
handhaven.

OBSESSIE
Het is gebleken dat het sys-

teem van de verplichte middel-
bare opleiding een belangrijk
nadeel met zich meebrengt: de'
obsessie van cijfers, waaruit
vooruitgang moet blijken. Aan-
gezien een docent iedere leer-
ling, ook de onwillige, les moet
gevenen er tot in de laatsteklas
door moet slepen, wil deze nog
wel eens de cijfers verhogen.
Daardoor ontstaat een overdre-
ven vooruitgangs- percentage,
terwijl aan heteind veel misluk-
kelingen tevoorschijn komen.
Ditverschijnsel wordt inmiddels
resoluut bestreden.

Aanhangers van de tweede,
meer radicale richting, roepen
op tot het terugtrekken van het
principe van verplichte middel-
bare opleiding. Dat zal jongelui
zelfde gelegenheid geven om
over hun eigen onderwijs-moge-
lijkheden te beslissen en op die
manier beter in te spelen op hun
eigen capaciteiten en aspiraties.
Een dergelijke aanpak zou twee
vliegen in één klap slaan. Het
zou de maatschappij bevrijden
van het loden gewicht van niet-
produktieve 'gedwongen oplei-
ding' en zo kan het individu al
veel eerder een beroep kiezen.

Wat betreft de witte pagina's
van de geschiedenis; de nieuwe
schoolboeken die nu worden
voorbereid zullen die leemten
vullen. Verder is het, mede
dankzij buitenlandse collega's,
mogelijk geworden een aantal
dogma's in deRussische geschie-
denis- boeken op te helderen.

Op Russische scholen krijgt
een leerlingin totaal 600 uur les
in wereld- en Sovjet- geschiede-
nis.Al in devierdeklas leren9 en
10 jaaroude kinderen de eerste
'heroïsche hoofdstukken van de
geschiedenisvan de Sovjetunie.
In devijfde klas wordt begonnen
met een systematische studie
van de wereldgeschiedenis, be-
ginnend met de oude geschie-
denis.

Hoe leggengeschiedenis- lera-
ren nuverbanden met de actuele
ontwikkelingen? "Allereerst",
antwoordt onderminister van
onderwijs Marina Zjuravleva,
"worden de tekst- en leerboeken
bij het taalonderwijs voorzien
vanrecent materiaal over de be-
langrijkste gebeurtenissen. Op
die manier wordt de Helsinki-
conferentie over veiligheid en
samenwerkingin Europa en het
internationale belang daarvan
afdoende behandeld. Daarnaast
komen actuele zaken ook direct
in de lessenaan de orde. Bij voor-
beeldinformatieover hetverblijf
in de Sovjetunie van buiten-
landse gasten en buitenlandse
reizen vanRussische leiders, be-
langrijke internationale ont-
wikkelingen, de vredes- inspan-
ningen. Dit is een goede manier
om historischekennis te koppe-
len aan het analyseren van hui-
dige sociaal-politieke gebeurte-
nissen".

GESCHIEDENIS

KEERPUNT
De ministervan hogeren mid-

delbaarberoeps- onderwijs,Gen-
nadi Yagodin: "Het keerpunt in
de ontwikkeling van de Rus-
sische staat en het streven alle
sociale niveaus versneld op te
trekken, vereist een drastische
verbetering van de middelbare
en hogere opleidingen. De snel-
heid van wetenschappelijke,
technologische en economische
vooruitganghangt vooral afvan
het niveau van de afgestudeer-
den en hun gevoel voor ver-
antwoordelijkheid. Om deze re-
den achten we herstructurering
van het universitair onderwijs
eenbelangrijk onderdeel van het
sociaal- economisch ontwikke-
lings- programma van hetland".

Om dat doel te verwezenlij-
ken, wordt de komende vijftien
jaarachttien miljoen vierkante
meterklasruimte en laboratoria
gebouwd. De scholen worden
voorzien van nieuwematerialen
in een tempodatvier totvijfkeer
hoger ligt dan nu. Er worden
nieuwe interscholaire centra
vooronderzoek opgerichten er is
een begin gemaakt met het bou-
wenvanfabrieken dielesmateri-
alen en hulpmiddelen moeten
maken, De sociale infra- struc-
tuur van het hoger onderwijs
wordt tegelijkertijd vernieuwd.

De Sovjetunie streeft ernaar
zijn economischpotentieel in het
jaar2000 te hebbén verdubbeld.
Dit moetgebeurenonder zeerge-
compliceerde omstandigheden,
omdat er een acuut tekort is aan
mankracht. Ook zullen de mate-
riële hulpbronnen aanzienlijk
duurderworden. Tenslotte moet
de belangrijkste groei worden
gerealiseerd, door een toename
van de arbeids- produktiviteit.
Dit vereist nieuwe wetenschap-
pelijke ideeën, nieuwe
technische ontwerpen eneen be-
ter gebruikvan 's lands intellec-
tuele potentieel. Zodoende is het
dekwaliteits- opleidingwaarhet
hele probleem om draait.

VERPLICHT
"In alle tijden en in elk land",

zegt minister van lager en mid-
delbaaronderwijs Sergej Sjerba-
kov, "krijgt slecht een deel van
de jongeregeneratieeen middel-
bare opleiding. Alleen zij die
daar ijverig aan werkten en na-
tuurlijk de juiste capaciteiten
hadden, kregen een hoger ken-
nisniveau.Maar nu heeft deSov-
jetunie zich niet alleen tot taak
gesteld alle jonge mensen een
middelbare opleiding te geven,
het is zelfs verplicht gesteld".

De vraag is natuurlijk of dat
haalbaar is, gezien het huidige
niveauvan sociale ontwikkeling
en de financiële mogelijkheden
van de samenleving. Twijfels
hierover worden steeds meer
geuit. Niet alleen in populaire
massabladen, ook in de pedago-
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'Wei even iets beter"

LONDEN — Groot- Brittannië
heeft het Europese Bureau voor
Ruimtevaart (ESA) latenwetendefi-
nitiefnietmee te doen aan hetESA-
programma voor de bouw van een
ruimtestation en een nieuwe draag-
raket. De minister vanHandel en In-
dustrieachtte dehuidigeBritse deel-
name van ongeveer 120 min pond
sterlingvoor ruimtevaart- projecten
genoeg.Vandaag de dag worden disci-

ZELFBESTUUR
Van groot belang voor de uni-

versiteiten is momenteel de rol
van de studenten- organisaties,
die met een soort zelfbestuur
veel macht hebben. Zo kunnen
zij onder meer bepalen ofeen ar-
me student zijn studie mag
voortzetten. Het principe van
hetstudenten-zelfbestuurwordt
in het hele onderwijs aangemoe-
digd.

HOORCOLLEGES
Een belangrijke maatregelbe-

treft de toegenomen aandacht

NATIONALITEIT
De Sovjetunie is een staat die

wordt bevolkt door meer dan
honderdgrote enkleine nationa-
liteiten en etnische groepen.
Hun omvang varieert van 100
miljoen (Russen) tot 400 a 50'
mensen (Kereks). Dit brengt als
vraagstuk met zich mee, in wel-
ke taal hetonderwijs in de 'scho-
len moet worden gegeven. Want
enerzijds wil jeniet dateen kind
deplaatselijke taal verliest. An-
derzijds mot: ie voorkomen dat

INFORMATIEVLOED
Er is een ander probleem dat

voortdurend de aandacht heeft
van zowel depopulaire als de ge-
specialiseerde literatuur: hoe te
onderwijzen in deze tijd van in-
formatievloed, wanneer we-
tenschappelijke en technolo-
gische inzichten iedere acht a
tien jaarenorm vooruitgaan?
Wat is de meest effectieve om-
vang en inhoud van het onder-
wijs? Anatoli Korobeinikov,
eerste minister van onderwijs,
zegt daarover: "Kennis is net als

NIEUW CONCEPT
Alle scholen in de Sovjetunie

worden geleiddoor de staat. Een
halfjaar geleden kwam echter
het populaire weekblad Litera-
turnaya Gazeta met een artikel
waarin een nieuw concept van
middelbare scholen werd voor-
gesteldopbasisvan coöperatieve
principes. Er zijnredelijke argu-
menten voor dit idee. In zulke
scholen kunnen kinderen die
werkelijk een hoog kennisni-
veau willen hebben, studeren
onder een extra intensieve be-
handeling. Ze moeten wel voor
hun opleiding betalen. Voor fa-
milies met lagere inkomens
wordt een leningsplan voorge-
steld, zodat de kinderen hun on-
derwijs kunnen terugbetalen
wanneer ze een baan krijgen.

Momenteelwordt het idee van
de coöperatieve school bespro-
ken op de ministeries, maardaar
niet alleen. "De samenleving en
de staat hebben een ongekend
grote belangstelling gekregen
voor de school- problematiek",
aldusminister Sjerbakov. Op dit
moment telt het pakket op de
middelbare scholen 22 of 23 ver-
plichte vakken. De eigen taal
(plus Russisch in derepublieken
met een andere moedertaal), li-

ALGEMEEN
Brede maatschappelijke discussie over onderwijshervormingen

in de Sovjet-UnieDE AUTEUR van ditverhaal, Valeria Prut, is journa-
list bij hetRussische persagentschap Novosti. Het ar-
tikel is geschreven aan de hand van een uitvoerige
vragenlijst die deredactie van dezekrant heeft opges-
teld. Het is tot stand gekomen dankzij bemiddeling
vanAndreiPoskakoechin, correspondent van Novos-
ti in Den Haag.

Minister Sergej Sjerbakov: "De
leerling is tegenwoordig de
hoofdfiguur in het onderwijs-
proces".

Minister Gennadi Yagodin:
"Herstructurerinfjjanjietfjuiix
versitaironderwijs is een belang-
rijk onderdeel van het sociaal-
economisch ontwikkelings-
programma".

'Deze leraren
zijn net zo

populair als
filmsterren'

Het gebouw van de Moskouse
staats- universiteit.

door VALERIE PRUT

Het moet gezegd worden dat
het beroeps- onderwijs de disci-
plinaire problemen beter in de
hand heeft dan de middelbare
scholen. De beroeps- scholenwe-
ten hoe je een teenager
geïnteresseerd moet krijgen in
een beroep, en herhaaldelijk
wordt een jongerein hetberoeps-
onderwijs 'opnieuw geboren' en
laat hij zijn vervelende trucjes
uit hetverleden achter zich.

plinaireproblemen in de scholen
voornamelijk doorgespeeld aan
diestudenten- organisaties. De-
zeproblemen zijnnietmakkelijk
ommee om te gaan. Eens temeer
ishet grote struikelblokhetklei^
ne aantalontspoorde leerlingen,
dieabsoluutgeenzin hebbenom
te leren en die verpest worden
door het idee dat ze acht jaar
moeten worden doorgeschoven
en danpas naar een beroeps- op-
leiding kunnen.

informatie een scnaars goed.
Toch weet bijna iedereen dat
kennisniet ietsisvan naslagboe-
ken die jein mensen hun hoofd
plant. Alleen maar streven naar
zoveel mogelijkkennis, is in deze
van informatie doorweekte tijd
zinloos. Het is juistvan groot be-
lang de hoeveelheid te doseren,
al is het makkelijk ook daarinte
vervallen in extremen. Dus ditis
nog een open vraag".
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DE VORIGE WEEK beschreef
ik voor u de dappere pogingen
van de Posterijen van het Afri-
kaanse Niger om de staatskas
een beetje aan te sterkendoor de
uitgifte van een seriepostzegels,
waarvan de beelden betrekking
hebben op de XV-de Olympische
Winterspelen, die morgen inhet
Canadese Calgary van start
gaan. Maar niet alleen de Nige-
rese Posterijen hebben gebruik
gemaakt van een zogenaamd
pré- Olympisch Jaarom watcen-
tenextra teverzamelen.

Ook dePosterijen van deeven
straatarme Centraal Afrikaan-
seRepubliek meendenin 1986al
te moeten dingen naar de gunst
van de sport- verzamelaars in
hetalgemeen en naar die van de
Olympische- Spelen- thematici
in het bijzonder. Een serie van
vier zegels werd in omloop ge-
bracht, waarvan de zegels een
frankeerwaarde hadden van
150,250,440 en 600 francs.

Recept:
BOLO ROMANO

Al deze spelers en speelsters
hebben op elke zegel denationa-
le vlag van Zuid-Korea tot
achtergrond. Meteen daarop
springende Posterijen van Gui-
nea helemaal uit de band. Er
wordt een zegel van 1500francs
tegrabbel gegooid,waaroprijke-
lijk met goud en normale kleu-
ren is gegoocheld. Alles bijeen
een vreselijk onding, maar er
staateen discuswerper op en ook
nog een ofandere satelliet.

Begin 1987 komen vier gewo-
ne frankeer- zegelsen een twee-
tal luchtpost- zegels in omloop,
waaropachtereenvolgens tezien
is: een partijtje judo (20 fr.); een
hoogspringer in aktie (30 fr.);
een spelmoment uit een
handbal- wedstrijd (40 fr.); een
turnster (100 fr.); een speerwer-
per (300 fr.) en een springruiter
(500 fr,).

Vervolgens is het Afrikaanse
Guinea met de hoofdstad Cona-
kry aan de beurt. Met veron-
achtzaming van de kronolo-
gische volgorde kijken ook de
Posterijen van deze voormalige
Franse kolonie eerst naar de
Spelen te Seoel.

dennietopSeoel, maaropCalga-
ry. Op de zegel van 150francs is
een ski-er aan een slalom bezig.
De zegel van 225francs toonteen
skispringer. Op de zegelvan 500
francs probeert een ski-ster de
reuze-slalom te overleven op de
zegel van 600 francs is men aan
het bobslee-en.

—di Bunchi Romer—
Fornu: 350

Tempu: mas o menos 45 minüt
Mester di:
(Pa e bolo):
1 kup di suku bruin
VA kup di harina
V* telep di salu
/» telep dibakingpowder
1 telep dibaking soda
1 telep huntu di:kané, allspice i mace
3A kup di mantekaöfmargarine
Va kup di lechi
2 webu
2 kup di apel kaska, körta chiki chiki

(pa e "topping"):
Va kup di suku bruin
2 kuchara di manteka öf margarine
2 telep diharina
2 telep dikané na puiru
Va kup di nechi garna

Moda diprepara:
Ebolo:
1. Meskla tur ingrediente seku den bowl di "mixer".
2. Agrega tur e otro ingredientenan i meskla e bolo

na velosidat medio.
3. Hunta vnplancha i basha e meskla aden.
E "topping":

1. Bati e ingredientenan, kv eksepshon di e nechi
garna.

2. Basha e kremariba e meskla dibolo i stroi e nechi
garna ariba.

HORIZONTAAL: 1. Dat is kle-ding, K, voor het meisje met
voetstukken; 4. Vooruit met de
geit!; 8. Geroemd stroompje in
Gelderland; 9. Wie moppert er,
meisje, achter het glas?; 11.Kom
°P, bij de muziek, allemaal; 14.
Neig 's in dierichting, danwordtU onderscheiden; 15. Veel geld
opbrengend; 16. Houterig voed-
sel; 18. Een geleerdesufferd gaat
meeopreis; 21.Dit doettenslotte
°-e nieuwslezer, zonder dat jeer
tets tegen kunt doen; 24. Hier-meebereikt U minder netjesUw
doel; 25. Zet het andersin elkaarvoor je plezier; 26. Een wapen
jttaakt anders een lek aan je
hoofd; 27. Het is heel goed en het
Zal jeopknappen.
VERTICAAL: 1. Brokkenma-
*er; 2. Een hond voor een wagenen voor een wapen; 3. Vertel me
Van ver over het diertje; 5. Een
dter van nog geen meter maakt
{awaai; 6. Is datdekatersoms als
hlJ het aas ziet?; 7. Tijdmetersvoor vogels; 10.Rond de eerste
Komt er familie; 12. Haan; 13.
"Oor tegenspoed zijn de maten

vol; 17. Lang niet iedereA-0.W.-er is het; 19. De warmte
lser, booswicht; 20.Diekomt ook
jjtettien mee;22. Een meisje van
devlakte; 23. Hard en taai.
UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
lsuiteindelijk alsgelukkige win-
naar(es) van deweekprijs van 25

getrokken:

GUINESE VERHAAL
Dat verkoopt lekker, want nu

komen erniet alleen desport- en
de Olympiade- verzamelaars op
af, maar ooknog eens deruimte-
vaart- en de telecommunicatie-
specialisten in de filatelie. Maar
nog zijn de Guinese Posterijen
nietvoldaan. Een soevenier-vel-
letje van 600francs moethet ge-
heel vervolmaken. Op dit bloc
van 71 x 99 millimeter presen-
teert men v een afbeeldingvan
Pierre de Frédy, baron de Cou-
bertin, de grondlegger van de
moderne Olympische Spelen,
een of ander stadion, de Olym-
pische ringen en wederom een
satelliet. Overigens is dit nog
niet het einde van het Guinese
verhaal, maar derest bewaar ik
tot devolgendeweek.

Detweede keer gokkendePos-
terijen van de Komoren- eilan-

Het merendeel van de bevol-
kingvan deCentraalAfrikaanse
Republiek heeft waarschijnlijk
nog nooit een tennismatch ge-
zien, laat staan, dat de gewone
man of vrouw in dezerepubliek
brieven schrijven, diemet zegels
van 440ofvan600francs gefran-
keerd moeten worden.

Ook de Posterijen van de
Komoren- eilanden, gelegen in
de Indische Oceaan tussen Ma-
dagascar en Mozambique, wa-
gen zich in 1987 aan een tennis-
serie metbetrekking tot de Spe-
lenvan Seoel. Deze seriebestaat
uit vier zegels, respectievelijk
met een frankeerwaarde van
150,250,500 en 600 francs. Het
heeft er alle schijn van, dat de
niet- onaardige serie in deWe-
reld van de Postzegel goed aan-
sloeg en daarom voor herhaling
vatbaar was.

FRANKEERWAARDE
Zoals ik de vorige keer reeds

schreef, behoeft u van die hoge
frankeer- waarden niet te
schrikken. De Franse overzeese
franc is slechts eenfractie van de
Europese Franse franc waard.
De Posterijen van de Centraal
Afrikaanse Republiek gebruik-
ten als zegelbeeld een viertal
spelmomenten uit tenniswed-
strijden. Dit, omdat in 1988 te
Seoelvoor deeerste maal tennis
een Olympische discipline of
sporttakzal zijn.

Op de zegels van 150 en 250
francs ziet uperzegel slechts één
rechtshandige speler in aktie.
Bij de twee hoogste frankeer-
waardenprobeert in beide geval-
len een linkshandige speler een
rechtshandige lotgenoot teover-
troeven. Het is zonder meer
duidelijk, dat ook deze fraaie
Olympische serie alleen ten fa-
veurevan deverzamelaars isuit-
gegeven.

M. ARVIS

Technische school
Hinka ebolo naförnu, pae tempuindikaofteora test e
i epènchi sali seku. Saka ebolofor diförnu, tap'éi lag'é
"sosega".
Ebolo aki ta dushikv köfi. Por dörnékv slagroomöfkv
eiskrim.

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

V. Jesurun
Groot Davelaarweg21

Curacao

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß donderdag 18februari
1988 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
gelden:KRUISWOORDPUZZEL.

GROOTSTELCD-BORD TER WERELD

SINDS KORT bestaat in Eindhoven de mogelijkheid aan de ex-
perimentele NieuweLeraren Opleidingopgeleidteworden tot leraar
bij het technisch onderwijs. Voor die tijd moesten leraren bij het
technischonderwijs hun akte in de avonduren zien te behalen. Deze
oude opleiding, met een studieduurvan 4 jaar(eventueel korter af-
hankelijk van het technisch niveau) bestaat nog steeds. Voor het
welslagenvan de cursus was enige praktijk- ervaring een vereiste.

In deopleiding tot leraar voor de technische vakken zijn twee as-
pecten verenigd; heteerstekenmerkende aspect ishettechnischvak-
manschap, dat inhoudelijk overeenkomst vertoont met andere
technische opleidingen op HBO-niveau, zoals de HTS. Het tweede
aspect is van didactisch/methodische aard. Uiteindelijk gaathetom
een leraren- opleidingwaarbij denodige aandachtbesteed wordtaan
demeer onderwijskundige vakken.

EINDHOVEN
De lerarenopleiding in Eindhoven wijkt zeer sterkaf van de oude

opleiding. Ten eerste kent Eindhoven een dagopleiding en verder
hoeft men geenpraktijk- ervaring te hebben in hetvak waarin men
zich als leraarwil bekwamen.

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

JEGOEDE inzendinghader al-
dus uitmoeten zien:

Strijd tegen cocaïne
Vraatzuchtige
sprinkhanen

bieden uitkomst
DIKKE BOEKEN MOETEN HELPEN

TWEEDE-EN DERDEGRAADS
Het is mogelijk zowel een derdegraads als een tweedegraads be-

voegdheid tebehalen. Inprincipe duurt de derdegraads opleiding 4
jaar,voor detweedegraads opleiding is men 5 jaarbezig.Evenals bij
de avondopleiding tot leraarkan afhankelijk van vooropleiding en
studievoortgang de studieduurverkort worden.

