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Nieuwsinvogelvlucht
SARJOZEK.— Moskou slaat de

onlangs uit deDDR en Tsjecho- Slo-
wakije teruggetrokken INF- raket-
ten op in Sarkozek in de SU-repu-
bliek Kazachstan. De raketten zul-
len worden vernietigd zodra de VS
Senaat en de Opperste Sovjet hetINF- akkoordhebben bekrachtigd.

*****PRETORIA — De jongste anti-
apartheidsorganisatie in ZA is geen
lang leven beschoren geweest. Mi-
nistervan Weten OrdeVlokvaardig-
de vandaag een verbod uit tegen hetComité voor de Verdedigingvan De-
mocratie, dat maandag werd opge-
richt. Aartsbisschop Tutu en Domi-
nee Boesak wilden metdit comité de
taak overnemen van de 18organisa-
ties dieeindfebruari doorderegering
werd verboden.

*****MOSKOU — De voor vrijdagaan-
gekondigde protest- staking in Ar-
menië is op het laatstemomentafge-
last. Volgens mensen- rechten- acti-
visten in Moskou heeft hetorganisa-
tie- comitébeslotentot 26 maart geen
demonstraties uitteschrijven. Al sde
regering in Moskou dan geen aan-
vaardbare oplossing heeft, zullenalsnog protestacties volgen.

*****UTRECHT—In de nachtvan vrij-dag op zaterdag is het grootste deelvan het Utrechts conservatorium invlammen opgegaan. Het monumen-
tale pand -hetoudsteconcertgebouw
in Nederland- moet verloren be-
schouwd worden. De schadeaan het
instrumentarium, waaronder in-
strumenten van de studenten zelf, is
groot: minstenseen halfmiljoen gld.De totale schade loopt in de miljoe-nen. Volgens de berichten werd dekanariepiet van de kantinebeheer-
der gered.

KUROU —De Europese Ariane-3
raket isin de nachtvan vrijdagop za-
terdag gelanceerd vanaf de basis in
'rans Guyana. De raket brengt 2
kunstmanen buiten de dampkring.

*****LISSABON — Angola is bereid
rechtstreeks metZAte praten omeen
einde te maken aan de strijd in het

Datverklaarde deministervanenergie en Olie.
PARIJS — Iran heeft vrijdag eeneinde gemaakt aan bombardemen-

ten op Iraq nadat Baghdad er de-
zelfde dagmee was opgehouden
«"aanse steden te bestoken.

ROME — De Italiaanse premeri
heeft vrijdag onverwachtzijn

ontslag aangeboden, na verhitte de-
fattentijdenseenkabinets- vergade-
ring over de kerncentrale Montalto
aiUstro. Hetkabinetheeftbeslotenat de bouw aan de omstredenKerncentrale wordt hervat. De

erkzaamheden waren na Tsjerno-
yi stilgelegd. Na eenreferendum"der de bevolking -waarbij kerne-nergie categorisch werd afgewezen-o ekener tochmazen in de wet te zijn»e onder bepaalde voorwaarden de
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toelieten. Die mazen zijn nu«Hgebuit, wat de socialisten felleProtesten ontlokte.

*****LONDEN—De donderdagoverle-
denpopzanger Andy Gibbis bezwe-
ken aan een ontsteking in zijn hart
„ e vermoedelijk door een virus wasvoorzaakt. Het aanvankelijke ver-goeden dat de doodsoorzaak een te
srote dosis verdovende middelen of

misbruik zou kunnen zijn is
'"Jdag doorhet ziekenhuis tegenge-sproken.

*****COLOMBO — Ongeveer 15 ge-
-7_fS j

mannen met wapens engaarden hebben bij een aanval op
***» busmhetnoorden vanSriLanka'eser 18 mensen gedood. Van de 22
sewondenzijnlserslechtaantoe.De
fifnt- 8 Zljn niet bekend maar een'unctionansopperde dat Sinhalezen«eaanslagpleegdenin reactie op eenaanslag vorige week van Tamils,
hufo H 2? dodenvielen> voorname-UJK binhalezen.

*****BRUSSEL - Bij het ontsporenvan een trein bij het Belgische
P'aatsje Lot isvrijdag een vrouw om"et 'even gekomen. Acht mensen
Uu. zwaar gewond, 25 personen"ent gewond.Hetongelukwas tewij-«n aan een menselijkefout.

*****DENVER- Gary Hart isvoor de"*eede maal binnen eenjaar uit derace om hetpresidentschap gestapt.Rechte resultaten waren de aanlei-ding.Hij isertot nu toe ingeenvande
*' deelstaten waar voorverkiezin-genzijn gehouden in geslaagd meeraan 5procentvan de stemmen te be-naien. Het luktehem niet ook maareen gedelegeerdevoor de partijcon-ventie van de Democraten voor zichte winnen.

*****

Vanwege Britse oefeningMalvinas

Argentinië wil bijeenkomst
van de Veiligheidsraad

NEW YORK — Argentinië
heeft vrijdag om een bijeen-
komst van de Veilig-
heidsraad gevraagd in ver-
band met de Britse militaire
oefeningenopenrond deMal-
vinas- eilanden. Dit heeft de
Argentijnse ambassadeur bij
deVNbekendgemaakt.

Marcelo Delpech zei van zijn

regering opdracnt gekregen te
hebben de Veiligheidsraad om
een speciale zitting te vragen
aangaande "de situatierond de
Malvinas". De Raad zal zich
waarschijnlijk donderdag over
dekwestiebuigen. De Argentijn-
se minister van Buitenlandse
Zaken, Dante Caputo, zal de zit-
ting bijwonen.

Het VerenigdKoninkrijk be-
gonmaandag een militaire oefe-
ningomhetBritse vermogen ten
tijde van een crisis snel verster-
kingen naar deMalvinas- eilan-
den te sturen op peil te houden.
De Argentijnse strijdkrachten
zijn in verband met de manoeu-
vres "in staat van verhoogde de-
fensieve waakzaamheid" ge-
plaatst.

Buenos Aires zegt dat de mili-
taire oefeningen de Argentijnse
souvereiniteit aantasten en in
strijd zijn met resoluties van de
Verenigde Naties en de Organi-
satie van Amerikaanse Staten
(OAS) waarinwordt opgeroepen
tot onderhandelingen tussen
beide landen over de eilanden.

Politie houdt
deuren dicht
Veel doden na
paniek in stadion

KATHMANDU — Ten-
minste38mensen zijn gedood
en meer dan300gewond toen
vandaag' paniek uitbrak in
een voetbalstadion in de
hoofdstad van Nepal,
Kathmandu. Volgens andere
bronnen bedraagt het aantal
dodenzelfs honderd.

Volgens ooggetuigen barstte
vlak voor heteinde van een wed-
strijd een hevige hagelbui los,
waarvoor duizenden toeschou-
wers beschutting trachtten te
zoeken. De uitgangen van het
stadion waren afgesloten door
politiemensen, die weigerden de
poorten te openen zonder bevel
van hun superieuren. In het ge-
drang datvoor deuitgangen ont-
stond, werden velen vertrapt.

De ramp deedzich voor tijdens
definale van een toernooi, waar-
in twee plaatselijke teams uit-
kwamen. Volgens getuigen
raakten vele toeschouwers bui-
ten bewustzijn tijdens het enor-
me gedrang, waarna velen ver-
trapt werden en stierven.

Doktoren in het Bir-
ziekenhuis, de plaats waarheen
de slachtoffers werdenvervoerd,
schatten datinmiddelszeker300
gewonden zijn binnen gebracht
en de ambulances nog steeds
slachtoffers aanvoeren. Volgens
een arts zal het dodental aan-
zienlijk hoger zijn, dan het eer-
der genoemde aantalvan 38.

BEVELHEBBER BOUTERSE AFWEZIG
Slechts een opsomming van intenties
Surinaamse president biedt
regerinsgverklaring aan

DEN HAAG/PARAMARIBO — De Surinaamse regering
streeft naar een "zo spoedig mogelijke normalisering van de
verstoorde betrekking" met Nederland. Zij kijkt "met be-
langstelling uit naar het herstel van de door Nederland op-
geschorte verdrags-relatie". Dit staat in deregerings- verkla-
ring 1988-1993 die president Ramsewak Shankar vrijdaga-
vond in Paramaribo heeft gepresenteerdin een buitengewone
vergadering van deNationale Assemblee in aanwezigheidvan
het Corps Diplomatique. Hethoogste staatscollege zal vanaf
volgende week dinsdag deregerings- verklaringbehandelen.

Omhettekort op deSurinaam-
se betalings- balans te dekken
zullennaast hetbenutten van de
mogelijkheden uit hetontwikke-
lings- verdragmetDen Haagbe-
sprekingen worden gevoerd met
het Internationale Monetaire
Fonds (IMF) en de Wereldbank,
aldus de regerings- verklaring.
Paramaribo zal voorts metcredi-
teur- landen onderhandelen om
de achterstanden in uitstaande
rente en aflossings- verplichtin-
genteherschikken.Relaties met
landen die bilaterale verdragen
geheel dan wel gedeeltelijk heb-
ben opgeschort "zullen op korte
termijn worden hersteld met in-
achtneming van de principes
van gelijkwaardigheid en we-
derzijdsrespect".

tenties aangegeven om"te groei-
ennaar een maatschappij dieeen
stabiele democratische en conti-
nue ontwikkeling garandeert".
Het financieel- economisch be-
leidzal gerichtzijn opuitvoering
van een nog op te stellen integ-
raal meerjaren aanpassings- en
herstelprogramma. Dit omvat
realisatie van een stabiele eco-
nomische groei ter opvanging
van de werkloosheid, het te-
rugdringen van deinflatie en de
verbetering van de consumptie
per hoofd van debevolking.

"Mede methetoog op dehisto-
risch gegroeide culturele en eco-
nomischerelatie met Nederland
en deaanwezigheid daarvan een
relatief grote groep mensen van
Surinaamseoriginewordt de im-
portantie van het behoudenvan
goedebetrekkingenmetdat land
onderkend. De regering streeft
daarom naar een zo spoedig mo-
gelijke normalisering van de
verstoorde betrekkingen", zo
staat in de tekst.

Ook zal het programma een
aanvaardbare positie van de be-
talings- balans moeten realise-
ren en het budgettair en mone-
tair evenwicht en de stabiliteit
van demunteenheid moeten her-
stellen. In de financieel econo-
mische paragraaf van de rege-
rings- verklaring worden uitga-
ven beperkende en inkomsten
verhogende maatregelen aange-
kondigd om het financierings-
tekort terug te dringen tot een
aanvaardbaarniveau.

In de tekst worden voorts in-

BOSLANDBEWONERS
De regering zal alles in het

werk stellen om de "rust, vrede
en veiligheid in het binnenland,
met name in Oost- en Midden-

Suriname, opdemeestkorte ter-
mijnte drenwederkeren". Erzal
bijzondere aandacht worden be-
steed aan de wederopbouw van
de getroffen gebieden en structu-
ren worden ontwikkeld die de
bosland- bevolking een betere
aansluiting bij de samenleving
verschaffen zo staat in de tekst.

"' levenszal deregeringerzorg
voordragen datonzebosland- be-
woners dietegen hunwil in tijde-
lijk op Frans grondgebied ver-
toeven op een geordende wijze
naar hun oorspronkelijke woon-
oordenterugkeren", alduspresi-
dent Shankarover de circa 9.000
vluchtelingen die inFrans Guy-
ana verblijven sinds in de zomer
van 1986 de strijd tussen het na-
tionale legeren het JungleCom-
mando van Ronnie Brunswijk
uitbrak.

Seminar over
brandbeveiliging

ORANJESTAD — De we-
reldbekende 'National Fire
Protection Association'
(NFPA) organiseert haar
jaarlijkseseminar ditmaalop
Aruba, van 11-15 april.

De seminar gaat over brand-
beveiliging en alles wat daarbij
komtkijken. Deelnemers aan dit
seminarzijnafkomstiguitVene-
zuela, PuertoRico, Barbados, St
Vincent, Guadeloupe, de Neder-
landse Antillen en Aruba. De
deelnemers van Aruba zijn de
brandweerlieden in over-
heidsdienst, terwijl uitnodigin-
gen gestuurdzullen worden aan
verschillende instanties, zoals
hotels en verzekerings- maat-
schappijen, om hun personeel
aan dit seminar te laten deel-
nemen.

ONTWIKKELINGSLEGER
De nodigeaandacht moet wor-

denbesteed aan"de voortgaande
structurele en technische en
maatschappelijke omvorming
van het leger", zo staat in de pa-
ragraaf defensie. Het nationale
legermoet de visrijkdommen in
de territoriale zee en econo-
mische zone beschermen en be-
veiligen. Het leger zal een be-
langrijke bijdrage moeten leve-
ren aan devei _neldesociaal-eco-
nomische ontwikkeling. "Er zal
derhalve door de regering
concreet inhoudworden gegeven
aan het begrip ontwikkelings-
leger". Het leger moet tenslotte
zijntaken "inoverlegen gezonde
harmonie" met andere diensten
en ministeries uitvoeren.

Opvallend was datbij de pre-
sentatie van deregerings- ver-
klaring bevelhebber Desi Bou-
terse afwezig was. Volgens As-
semblee-voorzitter Jaggernatch
Lachmon, die de vergadering
opende, isBouterse nietinPara-
maribo.

De regering zal bijzondere

aandachtbesteden aan dewette-
lijke grondslagvan het justitieel
apparaat waardoor noodzakelij-
ke hervormingen doorgevoerd
kunnen worden, zo staat voorts
in de tekst. De opsporings- be-
voegdheid en het gebruik van
dwangmiddelen door verschil-
lende categorieën wets- en ge-
zagsdragers zullen nader wor-
den genoemd waarna "nood-
zakelijk geachte wettelijke en
beleidsmaatregelen" zullen vol-
gen. "Alle maatregelen diemoe-
ten leiden tot handhaving en be-
levingvan derechtsstaat waarin
hetkernelement is degebonden-
heid van openoverheidsorganen
aan regels van wet" zullen wor-
den genomen.

De regerings- verklaring is
een uitgebreide versie van het
verkiezings-programma van het
Front voor Democratie en Ont-
wikkeling (FDO), zoals eerder
was aangekondigd door het
FDO. Deregering had sindshaar
aantreden de verwachting ge-
wektdatde programma- punten
van hetbeleid tot 1993meerzou-
den zijn dan een intentie. In de
verklaring blijkt evenwel datzij
slechts een opsomming van in-
tenties is, aldus de eerste reac-
tiesin politieke kringen in Para-
maribo.

Medewerking toegezegd aan onderzoek Walsh

McFarlane heeft Irangate
informatie achtergehouden

WASHINGTON — De
vroegereAmerikaanse natio-
nale veiligheidsadviseur Ro-
bert McFarlane heeft be-
langrijke infomatieachterge-
houden voor hetCongres in-
zake de Amerikaanse gehei-
me steun aan de Nicaragu-
aanse contra's.Ditheeft Mac-
Farlane vrijdag bekend tij-
dens een verhoor achter ge-
sloten deuren in het kader
van het onderzoek dat de bij-
zondereaanklager Lawrence
Walsh instelt naar deIranga-
te- affaire, zo is vernomen uit
bronnenbij het onderzoek.

McFarlane heeft zijn mede-
werkingtoegezegd aan het on-
derzoek van Walsh. McFarlane
was president Reagans veilig-
heidsadviseur van oktober 1983
tot december 1985. Hij zou op
vier punten de wet hebben over-
treden, waarvoor hij tot max-
imaal vier jaar gevangenisstraf
kan worden veroordeeld. Of het
zoverkomt isafhankelijkvan de
rechter, die daarbij al dan niet
rekeningzal houden met het feit
dat McFarlane zijn medewer-
king aan Walsh' onderzoek heeft
beloofd.

De rechter, Aubrey Robinson,
zal op een nogonbekende datum
uitspraak doen.

McFarlane bekende dathij te-
genoverhet Huis van Afgevaar-
digden informatie heeft onthou-
den door te ontkennen dat hij op
de hoogte was van de Ameri-
kaanse en de Saudische steun
aan de contra's'. Dat was in 1985
en 1986, toen hijschriftelijken in
persoon getuigen- verklaringen
aflegde voor de commissie voor
de inlichtingen- diensten en de
commissie voor buitenlandse za-
ken van het Huis.

Debekentenis van McFarlane
zal een belangrijke rol kunnen

spelen in het onderzoek van
Walsh dat zich concentreert op
de drie sleutelfiguren in deIran-
gate- affaire (de Amerikaanse
wapenverkopen aan Iran en de
daaruit voortvloeiende steun
aan de Nicaragaanse opstande-
lingen). Het gaat om luitenant-
kolonel Oliver North, de voor-
maligeluchtmacht- generaalRi-
chard Secord en diens zakelijke
partnerAlbert Hakim.Zij zullen
naar verwacht wordt in de loop
van ditjaarvoor derechter moe-
ten verschijnen.

McFarlanezeinaafloopvan de
rechtszitting, die slechtstwintig
minutenduurde, dathij de infor-
matie had achtergehouden, om-
dathij geloofde datdat in hetbe-
langwasvan debuitenlandse po-
litiek van de VS.

Seminar over
geluidshinder

WILLEMSTAD — Curacao
Quota Club organiseert een se-
minar met als thema 'Noise Pol-
lution. Het seminar is een af-
sluiting van het project 'Dimas
zonido ayó oido'.

Gedurende twee weken zijn er
educatieve en informatieve ge-
sprekken geweestover deradios-
tationsen tvom degemeenschap
bewustte makenvan de gevaren
dieer schuilen in zeer harde ge-
luiden voor het gehoor van de
mens.

Het seminar wordt gehouden
in de UNA op 19 maart van ne-
gen tot één uur 's morgens.
Entree: tien guldenper persoon.

Het seminar wordt geopend
door gedeputeerde L. Wout. De
sprekerszijn: prof.R. Bedacht,E.
Provence, J.la Cruz en dokter J.
Maria.Tevens iser een expositie
van gehoorapparatene.d.

Financiële problemen worden steeds groter

Nieuwe strafmaatregelen
van VS tegen Panama

WASHINGTON—pc Ame-
rikaanse president, Ronald
Reagan, heeftvrijdagnieuwe
financiële strafmaatregelen
tegen Panama aangekondigd

om de sterke man van dat
land, generaal Manuel Anto-
nioNoriega, te dwingen zijn
functie neer te leggen. Dit
heeft een woordvoerster van
het Witte Huis bekendge-
maakt. De Panamese rege-
ring neemt intussen maatre-
gelen om de uitgaven te
drukken.

President Reagan heeft
opdracht gegeven de maande-
lijkse betalingen voor het Ame-
rikaanse gebruik van het Pana-
makanaal op te schorten. Ook
zijn andere maatregelen geno-
men om ervoor te zorgen dat de
Panameseregering in financiële
problemen komt. Zolang de de-
mocratieniet is hersteldkunnen
deVSniet doenofer nietsaan de
hand is, aldusLeslye Arsh.

Behalve opschorting van
Amerikaanse betalingen voor
het Kanaal kondigde Reagan
ook andere stappen aan tegen
het"illegaleregime Noriega'.De
gunstige handelsvoorwaarden
voor Panama zijn eveneens op-
geschort en personen en goede-
ren afkomstiguit datland zullen
aan de Amerikaanse grens aan
nauwkeurig onderzoek worden
onderworpen. De maatregelen
zullen "een aanzienlijke bijdra-
ge leveren aan het herstel van
een democratisch, stabiel enwel-
varend Panama", aldusArsh.

De VS betalen maandelijks
ongeveer6,5 miljoendollarhuur
voor hetkanaal. De eerstvolgen-
de overmaking stond voor 15
maart op het programma.
Opschorting van de gunstige
handels- voorwaarden zou het
Middenamerikaanse land wel-
licht 96 miljoen dollar gaankos-
ten, zo zeggenfunctionarissen in
Washington. De Amerikaanse
financiële worgmaatregelen, die
door de ondergedoken Delvalle
worden geleid, hebben al grote
gevolgen voor Panama waar de
Amerikaanse dollar als betaal-
middel gebruikt wordt.

Verder is de jaarlijkse af-
drachtvan 70 miljoendollarvoor
het gebruik van olieleidingen
door Amerikaanse banken
bevroren, op verzoek van Del-
valle.

GROTE GEVOLGEN
Generaal Noriega, die in Flo-rida in staat van beschuldiging

is gesteld wegens smokkel van
verdovende middelen, werd eindvorige maand doorde Panamese
president, Eric Arturo Delvalle,ontslagen als stafchefvan het le-
ger. Delvalle werd daarop afge-
zet door het door Noriega ge-
controleerde parlement. Was-
hington erkent Delvalle deson-danks nog steeds als de wettige
president van Panama. In een
verklaring zegtReagan dat No-
riega de belangen van zijn land
het best kan dienen "door zich
neer te leggen bij de opdracht
van president Delvalle af te tre-
den". Generaal Noriegazou er zo
aanzienlijk toe kunnen bijdra-
gen dat depolitieke spanningen
afnemen en dat de democratie in
Panama terugkeert, aldus de
Amerikaanse president.

KORTER WERKEN
Om geld uit te sparen heeft dePanamese regering besloten tot
werktijd- verkorting voor de
ambtenaren. Hun werkdag be-
gint voortaan om half acht eneindigt om half twee. Delunchpauze vervalt. De funge-
rende president Manuel Solis
Palma zei vrijdag verder dat de
autoriteiten overbodige uitga-
ven willen voorkomen en de
stroom- en brandstofkosten wil-
len drukken.

De 150.000 Panamese
ambtenaren krijgen trouwens
voorlopig geen salaris uitbe-
taald omdat deregering krap by
kas zit. Ominkopen te doenkun-
nen zij met cheques betalen.
Maar winkeliers klaagden ero-
ver dat zij waren bedreigd met
onteigening als zij die cheques
niet zouden accepteren. Zij vre-
zen bovendien dat hun voorra-
denzullen opraken zonderdatzij
geld hebben om de rekken weer
te vullen.

De banken in Panama zijn al
een week gesloten vanwege een
kastekort dat het gevolg is van
het bevriezen van Panamese te-
goedenvan bij elkaar50 miljoen
dollar in de VS. Toen de bankpn
deze week even open gingen -én
zich direct honderden mensen
voor de poorten verzamelden-
was de verontwaardiging groot
toen bleek dat men slechts geld
kon storten. Daar had niemand
behoefte aan.

WILLEMSTAD-Nadeeerste
dag van het Blue Marlin-
vistoernooi van de jubilerende
Curagao YachtClub, is eengrote
hoeveelheid vis gevangen. De
Venezolaan Menesas ving een
BlueMarlinvan 431 lbs.In totaal

werden gisterenzeven Blue Mar-
linsgevangen, waarvan ervijfop
defoto.Vandaag wordt het toernooi
voortgezet, waarna morgenmid-
dagdeprijsuitreiking volgtopde
Yachtclub.

Blue Marlins record



MENSEN

De politie van Amsterdam isde-
ze week meteenzeer onsmakelij-
ke variatie op hetverhaalvan de
rattenvanger van Hameien ge-
confronteerd. Na klachten van
omwonenden over de "mogelij-
ke" aanwezigheidvan ongedier-
te in een woning aan het Dap-
perplein, gingenpolitie en GG en
GD dat huis binnen om het te
ontsmetten. Waar de agenten
toen op stuitten, overtrof iedere
verbeelding. In de woning lag
een laag van tien centimeter
drekwaaropzicheen wriemelen-
de en krioelende massa RAT-
TEN bevond.Daartussen lagook
een aantal kadavers, omdat de
ratten door dehonger tot kanni-
balisme waren gedreven. In de
woning hing volgens de politie
een walgelijke stank. Tot ver-
bijstering van depolitie bleek de
woning bewoond te worden door
een aan drugsverslaafde vrouw.
Zij had enkele jarengeleden en-
kele tammeratten aangeschaft.
Dit aantal was door vervuiling
en verwaarlozing in de loop der
tijd echter uitgegroeid tot een
"verzameling" van in totaal 260
ratten. Daartussen liepen ook
nog zeven konijnen en een kat
rond. De kudde dieren bleek ook
nog eens aan diverse ziektes te
lijden.Depolitie zagzich genood-
zaaktom deratten afteschieten,
nadateen eerste poging om ze te
vangenwasmislukt.Dat karwei
nam zes uur in beslag. De be-
woonster moest wegens besmet-
tings- gevaar worden opgeno-
men in hetziekenhuis.
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In Warschau werd Waldemai
MariaFydrich, leidervan de sur-
realistische groep "Alternative

)|C $ $ $ $

Orange", tot twee maanden cel-
straf veroordeeld wegens "ver-
storing van de openbare orde".
Het vonniswerd geveld dooreen
politierechter in Wroclaw. De
veroordelinghoudt verband met
een manifestatie die "Alternati-
ve Orange" had georganiseerd.
"Nee tegen raketten, ja tegen
maandverband" stond er op een
spandoek tijdens een happening
ter ere van de Internationale
Vrouwendagte lezen. De aanwe-
zige vrouwen kregen
MAANDVERBANDEN cadeau,
een product dat vrijwel niet te
krijgen is in Poolse apotheken.
De overige leden van de groep
werdenveroordeeld toteen boete
van 30.000 zloty, ongeveer een
maandsalaris. Het surrealis-
tische optreden van "Alternati-
ve Orange" in de straten van
Wroclaw richt zich vooral tegen
hetfalende beleid van dePoolse
regering.

Een kandidaat in de Parle-
ments- verkiezingen van Kenya
heeft in het openbaar een
VROUW AANGEBODEN aan
een tegenstander, in dehoop dat
deze zich daarna uit dewedloop
zou terugtrekken. Dit berichtte
hetdagblad "KenyaTimes". Vol-
gens de spreekbuis van de enige
politieke partij van Kenya, KA-
NU, had Peter Anyumba, aan
herverkiezing toe zijnde afge-
vaardigden in de provincie Ny-
anza in het uiterste westen van
het land, er op een verkiezings-
bijeenkomst op gewezen dat zijn
uitdager, Miruka Odwuor, een
echtgenote had uit de contreien

van hetkiesdistrict Nyandoin de
provincie. Het beste wat men
voor hem kon doen, vervolgde
hij, was hem een tweede ver-
schaffen. Duidelijk iemand van
het soort dat de daad bij het
woord voegt, had Anyumba om
vrijwilligsters gevraagd en er
was een jongevrouw opgestaan.
Een plaatselijke bestuurs-
ambtenaar gelastte haar naar
haar stoel terug te gaan, zo een
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eind makende aan een openbaar
aanbod van een verrassend
nieuw genre. In een ander kies-
district ging volgens de Kenya
Times een onbeschaamd dema-
gogischekandidaat op een open-
bare bijeenkomst zo ver in zijn
toespraak, dathij aanbood alzijn
bezittingen te verkopen, zijnkle-
ren inbegrepen, om de minder-
bedeelden in hetdistrictNyeri te
helpen waarhijzich verkiesbaar
stelt.
De Amerikaanse gitarist, com-
ponist enrockster FRANK ZAP-
PA gebruikt zijnhuidigetoernee
door de Verenigde Staten om
jongeren actief bij de politiek te
betrekken. In een grijs verleden,
toen Zappa zichzelf nog tot de
jeugdkon rekenen, riep hij zijn
aanhang vanaf het podium al op
zich te latenregristreren alskie-
zers, om een eind tekunnen ma-
ken aan het presidentschap van
Richard Nixon. Nu biedt Zappa
de concertgangers de mogelijk-
heidzich tijdens zijnconcerten te
laten inschrijvenalskiezersvoor
dekomende presidents- verkie-
zingen. In Boston haalde hij re-
cent vierhonderd veelal jonge
muziek- liefhebeers over de
streep en in Hartford, Connecti-
cut, nog eens 380. "Stemmen is
de enige manier om te verande-
ren wat er aan de gang is", zegt
Zappa. 'Tenzij de jeugd betrok-
ken is, zullen hun beslissingen
worden genomen door mensen
die ouder zijn danzij en die niets
weten en zich nietdruk maken".