De derdegraads leraar isbevoegd les tegevenaan alle scholenvan
Lager Beroepsonderwijs, de MAVO en ETAO. Bezitters van een
tweedegraads bevoegdheid mogenlesgevenop alle scholenvan Mid-
delbaarBeroeps- onderwijs, deonderbouwvan hetHAVO en dehier-
voor reeds genoemde onderwijstypen.

PEDRO CASIMIRI

INSCHRIJVEN
Inschrijvenvoor dezeopleidinggebeurtviadoordeschoolverstrek-

te formulieren. Een toelatings- commissie beoordeelt op grondvan
doorjezelfverstrekte gegevens of jetoelaatbaar bent. Naastjeeigen
gegevens wordt een schooladvies van de afleverende school ge-
vraagd, dat zwaarmee zal tellen bij de toelating.

Inschrijven is mogelijktussen 1 januarien 31 maart. Voorverdere
informatie:NieuweLeraren Opleiding,Postbus 8265600AVEindh-
oven.

STUDIERICHTINGEN
De studierichtingen die Eindhoven biedt zijn: bouwtechniek,

bouwkunde, schilder- techniek, electro- techniek, mechanische,
techniek, werktuig- bouwkunde, motorvoertuigen-technieken wis-

en natuurkunde. Naast deze vakken wordt veel aandacht besteed
aan deonderwijskundige kant van de opleiding.

Heteerste jaaris een propadeutisch jaar.Tijdens dat jaarworden
zowel het hoofd- als het bijvak op hetzelfde niveaugegeven. Na de
propadeusekan men dankiezen voor welkerichting men de derde-of
tweedegraads opleidingwil volgen. Devereistevooropleiding is HA-
VO/VWO met wis- en natuurkunde ofhet diploma of verklaring
MTS.

LONDEN — In Peru heeft
een zeldzame soort sprinkha-nen sinds het begin van dit
Jaar illegale- coca- plantages
"Bet een totale oppervlaktev.an 20.000 hectare verme-
ngd. Uit de bladeren van decoca wordt de sterk opwek-
kende stofcocainegewonnen.
jJeregering voert thans over-igmetdeskundigenomtebe-
Zlen of kweek van de kleine
*itte 'malumbia'- sprinkha-nen (eloria noyesi) op grote

mogelijk is. Zij wil dejuterstvraatzuchtige insec-
rjn, die uitsluitend van de
"'aderen van cocaheesterse*«n,boven deillegaleplanta-ges uitstrooien. Die liggen in

ontoegankelijke gebie-
den en worden door drugs-
handelaren beheerst. Deze
"ebben tot dusver vergeefs
geprobeerd de malumbias
"Uet verdelgings- middelen
ült te roeien.

ONDANKS ALLE in de software ingebouwde
hulpmiddelen, is er toch een enorme behoefte aan
handboeken diebij de dBASE- programmatuur kun-
nen wordengebruikt.Enerzijds is dievraagafkomstig
uit hetuitgebreide circuitvan illegale gebruikers, diehet programma van iemand hebben gekopieerd. Zij
missende dikkeoriginele gebruiks-aanwijzing enko-
pen noodgedwongen een losse handleiding van eenslim hierop inspelende uitgever. Een uitstekend voor
dit doel geschikt boek is het 'dBASE 111Plus
handboek'(Tsu-der Chou, uitgeverijAcademieServi-
ce, 504blz.,f7B, -A Depil isvolgens deschrijverniet als
alternatiefbedoeld voor de echte handleiding, maar
gaatverderdan debasisstofdiedaarinstaatenbehan-
deltzelfs stapvoor staphetinstalleren van dBASE111
Plus in decomputer. Daarnaast zijner boekente koop
voor gevorderdedBASE-gebruikers, alsextranaslag-
werk, met praktijk- voorbeelden, tips, trues en
waarschuwingen, zoals 'Gebruikershandboek dBA-
SE lII(Douglas Hergert, uitgeverijKluwer, 476blz.,
f94,50). Ditboek gaatweliswaarover devorige versie
(III) van hetprogramma, maar is ook voor '111 Plus'
goedbruikbaar omdat dezelfde commandotaal wordt
gebruikt voor zoeken, sorteren, besturen en onder
houden,van databestanden.

Pakkerdjes
;> * *< ’♦♦».. ..,♦♦ <-«-^»A

:: Michael, Marijke ::AValentine wish: ::
:: en Raymond,
:: Bonbinfinostasperabo- Ü l;'^ looked foryouhere,'
" so logosa Körsou! ye lookedforyouthere,

I ye tried very hard, but
'.'. ;,you were no-where.YAMM ;:; I could not stop my se-?««♦«♦♦♦♦♦«♦«. J ;;arch,

"and prayed to God ina"
» * *"| certain urge,
;; My Valentine: ii: !"’ to have y°u bYmy:
o „ ,lL , r I :: beforeValentine'sday:.. You donthave to be superman, to i "__-,* Uw""" be my kind t; goes Dy.
!! You don'thave to berich, to be at I ',',
:; my side \ ♦ Vanessa Hollander
~ |^st want smcereness in your I ~ febmary 1QQq
',', to alwaysfeel you'retruly mine. ! -|

tHetopgeven van "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfentien guldenkos-'<'"hen, kan geschiedenbijhetredactie- secretariaatvan deAmigoe.DeAmi- "'. Igoe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op
;;basis van zijn inhoud teweigeren." ■■

ONTSPANNINGrfêspa /M/m*, m

Postzegels

KIESKEURIG

DE GROOTSTE liquid crystal display (LCD) ter
wereld isonlangsin gebruik genomeninhetLondense
stationEuston van de Britse spoorwegen. LCD is de
techniek dieook wordt gebruiktin zakreken- machi-
nes en digitale polshorloges, om letters en cijfers
zichtbaar te maken. Vloeistof-kristallen veranderen
van gedrag— ze worden ondoorzichtig — doorkleine
elektrische stroompjes, zodat devorm van de letters
en cijferszichtbaar wordt op het schermpje.

Het Londense bordvan de Engelse elektronica- fir-
ma Racal Microelectronic wordt gebruikt voor het
aankondigen van aankomst- en vertrektijden, en
meet 2,71 bij 22,5 meter. Het is met een computer te
bedienen en werkt flexibeler en betrouwbaarder dan
mechanische 'flap-borden', zoals op luchthavens wor-
den gebruikt. Op hetbord is plaats voor achtduizend
karakters van zes centimeterhoog, op twintig regels.
De informatie wordt vanuit hetzelfde computer- sys-
teem ook op vijftig televisie- schermen elders in het
station zichtbaar gemaakt. De complete installatie
kostte bijnaanderhalfmiljoen gulden.

ZATERDAG 13 FEBRUARII9BB
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Terwijl de
lammen bezit

van haar
namen, zong
de jonge
vrouw mantra's

ALGEMEEN

door JURRIAANKAMP

moorden op grote schaal heeft
geleid is ookbij de wetverboden.

tiek", zeiden sommige politieke
leiders. Maar de scheidslijn is in
India flinterdun en wie bepaalt
waarreligie eindigten moordbe-
gint?

tegen de journalisten die ter
plaatse poolshoogte kwamen ne-
men, "de satizat tussen devlam-
men alsofze in het water zat".

Maar nadat in heel India een
golfvan verachtingenprotest op
gangwas gekomen, vrouwen- or-
ganisaties massaal hadden ge-
demonstreerd en de deelstaat
Rajasthan een wet had aangeno-
men die sati aan nog strengere
straffen onderwierp, begonnen
deverhalen te veranderen.

verbranding van Roop Kanwar.
"Ze moeten maar doorgaan met
hetverbranden van weduwenzo-
lang de regering niets doet om
hetlotvan deweduweteverbete-
ren", zei een andere actie-
voerster van de vrouwenbewe-
ging-

Deze tradities worden niet
overal meereven nauwgezet na-

vorderen zijn taboe. Het voedsel
wordt haar overigens niet gege-
ven, maar toegeworpen. Boven-
diendientdeweduwe inafzonde-
ring te leven en ze magzich zeker
nietvertonen opfestiviteiten als
een huwelijk, of een verjaardag,
omdat haar aanwezigheid als
een slecht voorteken wordt be-
schouwd.

Terwijl de vlammen bezit na-
men van de brandstapel zong de
jongevrouw mantra's — rit-
mische religieuze rijmen. Man-
nen metomhoog geheven zwaar-
den liepen rond het vuur en de
aanschouwende menigte raakte
in extase. De vrouw had een
glimlach op haar gezicht en ver-
trok geen spier toen devlammen
langs haar nek omhoog kropen.
Toen viel ze voorover en ver-
brandde levend.

NOG ALTIJD WOEDT,
tussen alleandere gekrakeel,
een felle discussie in India
over een afschuwelijke ge-
beurtenis van een halfjaar
geleden. Een daad van
zelfvernietiging, die grote
commerciële gevolgen heeft
gekregen en met name de
vrouwen-gemeenschap in In-
dia heftig heeftverdeeld.

Het was op een lateochtendin
het najaar, in een klein dorpje
Rajasthan, de 'woestijnd-
eelstaat ten zuidwesten van de
Indiase hoofdstad New Delhi.
Zoals gebruikelijk voordat jaar-
getijde, trilde de zinderendehit-
te in de lucht boven hetkurkdro-
ge zand. Even buiten het dorpje
waren 4000 mensen verzameld.
Ze stonden in een kring om een
brandstapel, waarop een jonge
vrouw zatmethethoofdvan haar
overleden echtgenoot in haar
schoot.

DWANG
Plotseling washet nietmeerzo

zeker datRoop Kanwar vrijwil-
lig hadverkozen een sati te wor-
den. "Ze heeft tot driemaal toe
getracht van de brandstapel te
komen en ze schreeuwde om
hulp. Maar mannen met zwaar-
den hielden haar tegen", wisten
dorpelingen ineens te vertellen.
Roops schoonfamilie zou haar
ook onder druk hebben gezet en
haar het overlijden van haar
echtgenoot hebben verweten.
MaarofRoop zich nuvrijwilligof
onder dwang liet verbranden,
hardnekkig bijgeloof voorkwam
in ieder geval dat de 'beter we-
tenden' in Deorala ingrepen.De
legende wil dat de voormalige
koninklijke familie van Jaipur
voor vijftien generaties kinder-
loos bleef, nadat een sati was
voorkomen. Twee jaar geleden
voorkwam een politic- comman-
dant ternauwernood een wedu-
we- verbranding ergens anders
inRajasthan. Boze tongen bewe-
ren dat de commandant kort
daarop zijn zoon verloor.

RILLINGEN
Was diteen terugblikin de In-

diase middeleeuwen of de opna-
me van een nieuwe historische
film? Nee, het was een werkelij-
ke weduwen- verbrandingofwel
'sati', een eeuwenoud Indiaas ge-
bruik dat sinds 1832officieel bij
de wet is verboden, maar in de
praktijk nogsteeds—zij het spo-
radisch — voorkomt.

Moedig, omdat de jonge
echtgenote van de zoon des hui-
zes niet'wordt geacht recht-
streeks het woord te richten tot
het hoofd van de familie. Boven-
dienzouRoop in hetoorvan haar
overledenechtgenoot hebben ge-
fluisterd en Maal Singhzou weer
even tot leven zijn gekomen om
haarzijn goedkeuring te geven.

"De goden hadden bezit van
haar genomen. Ze stond onder
goddelijk toezicht en geen aards
wezen had haar kunnen tegen-
houden", zeiRoops schoonvader,
Sumer Singh. Roop zou ook zo
moedig zijn geweest om haar
schoonvader zijntoestemming te
vragen met zijn zoon te mogen
worden verbrand.

Roop, de jongste dochter van
een transport- ondernemer uit
Jaipur, trouwde in febmari met
Maal Singh, de zoon van een le-
raar uit Deorala. Omwonenden
kende hetpaar als normale, niet
bijzonderconservatiefoftraditi-
oneel ingestelde mensen. Maar
het verhaal wil dat, toen Maal
Singh plotseling overleed aan
een in India regelmatig voorko-
mende maagaandoening, Roop
spontaan besloot om een sati te
worden.

"Toen ik het hoorde, vond ik
hetvreselijk", zei Bela een zusje
van Roop Kan war, het slachtof-
fer, "maar toen ik begreep datzij
een sati was geworden, was ik
niet meer verdrietig. Roop is nu
een godin". Roops eigen familie
werd pas een dag na de gebeurte-
nis op de hoogte gebracht. Toen
de familie arriveerde in het
dorpje Deorala werd zij door de
dorpsbewoners ontvangen met
luide lovendekreten over de hel-
dendaadvan Roop.

Heftige

discussies en

rinkelende

kassa's na

weduwe-

verbranding in

Rajasthan

Opmerkelijk is dateen opinie-
peiling heeft uitgewezen dat
meer dan zestig procent van de
mensen op het platteland van
Rajasthan vindt dat Roop Kan-
war na de dood van haar echtge-
noot dejuistestap zette. Dieposi-
tieve mening over weduwe- ver-
branding komt ongetwijfeld
voort uithetfeit dateen weduwe
in de primitievere delenvan de
Indiase samenlevingnauwelijks
meer een levenheeft. Volgensde
traditie wordt een weduwe ge-
acht zich kaal te scheren en ze
moet zich inhetzwartkleden. Ze
mag geen make up gebruiken en
ze wordt voor zoveel mogelijk
werk in defamilie van haarvoor-
malige echtgenoot gebruikt: "Ze
moet worden beziggehouden om
haar sexuele verlangens te ver-
drukken".

"Webleven haar vertellen dat
ze moest opschieten, omdat de
politie zou kunnen komen. Maar
zij gaf ons aan dat we geduldig
moesten zijn", vertelde een
toeschouwer achteraf. Tenslotte
worlt beweerd dat de brandsta-
pel nietwerd aangestoken, maar
als een goddelijk signaal vanzelf
vlam vatte. Deorala is in de
greep geraakt van de mythe.
"Heb jeooitgeprobeerdeenbran-
dende lucifer tegen je vinger te
houden?", fluisterden bewoners

DEORALA
"We hebben geprobeerd haar

tegen te houden", zeggen dorpe-
lingen nu, "maar toen zij deze
woorden verrichtte konden we
haar niet haar vergoddelijking
ontnemen". Hetverhaal wil ver-
der datRoop, conform de sati-
traditie, minuten lang rond de
brandstapel liep alvorens de sta-
pel te beklimmen.

TRADITIES
De weduwe slaapt op de grond

en ze moet zich in leven zien te
houden met water enmeel. Spij-
zen die sexuele verlangens be-

u Bij degedachte aan iemand die
aich moedwillend levend laat
verbranden, stokt de adem in je
Éeel en lopen derillingen over je
fijf. Hoe kan een achttienjarige
vrouw, nauwelijks zeven maan-
den getrouwd, zon besluit
nemen?

Sati of suttee was vroeger een
heroïschetraditie onder devrou-
wenvan demaharadjah's van de
prinsendommen in het gebied
dat de deelstaat Rajasthan nu
omvat. Op de muur naast de
poorten van de oudeforten, word
ye tegenwoordig nog aan die tijd
Berinnerd. De vrouwen lieten
oen roodgeverfde afdruk van
hun hand ter nagedachtenis
achter.

ONAANRAAKBAAR
Hetzelfdegeldtvoor hetkaste-

systeem dat mensen een leven
lang tot 'onaanraakbaarheid'
veroordeelt. Ook defelle veroor-
delende verhalen naar aanlei-
dingvan de sati van Deorala, die
nu almaanden in de Indiasepers
staan gaan aan de directbetrok-
kenen op India'splatteland voor-
bij. Uit dereacties vanvrouwen
in Rajasthan blijkt dat zelfs de
campagnes van de vrouwenbe-
weging weinig effect hebben op
hun houdingtegenover sati.

Het is goed zolang er geen
dwang wordt gebruikt, luidt de
overheersende mening.Dereali-
teit is dat India lang nodig zal
hebben om over een kwaad als
satiheen te groeien.De weduwe-
verbranding komt gelukkig nog
maar hoogst zelden voor, maar
detrieste doodvanRoop Kanwar
was slechts een zoveelste bewijs
van de achtergestelde, aan de
man ondergeschikte, positie
waarin het merendeel van de
vrouwen in India nog steeds
leeft.De weduwe- verbrandingis
een symbool van een voortbe-
staande, diepgewortelde onge-
lijkheid.

India's vader des vader-
lands, Mahatma Gandhi,
schreef in 1931: "Als de
vrouw haar loyaliteit en on-
voorwaardelijke eerbied aan
haarman moet bewijzen, dan
geldt hetzelfde voor de man
ten opzichte van zijn vrouw.
Maarhebben we ooitgehoord
va,n een echtgenoot die de
brandstapel van zijn overle-
denechtgenote beklom?"
India is Mahatma Gandhi
nog steeds een antwoord
schuldig.

OokRoops familie heeft in een
klap een enorme statussprong
gemaakt. Haar vader heeft ge-
zegd datzijn dochtereen godin is
geworden die nog eeuwen zal
worden aanbeden. "Ze heeft ons
eenaanziengegeven datin dege-
schiedenis bewaard zal blijven".
In de gegeven omstandigheden
vergt het een enorme inspan-
ningeen einde te makenaan het
sati-ritueel. Strengere wetge-
ving is niet voldoende om een
mentaliteit te veranderen. De
traditie van het geven van
bruidsschatten dietot vrouwen-

WRANG
Het wrange is verder dat een

satilucratiefisvoor een dorp.Op
deplaats van debrandstapel ver-
rijst een tempel die vervolgens
eenbedevaartsoord wordt. Op de
ceremonie ter gelegenheid van
het einde van derouw kwamen
twee wekenna desatiinDeorala
naar schatting 200.000 mensen,
diemeer dandrie miljoenroepies
bijeenbrachten voor het bouwen
van detempel. Gedramatiseerde
briefkaarten van Roop Kanwar
op de brandstapel gingen grif
van de handentheeverkopers en
eethuisjes dedenprima zaken.

Ook in dit jaarzullen talrijke
Indiase mensen en op sensatie
beluste toeristen de plek opzoe-
ken, waar de weduwe werd ver-
brand. De kassa's zullen rinke-
len.Erdoendanook algeruchten
deronde dat weduwen in andere
dorpen van Rajasthan worden
aangezet om het voorbeeld van
Roop Kanwar te volgen om hun
dorp eenzelfde 'eer' te bewijzen
als Roop Kanwar deed aan Deo-
rala.

De eerste arrestaties onder
Roops schoonfamilie lieten drie
weken opzich wachten. Uitde la-
te reactie sprak de angst om de
conservatieve delen van Ra-
jasthan — het zijn vooral de
machtige feodale landheren, de
erfgenamen van derajputs, het
oude prinsengeslacht van de
deelstaat, die het sati- ritueel
steunen— tekwetsen. De politi-
ci durven het nietaan hetvoort-
ouw te nemen in destrijd tegen
een barbaars bijgeloof. Onder
drukvan alhetprotest kwam de
deelstaat- regering met een wet
die nog strengereregels stelt die
sati moeten voorkomen en bo-
vendien alle religieuze festivi-
teiten romdom weduwen- ver-
branding strafbaar stellen.

Maar, toen derajputs een gro-
te demonstratie voor sati hiel-
den,waren opvallend veelpoliti-
ci present. En in Deorala zijn
sinds het incident geen maatre-
gelen genomenomtevoorkomen
dateen nieuwe weduwebinnen-
kort wordt verbrand. "Laten we
religie nietverwarren met poli-

VERWARRING
De verwarring in de Indiase

politiekna hetincidentinDeora-
la was opvallend. De deelstaat-
minister van binnenlandse za-
ken van Rajasthan sprak aan-
vankelijk van "een puur reli-
gieuze aangelegenheid" en hij
gaf de politie in het dorp de
opdracht zich afzijdig te houden
van alle op de sativolgendecere-
monies.Hetduurdezelfs drie we-
ken voordat premier Rajiv
Gandhi — bekend om zijn stre-
ven naar een modern India — de
dood van Roop Kanwar be-
schreef als 'een nationale
schande.

geleefd, maar er bestaat geen
twijfel over dat vele weduwen
minofmeer naarzelfmoord wor-
den toegedreven. "Een weduwe
staat voor het dilemma of zij
zelfmoord zal plegen op debrandstapel van haar echtge-
noot ofopeen latertijdstip op een
andere manier", zei een Indiase
feministe in een reactie op de

* MARYSE CONDE

een machtigrijk bij voorbeeld.
En naar de motieven van een
volk binnen het tijdsverloop van
slechts één generatieéen eeuwe-
noude traditionele religie op te
gevenvoor de Islam.Een sociolo-
gische invalshoek. Die geeft die
geschiedenisprecies de juistedi-
mensie.

met gebieds- uitbreiding. Een
tweevoudige aanval op de tradi-
tionele waarden van de au-
tochtone bevolking dus, die hon-
derdjaar geledenvoltooid was.