*****Heel toepasselijk had de HER-
TOGIN VAN YORK dit wee-
keinde haar hoed voorzien van
hoedepennen met de letters LA
toen zij met haar echtgenoot
prins Andrew een bezoek bracht
aan de Chinese wijk van Los An-
geles in de VerenigdeStaten. In-
siders beweren dat de LA staat
voor: Lachen Andrew!
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TomPoesen Klokker door Manen Toonder

2029—T0m Poes hadintussenhetoudheidkundigmuseum be-
reikt en snelde de trappen van het eerwaardige gebouw op.
Maar toen zag hij tot zijn schrik om een hoek het gezichtvan
Hieperverschijnen en hijbegreep dathet gevaarnog niet ge-
weken was.

Maar gelukkig naderde op datmoment commissaris Buile
Bas opeen ongewoonvlugge manierde stoeptreden zodatHie-
per zich ijlings terugtrok.

"Halt!" riep de politiechef naar Torn Poes. "Wat moet dat
daar? Waar gajemet datventje heen?"

"Naarhet museum", legdeTornPoes uit."Ikben blij, datu er
bent, want ik heb uw hulpnodig.Dit is detijd moetu weten en
bdj is ziek. Maar Super en Hieper willen hem stelen".

"Huh!?" riep de politiebeambte ontsteld. "Wie is dat?" Hij
trok zijn notitieboekje en likte aan zijn potlood. "Zeg dat nog
eens!" zeihij dreigend. "Maar dan duidelijk en langzaam! En
bedenk dat er straf staat op hetvoor degek houden van een
ambtenaar'in functie, begrepen?"

Hieper was intussen naar hetkeldertje gerend, dat hij met
Superbewoonde en bracht verslag uit.

"Zo'! Politiehulp, hè?" gromde Super. Hijbegon metvlugge
bewegingen eenkoffertje volbommen en schietkatoen te pak-
ken. "Ik weetwat", sistehij. "Weblazen gewooneen stadswijk-
jeofzo op, zodat de politie wordt afgeleid. Dan hebben wij de
handen vrij!"

AGENDA

CURAÇAO
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
12 maart 1988vanaf08.00 uur t/m 14
maart 1988om 07.00uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Dokterska-
mer Sta. Rosa, tel.: 671101; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel.: 616784 b.g.g. 625822/625800
toestel 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 2DE DISTRICT WEST
11 maart 1988vanaf 17.00uur t/m 14
maart 1988om 07.00 uur
Dokter Lucasius, Spreekkamer:SeruFortu-
na, tel.: 84122; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 86648
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDAABAO
11 maart 1988 vanaf 17.00 uurt/m 14
maart 1988om07.00uur.
Dokter Sommer, Spreekkamer:Barber, tel.:
641605/641658;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 79232
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 uur Robocop (’.5,- p.p.); 24.00
uurVrouwenwaarjeoptemgvalt (18jr.,
’.5,-p.p.).
zondag
19.30uur Laßamba (’.5,-per auto);
21.30uur Robocop (’.5,- p.p.).

TELECURACAO
ZATERDAG: 16.30DeJimmySwaggart
evangelisatie; 17.30Telefiestakv Tante
Irma i Tante Shirley; 18.30Studiosport;
19.30 The Big Story: «Which path for
Panama»; 20.00NotisieroTele-8;20.30
Carrousel ku Gonzalo Cuales; 21.30
Estreno: «Guns of the Timberland»
[Western]; 22.00 Wega di Number;
22.10 vervolg Estreno; 23.00Sluiting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Sefior; 17.00
Sala di konsierto; 17.45Wega di Num-
ber; 18.00Telepatriakv Chin Behilia;
19.00Alf; 19.30 Modakv Mylène; 20.00
Notisiero Tele-8;20.30Shete dia; 21.00
Dynasty; 22.00 Solid Gold with Dionne
Warwick; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

*****In de Sovjetuniekomt een fede-
raal instituut datOPINIES van
de bevolking gaatpeilen. Het in-
stituutzal worden geleid doorde
sociologe Tatjana Zaslavskaja.
Het instituut zal samenwerken
met de Sovjetrussische unievan
vakbonden en het staatscomité
voor de arbeid. Mevrouw Zas-
lavskaja staat bekend als een
aanhangster van depolitiekvan
'glasnost' (openheid) en 'pere-
strojka' (herstructurering) van
Sovjet- leider Michail Gor-
batsjov. Volgens het Sovjetrus-
sische tijdschrift zal het insti-
tuut demeningvan debevolking
over een aantal zeer diverse on-
derwerpen peilen.

artsen:Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsen vanBandabao(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
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/mvrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewacht bellen: zusterLeito,
tel.: 641217, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00 uuralleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110,tel.: 612040; geopendvan maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Gregorio, tel.:
675870,pageboy027-345.

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

*** * *
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

***** ,
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

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

BOTICA'S (nachtdienst)
zaterdag
Otrobanda
Curagao, Breedestraat 187, teL: 623575/
625837.
Punda
Vredenberg, Socratesstraat 3,tel.: 613300.
zondag
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.:
77679/77650.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
12maart:R.J. Grüning, Patrijsweg 9.
13 maart: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillweg 157-E.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uurte Jirajara-
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- enzaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

TONEEL: 20.30uur 'Birinia den ComeBack
no. ll' gebrachtdoor toneelgroepArteproba
0.1.v. Antohony Jamanika (optreden van
GrupoOrka en El Unico.

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

TONEEL: 20.30uur 'Birinia denCome Back
no. ll' gebrachtdoor toneelgroep Arteproba
0.1.v. Antohony Jamanika (optreden van
Grupo NOSen El Rival.

HUIZE ROSE PELETIER (t.g.v. 25-jarig
bestaan): 10.00 uur bijeenkomst voor
vroegere inwoners.

BEZOEK MGR CONSTANTINO LUNA:
39.00 uur Heilige Mis en lezing, speciaal
voorde jeugd- Fatimakerk,Suffisant.
TOERISTENSCHIP: 07.00-12.00 uur
«Fairwind»-ACA.

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

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogmis
(Ned.).
BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00uur; zon.:
06.00 en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat.:
19.00 uur; zon.: 09.00en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat.:
19.00 uur; zon.: 08.00,17.00 (Spaans) en
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L.Vrouw van Berg
Carmel): zat.; 19.30 uur; zon.: 09.00(Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouw van GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uur;
zon.: 08.00 uur.
JANWE (H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00uur;
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat.:
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.15,
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana):zat.: 19.30 uur;zon.: 08.00 en
19.00 uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11.00
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uur;
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTA MARIA:zat.: 18.30uur; zon.: 07.00,
09.00 en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30,
09.00 en 18.30uur.
SANWILLIBRORDO: zat.: 19.00uur; zon.:
20.00 uur.
SERU GRANDI (Fuik):zon.: 17.00uur.
SOTO:zat: 19.00uur;zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat:o7.ooenl9.oouur;zon.:oB.oo,lo.oo
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT(O.L. Vrouw van Fatima): zat:
18.00uur; zon.: 09.00en 18.00uur.
TERA KORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zen.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00uur; zon.:
06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat.:
18.30uur; zon.: 08.30en 17.30uur.

GEREFORMEERDEKERK
(SeruFortuna2oBA)
10.00uur ds J. Glas.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30uur dsJ.J. Schreuder.
(Arowakenweg 28, GrootKwartier)
08.30 uur ds J. Glas.
17.00uur ds J. Glas.
(Marakaweg 1, Montana/Sta. Rosa)
08.30 uur ds J.J. Schreuder.
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIANCHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00 uur zangdienst.
zondagmorgen 09.30 uurpreekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
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



MEER AANDACHT WATER- EN LUCHTVERONTREINIGING
Milieudienst: regels worden niet nageleefd

Geluidshinder Antillen
moeilijk te bestrijden
WILLEMSTAD—De gerichteaanpak vangeluidshin-

derblijfteen probleem zolang een aantalzaken niet ver-andert. De wil en de capaciteit van verschillende
diensten om in een samenwerkingsverband lawaaive-
roorzakers aan tepakken is onvoldoende aanwezig. De
Wetgeving op ditgebied is nietwaterdicht en de priori-
teiten van de bevoegde diensten en de politie, die het
Jjieestte maken hebben met signaleren van geluidshin-
deren optredentegen deveroorzakers, liggenergensan-
ders.

Verwarring over de be-voegdheden om aan dit milieu-Probleem iets tedoen, bleekvori-ge maand toen deAmigoebijver-schillende instanties navraag
<jeed over wat er te doen is tegenac speedboten die met knette-rende motoren voor de kust va-ren en irritatieopwekken bij
strandgangers. Duidelijk werd
dat geen der diensten echt goed
!aad wist met het probleem.. Toch zien wij de geluidsover-
'ast als een ernstige zaak. Te-meer omdat het een verborgen
Probleem is.Lawaai is eenvan de
forten milieuvervuiling diehetmmst aandacht krijgt omdat degevolgen daarvan minder snel

de airconditomng neemt het ge-
brom dat metdeverkoelingmee-
komtvoor lief, maar debuurman
die door het lawaai nietkan sla-
pen ergert zich mateloos.

'Met objectieve meting van
geluidben jeer dus niet, hoewel
het daarbij wel begint. Wij heb-
bensindsenigejareninstrumen-
ten om metingen te verrichten.
Maar na meten volgt een in-
terpretatie van de meetgege-
vens. En metenvergt deskundig-
heid. Op Curacao is er echterhet
probleem dater geen 'mechanis-
me' is om een goede norm voor
produktie van lawaai op te stel-
len. Daarom gaan wij voorlopig
uit van internationale normen,
dienaaronze indruk niet tehoog
gesteldzijn. Ons voorstelaanhet
Bestuurscollege is dan ook om
'die normen te handhaven."

zijn dan water- en
'uchtvervuiling. Hoewel alleorrnen zich voordoen in landen
le,m ontwikkeling zijn, is het

onderzoek naar geluidshinderin
tegenstelling tot de andere soor-
J*n vrij laat op gang gekomen,
gj «at geldt ook voor de An-

l *} ze_t Quirino Richardson,
nootdvan de milieudienst in een
reactie op het Amigoe- artikel.*lJn afdeling houdt zich onder
jneerbezig methetmeten van de
_Aft »St die een geluidsbron
ëeett. Maarmetenen interyreta-
rf ZIJU twee verschillende din-gen.Aan sommigegeluidenisnu
r_ü m?.al niet teontsnappen (air-
conditioning, typemachine). Bo-vendien doet zich het probleem
*oor datwatvoor deeen niet sto-rend is, voor de ander een bronvan ergernis is. De eigenaarvan

Momenteel zijner behalve en-
kele fragmenten in de Ei-
landsverordening Bevordering
Openbare Orde en Bescherming
Gemeenschap,en bepalingen in-
zake hinderwetvergunningen
geen mogelijkheden om ge-
luidshinder aan te pakken. Ner-
gens staat omschreven hoeveel
decibel een geluidsbronmagver-
oorzaken voordat de wetgever
het geluid als hinderlijk veroor-
deelt.

TANGCONSTRUCTIE
Slechts in een tangconstructie

van verschillende diensten en
overheden kangeluidshinderin-
geperkt worden. Lawaai op een
betaalfeest of een hoffiekan al-

leenaangepaktworden als dege-
zaghebber die de vergunningen
verstrekt oordeelt dat de buurt
last ondervindt. De politie moet
oordelenofer niet te veel lawaai
geproduceerd wordt, maar kan
dat alleen door af te gaan op
klachten van omwonenden of
door eigen indruk. Objectieve
metingen metbehulp van appa-
ratuur worden niet verricht.

RECHTSHANDHAVING
Behalve de gebrekkige wetge-

ving is rechtshandhaving zowel
door overtreders als vervolgers
een tweede punt waardoor de
aanpak van geluidshinder be-
moeilijkt wordt. Richardson:
"De naleving van wetten is defi-
ciënt op alle fronten. Daar moe-
ten we niet omheen draaien.
Daar wordt over geklaagd en
daar moet de ovt " 'leid aan sleu-
telen "

De milieudienstmoet nietlede
ogen toezien dat de bereidheid
tot het verbaliseren van
rustverstoorders zeer gering is.
"Wij hebben wel eens geadvi-
seerd om een bedrijf dat na een
aantal waarschuwingen nog
geen maatregelenhadgenomen,
tijdelijk tesluiten. Maar methet
oog op de huidige werkloosheid
legde het Bestuurscollege dat
voorstel ter zijde. Een tijdelijk
verzegelen van de overlast be-
zorgende airconditioning was
bijna net zo erg als sluiten, dus
ook dat ging niet door. Maar als
blijkt datnauwelijks sprakekan
zijn van rechtshandhaving, dan
blijft er voor ons alsmilieudienst
ook weinig meer over."

SAMENWERKING
Als verbalisering eén moeilij-

ke zaak wordt blijven slechts
twee mogelijkheden ovei. een
beroep doen opderedelijkheid of
in samenwerking met ander
diensten de overtreding probe-

ren op te vangen in een struc-
tuur.En juist die samenwerking
tussen diensten is een veeleisen-
de taak, aldus het hoofd van de
milieudienst. "Wij voeren over-
leg met DOW over wat wij zou-
denkunnen doen aan dekapotte
uitlaten. De politie is niet inge-
steld opmeten, zodatbestrijding
op deopenbare ,veg een moeilijke
zaak is.De enigemogelijkheidop
dit moment is bij dekeuring ,
maar die is eens in detwee jaar.
Hoe pakje zoiets aan?"

SCHEEPSMOTOREN
"Een ander voorbeeld is het

havengebied waar bootjes
(waaronder ookdeVenezolaanse
barkjes) met teveel lawaai pro-
ducerende motoren rondvaren.
Het zijn geen dingen die van de
een op de andere dag veranderd
kunnen worden. Wekunnen niet
zomaar een schip aanhouden."

Het optreden hangt af van de
urgentie van het voorval en er
gebeurt nietsofweinig zolang de
prioriteitenstelling van de
diensten verschillen. Dat geldt
niet alleenvoor deverkeerspoli-
tie en dehavenpolitie, maar ook
voor het Openbaar Ministerie.

Richardson daarover: "Wij
hebben twee jaargeledenverba-
len opgesteld die nu nog behan-
deld moeten worden. Indertijd
hebben wij bij het O.M. aange-
drongen meergewichttoeteken-
nen aan milieuzaken. Daar is
wat aangedaan, maar decapaci-
teitvan hetO.M. isteklein om de
zaken naar behoren aan te pak-
ken. Soms blijven proces verba-
len lang liggen en daarzijn we
natuurlijkniethappy mee. Maar
ik verwijt het O.M. niets: ze heb-
ben te weinigmensen. Het volu-
mebeleid van de overheid staat
weinig toe. Overigens geldt dat
ookvoor onze dienst:Wijkunnen
met de ons toebedeelde taken
geem mensen ofgeldenmissen.

OPVOEDING
Eenvan detopics ophetgebied

van geluidshinder is muzieko-
verlast. Die overlastzou niet no-
digzijn als de onwil nietzo groot
was en deknow-how met betrek-
king tot plaatsing van geluid-
sinstallatie wat beter was. Ri-
chardson noemt het een gebrek
aan publieke opvoeding dat ie-
mand niet inziet dat de buren
geen behoefte hebben mee te
luisteren naar een lp met
kerstmuziek. Een tweede plaats
in de serie rustverstoorders ne-
men de airco's in.Vantijd tot tijd
krijgt de milieudienstklachten
overbedrijfjes in woonwijken die
de nachtrust van buren versto-
ren. Doe hetzelf-ers, blaffende
honden, kakelende kippen en
hanen die reeds in midder-
nachtelijke uren menen de
komst van de dageraad te moe-
ten aankondigen zijn eveneens
probleemveroorzakers.

Caribische landen komen bijeen:
Drugsconferentie erkent
noodzaakregionale aanpak
f WILLEMSTAD - Vij-
fentwintig landen uit het Ca-pbisch gebied dievan zeven
£*en metnegen maartbijeen
kwamen in Bridgetown om
met elkaar van gedachten te
wisselen over de aanpak van
jje drugsproblematiek, zijn°etop velepunten metelkaareens geworden. De be-langrijkste conclusie van hetcongres is waarschijnlijk deerkende noodzaak en deseuitte wil om samen te wer-*en.lm_ierg,-zo werd ge-concludeerd, drugshandela-ren zullen bij grotere actie*anregeringen, zoeken naar«ezwaksteschakelinderegiopm vandaar uit te opereren,

wetten, harde maatre-
gelen en veel aandacht voorne problematiek, is dan ookeenvereiste in elkderlanden.Ook de Nederlandse Antillenwas vertegenwoordigd bij hetorugscongres inpersoonvanpre-mierDon Martina dietevens mi-

reur generaal mr Robert Pie-
tersz. Op uitnodiging van deregering vanBarbados,kwamende vijfentwintig landen en een
groot aantal waarnemers, in
Bridgetown bijeen.

Het doel van het congres was
om doorbetere regionale samen-
werking te bewerkstelligen dat
drugshandel en drugsgebruik
harder aangepakt kan worden.
Bovendien wisselden de deelne-
mersvan gedachten over lokale
gedachten en werd die kennis
overgedragen.De conferentieer-
kent de drugshandel en het
drugsgebruik als een snel groei-
endprobleem dateenaanslag be-
tekent op ontwikkelingslanden
en degeheleregio. "Het iseenbe-
dreiging die geen grenzen kent
eneen concreet actie- en samen-
werkings- programma vereist,"
aldus de conferentie.

De conferentie heeft tal van
aanbevelingen gedaan: onder
andere dat alle deelnemende

landen zelf drugsbestrijdings-
commissies installeren om lo-
kaal de problematiek zo opti-
maal mogelijk te bestrijden. Die
commissie moet dan onder lei-
ding staan van deministersvan
Justitie die regelmatig bijeen
moeten komen om regionale
programma's te bespreken.

Ook de noodzaak van goede
wetgeving werd benadrukt. Te-
vens ishetnoodzakelijk dater zo-
veel mogelijk informatieverkre-
gen wordt over de drugshandel,
bijvoorbeeld door informatie-
uitwisselings programma's met
andere landen, ook buiten dere-
gio. Elk der landen moetboven-
dien in eigen huis zorgdragen
dat alle betrokken diensten (zo-
als politie, douane enz) zoveel
mogelijk kennis krijgen over deproblematiek. Regionaal zal ge-
trachtwordenopleidings-centra
opte zetten waar metname poli-
tie,kustwacht en douane- perso-
neel cursussen moet volgen.

SPEEDBOTEN
Terugkomend op de overlast

van speedboten zegt de milieu-
dienst dat diteenspecifiek geval
is in 'verkeersland', wat niet zo-
maar aan te pakken valt. Op de
vraag wat er moet gebeuren
voordat een specifiek geval aan-
gepakt wordt, wordt duidelijk
dat iets pas prioriteit kan wor-
den als blijkt dat veel mensen
zich aanhetveroorzaakte lawaai
storen.Regelmatig behandelt de

milieudienstklachten over air-
conditioning en geluidsoverlast
van muziekinstallaties op fees-
ten,maartot nu toeis hetbericht
datdeAmigoe op 1 februari in de
kolommen opnam de eerste ge-
richte klacht over hinder van
knetterende speedboten.

Met deze geluidssterkte- meter
doen ambtenaren van demilieu-
dienst onderzoek naar geluidso-
verlast. Uitgangspunt is dat een
geluidsbron overdag 55 en 's
avonds 45 dB maximaal mag
produceren,gemetenaan derand
van het perceel waarop de ge-
luidsveroorzakerzich bevindt.

Een typemachineofeenaircondi-
tionerproduceert een geluid met
een sterkte van ongeveer 60 dB,
hetgeen de gebruikers voor lief
nemen. Pas alsblijkt datbij me-
tingen buiten netgebouw ofhet
priveterrein blijkt dat degeluids-
overlast de norm overschreidt,
kan opgetreden worden.

Feestrumoer ispasgeluidshin-
deralsburen daaroverklagen bij
politie en gezaghebber. Qurino
Richardson, hoofd van de mi-
lieudienst, over degrote toleran-
tie ten aanzien van overlast door
muziekinstallaties: "Als de
rechtshandhaving onvoldoende
wordt nageleefd zowel door ver-
oorzakers als vervolgers, dai,
men wel tolerant moeten zijn."

Presentatie van Nederlandse Antillen in zijn totaliteit

Belangstelling neemt toe voor Expo Antil '88
WILLEMSTAD — De voor-

bereidingen voor deExpoAn-
til 88 die van 29 augustus tot
en met 11 september in het In-
ternational Trade Center
wordt gehouden,vorderen
gestaag. Deze gigantische
beurs wordt georganiseerd
°ni debevolkingmeer bewustte maken van de mogelijkhe-
den van zon expositie dieeen
uitstekende gelegenheid
Wedt om commerciële en in-dustriële gegevens uit te wis-
selen. Daarnaast is het hou-den van een professionele ex-
positie een goede voorberei-
ding voor deexport uit de Ne-derlandse Antillen.

De eerste Expo werd georgani-
seerd in 1963 door Arturo Jesu-run. Daarna volgde in 1984 Cu-racao Expo 84 metDennis P. Lo-

bato als voorzitter van het be-
stuur. Dit najaar volgt de derde
handelsbeurs. Naar Voorzitter
Lobato de Amigoe meedeelde,
bestaat er een groeiende be-
langstelling voor deze expo.
Reeds 55 participanten uit de
Caribische regio, Miami en de
EEG hebben zich aangemeld,
terwijl van de lokale bedrijven
onder meer Landsradio, Isla,
Cambes Handelsonderneming
en Van Uytrecht reeds begin dit
jaar een stand hebben gereser-
veerd. Daarnaast zijnAruba, Bo-
naire en St. Maarten eveneens
geïnteresseerd. Verder zullen
vertegenwoordigers van de za-
kenwereld uit Brazilië, Venezu-
elaenColombia worden uitgeno-
digd om hun land op deze expo te
vertegenwoordigen.

De expositie wordt zowel bin-

nen als buiten gehouden.De op-
zet is dusdanig dat zowel de in-
formatieve als de educatieve as-
pecten ruime aandacht krijgen.
In het binnengebeuren krijgen
handel, industrieen dienstverle-
ning een plaats, terwijl buiten
bijvoorbeeld een vlooienmarkt
wordt gehouden om dezaken die
'overstock' hebben de gelegen-
heid te geven zich van hun pro-
duktente ontdoen. Van deze ex-
positie zal eenreportage worden
gemaakt om aan
geïnteresseerden uit het buiten-
land tekunnen laten zien wat de
Nederlandse Antillen allemaal
te bieden hebben. De ope-
ningstijdenzijn voor het publiek
van 7.00 tot 11.00 uur, terijl op
maandag, woensdag en vrijdag
van 16.00 tot 18.00 uur de ex-
positie voor genodigden en po-

tentiële klanten geopend zal
zijn.

Het bestuurvan Expo Antil88
bestaande uitD. Lobato (voorzit-

ter), mr. E. Arrindel (rechts- ad
viseur), I. Martha (programmj
directrice), A. Cova (secretaris
generaal) en H. Josepha, zorgl

voor de organisatie. DenloServi-
ces N.V. fungeert als rechtsper-
soon. Vanaf januariiseen tenta-
tieve begroting uitgewerkt die
geraamdwordt op 1 miljoen gul-
den. Dit bedrag wordt bijeen ge-
kregen door de verhuur van
stands en hetheffen van entree-
prijzen. Tevens hebben Amstel,
Pepsi- Cola en IBM financiële
steun toegezegd, terwijl met de
ALM en Hagemeijer nog onder-
handelingen gaande zijn over
een financiële bijdgrage.

De voorzitter verwacht dat
minstens 80.000 bezoekers deze
expositie zullen bezoeken. Er is
reeds een slagzin voor deze
beurs: 'Plantavnsimia sigur,ru-
man, pa bo koseché bon manan'
(Planteen zekerzaadje, broeder,
om morgen goed te kunnen
oogsten). Het ligt in debedoeling

datdekomende exponogeenver-
volg zal krijgen. "Curacao moet
eerst vijf lokale expo's organise-
ren om aan internationale beur-
zen tekunnen deelnemen. Deel-
name geschiedt via een bureau
dat deelnemers voor minimaal
100.000 dollarverzekert van de
aankoopvan produkten door in-
ternationale kopers. Als de Ne-
derlandse Antillen aan dergelij-
ke internationale beurzen kun-
nen deelnemen, dan zullen wij
uiteindelijk een heel goede
springplank kunnen vormen
voor de handel tussen Europa,
Zuid- Amerika en de Caribische
regio. De komende expositie
moet dan ook een presentatie
worden nietvan individuele on-
dernemingen, maarvan detota-
liteit van de Nederlandse Antil-
len", aldusvoorzitterLobato.

Fundraising Dinner
WILLEMSTAD- Het be-

stuurvan ExpoAntil '88orga-
niseert op 9 april een gala
fundraising dinner in het Cu-
racao CaribbeanHotel om de
kosf,en voor deze expositie te
drukken. Op deze avond zal
Milicent de Weever van het
Antilliaanseparlement in St.
Maarten optreden als gast-
spreker.

Zij zal spreken over ver-
schillende aspecten betref-

fende handel, cultuur, opvoe-
ding en onderwijs, communi-
catie, bestuur, transport en
taal, waarbij de nadruk zal
komen te liggen op de vor-
ming van een natk.Kaarten
voor ditgaladiner kosten 125
gulden per stuk en zijn ver-
krijgbaar bij het secretariaat
van Expo Antil '88, Bramen-
diweg 25, telefoon 53379. Te-
vens kan men telefonisch re-
serveren op de nummers
614444,76026 en 615402.

Miss Modelo verkiezing
WILLEMSTAD — Op 18 fe-

bruari werd Big ShowProducti-
ons opgericht, deze naam staat
voor een organisatie die grootse
plannen heeft voor het organise-
ren van evenementen. In 1988
begint men reeds met een "Miss
Modelo" verkiezing en in 1989
zal een "Miss Modelo Latino"
verkiezing georganiseerd
worden.

Coordinator van Big Show
Productions isHilbert 'Iba'Rosa,
secretaresse is MargieEverts en
penningmeester is Wendell
Palm. JasminWaal isbelast metde kandidaten, Glenda Hansen
met de publiciteit en Ruth de
Windt met de commerciële acti-

viteiten.
Inmeiwordt de"Miss Modelo"verkiezinggehouden. Tijdensdit

evenement zal er tevens een
"MissDeporte", "Miss Pisina" en"Miss Krioyo" gekozen worden.De winnares van ditevenement
zal Curasao vertegenwoordigen
tijdens de "Miss Modelo Latino"
verkiezing.

Kandidaten tussen de 17en 23
jaar die zich professioneel met
modeleren bezig houden, kun-
nen zich inschrijven tussen 14en
21 maart bij het SSK- gebouw,
kamer 16 tussen vijf en negen
uur 's avonds. Meer informatie
kan verkregen worden op het
nummer 76300 tijdens kan-
tooruren.

VBC hekelt
beleid
De Castro

WILLEMSTAD — De slui-
ting van Hempel's Marine
Paints, als gevolg van het
marktbeschermings- beleid
van de regering, ondermijnt
het strevenomCuracao inter-
nationaal concurrerender te
maken, zo zegt deVBC.

"Het lokaal beschikbaar zijn
van Hempel's en andere interna-
tionale merkenen dienstenwaar
duidelijk grote vraag naar is, is
essentieel, willen we ons waar
maken als internationaal ei-
land. De Antilliaanse Verffa-
briek is een uitstekend voor-
beeld van een lokaal bedrijf dat,
ondanks dekleinschalige markt
en de aanwezigheid van Hen-
pel's Marine Paints, zonder
marktbescherming altijd suc-
cesvolheeftgedraaid.DeAntilli-
aanse Verffabriek en Hempel's
MarinePaints hebben elkaar al-tijd aangevuld in de verfmarkt
zonder elkaar schade te veroor-
zaken, tot deregering onge-
controleerd marktbescherming
begon te verlenen zonder de ge-
volgen van hetbeleid behoorlijk
te analyseren en vaak zonder
zelfs iets te weten van dekwali-
teit van het te produceren pro-
duct", aldus deVBC.

"Door Hempel's Marine
Paints van de Antilliaanse
markt af te jagen, bemoeit de
regering zich weer onnodig met
de economieen doorkruistzij bo-
vendien haar eigen streven om
ons land concurrerender te ma-
ken met de buitenwereld. De
VBC doet weer een beroep op de
regering om het beleid van mi-
nister van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid aan een gron-
dige herziening te onderwerpen,
want er is duidelijk ietsmis", al-
dus deVBC.

WILLEMSTAD — Bij
landsbesluit houdende algeme-
ne maatregelenvan de 17de juni
1987, iseen verlagingvanhetta-
riefvan invoerrechten opsuiker-
werken,zonder cacaoen chocola-
de- werken doorgevoerd.

Op voorstel van de minister
vanFinancien, mrLeslie Navar-
ro, isdeRaad vanMinistersin de
vergadering van dinsdag, ak-
koord gegaan
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Activiteiten
Nationale Dag
San Nicolas

SAN NICOLAS— In San Ni-
colas beginnen de nationale
dag- activiteiten al om tien
uur op de Promenade.

Na de opening met hetvlaghij-
sen door padvinders volgen ver-
schillende volksspelen en een
Ban Topa, die tot 's avonds zul-
len duren. De culturelemanifes-
tatie begint om vier uur 's mid-
dags, waarbij zanger Claudius
Philips hetArubaanse volkslied
en andere nummers ten gehore,
zal brengen. Andere groepen, die
zullen optreden, zijn: Coro Voz-
nan Alegre, dansgroep Flor di
Antano, kah'i orgel Melodia di
Antaho, TipicoPalili, dansgroep
Quadirikiri, dansgroepThe Gol-
den Star Girls, Tipico Kibraha-
cha, zanger Chicho Koek en de
muziekbands The Aruband
Band en Sound andHarmony.

ORANJESTAD — De uitsla-
genvan devierde ronde competi-
tie van bridgeclub Aruba Ariba
waren: in deA-poule: 1.echtpaar
Harris 64.29%; 2 /3. Bilderbeek
en echtpaar Verstraten 56.55;
4/5. heren Timmer/Hennelijn
en mevrouw Bermudez/heer
Marapin 55.06; 6. heren

Feinstein en Lopez Henriquez
52.08; 7/8 echtpaar Lipsky en
heren Oude Avenhuis/Schep-
pink 51.79. In de B-poule: 1. he-
ren De Vries/Pennings 58.58; 2.
damesPoot/Henriquez 57.59; 3.
dames Smit/Monson 54.26; 4.
echtpaar Nierop 52.33; 5. dames
Flanegin/Weisveld 51.78; 6.
echtpaar Van deWal 50.00.
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""""" AI.ROCARGO
Bij AeroCargo Aruba is er plaatsingsmogelijkheid voor:
A. een Routing employe(e)

vereisten: Havo diploma
Type diploma
goede uitdrukkingsvaardigheid in hetNeder-
lands, Engels, Spaans en Papiamento in
woord en geschrift
Snel en akkuraatkunnen werken
Bereid zijn ploegendienst te werken
In het bezit zijn van een rijbewijs.

B. een Balieafhandelings employe(e)
vereisten: Havo diploma

Type diploma
Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Ne-
derlands, Engels, Spaans en Papiamento in
woord en geschrift
Snel en akkuraatkunnen werken
Betrouwbaar
in het bezit zijn van een rijbewijs.

C. een Loods employe
vereisten: Snel en akkuraat kunnen werken

Betrouwbaar
Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Ne-
derlands, Engels, Spaans en Papiamento
Bereid zijn in ploegendienst te werken
In hetbezitzijn van een rijbewijs.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

Aerocargo n.v.
Aeropuerto International Reina Beatrix
Aruba. ___r

Bij exploitvan mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij het Gerechtop
Arubavan de9de maart 1988-waarvan eenafschrift is gelatenaan de
E. A. Heer Officiervan JustitieopAruba, diehetorigineelvoor GEZIEN
heeft getekend, is aan: MARIA FRANCISCA DE LA CRUZ, zonder
bekendewoon- en/ofverblijfplaats opAruba of elders;

BETEKEND:
een grosse van het vonnis van woensdag, 24 februari 1988, waarbij
tenverzoeke van:BENANCIO ERDUINOLAMPE, wonendeopAruba-, de echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 15 juli1982 te
Santo Domingo, DominikaanSeRepubliek met elkandergehuwd.

N.E. Hart, deurwaarder.

Bij exploitvan mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbijhetGerecht op
Arubavan de 9demaart 1988- waarvan een afschrift isgelatenaan de
E.A. Heer Officiervan JustitieopAruba, die hetorigineelvoor GEZIEN
heeft getekend, is aan: LUZ MARINA SALAZAR, zonder bekende
woon- of verblijfplaats opAruba of elders;

BETEKEND:
een grosse van het vonnis van woensdag, 24 februari 1988, waarbij
tenverzoekevan: JOHANFRANCISCO BENNETT, wonendeopAru-
ba -, deechtscheiding is uitgesproken, tussen partijenop 16augustus
1983 te Barranquilla, Colombia -met elkander gehuwd.

N.E. Hart, deurwaarder.

ORANJESTAD RETAIL MERCHANTS ASSOCIATION

CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEMBERSHIP

MEETINGOF O.RJVLA.
TO : All Members
DATE . MARCH 29,1988
TIME : 7:30 P.M., ifno quorum closed andreopened at 8:00 p.m.
PLACE : CHAMBER OF COMMERCE BUILDING.

AGENDA:
1. Opening
2.Roll Call
3. Approval of Minutes ofLast Year'sMeeting
4. Correspondence
5. Report byPresident
6. Report by Treasurer
7.Report by AuditingCommittee
8. Appointment of New AuditingCommittee 1988/89
9.Election of New Board 1988/89.

10.Proposals
11.Free Word
12.Closing.

Please bear in mind that (1) if you have any proposals, samehaveto be in
ourpossession by March 15,1988; (2) ifyou have anycandidates for the
slate, he/shehastobe supportedbyat leasttwomembers, inwriting, andin
ourpossession by March 15,1988.
Please doyourutmost to attend this important meeting.

O.R.M.A. BOARD MEMBERS.V J

#DeRegering van Arubazoekt ten behoevevan
deAlgemene Rekenkamer Aruba

deAccoutantsdienst
0

ervaren medewerkers
In aanmerkingkomenkandidaten met één van devolgende oplei-
dingen:— N.I.V.R.A. tot en metalgemeen deel en studerend voorA.0.;— Doctoraal examen bedrijfseconomie;— H.E.A.O. variant AA. of R.A.;— M.O. Handelswetenschappen;— S.P.D. lenll.
Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden:— Bezoldiging conform Bezoldigingsregeling Aruba 1986;— Arbeidscontract van 3 jaar;— Secundaire arbeidsvoorwaarden conform Landsverordening
Materieel Ambtenarenrecht en Regeling Vakantie en Vrijstel-
ling van DienstAmbtenaren.

Sollicitaties:
Sollicitatiebriefvergezeld van volledig curriculumvitae envaneen
recente pasfoto, fotocopie van diploma's enwerkgeversverklarin-
g(en)dienen voor 15april 1988te worden gerichtaan deRegering
van Aruba, door tussenkomst van de Directeur van de Accoun-
tantsdienst, Lagoenweg 5-A, Aruba.
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| MORGEN ZONDAG TIEN UUR X
$ GROTE OPENING -—£ J| WHOPPER HOPPER van king |
t Op de parkeerplaats naast Pro-Fashion aan de Nassaus- ï7 traat X
|| gratis I |
V lederkind vanaf drie jaarwordt uitgenodigd voor deze geheel gratis Vy "HOP"van tien uur des morgens tot zes uur des middags. y

x Er zijn voor ieder kind dat deelneemt aan "HOP" coupons V
X voor gratis Coke beschikbaar. X
f Trek Uw WHOPPER HOPPER T-SHIRT aan en U krijgt een ♦
V coupon extra. |^ V
A Komt U morgen vermaken met de BURGER %
A WHOPPER HOPPER van KING X

Enkele redenen waarom Uw bank moet zijn: r
BANCO DI CARIBE N.V. Fc

1. EEN SPAARBANKBOEKJE geeft 5 1/_%rente per jaar, en dit N
/ wordt elke dag berekend. CJ
' 2. SPAARBRIEVEN (Certificate of Deposit) N
' 1 jaar8% "I Minimumbedrag N
4 oiaar n_/f/° f Afls. 5.000,00 w, 3 jaar 9% il

' 3. LOPENDE REKENING met een snelle chequeboek service. N
J 4. PARKEREN GRATIS, vlak voor de deur. N
i BANCO DI CARIBE NV j
ï Nassaustr.9o ARUBAtt 23105 " 32168 31942 "32422 i

RW MASTERCARGOinc
a_ 4A ® _____
TL -In 25923^^1

FOR THOSE WHO THOUGHT
A 6000 FREIGHT SERVICE
IS AS SCARCE AS HENS' TEETH

v A
Services: USA/Europe/Puerto Rico/Curagao/Panama

Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij hetGerechtop
Aruba van de 10demaart 1988 - waarvan eenafschrift is gelatenaan
deE.A. Heer Officiervan Justitieop Aruba, diehet origineelvoor GE-
ZIEN heeft getekend, is aan: ENID CERILIA ZALM, zonder bekende
woon- of verblijfplaats opAruba,vermoedelijkwonendein Sint Maar-
ten,exact adres en verblijfplaats aldaarof elders onbekend;

BETEKEND:
een grosse van het vonnis van woensdag, 2 maart 1988, waarbij ten
verzoeke van: CLEMENTELUCRETIO CARRION, wonende opAru-
ba -, de echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 19 decem-
ber ï 966 opAruba - met elkandergehuwd.

N.E. Hart, deurwaarder.

i ARUBAN DAILY 1
j ENTERTAINMENT

Zondagavond gezellig uitgaan in
I (_V___Jii-'j^ " VISAGEI yStf^E/ van tjentot V jerUur in deochtend DAN- Sj
5 K^ ji/ SEN op de tonen van twee topbands »
8} ö\^f van Aruba, Wij verwachten U. |
w LG. smith Blvd. Go/r3Qfe PTS JÊJPk &» Oranjestad, Aruba. w*i#|#%«.«

_*_„ Sj| Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541 AmJ^i
6 van Aruba. Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. 8

S8 Floating Restaurant. Mil
k onder directie Leny & Eduardo| Ellis.« Open: 11.00- middernacht.
» Happy Hour: 6.00-8.00 Taly
I Wever.| Zakenlunches: o.a.
| NassiRames en Verse Vis.

Af\fti GOLDEN TULIP «ff^Xfl ARUBA CARIBBEAN W\>tr_/ RESORT & CASINO X
V^*^ FANDANGO NIGHTCLUB »
proudly presents: w

till April 4th, 1988 »
THE CHARLES 8

ST. PAUL SHOW |
Ace. by Stacey Marks and our JswingingHouse-band Ferrari, (v

daily curtain time 10.30p.m. *except Mondays w
Clubopen Irom 9:00 p.m. till 2:00 a.m. ft)

Cover charge show-time$7.50 min.2 drinks (8
Forreservations please call 33555 W

I Gezellige sfeer, goede service || vindt U in Wij verwachten Uvoor lunch |
S RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR S
S ÏX r-\ /O (6.00-7.00) of dinner (18.00- §I 23.00). |I C^TTeS^Se^W Telefoon 22977 of 27833. |
I Boulevard Theatre f
I T TODAY TT "AV |E -1 atB:lspm" -"" l
lt ■ I ******************* s
I____P§lKl SPACEBALLS S
Y> ________ mT__r-^^^__JtmT_t mVm^SmWÊ^f^Ammt ■ V% 1_Rw__Xa_________r/____i I ******************* wa I H_^b££*_b _l_p*__l $II IfZfr! Sffrill COMEDY 14 yrs. |
$■ ___t_^_§{______________ ■—— S11 Wmm SUNDAY \|fl at 6:00 p.m. |
WBi __K#____>'l_____P^tO^3-l____F Il—FI //^___fc ____ Jft _V
ÜU __^__^______T^V___r_So^s_-___^_^_!9_______l'____il _r / _■__-_ j^^fc JB* ____M___B_M_fr_l il!

(V P _P*^"fïiifcSélsSß^^B ___r Cartoon fiasfivaC t/of."' w

1 COMEDY 14yrs. ALL AÜfS |
I" today Drive -In I
| at 12:00 p.m. TODAY || at 8:30 p.m. & 12:00 p.m. || M SUNDAY at 9:00 p.m.

| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu | \_ff3i m\ l^y^iï^rV*

I total ,I:l[l__l_lliN^| iiuiiiiiiiminiuuui *******************„„**,|| THE RUNNING MAN »

1 SEX-MOVIE 18 yrs. SC.ENCE FICTION Uyr, 1
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Ook de paragraaf over mig-
ranten en vluchtelingen die ve-
lennogalhard overkwam brengt
Komproe niet tot afkeurende
uitspraken. Het pleidooi voor
een selectieve toelatingvan An-
tillianenen Arubanen om "een
braindrain" op de eilanden te
voorkomen, vindt hij zelf nogal
realistisch.

"Wat dit specifieke punt be-
treft moetik stellendatik hetze-
ker niet goedvind voor deAntil-
len, als die eilanden leegzouden

Als wethouder voor de VVD
juichthij toedater nietalleenso-
ciale woningbouw in zijn buurt
tot stand wordt gebracht, maar
dater ook voldoende huizen ko-
men voor de hogere inkomens.
"Ik vind dater een mogelijkheid
voor meer duurdere woningen
moet zijn. He', is een stadsver-
nieuwings- gebied metveel soci-

"DePijp" isdelaatste jarenerg
in trek bij de Amsterdamse yup-
pie- bevolking diedefraai opgek-
napte en vaak dure huizen in de
buurt als hun ideaal op woonge-
bied zien.

buurt.Daarvoor is er in het deel-
gemeente- huis in de Karel du
Jardinstraat een speciaal
meldpunt, waar ambtenaren
klachten over discriminatie en
racistisch optreden in behande-
ling nemen.

HEDWIG
KOMPROE:

Komproe is sinds vorig jaar
Wethouder in de stadsdeelraadDe Pijp" een oude buurt inAmsterdam-Zuid, waar veel
straten denamen dragenvan be-
zemde Nederlandse schilders.
** wijk, diePiet Bakker zo fraai
beschreef in zijn boek "Jeugd in

ePijp" is vooralbekend om zijn
ttarkt in de Albert Cuypstraat,
Waar migranten uit detropischegebieden o.a. groenten en fruit
Ul^eigen land kunnen kopen.. Problemen zijn er ook te over
'n dit stadsdeel. Hedwig
komproe weet er alswethoudervan sociaal- cultureel werk, cul-tuur en sport inmiddels allesv.an. De voormaligeberoeps- mi-dair en politieman kwam alsiö-jarige van Curagao naar Ne-derland. Hij combineert nu zijn
wethouderschap van "De Pijp"
m.et een studiearbeids- en orga-
nisatie- psychologie aan deAmsterdamse Universiteit.

Amsterdam zal in 1991 ver-
moedelijk 16 stadsdeelraden tel-len. Nu zijndaternogzes.Behal-ve 'De Pijp" zijn dat Buitenvel-
**rt (nieuwzuid), Osdorp (west),
Watergraafsmeer (oost),
Amsterdam- Noord en Amster-damZuid-Oost, beter bekend als
ÜG Bijlmermeer. Een decentrali-
satie van het bestuur, waarvan
jjebestuurders op het Amster-
damse stadhuisveel positieve ef-fecten verwachten.

Boekenverkopermet voorstellen om een bedrijfje
op te richten. Dan verwijs ik ze
door naar mijn collega van eco-
nomische zaken".

SEXUELE OPVOE-
DING, gezond eten, ver-
antwoordelijkheid van de
ouders, problemen dieont-
staan door het elkaar ver-
keerd begrijpen, voorko-
men dat drugs het gezin
binnenkomen, eenheid in
defamilie. Een aantal hot
items waar het gezond-
heid, gezin en opvoeding
aangaat.

Selectieve toelating
Antillianen en Surinamers
om 'braindrain' te
voorkomen, is nogal
reali stisch...

aal zwakkeren. Houd jedat in
stand, danheeft datgrote conse-
quenties. Er is niet altijd geld
voor socialewoningbouw alleen.
De hogere inkomensgroepen
vinden "De Pijp" een interessant
woongebied, omdat het lekker
dicht tegen het stadscentrum
aanligt. Laat ze maar komen".

aan- huis- boekverkopers is
daar een soort nazorg van.
Het isniet debedoeling dat de
opvoedings- problematiek op-
gelost gaatworden in eencon-
sultatiefhuisbezoek. Mensen
zouden juistzelfmoetengaan
bestuderen waar het aan
schort in hun opvoedingsme-
thode, zo valt op te maken uit
het verhaal van de heer Pie-
tersz. En daar is het boek dat
hij aan de man brengt uiter-
mate geschikt voor.

Hijos Triunfadores heet
het. Met als ondertitel: La
Formación del Caracter y la
Personalidad. Het is een
praktisch doe- boek waarmee
ouders meteen aan de slag
kunnen. Hij bladert het boekdooren toont deonderwerpen
die aan bod komen. Juist op
het moment dat deverkeerde
eetgewoontes en de junkfood-
cultuur ter sprake komen,
biedt denegen-jarige dochter
deshuizes deman een schaal-
tje met knakworstjes aan.
Met een kommetje mosterd
omtedippen.De heer Pietersz
slaat met het oog op zijn zo-
juist gehouden betoog met
een verontschuldigende
glimlach het aangebodeneaf.

Mijnheer Etheldred Pie-
tersz is zich daarvan bewust
en als verkoper van litera-
tuur over deze thema's gaat
hij langs de huizen om met
mensen te praten. Het was te
verwachten dat hij ooit zou
aankloppenbij dewoningvan
een verslaggever.

Het boek dat hij, eenmaal
binnen, uit zijn tas haalt,
schijntredelijk te verkopen.
Ondanks devijftig gulden dat
het kost. Het aanprijzen er-
van heefteffect, zegt Pietersz,
wanthet isinderdaadeenpro-
bleem kinderen op te voeden.
"Vaak ligt dataan demensen
zelf dienietgoed weten om te
gaan met hun kinderen: ze
schreeuwen, of ze slaan of ze
hebben geen tijd voor hunkinderen. Moeders blijven
problemen ondervinden in deomgang met tieners die tesnelvolwassen worden."

graag aan hun trekken komen.
Ga maar na; 300 geregistreerde
beeldende kunstenaars in dit
kleine woongebied, nog los van
de amateurs. En velen van hen
krijgen nooit een kans. Dat is
fout. Ikwil opditgebieddedrem-
pel verlagen".

Voor veel burgers zijn ook de
drempels van menig overheids-
gebouwnogtehoog. Hetbenade-
ren van autoriteitenvinden ve-
len nog steeds een beetje grieze-
lig. Met eenAntilliaan van Suri-
naamse ouders op een wethou-
dersstoel lijkt datalthans in "De
Pijp" een stuk verbeterd.

Komproe: "Ikmerk datnietal-
leen Antillianen en Surinamers
—mensenvan dezelfdekleur zal
ik maar zeggen— mij makkelij-
ker benaderen, het geldt ook
voor Turken, Marokkanen en
Spanjaarden. We hebbenkenne-
lijk toch dezelfde codes in onze
benaderingvandeproblemen.ïk
kijk er echt niet van op, als ze
hier druk gesticulerend komen
binnenvallen. Collega's denken
nog wel eens datwe dan slaande
ruzie hebben, als ze hier hard
pratend en soms schreeuwend
binnenkomen met hun moeilijk-
heden".

FOTOMODEL
Hedwig Komproe, een vlottePrater, steekt goed in hetpak.

f^s fotomodel zou hij niet uit de
~j°n vallen. De allochtonen in
Vvn P" enKomproe's Partij> de*D, hebben in hem een repre-
sentatieve pleitbezorger.
A ~*e gemeenteraad van

heeft de deelraden'^gevoerd om de democratie op,enh°gerpeil te brengen, het be-zuur dichter bij de mensen te
Jpngen. Op diemanierkun jeef-«cienterwerkenvoor watbetreft
l- aienstverleningaan debevol-htku Van de stad- De deelraden
'eobon een ambtenaren- appa-
dat gekregen, een eigen budgetv^_„_' belangrijk —en be-
«egdhedenop eenaantalterrei-nen. Daardoor is zon deelge-meente practisch met een ge-

cp_f n,te te vergelijken. Destad, zoals we de grote
gemeenteraad

icemen, houdt nog een functiezfVergeüjkbaaris meteen stad-provincie, maar dan praat ik
£.ver de toekomst", vertelt*vomproe.

Amsterdam zal in 1990 noglen andere deelraden kunnenyerwelkomen. In o.a. "De Pijp"
*Urmen de lokale autoriteitenvast testen watde effecten vanenbestuurlijke onderverdelingan de stad zijn. "De Pijp is een
hi j»cn stadsvernieuwings- ge-
stft- vertelt Komproe over hetu«je Amsterdam, waarover hij
]_tle' bestuurs- verantwoorde-uJKheid.draagt.
Wi 't is een I!^eeeuwse woon-
slp u met nuizen die er veelal
va _ ] a^n toe ziJn- We kriJgen
slu n°gere overheden veel
rorÜi0? metname dieProblemen
Pakt stadssanering aan te
D D-n'Een anderkenmerk van

ta_i ■*" is de sterk PluriformeW_len.stellingvan debevolking., .venebben hierliefst75 nationa-"*iten. U kunt begrijpen dat al
d-e, nationaliteiten binnen een
lcnt bebouwde buurt op elkaarl°gweleens botsen. 36.500 Men-

. _üVOOr 20.000 woningen. Dat'egtwel iets".

stromen. We moeten maatrege-
len nemen om te zorgen dat de
Antillianen hun eigen landkun-
nen opbouwen en er ook de mid-
delen voor beschikbaar stellen.
Een grote vlucht Antillianen
naar Nederland zou voor de ei-
landenecht desastreuszijn, vind
ik. Eenherhalingvan water met
Suriname gebeurde moeten we
tot elke prijs voorkomen".

Sociaal- cultureel werk, een
van de portefeuilles van
Komproe, wordt door de Neder-
landsecentraleoverheidbij haar
bezuinigings- drangfors aange-
pakt. Komproe heeft daar als po-
litiek bestuurder inmiddels de
gevolgen van ondervonden. "Je
moet in deze omstandigheden
creatiefzijn en het geldvoor het
sociaal-culturele werk danmaar
ergens andersvandaanproberen
te halen" vindt Komproe.

"We hebbenhier veel minder-
heden enveel welzijns- instellin-
gen. Dus wehebben veel geld no-
dig. Dan moet het maar binnen-
komen dankzij sponsoring. Het
bedrijfsleven inschakelen. Vrij-
willigers- werk stimuleren. En
dat lukt vrij aardig, moet ik
zeggen".

256ZIEKTEN
Een tweede boek wordt uit

de tas gehaald: Natuurlijk
Gezond Zijn. Een boek over
hoe met behulp van tien ele-
menten 256 ziekten bestre-
den kunnen worden: zon,
wind, water, gezondeten, aar-
de (modderbaden en -mas-
kers), gymnastiek, massage,
rust, koude en hitte.

Tot slot verschijnt uit de
tas, alsblykt dater geen boek
aan dit adres te verkopen
valt, een Nederlands magazi-
ne over gezondzijn en gezond
blijven. "Ukunt ditgerustne-
men, maar hetkost wel twee
gulden."

Helaas moet ook dit aan-
trekkelijke aanbodom mone-
taire redenen afgeslagen
worden.

J.L.

Zijn partij bracht onlangs een
discussienota uit die de naam
"Liberaal Bestek" meekreeg. In
de media werd de nota, uitge-
bracht dooreen commissieonder
voorzitterschap van Mr. A.
Geurtsen, oudTweedeKamerlid
en oud Europarlementariër, op
zijnzachtstgezegd als "nogal be-
houdend" getypeerd.Komproe is
het met die kwalificatie vol-

"LINKS"
In "De Pijp" wonen ongeveer

500Antillianen en 2000 Surina-
mers. Velen van hen hebben in
hun stemgedrag een voorkeur
voor departijenaan delinkerzij-de van het politieke krachten-veld. Ook Komproe's sympathie
ging aanvankelijk die richting
uit,maarhijvondbij "links" toch
nietzijnvisie op de maatschappij
weerspiegeld. "Jekunt altijd als
partij mooie beloftes doen,maar
hetgaat ermaar om wateenpar-
tij weet waar te maken. Ik houd
van helderheid en duidelijkheid
en die heb ik bij de Volkspartij
(hij legt de nadrukopvolks V.H.)
voor Vrijheid en Democratie ge-
vonden.