Waar Michener ophoudt begint Maryse Condé

'Ségou' omvat,zoalsgezegd, de
geschiedenis van een deel van
Noordwest- Afrika. Om precies
tezijn: het gebiedtenzuidenvan
de Sahara, waar later staten als
Mali,Senegal en Nigeria zouden
ontstaan en waar in het begin
van devorigeeeuw demonumen-
tale stad Ségoufloreerde.

OPMARS
De uiteenlopende aardvan die

oprukkende machten wordt
duidelijk doordat Condé haar
epos in twee delen heeft ge-
splitst. In 'De aarden wallen' is
het vooral de opmars van de Is-
lam die de bevolking bedreigt.
Een enkelingslechtsraakt geob-
sedeerd door de nieuwe perspec-
tieven die Allah biedt, maar de
overtuiging waarmee dat geloof
wordt uitgedragen heeft een
sneeuwbal- effect. lets soortge-
lijks signaleert Condé in het
tweede deel, 'De verkruimelde
aarde', waarde verworvenheden
van de westerse beschaving
meer centraal staan. Die druk-
ken indringend hun stempel op
het gedragvan debevolking. Die
ontwikkeling leidt uiteindelijk
tot deondergang van Ségou, tot
een dramatische scheiding der
geesten en — wellicht — tot het
huidige Afrikaanse trauma: het

Hetverval van deze machtige
vestiging was even tragisch als
exemplarisch voor andere delen
van Afrika. Vanuit het oosten
immersrukten deMoren op, die
onderleidingvan deberuchte El-
Hadj Omar met geweld de wet-
ten van deIslamintroduceerden.
En vanuit het westen, de mon-
dingvan hetNiger, waren hetde
Europeanen die hun koloniale
voornemens duidelijk maakten

permanente gevoel van ont-
worteling.

Hetknappe van Maryse Condé
is, datzij datverval—want dat is
heteigenlijk—beschrijft aan de
hand van de stamboom van een
familie, de Traoré's, die vier ge-
neraties lang wordt geteisterd
door deongemakken van die his-
torische omwenteling. Dat iswe-
liswaar geschiedenis in het
klein, maar de mechanismen
van deondergangvan Ségouzijn
zo universeel, dat in het wel en
wee van de Traoré's moeiteloos
het lot van een heel volk mag
worden gelezen.

'Ségou' werd in Frankrijk»
waarhet in 1985 verscheen, me-
teen eenbestseller. Zoverzalhet
hier waarschijnlijk niet komen,
maar lezenswaard is Condé s
epos wèl. .
Maryse Condé: 'Ségou'. Deel
I: 'De aarden wallen. Verta-
ling: Stefaan van den Brem*»
Uitgever: In de Knipscheer.
Prijs: ’59,00.
Deel II: 'Deverkruimelde aar-
de. Vertaling: Edith Klap-
wijk. Uitgever: In de
Knipscheer. Prjjs: ’57.00.

Gelukkig pakt Maryse Condé
datanders aan. Eigenlijkbegint
zij waarMichenerophoudt. Haar
interesse gaat minderuit naar
historische veldslagen of andere
kleurrijke evenementen enméér
naar de achtergronden van be-
paalde ontwikkelingen. Naar
het waarom va + vorval van

INTERESSE

Het doorgronden van histo-
rische gebeurtenissen, hetplaat-
sen daarvan in het juiste
perspectief, het geven van een
tijdsbeeld en het ingaan opvaak
belangrijke bijzaken, dat alles
kost ruimte. De uit twee delen
bestaande roman 'Ségou' van de
op Guadeloupe geboren
schrijfster. Maryse Condé telt
als geheel ruim 1200 pagina's.
Daarmee haalt de lezer een be-
langrijk deel van de geschiede-
nis van Noord-west Afrika in
huis.

Het gedramatiseerd weerge-
ven van de geschiedenis van
complete landen of gebieden is
een vorm van geschied- scLrij-

Zoals bij deAmerikaan James
Michener, dieinrecordtijd de ge-
schiedenissen van Noord-
Amerika, Zuid-Afrika, Hawaï,
Japan en Polen schreefen daar-
van bedenkelijke bestsellers
maakte. Een actie waarmee hij
de geschiedenis van zo ongeveer
de helft van de wereld voor zijn
rekening nam en daarmee han-
dig het gras voor devoeten van
mogelijk navolgens wegmaaide.

ving die de laatste jaren steeds
meer opgang maakt. Helaas, zo-
als vaak geconstateerd moet
worden. Want meestal gaan der-
gelijke pretentieuze romans ten
onder in oppervlakkigheid en
houden zij niet meer in dan een
geforceerde opsommingvan his-
torische gebeurtenissen.

OM DE EEN of anderereden
hebben geschiedenis- boeken
altijd het gewicht en de om-
vang van een klein formaat
baksteen. Vooral als het gaat
om geromantiseerde geschie-
denissen, waarin naast een
bijna onafzienbare reeks his-
torische feiten ook nog eens
een samenhangend verhaal
moet worden verteld.

RoopKanwar verkoos de vrijwil-
lige dood op debrandstapel.
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Promotor kamelen project
vertrokken naar Venezuela

VS uitleveringsverzoek niet ontvangen op en vooral gij kijkers, meng u
niet in de groepen van anderen.
Uheeft gekozenomtekijken, doe
het dan en laat de mensen die
voor jumpen hebben gekozen
rustigjumpen, hoezeeruwbenen
ookkriebelen.

HET LAATSTE CARNA-
VALSWEEKEINDE van het
34ste carnaval werd vanmorgen
om vier uur reeds ingezet met
een pyjamaparade door de stra-
ten van SanNicolas. Hetwas me
een drukte van belang en het
toonde dat in carnavalstijd op
het gebied van pyjama's grote
verscheidenheid bestaat. In ie-
der geval muziek genoeg, grote
belangstelling — waaronder ve-
le gasten van de hotels— en een
uitstekende stemming.

>m "' iCarnaval di Aruba; den 1988 no tin morocho ;

i Deze rubriek wordt gesponserd door: >
Mercurius Trading

»■ ■ i I

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-1200/14.00-17.00 uur worden opgegeven;behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdagvoor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagenvrijdag) verschijnen.

Amerikaanse toerist voor
60 dollar opgelicht

Deposito betaald aan verkeerde

VANMIDDAG WAS HET weer
carnaval geblazen in de straten
van San Nicolas voor de grote
carnavalsparade, waarvoor ook
bijzonder veel belangstelling.
Duidelijk een voorproefje van de
grote carnavalsparade die mor-
genochtendom elfuurin de stra-
ten van Oranjestad van start
gaat.

*********GISTERAVOND OVERAL DE
nodige carnavalsparties, jump-
ups bij de Divi Resorts en een
lichtparade/jump-up bij Concor-
deHotel,terwijl op deCamacuri-
banenin carnavalsstijl gekegeld
werd. Daarna trokken velen
naar depyjamaparade inSanNi-
colas. De stemming zat erin en
veel geslapen is er niet.

""* " »

WACHTREGELING doktorenOranjestad, Madiki,Tanki Rip, Noord,TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.van Veen, TankiRip 24, tel.: 27100.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterK. Vieira, via Centro Medk» San Ni-
colas, tel.: 48833.Kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300(hospitaal).

Het belooft er weer gezellig te
worden, want we wetenClub Vi-
sage is een uitstekende plaats
om gezellig carnaval te vieren.

*********
ONDER DE LEUZE 'Saca e
Wayaba'wordt maandagmiddag
van twaalfuur totzevenuur 's a-
vonds op het strand tussen het
Divi Hotel en het Tamarijn Be-
ach Hotel een gezellig carna-
valsfeest gehouden. Muziek ge-
noeg: Sound and Harmony, The
Boys Next Door, Recreation
Roots, Escape Brass, The Good
Boysen Papito y suDoble Sabor.
Erwordteenbarbeque tegencar-
navalsprijzen geserveerd en wat
een muziek. Inderdaad goed voor
'Saca ewayaba'.

*********
HETZffiTER naaruitdat dekij-
kers voor de grote carnavalspa-
rade morgen wel het nodige te
zien krijgen. Ofschoon van de
SAC hierover (weer) geen enkel
bericht werd ontvangen, is de
Amigoe erachter gekomen, dat
ruim twintig groepen voor mor-
genhebben ingeschreven. Onder
meer: Buurtcentrum Noord,
Splendor of Clouds and Sunshi-
ne, Hats Fashion, Lagami Pasa,
CrazyBoys, JohnsGrandCircus,
NosBrindis, Divi TinPret, Cari-
be in Valentine, Savaneta Palo
Coco, Aikys Crazy Team, Dina-
sauronan, Fiesta Koreano, Del-
monte Festival,Roy y suComics,
Middle Ages Fantasy, Beach
Fantasy, Paraloco, Camel den
Carnaval en Arth Photo. Op-
merkelijk dit jaar meer ko-
mische groepen, hetgeen de car-
navalsstemming alleen maar
kan verhogen.

WITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:»l.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301;San Nicolas:tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

Hij was vijftien minuten in
zijn kamer toen er geklopt werd

De toerist ging naar het wa-
tersportbedrijf op het strand om
vier plaatsen te reserveren voor
de boottocht van de volgende
morgen. Nadat hij naar de prijs
had geïnformeerd ging hij naar
zijn hotelkamer om het geld te
halen. Bij terugkeer bleek de
zaak al gesloten te zijn. De toe-
rist besloot naarzijn hotelkamer
terug te kregen en met afreke-
nen tot de volgende morgen te
wachten.

ORANJESTAD — Een
Amerikaansetoerist (62) deed
aangifte van oplichting voor
een bedrag van zestig dollar
tegen een hem onbekende
man, die zich uitgaf voor
employee van een wa-
tersport- bedrijf.

De beschrijving, die de toerist
van de onbekende man gaf,
kwam overeen met het signale-
ment van de man D.G., die een
bekende is van de politie. De
Strandpolitie had D.G. bij het
watersportbedrijfzienrondhan-
gen, terwijl eenverkoopster van
het watersportbedrijf had ge-
merkt, datD.G.vlakbij detoerist
stond en alles moet hebben ge-
hoord.De politie startte een zoe-
kactie naar D.G.

en een hem onbekende man zich
uitgaf als employee van het be-
trokken watersportbedrijf. Hij
kwam hetdeposito- bedrag voor
de boottocht innen. De Ameri-
kaanbetaalde deman hetbedrag
van zestig dollar, maar de vol-
gende morgen bleek de man he-
lemaal geen employee tezijnvan
hetbedrijf.

ORANJESTAD—Directna
de uitspraak van de rechter
gistermiddag, dat de aange-
houden Nandwani — die me-
de bekend raakte op Aruba
door zijn kamelenproject —
op vrijevoeten moest worden
gesteld, vertrok hij vergezeld
van zijn vader per vliegtuig
naarCaracas. Hij verklaarde
dathij in deVerenigde Staten
deproblemen gaatregelen.

Zoals bekend werd Nandwani
op 14 december jl. aangehouden
opverzoek van hetAmerikaanse
ministerie van Justitie dat om
zijn uitlevering verzocht. De
aanhouding tot uitlevering was
mogelijk door het verdrag dat
tussen de Verenigde Staten en
hetkoninkrijk der Nederlanden
sedert 24 juni 1980 bestaat. Dit
verdrag is zowel op de Antillen
alsAruba van kracht.

Gistermorgen spande deadvo-
caat mr E.E. Moenier-Alam een
kort geding aan tegen het land
Aruba en eiste onmiddellijke
vrijlating van zijn kliënt. Hij
deed ditop gronden van het ver-
dragwaaropNandwani wasaan-
gehouden omuitgeleverd tewor-
den, dat indien dit niet binnen
zestig dagen geschiedt, betrok-
kene op vrije voeten moet wor-
den gesteld.

Gistermorgen om 10.25 uur
was hetprecies zestig dagen ge-
leden dat Nandwani werd aan-
gehouden en een uur later dien-
de hetdoorde advocaat ingedien-
de kort geding. Ofschoon de do-
cumenten over de uitlevering
van Nandwani naar Nederland
waren gezonden, werden tot op
heden op Aruba niet de benodig-
de documenten ontvangen om
hem aan de VS uit te leveren.
Wat het verzoek van de VS tot
uitlevering betreft haalde de

raadsman aan, dat de VS ruim
vier maanden de tijd hadden om
een en ander teregelen, doch tot
op heden ingebreke zijn geble-
ven. De indrukwordt gewekt dat
hier een spelletje wordt ge-
speeld.

Gistermiddag om half vier
deed de rechter uitspraak en
stelde Nandwani direct op vrije
voeten. Hij haalde in het Huis
van Bewaring zijn spullen op en
vertrok kortetijd latervergezeld
van zijn vader en vriendin naar
Caracas.

HET NIET SLAPEN gold ook
voor de personen die trailers
langs de straten hebben opges-
teld in Oranjestad. Tot vroeg in
de ochtend werd er gegeten en
gedronken, domino gespeeld en
er waren vele rijdende kijkers,
diealdietrailers kwamen bekij-
ken. Hetcarnavalshart klopte op
de hoek vanLaclé/Smith Boule-
vard— naast het huisvan defa-
milieViana—waargisteravond
om zevenuur deKiwanis Carna-
val Paranda van deKiwanisclub
Palmbeach van start ging. Een
goed verzorgde bar en keuken,
met goede prijzen en gezellig-
heid zorgden ervoor dat deKiwa-
nisextra hard moesten werken,
maardathaddenze ergraagvoor
over. Vanavond om zeven uur
gaat deKiwanis Carnaval Pa-
randa weeropen tot morgenmid-
dag na de parade. De moeite
waard hier een bezoek aan te
brengen— zeker als uhongerig
ofdorstig bent—enusteunt ook
het liefdadidgheids-fonds vande
Kiwanis Palmbeach.

VANAVOND OM NEGEN uur
zendt TeleAruba de uitverkie-
zing en kroning van de 34ste
Arubaanse carnavals- koningin
uit.

OM ELF UUR morgen gaat de
stoet eindelijk van start. U moet
welvroegvan huis,wantomacht
uur wordt al begonnen met het
afsluiten van de straten en we-
gen waar de parade langs trekt.
Deroute, we herhalen deze want
hij iszoveelkeer veranderd datu
het misschien niet meer precies
weet: Wilhelminastadion, Fer-
gusonstraat, Vondellaan, L.G.
Smith Boulevard tot aan het
kantoor van DOW, Paarden-
baaistraat, Driemasterstraat,
Prof. Lorentzstraat, DeLa Salle-
straat, verbindingsweg naar
Wilhelminastadion. *********ZOWEL BLI CHECKPOINT als

in deetalage van deAmigoe zijn
reeds kleurrijke reportages van
het Arubaanse carnaval te be-
wonderen.

*********CHECKPOINT COLOR, ZO-
WELaan deColumbusstraat als
in het Harms Building, is mor-
gen degehele dagvanaf halfne-
gen open. In deColumbusstraat
kunt u studiofoto's van uw car-
navalskledij laten maken.

MOGENWE HET nog even her-
halen: Houd de wegen vrij, volg
de aanwijzigingenvan depolitie

*********IN CLUB VISAGE wordt dit
weekeinde de carnavalsviering
voortgezet. Naafloopvan dezon-
dagparadevolgteen groot carna-
valsfeest inClubVisagemet mu-
ziek van orkest en brassband.

*********MAANDAGAVOND VAN ZE-
VENtotelfuur iser deavondcar-
navals-parade met verbranding
van deeerste Momito in San Ni-
colas. Route: van het Lago
Sportpark naar Torenstraat,
Zeppenfeldstraat, Lagoweg,
Bernhardstraat, Mauritsstraat,
Pastoor Hendrikstraat en terug
naar hetLago Sportpark.

*********AANSTAANDE MAANDAG
EEN vrije dag. Om vier uur be-
gint bij het Don Elias Mansur
Ballpark een grootse gekostu-
meerde parade te paard van de
OCA. Van hetballpark gaat het
naar deFergusonstraat, Vondel-
laan, Smith Boulevard, West-
straat, Schelpstraat, Nassaus-
traat, Van Leeuwenhoekstraat,
Emanstraat, Hendrikstraat met
het eindpunt op het Juancho
Irausquinplein.

DE AMIGOE KREEG gister-
middagbezoek van twee Ameri-
kaanse toeristen, Susan en Po-
key, dieeven kwamen vertellen
hoe zeerzij getroffen zijn door de
Arubaanse gastvrijheid en har-
telijkheid. Zij hadden gereser-
veerde plaatsen voor de konin-
gin- verkiezing doch het was zo
druk datzij geen plaats konden
krijgen. Toen de truck van The
Grasshoppers van Benny Geer-
man voorbij kwam, vroegen zij
daarop een staanplaats. Toen
bleek dat het toeristen waren,
werd het verzoek ingewilligd en
konden zij van nabij alles goed
zien.Zij raakten nietuitgepraat
over deArubaansehartelijkheid
en gastvrijheid.

*********

|^gN|—"nrfodacöto g^y

OCH WE BEHOEVEN u niet
meer te adviseren uw woning
goed af te sluitenenz. wanneer u
naar de parade gaat. U weet het
zelf wel: het dievengilde speelt
graag carnaval in woningen
waarvan de bewoners niet thuis
zijn. Trefvoorzorgs- maatrege-
len. Dat geldt ook voor de meer
persoonlijke contacten. De Nati-
onale Aids- commissie adviseert
u nog eens goed carnaval te vie-
ren, maar wanneer het 'verhit'
wordt, kijk uit, bescherm uzelf
en anderen. Tenslotte denk er
aan houdt Aruba schoon. Ge-
bruik de plastiek zakken, die
daarvoor ter beschikking wor-
den gesteld. Een schoon Aruba
komt ons allen ten goede.

DINSDAG: 18.00Robotech; 18.30CNN
international news; 19.30Political prog-
ram; 19.45ActualkJad;20.00Telenotjci-
as; 20.30 TheCosby show; 21.00 Fal-
conCrest; 22.00LarryKing show; 22.50
Showbiz today; 23.10Slutting.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen 07.00 uur).

DIVERSENfLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
'*s geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties viaverkeerstoren.

BIJ CONSALES WERD Pedro
Maduro uitgekozen als verkoper
van het jaar 1987 van Consoles
Aruba nv. Op defoto vlnrWillemKerkmeer (directeur Consoles
Aruba ny), Pedro Maduro en
Fred Knetsch (verkoop- ma-
nager).

AIDS is dodelijke
bescherm Uzelf,

speel geen
RUSSISCH ROULETTE

Women's Club ofAruba

18.00uur.
ORANJESTAD:zat.: 19.00uur;zon.: 06.30
10.00uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
*°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

ZONDAGBIOSCOPEN
Reen voorstellingen.

KERSENf'ICHTING ARUBAANS CARNAVALJr^O): 11.00 uur grote carnavalsoptocht -star'en finish Wilhelminastadion.
Baandag
WOBCOPENBOULEVARD THEATER
7 '1: 20.15+21.15uur 77»Running Man<>4jr.).

DRIVE-IN: 20.30uurArmedandDangerous
<14jr.).

KERKDIENSTEN?WIL:20n.: 09.00 en 19.00uur.
"AKOTA: zat.: 19.00 uur;zon.: 08.00 uur.
tMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-

bertstraat 12):09.30 uurkerkdienst.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
PIEDRA PLAT: 09.00 uur gecombineerde
dienst; voorganger ds Hessen.

SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
TANKI LEENDERT: zon.: 09.00 uur.

POS CHIQUITO: zon.: 08.00uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.

PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
19.30uur.

I i " !l
i
| We are seeking applicantsfor

ONE (1) ADMINISTRATIVE_ ASSISTANT A
with MEAO (Moderne Economisch Administratief
Onderwijs)or PD(Praktijk diploma) orHAVO with [
business administration. |j

and

ONE (1) ADMINISTRATIVE fj
ASSISTANT C

with MBA (Moderne Bedrijfsadministratie) and
two years ofexperience in this field.

Ï Please call tel.: 23479.

ORANJESTAD — Rond
half drie in de ochtend werd
politie- assistentie gevraagd
voor een man, die in een con-
tainernaast een supermarket
had ingebroken.

Ter plaatse kon de politie een
duidelijk signalementvan de
dief worden gegeven. De politie
ging op zoekenkorte tijd later in
de Boliviastraat werd de 39-
-jarige recidivist R.N. aangehou-
den. Hij voldeed wel aan de be-
schrijving,maar had devier zak-
ken, waarmee ooggetuigen hem
hadden zien vertrekken, niet
meer bij zich. Hij werd voor ver-
der onderzoek naar de politie-
wacht overgebracht.

Inbraak

Minister van Toerisme, DonMansur, betreurde het datop hetlaatste ogenblik de vlucht naar
Arubanietdoorging.Hij weeser-
op, dat Aruba onlangs eenluchtvaart-verdragmetBrazilië
heeft gelsoten en dat deBrazili-
aanse regering nu moet aanwij-
zen welke maatschappij opAru-ba mag gaan vliegen. In het be-

Oorzaakhiervan wasdatdepi-
loten in Brazilië in staking zijn
gegaan, zodat vele vluchten uitdat land geen doorgangvinden.
Het had in debedoeling gelegen,
dat met de vlucht- autoriteiten,
persmensen en leden van de Va-
rig- directie naar Aruba zouden
komen om hier ook wat van hetcarnaval te zien. In het ArubaPalmbeach Hotel waren zeven-
tig kamers voor de gasten gere-
serveerd. Het is niet bekend
wanneer deze vlucht nu op Aru-ba verwachtkan worden.

ORANJESTAD — Op het
laatste ogenblik werd giste-
ren op Arubabericht ontvan-
gen dat de 'openings- cha-
tervlucht' van de Braziliaan-
se luchtvaart- maatschappij
Varig naar Aruba geen door-
gang zou vinden.

Eerste Varig charter afgelast
Staking onder Braziliaanse
piloten treft Aruba

langvan hetverdubbelen van de
hotelkamers, waardoor ook
meer toeristennaar Aruba moe-
ten worden gebracht, is dit be-
langrijk.

Zowel Varig als VASP is erin
geïnteresseerd om geregelde
dienstenop Arubategaan onder-
houden. De Braziliaanse rege-
ringzal eenvan dezemaatschap-
pijen moeten aanwijzen.

ORANJESTAD -De Aruba
Female Jaycees heeft een nieuw
bestuur gekozen voor 1988.Het
nieuwe bestuur (op defoto) be-
staat uit: voorzitster Elva Zijl-
stra, vice-voorzitster Gladys
Koek, secretaresse Maria-Elena
Domacassé, penningmeesteresse
Gloria Windfïeld, director Vera
Angila en ex-president Rugia
Coffte.

■■^1^■■■■■■■«■MM

■£ CARIBBEAN COMPUTER| SOFTWARE ARUBA N.V.

heeft opkorte termijn plaats voor
een automatiserings deskundige
Vereisten: — Nederlandse nationaliteit m/v.— Geboren en woonachtig op Aruba.— Ervaring op niveau Systeemanalist/program-

meur.— Ervaring met IBM System 36, zowel alsmetPC's.— Goede contactueleeigenschappen.— Leidinggevende ervaring.— Bijvoorkeur ervaring in het leiden van cursussen.
Geboden worden: — zelfstandigefunctie.— Interessante werkniveau.— Goede sociale voorzieningen.
Schriftelijke sollicitaties moeten begeleid zijnvan:— curriculum vitae.— pasfoto.— copien van diploma's.— copien van getuigschriften.
Sollicitaties niet laterdan 15maart 1988, terichten aan:
CARIBBEAN COMPUTER SOFTWARE ARUBA N.V.
P/A P.O. BOX 82
ORANJESTAD, ARUBA.

AMIGOE 11

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-1 7.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 127-743.

Maak er geen Jk^ jl^ izwïjnepan van. <^kHou Carnaval netjes. A^jL yg&
Daarom gooi lege flessen, blikjes, cups enz. niet JA y&sS^t* trafïr^sop deopenbare weg. to*4^_ ,s wohkïffi*

Gebruik deplastic zakken cl&^ \ ) n&y^Jr
Een schoon Aruba komt ons /r*^l II L L^m m

Deze advertentie wordt gesponserd door: hn—II a WÊm

L ),KH MT^Sj) MERCURIUS TRADING COMPANY

BIJ AANKOOP VAN EEN ,
JUG EEN BON VOOR
GRATIS IJS KADO.

7nuJëVa£ue\

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

BIOSCOPEN
Keen voorstellingen.

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabaobrug:Santa Anna, tel.: 28181.Paribabrug: SanNicolas, tel.:45712

Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

IBSEBk
Beatrixstraat34

k Tel. 22720
\BRANDVERZEKERING

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Suske en Wiske
Cast); 18.30Those amazing animals;
19.20 Science & Technology; 19.40Big
story(CNN); 20.05 Family special: «No
9reater gift»; 21.00 Carnival events:
"Verkiezing carnavalskoningin 1988»;
22.00Sluiting.

ZONDAG: 17.00Studiosport; 17.50Sty-
'swithElsaKlensch; 18.10lnsearchof...
Ancient Aviators; 18.35Week in review
(CNN); 19.30Showtime; 20.30 Glory of
God; 21.00 Quo Vadis? 22.15CNN in-
ternational news; 22.45 Remington
Steele; 23.30 Sluiting.

BAANDAG: 18.00 Scooby Doo new
Mysteries; 18.30 CNN International
"ews; 19.30 The world tomorrow:
«Whena lovedonedies»: 20.00Teleno-ticias; 20.30 Programma di BUVO;
20.45Dances ofthe world: «Sweden»;
21.00Carnival events:«GrandCarnival
Parade»; 22.00 This week in Japan;
23.30Sluiting.

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPl-
TAAL(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45
/18.30-19.30uur.



plannen om het poppenstuk als
kinderboekje uit te brengen.

Volgende week dinsdag om
vier uur wordteen Toma-teken-
wedstrijd gehouden en een tien
minuten spel 'Kiko ta Kiko'. De
volgende dag, eveneens om vier
uur, zalna eentien minutenspel
'Pregunta' een Toma-storia-
wedstrijd worden gehouden,
waarbij hetbesteverhaaltjevan
een groep kinderen zal worden
gespeeld. Donderdag wordt het
spel 'Pregunta' herhaaldwaarna
Velma Solomons een lezing uit
de Witte Pest en haar nieuwe
werk zal lezen. De daarop vol-
gende dagen worden de uitvoe-
ringenvoortgezet.

VelmaSolomons wardbekend
alsschrijfster onder denaamAn-
gela Matthews en schreef in
1978 hetboek 'De Witte Pest',
dat ieder jaar op de boekenlijst
van de scholenstaat. Zij woonde
27 jaarin Europa, waarvan ne-
gen jaar in Duitsland. Ze heeft

SAN NICOLAS - Door
ziekte van Velma Solomons
konhetDori CenterAruba op
dePromenade in San Nicolas
nogniet geopend worden.Dit
vindt nu aanstaande maan-
dagmiddag om vier uur
plaats. Dan zal het Solo-
monster Poppentheater, een
theaterstuk met poppen ge-
speeld, genaamd Tomaheeft
een mamaspin'.

Psychiatrisch onderzoek gevraagd

Officier eist één jaarin
zedenzaak met minderjarige

WILLEMSTAD-Tijdens een
barbeque- dansant gisteravond
in hetpaviljoenvan Vaersenbaai
heeft voorzitter W.R. Kramers
van deInternationalPolice Asso-
ciation (IPA) sectie Nederlandse
Antillen een plakkaat overhan-
digdaandeNederlandselPA- le-
den. De IPA- sectie Nederland
brengt in het kader van de uit-
wisseling van beroeps- ervarin-
gen en culturele activiteiten van
21 januaritot en met15februari
een bezoek aan Venezuela enCu-
ragao.

Foto: W.R.Kramers en devoor-
zitter van de Nederlandse IPA-
groep.

ORANJESTAD —Eén jaar
gevangenisstraf eiste de offi-
ciertegenverdachteH.V.(28),
die terecht stond omdat hij
eind vorig jaarontuchtige
handelingen met een vier- ja-
rig meisje zou hebben ge-
pleegd. De rechter doet over
twee weken uitspraak.

Verdachte gaf toen dat hij de
ontuchtige handelingen had ge-
pleegd doch kon geen reden ge-
ven waarom hij het gedaan had.
De officier was over deze hande-
lingen helemaal met te spreken
en wees erop datditvooreenkind
zeer nadelige gevolgen voor het
verdere levenkan hebben.

Zijn advocaat, mevrouw Viei-
ra- VanRegt, verzocht derechter
de psychiater een rapport over
verdachte uit te laten brengen,
vooral ook omdathij steedsmaar
blijft verklaren dat hij niet weet
wat er gebeurd is. Zij voegde er-
aan toe, dat drFalconibereid is
de man voor behandeling in het
PAAZ op te nemen. Het is de
eerste maal, dat verdachte met
de justitiein aanrakingkwam.

Ing Yarzagaray van het WEB:

Vuil water veroorzaakt
door bouwactiviteiten

SAN NICOLAS— Het hoofd
van hetWater- en Energiebe-
drijf(WEB), ing. Chenco Yar-
zagaray,reageerde in Teleno-
ticias op de vele klachten die
binnenkomen overvuilwater
in dewaterleiding.

Hij wees erop dat bij bouw-
werkzaamheden in San Nicolas
enige leidingen werden gebro-
ken, met alle gevolgenvan dien.
Nu erinSan Nicolasmeeractivi-
teiten zijn, ligt het in de bedoe-
ling van hetWEB omhier dewa-
terleidingen schoon te maken,
zoals verleden jaarreeds in
Oranjestad plaatsvond.

Wathetfeitbetreftdat opMal-
mok en Ponton in piekuren te
weinig druk bestaat, wees het
WEB- hoofderop, datplannen in
voorbereiding zijn om te Alto
Vista een watertank te bouwen,
die dan vooral het gebiedvan de
hotels — dat vanwege de ver-
dubbeling van de hotelkamers
ook meer water nodig heeft —kan voorzien. Hierdoor wordt de
druk te Ponson en Oranjestad
weer normaal.

Op vragenofer albeslissingen
zijn genomen ten aanzien van
mogelijk verhuizen van het
WEB naar hetLagoterrein, ver-
telde ing. Yarzagaray — die
voorzitter van de commissie is

die in opdracht van deregering
een en ander in studie heeft —dathet eerste rapport van Gene-
ral Electruc ten aanzien van de
krachtcentrale van Lago werd
ontvangen. Zoalsbekend is deze
centrale practisch nieuw en be-
staat geheel uit General
Electric- equipment. Daarnaast
zal een consultant een rapport
uitbrengen. Er zijn drie moge-
lijkheden: het WEB blijft te Ba-
lashi en wordt vernieuwd, er
komt een geheel nieuw bedrijfof
het WEB verhuist naar het La-
goterrein.

In dit verband merkte Yarza-
garay op, dat de besprekingen
met Lago goed verlopen en dat
het niet alleen om de
krachtcentrale gaat, maar om
alles wat daarmede verband
houdt. Wateen geheelnieuwefa-
briek betreft schatte het WEB-
hoofd dekosten hiervanop 75 tot
80 miljoen dollar, hetgeen veel
geld is, watAruba niet heeft.

Nummerplaatbelasting
ORANJESTAD — Woensdag

17 februari is de laatste dag
waarop automobilisten hun
nummerplaat- belasting voor
het eerste kwartaal kunnen be-
talen.

Zes maanden
ORANJESTAD — Zes

maanden gevangenisstraf,
waarvantweemaandenvoor-
waardelijk met een proeftijd
van twee jaar, luidde vrijdag
het vonnis tegen verdachte
N.8., die in november verle-
den jaar in een bakkerij had
ingebroken en daarbij een
kasregister vernielde.

De officier had tegen hem zes
maanden geëist met aftrek van
voorarrest. Uitbehandeling van
de zaak en strafkaart bleek dat
het niet de eerste maal was dat
hij terzake diefstal voor de groe-
ne tafel stond. Verdachte ont-
kende voor derechter, dater geld
in hetkasregister had gezeten,
de aangever had gesproken van
twintigflorin. De schadeaan het
kasregister bedroeg veertien-
honderdflorin.

De bezoeken, diedeFairsea op
13en 19oktoberaan Curasao zal
brengen, staan evenmin op het
officiële cruiseschema. Het-
zelfdegeldt voor debezoeken van
het zusterschip van de Fairsea,
deFairsky, op 28mei(eerste offi-
ciële bezoek) en in oktober van
dit jaar.

WILLEMSTAD — Zoals de
Amigoe al eerder berichtte, zal
opCarnavals- dinsdag, 16febru-
ari, de Fairsea onze haven weer
aandoen. In verband hiermede,
verzoekt de Kamer van Koop-
handel en Nijverheid de mede-
werking van de zaken in het
stads-districtomdinsdag tussen
de middagopen te blijven.

De Fairsea is dinsdag van 10
uur 's morgens tot zes uur 's
avonds in de haven. Zoals reeds
vorige week is gemeld, kan ver-
wacht worden dat dit jaar ver-
schillende keren zal worden af-
geweken van het officiële crui-
seschema.

Dori Center Aruba
maandag geopend

Metpoppentheaterstuk

BEKENDMAKING
De Commissaris vanPolitie op Curacao

MAAKT BEKEND:
datop

dinsdag 16februari 1988
in verband met de

Karnaval Afscheidsoptocht en
Verbrandingvan "Rey Momo"

devolgende verkeersmaatregelen inWillemstad zullenworden getroffen:
OTRABANDA-ZIJDE— Vanaf 18.00 uurzal er geen rijverkeer in derichting van de Pater

Eeuwenswegen deRector Zwijssenstraat wordentoegelaten.Het
verkeer komende uit derichting van CasChlquitozalwordenom-
geleid bij dekruisingCharoweg/Van Eyckvan Voorthuyzenweg
en bij dekruisingPiscaderaweg/Van Eyckvan Voorthuyzenweg.— Vanaf 18.00 uur is deRector Zwijssenstraat < inaf hetK.A.E.- -complex tot bij de kruisingvan dezeweg en de Iscaderaweg af-
geslotenvoor hetrijverkeer.— Vanaf 18.00 uurzal er bij dekruisingPater Eeuwensweg/Baden
Powellweg geenrijverkeer in derichtingvan deRector Zwijssen-
straat en het K.A.E.-complex wordentoegelaten.— Vanaf 18.00 uur zal het rijverkeer over deHoogstraat niettot het
Leonard B. Smithptoin wordentoegelaten.Bij dekruisingvan de
Hoogstraaten deweg leidendeover hetviadukt te Otrabanda zal
ditverkeer worden omgeleid.— Vanaf 18.00uurzal hetrijverkeer in oostelijkerichting over deSint
Annaboulevard niettoegelaten wordentotdeKoningstraat noch
tot hetviadukt over deBreedestraat (O.).— Vanaf 18.00 uur zal er geen rijverkeer over de Roodeweg en de
Breedestraat (O.) wordentoegelaten.— Vanaf 18.00uur zal hetrijverkeer uit deVanLeeuwenhoekstraat
niet tot deVanEyck van Voorthuyzenwegwordentoegelaten.— Vanaf 18.00uurzalhet rijverkeeruitdeJacobßinckestraatniettoi
deRoodeweg worden toegelaten.— Vanaf 18.00uuren totdatdeoptochtvoorbij isgetrokkenzullen de
volgendewegen,diealsnooduitgangswegenzullenfungeren, vrij
van verkeer worden gehouden: Boerhaavestraat, J.H.J. Hamel-
bergweg, Naniestraaten de naamlozeverhardewegleidendevan-
afde Breedestraat (O.) -terhoogte van hetwinkelpand Tong Fat -
naar dePater Eeuwensweg.— Vanaf 19.00uurzaler geenrijverkeer vanderotondebijWest-End
in derichting van Plaza Brion en De Rouvilleweg wordentoege-
laten.

PUNDA-ZIJDE— Vanaf 18.00 uurzal er geenrijverkeer totdePlasa MundoMerced
worden toegelaten en zal het niettoegestaan zijnaldaar voertul-
gen te parkeren.— Vanaf 18.00uurzalhetrijverkeer in oostelijkerichting overdeKo-
ningin Julianabrug niet tot de afslag naar het viadukt over de
Scharioowegwordentoegelaten.— Vanaf 18.00 uurzal het rijverkeer in westelijkerichting over de
PresidenteRomuloBethancourtBoulevard niettotdeafslag (ter-
hoogtevan TeleCuracao) naar hetviadukt over deSchariooweg
worden toegelaten.— Vanaf 18.00 uur zal het rijverkeer over de Oranjestraat in de
richting vanPlasaHoyer, via deLoostraat (terhoogtevan deOran-
jeschool) naar dePenstraatworden omgeleid.— Vanaf 18.00uurzalhetrijverkeer over deBerg Altena in derichting
van het Julianaplein, via deKaya Geraldina/ Gutierrez naar de
Presidente RomuloBethancourtBoulevard worden gedirigeerd.— Vanaf 18.00uur entotdat de optocht voorbij is getrokkenzal de
Abraham de Veerstraat, die als nooduitgangsweg zal fungeren,
vrij van verkeer worden gehouden.— Vanaf 18.00 uur zal het verkeer over deTheaterstraat, deKaya
HubertSalas Jr., deVanSpeykstraat en het Pietermaaiplein niet
totde Pietermaai worden toegelaten.

ALGEMEEN— Zowel vóór als tijdens deoptocht zal er geen publiek op het via-
duktover deBreedestraat (O.) worden toegelaten.— De autobushalteplaatsen op de afgesloten weggedeelteskomen
ta verval lon
AlseindhaltevoorOtrabanda fungeert dehalteplaatsopdeweste-
lijkerijbaan vandeWegnaar Welgelegenterhoogtevan het J.P.F.-
clubgebouw en als eindhalte /oor Punda debushalteplaats op
Berg Altena terhoogte vanKaya Geraldlna/Gutierrez.— Op dedoor de optocht te volgenroute zal nietworden toegelaten
omvoertuigen te parkeren.— Voornoemde verkeersmaatregelen blijven tot na afloop van de
optocht van kracht.— Eenieder wordt verzocht dedoor dePolitie te geven aan-
wijzingen in het belang van deopenbare orde en veilig-
heid stipt en onverwijldop te volgen.

Willemstad, 11 februari 1988.
De Commissaris voornoemd.

JERUZALEM— In de stad
Nablus op de westelijke Jor-
daanoeverzijn vrijdag twee
Palestijnse jongensvan 14en
17 jaardoodgeschoten, toen
het leger hetvuur opende op
demonstranten.

Volgens het leger lukte het
niet de honderden jongeren die
onder meer leger- patrouilles
aanvielen met traangas en rub-
berkogels te verspreiden. Het
Al- Ittihad ziekenhuisinNablus
meldde dater vrijdag 17 gewon-
den werden behandeld, van wie
vier met schotwonden.
Woensdag werd na 11 dagen het
uitgaansverbod in Nablus en
omliggendekampen opgeheven.

In hetkamp Tulkarm werd tij-
dens razzia's een Palestijnse
man volgens het leger per onge-
luk doodgeschoten, toen een Is-
raëlische soldaat struikelde en
zijn geweer afging. Hetniet offi-
ciële dodental is hiermee op 56
gekomen.

In Jeruzalem waren vrijdag
700politie- agenten en soldaten
op debeen voor eventuele onlus-
ten na de gebedsdiensten in de
moskeeën. Op de Tempelberg
waren 5.000 moslims bijeenge-
komen. Enkele tientallen jonge-
ren hesen de vlag van dePales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie
PLO. Het leger arresteerde twee
jongerentoen zij meteen vlag en
een slinger het gewijde terrein
bij een van de moskeeën wildenbetreden.

UITGAANSVERBODIn verscheidene vluchtelin-
genkampen werdna demonstra-ties opnieuw een uitgaansver-
bod van kracht.

Vrijdag duurde de onzeker-
heid over het vertrek van hetPLO- schip "De Terugkeer"
voort. DePLO zegt nu zeker eenschip gehuurd te hebben, maar
wil om veiligheids- redenen pas
twee uurvoorvertrekallebijzon-
derheden bekendmaken. De
Griekse zeeliedenbond heeft
aangeboden vrijwilligersvoor de
bemanning te leveren. Eenkapi-
tein is algevonden. Enkele geno-
digden enverslaggevers zijn in-
middels naar huis gegaan. Het
aantal Israëliërs datnaar Athe-
ne en Larnaca op Cyprus is ge-
gaan ommeetevaren isgestegen
tot 47, aldus een PLO-
woordvoerder.

De Israëlische regering is be-
gonnen met het storenvanradio
Al- Quds, dievanuitSyrië natio-
nalistische programma's uit-
zendt, verzorgd door het
Volksfront voor de Bevrijding
van Palestina-algemeen com-
mando. Israël vindt de uitzen-
dingen opruiend.

*****ROTTERDAM — Het Openbaar
Ministerie inRotterdam stelt straf-
vervolging integen hetRotterdamse
bedryf UnityChartering and Ship
ping (UCS) wegens betrokkenheid
bij illegale wapentransporten naarZA.Directeur S. wordtverweten dat
hij opdrachtoffeitelijk leidingheeft
gegevenaan vier wapen- transpor-
ten naarZA, waarbij zijn bedrijfals
agentoptrad. Dit is in strijd met het
uitvoerbesluitstrategischegoederen
van 1963. Op het delict staat max-
imaal 2 jaar.

AMIGOE

RAMALLA — Sommige de-
monstranten in de bezette gebie-
den zijn zeer jong.Dat bleek in
Ramallaopde Westoeverwaarde
onrusten weer in alle hevigheid
zijnopgelaaid.Palestijnsejonge-
ren vertelden eerderover deeffec-
ten van de Israëlische knuppel-
tactiek. Vooral dehandenmoeten
het ontgelden. Stenen gooien
kunnen zij daarna nietmeer.