Gezin en gezondheid staan
nogalhoog opde prioriteiten-
lijst van deze groep. Tijdens
de onlangs afgesloten evan-
gelisatie- aktie in Montana
Abou werd veel aandacht aan
dergelijke zaken besteed. Het
persoonlijk contact van huis-

ADVENTISTEN
De heer Pietersz is mede-werker van Hogar V Salud,

eenorganisatievoorzorgvoor
het gezin en de gezondheid,
opgericht door de denomina-
tie van Zevende Dags Adven-tisten. Aan hen behoort ook
het Advent Book and Health
Center aan de De Ruyter-
kade.

RACISME
BeUe-_f-elraad De PiJP heeft de
Pri_ 1 ng van racisme tot een
heeftl^ y;rheven. Overigens
ra. ï_*1J z?lfweinig gemerkt van«cistische tendensen in zijn

KUNST
Dekunst mag zich in deruime

belangstelling van wethouder
Komproe verheugen. Hij wil de
kunst stimuleren en haar min-
derelitairmaken. Erzijn genoeg
kunstenaars in "DePijp" die ook

WERKLOOSHEID
De werkloosheid blijft een nij-

pend probleem, vooral in dewijk
vanKomproe. "De werkloosheid
is hierveel hoger dan gemiddeld
in Nederland. Dat is trouwens
een algemeen Amsterdams ver-
schijnsel. We doen er alles aan.
We zijn ook druk bezig met ba-
nenplannen. Onlangs kwamen
bewoners nog met een initiatief
dankzij welk 25mensen aan een
baan in de kinderopvang kun-
nen worden geholpen. Verder
denken we aan banen in
buurthuizen, waar om- en
bijscholingen kunnen worden
gegeven en waar we ook bezig
zijn met computer- cursussen.
Ook taallessen zijn van grootbe-
lang, omdat een slechte kennis
van het Nederlands de buiten-
landers al meteen in een
achterstands-positie brengt.

"Liberaal Bestek" wil buiten-
landers—zoze inNederland wil-
len blijven — verplichten de Ne-
derlandse taal te leren. "Wij
moeten als liberalen nietzo snel
anderen iets dwingend opleg-
gen" vindtKomproe. Hij ziet er
meer in de buitenlanders ervan
te doordringen dat een goede
kennis van het Nederlands be-
langrijk iswillen ze in de maat-
schappij slagen. "Leren ze het
Nederlandse niet, danis dat hun
verantwoordelijkheid. Maar ze
moeten dan ook de consequen-
ties voor ogen zien", vindt hij.

Komproe zou nooit meer
weg willen uit Amsterdam.
"Ik voel me hier heel geluk-
kig. Voordat iknaar Amster-
damkwam, heb ikachtjaar in
Den Haag gewoond. Ik heb
me daar in Den Haag toch
nooitzó welkom gevoeld. Ook
de Haagse afdeling van de
VVD verschilde zeer sterk
van die hier in Amsterdam.
Dat kan ik toch niet nalaten
te zeggen. Hier ben ik warm
binnengehaald. De Haagse
bevolking was nogal koel en
afstandelijk vergeleken met
Amsterdam. In dezestad voel
ik me als een vis in het
water".

De meeste problemen die
Komproe opzijn spreekuur tebe-
handelen krijgt, hebben te ma-
kenmetgeld. Daarnaastnatuur-
lijk werk en woningen. Aan bei-
de isook gebrek. "Somskomen ze

ZATERDAG 12 MAART 1988
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5NAPA
Antilliaanse VVD -wethouder

in 'de Pijp' - Amsterdam

DE SPORTWERELD in Nederland is al een aardige
weei^piegelingvan de veeiklettrigheid van de maafc;
schappij.alaar ook in deN<*der_and_e politiek zijn de
migranten in opmars. Nog niet op hetparlementaire
niveau; Eerste en Tweedekamer wachten nog steeds
op deeersteechte allochtoon,maarinplaatselijkera-
den zijn ex»_htrinamers en rijksgenoten van deAntil-
len en Aruba sterk vertegenwoordigd. Vooral
Amsterdam-met zijn grote allochtonebevoOsingkent
al verschillende volks- vertegenwoordigers, van wie
dewortefclnhetCaribiscb gebiedliggen.Êe»va»hen
is Hedwig Kompree (30). Hij werd geboren in Wil*
lemstad ttttSurinaamseondersdienogin dewijkßrie-
vengot wonen. * HEDWIGKOMPROE

...wethouder...

door VICTOR HAFKAMP

strektoneens. "Een rechts stuk?
Dat vind ik nogal meevallen. Er
wordt veel aandacht in besteed
aan dezwakkerenin desamenle-
ving en deminima en datis toch
uiterstpositief?"

TOELATING



De hagedisjes schui-
felden verlegen methun
staartjes over de grond.
"We willen jebest hel-
pen, kabouter Brr, maar
vriendinnetje met Zeur-
piet willen we niet wor-
den. Hij zeurt altijd zo".

Daar stond kabouter
Brr toen. Niemand wil-
de Zeurpiets vriendin-

schijnt zo fel en mijn
schild is zo zwaar. Ik
wordt er doodmoevan.

En dat de twee
schildpadden het naar
hun zin hadden, begrijp
je. Ze zaten de hele dag

gezelligsamentezeuren
over hun zware schil-
den, de warmte en de
lekkere blaadjes, die al-
tijd zo ver weghingenen
hoe moe ze daarwel van
werden. En als de ande-
re dierenhenzagen,ren-
den die wel tweekeer zo
hard weg als anders.
Want één zeurende
schildpad is vervelend,
maar twee!

Dat was nog eens een
fijn vriendinnetje voor
Zeurpiet, dacht het ka-
boutertje. En vlug ging
hij vragen,ofzemethem
mee wilde gaan. Het
schildpadmeisje vergat
wel een uur te zeuren
over het leven, dat zo
moeilijk was. Zoblij was
ze, dat iemand haar als
vriendinnetje wilde
hebben. Zo vlug ze met
haar zware schild kon
liep ze metkabouterBrr
mee naar Zeurpiet. En
zo kreeg Zeurpiet toch
nog zijn vriendinnetje.

Puzzel van de week

Wist jedat?

HOEDEN
IN DE zestiende eeuw
droegen de vrouwen hoge
hoeden!Maarzewarenwel
wat mooier dan de stijve
hoge herenhoeden, die wij
kennen. De dames droegen
hun hoed in de kleur van
hun jurk en staken er een
paar mooie veren op.

Paul: Daar hoef ik niet
lang over na te denken. Ik
ken je immers goed ge-
noeg! We zouden er na-
tuurlijk ieder maar ééntje
krijgen.

Mevrouw Jansen wil haar
zoontje rekenen leren:
Paul, stel je voor, dat je
hier met je twee vriendjes
zit en dat ik binnen kom
met negen ijsjes. Hoeveel
zouden jullie dan elk
krijgen?

Stompie en Knerta

Raadseltjes

f
1. Waarom worden er in

1988meermuizengeboren
dan in 1987?
2. Wat vliegt onder

water?
3. Welke trommel heeft

nooit honger?
4. Welke straat vind jein

geen dorpofstad?

5. Wat voor een stuk kun
jebakken?
6. Met welk garen kun je

niet naaien?
7. Wat is luier, thee of

koffie?
8. Welke ster zie jenooit

schijnen?
9. Wanneer heb je drie

neuzen?
10. Wat zeggen Eskimo's
tegen een lantaarnpaal?

NATEKENEN EN KLEUREN

Woorden invullen
1. In hetbovensterijtje staat het woord MOND. Tussen
deletterszijn vakjes open, waarinjeook letterskunt zet-
ten. Vulnude lettersvan het woordELIA zoin, datjede
naamvan een drankkrijgt.
2.KEEL met delettersvan STAwordtdewoningvan een
koning.
3. TOLK met de letters van KOREN wordt iets, dat in
een toren hangt.
4. HAAR met de letters vanENGEL wordteen visser
5.BOD met delettersvanDARM wordt iets, datjenodig
hebt met dammen.

Rensen: Waarom zou ik.
Hij komt toch ook niet op
demijne!

Na de begrafenis van Jan-
sen kom ik Rensen tegen:
HéRensen, waarom was jij
niet op de begrafenis van
Jansen?

VERTIKAAL: 1. Bui-
tenste deel van een brood;
2. Lichaams- orgaan; 3.
Hogere Technische
School; 5. Meisjesnaam.

HORIZONTAAL: 1. Zoen;
3. Stop; 4. Papa; 6. Open-
baar vervoermiddel; 7.
Stoomschip; 8. Eerst ko-
mende; 9. Insekt.

MAAR DE meisjes uit de I
zeventiende eeuw — och
anne — moesten het zon-
der kleur en veren doen.
Het leken wel heksen-
hoeden!

Meneer: Dank u wel,
juffrouw.

lemand belt Hato op:
Juffrouw, hoe lang duurt
een vluchtnaarAustralië?
Juffrouw: Een ogenblik,
meneer.ZIE VOOR oplossingen de

winnaar de Kinderkrant
over twee weken. Stuur je
oplossing vóór 23 maart
1988 naar de Amigoe
(Scherpenheuvel z/n of
P.0.80x 577;Aruba - Nas-
saustraat 100;Bonaire -de
heerLinkels, P.0.80x 122,
Bonaire) enzet op deenve-
loppe: KINDERPUZZEL.
Winnaarvan de week is:

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

Awindra Sewgobind
Kaya Arana 13(Romar)
tel: 89737 Curasao N.A.

WEETJE HET NOG?
Stompie en zijn vriendjes
hadden een glijbaan ge-
maakt, toen plotseling
hun ouders terugkwamen
van eengrotevergadering.
Net op tijd was hij terug in
zijn holletje! "Was het een
leuke vergadering?" vroeg
hij. "Nee, zuchtte zijn va-
der. Moeder zocht buiten
een paar plantenwortels.
Ze knabbelden en knaag-
dendewortelsafen spuug-
den deklompjes aardeuit.
"Nee", zei vader, toen ze
klaar met eten waren,
"Een leuke vergadering
was het niet". "Morgen be-
gint de trek", zei moeder.
*De trek, wat is dat?" "Dat
is op reis gaan",
antwoordde vader. "Hoe-
ra?" juichte Stompie en
wilde het holletje uit ren-
nen omhetzijn vriendjeste
vertellen. "Niets ervan",
zei vader streng. "Die heb-
ben het al van hun eigen
ouders gehoord". Het leek
wel, ofze hethelemaalniet
leuk vonden om opreis te
gaan. "We gaan nu naar
bed. Het is al laat en mor-
gen moeten we vroeg op.

HORIZONTAAL: 1.
Duim; 4. Jurk; 8. Eik; 10.
ler; 11.El; 12. Vol; 14. Ma;
15.Pegel; 17.Pet; 18. Mek;
20. Netto; 23. Ik; 25. Ree;
26.Ka; 27.Een; 29.Dal; 30.
Muur; 31. Werf.

Welterusten". Hij rolde
zich tot een balletje op,
naast moeder. En na een
ogenblik hoorde Stompie,
dat ze allebei sliepen.
"Psssst". Er was iemand
voor het hol. Voorzichtig
kroop Stompienaar deuit-
gang. "Zeg, wat enig, he.
Heb jehetal gehoord!"Het
was Knerta. "Ja kind, dat
weet ik allang. En praat
niet zo hard, idioot, je
maakt iedereen wakker".
"De leider slaapt bij ons",
verteldeKnerta opgewon-
den. "Deleider, wie is dat?"
"Dat is de bergmuis, die
ons deweg zal wijzen naar
deplaats vanbijeenkomst,
waar we de andere
bergmuizen zullenvinden.
Geloof jeniet, dat het reu-
ze- leuk zal zijn, Stompie-
lief?" Zo'n brutaal wicht!
"Maak dat je weg komt",
zei hij razend. Hij hield er
helemaal niet van, dat ze
hem Stompie- liefnoemde.
Verschrikt stoofKnerta
weg. Brommend en grom-
mend kroop Stompie het
hol weer in en viel einde-
lijk in slaap.
(wordt vervolgd)

IK HEB EEN HELE slim-
me poes, die Snuitje heet.
Vroeger gebeurde het nog
wel eens, dat ik de melk,
dieik 's morgensvoorhaar
warmmaakte, lietoverko-
ken. Maar sinds een tijdje
hoef ik niet ir eer bang te
zijnvooreen \ieze stovevol
overgekookte melk. Snui-
tje zit op de vensterbank,
nietvervan de stove. Enzo
gauw de melk begint te
borrelen, schreeuwt ze.
Ook als mijn moeder 's a-
vonds staat te koken, zet
Snuitje hetop een schreeu-
wen. Wie heeft net zon
slimmepoes als ik!

Onze vriendjes

Ben jij ook zoblij, datje nü
gewoon jehaar in de wind
an laten wapperen?

DAT VONDENzezeker in
de achttiende eeuw ookf

want toen werd de mode
weerheelanders. Jezagde
dames met grote kleurige
hoeden. En de veren kwa-
men ook weer terug. Toen
werd het hoe gekker, hoe
mooier. Hier zie je een
vrouw met een heel schip
in haarhaar.

E-puzzel
OPLOSSINGE-PUZZEL

1.Engels;2.meteen;3.ste-
ken;4.iedere;5.cellen;6.sterke.

BEN JE DOOR een wesp gestoken? Ja, dat doet even
zeer, maar er zijn een heleboel middeltjes om depijn te
verhelpen.Doe ervlugwatammoniaop,ofnatgemaakte
tabak, ofwrijfer verse peterselie over. Heb je dat alle-
maalniet in huis? Geennood, wantjemoederheeft zeker
weluieninhuis. Snijdereendoormiddenenwrijfdaarde
zere plek mee in!

Uitspraak van een oude Chinese wijze man, Hsoen
Tsjing: In kracht is de mens niet gelijk aan de os en hij
kan ook niet zo snel lopen alseen paard. En tochkan hij
zowel de os als het paard gebruiken. Dank zij zijn ver-
stand!

ledereen weet, dat een hondheel goedkan ruiken. Veel
beter dan een mens. Maar welk dier ruikt nu eigenlijk
het allerbest? Dat is het mannetje van de kleine
nachtpauwoog, een vlinder. Hijruikt hetparfum van de
vrouwtjes al op een afstand van elf kilometer. En niet
met zijn ne s,maar met zijn voelsprieten!

1.Omdat1988eenschrik-
keljaaris;2.Eenvlieg in

eenduikboot;3.
Broodtrommel;4.Zees-

traat;5.Biefstuk;6.Siga-
ren;7.Koffieisluier,want

diewordtgezet,terwijl je
theemoettrekken;8.Zees-

ter;9.Alsjeschoenenaan
hebt;10.Niets,wanteen

lantaarnpaalgeefttoch
geenantwoord.

\. Limonade;2.Kasteel;3.Torenklok;4.Hengelaar;5
pambord.

VERTIKAAL: 1. Deeg; 2.
Uil; 3. Ik; 5. Ui; 6. Rem; 7.
Krat; 9. Rog; 12.Veter; 13.
Lente; 15.Pen; 16.Leo; 19.
Riem; 21. Tel; 22. Kalf; 24.
Keu; 26. Kar; 28. Nu; 29.
De.

OPLOSSINGRAADSELS

OPLOSSINGWOORDEN INVULLEN

Vul derest van dewoorden
in:
1.Taal, dieinEngelandge-
sproken wordt
2. Dadelijk
3. Met een mes prikken
4. elke
5. kamers in een gevan-
genis
6. Niet zwakke
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Aiai nog an toe!" Ver-
baasd keek hij rond en
maakte toen een lucht-
sprong van plezier.
Want wie zag hij daar?
Een schildpadmeisje!

ZEURPIET DE
Schildpadhadaltijd wat
te zeuren, dat weet je
misschien nog wel.
Maar op eendagwas het
nog erger dan anders.
Zijn schild was zo zwaar
en deblaadjes hingen zo
hoog aan de struiken en
hii was zo moe! Maarhet
allerergstevond hij wel,
dat hij zo alleen was.
"Alleen!" zei kabouter
Brr verbaasd, "Maar
wat wil je dan?" "Een
vriendinnetje"
antwoordde de
schildpad. "Een vrien-
dinnetjeom mee te trou-
wen". "Weetjewat", be-
loofde kabouter Brr, "ik
zal er een voor je zoe-
ken". Als zijn schild niet
zo zwaar was geweest,
had Zeurpiet de
Schildpad een spronge-
tjevan plezier gemaakt.
"Oooch!", zei hij blij,
"dank je wel, kabouter
Brr".

Een paar muizemeis-
jes voelden er ook al
niets voor. "Nee hoor",
piepten ze. "We denken
er niet aan. Zeurpiet
houdt alleen van blaad-
jes en grassprietjes. En
wij zijn juistdol op maïs-
korrels. Nee, kabouter
Brr, zoek maar iemand

Het kaboutertje ging
dadelijk op stap. Maar
het viel nietmee om een
vriendinnetje voor
Zeurpiet te vinden. Een
ezeltje en een geitje wa-
ren veel te groot. Die
zouden misschien per
ongeluk boven op de ar-
me schildpad trappen.
En toen kabouter Brr
het aan een konijne-
meisje vroeg, schudde
dieverschrikt haarkop-
je. "Oh nee", zei ze. "Dat
wil ik helemaal niet. Ik
houd van springen en
huppelen en dat kan
Zeurpiet niet". En vlug
liep ze weg.

Zeurpiet de schildpad
netjeworden! "Hoe moet
dat nu?" zuchtte hij ver-
drietig. Maar opeens
hoorde hij nog iemand
zuchten. "Ai", hoorde
hij, "wat is het leven
toch moeilijk. De zon-door Nel Basilio-

anders,hoor". Endepar-
kietjes vonden dat hun
vriendjes moesten kun-
nen vliegen. "Hetwordt
zo saaiomaltijdmaarop
de grond te blijven' ,
kwetterden ze. "Laat
Zeurpiet de schildpad
eerst maar leren vlie-
gen. Dan willen we wel
zijn vriendinnetjes wor-
den". En schaterendvan
het lachen vlogen ze
weg.



KILLER-INSTINCTEN
Hij maakte gebruik van zijn

eigen zakelijke ervaringen met
de financiële samenleving. Hij
bestudeerde tevens interviews,
televisie-journaals en lastal van
jaarverslagen. "Ik kreeg de kil-
ler- instincten van de ene vent,
een gevoel voor absurditeit van
een ander. Ik besefte datmensen
het heerlijk vinden om han-
deltjes te maken; het is netzoiets
als sex. Ze raken er echt opge-
wonden van, het houdtze aan de
gang".

* MichaelDouglas speelt in 'Wall
Street' degladdeeffecten- hande-

LOFREDE
Het hoogtepunt van defilm is

Gekko's lofrede op de hebzucht,
uitgesproken tijdens een bijeen-
komst van aandeelhouders. Hij
grijptdemicrofoon metdevolsla-
gen overtuiging van een tv-
dominee (of een campagne voe-
rende politicus) en legt zijn ge-
loofsbelijdenis af. "Hebzucht is
goed, hebzucht is juist.Hebzucht
verheldert de zaken, snijdt om-
wegen afenvangt het wezenvan
deevolutionaire geest...."

Douglas zegt: "Ik bewonder de
doelgerichtheid van de man, zo-
als je bewondering zou kunnen
hebben voor fascisten ofwie dan
ook die een ideologie heeft. Zijn
uitsprakenover hebzuchtals een
positieve motivatie om dingen
gedaan te krijgen, bestrijkt
werkelijk zijn hele geestelijke
instelling".

"■W:^li!P!r-#>:*:-!i^::::::::::-:;:;;::::

de
kloon
van
iVtrKj
nu een
grote
eigen
baas

ALEMEEN
MICHAEL DOUGLAS opent de deur van
zijn sjieke flat die uitkijkt op New Yorks
Central Park West. Hij draagt een
schildpadbril, een blauwe trui en suède
cowboylaarzen en lijkt veel meer op Dan
Gallagher, deoverspelige advocaatin 'Fatal
attraction', dan op Jack Colton, de char-
manteblufferuit zijn laatste succesfilm 'The
jewel of the Nile'. Hij gaat me voor naar de
bibliotheek; door de panoramische ramen
glanst New York City als een kerstkaart.

Een Chinesebutler serveertkamillethee.
Maar dit is geentheevisite. Douglas speelt

niet de-acteur-als-boezemvriend-.voor-een-

Douglas somt zijn twee sterrollen in'Fatal
attraction' en 'Wall Streef op. "Begeerte",
begint hij meteen zoon-van-Kirk- stem, "en
hebzucht...." Voor hij er verder op kan in-
gaan, huppelt zijn negenjarige zoon Came-
ron de kamer binnen. Zijn vrouw, Diandra,
blijft in de deuropening staan; enkele hon-
den beginnen te blaffen in de gang.

dag. Hij is een zakelijke man; soepel joviaal
en hij heeft hetheft inhanden.Vrienden zeg-
gen dathij geestig, gul,modern en inpolitie-
ke zin in orde is. Maar dezeacteur isniet van
plan zich terwille van een beroeps- publiek
van éénpersoon overte geven aan zieleknij-
pen en zelfanalyse.

"WE MOETEN ER omkwart over vijfzijn," zegt Di-
andra tegen Douglas. "Nee,
om zes uur, lief," antwoordtDouglas. "Kwart over vijf,"herhaalt Diandra geduldig.
Nou, ga je dan aankleden,

Cammy, en laat mij een poos-
je praten", antwoordt Doug-las,en hij ziet er bepaald min-deruit als een filmster danalshet toonbeeld van verstoordehuiselijkheid.

Michael
Douglas
deritselaar
van
Hollywood

van het Vietnam- syndroom af-
hielp— de Nam-vets in de ogen
van het publiek eindelijk van
'verborgen verliezers' tot 'heden-
daagse helden' wistte maken —zelfs fel in zijnbewoordingen.

en keerde terug naar Westport
om als pompbediende benzine te
tanken (en zijn eerste onder-
scheiding, als Mobilman van de
Maand, te veroveren) eer hij te-
rugkeerde naar Santa Barbara.
Daarwierp hijzichvan harte op
hetlevenvan de jarenzestig: mu-
ziek, meditatie, politick,
dienstweigering (hij is een rug-
wervelkwijt), wonen in een com-
mune, de Zomer der Liefde.

Douglas begon te acteren om-
dat hij niets anders kon beden-
ken. Na een dramacursus inSan-
ta Barbara ging hij terug naar
New Vork, waar hij korte tijd
werkte op off-Broadway en be-
vriend raakte het jonge toneel-
schrijvers als Sam Shepard. Hij
kreeg rollen in verschillende
films, zoals het anti- oor-
logswerk 'Hail hero.

SUPERSTAR
.Niettemin heeft Douglas opzijn drieënveertigste duidelijk.e drempel van een nieuwe fase

in zijn loopbaan overschreden.Metzijn naam op de affiches van
twee Hollywood- successen is de
superproducer onmiskenbaareen superster geworden. "Ik heberaltijd vertrouwen ingehad dathet als ik in de veertig was veelbeter zou gaan dan toen ik een
dertiger was", bekent hij.

Niet dathetzo slechtging toenjwj een dertiger was. Vanaf het
°egin heeft Douglas een bijnaangstaanjagend talent getoond
om de culturele polsslag van het
Publiek te ontdekken. In 1975Produceerde hij 'One flew overthe cuckoo's nest", wat hem opzUn eenendertigste, vijf Oscars,
waaronder dievoor debestefilm,
opleverde.

Vier jaarlater bleek een ande-re Douglas- produktie, 'The Chi-nasyndrome', een griezelige imi-tatie van het werkelijke leven tez _n: defilm, diegaatover eenre-
in een

Kerncentrale, werd enkele we-ken voor het ongeluk op ThreeMile Island uitgebracht. Het
|eek alsofDouglas eenkristallenooi bezat. Niet alleenverzamel-de hij miljoenen en Oscars, hijgreep ook wezenlijke onderwer-pen aan.

Vervolgens, inhakend op de
smaakvoor escapisme van de ja-ren tachtig, produceerde hij twee
mtermate succesvolle komedie-
avonturenfilms waar hij ook dester in was, 'Romancing the sto-me' en het vervolg, 'The jewelof|ne Nile', met als tegenspeelster

Turner. Hijproduceer-
de ook 'Starman' met JeffBrid-ges enKaren Allen.

WALL STREET
Nu heeft hij zijn producers-noed aan de kapstok gehangen

°mzich terichten op het acterenen daarbij leverde hij schitteren-
de vertolkingen afin twee van de
grootste hits van het jaar,Adri-an Lyne's 'Fatal attraction' enUhver Stone's 'Wall Streef. AlsProducerheeftDouglas naam ge-
maakt door het nemen van risi-co s. Maarhij heeft het in het al-gemeen nogal op veilig gespeeldwat acteren betreft. Tot nu toealthans. Als Dan Gallagher, deontspannen advocaat in 'Fatal'attraction', die dooreen radelozevrouw verleid wordt toteen wee-keind- uitstapje dat zijn gezinmjna vernietigt, speelt Douglas
j*n naïeveling die toch sympa-

Maar pas als Gordon Gekko,geldsmijter van Wall Street,mezijnbeschermeling overhaalt
j°thandel met voorkennis, laat"ouglaszijntalenten zien.Hij isongetwijfeld debeste slechte jon-genvanhet jaarenAmerikaansecritici hebben het de tot nu toePesterol van Douglas genoemd.Tezamen .hebben de rollenuouglas tot een andere klasseverheven. "Michael is nu eengrote ster", zegt Ed Pressman,dm Wall Streef heeft geprodu-
eerd. "Er is een nieuwrespect, °or hem; hij is uitermate ver-koopbaar".

Het is, tenslotte, precies het
soortrol waardoor zijn vader be-
roemd is geworden. Hoe staat hij
daartegenover? "Het isgeweldig
om eenrol te spelen dievergele-
ken wordt met het beste werk
van jevader. Ik ben een enorme
fanvan hem;hij heeft twaalfrol-
len gespeeld die klassiek zijn.
Maar ik heb niet geprobeerd een
kloon tezijn. Nu zeggen de men-
sen: 'Oh, hij heeft dieeigenschap
diezijn vader had, maar hij kan
ook lichte komedie spelen, hij
kan gevoelige jongemannenspe-
len, hijkan in actiefilms spelen,
hij kan moordenaars spelen.
Opeens heb jejenaar detop van
depikorde gewerkt en zegje te-
gen jezelf: goed zo, ditkan leuk
worden..."