Palestijnse
jongens
gedood

: ■ ■■ÈW . ''
[~ | Onder de goede inzendingen van nevenstaand

I 1.Hoeveel jaar doet deKarnavalsgroep I formulier worden devolgende prijzen verloot:
"Fo'i Kompas" al mee aan het
Curacaosche Karnaval? | i prij s: EEN KLM RETOUR-TICKET

I NAAR AMSTERDAM.
2.1ndeklederdracht van welk land neemt

"Fo'i Kompas" dit jaaraan de 2de t/m sde: KLM REISWEKKER.
"Gran Marcha" deel?

j 6de t/m 10de: KLM BADLAKEN.
3.Welke luchtvaartmaatschappij wordt in

"Fo'i Kompas" in de "Gran Marcha" genoemd? Ude 50ste . zonnescherm voor
—■ I de auto-voorruit.

I 4.Naar welke stad heeft de Tumba Koning 1988
van Curacao, als prijs van de KLM, een ticket Trekking: 27 februari 1988
gekregen? | tijdens het slotfeest van de karnavalsgroep
; I "FO'I KOMPAS".

| Naam: _ ; j Deelneming staat uitsluitend open voor ingezetenen
| j van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Adres: ,
Stuur het ingevulde formulier vóór
dinsdag 23februari naar: ♦""♦
KLM, Nagron Building, Kaya Flamboyan 7, I tt> 1 uav m^iüL aaic«racao N.A. DetTOuwDaarKLM

I I Royal Dutch Airlines
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SENTRO DEPORTIVO KORSOU
«wembad)
SWpendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- an donderdagmorgengesloten.

BOWLEN(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00 uurtotna 02.00uur;zondag vanaf13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid totschaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro diBario Janwé)
e|ke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -trainingvoorde jeugdvanaf7
'« 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL -NA PLAKA CHIKI»(olv. Omalio Menen)
9eopend van 14.00-15.15/15.30-16.45 en
2000-21.15 uur te Plantersrust 6.

"** * *_ MAANDAGTENNIS
(Amtel-toernooi)
16.00 uur tennistoernooi voor dubbels -CSC-baan te Damacor.

moedeloos geworden. Ik moet
eerlijkbekennen, datSaceanuzo
vriendelijk wasmij tehelpen. Di
sloeg acht aces en twee dubbele
fouten, hij had vijfaces en tien
dubbele fouten. Dat maakt in
zon partij wel heel wat uitna-
tuurlijk."

In de slotfase van het meer
spannende, danfraaie duelraak-
te hetpubliek (er waren overi-
gens niet meer dan 2500
toeschouwers) in het sportpaleis
Ahoy ineen stemming, diezeker
inNederlandbij tennisnietvaak
wordt aangetroffen. Enkele ma-
len werd de naam van Schapers
zelfs luid gescandeerd. "Ikkreeg
erkippevel van", zeiSchapers na
afloop. "Zoiets heb ik in mijn le-
vensdagen nog nooit meege-
maakt. Het deedme echtgoed."

Olympisch Nieuws

Saceanu hield nogstand tot de
tiebreak, waar Schapers inmid-
dels patent op heeft aange-
vraagd. Via 3-0 en 4-2 werd het
7-2 voor de Nederlander, die na
afloop een staande ovatiein ont-
vangst mocht nemen. Hij is door
zijnplaatsingvoor de halve fina-
les de top-dertig van de wereld
dicht genaderd.

ROTTERDAM — Michiel
Schapers heeftvrijdaginRot-
terdam zijn huidige vrijage
mettiebreaksnogeens beves-
tigd. Tegen de Westduitser
van Roemeense origine,
Christian Saceanu, bracht
hetverlengstukje in de derde
en beslissende set de28-jarige
Rotterdammer zelfsin de haJ-
ve finales, een prestatie,
waartoeéénlandgenoot (Torn
Okker) in 1976voor het laatst
in staat was. Met 7-2 won
Schapers de tiebreak, waar-
door hij departij navele ner-
veuze momenten en twijfels
over de voor hem gunstige
ontknoping toch met 6-2,4-6,
7-6 afwikkelde. Het was de
vijfde achtereenvolgende
maal datSchapers in een tie-
breaktoesloeg.

SUNFISH-RACESWSV JanSofat/Curacao Sunfish Sai-ling'
'1 00+14.00uurstart wedstrijden-voor hetclubgebouw van Jan Sofat te BrakkeputAriba.
1?00uurprijsuitreiking.

NadatSchapers in denegende
game opnieuw een doorbraak
had moeten toestaan smeet hij
zelfs zijn racket van kwaadheid
tegen de grond. Naverliesmet4-
-6kon Schepersweer opnieuw be-
ginnen. Hetkostte hem aanvan-
kelijk grote moeite het nu vrij-
wel foutloze spel van Saceanu,
diezijn sterk meelevende vader
en broer op de tribune wist, te
ontregelen. De nieuwste toege-
wijde leerling van Günther
Bosch (na Boris Becker) sloeg
zich meteendoor denogniether-
stelde servicevan Schapersheen
en liep uitnaar2-0 en 4-2.

datzoiets eigenlijk onverstandig
is. Want het voert onnodig de
spanning op. Maar het sprak
kennelijk wel aan bij het pu-
bliek."

PUBLIEK
Toenbegon het publiek zich te

roeren. Schapers bleek direct
geïnspireerd door de aanmoedi-
gingen, won dezevende game op
love, forceerde een doorbraak
(waarbij Saceanu ongewild een
hand toestak met twee dubbele
fouten) en stond opnieuw geen
punt toe in denegende game (5-
-4).

Jonas B. Svensson schakelde
in een sensationelepartij Jimmy
Conners uit. De als tweede ge-
plaatste Amerikaan verzette
zichbijna drie uur, maar moest
in de tiebreak van de derde set
tochbuigen met 6-8.De setstan-
denwaren6-3,5-7,7-6.

StefanEdbergbereikte de hal-
vefinalesna winstopSrejber. De
Tsjechoslowaak verloor in twee
sets: 4-6,4-6.

HALVEFINALISTEN
De andere halve finalisten

naast Schapers enEdbergzijn de
Zweed Svensson en de Tsjechos-
lowaakMecir.

"Ik was in een moeilijke situa-
tie beland", aldus Schapers. "Als
jehet tij moet keren en het lukt
maar steedsniet, begin jewel te
twijfelen, alwas ik nog langniet

IOC nu weercompleet

Prinses Annein
IOC gekozen

O-ü-0-0-0
— De eerste medailles van de
Olympische Winterspelen gaan
niet naar de nummers een, twee
en drievan de 10kilometer lang-
laufvoor dames, maar naar dui-
ven. De snelstop zijn hokin Bas-
sano terugkerende duif van de
duizend, diebij deopeningscere-
monie als symbool van de vrede
zullen worden losgelaten, ont-
vangt een gouden medaille. De
nummers twee en drie worden
onderscheiden met zilver en
brons. De medailles zijn precies
hetzelfde als die welke aan de
sportliedenworden uitgereikt.

Om dejuistevolgordevan aan-
komstvast te stellen is in Bassa-
no, zon honderd kilometer van
Calgary, een elektronisch oog
opgesteld, dat dering leest die
aan depoot van de duif isbeves-
tigd. De verwachting is, dat de
negen maanden oudeduiven, die
speciaal voor dezevlucht zijnge-
fokt, de afstand in ongeveer een
uur zullen afleggen.

0-0-0-0-0
— Volgens traditie zal de naam
van degenediein hetMcMahon-
stadion het Olympisch vuur na
een estafette van 88 dagen over
18.000 kilometer ontsteekt, tot
het laatste moment een zorgvul-
dig geheim blijven. Hetzelfde
geldt voor de namen van dege-
nen, die namens de sportlieden
en juryleden de Olympische eed
afleggen.

0-0-0-0-0—Onder de accredities die door
het organisatie-comité aan de
deelnemers en de officials wor-
denuitgereikt, zijner ook enkele
bestemd voor honden. Ze zijn
voor de politiehonden, die wor-
den ingezet bij het zoeken naar
mogelijke aanwezigheid van ex-
plosieven op de skipistevan l
more. De kaarten zijn al)
steld op naam van Ttov

0-0-0-0-0— lon Tiriac, de manager van
tennisser Boris Becker, zal in
Calgary ook onder de toeschou-
werszijn. Devroegere speler van
hetRoemeens nationaal ijshoc-
key-team zal de slotfase van het
ijshockey-toernooi volgen. Tiri-
ac heeft al lang geleden de kaar-
ten voor het inmiddels volledig
uitverkochte toernooi besteld.

—Mohammed Mzali, devoorma-
lige premier van Tunesië, loopt
hetrisico uit het lOC te worden
gestoten, wanneer hij niet voor
de Olympische Spelen van Soeul
naar zijn land terugkeert. Mzali
werd in 1986 tot aftreden ge-
dwongen,waarna hij uitTunesië
vluchtte. Mzali zou momenteel
in onderhandeling zijn over te-
rugkeer naar zijn geboorteland.
Volgens deregels van het lOC
moet een lid van hetComité wo-
nen in het land, waarvoorhij ge-
kozen is als lidvan het lOC.

0-0-0-0-0—Op 17 november 1986zag het
er voor de Canadese kunstrijder
Doug Ladret zeer slecht uit. Tij-
dens de training voor het
paardrijden met zijn partner
Christine Hough kwam Ladret
ernstig ten val. Hij sloegmet het
hoofdtegen het ijsen dedoktoren
vreesden onherstelbare hersen-
beschadigingen.

CALGARY — Tijdens de
93ezitting van hetInternatio-
naal OlympischComitézijn in
Calgary vjjfnieuwe leden ge-
kozen. Daarmeeheeftheteer-
biedwaardigcollege weereen
bezetting van 92 personen.

Arme zelf volgde vorig jaar
haar vader prins Philip op als
voorzitter van de internationale
hippische sportbond(FEI). Inhet
lOC neemt ze deplaats in van de
82-jarigeLord Luke.

demilitary. Zij nam in 1976 deel
aan deOS van Montreal en won
bij het Europees kampioenschap
van 1975 een zilveren medaille.
Haar echtgenoot, kapitein Mark
phillips, waseen lid vanhetBrit-
se team, dat bij de OS van
München goud won op de mili-
tary.

Ook indetweede setzag heter
aanvankelijk zeer gunstig uit
voor Schapers, die echter ver-
zuimde drie break-points te be-
nutten. "Als dat was gelukt zou
ik op 4-0 zijn gekomen", keek
Schapers met spijt terug. "Nu
kwam ik toch nog onnodigin de
problemen. WantdieSaceanu is
wel een bijtertje, een echte Ter-
riër. Dat wist ik van tevoren. Ik
heb hem al vaker op die manier
wedstrijden zien winnen."

SACEANU
Saceanu, die sinds november

vorig jaarvoor devierde keer te-
genovereen Nederlander stond
(in Valkenswaard versloeg hij
LodderenOosting, inRotterdam
was Nijssenhet slachtoffer na 6-
-1 winst in deeerste set), brak in
devijfde gamewel door de servi-
ce van Schapers, die echter on-
middellijk in de volgende game
door de servicevan deWestduit-
ser brak. Hetritme van deRot-
terdammer was evenwel gebro-
ken. Hij sloegveel mindereerste
servicesin (55% tegen 90% in de
eerste set)en balde zo nu en dan
zijn vuist uitonvrede. "Bc weet,

Schapersbegon departij tegen
de 19-jarige Saceanu geheel in
zelfverzekerde stijl, die hij een
dag eerder tegen deAmerikaan
Goldie hanteerde. De eerste ga-
mewerd meteenal mettweeaces
opgesierd en doorbraken in de
vierde en achtste game brachten
deovertuigendecijfers 6-2op het
scorebord.

ONBEVREDIGEND
Schapers is eigenlijk niet zon

voorstander van de tiebreak-
regel, die in 1970 is ingevoerd.
"Ik vind het op zich onbevredi-
gend een partij op diemanier te
moeten beëindigen. Maar het is
wel iets heel aparts. Daarom
train ik er ook speciaal op. Aan
heteind van elke training speel
ik nogeenof tweetiebreaks. Dan
probeer ik vooral een zo hoog
mogelijk percentage eerste ser-
vices in te slaan.Bij voorkeur op
de plek vanwaar de tegenstan-
dersnet ietsminderplegen tere-
tourneren."

Zijn indruk vanCuragao: "Het
is minder warm dan ik had ge-
dacht en helemaal niet druk-
kend. Daarom snap ik niet datde
mensen hier nietoptijdkomen en
hun beloften niethouden."

In het geval van Arme komen
daar andere kwaliteiten bij. De
37-jarige prinses is als amazone
een succesvol deelneemster aan

Zoalsverwacht gingeen uitno-
diging om toe te treden naar de
Britse prinses Arme, de dochter
van koningin Elisabeth:ll.Blauw bloed wordt al vanaf de
stichting door baron Pierre de
Coubertin in 1894 in de Olym-
pische beweging hoog gewaar-
deerd.

i Ook de op-
volging van het tweede Britse
lOC-lid, de69-jarige Mary Glen-
Haig, isnagenoeg geregeld. Men
verwacht dat zij over vijfjaar
haar plaats zal afstaan aan de
tweevoudig Olympisch 1500-
-meterkampioen Sebastian Coe.

WILLEMSTAD-De bekendeNederlandse sportman en fil-
macteur JONBLUMING ver-'
blijft momenteel op Curacao. Hij

"* opbezoek bijvrienden entraint
nog dagelijk bijGeoffey Gym om
zijn conditieoppeil te houden.

Bluming is onder andere de
-oprichter geweest van de

"eense,Zweedse enßelgischeju-
dobond. Hij is ook oprichter van
de Canadese judobond,waarvanhij nu ere-lïd is. Bekende judo-
ka's die onder zijn leiding veelhebben bereikt in hun sport zijn
°nder anderen WillemRuska en
Chris Dolman.

Bluming isexpert inkarate, ju-
do, zwaardvechten, stokvechten
en kickboksen.

KNVB-bekerduel met 6-0 gewonnen

Grote zege RKC
op Excelsior

Enkele maanden kon Ladret
niet schaatsenmaarbij de natio-
nalekampioenschappen van Ca-
nadavanvorig jaarveroverde hij
met zijn partner toch een derde
plaats en afvaardiging naar de
strijd om de wereldtitels, waar
het duoals achtsteeindigde. Ge-
durendehet geheleseizoen 1987
droeg Ladret een helm. Komen-
de dinsdag zullen Doug Ladret
en Christine Hough met extra
aandacht worden gevolgd in Ca-
nada.

0-0-0-0-0
—Peter Angerer, een deelnemer
aan de biathlon, zal in de ope-
ningsceremonie de Westduitse
vlag dragen. Angerer is eenjaar
uitgesloten geweest van wed-
strijden wegens het gebruikvan
verboden stimulerende midde-
len. Het Westduits Olympisch
Comité heeft verklaard Angerer
te hebben aangewezen als
vlagdrager omdat men over-
tuigd is van zijn onschuld in de
affaire. Angerer veroverde bij de
Olympische Spelenvan Sarajevo,
goud, zilverenbrons.Bij destrijd
om de wereldtitels 1985 in Oslo
werd hij betrapt bij een do-
pingcontrole. Angerer en
Westduitse officials hebben al-
tijd verklaard dat teamarts Er-
ich Spannbauer destijds buiten
medeweten van de sportman de
verboden middelen heeft toege-
diend.

0-0-0-0-0
—Hoewel devoorspellingenwil-
len datCalgary aan de organisa-
tie van de Olympische Win-
terspelen een winst van onge-
veer 60 miljoen gulden zal over-
houden, is een aantal inwoners
van de Canadese stad daarnog
niet zo van overtuigd. Burge-
meester Klein van Calgary ver-
klaarde nog steeds brieven van
verontruste stadgenotentekrij-
gen. De inhoud komt meestal
neer op: "Hoeveel gaat me dit
kosten? Jij houdt een mooi fees-
tje,Klein, envervolgens stuur je
mij derekening."

Wu is lid van de
internationaleboksfederatie,
Mendoza Carrasquilla een lid
van het Colombiaans Olympisch
Comité en Wilson een vroegere
nationale roeikampioen van
Nieuw-Zeeland.

ANDERE IOC-LEDEN
De vierandere lOC-leden zijn:

Ching-Kuo Wu van Taiwan, die
zijn (te oude) landgenoot Henry
Hsu opvolgt, Ram Ruhee van
Mauritsius, Fidel Mendoza Car-
rasquilla uitColombia(in plaats
van de gestorven JulioGewrlein- Comelin) en Tay Wilson uit
Nieuw-Zeeland. Deze laatste
volgt detot ere-lidbenoemde Sir
Lance Cross op.

zelf het net. Vier minuten voor
het eindetoonde hij nogeenkeer
zijn specifieke kwaliteiten door
de eindstand via een boogbal op
0-6 te bepalen.

0-0-0-0-0
—De Nieuwzeelandse Madonna
Harris komt dit jaarop twee
Olympische Spelen uit. De 31-
-jarige Nieuwzeelandse, die in
Canada start op de 20km lang-
lauf, weet zich ook al zeker van
de Spelen in Seoul, waar zij aan
hetwielrennen zal deelnemen

0-0-0-0-0
—Eenvan defakkeldragers van
het Olympisch vuur is Joe Cha-
se. Hij beschreef het mogen dra-
genvan defakkel als 'de mooiste
dag in mijn leven. Chase is 101
jaarouden werd op zijn te lopen
afstand aan alle kanten onder-
steund.

Franse titelstrijd

Judoka Seriese
bereikt zilver

Mulder. De naar VW vertrek-
kende Leo van Veen hield zijn
pupil de hand boven het hoofd.
De Utrechterliet zichzelfverlei-
dentotverbaal geweld,toen Ste-
ve Wasiman zich niet meer kon
beheersen en Bogers onder
spuugde. Met de duidelijk hoor-
bare kreet 'a-sociale hond' zette
VanVeen zich tekijk.

De opwinding bij de oefen-
meester was onnodig. Zijn ploeg
bleef rustig, bewoog veel en
kreeg voldoende mogelijkheden
meer afstand te nemen. Dat ge-
beurde pas narust, toen Hutten
attentreageerde op eenpass van
Van derWiel. De middenvelder
mocht de hoek uitkiezen: 0-3.
HetenigewatVan Veenzijn spe-
lers kon verwijten, was dat ze
niet het maximale rendement
uit de kansen haalden. Vooral
topscorer Van der Wiel bleefin
gebreke. Pas nadat de rossige
aanvalsleider zijn ploeggenoot
Schapendonk voor de tweede
keer had laten scoren, vond hij

— De Canadese schaatser Gae-
tan Boucher streeft drie pri-
meurs na. Hij wil deeerste actie-
ve sportman zijn die het Olym-
pischvuur aansteekt. Voortsv, il
hij deeerste Canadero sportman
zijn diebij twee OlympischeSpe-
len alsvlaggedrager van zijn te-
am optreedt. Tenslotte wil hij de
eerste Canadees worden, diebij
drie Olympische Spelen medail-
les won. Boucher veroverde zil-
ver op de 1000meterinLakePla-
cid '80 en goud op zowel de 1000
als 1500 meter in Sarajevo '84.

— Jan Ykema draagt tijdens de
openingsceremonie de Neder-
landsevlag. De sprinter werdge-
kozen uiteen groep van driekan-
didaten. Naast Ykema kwamen
ookHein VergeerenYvonnevan
Gennip inaanmerkingvoor deze
eer. VanGennipviel af, omdatze
pas maandag in Calgary arri-
veert. Na overleg met de
schaatscoach viel de keus op
Ykema, diena enig nadenken de
uitnodiging aanvaardde. Vier
jaargeledenbij deWinterspelen
in Sareajevo droeg Hubert van
de Duim deNederlandse vlag.

PARIJS—De NederlandsejudokaAngelique Seriesebe-
reikte zilver op deopenFran-
se judo-kampioenschappen.

De Nederlandse nummer drie
van dewereld verloor in definale
in decategorie boven 72kg vande Westduitse Kutz door ippon
(houdgreep).

Voor Marion van Dorssen was
er in deklasse tot 72 kg, na een
nederlaag in de halve finale te-
gen de Belgische Ingrid
Berghmans, een bronzen me-
daille. Ze won van deFrancaise
Patricia Landreau.

Bij de heren waren het allen
Fransen die de titel behaalden.
Tot 60 kilogram was Pradayrol
sterker dan zijn landgenoot Le
Sonn. In de categorie tot 65 kg
won Carabetta van de Japanner
Okumo en Alexandre (tot 71 kg)
wonvan de JapannerYoshitaka.

ROTTERDAM — Voor de
derdekeer dit seizoen is Ex-
celsior er niet in geslaagd de
zegereeks van RKC te
doorbreken. Na twee
vruchteloze pogingen in de
competitie werden deKralin-
gers vrijdagavond in de be-
ker-confrontatie op Wou-
denstein opnieuw op een ne-
derlaag getrakteerd: 0-6. De
onbetwiste leider van de
eerste divisiebereikte daar-
door de laatste acht van het
KNVB-bekertoernooi.

De Waalwijkers waren toch
met enigevrees naarRotterdam
gereisd. De twee competitiedu-
els leverden slechts moeizame
zeges op. Excelsior-trainer Henk
Wullemsgokte daaromopeenaf-
wachtende houding bij de Bra-
banders. Een snelle treffer van
middenvelder Brands, dienaeen
kwartier de bal via een Rotter-
dammer in dekruising plaatste,
maakte een vroegtijdig einde
aan de snode plannen van Wul-
lems. Tien minuten na de ope-
ningstreffer verdubbelde Scha-
pendonk, die zich op het terrein
van zijn vorige club goed thuis
voelde, devoorsprong.

IJshockey:
PouleA:
13.30uur: Zwe-Fra
17.30uur: Pol -Can
21.30uur: Zwi-Fin
Maandag 15februari:
Alpine-skiën:
14.30 uur: combinatie afdaling
mannen
Rodelen:
13.00uur: 3e -4e run mannen
Curling:
11.30uur: poules
Langlaufen:
11.00uur: 30km mannen
IJshockey:
PouleB:
17.15uur: Noo-WDI
19.00uur: Sov-Oos
21.15 uur: Vst-Tsj
Dinsdag 16 februari:
Alpine-skiën:
13.30 uur: combinatie slalom
mannen
Kunstrijden:
21.15uur: vrijekür paren
Rodelen:
13.00 uur: Ie - 2erun vrouwen
Curling:
11.30uur: poules
IJshockey:
PouleA:
13.00 uur: Zwe-Pol
17.00uur: Can -Zwi
21.15uur: Fin - Fra

Programma Winterspelen
WILLEMSTAD — Vandaag
worden de 15e Olympische
Winterspelen geopend. De
Amigoe zal dagelijks het
programma opnemen dat in
Calgary wordt afgewerkt.

De inLetprogramma genoem-
detijdenzijnAntilliaanse tijden.
In de Canadese stad Calgary is
het drie uur vroeger. Het prog-
ramma voor dekomende dagen
is alsvolgt:
Zaterdag 13 februari:
1600 uur: officiële opening
McMahon-stadion.
IJshockey:
Poule B:
17.30 uur:Tsj-WDI
19.30 uur:Noo-Sov
21.30 uur: Oos-Vst
Zondag 14februari:
Schaatsen:
20.00 uur: 500 meter mannen
Alpine-skiën:
14.30uur: afdaling mannen
Kunstrijden:
21.45 uur:korte kür paren
Rodelen:
13.00uur: Ie - 2erun mannen
Curling:
18.00uur: poules
Schansspringen:
16.30uur: 70 meter individueel
Langlaufen:
11.00uur: 10 km vrouwen

Betrokken bij doping

Öidi Thurau uit
Parijs gevlucht
parijs — De 33-jarige

westduitse prof-wielrenner
~ldi Thurauisopnieuwin een
,°Ping-affairegewikkeld. Nu

2l* echter niet de internatio-nale wielerunie (UCI) doch de
*ranse justitieachter Thurauaan.

Thurau zoutijdens dezesdaag-se van Parijsvan november 1986
pagaai stimulerende middelenf rankrijk hebben binnenge-
racht. Dinsdagavond ver-eneen Thurau voor de laatste

avond van de zesdaagse van Pa-
fys niet aan de start. Hij zou de
esdaagse om 'gezongheidsrede-
,eö' hebben verlaten en onmid-

naar West-Duitsland zijn

rp Het overhaaste vertrek van
£nurau heeft kennelijk te ma-*e& met het feit datThurau een
p.yangenisstraf of een forse
l^dboeteboven hethoofd hangt.

had Thurau, dien deploeg van PeterPost onder
fttract staat, voor een onder-oek voor een Parijse rechterboeten verschijnen.

j, Het is niet de eerste maal datnurau in een dopingsaffaire
is. Sedert 1975 is dat

►.^schillende malen gebeurd.
,j,e laatste keer vorig jaar in deour de France. In de affaire

aarbij Thurau betrokken is,
ordt ook de naam van de Belg
tan Tourne genoemd.

HOCKEY/HILVERSUM —Hoofdsponsor BMW Nederland
heeftbesloten hetnogeen jaar lo-
pend contract met deKNHB nu
al te verlengen tot en met de
Olympische Spelen in Barcelona
in 1992. Hiermee is een bedrag
van circa twee miljoen gulden
gemoeid. Een dccl van het geld
zal worden aangewend voor de
maatschappelijke begeleiding
van de nationale heren- en da-
mesteams, diezich voorbereiden
op de Olympische Spelen in Se-
oul.

DISSONANT
De Waalwijkers tikten Ex-

celsior in de fase helemaal weg.
Verdediger Bogers was de enige
dissonant in deBrabantse ploeg.
Met grove overtredingen hield
de flankverdediger zich staande
tegen Latuheru, diezich terecht
opwond over het lankmoedige
optreden van scheidsrechter
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Edberg, Mecir en Svensson halvefinalisten
GRAND PRIX-TENNISTOERNOOI INROTTERDAM

Tiebreak brengt Schapers in
halve finale tegenover Edberg

SPORT AGENDA
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Wij hebben nu een nieuwe tum-
bakoning WilsonFrans. En zijn
liedzalgedurende deparade ge-
accepteerd worden als road-
march door de toeschouwers en
karnavals-groepen?

iedereen in wit en rood was ge-
kleed (vooravond Valentijndag).

bekende muziekgroepen, ERA
en DobleR. Na aankomst van de
stoet bij het hotel, werd de jump-
up voortgezet tot half één
's nachts.

ER WERD OOK een wedstrijd
onderachtparengehoudenomte
kijken wie het beste de tumba
hadgedanst. Wij deden alsnum-
mer vier met een dame uit de
Verenigde Staten mee en
dansten ondanks de onhandige
(ofonvoetige)klompen alsdebe-
sten, maar eindigden (onder
grootprotest van het publiek) op
de tweede plaats. Het winnende
paar werd (natuurlijk) onze
prins met een andere toeriste.
Wij moeten hierbij aantekenen,
dathet nietzo zeer om de prijzen
ging, maar om de gezellige war-
mekarnavalssfeer, die dit jaar

\ |^^^"\ TAP'AMI ' P'AB°' P'E KORSGU KDMPLETU IéSÊÊÈh \
" ijwiÜdPiP ta bebe! tiEMpP ":. Prettige Karnavalsdagen! I

IN OTROBANDA WAS het ook
erg drukmethet optredenvan de
Saba SpiceBrassband, diegoede
muziek maakte en vanaf Colon
langs deKarnaval Boulevard
aan de Pater Eeuwensweg trok
en op de terugweg honderden
mensen achter zich wist te scha-
ren, dienaar hartelustopde goe-
de muziek van deze groep
jumpten. Ook bij Z-86 aan de
Roodeweg heerste een goede
stemmingmet de groepenTurbo
en Issoco, dievoor ditkarnavals-
weekeinde uit een groep van
twaalf man bestaat.

*********
DE WINNAARS VAN het ge-
kostumeerde bal van afgelopen
woensdag werden gisteravond

Karnaval aleidoscoop
GISTERAVOND BRAK HET
feestgedruis los in Punda en in
Otrobanda. Duizenden mensen
waren op debeenomin Punda de
optochtvan detoeristen, voorna-
menlijk van het Curacao Plaza
Hotel en van onze eigen inmooie
kostuums gestoken kamavalis-
ten tezien. Het was een geweldi-
ge optocht en de publieke be-
langstelling was groot in de
buurtvan hetWilhelminaplein,
waarook hetradiostation Hoyer
een karnavalsshow organiseer-
demet het optredenvan detwee

bij elk hotel was te merken.
Daarin is deKarna vals- commis-
sie zeker geslaagd.

ZOWEL RICHARD HART van
het Plaza Hotel als Frank May-
nard van hetPrincess Beach Ho-
tel waren gisteravond i lug te
herkennen. Witte broeken en
hemden meteenrode band om de
buik. Bij nader onderzoek van
onzekant ofzij ook aan de jump-
up meededen, bleek dat er een
andere karnavalsfeest in Sabi-
ne'sNightclubgaandewas, waar

gedurende dejump-upinhetPla-
za Hotel bekendgemaakt. De ju-
ry, bestaandeuitMarjoriePetro-
na, Claudette Martina, Eddie
Walroud,Ramfïs Juliaen IbiRo-
sa (voorzitter), had tweenachten
niet kunnen slapen om tot een
eindbeslissing te komen. Geluk-
kig ishet hengisteravondna zo'n
veertig vergaderingen toch wel
gelukt om de tien winnaars be-
kend te maken en diezijn: Anto-
nietePieters, M. Sprockel, Mai-
kel Ricardo, Suzette Martina, F.
Lobo, Claudette Figaroa, Chun-
dallyReinita, Norwin Josepa en
Erwin Kastaneer. Het enthousi-
asme voor dit gemaskerde bal
blijkt zeer groot tezijn, zodat Te-
leCüracao volgend jaar grote
plannen heeft om dituit te brei-
den om zodoende de mensen, die
niet in de grote optocht willen
meedoen, toch de kans te geven
hun mooie/ dure kostuums tij-
denszonfeest aanhetpubliek te
laten zien.

Over het algemeen mogen wij
niet klagen. De componisten
hebben heelhardgewerkt en dat
resulteerde in muzikale produk-
tiesvan een hoog niveau. In ver-
band met dekorte duur van het
karnavals- seizoen, hebben wij
getracht onze musici en compo-
nisten te motiveren, om tijdig te
beginnen met denodige voorbe-
reidingen. Wij zijn blij dat er dit
jaarzoveelpositieve reacties zijn
over dekwaliteit van demuziek.
Wat deorganisatie betreft, heb-
ben wij ook alles terdege voorbe-
reid om het geheel zo soepel
mogelijk te laten verlopen. De-
sondanks werden wij geconfron-
teerdmet enkeleonvoorzienbare
problemen.

Hoe is het tumbafestival 1988 in
zijngeheel verlopen?

ik geloofechter datwij in de toe-
komst enkele maandenvan tevo-
ren moetenproberen om het een
en ander vast te leggen en te
coördineren.

len. Wij hebben dit jaareen zeer
competente jurygehadenons be-
stuur staatvolkomenachterhun
beslissing.

Vorig jaarwaren er gedurende
hetfestival een groot aantal bui-
tenlandse journalisten aanwe-
zig. Hebben julliedit jaardaar
ook iets aan gedaan?
In 1987 werd het festival geëerd
door de aanwezigheid van deko-
ninklijke familie. In verband
hiermee was een groot aantal
Nederlandse en buitenlandse
journalistenovergekomen. De
verslagen die hierover in de we-
reldpers verschenen hebben ons
toerisme zeker positief
beïnvloed. Dit jaaris hetaantal
buitenlandse journalisten veel
minder geweest, maar ik moet
zeggen dat er wel journalisten
zijn overgekomen uit Neder-
land, Brazilië, Venezuela, Zwe-
den, Canada en de Verenigde
Staten. Sommigenzijnuiteigen
initiatiefhiergekomen, anderen
hebben een uitnodiging gekre-
genvan de Centrale en Eilande-
lijke overheid.

*********NA DEZE GROEP volgt als
grootste groep HUBO (128),
Grupo Globo (125) en verder het
Radulphus College, HappyKids
Happy Days en Keintura Köra,
allen met honderd. De andere
groepenhebben minder danhon-
derd deelnemers.

ONZE TUMBAKONING WIL-
SONFrans zal morgenoptreden
met de groep Pimienta en zal te
zien zijnbij groepnrC-25,Happy
People, de grootste groep dieuit
130 man bestaat. Deze groep
gaat verkleed als Pinocchio.

DEZE LEDEN VAN deze groep
hebben ook bewezen, dat zij
dankzijhun goedeonderlinge sa-
menwerking ondanks dit onge-
luk hun praalwagen in de op-
tocht van morgen kunnen laten
zien. Volgens Richi heeft deze
groep een verplichting tegeno-
ver het publuek, dat jaarlijks
langs de weg naar de prachtige
praalwagens van Grupo Globo
uitkijkt.

brandde.De wagenwasvoor 95%
gereed en men moest nogenkele
details afwerken. Bij het lassen
van een stuk ijzer sprong een
klein vonkje op het schuimrub-
ber en binnen enkele seconden
stond allesin lichter laaie. De le-
denvan de groep aarzeldengeen
moment en begonnen de brand
direct te blussen, hetgeen hen
toch luktevóór deaankomstvan
de brandweer. Men kreeg ook
hulp aangeboden van het perso-
neel van Taber Tours en andere
zaken uit de omgeving. Na het
blussen van de brand had men
volgens Richi Brazil een grote
vraag: En wat nu?

*********INEERSTE INSTANTIE waser
onder de leden geen animo meer
om iets aan de praalwagen te
gaan doen, maar binnen enkele
minutengingen stemmen opom
de wagen toch te laten repare-
ren. Er werdenvliegensvlug be-
stellingen gedaan,zowel hierals
in Venezuela. Tegen één uur
's nachts kwamen debestellin-
gen uit Venezuela onder enorm
gejuich van de leden op de
werkplaats aan. Er werd direct
op gedronken met het praalwa-
genbier(geen spantenbier).

VANAVOND ZAL TE vergelij-
ken zijn met Oudjaarsavond,
maar zondervuurwerk. Op Oud-
jaarsavond wacht men tot mid-
dernachten bij karnaval tot tien
uur 's morgens voor de start van
deoptocht.Het is echteenkarna-
val (zonder kostuum), waarbij
duizenden mensen vooral naar
Otrobanda trekken om op de
Roodeweg en Breedestraat heen
en weer te lopen en van de gezel-
lige sfeer te genieten. Ter voor-
koming van een enorme opho-
pingvan het publiek op deRood-
eweg, waarde groep DobleR zal
optreden, heeft de commissie be-
sloten een jump-up ter hoogte
van deKarnaval Boulevard aan
de Pater Eeuwensweg te orga-
niseren, zodat men toch watver-
spreid het karnavalsfeest kan
vieren.

DE VOORNAAMSTE TOE-
GANGSWEGEN in Otrobanda
worden vanaf acht uur 's mor-
gens afgesloten en de meeste in
Punda vanaf tien uur. De Mar-
tenLutherKingBoulevard en de
Koraal Spechtweg worden res-
pectievelijk om één en twee uur
's middags afgesloten.

*********DE KAE ORGANISEERDE
gisteren ook een jump-up met
Brass Revolution. Dit grote be-
drijfis ook een karnavals- stem-
ming vanwege de mooie karna-
vals- verlichting die aan het ge-
bouw is aangebracht.

lenenkele ledenmetdegroep Te-
remoto meedoenom dezeoptocht
niet te missen. Men hoopt vol-
gend jaarwel metzowel de grote
als dekindergroep mee tedoen.

Ontzettend veel kinderen ko-
men te laat op school.

Om eerlijk te zijn, ik zie de toe-
komst van ons karnaval heel
somber in. Ik vind bijvoorbeeld
dat demanierwaaropberichtge-
vingen omtrentkarnavals- acti-
viteiten plaatsvindt, ver bene-denpeil. Erzijnenkele media die
op sensatie uit zijn en waarbij
men geen aandacht schenkt aanhet verstrekken van juisteen
noodzakelijke informatie over
ons karnaval. Men moet vooral
niet vergeten dat na hetkarna-
vals- seizoen, hetdagelijks levendoorgaat. Curagao maakt econo-
misch moeilijketijden door.Er is
een groot aantalgezinnen,waar-
inkinderen 's morgens geenont-
bijt krijgen. De concentratie op
school laat in dit karnavals- sei-
zoen veel te wensen over.

Feco, het laatstewoord isaan jou-
Hoe zie jede toekomst van ons
karnaval?Over problemen gesproken, wat

is deoorzaak dathet tumbafesti-val woensdagavond niet op tijd
kon beginnen?
Door teveel stroomgebruik is er
een sterke overbelasting ont-
staan met als gevolg dat een
zekeringvan 100ampèreis door-
gebrand. Aangezien men geen
reserve- zekering had, moesten
wij technischebijstand inroepen
vanKodela en TeleCuracao. Het
hele programma ondervond
hierdoor een vertraging van
ruim één uur. Door demedewer-
king van de muziek- groepen is
het ons toch gelukt om het prog-
ramma voor één uur 's nachts af
gewerkt te hebben. Bij het uit-
printen van de lijst v.d. finalis-
ten,vielookdecomputeruit, met
als gevolg dat de winnaars pas
om 01.20 uur bekend gemaakt
konden worden.

ZONDAGMIDDAG OM HALF
zes begint in Fort Waakzaam-
heid een grandioos karna-
valsfeest.Muziek: TheSummits.
DE KINDERGROEPEN MOE-
TENmaandagoméénuurverza-
melen op hetPlasa Mundo Mer-
ced voor het kinderkarnaval.
Om drie uur vertrekt de stoet.
Om zeven is deverbranding van
Momito in hetStadionDr Antoi-
ne Maduro. Entree: één gulden.
Slechts voertuigen met eten en
drank mogen het stadion
binnen.
WIJ WENSEN ALLE groepen,
deKarnavals- commissie, de po-
litie, brandweer, alle musici en
de Curacaose bevolking heel
veel succes toe met onze
achttiendekarnavalsparade.
FelisKarnaval.

SWEET SUGAR ZAL dit jaar
wegens tijdgebrek niet aan de
grote optocht meedoen. Wel zul-

-f^ -t* V -t* *i* 't*

GRUPO GLOBO HEEFT gister-
middagvoor heteerst inhaar 18-
-jarig bestaaneen hardeklap ge-
kregen, toen hun prachtige
praalwagen tegenhalfvijf ineen
oogwenk bijna geheel af-

WILSON FELIPE de Jesus
Frans is op5 februari 1960 gebo-
ren en is duspas 28 jaaroud. Hij
is opCurasao geboren, maar zijn
ouders zijnBonaireanen. Hij be-
gon op negen- jarige leeftijd in
een gaita- groep 'wiri' te spelen.

I Laterbespeelde hij de basgitaar
en cuarta. Na een paar jaarging
hij opBonaire wonen, waar hij
deel uitmaakte van de mu-
ziekgroep Special Sound. In 1981
nam hij deelaanhet tumbafesti-
val van Bonaire met decomposi-
tie 'Untumba serapaKarnaval.
Daarna keerde hu' naar Curasaoterugvoor hetvervullen van zijn
dienstplicht.

In 1982tradhij samenmetzijn
broer Eddy opin het voormalige
HiltonHotel. In 1985werd hijbe-
naderd door zijn vriend Dijkie
Makaya diehem vroeg ofhij een
compositie voor het tumbafesti-
val had. Dijkie maakte deel uit
van de voormalige band Ex-
ploshon Latina. Wilson stemde
erintoeenwerdbegeleid doorDi-
menshon Musical met het lied
'Olleke Bolleke', dat de vierde
plaats behaalde. De groepkreeg
ookeen prijsvoor deorigineelste
compositie.

In 1986ginghijmet 'Mire, mi-
re, mire' en in 1987met 'E tabin,
laguebin' en nu in 1988met de
winnendetumba 'E barkuyama
karnaval, los'e lague nabega'.

naire.

Wilsonswens isdat iedereenzich
met elkaarverenigt! Wat de mu-ziek zelfbetreft, Wilson zegt dat
geen enkele tumba onderschat
mag worden, maar dat zal blij-
ken dat debeste altijd wint. "Nuik dezetitel heb behaald hoor ikveel kritiek, maar de beslissing
van de jury moet toch gerespec-
teerd worden". Tot slot bedankt
hij zijn sponsorsen ook z:;'i velefans zowel op Curasao als Bo-

Gedeputeerde van Cultuur
Ing. ANGEL SALSBACH

karnavalisten een prettig kar-
navalsfeest toegewenst. Een
hartelijk welkom aan onze gas-
ten uit het buitenland en in het
bijzonder grootvorstArnold Ber-
tens, dieik graagvolgendjaarte-
rug wilzienenvergezeldvan zijn
familieleden en kennissen, die
samen met de Utrechtse en Rot-
terdamse Antilliaanse groepen
die Nederland bekendheid aan
het geven zijn met hun zomer-
karnaval.

FRANKLINZIMMERMAN is
14jaaroud enbezoekt de St. Cla-
ra school te Jandoret. Hij is voor
detweede keer tot tumbakoning
gekroond. In 1986 won hij met
het liedBons Bons. De composi-
tie "LantaRiba" is van zijn oom
Carlos Zimmerman. Franklin
bespeelt depiano, maar wil toch
later drummer worden. Hij
houdt van tumba's en merengue
maarvooral van soft musiczoals
reflections. Wegens zijn leeftijd
kan hij nietmeer deelnemen aan
het tumbafestival van Koproka-
mu. Wel hoopthij in detoekomst
detitelvan tumbakoningtekun-
nen behalen.Aan alle actieve en passieve

Gaarne wil ik van de gelegen-
heid gebruik maken om de"Ko-
mishon Karnaval 88" een
compliment tegevenvoor de goe-
deorganisatie diezij ineen korte
tijd op eenkundig wijzeheeftwe-
ten op te zetten. Karnaval is ver-
deruitgegroeiddankzij hun har-
de werk.

Karnaval is een concrete mani-
festatie die haar grondslag heeft
in degemeenschappelijke creati-
viteit en expressie voor groot en
klein en voor heel Curacao. Ik
zou danookgraag dedagziendat
slechts een grote karnavals- op-
tocht op Curacao zal plaatsvin-
den, waarin zowel de groepen
van Punda, Banda Abou en ook
van dekinderen participeren.De
kinderen zouden dan eventueel
op een bepaalde plaats de grote
optocht kunnen verlaten indien
hettrajectte lang zalzijn. Dit zou
Karnaval op Curagao tot iets
groots maken diewereldbekend-
heidzoukunnen verkrijgen. lets
om over na te denken.