In 1972 kreeg Douglas de rol
aangeboden van Karl Maidens
assistent als politieman in 'The
streets ofSanFrancisco', een po-
pulaire tv-serie. Toenhij in 1976
afscheid van de serie nam, had
hij er een aantal afleveringen
van geregisseerd.

Intussen stond Kirk op het
punt een favoriet plan te laten
vallen dathij al jaren had gepro-
beerd van de grond te tillen, een
film die gebaseerd was op Ken
Kesey's 'One flew over the cuc-
koo's nest. Michael besloot zich
ermeebezig te houden.Hetdaar-
uit voortvloeiende liefdewerk,
met als sterren Jack Nicholson
en Louise Fletcher, werd be-
kroond met vijf Oscars. "Ik heb
mijn portie aan afwijzingen ge-
had toen ik probeerde 'Cuckoo's
nest' te realiseren", herinnert
Douglas zich. "Het eindigde er
mee datje gelovigen maakt van
de mensen die er niet in geloof-
den. Met het acteren is het nu
hetzelfde. Ik heb het gevoel dat
demensen hun woorden moeten
inslikken".

KLOON
Maat zijn loopbaan leek te

stokken.De zoon vanKirk tezijn— en op hem te lijken—was niet
altijd een voordeel. "De mensen
kijken ongeveer uit naar een
kloon; jesteltteleurof jebenteen
slaper afgietsel. Ik heb de helft
van degenenvan mijnvader, dus
worden er natuurlijk vergelij-
kingen gemaakt. Maar ik heb
ook nog een Engelse moeder, die
veel tederder kwaliteiten heeft;
als jongacteur heb ik er geen se-
condeover gedacht de sterkeper-
sonages na te streven waar de
meeste mensen mijn vadej mee
associëren".

Het was leuk om te doen". Vol-
gens Stone heeft Douglas risico
genomen om te veranderen van
good guy naarbad guy. Het pu-
bliek herkent hem nu eenmaal
graag als de sympathieke jon-
gen.RobertRedford bijvoorbeeld
heeft zon 'ombouw' nooitaange-
durfd. "Het publiek houdt teveel
van hem. Maar een acteur moet
zijn kop durven uitsteken. Mi-
chael is hard en gemeen. Voor de
Globes werd hij genoemd en nu
heeft hij weer een nominatie
voor de Oscar. Ik hoop dat hij
hem voor Gekko krijgt".

Cameron verschijnt weer,
van top tot teen op ijshockey
gekleed in een joggingpak,
sportsokken en kniebescher-
mers. "Plak wat tape op je
sokken, Cammy," zegt Doug-
las. "Enganu. Alsjeblieft, 'tIs
mooi zo. Ik kom over vijfmi-
nuten". Terwijl hij de deur
uitgaat met zijn zoon en
vrouw, vertoont hij de soepe-
le, zekere houding van een
man die weet dat hij het ge-
maakt heeft.

HOLLYWOODJONGEN
in iemand kan Douglas er vanbeschuldigen de zaken makke-"Jk opte vatten. Als zoon van fil-midool Kirk Douglas en de En-

gelse actriceDiana Dill ishijeen
Hollywood- jongenvan de twee-
de generatie. Zijn ouders zijnge-
scheiden toenhij achtwasen met
Sn moeder verhuisde hij naar
Westport in Connecticut, eenkunstzinnige kolonie aan deoostkust. Douglas bezocht eenexclusieve lagere school en
oracht de zomers door op denimsets van zijnvader.Voor iemand die gebleken iseen bekwaam zakenman te zijn.oegon hij wat wankel. Hij ver-koos deuniversiteit van Califor-me boven Yale,verleid door bro-
chures met meisjes in bikini,
«laar na eenjaar ging hij er weg

SEXY, CHARMANT
Douglas is zelden eerste keus

geweest voor hoofdrollen. Een
studiobons zegt: "Elkekeer alser
eenrol tevergevenwas, steldeikhemvoor. Het werdtenslotte een
grap. Ik zei dan: hij is sexy, grap-
pig, charmant. Enzij zeiden dan:'Hij is zwak'".

Oliver Stone, deregisseur, die
met het winnen van een Oscar
voor 'Platoon' plotseling fel inhet licht kwam te staan, daarna
'Salvador' maakte en nu met
'Wall Streef een publieks- trek-
ker in handen lijkt te hebben,
heeft in het openbaar zijn aan-
vankelijke twijfelsover Michael
Douglas geuit. Voor het BBC-
televisie was de man, die met
'Platoon' Amerika voor een deel

Het spelen van Gordon Gekko
in 'Wall Streef was een ander
soortuitdaging."Hetwaseen ge-

mijn zakelijk inzicht. Een deel
van de reden dat ik producer
werd, was omrollen voor mezelf
tezoeken, om enigecontrole overmijn carière als acteur te heb-ben. Maar ik weet dat er een he-leboel regisseurs zijn die daardoor worden afgeschrikt. Som-
mige mensen dachten dat mijnacteren niets te betekenen had.Dat is allemaal veranderd doordereacties die ik op deze twee
films heb gehad".

Douglas' spel alsDan in 'Fatal
attraction' ("Hij zou mij kunnenzijn", zegt hij) is heel minimaal
gedaan. "Ik geloof dat de film
voor hem als acteur een
doorbraak is geweest", zegt re-
gisseur Adrian Lyne. "Wat hij
tot standbracht was een geleide-
lijkverval, watveel moeilijker is
dan allerlei theatraal gedoe. Hij
heeft ook een geweldig gevoel
voor komische timing".

Observer/SythoffPers

"Michael was niet direct mijn
eerste gedachte voor de hoofdrol
in 'Wall Streef en toen hij op de
set verscheen werd mijn twijfels
nogaangescherpt. Merkwaardig
genoeg zou hij als exproducer
moeten weten dat in de filmin-
dustrie nog meer dan elders de
stelling 'tijd is geld' van waarde
is. Michael gedroeg zich als een
verwend jongetje, die het heeft
gemaakt. Hij bemoeide zich met
zaken, die hem niet aangingen,
verscheen telaaten wasmoeilijk
in te passen in het strakke stra-
mien dat ik ontwerp voor mijn
films. We hebben een daverend
gesprek met zn tweeën gevoerd,
waarin de scherpe kanten wer-
den weggesleten. Hij knikte ui-
teindelijk en zonder hem als ver-
liezer tehoeven aanmerken wist
ik dat ikkon doorgaan op de ma-
nier, die mij nu eenmaal voor
ogen staat. Ik moet zeggen, dat
hij daarna de perfecte man voor
derol was en mijn bewondering
voor hem groeidemet de dag".

Op de vraag aan Stone waar-
om hij Douglas dantoch voor de
rol van Gekkokoos—derol staat
immers in scherp contrast met
wathij eerder deed— antwoordt
OliverStone: "In 'Fatal attracti-
on' als de ontrouwe echtgenoot
was hijprecies wat hij altijd eer-
derheeft gedaan. De aardigeke-
rel, deliberalebal, als jebegrijpt
watikbedoel. Jekan datnatuur-
lijk loslaten en jemoet niet bang
zijnom dat te doen. Michael doet
in 'Wal Streef nu als Gekko een
vent metkracht en hardheid. Er
zit achter zijn charme een enor-
me hoeveelheid berekening.Dat
is het gevoel dat ik al jarenover
hem had. Hij zou er volgens mij
zelfseen grootpoliticus meekun-
nen worden. Die kant van hem
bestaat volgens mij al jaren,
maar is nooit aan deoppervlakte
gekomen. Ik ben nu in de gele-
genheidgeweest, diekantvan de
medaille naar boven te brengen.
Dat heeft het verschil uitge-
maakt met zÜm vroegere rollen.

RITSELAAR
Ironisch genoeg heeft het suc-

ces datDouglas alsproducerhad,
zijn carrière als. acteur belem-
merd.Zijnreputatie alsritselaar
was voor sommige mensen, Sto-
ne inbegrepen, een bron van
zorg. Douglas heeft er een hekel
aan in een vakje gestopt te wor-
den. "Ikgeloof datdemensen een
verkeerde opvatting hebben van

_14]Pi*€
weldige rol, prachtig geschre-
ven. Het was een plezierige ver-
rassingdateenknaap dieneteen
Oscar had gewonnen voor 'Pla-
toon' mij voor zijn volgende film
wildehebben", zegt Douglas be-
scheiden.

* Michael Douglas met Glenn
Close (links) en Anne Archer, de

Als zijn beschermeling Bud
Fox zijnkantoor binnenkomt om
hem voor zijn verjaardag een
doos sigaren te geven, houdt
Gekko desigaren, verscheurt de
doosen zegt: "Ik benjarig,verras
me." Maar dewerkelijke verras-
sing is Douglas. Met zijn glad
naar achteren geborstelde haar,
permanente zonnebruin en
goedgesneden, enigszins buite-
nissige pakken, is Douglas van
top tot teen het reptiel dat de
naam Gekko aanduidt. Deels
slang, deels IvanBoesky, de ma-
lafide effecten- handelaar, is de-
ze machtshongerigeopkopervan
bedrijven meedogenloos en daar
is hij trots op ook. De
hartstochtelijke vuigheid van
Douglas is demotor van de film:
wanneer hij niet in beeld is, ha-
pert defilm.

Alseen Mefistofelesvan de di-
rectiekamer, gekleed in dure
kostuums, is Gekko het soort
man dat „NASA- aandelen ver-
koopt, dertig seconden nadat de
Challenger is ontploft", een man
dievindt: "lunch isietsvoor slap-
pelingen". Hij spreekt niet zo-
zeer, hij spuugtzijn woorden uit
en zijn lachje ligt vlak naast een
sneer.
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drie belangrijkste figuren uit
'FatalAttraction.

laar Gordon Gekko. Rechts
Charlie Sheen.



POSTZEGELS

HETDOEL VAN demiddelbare bakkerijschool"Wageningen" ishet
opleidenvan leerlingenvoor leidinggevende functies opmiddelbaar
niveau. Afgestudeerden van deze richting zullen, afhankelijk van
huncapaciteiten, werk kunnen vinden bij brood- en banket- bakke-
rijenen anderetoeleverings-bedrijven waarbijhetproduct "brooden
banket" een belangrijk onderdeel vormt van het te leveren product.
De opleiding is er op gericht deafgestudeerde in staat te stellen als
zelfstandig ondernemer een eigen zaak te beginnen. Dat daarbij
meerkomt kijken dan alleen maar brood en banketbakken zal wel
duidelijkzijn. Immers, alszelfstandigondernemer, zuljejeeigen be-
drijfmoeten kunnen leiden. Naast dekennis van het bakken zul je
ookop dehoogte moetenzijn van demanier waaropjeeen zaak opzet
en leidt. Bij de opleidingkomt danook een variatie van vakken aan
bod.

VAKKEN
Het vakkenpakket is in drie groepen verdeeld, nl:

A. Algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, biologie, na-
tuur-en scheikunde, maatschappijleer en lichamelijke oefening.
B. Economische vakken.Calculatie, statistiek,recht, bedrijfs- econo-
mie, administratie, management,commerciële vormingenreclame,
informatica.
C. Beroepsgerichte vakken. Het gaat hierbij om bakkerijtheorie,
bakkerijbouw en-inrichting, grondstoffen-kennis, warenwet,prak-
tijk broodbakken en praktijkbanketbakken.

TOELATINGSEISEN
Om toegelatentewordentot de middelbarebakkerijschool moetje

een van devolgende diploma's bezitten ofeen van devolgende oplei-
dingen hebben gevolgd:
Mavo-diploma met Nederlands en Engels in je pakket. Gewenste
vakkenzijn: scheikunde, biologie, economieenwiskunde. Een bewijs
van overgangvan de derde klas Havo ofVWO naar devierde klas.

DUUR VANDE CURSUS
De cursus duurtvier jaar.Het derdejaarwordt ineen aantalstage-

bedrijven doorgebracht. De school oefent hierbij toezicht uit op de
studenten.Het doelvan de stageperiode is de leerlingenteconfronte-
ren met depraktijk. Het gaateromzowelhandvaardigheidop tedoen,
als ervaring te krijgen in het leidinggeven. De ervaringenopgedaan
tijdens de stageperiode moetenvastgelegdworden ineen aantalver-
slagen.

KOSTEN
Leerlingenvan ouderdan 18 jaarkomen in aanmerkingvoor stu-

die- financiering via de WSF (Wet studie- financiering, volgens de
huidige normen nog ongeveer ’.600,- per maand, maar waarschijn-
lijk wordt ditbedragin de toekomst lager). Aan lesmateriaal en boe-
ken moet gerekend worden op een bedrag van ’.BOO,- per jaar. Voor
bedrijfskleding komt daar dan nog circa ’. 120,- bij.

Naast deze genoemdekosten moet gerekend worden op een bedrag
van plus minus ’.400,- als bijdrage in de niet subsidiabele kosten.
Wie meerinlichtingen wilkan schrijven naar MiddelbareVakschool
"Wageningen", Postbus 6,6700 AA Wageningen.

PEDRO CASIMIRI

(Nederlands: Kamille
Papiamentu: Kanelublum)

CHAMOMILLE

EENRUBRIEK waarin, deverschillende vor-
men van natuur- geneeswijzewordt behandeld.
Acupunctuur, kruiden, phytotherapie, homeo-
pathie, manuele therapie, iriscopie voe-
dingsleer, reflexologie, shiatzu, tsubo, electro
acupunctuur (Organometrie) zijn maar enkele
van de velenatuur- geneeswijzen die behandeld
zullen worden.De mogelijkheid bestaat ook om
vragen te stellen en deze zullenook worden be-
antwoord.

HORIZONTAAL: 1. lidwoord; 3.
opnieuw; 7. getij; 9. plant; 14.
muzieknoot; 16. water in Zee-
land; 18. voegwoord; 19.
ogenblik; 21. muzieknoot; 23. af-
gepaste hoeveelheid; 24. paar;
26. reeds; 28. heks; 30. soort sleu-
tel; 32. voorzetsel; 33. vertrager;
35. nummer; 36. emaillak; 37.
viswerktuig; 38. tot brij gekook-
te vruchten; 40. vreemde munt;
42. dwaas; 43. eetgerei; 44. kle-
dingstuk; 45. voordat; 46. ont-
kenning; 48. aanwijzend voor-
naamwoord; 50. vruchtennat;
52. deelvan devoet; 54. ogenblik;
55. grijpen; 56. vreemde munt;
58.kloosterlinge; 59. persoonlijk
voornaamwoord; 60. gril; 61.
muziektempel; 64. selenium; 65.
hijstoestel; 66. molentrechter;
67. slee; 69. gebruiksvoorwerp
voor baby; 70. water in Fries-
land; 71. tocht; 73.einde; 75. ver-
voerloon voor postzendingen; 76.
deel van een mast; 77. omlaag.

CHAMOMILLE heeft haar naam te danken aan de
oude Grieken, dievonden dat het aromavan de bloe-
sems deed denken aan appelen. Ze noemden de
plantjes chamaimêla,hetgeen laag-bij-degrondse ap-
pelen betekent.

Kamille is een uitstekend middel voor kinderen. U
weetwel die"lastige"kinderen bij hettandjeskrijgen.
Kinderen diealtijdgedragen willen worden. Snelboos
en gooiendmethunspeelgoed. Nietsisgoedvoor hen;
rusteloos, tandpijnen, oorpijn,buikpijn.

Chamomilleis hetmiddelbij gemoeds-verschijnse-
len.Het is eenkruid datu altijd in huis moethebben,
niet alleen als u kinderen heeft, maar ook voor u zelf.
Ik denkaan momenten waarbij u zich erggespannen
voelt. Een kopje kamille thee brengt u tot bedaren.
Ideaal vóór het slapen gaan.

Hoewel kamille een gemakkelijk toepasbaarkruid
is, zal ik u puntsgewijs enkele belangrijke aspecten
geven waarmeeurekening moet houdenby het geven
ofgebruiken van kamille:
1. Snel geïrriteerd,kind wilt gedragen worden.
2. Als de verschijnselen beter worden door warmte;
bijvoorbeeldoorpijn, hoofdpijn (metuitzonderingvan
verschijnselen in demond.Kiespijn wordt erger door
warmte maar beter door kou).
3.Een wang isbleek, de andere isrood.
4. Diarree erger nawoede/aanval.
Ookbij zuigelingen, vooral slijmerige diarree.
5. Slecht genezende wonden.
6. Slapeloosheid.
7. Bij koorts, gepaardgaand metkoude rillingen.
8. Kiespijn, vaak gevoel alsof de tand langer is ge-
worden.
9. Oorpijn (het aangedane oor is rood en het andere is
bleek)
10.Rode huiduitslag op de billen bij babies.
11.Krampachtige pijnen tijdens demenstruatie.

SAMENVATTEND: Chamomille moet een specia-
leplaats hebbenop uwkruidenrekje. Alshetnietvoor
uwkind isdat tandjeskrijgt, ofvoor uzelfbij pijnen in
debuik, dan moet u het zeker bij de hand hebben als
uw nerveuze buurvrouw opbezoek komt...

Chamomille is gemakkelijk verkrijgbaar in de
vorm van:
thee: zowel in theezakjes als de hele bloemetjes waar-
van ook thee getrokken kan worden;ofte gebruiken
als compressen. Verkrijgbaar bij verschillende apo-
thekers (Botica's).
Homeopatisch Chamomille,D3ofD6verkrijgbaarbij
verschillende apothekers.
Chamomille zalf: te gebruiken voor het gezicht ter
verzachtingvan deovergevoelige huid en bijpuisten
en nahet scheren.
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ALOE
Pakkerdjes

Joke,
over 3 jaar gaat er ook
nog wel een vliegtuig,
waarom boek je daar
niet op?

Love is,
Wearing the right
dress at the right time
fora "Druiloor.

EEN VRIENDELIJKE, elegante vetplant waar-
vanhet sap een sterke, onaangename geurheeft.
Aloë is eenheelbelangrijk kruid datelke huisvrouw
vlakbij dekeukendeur moethebben. Indekeuken ge-
beuren vaak die pijnlijke ongelukjes: verbrandingen
dieuren- en zelfs dagenlangongemakkunnen geven.

Een paar druppelsvan datsterkonaangenaam rui-
kende sap opdebrandwond en uvoelt de pijn gewoon
wegtrekken. Als u dereukkunt verdragen is ditkruid
ook geschiktna zonnebrand.

Aloë werkt ook sterk op de dikkeen dunne darm,
vooral bij diarree. Goed middel bij diarreenahetbierdrinken.

Vroegerkenden weook indeAntillen degrotealoë-
velden waarvan zelfs cosmeticawerd gemaakt. Aloë
wordt ook gebruikt als haar- wasmiddel met alsbij-
verschijnsel dataloë het haareen rode tint geeft.

Homeopatisch verkrijgbaar als Aloë D3,D6en in
hogere potenties.

Opdezegelvan 200francsvan
de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek, uitgegeven op 30 oktober
1984, is hetbekendeijsdanspaar
JayneTorvilen ChristopherDe-
an te zien. Jarenlangvielendeze
Britten iedere keer in de hoofd-
prijzen. Ook Serajewo leverde
heneen gouden plak op. In Cal-
gary ontbraken zij. Zijreizen te-
genwoordig met een eigen
ijsshowde wereld rond.

VERTIKAAL: 2. oude lengte-
maat; 4. boom; 5. ergens anders;
6. damp; 8. deeg; 10. keukenge-
rei; 11. wild zwijn; 12. deel van
het oor; 13. voegwoord; 15. anno
domini; 17. plaats in Duitsland;
20. iets zelfbewust; 22. voeg-
woord; 24. onderhuidsevetlaag;
25. niet toestemmend; 27. pau-
sennaam; 29. voegwoord; 31.
Griekse letter; 32. Europeaan;
34. vogel; 37. Europeanen; 39.
plaats in Noord Brabant; 41.
landsverordening; 43. weldoor-
voed; 47. eikeschors; 48. ginds;
49. vogel; 50. koord; 51. extra
prijs; 53. godheid; 55.afbeelding;
57. soort onderwijs; 60. trots; 62.
Europeaan; 63. voorzetsel; 65.
jongensnaam; 68. muzieknoot;
69.per persoon; 72. selenium;74.
achter.

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

Ine Frank
Hooiberg 83

Aruba

Beter gezegd: hetagentschap,
waaraan dezerepubliek haar
uitgifte- beleid heeft verkocht,
doet dit. Zo is ook de Fin Matti
Nykanen aan zijn eerste eigen
postzegel gekomen. De Posterij-
en van de Centraal Afrikaanse
Republiek plaatsten zijnfoto op
een zegel van 400francs. Dit ge-
beurde in 1984, nadat Matti Ny-
kanen op deWinterspelen te Se-
rajewo in Joegoslavië goud ge-
wonnen had op de 90-meter-
schans en zilver op de 70-meter-
schans met respectievelijk
sprongen van 116,111,91 en 84
meter.

Neen,nieteenpostzegel uitge-
geven door de Nederlandse Pos-
terijen. Dat schijnt niet te mo-
gen. Voor zover mij bekend was
dr. Willem Drees — Vadertje
Drees — de enige Nederlander,
die, buiten de leden van de ko-
ninklijke familie, reeds tijdens
zijn leven op een postzegel werd
afgebeeld. Dit gebeurde op 1 juli
1986tergelegenheidvan de 100-
-ste verjaardagvan deze onverge-
telijke staatsman. Waarschijn-
lijkontfermen zich dePosterijen
van een of andere Afrikaansere-
publiek wel over de Nederlandse
winnares.

DE XV-DE OLYMPISCHEWin-
terspelen van Calgaryzijnverle-
dentijd. Yvonne van Gennip zo-
wel als Matti Nykanen zijn elk
met drie goudenplakken op zak
reeds weer thuis. In Calgary
keert de rust langzaam weer.
Niet zo in de Wereld van de
Postzegel. Het is daar onder
andere nog wachten op hetver-
schijnen van een postzegel met
Yvonne van Gennip als zegel-
beeld.

Hijbracht het niet toteen me-
daille, maar won op overtuigen-
de wijzedetweede manche bij de
slalom. Zelfs Alberto Tomba
moest vaktechnisch in Sten-
mark zijn meerdere erkennen.
HetParaguayaanse miniatuur-
velletje heeft in het midden een
vignet en daarop prijkt ander-
maal Max Julen.

M.ARVIS
(wordt vervolgd)

Voor zover ik weet, viel hij te
Calgary buiten de prijzen. De
vier zegels van 30 centen tonen
de Zweed Ingemar Stenmark,
één van de meest beroemde
skiersvan dewereld. In 1976 te-
kende hij voor de bronzen me-
daille, in 1980behaalde hijgoud.
In 1984 ontbrak hij te Serajewo
ennu in 1988kwam hij naarCal-
gary om afscheid te nemen van
de topsport.

MINIATUUR-VELLETJE
Zojuist berichtte ik u het een

en anderover deZwitserMax Ju-
len.De Posterijen van hetZuida-
menkaanse Paraguay gaven op
10 september 1987 met betrek-
king tot de Olympische Win-
terspelen een tweetal zegels en
een miniatuur- velletje uit. Dit
miniatuur- velletje bestaat uit
acht zegels en een vignet. Op de
vier zegels van 25 centen is de
Westduitser Markus Wasmeier
tezien, diealsspecialiteitdereu-
zeslalom en de superreuze- sla-
lomheeft.

Lieve G,
Zou je deze jubileum-maandwillen gebruiken om
van delap grijze broekenstof, die ik jeprecies twee
jaargeledengaf, diebeloofdepantalon te maken?
Ik verzin dan wel weer iets anders om grapjes over
te maken. g

De winnaares kan haar prijs
na identificatie afhalen op
het kantoor van de Amigoe,
Scherpenheuvel z/n (tot
15.00uur 's middags).

Oplossingen moeten inge-
diend zijn vóór vrijdag 18
maart tien uur 's morgens en
duidelijk op deenveloppever-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL

Curagao -P.0.8. 577; Aruba -
Nassaustraat 110en Bonaire
- Kaya Gobernador Debrot
154t.n.v. deheer HubertLin-
kels.

DE GOEDE UITZENDING
had er aldus uit moeten zien:

HORIZONTAAL: 1. krul; 4.
paskwil; 9. puin; 13. aai; 14. dar;
15. kil; 17. koe; 18. as; 19. mos;
20. aks; 22. del; 24. nr.; 25. som;
26. steil; 27. oom; 29. ate; 31. ore;
33. kan; 35. ase; 36. aral; 38.
raap; 41.rap; 43.nagel; 44. tarra;
45. log; 47. anti; 49. sero; 50. bos;
52. set;54. esp; 56. cos; 58. lis;60.
otter; 61. lee; 63. op; 65. per; 67.
sol; 68. pek; 69. nu; 70. som; 72.
mot; 74. dof;75. mei; 76. enig; 77.
stempel; 78. geel.

VERTIKAAL: 1. kaas; 2. ras; 3.
ui; 4. pas; 5. ar; 6. koker; 7. ik; 8.
lid; 10. uk; 11. iob; 12. nerf; 14.
dom; 16.Leo; 19. moe; 20.atol; 21.
sier; 23. lok; 25. stengel; 28. ma-
raboe; 29. as; 30. arend; 32.
paard; 34. na; 35. aal; 36.aga; 37.
alt;39. ate;40.pro;42. pus;46. os;
48. iets; 51. os; 53. tip; 55. stoom;
56. eek; 57. rose; 59. sem; 62.
kuil; 64. pon; 66. ros; 68. pol; 69.
nee; 71. mi; 73. Tt; 74. de; 75. me.

Hetopgevenvan "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfentiengulden kos-
ten, kan geschiedenbij hetredactie- secretariaatvan deAmigoe. De Ami-
goe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op
basis van zijn inhoud te weigeren.

195Aids
slachtoffers

HAVANA —Een woordvoer-
der van de Cubaanse regering
heeft toegegeven "dat er in zijn
land ongeveer 195 met het Aids
virus besmette personen zijn ge-
registreerd. De woordvoerder,
vice- minister van milieu en hy-
giëne Hector Terry, verklaarde
dat de groep voornamelijk be-
staat uit heterosexuelen. Het
aantal besmette vrouwen be-
draagt40. Er is éénkind bij. Ons
land heeft niet zulke grote pro-
blemen met deverspreidingom-
datwijbesmettepersonen direkt
opnemen en regelmatig contro-
les houden onder de bevolking.
Verder hebben wij niet zoveel
drugsgebruikers. Zoals men
weet is diteen groterisico- groep.
Inde strekenwaar ereen grotere
kans op besmetting bestaat, zo-
als de havensteden en de toeris-
ten- oorden worden regelmatig
steekproeven gehouden, aldus
de zegsman.seerde

Ook in Calgary was Gaetan
Boucher present, maar, voor zo-
ver mijbekend, daar wisthijniet
tot het erepodium door te drin-
gen ondanks het massale aan-
moedigings- koor van zijn
landgenoten. Op de Centraal-
Afrikaanse- Republiek-zegel
van 500 francs is de Russische
ijshockey-ploeg afgebeeld, diein
1984te Serajewo en ook nu weer
te Calgary goud won.

Verder iser ooknogeen bloc of
een soevenier-velletje van 1.500
francs. Daarop is deZwitser Max
Julente zien, diein 1984te Sera-
jewode gouden medaille behaal-
dein dereuzeslalom. In Calgary
kwam hij nietopditnummer uit.
In Canada was het de enorm po-
pulaire Italiaanse playboy Al-
berto Tomba, die op de slalom-
nummers tweemaal goud incas-

CALGARY
De CentraalAfrikaanseRepu-

bliek, waar geen mens ooit een
vlokje sneeuw of een bevroren
slootzag, strooide in 1984driftig
met overwinnaars van de diver-
seWinterspelen. Op dezegel van
30 francs vindt u Gaetan Bou-
cher, een Canadese schaats-
sprinter. Deze jongemanvan nog
geen dertig jarenwon te Lake
Placid in 1980zilver op de 1.000
meter en in 1984 te Serajewo
goud op de 1.500 en op de 1.000
meter.

ONTSPANNING
Kruiswoordpuzzel NatuurgeneeswijzeKIESKEURIG

Bakkerijschool doorRUDOLF DE WIT

|ZATERDAG 12 MAART 1988^^ 8



van 1980 stelt namelijk dat het
regime uiterlijk op 11 december
een plebisciet moet hebben uit-
geschreven. De kiezers kunnen
met deze volksstemming 'ja' of
'nee' zeggen tegen een door de
regering aangewezen presi-
dents-kandidaat.

Waarschijnlijk zal dieene per-
soon Pinochet zelf zijn, maar he-
lemaal zeker is dat nog niet. De
generaal heeft namelijk nu ook
met interne tegenstand te kam-
pen.Na 15 jaarlijktChili zijnge-
zicht moe en er zijn mensen on-
der zijn eigen aanhang die de
roep om een nieuwfiguur onder-
schrijven.

Als deregerings- kandidaat
meer dan 50 procent ja-zeggers
naarzich toe trekt(of datnou Pi-
nochet of een andere kandidaat
is) zit Chili tot in elk geval 1977
aan de dictatuurvast. Eén over-
winningvan het 'No' leidt tot
presidents- verkiezingen in
1990,metmeerdere kandidaten.
Als deregering woord houdt.Wil
men dat bereiken, danzal men
allereerst moeten opboksen te-
gen het krachtige indoctrinatie-
apparaat van Pinochet.

Deze voert een uitgekiende
campagne voor het 'Si. Inkran-
ten en op taktische punten in
Santiago zijn affiches uitge-
bracht waarop een macho-
achtige mannenhand te zien is.
Deze steektdeduimomhoog, ter-
wijl de pols beschilderd is in de
kleuren van de Chileense vlag.
'Chili in het Jaarvan de Beslis-
sing" staat er ondergeschreven.
Gevolgvan dezereclame isdatde
spreuk 'Ja tegen Chili' gelijk
staat aan 'Ja tegen Pinochet' en
tegelijkertijd lijkt deChileense
vlag exclusief eigendom te zijn
van de dictatuur.

tie zit op dezelfde lijn", aldus Ta-
pia. "Slechts wat kleine groepe-
ringen en de communistische
partij, die een gewapende strijd
voor staat, zijn niet bij het ak-
koord betrokken. Een overwin-
ning van het verzet is nu af-
hankelijk van anderefactoren".

Daarmee doeltde oud- minis-
ter, die in eigen land nog altijd
een grote bekendheid geniet, op
onzekere ontwikkelingen.

TWIJFEL
Allereerst is daar de onbe-

kendheid met het aantal kiezers
dat zich zal gaan inschrijven
voor het plebisciet; op dit mo-
ment staan zon vier miljoen
mensen geregistreerd. Dat is de
helft van het potentieel aan
stemgerechtigden. Een groteop-
komst zal zeer waarschijnlijk in
het voordeel van de oppositie
zijn. De opkomst hangtnauw sa-
menmet deangst dieonderdebe-
volking bestaat om een eigen
mening te geven. Een angst, die
wordt gevoed door de ver-
wachten represailles, zoals ont-
slag op het werk of het verlies
vankrediet bij de bank.

Die vreesblijkt ondermeer uit
het feit datbij onlangs gehouden
opinie- peilingen 25procent nog
niet wist of men 'ja' of'nee' ging
stemmen. "Dat doet toch wat
vreemd aan", meent Jorge Ta-
pia. "Na vijftien jaar dictatuur
weetje toch echt welof jevoor of
tegen de militairen bent.

Hier is een belangrijke taak
weggelegd voor het verenigd
verzet: het wegnemen van de
angst onder de bevolking om
haar afkeer uit te spreken van
dezeregerine".

door BAS SOETENHORST

INTERNATIONAAL
Ex-minister Tapia: 'Chili krijgt
internationaal te weinig aandacht'

Affiches met 'Si': illegaal

SANTIAGO, de hoofdstad van Chili, na 15 jaardictatuur,
brede straten, moderne winkelcentra en schone metro-
stations geven de stadeen vredig aanzien. Het uitgestrekte
centrum, met zijn groene parken en indrukwekkende ge-
bouwen oefent grote aantrekkingskracht uit op toeristen.
Het is niet makkelijk om bedelende kinderen en invalide
mensen te ontwijken, armoedeheerst immers overal in La-
tijns- Amerika, evenals de enorme, verborgen, werkloos-
heid. In tegenstelling tot derest van het land zijn politie en
soldaten in hun trucks in het drukste gedeeltevan de stad
slechtssporadisch aanwezig.

Maar de schijnbedriegt.
Zon 1000km ten zuiden van Santiagokrijgen we te maken
met een van devele staaltjes van arrogantie en overmacht,
waaraan politie en leger zich schuldig maken. Een agent
dwingtons te stoppen: een routine- controle.

ELF SEPTEMBER 1973.De
tanks rollen langzaam maar
onverbiddelijk in de richting
van hetregerings- gebouw in
Santiago, de Moneda. In de
dramatische schoten- wisse-
ling die volgt, komt president
Salvador Allende om het le-
ven. Met Allende sterft, de
voorlopig laatste, democra-
tischeregering van Chili. Een
voor een worden deministers
van deregering- Allende door
de nieuwe machthebber, ge-
neraal Augusto Pinochet,
geïnterneerd. Onder hen be-
vindtzich JorgeTapia, opdat
moment inmiddels oud- mi-
nister van Justitieen Onder-
wijs. Tot aan april 1975 blijft
hij gevangen zitten. Een peri-
ode van 16 maanden, die hij
doorbrengt in verschillende
concentratiekampen.

In één daarvan, hetkamp 'IslaDawson', ziet hij van nabij hoe
zijn collega José Thoa (minister
van Binnenlandse Zaken en De-
fensie onder Allende) aan het
eind van zijn krachten raakt.Een periode waar Tapia liever
nietaan terug denkt.Nahetver-
blijfin 'Isla Dawson' wordtTapiaop een vliegtuig naar Roemenië
gezet. Zijn vrouw en drie kinde-
ren volgen een maand later. Ou-
de contacten bezorgen hem een
baan in de Verenigde Staten,
aan de Universiteit van Ohio.Vervolgens werkt hij twee jaar
aaneen universiteitin Venezue-la en in 1978 krijgt hij een be-
trekking als docent aan de juri-
dische faculteit van de Erasmus
Universiteit inRotterdam.

Vanuit Nederland blijft hij ac-
tiefverzet voeren tegen het mili-
taire regime, vooral via het 'In-
stituut voor een nieuw Chili',
waarbij onder anderen dePvdA-
politici André van der Louw en
Saskia Stuiveling zijn betrok-
ken. Verschillende malen
vraagt Tapia toestemming om
terug te mogen keren naar zijn
vaderland, maar op al zijn ver-
zoeken wordt negatief gerea-
geerd. Bij de laatste afwijzing
Krijgt hij bovendien de medede-ling, dat hij vóór 1989 niet naar
Chili mag. Halverwege vorig
Jaar krijgt hij echter een tele-
foontje uit Santiago: de beslis-
singwordt teruggedraaid. Tapia
daarover:"Ze spelen gewooneen
spelletje met je, alleen maar om
te laten zien datze jeleven kun-nen sturen. Dat frustreert
enorm, waardoor je de neigingkrijgt om te zeggen: 'Laat maar,
ik wilniet eens meerterug. Poli-
tie en legeronderdrukken. lede-
reen weet dat de wetten van de
regering- Pinochet de politie en
het leger praktisch autonoom
"naken. Het Chileense volk
houdt daarrekening mee.Daar-
door is de dreigingvan die twee
vaak erg moeilijk zichtbaar. Ik
voel mij verplicht de situatie in
Chilite helpen verbeteren en ui-
teindelijk ligt mijn leven tochdaar.Daarom wil iktoch terug".

Achter het stuur zit een Chileense vriend, die in Neder-
land woont. De politieman blaft tegen hem: "Wat, woon je
niet in Chili?Hoezo niet, het istoch mooihier! En die auto,
van wie is dieauto? Van je oom, zo zo en wat doet die dan
voorwerk?"

Verbouwereerd probeert de bestuurder een antwoord:
"Agent sorry, maar ik woon in Nederland. Mijn familie
woont in Nederland." Deze mededeling lijkt de politieman
nog wilder te maken,maaralsmijnvriend daaraantoevoegt
datik ook in Nederland woon en Nederlanderben, veran-
dert zijn houding als bij toverslag. "Oh een Nederlander,"
mompelt hij, "nou, rij maarverder".

Maar eerst informeert hijnog naarhet gedragvan deNe-
derlandse politie —zijn ogen blijvenverborgen achtereen
zonnebril met spiegelende glazen. We antwoorden: "héél
rustig". Daarna lijkt het ons verstandiger om inderdaad
maar snel door terijden.

De tegen-
standers
van Pinochet
kruipen
wat dichter
bij elkaar

Daarentegen herinneren de
middenstand en andere bevol-
kingslagen zich nog maar al te
goeddewanorde dieheersteinde
nadagen van de regering-
Allende. Een chaos, diewerdver-
oorzaakt door sabotage van het
leger. Ook de flirt van Allende
met de Cubaanse communis-
tische leider Fidel Castro is men
nog niet vergeten.

een mobilisatie van de jeugd
heeft hem ertoe gebracht de op-
leiding aan de universiteiten zo
duurmogelijk te maken.Door de
jeugdslecht opgeleid te laten en
alleen dedictatuur goedgezinde
docenten aan te stellen, hoopt de
dictator de studenten onder
controle te houden. De wens on-
der dejongerenomin hetbuiten-
land testuderenis dan ookgroot.
Maar de financiële mogelijkhe-
denzijnbeperkt.

Ex-minister Tapia voor de Mo-
neda

eën plaats aan het maken zijn
voor gezondverstand. De opposi-
tie is eenblok aan hetvormen dat
zich sterkmaaktvoor een demo-
cratisch Chili".

Want detegenstandersvanPi-nochet hebben sterk verdeeldenieningen. Duidelijkheid wastotKort ver te zoeken. Zo telt de op-
Positie alleen al vijfverschillen-O-e socialistische partijen. Tapi-
jt s mening over die verdeeld-heid: "Chili is altijd aleen sterkPluralistisch land geweest, metveel partijen. Hetgebrekaan er-
varingmet een dictatuurvan ditKaliber heeft het verzet echternog sterker verbrokkeld. Menwist niet welke strategie men
moest voeren tegen de militai-ren. Maar op dit moment geloofik dat emoties enpartij- ideologi-

Studenten en arbeiders uit
verschillende Zuidamerikaanse
landen,metname uit Chili, kun-nen hier praten over onderwer-pen die in hun eigen land taboe
ZlJn. De dictatuur, mensen-
rechten, martelingen en ook cul-tuur en literatuur komen aan
°od. JorgeTapia is eenvan de do-
centen die samen met anderengedurendeeen week probeert deleerlingen kennis bij te brengenen van de oppositie een eenheidte smeden.

SCHIJN
Eindvorigjaarkeert JorgeTa-Pia terug op Chileense bodem.Naeenafwezigheidvan 13jaaris

er een emotioneel weerzien met
familieleden envrienden. Ophet
vliegveld wacht een grote groep
Journalisten. Niet alleen van de
oppositie-bladen, maar ook van
*J Mercurio, de grootste krant
van het land, diepolitiek aan dekant van dehuidige regering —en

„u
svan de generaals—staat.Het regime heeft er alle be-lang bij de schijn van een soort

democratiehoog te houden. Omnet buitenland tevreden te stel-len maar ook om de binnen-landse oppositie te matigen",
vertelt Tapia als ik hem enige
Wekennazijnterugkeerontmoet
in het Argentijnse Mendoza. Inleze stad wordt voor de zevendeachtereen- volgende maal eenzomercursus gehouden. Met be-hulp van giftenvan deEG, maar°ok dankzij instellingen uitNoorwegen, West-Duitsland,

Zweden en NederlandWovib, Hivos) wordt de cursus
georganiseerd door het eerder
genoemde 'Instituut voor eennieuw Chili.

ters te doen; er moetbrood op de
plankkomen".

Hoe tegenstrijdig het ook
klinkt, de armoede in Chili lijkt
in het voordeel van Pinochet te
zijn. De eerste levensbehoeften
zijn voor dearmen van veel gro-
ter belang dan de democratie.
Wie depolitiek links laat liggen,
hoeft weinig hinder te ondervin-
den van de dictatuur.

Voor deze mensen heeft
slechts de verplichte avondklok
die dertien jaargold (in 1986 op-
geheven) directe invloed op hun
leven. De zo lang opgelegde
'spertijd' werkt nog altijd door.
Zelfs in de populaire badplaats
'Vina del Mar is na één uur
's nachts nauwelijksnogiemand
uithuizig.Het levensritmeis ge-
heel bijgebogen.

Indieperiode isdebasisgelegd
voor een ongelooflijkeangst voor
alles wat maar naar communis-
meruikt. Een deel van de mid-
denklasse beschouwt de tegen-
woordige toestand misschien
niet als ideaal, maar inelk geval
als duidelijk. Natuurlijk zijn er
ook in de smalle bovenlaag van
de Chileense samenleving ge-
noeg voorbeelden te vinden van
mensen die schouder- ophalend
reageren op de politieke toe-
stand.

"Ach," vertelt eenrijke zaken-
man uit Temuco, "voor mij
maakt hetnietuit.Ik bemoei me
er nietmee. OnderEduardoFrei
(de christen- democratische pre-
sident vóór Allende) verdiende
ik geld, onder Allende verdiende
ik geld, na de staatsgreep ver-
diende ik geld en in 1988 ga ik
hetzelfde doen".

LA TENCHA
De zomercursus in Mendoza

wordt opgeluisterd door de onop-
vallende aanwezigheid van de
Chileense geheime dienst èn de
weduwe van Salvador Allende.
Hortensia Bussi, of 'La Tencha'— zoals haar koosnaampje luidt— wordt gezien als de verper-
soonlijking van het georgani-
seerde verzet tegen Pinochet.

Op een persconferentie vraagt
zij het buitenland over te gaan
tot een algemene economische
boycot van Chili. "Dit om de te-
rugkeer van dedemocratiete be-
werkstelligen of te bespoedi-
gen". Bovendienroept deinMex-
ico woonachtige weduwe, die
niet in Chili mag komen, op tot
eenheid. Desondanks blijkt het
inMendozaeenprobleem voor de
politiek actieve Chilenendever-
schillen tussen de partijen zo-

BESLISSING
1988 Is'Het jaarvan deBeslis-

sing", zoals deregerings- propa-
ganda het noemt. De grondwet

Pinochet gebruikt tv-kanalen
voor het vertonen van Ameri-
kaans aandoende reclame- spot-
jes,waarintrots gewagwordtge-
maakt van de grote vooruitgang
in de laatste vijftien jaar. Offici-
eel is campagne voeren verboden
voor hetplebisciet — zowel voor
'Si' alsvoor het 'No'. Door niet di-
rect aan devolksstemmingtere-
fereren, onttrekt deregering
zich aan haar eigenwet.

De campagne van deoppositie
valt een beetje in het nietbij dit
propaganda- geweld, maar zij
doet haar best. Het linkse blad
'FortinDiario' kwam op devoor
dehand liggende gedachte defo-
to met de duimomgekeerd afte
drukken.Voorts heeft het paus-
bezoek vanapril vorigjaar—on-
langsallekritiekvanuit hetwes-
ten— positief gewerkt. Veelka-
tholieken lijken politiek actie-
ver te zijn geworden door de
woorden van Johannes Paulus
11.

JorgeTapia's mening over deinvloedrijke katholieke kerk in
Chili: "Dekerk neemt vrij voor-
zichtigafstand van dedictatuur,
maar dat kan jehaar niet kwa-
lijk nemen. Het voornaamste isdatze tot nu toe nog geen enkel
compromisaccepteertvan demi-litairen. Na het overwinning
van het 'No' zijn echte vrije de-
mocratische presidente- verkie-
zingen het enige aanbod dat ac-
ceptabel is".

Van grootbelangvoor het ver-
zettegenPinochetis hetakkoord
datvorige maand werd onderte-
kend door liefstdertienpartijen.
In datverdragwerd overeen- ge-
komen om gezamenlijk 'nee' te
gaan stemmen en dieboodschap
ook uit te dragen. Een unieke
overeenkomst, gezien de ver-
deeldheid enruzie tussen depar-
tijen in de achterliggende jaren.
"Negentigprocentvan deopposi-

Maarzelfs het volbrengen van
zo een moeilijke missie vormt
geen garantievoor een zege van
het"No'. Hoezwaarzal er worden
gefraudeerd? De laatste maal
datdeChilenennaar destembus, gingen was in 1980ter legitima-
tie van de nieuwe grondwet. Defraude op grote schaal diehet le-
ger toen pleegde ligt nog vers inhet geheugen. Om hetplebisciet
zorechtvaardig mogelijkte latenverlopen, heeft de oppositie dan
ook verschillende waarnemensuit het buitenland uitgenodigd.
Tot nu toe is hunkomst nog nietverboden.

Maar Jorge Tapia juicht niet
te vroeg: "Nee, daarvoor is geen
reden. De fraude is namelijk nu
al in volle gang. Kijk maar naai
decampagne die men voert, ter-
wijl deze juridisch gezien ille-
gaal is. Op ditmoment voert Pi-
nochet bovendien een zeer tijde-
lijkpopulistisch beleid.Plotszijn
er voorzieningen in de krotten-
wijken, worden er bijna voor
niets huizen aangeboden. Maar
dat is natuurlijk een beleid van
dekorte termijn".

Een laatstebelemmeringvoor
een snelle terugkeer van het le-
ger naar de kazerne vormt het
gebrekaan financiële steun voor
de oppositie en de weinige aan-
dacht die het land krijgt in dein-
ternationale pers. "En dat ter-
wijl Chili dit jaarecht in een be-
slissende fase zit".

Een overwinning van het
regime betekent het aanblij-
ven van demilitairenvoor ve-le jaren.

En het zou tevens een lan-
ger verblijfvan Jorge Tapia
inons landbetekenen: "Wantonder die dictatuur kan ik
niet leven".

JONGEREN
De jongeren zijn het zwaarst

getroffen door depolitieke situa-
tie.Zijzijnopgezadeld metslecht
en vooral onbetaalbaar onder-
wijs. De angstvan Pinochetvoor

maar weg te wuiven. Het is bij-
voorbeeld ongehoord dat een
christen-democraat aanschuift
aan de tafelvan de socialisten.

"Tja, die eenheid, dat is niet
eenvoudig, maar er wordt aan
gewerkt", zegtMario Hernan, 29
jaaren christen- democraat. Hij
is éénvan devele jongerendiena
de school door wilde studeren,
maar werd gedwongen om te
gaan werken: "Toen ik mijn
eind-examen hadgehaald, legde
ik met succes een toelatingstest
af voor de universiteit. Ik kon
rechten of psychologie gaan
studeren. Maarmijn oudershad-
den geen geld om deopleiding te
betalen. Dus nu ben ik hier als
bouwvakker".

Mario is in Mendoza om ken-
nis op te doen die hij later kan
overbrengen op zijn medearbei-
ders. "In mijn eigen stad", ver-
volgt hij, "in San Fernando pro-
beer ikmijncollega's politiek be-
wust te maken. Maar de onver-
schilligheid en het ongeloof in
veranderingen zijn groot. Bo-
vendien hebben ze wel wat be-
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Samen met wijlenpresident Al-
lende
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beknotten. De regering verbood
elke politieke activiteit van ze-
ventien anti- apartheids- orga-

Het lijkt erop dat de Zuidafri-
kaanseregering elke geweldloze
oplossing voor de problemen in
Zuidafrikawil vernietigen. Deze
wanhoopsdaad duidt op een
nieuwegolf van onderdrukking.
Dat constateert de Wereldraad
vanKerken naar aanleidingvan
hetbesluitvan de Zuidafrikaan-
seregering elke politieke activi-
teit van zeventien anti-
apartheids- organisaties te ver-
bieden. De Wereldraad is ge-
schokt door hetbesluit.

De Zuidafrikaanse bisschop-
pen zijn "boos" en "bedroefd"
over de uitbreiding van de "ille-
gale macht van de regering om
de rechten van de bevolking" te

NIEUWE FASE
De internationale ge-

meenschap die nog altijd hoopt
op een geweldloze oplossing,
moetzich volgensdeWereldraad
nog meer inspannen voor om-
vangrijkeen verplichte sancties
tegen de Zuidafrikaanse rege-
ring. De raad meent dat de ker-
ken een nieuwe fase ingaan
waarin nog grotere eisen aan
hun pastorale en profetische
taak worden gesteld. De raad be-
vestigt daaromzijn steun aan de
kerken met gebed en acties van
solidariteit.

De Zuidafrikaanse Raad van
Kerken (SACC) wil gerechtelij-
ke stappen tegen de anonieme
opstellers van pamfletten waar-
in misleidende informatie wordt
gegeven over dehulp diederaad
geeft aan politieke gevangenen
en hunfamilieleden. De pamflet-
ten, die zouden zijn uitgegeven
door de afdeling van deraad die
zich bezighoudt met de hulp aan
politieke gevangenen en hunfa-
milieleden, zijn zo professioneel
gemaakt dat velen ze voor een
echtepublikatie van deraad zou-
den kunnen houden.

Ook de rechters bieden geen
bescherming meer tegen "syste-
matische uitholling van de
rechten van de bevolking",
constateren de bisschoppen.
"Gerechtelijke uitspraken tegen
regerings- maatregelen dienen
meer om de nogbestaande gaten
alsnog te dichten dan om de be-
volking te beschermen. Het ge-
volg is dat derestrictieve wetge-
ving steeds meer waterdicht
wordt".

"We veroordelen elke vorm
van totalitair regeren en welke
garantie hebben we dat onze
regering niet hard daarnaar op
weg is", aldus de bisschoppen,
die derestrictieve regerings-
maatregelen vergelijken met
een groeiend kankergezwel.
"Als het niet op tijd wordt ont-
dekten aangepakt,verzwakt het
hele lichaam en kan het zelfs de
dood tot gevolg hebben". Het
Zuidafrikaanse episcopaat
vraagt zich af waar het alles
moet eindigen. "Wie is devolgen-
de die wordt aangepakt? Wan-
neer komen ze ook aan onze
rechten?".

KANKER

CARACAS — De Latijn-
samerikaanse raad van
bisschoppen CELAMheeft
het initiatief genomen tot
een dialoog tussen de lan-
den met schulden in dere-
gio en hun geldschieters.
In deColombiaanse hoofd-
stad Bogota moet in april
de gespreksronde over de
schulden- problematiek
beginnen.

Het isdebedoeling datban-
kiers, ministers van Finan-
cien van landen uit de regio
met een schuldenlast en de
bischoppen aan de gesprek-
ken deelnemen. Een en ander
heeft de secretaris- generaal
van de Celam, de Hondurese
bisschop Oscar Maradiaga,
tijdens een internationaal
symposium over bevrijdings-
theologie in de Venezolaanse
hoofdstad Caracas meege-
deeld.

Maradiaga wees er op dat
het initiatief het eerste is
waarin landen met schulden-
problemen, kredietgevers en
bisschoppen samen naar een
oplossing zoeken voor de
enorme schulden- problema-
tiek. Tijdens de ontmoeting
moeten de tweepartijen "niet
als tegenstanders, maar van
mens tot mens" met elkaar
spreken. Een mogelijke oplos-
sing is in geen geval het
kwijtschelden van de schul-
den, aldus Maradiaga. Dat
zou onrechtvaardig tegeno-
ver de geldgevers zijn.

NIEUW STAALTJE VAN GLASNOST
Sovjet-TV laat gevangen
Litouwse priester zien

Kardinaal JohnKrol van Phi-
ladelphia zei in een toelichting
dat het besluit om na tweedui-

WASHINGTON—HetVati-
caan heeft in 1986 een verlies
van 56,2 miljoen dollar gele-
den. Dit heeft deAmerikaan-
se bisschoppen- conferentie
vrijdag medegedeeld. De
Rooms- katholieke kerkheeft
daarmee voor het eerst zelf
cijfers over zijn financiële si-
tuatiebekend gemaakt.

In 1986bedroegen deuitgaven
van-het Vaticaan 114 miljoen
dollaren de inkomsten57.3 mil-
joen.Ruim dehelft van de uitga-
ven (57 procent) is bestemdvoor
personeelskosten. Van de 2.393
werknemers zijn zeventienhon-
derd lidvan eenorde ofcongrega-
tie. Zij genietenwelhetzelfde sa-
laris als de leken, maar moeten
ditmeestalafdragenvoorkost en
inwoning.

zend jaar zwijgen de financiën
van dekerk te publiceren, vorig
jaar oktober door vijftien kardi-
nalen was genomen in de hoop
daarmee meergiftenvan de gelo-
vigen tekunnen ontvangen.

De inkomsten van het Vati-
caankomen voor een deel uit de
Pieterspenning, waarvoor op de
dagvan SintPieter (eindjuni) in
parochies over de gehele wereld
wordt gecollecteerd. Het pro-
bleemis echter datdePieterswo-
ningtelijdenheeftvan dedalen-
dedollar.

Een derde ervan wordt
namelijk door de Amerikaanse
Rooms- katholieken bijeenge-
bracht. Voorts ontving het Vati-
caan ongeveer 39 miljoen dollar
uit investeringen. Publicaties,
videocassettes en dergelijke
brachten ongeveer twintig mil-
joendollar op.

waarnemers opduidt dat deautoriteitenvan plan zijnSvarinskas telatenemigreren.
In het programma, waarin verder werd gezegd dat Svarinskastoestemmingkan krijgen naar Litouwen terugte keren om voor hij

emigreert een handje aarde als herinnering mee te nemen, was
duidelijk minder vijandig over "anti- Sovjetagitoren" als eerdere
programma's.Erwerden weliswaar kritischeopmerkingengemaakt
over Svarinskas, maar men liet ook een aantal gelovigen uit de
vroegereparochie van de geestelijke aanhetwoord diezich heelposi-
tiefover hem uitlieten.