Een juweel voor onszelf en voor
allen dieons een bezoekbrengen.

Nu slechts de "Gran Marcha"
rest, voel ik me geroepen enige
wensdromen naar voren te
brengen.

WIJ ZITTEN MIDDEN in de
meest creatieve en expressieve
tijd van hetjaarop Curacao. Een
tijd waarineen groot deelvan de
bevolking zich bezig houdt met
devoorbereidingen voor degrote
karnavals- optocht oftewel de
"Gran Marcha". In deze voorbe-
reiding trachtmen elkaar deloef
af te steken op hetgebiedvan de
beeldende expressie, muzikale
expressie en bewegings- ex-
pressie. Activiteiten waarin
menop een positieve manierlaat
zien waartoe men allemaal in
staat is.

Indienmen methetzelfdeposi-
tivisme, creativiteit en ex-
pressiviteit hethele jaardoor ge-
zamenlijk en massaal zich voor
alles zou kunnen inzetten, zou
Curacao ineen van demooisteen
bruisendste eilanden omgeto-
verd kunnen worden.
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Ate barku, ate barkukv yama KARNAVAL
Kapitan warda nos, ta matros nos ta,
ta machinist nos ta, nos ta nabegaaaa...

Pasobra ereina a subi bordo kaba
Prins i pancho a subi bordo kaba
Anto riba e barku tinkarosa, riba
ebarku tin disfras, tur gruponan
tin bistibunitaaaa

LOS'E LAGUE NABEGAAAA

PUT PUT E barku tei movekomishon
PUT PUT Kapitan warda nospor fabor
PUT PUT Ereina ke nabegariba dje
PUT PUT E prinsk'e pancho ke nabega

LOS'E LAGUE NABEGADi mundu nobo teKoral Specht
LOS'E LAGUE NABEGADen Otrabanda PutPut
LOS'E LAGUE NABEGABanda Aribata namatros
LOS'E LAGUE NABEGABanda Abouna machinist
LOS'E LAGUE NABEGAHis'e ankermachinist
LOS'E LAGUE NABEGALos ekabuya mi matros
LOS'E LAGUE NABEGAE barkukv yama Karnaval
LOS'E LAGUE NABEGALos'e lague nabega

PUT PUT Ate
PUT PUT Komishon
PUT PUT Asosashon
PUT PUT Tend'e pitu
PUT PUT Di e barku
PUT PUT E tei move
PUT PUT Kapitan
PUT PUT Warda nos
PUT PUT Kapitan
PUT PUT Tendepitu (4x)

E tei mara, ela yega, ela pita
WILSON FRANS
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Nos ta desea #

tur hende
vnKarnaval

Yen di alegria.

j^Pr REFINERIA
KORSOU nv
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* WESTPOINT *'
De kampioen onder de

ipWWWW„ freezers met een speciale
M Carnavalsaanbieding
*33Safe^ Model 250 liter

j voor slechts ’. 695.-
-gis&^s2 met gratis (zolang de
p^^^> voorraad strekt)
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Winkel brothers
Buena Vista Saliria
Kaya Kayman z/n (naast Pompstation) Ontarioweg
Tel.: 84896 - 80037 (tegenover Kentucky)

" Tel. 616495. #
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Kunnen wijnieteenpositieve bij-
drage leveren doorspecialeprog-
ramma's te wijdenaan deze pro-
blemen?
Ik geloof dat wij gedurende het
karnaval de eenheid moeten be-
vorderen. Wij moeten vermijden
dat er ruimte wordt geschapen
voor stemming-kwekerij.
Ik geloof zeker dat de positieve
en reële bevordering van onskarnaval, de enige manier zal
zijn opdat Curacao en haar be-
volking kan profiteren van dit
nationaal feestgebeuren.

Inhet verleden ishetmeermalen
voorgekomen dat de meningen
verdeeld waren. Maar naar ge-
lang het winnende nummer ge-
speeld wordt via deradiostati-
ons, stijgt de belangstelling bij
hetpublieken wordtdetotale ac-
ceptatie een feit. Ik ben ervan
overtuigd dat ook deze tumbain
desmaakvan hetpubliek zal val-



OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.

worden. Het bedrijfPeters Di-
vers zou dezesverdampers die al
maanden langs de weg liggen
verschepen, maar de gehuurde
kraan waarmee dat zou gebeu-
ren — van NAC—liethet afwe-
ten en ging door een van de po-
ten. Het gevolg was, dat het be-
drijf meer dan drie wekenbezig
is geweest de gestrande kraan
langs dewegteverwijderen en af
te voeren naar Curasao.

Voor de
schroothoop scheen er geen aan-
dachtmeer, wantdie isnochvan-
uit Israel, noch vanuit Curasao
zichtbaar. Nu, meer dan drie
maanden later liggen dezes ver-
dampers, letterlijkmetkwistige
hand langs deKaya Debrot ge-
strooid nogsteeds op hunkenne-
lijk laatste rustplaatsje. Inmid-Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag"Buurtcentrum Ten-a Corra.

SERVICE CLUBS
Kiwanis; donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.

MrDormoy die25 jaarlang
voor St Maarten Windward
werkte werd 62 jaargeleden
geborenin Guadaloupe en be-
gon zijn vlieg- carrière toen
hij 18jaarwas. Hijwerkte on-
der andere als piloot in de
Tweede Wereldoorlog. Ver-
der heeft hij voor de Franse
luchtmacht gewerk en
transporteerde hij in Frans
Guyana bevoorrading naar
de goudmijnen.

Dereden voor mrDormoy's

Op zijn laatste vlucht naar
Saba werd "Pipe" opgewacht
door E. Johnson die een
speech hield die betrekking
hadop debewonderens- waar-
dige manier waarop hij zijn
werkheeft gedaan.

MrDormoy die in het bezit
is van een eigen vliegtuig zei
Saba hiermee zo vaak als
mogelijk te zullen bezoeken.

populariteit was onder ande-
re het feit dat hij na zonson-
dergang tegen de regels in
toch zwangere vrouwen of
ernstig zieken naar het zie-
kenhuis in St Maarten vloog.
Hier voor mocht hij op Saba
Day (4 december) een onder-
scheiding in ontvangst
nemen.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

Er werd echter geenrekening-
gehouden met de enorme hoe-
veelheidkoper diein deverdam-
pers isverwerkt. HetIsraëlische
bedrijf IDE, dat de nieuwe ver-
dampers mocht installeren,

KRALENDIJK — Al gerui-
me tijd ontsieren een zestal
blokken schroot de weg naar
deKaya Gobernador Debrot,
de weg die zeventien kilome-
ter langs dezee naar Rincon
leidt.Het schroot isafkomstig
van hetWEB NV dat de afge-
dankte en in 1973 voor acht
miljoen gulden gekochte ver-
dampers langs de weg heeft
laten deponeren. Overigens,
zoals ing JopieGiskusvanhet
WEB al mededeelde, buiten
zijn wetenom. Dezesverdam-
pers waren namelijkbestemd
om op drieduizend meter
diepte afgezonken te worden
aangezien er toch niets meer
mee te doenvalt.

dels is deKaya Debrot navijftien
jaar door Antillen NV van een
nieuw wegdekvoorzien. Dat be-

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelievecontact opte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00uur. 'Deslocados' op de vlucht voor

oorlog, onveiligheid en droogte

Langdurige noodsituatie in Mogambique
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
Rincon.

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

j-W: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-]6.00 uur en donderdag en vrijdag van06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

(14 februari)
KOMISHON KARNAVAL
14.00uurkarnavalsoptocht - Playa.
2000uur 'fiesta publiko'.

Slechts zeven groepen in
Bonaireaanse carnavalsstoet

DOOFPOT

KERKDIENSTENSintBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00uur.
CoromotokerkAntriotdagelijks 19.30uur; zondag09.00 en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:dagelijks,ookzondag, 19.30uur.
KLACHTENBEZORGING doorgeven
*an mevr. A. Wong-Loi- Sing,Kaya
Cacique 4.

tekent, dat het komende zware
transport niet allen wederom
schade zal brengen aan het weg-
dek, maarbovendien is deAntil-
len NV niet in staat om een be-
hoorlijke berm aan te leggen,
aangezientwee van de meer dan
veertigtonwegende verdampers
op nauwelijks twee meter af-
standvan deweg liggen. Een on-
gewenste situatie waaraan ver-
moedelijk voorlopig nog geen
eindzal worden gemaakt.

heeftnaar deAmigoe begreep,de
zes verdampers niet aan de zee-
bodem toevertrouwd, maar bui-
ten overheid enWEB NVom een
deal gemaaktmeteen Curagaose
bedrijfdat opBonaire niet inge-
schreven staat, maar wel graag
tegen een aantrekkelijk prijsje
inbezit wenste tekomen van het
schroot. Niet om af te zinken,
overigens, maar om via Aruba
naar Nederland te verschepen
waar voor het aanwezige koper
leuke bedragen betaald zouden

KRALENDIJK — De zes ver-
dampers die dooreen niet opBo-
naire gevestigde firma als
schroot zijn opgekocht voor
transport naar Nederland, lig-
genalmeer dandriemaanden als
onaantrekkelijke wegversiering
langs deKaya Gobernador De-
brot die naar de Toeristenweg
leidt. Gedeeltelijk onkundeen ge-
deeltelijk gebrek aan benodigde
materieel leveren bovendstaand
plaatje op, waar drie van de zes
afgedankte verdampers een aar-
digstilleven vormen.

Elisa Tembe blikt
neerslachtig naar de grond als ze
haar verhaal vertelt, maar Ma-
hai Maquele maakt toekomst-
plannen.Alshij eenkoelkast zou
kunnen kopen, kan hij vis ops-
laanen een grotere omzet halen.

Grote vluchtelingen-kampen
zijn er niet rond Maputo. Veel
mensen worden opgevangen
door familie, anderen krijgen
een stukjegrond toegewezen om
een hut op te bouwen. Als het
wijkbestuur meent dat de wijk
nu vol is, moeten nieuwkomers
maar elders onderdak vinden.
Mahai Maquelekan zelfnog wel
voorzienin zijnonderhouden dat
van zijn zes gezinsleden. Hij is
een visser die in zijn boot, zijn
produktie- middel, van deover-
kant van debaai naar Maputo is
gevlucht. Omdat hij de golfpla-
tenvanzijn huiskonmeenemen,
heeft zijn nieuwerieten hut ook
weer een stevig dak. Met een
boot en visnettenkan hij dekost
verdienen, alblijft hetiedere dag
onzeker ofer genoeg te eten zal
zijn. __

Individueel: Traha eu nos 3-Un di e maravia 1; Queen of thesea 1;Orbitking 1;Piraten 1;Ka-nibalen 2; Valentine 1;Ruimte-vaarder 1; Fury of the Amazone3; Sapo 1;Zonnebloem 1;Pingvin
2; Cleopatra 1;Red Devil 2; Maya1;King Kong de aap2; Ken mijn
kracht (schild) 1.

Hopelijk zullen de zeven deel-
nemende groepen toch voor een
goedesfeereneenfijne carnaval-
soptochtkunnen zorgen. Aan de
optocht van zondagzullen zeven
groepen deelnemenen 17'indivi-
duelen', die overigens soms uit
meer daneen persoon bestaan.

KRALENDIJK — Het weg-
vallenvan debekende carna-
valsgroep Sasenbe heeft on-
getwijfeldgroteinvloed op de
carnavalsoptocht van mor-
gen. Nietalleen was dekwan-
titeit van dezegroep deafge-
lopenjaren groot,maarvoor-
alookdekwaliteit. Financiële
middelen zijn er de oorzaakvan dat Sasenbe een jaartje
overslaat.

Groep: I.Grupo Alisio 50, Re-
gattaFantasy; 2.Parrot Signal4,Lora; 3.Texport 60, Boda di Fan-
tasy; 4.Grupo Plezi 27, Romei-
nen; s.Grupo Sorpresa 16, Deplant Pita; 6.Pita Tera Corra 20,Bloemen; 7. Las Palmas 20, T-shirt Bonaire.

VEILING
Op 25februari 1988, om elf uur in de morgen, zal ten kantore en ten over-
staan van de ondergetekende notaris in het openbaarvolgensplaatselijk
gebruik en onderde veilingsvoorwaarden alsgedurendeachtdagen tevo-
ren te dienskantore voor een iederter inzageliggen, aan de meestbieden-
de worden verkocht ex artikel 1203 van het Burgerlijk Wetboek van de
Nederlandse Antillen:

EEN PERCEEL GROND MET HET DAAROP STAANDE WOONHUIS,
BIJGEBOUW EN VERDER TOEBEHOREN, STAANDEEN GELEGEN
AAN DE KAYA N.E. (KACHI) CRAANE TE BONAIRE, KADASTRAAL
BEKEND ALS AFDELING 4, SECTIE D, NUMMER 340, GROOT ZES-
HONDERD EN VIJFENNEGENTIG VIERKANTE METER (695M2),
PLAATSELIJKBEKEND ALSKAYA N.E. (KACHI) KRAANE 42.

Mr.A.P. Knuf, notaris,
Kaya Charles E.B. Hellmund 9/tlfn. 8540,
Bonaire.

Elisa Tembe is een van de 1,3
miljoen "deslocados" (ontheem-
den) van Mocambique, op de
vlucht voor oorlog, onveiligheid
en droogte. Sinds begin 1987,
toen de oorlogopnieuw hevigop-
laaide, is de situatie erg ver-
slechterd, zegt Arturo Ein, ver-
tegenwoordiger van het UNDP
(het ontwikkelings- program
van de Verenigde Naties). De
ontheemden vormen het meest
acute probleem, maar in totaal
hebben 5,4miljoenmensen hulp
nodig, dat wil zeggen eenderde
van detotale bevolking van Mo-
cambique.

MAPUTO — De eerste
echtgenoot van Elisa Tembe
overleed aan eenziekte.Haar
tweede man werd gekidnapt
door de'Bandidos"(Renamo-
strijders), juist toen ze in Ma-
puto was om haar kinderen
onder te brengen bij familie
vanwege de onveiligheid in
haar woonplaats Calanga, in
hetnoordenvan deprovincie
Maputo. Bij haar thuiskomst
vertelden de andere dorps-
bewoners dat de 'Bandidos'
opklaarlichtedag waren bin-
nengevallen, veel mensen
hadden gedood en veel ande-
ren haddenmeegenomen. Eli-
sa Tembe woont nu met haar
vier kinderen by een neef in
de "rieten stad, degordelvan
Afrikaanse buitenwijken
rond het stadscentrumvan
Maputo, die in de volksmond
de"stenen stad" heet.Zeheeft
geenideewaarhaarmanis. In
Calanga bewerkte ze haar ei-
gen akker, maarhier iszevol-
strekt afhankelijk van fa-
milie.

Twintig van de honderd hutten
in deze'wijk zijn nieuw gebouwd
door vluchtelingen. Hulp wordt
er nietverleend, zodat Maquele
nog wel eens in zijn bootje de
oversteek waagt naar zijn ge-
boortedorp, waar wel voedsel-
hulpwordt verstrekt. Omdat hij
nog niet is geregistreerd als in-
woner van Maputo, kunnen zijn
kinderen nog niet naar school.
Naarschattingkomen erper dag
300 vluchtelingen bij in de bui-
tenwijken van Maputo.

zal dedrugshandel welig blijven
tieren, zeggen zij.

drugssmokkel van Mexico naarde VS. De Amerikanen eisteneen diepgaand onderzoek naar

Drugshandel en Midden- Amerika beleid
Vriendschappelijke betrekkingen
tussen VS en Mexico bekoeld

Dit wordt een noodsituatie die
jarenlang gaat duren, meent
Hein van het UNDP. Zowel de
regering van Mocambique als de
hulp- organisaties willen de
groei van grote vluchtelingen-
kampen zoals in Etiopie, vermij-
den.Wel zijnerkleinschalige op-
vangcentra, waar behalve voed-
sel ook zaaigoeden gereedschap
wordt verstrekt. Hetkomt vaak
voor dat hele dorps- ge-
meenschappen vluchten. Die
krijgen dan van de regering el-
ders een stuk grond toegewezen
om een nieuwe dorp te vestigen.
"Het gaat niet alleen omhet uit-
delen van voedsel, de mensen
moetenookzo snelmogelijk weer
aan het werk om een afhanke-
lijkheids- syndroom als in Etio-
pie en Somaliate voorkomen.

de moord, maar Mexico gafnietthuis.

Niettemin verwacht Hein dat
Mocambique dit jaaropnieuw
750.000 ton voedselhulp nodig
zal hebben, evenveel als in het
vorige jaar.Vorig jaar waren er
groteproblemen in het noorden,
nu is dedoodvooral in hetzuiden
en midden van het land hoog.
"Destabilisatie is het grootste
probleem, maar ook de droogte
speelteenrol, alis datnietzoern-
stig als in 1984-85, toen er
100.000dodenvielen. Voorzover
ik weet sterven er nu nog geen
mensen van de honger". Maar
Hein klopt daarbij opdetafel om
erger onheil af te wenden.

Op de donor- conferentie voor
Mocambiquevorig jaarovertrof-
fen detoezeggingen de gevraag-
de hulp- hoeveelheden. Mocam-
bique had voor 240 miljoen aan
hulp gevraagd, de donorlanden

en internationale organisaties
zegden voor 280 miljoen toe.

Oliemaatschappijen
Colombia weer
slachtoffer van
guerrilla's. MEDELLIN — Linkse guer-

rilla's hebben een bom gegooid
naar de vestiging van deNatio-
nale Federatie van Olie- distri-buteurs van Colombia. Het ge-
bouw werd beschadigd, maar
niemand liep verwondingen op.

De bom werd gelanceerd van-
uit een rijdende auto en richtte
yoor naar schatting 22 duizend
dollarschade aan. Tegelijkertijd
werden pamfletten rondge-
strooid waarin het commando
Che Guevarra van de Nationale
Bevrijdingsgroep ELN de aan-
slag voor zich opeist. De daadzou
onderdeel uitmaken van een
grotere campagne tegen de Co-lombiaanse olie- industrie.

In Bogota ging een autobom af
voor het gebouw van de Ameri-
kaanse olie- maatschappij Occi-dental. Ook hier veel schade,
maar geen slachtoffers.

Hoge gevangenisstraf
voor drugssmokkelaars
in Puerto Rico

Het leger van Mocambique
heeftbepaald geen goedereputa-
tie als beschermer van hulp-
konvooien. De slechtgevoede,
slecht-uitgeruste, weinig gemo-
tiveerde soldaten zijn vaak eer-
der geneigd op de loop te gaan
dan dekonvooien te verdedigen
tegen aanvallen van rebellen.
"Het heeft onze voorkeur om
vrachtwagens een voor een te
sturenennietinkonvooi te laten
rijden. Dan loop je minder in de
gaten en is er meerkans dat ten-
minste een deel van dezending
aankomt",zegt J.Muthombenen
van deMocambikaanseraad van
kerken. "We bereiken nog alle
provincies, maarhet is erg moei-
lijk. Een van onze chauffeurs is
maarnetaan de dood ontkomen.
Toen de 'bandidos' aanvielen,
sprong hij uit de wagen en ver-
borg zich in het bos. Die dag
maakten ze 70 doden. Hij heeft
gevraagdofwij een halfjaarniet
meer door de provincie Gaza
hoeft te rijden. Wij vinden het
ook een moeilijke beslissing als
we onze chauffeurs uitsturen".

Maar, zegtSalamao Mambo van
de Mocambikaanse organisatie
voor rampenhulp, "de donoren
hebben soms een verkeerdbeeld
van de noodsituatie hier. Het is
anders dan Etiopie, wij hebben
hier geen grote vluchtelingen-
kampen. We hebben niet alleen
voedsel nodig, maar ook zaai-
goed ten landbouw- werktuigen,
zodat ontheemden elders weer
een stuk grond kunnen bewer-
ken. Want land hebben we ge-
noeg. Maar deze dingen vallen
meestal niet onder noodhulp".

Ook moet Mambo's organisa-
tie hoge kosten maken voor de
beschermingvankonvooien met
hulpgoederen. De meeste dono-
ren zijn zeer terughoudend met
hetbeschikbaarstellenvan geld
voor datdoel, al komt daar lang-
zaam wel verandering in.
"Laatst heb ik een vertegen-
woordiger van een hulp- organi-
satie meegenomennaareenplek
waar83vrachtwagens waren op-
geblazen. Toen hadhijmeerbeg-
rip voor de noodzaakvan militai-
re hulp". Met militaire hulp be-
doeltMambo niet zozeer wapens,
maar voedsel, kleding en com-
municatie- apparatuur voor het
legeren voor de dorpsmilities.

De Nederlandse ambassadein
Maputokent deproblemen.