WENEN— een nieuw staaltje Glasnost. Onlangs was op de
Russische televisie een programma over degevangen zittende
LitouwseRKpriesterAlfonsas Svarinskas tezien,opgenomen
inhetwerkkamp. Svarinskasis een van de leiders van dereli-
gieuze beweging voor de burgerrechten in Litouwen. Zowel
het feit dat het programma is gemaakt — het bevatte onder
meer eengesprek met Svarinskas—als devormgevingervan,
werddoorwaarnemers als "sensationeel" omschreven.

Inkerkelijke kringen wordthetprogramma beschouwd alseen po-
gingvan de autoriteitende spanningenmethetvoornamelijkRooms-
katholieke Litouwen wat teverminderen enuitzichttebieden opeen
betere relatie tussen de staaten dekerk in derepubliek. Svarinskas
zit in het werkkamp in de oeraleen strafvan tien jaar uit wegens
"anti-Sovjetagitatie".

UTRECHT- De Zuidafri-
kaanse predikant Allan Boe-
sak is telefonisch
met de dood bedreigd. "Je
hebtgezienwater is gebeurd,
we gaan je vermoorden"
kreeg hij 's ochtends vroeg te
horen via zijn geheime num-
mer dat slechts bij enkele
mensen bekend is. Dit heeft
Boesak de werkgroep Kairos
(Christenen tegen apartheid)
meegedeeld. Boesak schrijft
de dreigementen toe aan de
Zuidafrikaanse veiligheids-
politie.

Donderdagavond werd een
steen door deruit van Boesaks
kantoor gegooid en eenkwartier
later sneuvelde ook een«raam
van zijnwoning,waarop dat mo-
ment alleen zijn kinderen wa-
ren. Boesak, die in Nederland
heeft gestudeerd, ispredikant in
de Nederduitse gereformeerde
Sendingkerk en voorzitter van
de wereldbond van hervormde
en Gereformeerde Kerken
(WARC).

De drie dreigementen zijn de
ergste in een reeks nadat de be-
langrijkste grote kerken vorige
maand hadden verklaard derol
van de zwarte oppositie, wierpo-
litieke activiteiten door derege-
ring zijn verboden, te willen
overnemen. Uitprotest tegen de
regeringsmaatregel hield een
aantal kerkelijke leiders op 29
februari een mars naar het par-
lements- gebouw in Kaapstad.

Regeringsgetrouwe
bisschop van China
overleden

PEKING — In China is op
96-jarige leeftijd bisschop
Zhang Jiashu van Shanghai
overleden, zoheeft het Chine-
se staatspers- bureauzondag
bekendgemaakt.

Zhang Jiashu was een van de
belangrijkse bisschoppen in de
regimegetrouwe katholieke
kerk inChina. ZhangJiashu, die
tien jaarin Groot-Brittannie en
Frankrijk studeerde, is lange
tijdvice-voorzittervan dedoor de
regering opgerichte Chinese pa-
triottische katholieke vereni-
ging geweest, die in weerwil van
Rome haar eigen bisschoppen
benoemde. Zon driemiljoenChi-
nezen sloten zich bij dezevereni-
ging aan, terwijl een onbekend
aantal Chinezentrouw bleefaan
de paus. Vorig jaar werd de
vroegere RK bisschop van
Shanghai, Ignatius Gong Pin-

ïa dertig jaar gevan-
genschap vrijgelaten. GongPin-
rüei wasdestijds opgepaktomdat
hij weigerde de patriottische
kerk teerkennen.

Allan Boesak
met dood
bedreigd

MISDRIJF
Volgens de secretaris- gene-

raal van de SACC. Frank Chika-
ne, geven de pamfletten, een to-
taal verkeerd beeldvan deover-
tuigingen en acties van deraad.
"De raad wil geen steen onbe-
roerd laten in zijn pogingen om
de plegers van ditmisdrijf op te
sporen", aldus Chikane. Hij
meent dat de tekst van de na-
maak- pamfletten zo professio-
neel is opgesteld, dathij niet het
werk van een misleid individu
kan zijn. De pamfletten maken
naar zijn oordeel deeluitvan een
omvangrijkereaanvalopderaad
en zijnkerk in Zuidafrika.

In het pamflet wordt onder
meer beweerd dat de afdeling
voor hulpaan politieke gevange-
nen in 1963 werd opgericht om
duizendengevangenente helpen
diezijn aangehouden voor "ver-
raad, sabotage, halsbandmoor-
den, gewelddadige acties tegen
medewerkers van het
apartheids- systeem en terroris-
me". In 1963 was de term
halsbandmoord in Zuidafrika
nog onbekend.

Verder wordtgezien dat de af-
deling een 'Tambo-fonds' heeft
opgericht, genoemd naar de
voorzitter van het ANC, Oliver
Tambo, dat steunzou bieden aan
radicale zwarten die het
slachtoffer van acties van de po-
litic zijn geworden.

Tot opvolger van pater Sman-
galiso Mkhatshwa als secreta-
ris- generaal van de Zuidafri-
kaanse bisschoppen- conferentie
isde48-jarigefrater Jude Pieter-
se benoemd. Mkhatshwa, de
eerstezwarte dieooittot secreta-
ris- generaal van de bisschop-
pen- conferentie heeft gebracht,
treedt afomdat zijn vastgestelde
termijn is afgelopen. Datheeft de
woordvoerder van de bisschop-
pen- conferentie meegedeeld.

Pieterse, blank en lid van de
congregatie van fraters Maris-
ten, is op het moment directeur
van het katholieke instituut
voor onderwijs. Hij werd geboren
inKaapstad en werd nazijn stu-
die inAustralië lidvan zijn orde.
Gedurende negen jaar was hij
provinciaal van defraters Maris-
ten in Zuidafrika. Dé nieuwe se-

generaal is een van de
leidende figuren geweest bij de
invoering van non-raciale scho-

De nieuwe vertaling is niet
bedoeld als vervanging van
de uit 1588 daterende verta-
ling van William Morgan.
Zijn vertaling wordt be-
schouwd als een van de be-
langrijkstedragersvan het li-
teraire erfgoed van Wales.
Mede dankzij zijn werk is het
Wels zo goed bewaard geble-
ven. Het aantal mensen dat
Wels spreekt is vooral na
1910 stelselmatig afgeno-
men. Rond de eeuwwisseling
sprakéén opdetwee inwoners
van Wales nog Wels. Nu
spreekt en leest nog slechts
negentien procent van de in-
woners de taal.

De vertaling werd op 1
maart op hetfeest van deHei-
ligeDavid, deheilige van Wa-
les, in Cardiff gepresenteerd.
Een interkerkelijke commis-
sie heeft sinds 1961 aan de
vertaling gewerkt.

LONDEN — Vierhon-
derd jaarna de eerste bij-
belvertaling in het Wels,
kwam hetBritse bijbel- ge-
nootschap met een geheel
nieuwe vertaling van de
bijbel voor dehalf miljoen
inwoners van Wales die de
taal nog machtig zijn.

EMIGRATIE
De geestelijkezouaanvankelijk eenverzoek omeen interview met

deRussische staatstelevisie hebbenafgeslagen. Hetkwam uiteinde-
lijk tochtoteen gesprek, waarbij deverslaggever hemvroegnaarzijn
reactie opde "uitnodigingen uit het Westen". Svarinskas, in gevan-
geniskleding, ontkende'ooit zulke uitnodigingen te hebben gehad.
De TV-journ list herhaalde de vraag, wat er volgens kerkelijke

Ook werden petities van Litouwse katholieken getoond, waarin
veroordelingen vanpriesterswordenafgekeurdenwordtaangedron-
genophun vrijlating. Opbijnaneutralewijze—duszonder degebrui-
kelijke polemiek — passeerden ook exemplaren van het Samizdat-
tijdschrift 'Kroniekvan deLitouwse katholieke kerk' deRevue. Ook
was zondercommentaareen foto te zienvanhetRK Comité totverde-
digingvan derechten van gelovigen, waarvan Svarinskas lid is.

Kritiek ontlokte weleen ooit doorSvarinskas georganiseerde col-
lecte voor slachtoffersvaneen brand. Depriester had daarmeename-
lijk de indruk gewekt dat de staat niet de noodzakelijke hulp had
kunnen bieden.

ZONDER COMMENTAAR

Celam-dialoog
over vraagstuk
van schulden

De kwestie speelt sinds
1983 toenzeven fundamenta-
listische gezinnen bij de Jus-
titieeenklacht indienden we-
gens het verplicht stellenvan
een bloemlezing op een lagere
school in Hawkins county in
de staat Tennessee haalden
meer dan driehonderd "bele-
digende" passages aan, waar-
onder fragmenten uit 'Het
dagboek van Arme Frank',
waarin volgens de ouders
werd gesuggereerd dat alle
godsdiensten gelijk zijn.

Twee jaar geleden oordeel-
de rechter Thomas Huil dat
het schoolbestuur de
grondwettelijke rechten van
de ouders had geschonden
door aan hun godsdienstige
opvattingen voorbij te gaan
en hun kinderen opdracht te

"geven hetboek te lezenofan-
ders een andere school te zoe-
ken. Hij bepaalde dat de
kinderen thuis het vak lezen
mochten volgen. Huil kende
voorts aan de gezinnenmeer
dan 51.000 dollartoe voor de
kosten die ze voor het proces
haddenmoeten maken en om
de opleiding van hun kinde-
ren te betalen opparticuliere
"christelijke scholen".

Een hofvanberoep herriep
Hulls beslissing. Het bepaal-
de dat het de ouders net zo
goedhunkinderen van school
kunnen nemen en hen op een
particuliere school of thuis
onderwijs laten volgen. Ge-
steund door presidents- kan-
didaat Pat Robertson en een
aantal conservatieve groepe-
ringen proberen fundamen-
talistische ouders alverschei-
dene jaren "godsdienstige
leerstof' als het Bijbelse
scheppingsverhaal weer op
het lesrooster van de
staatsscholengeplaatst te
krijgen als tegenwicht tegen
de evolutieleer. Alle pogin-
gen daartoe zijn tot nu toe
door het hooggerechts- hofaf-
gewezen.

WASHINGTON —Het
Amerikaanse hoogge-
rechts- hof heeft bepaald
dat kinderen van funda-
mentalische christenen
verplicht kunnen worden
boeken als 'Het dagboek
van ArmeFrank' en 'De to-
venaarvan OZ' opschoolte
lezen.

len in het land.
Mkhatshwa heeft diverse ke-

ren gevangen gezeten. In 1983
werd hij gearresteerd op be-
schuldiging van staats- onder-
mijnende activiteit, waarna de

rechter hen een jaar later vrij-
sprak. In juni 1986 werd hij op-
nieuwopgepakt. Zonder dat ooit
een officiële aanklacht tegen
hem was ingediend werd hijeind
vorig jaar vrijgelaten.

Mkhatshwa verklaarde latertij-
denszijn detentie te zijn gemar-
teld. Hij kreeg een schadever-
goeding uitgekeerd. Van 1977
tot 1983 was de zwarte priester
bovendien "geband".

GENEVE/JOHANNESBURG—Het lijkter op datdeZuidaf-
rikaanse regering elkegeweldloze oplossing voor zijn binnen-
landseproblemen mogelijkwil maken.De wanhoopsdaad van
het apartheids- bewind duidt op een nieuwe golf van onder-
drukking. Zo stelt de Wereldraad van Kerken vast in een ver-klaring over derecente ontwikkelingen in Zuid Afrika. Het
Zuidafrikaanse episcopaat liet weten boos te zijn over de be-
sluitenvan deregering vanpresident Botha, waarbij dpmacht
van Johannesburgnogverder wordt uitgebreid. De Zuidafri-
kaanse Raad van Kerken stelt een onderzoek in naar de her-
komst van anonieme pamfletten welke deze SACC in een ver-
keerd daglicht stellen.

BEGROTINGSTEKORT

KERK & WERELD

'Onchristelijke' lectuur
voor kinderen verplicht

Fundamentalisten verliezenEpiscopaat: illegale macht van regering uitgebreid

Wereldraad: Pretoria wil geweldloze
oplossing de grond in boren

f Z >|
van (fijorp «

n.v. ~
Voor al Uw boeken

en tijdschriften

e(_Mne
SCHOTTËGATWEGOOST

van (slorp
OTRABANDA
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HATO
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edldline n.v.
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PRINCESS BEACH HOTEL
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CARIBBEAN HOTEL

"Net even iets beter"
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Pieters-penning
geldbron Vaticaan
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zoals het moet, omdat derege-
ring de douane aan het werk zet
zonder eerst oplossingen voor
problemen te zoeken. "Op deze
wijze", aldus Richardson, "krij-
gen we nooit een douanekorps,
Er zijn douanemensen die hard
werken, maar voor hoe lang
meer?:' zo vroeghij zich af.

horen. Zij voegde eraan toe, dat
zelfs wanneer men erin slaagt
een vergadering te krijgen deze
toch niets oplevert. Ook Every
verklaarde, dat indien de rege-
ring hetakkoordvan Noordopzij
schuift, de Simar evenals drie
jaar geleden ten oorlog zal
trekken.

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleenzoekertjes, die
op maandag en donderdagvoor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULtVARD THEATER
l:2o.lsuurflac/ttor/ieöeach (14jr.);24.00
uur Obsenidad Total (18 jr.).
II: 20.45 uur Spaceballs (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00 uur TheRunning
Man [with Arnold Schwarzenegger] (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Santa Anna, tel: 28181.Pariba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.
Laclé, Seroe Pita 54-B, tel.: 23379/28442.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter M Cheung, via Centro Medico San
Nicolas, tel.: 48833.

WIT GELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;SavanetaenBrazil: tel.:
47020/48301;San Nicolas:te1.:45906;Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

Voor Burny Every (Simar) is

het verwerpelijk, datderegering
geen tijd heeft voor de vakbon-
den of deze geen participatie
geeft. Zij verklaarde, dat de Si-
mar voor gistermiddag een ver-
gadering had met de minister
van Onderwijs, maar dat Simar
deze vergadering uitstelde om
aanwezig te zijnbij depersconfe-
rentie en hierna bij devergade-
ring met de andere vakbonden.
"Zelfs de Simar krijgt een ver-
gadering met deregering en de
SEPAniet, ondanks vele verzoe-
i,-- u;,v-tn_» iiet Burny Evprv

Gregorio Wolff (SEPA) stelde
dat het akkoord van Noord een
heilig ietsblijft voor devakbon-
den. Niet eens is hij het met de
andersdenkenden die stellen,
dat het akkoord geen geldigheid
heeft. "Het akkoord is niet tegen
dewet", zeiWolff, "en dewet ver-
bindt ook deregering aan ditak-
koord. Voor de vakbonden is het
akkoord van Noord de culmina-
tievan 25jaarstrijdenwij zullen
'all the way' gaan opdat derege-
ring ditakkoordrespecteert", al-
dusWolff.

'leWfffff^mmwrwm
naar Japanreisde en die defami-
lie op de luchthaven welkom
heette.

Tevens civiele zaak aangespannen

Berlinski-zaak voor
ambtenarenrechter

Ruben Richardson (Douane)
stelde, dateen totalitaire rege-
ring beslissingen neemt zonder
rekening tehouden metdeverte-

Roly Christiaans (GABA)
wees op de vakantie- uitkering
en andere voorzieningen die de
overheids- dienarennietmeerof
inmindere matekrijgen. Hij was
er niet over te spreken, dat de
regering alle tijd neemt om zich
voor te bereiden op zaken, die de
overheids- dienaren aangaan,
maar aan de vakbonden een
week tijd geeft om met voorstel-
len te komen. Christiaans zei,
dat de regering oorlog zoekt en
datdeGABA ditoptreden van de
regering niet meer accepteert.

VAKANTIEUITKERING

ACTIE
Coisy Krozendijk (Politie) liet

horen, dat depolitie internepro-
blemen 'na kantidat' en gebrek
aanmaterieelheeft. Hoeveel les-
sen en cursussen ook worden ge-
geven, als er geenmateriaal aan-
wezig is, dankan de politie niet
werken, was de opmerking van
Krozendijk. Hij zei datdepolitie-
leiding moet ophouden nieuwe
afdelingenin het leven teroepen
zondereerstbehoorlijknate den-
ken. Hij wees ook op dekleine
groep drugsverslaafden die de
gemeenschap overlast veroor-
zaakt en de politie geen oplos-
sing voor deze personen weet.
Krozendijk haalde ook de vele
bezoeken aan conferenties inhet
buitenland aan. "Hou op met
praten en doe iets", a'dus Kro-
zendijk.

SEPA- voorzitter Gregorio
Wolffbesloot debijeenkomst met
te wijzen op twee voor de over-
heids- vakbonden historische
dagen. Vrijdag 11 maartwas het
precies drie jaargeleden, dat de
staking van overheids- dienaren
uitgeroepen werd en vandaag 12
maart is ook het derde ge-
denkjaarvan de 'dag vanrook en
tranen.

Tromp met
ard in Artis
r Hafkamp

schikbaar voor de Nederlandse
Antillen en Aruba. 75 Procent
daarvan ging naar de Antillen,
de resterende 25 procent naar
Aruba. De stichting comité voor
de Zomer- postzegels hoopt dit
jaarop een hogere opbrengst.

"Artis Natura Magistra" (de
natuur is de leermeesteres van
de kunst) zoals de Amsterdamse
dierentuin officieel heet, bestaat
175 jaar.De Zomerpostzegels
hebben voor dat jubileum als
thema "Mens en dierentuin"
meegekregen. Er komen er drie
uit met afbeeldingen van respl
een quagga, een alleen aan de
voorzijde van het lichaam ge-
streepte (en inmiddels uitgestor-
ven) steppenzebra, een zeekoe
die in dekunstwateren enrivie-
ren van Florida tot aan Brazilië
voorkomt en een orang-oetan,
een opBornee en Sumatraleven-
de apesoort. De zegels, die zijn
ontworpen door de Amsterdam-
se Todsa van der Waals, hebben
een frankeerwaarde en toeslag
van respectievelijk 55 + 30,
65 + 35 en 75 + 35 cent.

PRINSBERNHARD
De bijeenkomst op 22 maartin

Artis wordtook bijgewoond door
prins Bernhard, de be-
schermheer van het Wereld- na-
tuurfonds. De Nederlandse mi-
nister van Verkeer en Wa-
terstaat, drs.NeelieSmit-Kroes
zal dezegelsofficieel overdragen
aan de voorzitter van de
stichting Comité voor deZomer-
post- zegels, mr. O.W.A. baron
van Verschuer. De prins koopt
vervolgens de eerste zegels van
deleidstervan hetAmsterdamse
comité J.Hermans.

De zegels worden door 350 co-
mités op ongeveer 500 verkoop-
punten — meestal postkantoren— verkocht; 5000 vrijwilligster-
worden daarbijingeschakeld. De
eerste serie Nederlandse Zomer-
zegels verscheen al in 1935. De
opbrengst gaatvoorde helftnaar
Nederlandseplaatselijke, regio-
nale of provinciale instellingen,
voor veertigprocent naar Neder-
landselandelijkeinstellingenen
voor tien procent naar instellin-
gen in de Nederlandse Antillen
en op Aruba die werkzaam zijn
op het terrein van cultuur,
volksgezondheid, maatschappe-
lijk welzijnen milieu.

Derechterkwam methetvoor-
stel aan de regering om zolang
behandeling van derechtszaak
duurt geen anderechirurgte be-

Inkringen van deregeringzag
nen ditLandsbesluit louter als
ienformaliteitomdat in feite de
chirurg vrijwillig ontslag had
genomen door nietophetwerkte
komen noch zich behoorlijk bij
het hoofdvan dienst temelden.

ORANJESTAD — Voor de
ambtenaren- rechter werd
met gesloten deuren de zaal-
behandeld, diedechirurg/po-
liticus, dr Berlinski, heeft
aangespannen tegen het land
Aruba, in verband met het
Landsbesluit waarin zijn ont-
slag uit overheidsdienst werd
geregeld.

U lest Uw dorsthetbestmet

S 3
Ook uitstekend omtemixen.
Bestel bij Uw kruidenier.

Victoria Bottling
Company

n " "

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Start here; 18.30
Those amazinganimals; 19.15Science
& Technology; 19.25Big story; 20.00 It's
a living;20.30Spotlight on sports;21.20
CNNinternationalnews; 21.50Estreno:
«Sam's son-; 23.30 Sluiting.

ZONDAG: 17.00Studiosport; 17.50Sty-
le with Elsa Klensch; 18.10 In seach
of Inca treasure; 18.35This week in
review; 19.30Showtime; 20.30Glory of
God; 21.00QuoVadis;22.15CNNinter-
national news; 22.45Remington Steel;
23.30 Sluiting.

MAANDAG: 18.00 Scooby Doo new
mysteries; 18.30 CNN International
news; 19.30The world tomorrow: «The
War Game»; 20.00Telenoticias; 20.30
Programma BUVO; 20.45 Programma
Kankerfonds; 21.00Downtown: «Goin'
to California»; 22.00Larry King show;
22.50 This week in Japan; 23.30 Slui-
ting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAt " ;_.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

MARINEVERLOFCENTRUM:20.00-01.00
uurfundraising'Country andWestern-feest
(t.b.v. kinderen Imeldahof) - Eaglebeach.

*****
ZONDAG
BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15 uur Bac* tofheöeacrr (14 jr.).
II: 18.00uur Torn & Jeny (alle leeft.); 20.45
uur Spaceballs (18 jr.).
DRIVE-IN: 21.00 uur TheRunning Man
[withArnold Schwarzenegger] (18 jr.).

"»* " *
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 07.30-19.00 uur
«Ambassador» - vert. MaduroShipping.

MOVIMENTO ELECTORAL DI PUEBLO
(MEP): 11.00-14.00uurDiscussiedagt.g.v.
17-jarigbestaan van de partij - Cas di Cul-
ture.
SPORT
BRIDGEN(Aruba Ariba): 09.45 uurAru-
baanse paren- kampioenschap - Essoclub
Ie SeroeColorado.

ATLETIEK(Arubaanse Atletiek Bond):
09.00uur start loopter hoogtevan hetAruba
Concorde Hotel in derichting van Malmok
met hetkeerpunt halverwege.

FIETSTOCHT (Amstel Vets VT): 08.00
Uurstartbij Lago Sportparknaardefinish bij
Licores Aruba.

tennis <altb): 09.00-16.00 uur
jeugdkampioenschappen in deC-klasse -Marlboro Tennispark.

Softball (ASB)
(Caribe-terrein) .
10.00uurBlue Stars vs Coca Cola/Burger

King; 12.00uur Olympic vs Jani's Hemco;
U.OO uur Tremonts vsAmstel Beers; 16.00
Uur Casa Haime/Ballantine vs AVO
(Duracell-terTein)
10.00uur Hooiberg Rebels vs TheRaising;
12.00uur ShellSuperPlus vs Nevada; 14.00
"ur Santa Cruz Stars vs Mansur; 16.00uur
Amstel Beers vs Plymouth/Coca Cola.

"** *
_

Maandag
öiversenTOERISTENSCHIP: 09.00-15.00 uur
«Britanis» - vert. MaduroShipping.

»*» * *KerkdienstenBRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 uur.f-MANUELKAPEL.zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
'8.00 uur.

Carnaval 1988 onder de loupe genomen

Door lifter
bestolen

ORANJESTAD — De 31-
-jarige man M.F. uit Santa
Cruz deed bij de politie aan-
gifte van diefstalvan duizend'
florin.

Om halftweein deochtend gaf
hij tweemanneneen liftnaareen
hotel aan de Smith Boulevard.'
Bij het hotel stapte een van de
mannen uit en de andere bleef
methem in deauto wachten. Ter-
wijl ze zaten te wachten haalde
M.F. het geld uitzijn zak en be-
gon de bankbiljetten te tellen.
Ondertussen kwam de andere
man uithet hotel,rukte hetgeld'
uit dehanden van M.F. enrende-
ermee weg. De andere lifterbleef
in dewagen zitten.

Later opdedag hield depolitie-
de achttien- jarige H.D. aan die
bekende het geld te hebben ge~
stolen. Bij huiszoeking werd een
bedrag van 525 florin terugge-
vonden. Het geldwerd inbeslag
genomenen deman werd naaan-
zegging van een procesverbaal
weer vrijgelaten.

Ken van twee jaar gevangenis-
straf met aftrek van voorarrest,
wegens handel in verdovende
middelen. Twee weken geleden
eiste deofficiertegenhemtweeë-
neenhalf jaar.

Conform eis
Zware straffen voor drugshandel

ORANJESTAD —Voor het
gerecht in eerste aanleg wer-
den vrijdag enige vonnissen
gewezen in zaken waarbij de
handel in verdovende midde-
len de hoofdrol speelde. Er
werden stevige straffen aan
verdachten uitgedeeld.

Verdachte S.O. (28) werd con-
form deeisvan deofficierveroor-
deeld tot een gevangenisstraf
van drie jaar en zes maanden
voor het verkopen vandrugs. Derechter was van mening, dathet
tenlastegelegde bewezen was en
hield bij de stevige straf reke-
ningmet debehoorlijke hoeveel-
heid drugs, die bij deze zaak be-
trokken was.

Verdachte A.P., waartegen deofficier tweeëneenhalf jaar had
geëist, kreeg een vonnis van
twee jaarmeiaftrek vanvoorar-
rest. Ook in aeze zaak achtte de
rechter de handel in verdovende
middelen overtuigend bewezen.
Er wagen getuigen- verkla-
ringen.

Verdachte S.H. (63) hoorde
gisteren een vonnis uitgespre-

JERUZALEM — Het Israëlische
ninisterievan Buitenlandse Zaken
leeft vrijdag het Europese parle-
nent in Straatsburg beschuldigd
/an een "eenzijdigeen vooringeno-
nen"kijk op de gebeurtenissenin de
jezette Gazastrook en westelijke
lordaanoever.

ORANJESTAD — Voor de
komende twee jaarheeft de
partijraad van de MEP een
nieuw bestuur gekozen, dat
onder leiding blijft staan van
de herkozen voorzitter ing.
Roland Laclé. Nelson Oduber
blijft ookdetweekomende ja-
ren leider van de MEP, hij
werd destijds voor vier jaar
gekozen.

Hipolito Tromp werd vice-
voorzitter in plaats van Freddy
Refunjol, die defunctie van alge-
meen secretaris gaat bekleden.
Deze functie was vakant toen
NelsonOduber leidervan depar-
tij werd. Als commissarissen
werden gekozen: Louis de Cuba,
■_________________________!_____■

Morgenochtend om halfelf
houdt de MEP haar congres in
Cas diCultura.