"Nederlandwordt vaakgepre-
zen als een gunstige uitzonde-
ring omdatwijweleen grootdeel
van onze hulp beschikbaar stel-
len in de vorm van zaaigoed en
werktuigen. Het is inderdaad
een probleem, maar jemoet wel
goedplannen. Jemoetgeenzaai-
goed sturen als de mensen hon-
gerhebben, wantdaneten ze het
zaaigoed op", zegt een ambassa-
de-functionaris. Watbetreft vor-
menvan militairehulpbij debe-
scherming van konvooien en
projecten is het Nederlandse be-
leid nog"in discussie".

De meeste hulporganisaties
zien de distributieals hun groot-
ste probleem. "Er worden enor-
mekosten gemaakt aan begelei-
ding van konvooien en er gaat
ontzettend veel transport- mate-
riaal verloren. In vier jaartijd
zijn 1.000 vrachtwagens verlo-
ren gegaan", zegt Hein van het
UNDP.

Maar Mexico denkt daarheel
anders over. Mexicaanse rege-
rings- functionarissen verklaar-
den niet zwaar te tillen aan de
Amerikaanse ergernis over het
drugsbeleid van hun land. "Het
klimaat is erggoed. De spannin-
genvan 1985en 1986zijnvan de
baan", aldus een Mexicaanse
functionaris.

WASHINGTON — Het
"slappe" beleid van Mexico
tegenover dedrugshandel en
zijn "ferme" standpunt ten
aanzienvan de Amerikaanse
politiek in Midden- Amerika
hebben volgens Washington
eenbehoorlijkedomper gezet
op de doorgaans
vriendschappelijke betrek-
kingen tussen detweelanden.
President Reagan komt van-
daag voor de zesde en laatste
keer in zijn ambtstermijn op
bezoek bij zijn Mexicaanse
collega Miguel de la Madrid.
Het drugsprobleem en Mid-
den- Amerika zullen volgens
Amerikaanse regerings-
functionarissen de be-
langrijkste onderwerpen van
gesprekzin.

Ook deRenamostryders zijn
uit op voedsel. Als derebellen
voedsel- transporten volgen, be-
staat danniet het gevaar dat ze
's nachts een dorpovervallen om
de voedsel- zending weg te ha-
len?Datkan best en dat gebeurt
zeker ook, zegt Muthobenen,
"maar datrisico moetje nemen.
Als jedat nietzou doen, danheb-
je het opgegeven".

Regering Ecuador slaags met
speculerende handelaren

QUITO — De regering van
Ecuador gaat de strijd aan-
bindentegen handelaren die
speculerenmetdeprijzenvan
voedsel en dagelijkse le-
vensbehoeften.
De prijsverhogingen begonnen
na het bekendworden van de
overwinning van de Sociaalde-
mocraat Rodrigo Borja en de po-
pulist Abdala Bucaram in de
eerste ronde van de presidents-
verkiezingen van 31 januari.

Na de koersveranderingen
schoten de prijzen voor kleding,
auto's en electrische huishoude-

De Ecuadoraanse munteen-
heid de sucre noteerde voor de
verkiezingen een koers van 275
per dollar, een dagna de verkie-
zingen waren dater 350 per dol-
lar terwijl dekoers nu enigszins
gestabiliseerd lijkt op315 sucre.

Na verkiezingen ongegrondeprijsverhoging

Ook de "aanzienlijke" diplo-
matieke vertegenwoordiging
van deSovjetuniein Mexico is de
Amerikaanse regering een
doorn in hetoog. Reagan zal zijn
Mexicaanse ambtgenoot op het
hart drukken dat Washington
zich grote zorgenmaakt over "de
Sovjetrussische spionagevanuit
Mexico". Volgens de Amerika-
nen is het aantal "handelsatta-
ches" van de Sovjetunie in Mex-
ico volstrekt niet in over-
eenstemming met het niveau
van handels- betrekkingen tus-
sen de twee landen.

Voor Mexico zjjn al dezeAme-
rikaanse zorgen van weinig be-
tekenis. Mexico wil hetop detop
vooral hebben over zjjn buiten-
landse schuld van 106 miljard
dollar en over het toenemend
protectionisme van de VS, aldus
een Mexicaanse functionaris.

MIDDEN-AMERIKA
Een ander gevoeligpunt voor

Washington is de houding van
Mexico metbetrekking tot Mid-
den-Amerika. President Miguel
de la Madrid heeft onlangs in
vraaggesprekken met deAmeri-
kaanse pers laten weten ver-
heugdtezyn overhetbesluitvan
het Congres de hulp aan de
contra'stestaken. DeLa Madrid
verwierp daarbij ook het argu-
ment van Reagan dat Mexico
wordt bedreigd door het "Sovje-
trussische bruggehoofd Nica-
ragua".

lijke apparaten omhoog. Ook devoedselprijzen gingen omhoog,
waardoor de inflatie in januari
steeg tot 4,5procent. De inflatieover heel 1987 bedroeg 34 pro-
cent.

De overheid heeft nu middelsadvertenties bekendgemaakt
dat de verhogingen in de voed-selprijzenniets van doen hebben
met de veranderde dollarkoers.In tegendeelzijzijnhet werk van'unscrupuleuzehandelaren", al-dus deregering.

Niet alleen eerste levensbe-
hoeften stegen in prijs. Ook
bouwmaterialen als ijzer en be-
ton moesten het ontgelden.

Vorige weekzijntien handela-
ren aangehouden wegens hun
ongehoorde prijsverhogingen.
Deregering heeftharde maatre-
gelenaangekondigd.

SAN JUAN—VyfColombia-
nen zijn in PuertoRico schuldigbevonden' aan het binnensmok-kelen van 172 kilo cocaine met
een waardevan 200miljoen dol-lar. Het vijftal kreeg gevange-
nis- straffen opgelegd variërend
van 10tot 40 jaar.Hetgaatom de
grootste drugsvangst tot op he-den van de Puertoricaansekustwacht. Ze arresteerden dehandelarenop8mei1987 toen zij
niethun boot ter hoogte van het
eiland SantaCruzvoeren.

Washington is nog steeds woe-
dend over demoord in Mexicoop
de Amerikaanse narcotica-
agent Enrique Camarena en
over de foltering van een andere
Amerikaanse drugsagent door
de Mexicaanse politie. Camare-
na werd in 1985 op gruwelijke
wijze vermoord tijdens zijn on-
derzoek naar de illegale

"Wij zijn absoluut niet tevre-denzolang demensen dieCama-rena gedood hebben niet schul-dig worden verklaard", alduseen Amerikaanse functionarisdie anoniem wilde blijven. Vol-gens hem doet Mexico veel teweinig aan de drugshandel opzijn grondgebied. Mexicaansefunctionarissen wijzen die kri-tiek van de hand en verwijten op
hun beurt deAmerikanen nietste doen aan het drugsprobleem.
Bovendien vinden zij drugs
hoofdzakelijk een Amerikaansprobleem. Zolang de Ameri-kaanse bevolking cocaine wil,

De Amerikaanse drugs- be-strijdingsdienst DEA beschul-digde de Mexicaanse regeringervan de zaak in de doofpot tewillen stoppen omdat Camarenaerachter was gekomen dat Mex-icaanse politie- functionarissenbetrokken waren bij dedrugshandel. Toen in 1986 eenandere DEA- agent volgens deAmerikanen door de Mex-
icaanse politie werd gemarteld,
beloofde deMexicaanseregering
een onderzoek. Zij verklaardeechteralgauw dater geenbewijs
was van marteling door de po-
litie.
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Verdampers nabij WEB
complex worden obstakels

Vraag ofze ooit opgehaald worden Windwardpiloot

Saba neemt afscheid
van 'Pipe'POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222

TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL:8900

A%
Cv honda pena efamilia diAmerican Airlines:

Osling Toppenberg, Tineke Lampe, Maritza So-
lognier, Fortunato Werleman, Johannes van der
Rijdt, Johny Rachelle Banfield, JosephRaeven,
Roland Tromp, Desiree Geerman, Jorge Martis,
Renny Kelly, Susan Gibson, JackyRoga, Charles
Alders, Gilbert Nicolaas,Farida Feliciana, Victor
Monte, Rudolf Crocs, Dominco Hoek,Alex Apon-
te, Marja Versteeg, Pamela Dedier, Daniel van de
Linde, Jacintho Fingal, Ludwiska Feliciana,
Franklin Yearwood, JosephRasmijn,

kier a anuncia fallecimiento inesperadamente di
senjor

LOTHAR VAN EER
na bida mecanico diAmerican Airlines

E lo keda semper den nos memoria como un bon amigoy
colega.
Aruba, 12februari 1988.

American Airlines.

LANDFILL te Lagoen:maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
uur;zondag gesloten.

THE BOTTOM — Op vrjj-
dag 29 januarinam Saba
afscheid van een dierbare
piloot genaamd José Dor-
moy, beter bekend als
"Pipe".



UITNODIGING
In hetkader van deDe la Try Ellislezingencyclus van de UNA zal

PROF.DR. P. BOORSMA
(hoogleraar Openbare Financien Technische UniversiteitTwente)

opdonderdagavond 18 februari een lezing houden over
"MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING

VAN DE BEDRIJFSVOERING
BIJ DE POLITIE"

Plaats : Aula-UNA
Datum : Donderdag 18februari 1988Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij.

De Rector-magnificus UNA
Mr.drs.Alexßeinders. \g/ || Un__, Universldat Nashonal dl Antia I

Universiteit vande NederlandseAntillen
University ot the NetherlandsAntilles
Universidad dé las AntiliasNeerlandesas

UITNODIGING
In hetkader van delezingencyclus van deFakulteit derSocialeen
Ekonomische Wetenschappen van deUniversiteitvan deNeder-
landse Antillenzal,

DRS. PHILIP WAGNER
(Direkteur Bedrijfskundig Adviesburo Wagner; Universitair
docentFakulteitBedrijfskunde aan deRijksuniversiteit Gro-
ningen)
op maandagavond 22 februari 1988een lezing houdenover:
"DE BETEKENIS VAN COMPUTERS EN
TELEKOMMUNIKATIE VOOR HANDEL

EN VERVOER"
Plaats : Aula-UNA
Datum : maandag, 22februari 1988
Tijdstip : 20:00uur
Toegang : Vrij. jF^kjföi
Dekaan van deFakulteitder Sociale
en Ekonomische Wetenschappen lIUJI II ILI
Dr. ing. Valdemar Marcha. IHIIf"!

Universidat Nashonal dl Antia J
Universiteit van de NederlandseAntillen
University of the NetherlandsAntilles
Universidad dé las AntiilasNeerlandesas

EILANDGEBIED CURACAO
BEKENDMAKING

De Ontvanger van hetEilandgebied Curagao deelt hierbij mede, dathet

OPHALEN VAN NUMMERPLATEN
VOOR HET BELASTINGJAAR 1988

aan hettijdelijkebijkantoorteConey Islandtotvrijdaga.s.,l9februaril9BB
mogelijkzal zijn.
Na 19februari 1988,d.i. ingaande 22februari 1988,wordenallekenteken-
nummerswelke in 1987ofvoorgaandejarenzijn verstrekt, ingetrokken.Dit
betekent dat ingaande 22 februari 1988 voor het verkrijgen van num-
merplaten voor het motorrijtuigenbelastingjaar 1988, devolgende proce-
dure moet worden gevolgd:
1. alle nieuwe nummerplaten worden aan het Hoofdkantoor teRe-

gentesselaanz/nverstrekt. BijdeHulpkantorenkan dusingaande
22 februari 1988niet meerworden betaald;

2. op het Hoofdkantoor te Regentesselaan wordt een nieuwkente-
kennummer toegekend, door afgifte van eenformulier;

3. na toekenning van dit nieuw kentekennummer, moet de keu-
ringskaart en het verzekeringsbewijsworden gewijzigd door de
respektievelijke instanties: Keuringslokaal en Verzeke-
ringsmaatschappij;

4. nadat aan de punten 2en3 is voldaan, kan de motorrijtuigbelas-
ting voor 1988aan het Hoofdkantoor te Regentesselaan worden
voldaan met gelijktijdigeverstrekking van de toegekende num-
merplaten.

De Ontvanger verzoekt om alsnog uiterlijk 19februari 1988 debelasting
1988 te voldoen, waardoorzowel U als het kantoor veel tijd en moeite
worden bespaard.

De Ontvanger voornoemd,
G.H.U. Leonora.

BEKENDMAKING
De Commissaris vanPolitie op Curacao

maaktin verband met de op

maandag 15februari 1988
te houden
Kinderkarnaval Afscheidsoptocht

het volgendebekend.
De Route is alsvolgt: Plasa Mundo Merced (vertrekpunt) -Concor-

diastraat - A.C. Chumaceirokade - Plasa
Smeets - westelijke rijbaan Johan van Wal-
beeckplein - Pietermaai -Penstraat -Dr. M.L.
Kingboulevard -Rotterdamweg - Dr. M.J. Hu-
genholtzweg- naamloze onverharde weg ter
hoogtevan "Studio Video" - Dr. Antoine Ma-
duro Stadion (eindpunt).

In verband hiermede zullen op voormelde datum de navolgendever-
keersmaatregelen worden getroffen:— Vanaf 09.00uur zal ergeenrijverkeer totde Plasa Mundo Merced

worden toegelaten en zullen geen parkerendevoertuigen aldaar
worden toegelaten.— Vanaf 12.00uurzullengeenparkerendevoertuigenwordentoege-
laten langs genoemderoute.— Vanaf 14.00uurzalrijverkeerkomende vanafdeKoningin Juliana-
brug, in westelijkerichting via de naamlozeverharde weg vóór
"FundashonKas Popular" en deKoningin Wilhelminastraat naar
deSchariooweg worden gedirigeerd.— Vanaf 14.00uurzal ergeenrijverkeer totdePenstraat wordentoe-
gelaten.

Voornoemdeverkeersmaatregelenblijventotnaafloopvandeoptochtvan
kracht.
Eenieder wordtverzocht de door dePolitie inhotbelangvan
daopenbare orde enveiligheid tegeven aanwijzingen,stipt
en onverwijldopte volgen.
Willemstad, 11 februari 1988.

, De Commissaris voornoemd.
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En ik dan...../EEN BLIJSPEL /
GESCHREVEN DOOR /
ANNIE M.G.SCHMIDT/
op S19+20februari 1988/ /IN CENTRO PRO ARTE /

REGIE: Harold (Chopi) van derRee
met Truus Dijk. Els Boelsma, / t

IdaCranendonk. JacquesCapello /
en Jan Barson |

Kaarten a f.lO,- / \verkrijgbaar bi|:
Mensing's Caminada V Ë
Van Dorp Promenade \.
Boekhandel Salas
The Complete Kitchen en
aan de kassa van C.P.A.I --"Til

De direkteur van

CARIBBEANAND CENTRALAMERICAN
PRIMARY HEALTH CARE CENTER
DR GEORGEANTONIO JULIANA

heeft op zijn residentie vakatures voor:

- EEN GARDENER-DRIVER- EEN HOUSEWIFE-ASSISTANT
Serieuze kandidaten moeten schriftelijk sollicite-
ren. De belangstelling gaat uit naar mensen van
middelbare leeftijd.

MEN KAN ALLEEN SCHRIFTELIJK SOLLI-
CITEREN!!

Adres: Infanteristenweg nr. 11.

I Eindelijk op Curacaoverkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

LACTACYD DERMA
Voor verantwoorde volledige lichaamsverzorging. Gebaseerd op niet al-
kalische natuurlijke bestanddelen.

Exclusief agent:.SANITAS N.V.
TeL.:79047._

i ■

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag 10 maart 1988 's morgens om 10.00uurzal ten overstaan
van éénvan de notarissenvan hetkantoor SMEETS& THESSELINGof
één van hun waarnemers te hunnenkantore aan de Emancipatie Boule-
vard 18opCuracao, ingevolge artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek, in
het openbaar bij opbod aan de meest biedende, worden verkocht:.

een perceel grond groot 258 m2, gelegen te Parera op Curacao,
kadastraal bekendals StadsdistrictSectieAnummer813,methet
daarop gebouwdeplaatselijk bekend als Versailleswegnummer

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Smeets &
Thesseling Notarissen vanaf 8 dagen voor de veiling.
Deze voorwaardenhouden ondermeerin datvan iederebiedergevorderd
kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen,
een bankgarantie of andere zekerheid overlegt.

SMEETS&THESSELING NOTARISSEN
Emancipatie Boulevard 18
Curacao.
Tel.: 78222/74222.

OPENBARE VERKOOP
Opwoensdag2 maart 1988desvoormiddags om 10uur,zal
ten overstaan van ondergenoemde notaris of diens waar-
nemer in het openbaarwordenverkochtkrachtens rechter-
lijk bevel:

het tot 21 juni 2023lopendrecht van erfpachtop
een perceel grond, groot 164m2, gelegenin het
tweede districtvan Curacao op "Suffisant", na-
der omschreven in meetbrief nummer 463 van
13 augustus 1962, met het daarop gebouwde
plaatselijk bekend als Zuiderzeestraat 47.

Deveilingvoorwaarden zijngedeponeerd ter Griffie, alhier,
en liggenvoorts terinzageten kantore vanondergenoemde
notaris.
Deze voorwaarden houden ondermeer in dat van iedere
bieder geëistkan worden één ofanderevormvan zekerheid
te stellen, tenminste gelijk aan hetbedrag van zijn bieding
vermeerderd met deveilingkosten.

notaris mr. M. van der Plank,
Schottegatweg Oost 191
Tel.: 616833.
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Ja, die mogelijkheid om kosteloos te studeren en Een prima manier om aan ie toekomst te
tegelijkertijd geld te verdienen bestaat inderdaad. bouwen. Bel voor een afspraak:
Doe je dit jaarjeeindexamen VWO en overweeg je KPMG Klynveld Peat Grootens
om de accountancy-richting in te gaan? Dan biedt Telefoon 370500 en vraag naar
Klynveld jou die mogelijkheid. Liesbeth Prince- de Fretes

08H0Klynveld Peat Grootens
Accountants

MANAGUA — De Nicaragu-
aanse overheid die geconfron-
teerd wordt meteen immense in-
flatie gaatnieuwe bankbiljetten
uitgeven. De biljetten krijgen
een waardevan 500.000 cordo-
bas. Ze komen volgende week in
roulatie. Het nieuwe bankbiljet
heeft op de officiële wissel-
markten een waarde van 25 dol-
lar, maar op de zwarte markt is
het nieuwe biljet slechts 10 dol-
larwaard. Volgens deregering
bedroeg de inflatie over heel
1987 1.800 procent. Maar vol-
gens onofficiële cijfers bedroeg
de inflatie wel 7.000procent. De
nieuwewaardewordtgedruktop
oude biljetten van 1.000 cordo-
bas. In januariheeft deoverheid
al nieuwe biljetten van 100.000
cordobaslatendrukken. Junivo-
rig jaar waren de biljetten van
5.000 cordobas nogde hoogste in
waarde.

Nieuwe bankbiljetten
in Nicaragua
vanwege inflatie

Het is moeilijk om mensen te
vinden, aldus een politie- agent.
We weten dat er meer slachtof-
fers moeten zijn, maarwe weten
niet waar. Tijdens de vakanties
zijner veel mensen in de huizen
die hier niet wonen, voegde de
agent eraan toe.

Drie flesjes frisdrank, watkle-
ding en een matras is alles wat
nog in de dikke modderlaag te
zien is. Eens stonden hier acht
woningen. Het adres: CalleCasi-
miro de Abreu. In deze straat
werden 13 lijken en een overle-
vende uitdemodder gehaald.

Paus JohannesPaulusII heeft
een boodschap gestuurd aan de
bewoners van Petropolis waarin
hij zijn medeleven uit. Japan,
Zwitserland, deVS, Nicaragua,
Groot- Brittannië en Frankrijk
hebbenhulp toegezegd, inclusief
reddings- werkers.

PETROPOLIS — In de Brazi-
liaanse stad Petropolis wordt
nog steedsgezochtnaar slachtof-
fers van de hevige regens. Al
acht dagen wordt de stadgeteis-
terd door tropische regens. De
straten zijnbedekt met modder,
stenen, hout en afval. De
aardverschuivingen en over-
stromingen hebben inmiddels
het leven geëistvan 183mensen
en 8.524 mensen zijn dakloos.

CAIRO—DeTurksepremierOzal
isvan plan naar Iranen Iraq te gaan
om te proberen een einde te maken
aan de Golfoorlog. Binnen 2 maan-
den wil hij een bezoek brengen aan
Teheran en Baghdad.

r 1Na de
Gran Marcha

geopend vanaf
17.30 uur

* Live Muziek
„The Summits"

* Gran Marcha
Menu's
Spaanse Kip ’.17.50Tournedos
peperoni ’20.00

* Speciale Gran
Marcha Cocktail.

Fort
Waakzaamheid's

Seru di Domi
Otrabanda

c 1WAARSCHUWING ]
De commandantvan de mari- 1
nebasis Parera maakt be-1
kend dat er op 16 februari I
1988 van 07.00 tot 13.20 uur I
schietoefeninbgen worden I
gehouden op de schietbaan I
Hato.
Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit dekust. J
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Nog steeds zoekacties
naar slachtoffers
vanregens in
Brazilië
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