Positie geconsolideerd

Partijraad MEP
kiest nieuw bestuur

vreemde en verwardewijze. Ook
behandeling van deze zaak werd
aangehouden.

Verdachte E.T. moest geboeid
voor de rechter verschijnen om-
dat hijreeds enige malen in zijn
cel te San Nicolas getracht zou
hebben zelfmoord te plegen.
Daarom werd hij inzijneigenbe-
langgeboeid. Verdachtemaakte
een nerveuse en tegelijk agres-
sieve indruk. Schreeuwend
kwam hij dezaalbinnen. Hij ver-
klaarde, dathij zichzelfwilde do-
den en dat hij niet opgesloten
wildeblijven, omdat hij hier-
achter geesten vermoedde.
Reeds enige malen dreigde hij
anderenmet dedood. Mettranen
in deogen vertelde hij deofficier
dat hij enige jarengeleden in de
Dr Capriles Kliniek te Curagao
had gezeten, waar men hem
drugs toegediend had. Het was
een trieste zaak en de officier

ORANJESTAD —Behan-
delingen van derechtszaken
tegen de verdachten A.L. en
E.T. trokken vrijdagmorgen
de aandacht in derechtszaal.
Duidelijk bleek hoe verdo-
vende middelen lichamelijk
en geestelijk verderf zaaien
onder deverbruikers.

Rechter stelt twee straf
uit wegens toestand ve

Drugsverslaafde wil zelfmoord a
noemen. Voorts datrecepten, die
door drBerlinskiworden afgege-
ven voor patiënten waarvoor de
overheid dekosten draagt, ook
betaald zullenworden. Hierdoor
lijden depatiënten nietonderhet
geschil tussen de regering en dr
Berlinski.

Tot dinsdag heeft de regering
de tijd om derechter te laten we-
ten of deregering met dezevoor-
stellenakkoord gaat. Indien dit
niet het geval is, wordt dinsdag
debehandelingvoortgezet enzal
derechter donderdagvonnis wij-
zen in ditkort geding. Intussen
gaatdrBerlinski met een civiele
zaak over deze kwestie door. In-
middels heeft deregering beslo-
ten op de voorstellen van de
rechter in te zullen gaan.

ORANJESTAD - Agripmo
en Toribio Geerman hebben met
hunkah'i orgelMiRecuerdogoe-
dereclamevoorArubaenzijntoe-
risme gemaakt in de Canadese
steden Torontoen Montreal.Deze
promotion- show voor Aruba
werdgeorganiseerd doordeAru-
baanse toerisme- vertegenwoor-
digsterin Canada,LourdesRou-
se- Tromp. De shows werden ge-
geven in het Sheraton Center en
in Holiday Inns en bestond ver-
der uit dia-shows en versprei-
dingvan reclame- materiaal.Ag-
ripino en ToribioGeermangaven
na terugkeer opAruba eenrelaas
van hun Canada- reis aan Mor-
gan Arrindell van Bureau Voor-
lichting.

ORANJESTAD:zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,
10.00en 19.00uur.

PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
17.30uur.

POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS:zon.: 08.30 en 18.30uur.
SANTA CRUZ:zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
TANKILEENDERpzon.: 09.00 uur.

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

DE NIEUWAPOSTOLISCHE KERK (Schu-
bertstraat 12):09.30 uur kerkdienst.
KAPEL MARINIERSKAZERNE SAVANE-
TA: 10.30uur Eucumenische dienst 0.1.v.
paterWalters en dsFeenstra.

'Aangesloten carnavalsgroepen'
doen beklag en vormen bestuur

ORANJESTAD-De "aan-geslotencarnavalsgroepen"zoals men zich noemt, beslo-ten tijdens een vergaderingwaarbij het verloop van car-naval 1988onder deloep werd

Woensdag

Staten bijeen over
Exxon akkoord

ORANJESTAD —De door
de MEP gevraagde Staten-
vergadering om te spreken
over deovereenkomst, die de
Arubaanseregering slootmet
Exxon/Lago wordtaanstaan-
de woensdagmiddag om vier
uur gehouden.

Door deMEPwasverzocht, ge-
zien het belangrijke onderwerp,
voldoende spreektijd beschik-
baar te stellen aan de leden,
waarbij de duur van een uur
werd genoemd. De voorzitter
heeftnubepaald, datin deeerste
ronde zestig minuten en in de
tweede ronde door de Statenle-
den dertig minuten gesproken
magworden.

De gehele regering — zoals
door de MEP ook verzocht — is
voor deze vergadering uitgeno-
digd.

genomen, een bestuur te
vormen.

Dit bestuur bestaat uit: voor-
zitter Carlos de Freitas, vice-
voorzitter/PR AtanLee, secreta-
ris MaritzaReyes, tweede secre-
taris Jacintha Thijzen, pen-
ningmeester Ovi Croes, tweede
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ARUBA
Vakbonden: er verandert niets in dm

Wolff: akkoord van
heilig voor de vakb

ORANJESTAD — Tijdens de persconferentie van de geza-
menlijke overheidsvakbonden over de situatie in depublieke
sector is gebleken, datde situatiedezelfde is.Er kwamen geen
nieuwegezichtspunten naarvoren en deschuldvan alles werd
op deregering gegooid.



Aangezien het hier gaat om
een project ten dienstevan de ge-
meenschap, zal de stichting,
waar zij niet in staat is het volle
bedrag aan de fiscus te betalen,
het verschil allicht met over-
heids- subsidie moeten voldoen,
wat vrijwel gelijk staat met het
verschijnsel broekzak- vestzak.
Daaromzal de stichtingvrijstel-
ling in de vormvan een gunstga-
ve verleend worden. Het ver-
schuldigde bedrag aan invoer-
rechten komt daarom op
13.807,15 gulden.

De overweging van de minis-
terraad isdathet hiereenproject
betreft teroptimaliseringvan de
faciliteiten in een sportcomplex
tenbehoevevan degemeenschap
in hetalgemeen en desportbeoe-
fenaars in het bijzonder. De mid-
delen terrealisatie van het pro-
jectzijn bovendien voor een be-
langrijk deel door donaties ver-
kregen.

Vrijstelling
invoerrechten
" WILLEMSTAD — De
stichting sportterreinen Brie-
vengat zal een gereduceerd ta-
rief voor invoerrechten krijger
op kunstgrastapijt, dat heeft de
ministerraad opvoorstel van de
ministervan Financien dinsdag
besloten.

HARARE — Dit zijn stenen
sculpturen in het Chapunga
park, even buiten de hoofdstad
vanZimbabwe,Harare.Er staan
350 beeldhouw- werken, die be-
trekking hebben opAfrikaanse
mythen en legendes, vereeuwigd
in menselijke en dierlijke
figuren.

ZUERICH— Het IMFonderzoekt
hoehet zijn hulp aan de landen met
groteschuldenkanverbeterenen wil
dch daarbij vooral richten op ver-
betering van de krediet- verlening
aan landen met een middelhoog in-
komen. "

Dagelijks aanslagen op gegadigden
burgemeesterstitel in Colombia

Zondag lokale verkiezingen
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Voortzetting
onderhandelingen
belastingverdrag
in Londen

WILLEMSTAD — Tijdens de
vergadering van dinsdag is de
Raad van Ministers akkoord ge-
gaan methet voorstelvan de mi-
nister van Financien, mr Leslie
Navarro, om de uitnodigingvan
de UnitedKingdom met betrek-
king tot de voortzetting van de
heronderhandelingenvan het
belastingverdrag te aan-
vaarden.

Door minister Navarroisvoor-
gesteld om de volgende ronde
aanvangende 11 april aanstaan-
de in Londen te doen plaatsvin-
den. De Antilliaanse delegatie
bestaat uit: H. Henriquez, voor-
zitter; mr T.F.J. deMan; E.J. Je-
an Pierre; mr M. Ellis en mr
A.C.J. Vierssen( wisselenelkaar
af) en J. Avery Jones (Britse ad-
viseur).

De Antilliaanse delegatie zal
reeds op 6 april A.S. afreizen te-
neinde vooroverleg te plegen
met debuitenlandse adviseurs.

van de — regerende — liberale
partij zich teruggetrokken toen
de ene na de andere kandidaat
werd doodgeschoten. Waarne-
mersspreken van een "orgie van
geweld". "Dit land gaat kapot

Naar dewoordvoerdervan de-
ze club, de heer Lemmers, van-
ochtend meedeelde, bestaat er
vanuit Suriname een grote be-
langstelling voor deze vlucht.
Degenen op Curagao diezich als-
nog willen opgeven, kunnen dit
doen bij de heer Lemmers, tele-
foon- nummer 73161 of 53524.
OpAruba moet menbellen naar
telefoon- nummer 21447 en op
Bonairekan menterecht op tele-
foon- nummer 4383.

WILLEMSTAD— Erzijnnog
een aantal plaatsen over op de
chartervlucht die een vliegtuig
vandeALMop 2april naarPara-
maribo zal maken. Op 10april
keren de reizigers met dezelfde
maatschappij naar Curagao te-
rug. Deze speciale vlucht wordt
georganiseerd doordeInternati-
onaleRecreatie Club.

Nog plaatsen
charter-vlucht
naar Suriname

Inschrijvingen vinden plaats
op zondag, 27 maart, vanaf9.00
uur 's morgens. Aanvangvan de
wedstrijd is 11.00 uur. Scholen
en internaten kunnen ook deel-
nemen aan deze grandioze wed-
strijd. Voor meerinformatie kan
men zich wenden tot Norman
Serphos, telefoon 76881.

WILLEMSTAD — Vaders,
helpt uw zoon een vlieger bou-
wen en geniet samen van de
constante passaatwind. Op 27
maart organiseert deKiwanis
Club Piscadera een grootse vlie-
ger- wedstrijd voor de jeugdvan
Curagao. Deze wedstrijd zal wor-
dengehouden inhet S.D.K. en is
geheel gratis.

Vlieger-wedstrijd
van Kiwanis

Ontslagen Haïtianen doen
aangifte van beschieting
met een jachtgeweer

T SURINAn.v.
"
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H REGERING VAN ARUBA
Deregering van Aruba roept sollicitanten opvoor defunctie
van:
HOOFD VAN DE DIENST DOMEINBEHEER

De Dienst Domeinbeheer van het Land Aruba ressorteert
onderhet Ministerievan Publieke Werkenen heeftalsvoor-
naamste taken:— het verwerven, vrijmaken, uitgeven en exploiteren van

huur en erfpachtsgronden;— het zorgdragen voor de huisvesting van het ambtelijk
apparaat;— het plannen, uitbesteden en controleren van het onder-
houd van overheidsgebouwen.

Functie-eisen:
Kandidaten voor dezefunctie dienen tenminste aan devol-
gende vereisten te voldoen:— in hetbezit vaneen H.T.S.-diploma Bouwkunde metrui-

me ervaring op juridisch gebied of een daaraan gelij-
kwaardige opleiding en ervaring;— leidinggevende capaciteiten;— goede uitdrukkingsvaardigheid zowel in woord en ge-
schrift;— goede contactuele eigenschappen. "Arbeidsvoorwaarden:

Bezoldiging conform Bezoldigingsregeling Aruba 1986.
Secundaire arbeidsvoorwaarden conform Landsverorde-
ning Materieel Ambtenarenrecht en Regeling Vakantie en
Vrijstelling van Dienst Ambtenaren.
Sollicitaties:
Sollicitatiebriefvergezeld van volledig curriculumvitae, re-
cente pasfoto, fotocopie van diploma's en werkge-
versverklaring(en) dienen binnen drie weken na verschij-
nen van deze advertentie te worden gericht aan de Rege-
ring van Aruba, L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad,
Aruba.

DEN HAAG — Burger-
meesterMiguelRojas van het
Colombiaanse stadje San Jo-
se del Guaviare zat rustig
thuis te lunchen, toen hij on-
verwacht bezoek kreeg. On-
bekende mannen kwamen
binnen, trokken hun pistool,
schotenhemdooden wandel-
denophungemak dedeuruit.
Kort hiervoor was Rojas nog
op het nippertje aan de dood
ontsnapt. Hij zat toen voor
een cafe in dezon, zag net op
tijd datiemand een pistool op
hem richtte en dook onder
zijn stoel.

Rojas is een van de tientallen
burgemeestersvan de linksePa-
triottische Unie (UP) die in de
aanloop naar deburgemeesters-
verkiezingen van aanstaande
zondag zijn vermoord. Op de
vraagwiehem heeft doodgescho-
ten, antwoordtzijnopvolger José
Reyes Gonzales schouder- opha-
lend datSan José, zoalsoveral in
het land, "een stadje is metblin-
de doofstommen". "Niemandziet
iets, hoort iets, zegt iets. Het
motto is 'nadie sabe nada' (nie-
mand weet iets)".

De UP werd in 1985 opgericht
naar aanleidingvan het vrede-
sakkoordvan mei 1984tussen de
toenmalige regering van presi-
dent Belisario Betancur en de
communistische guerrilla- be-
wegingFARC. Volgens departij
zijn sindsdien altegen de500 le-
den, onder wie burgemeesters,
gemeenteraads- leden en Ka-
merleden door rechtse doodses-
kaders vermoord. Hetbekendste
slachtoffer is de in oktober vorig
jaarvermoorde advocaat Jaime
Pardo Leal, diebij depresidents-
verkiezingen in 1986kandidaat
was voor de UP.

De Patriottische Unie spreekt
van een "moordcampagne, met
medeweten van en gesteund

door militairen" die moet voor-
komen dat de partij te sterk
wordt bij de lokaleverkiezingen
van zondag. Circa 12miljoenCo-
lombianenkunnen dan in meer
dan 1.000steden en dorpen voor
het eerst hunburgemeester kie-
zen .Totnu toewerden diedoorde
overheid benoemd.

Maarnietalleenlinksekandi-
daten moeten het ontgelden. In
dezuidelijke provincie Caqueta,
waar linkse guerrilla- bewegin-
gen de dienst uitmaken, hebben
alle burgemeesters- kandidaten

De golfvan aanslagenopvoor-
alUP-leden wordt door de mees-
te waarnemers gezienalseen po-
ging van zowel rechtse (PARA)
militairegroepen als de machti-
ge cocaïne- maffiaom te voorko-
men dat de op lokaalniveauzeer
populaire UP hetvoorhetzeggen
krijgt. In denoordwestelijke pro-
vincie URABA zijn begin deze
maand meer dan 20 arbeiders op
bananen- plantages vermoord
door een rechtse groepering die
het land wil zuiverenvan "com-
munisten".

reeds enige tijd illegaal op Cu-
ragao.

Naar S. de Amigoe in een brief
meedeelde, betrapte hij B. voor
de derde maal op diefstal van
groenten van deplantage, waar-
op hij B. ontsloeg. De andere
Haïtiaan,J., wasreeds een week
nadat hij bij S. in dienst was ge-
komen wegens luiheiden slechte
werk- prestaties ontslagen.

WILLEMSTAD — De eige-
naar van plantage Sumbu,
L.T.A.S., heeft een aantal dagen
in hechtenis gezeten, omdat
twee HaïtianenB. en J.en de Cu-
ragaoënaar A. bij depolitie aan-
gifte hadden gedaan van bedrei-
ging en het gericht schieten met
een jachtgeweer door S.De twee
Haïtianen die S. vanwege
diefstal en slechte werk- presta-
ties had ontslagen, verbleven

Tevens wordt een beroep ge-
daan ophet Sehos-bestuurom de
hand in eigen boezem te steken
en een grondige evaluatie uitte
voeren over het tot nu toe ge-
voerd beleid.

De VBC is zich ervan bewust,
datverwezenlijkingvan een der-
gelijke werkrelatie alleen be-
reikt zalkunnen worden indien
de andere partij, in casu de vak-
beweging, hiertoe ook bereid is.
Uitspraken als "Bestuurvan het
hospitaal moet naar huis" dra-
gen geheel niet bij tot realisatie
vandezo noodzakelijke sfeervan
met elkaar samen werken. De
VBC doeteen dringendberoepop
de vakbeweging zich te onthou-
den van het doen van dit soort
uitspraken omdat deze niet bij-
dragen tot verbetering van de
vertrouwens- relatie.

De VBC vertrouwt erop, dat
het bestuur van dé Sehos geëi-
gende maatregelen zal treffen
om een sfeer van vertrouwen en
samenwerkenin het ziekenhuis
te creëren. Voor het verkrijgen
van een optimale patiëntenzorg— en daar gaat het uiteindelijk
om—is ditnamelijkeen noodza-
kelijke vereiste.

WILLEMSTAD— Het von-
nisvanhetHofvanJustitiein-
zake dekwestie Sehos - CBV
heeft duidelijkheid gebracht
in deze slepende zaak. Zo
schrijft de Vereniging Be-
drijfsleven Curacao, VBC, in
een communiqué.

VBC: eindelijk
duidelijkheid
CBV en hospitaal

B. en J. gingendaarop, op aanra-
den van A. die de beide
Haïtianen bij S. had
geïintroduceerd, naar de politie
en verklaarden dat de plantage-
eigenaar van een afstand van
drie meter met een jachtgeweer
op hen had geschoten. Boven-
dienverklaarde A. tegenover de
politie dat S. hem in december
vorig jaarmet hetzelfde jachtge-
weer had bedreigd.

Daarop is S. door de politie en-
kele dagen in hechtenis geno-
men. Inmiddels is uit het politie-
onderzoek deonschuldvan S. ge-
bleken en ishij weeropvrijevoe-
ten gesteld. In zijnbriefbeklaagt
S. zich eroverdathij tenonrechte
beschuldigd en gevangen geno-
men is. Desondanks is hij van
mening dat de politie haar taak
op een menselijke en professio-
nelemanierheeftuitgevoerd. De
Haïtianen zijn door de Immigra-
tie- dienst inmiddels naar hun
land van herkomst terug ge-
stuurd.

aanhetgeweld",alduseen jurist.
Afgelopen jaarzijn in Colombia
meer dan 11.000 mensen ver-
moord.

Het plan om dit jaar* burge-
meesters- verkiezingen te laten
houden stamt nog uit de vorige
regering van Betancur. Betan-
curwilde metditinitiatiefdekri-
tiek sussen op de "verstardepoli-
tieke structuur" die de oorzaak
zouzijn van het oeverlozegeweld
in het land. Door deburger meer
tebetrekken bij depolitieken de
gemeenten meer bevoegdheden
te geven, hoopte hij een einde te
maken aan corruptie, nepotis-
me, sociale ongelijkheid en poli-
tiek geweld.

De huidige president Virgilio
Barco zei bij zijn ambts- aan-
vaarding in 1986 zijn uiterste
best te doendevredes-en hervor-
mings-politiekvanzijnvoorgan-
ger Betancur voort te zetten.
Maar sinds hij aan de macht is,
heersen in Colombia meer dan
ooit chaos en anarchie, menen
waarnemers. Van het vredesak-
koord vanBetancur metde guer-
rilla- beweging FARC is nage-
noeg niets meer over, de ge-
vechten tussen guerrilla- strij-
dersen het legerzijnin aantalen
hevigheid toegenomen én
drugsbendes en doodseskaders
hebben vrij spel.

De regering- Barco doet vol-
gens deUP nietsaan de "uitroei-
ings- campagne" van linksepoli-
tici.De liberale partij van Barco
en deconservatievebondgenoot,
die al sinds decennia onderling
de macht verdelen, willen in we-
zen "ons uit de politieke arena
verdrijven, ons dwingen de de-
mocratische strijd op te gevenen
de burgemeesters- verkiezingen
te boycotten", verklaarde on-
langs de 33-jarige advocaat Ber-
nardo Jaramillo Ossa, de opvol-
ger van Pardo als partijvoorzit-
ter. "Wij zullen hun dat genoe-
gen evenwel nietgeven".

Symposium
eigen bedrijf

WILLEMSTAD—Hetbureau
Gijoma Office Services organi-
seert morgen, zondag 13 maart,
in de Universiteit een symposi-
um met detitel "Amiimimes ne-
goshi" (Ik en mijneigenbedrijf).

Het symposiumbegintomhalf
negen 's morgens en wordt dan
geopend door gedeputeerde
Agustin Diaz van Economische
ontwikkeling. Gastsprekers zul-
len daarna de verschillende fa-
cetten van een eigen bedrijf be-
lichten. Zozalonder andere Ivan
Calmes spreken, de heer E.P.P.
Martina,bestuurslid van deKa-
mer van Koophandel voor het
Kleinbedrijf, en mevrouw Clau-
diaRomer.
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SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

MILAAN— Marcovan Bas-
ten, deoud-Ajacied in dienst
van AC Milan, heeft voor het
«erst nazijnoperatie weerge-
voetbald in eentrainings wed-
strijd tegen een amateurclub.

Van Basten, aan hetbegin van
uit seizoen naar AC Milaan ge-
gaan, werd in november aan de

Hij wilde geen commentaar
geven op de berichten dat
bondscoach Rinus Michels hem
al min of meer heeft afgeschre-
ven als een van de spelers in het
team dat uitkomt in de eindron-
de voor het Europees kampi-
oenschap. "Het enige wat me nu
interesseert is zo snel mogelijk
weer op mijn oude niveau ko-
men. Later zal ikweleensaan de
Nederlandse selectie gaan
denken."

Clubartsen verklaarden
echter dat het nog wel tot half
april zal durenvoordat VanBas-
ten aan de Italiaanse competitie
meekan doen. "Ik moet nog veel
van zulke wedstrijden spelen om
mijn vorm terug te krijgen en
mijn angst voor een nieuwe
kwetsuur te overwinnen", zei
Van Basten tegen de aanwezige
verslaggevers. "Ik was voor de
wedstrijd flink nerveus."

enkel geopereerd. Na een lange'
tijdvanrust enrevalidatie, ishij
nu weer zover gevorderd dat hij
kan voetballen. In een trai-
ningswedstrijd tegen de ama-
teurclub Sedriano, dieACMilan
met8-0won, scoorde VanBasten
een van de doelpunten.

Alsalles volgens plannen ver-
loop, zal AC Milan, dat nog ne-
gen wedstrijden moet spelen in
de competitie met een
achterstand van vier punten op
leider Napoli, in de laatste wed-
strijden op de Nederlandse
topschutter kunnen rekenen.

Volgens Joegoslavische en
Maltezer bronnen hebben, bijna
driejaar na het Heizel-drama in
Brusselwaar39personen omhet
leven kwamen, wanordelijkhe-
den op de tribunes tot een cata-
strofe geleid. Volgens het Joe-
goslavische persbureau TanJug
is deramp veroorzaakt door een
vechtpartij tussen met messen
bewapende toeschouwers.

De Times ofMalta sprak over
één messetrekker, terwijl infor-
mantenop hetvliegveld beweer-

WILLEMSTAD - Gisteren
\ heeft Lic. Carlos Carrera van het
uitvoerend orgaan van de Fifa
zijn opwachting gemaakt bij Vi-
ce-premier Winston Lourens
(rechts). Carrera werd vergezeld
doordevoorzittervan deNAVU,
Walter vanRosberg (links).

Carrera is op Curacaoom aan-
wezig te zijnbij deondertekening
van het voetbal-akkoord, van-
daag in hetPrincessBeachHotel,
tussen de Federashon Futbol
Korsou (FFK) en deFedeprof.

Het Libisch Sportcomité deel-
devrijdagavond hetofficiële Li-
bische persbureau mee, dat bij
hetongeluk twee mensen om het
leven waren gekomen en dat er
meerdere gewonden waren. Op
hetzelfde ogenblik circuleerden
op Malta berichten overhet aan-
tal slachtoffers dat lagtussen 20
en 100. Volgens hetpersbureau
verbleven een etmaal na het on-
geluk nog 16 gewonden in het
ziekenhuis. Zij zouden spoedig
naar huis kunnen.

den dat iemand met een levende
slang voor paniek zorgde in het
stadion, datplaats biedt aan bij-
na 70.000 toeschouwers. Vol-

gens ooggetuigen werd daarbij
een ijzeren hekwerkneergetrok-
ken en stortte een 4,5 m lange en
1,80 m hoge afscheidingsmuur
naarbeneden. Veel mensen wer-
den onder de voet gelopen, toen
hetpubliek wanhopig probeerde
de uitgangen te bereiken. De
hulpverlening kwam snel op
gang.

Vechtpartij na wedstrijd
San Luis Licortique-wema

Raymond Davelaar topscorer zaalvoetbal
MADRID — Real Sociedad

heeft donderdag een flinke
stap gezet richting het lei-
derschap van Real Madrid,
de huidige Spaanse
landskampioen. Het versloeg
in Madrid deploeg van deAr-
gentijnLuis Menotti, Atletieo
Madrid, met2-0.

Het duelkende twee zeer ver-
schillendehelften.

Real Sociedad klimt
naar tweede plaats

Verlies voorAtletieo Madrid

waardoorhij detopscorer van de
tweede divisie werd — Clifford
Gneco, Humphrey Wiersma en
Edgar Orman namen ieder een
doelpunt voor hun rekening.
Voor Ajax scoordenMarionEve-
ron driemaal, José Velasquez
tweemaal en Mariano Angela
eenmaal.

... MARCO VANBASTEN: ge-
scoord in vriendschappelijke

wedstrijd... In de 77e minuut gafBakero

Het was de Noordspaanse
topscorer José MariaBakero, die
in de59e minuut gebruikmaak-
te van een misverstand tussen
Atletieo doelman Resino en de
Braziliaan Alemao: 0-1. Bakero
stond ook aan de basis van de
tweede treffer van Real So-
ciedad.

In de eerste helft domineerde
Atletieo Madrid zeer nadrukke-
lijk. Maar het uitstekend verde-
digenvan deSpaanse bekerhou-
derzorgdeervoordatdoelpunten
uitbleven. In detweede helft wa-
ren de rollen omgekeerd. Maar
in tegenstelling tot de eerste
helftvielen er nu weldoelpunten
uit het overwicht van de Bas-
kische ploeg.

In de wedstrijdArends Con-
struction - Ajax bleef Arends
Construction met 11-6 de
sterkste, nadat bij derust de
stand met 3-3 gelijk was. Voor
Arends Construction scoorde
Sidney Koek viermaal, Ray-
mond Davelaar driemaal —

Bubali/Mi Chalila, dat in de
wedstrijd tegen Food Center bij
derust met 2-1 achterstond, tap-
te na derust uiteen andervaatje
en stuurde uiteindelijk Food
Center met een 9-4 nederlaag
naar huis. Voor Bubali scoorden
Michael Tromp viermaal, Ar-
mando Geerman driemaal en
Humphrey Tromp tweemaal.
Ruben Gomez scoorde driemaal
enRudsel Martina eenmaalvoor
Food Center.

een voorzet op links naar Begui-
ristain. Op de rand vart bui-tenspel rukte deze op naar hetdoelen scoorde.Deprotesten van
de Atletico-spelers en de30.000
toeschouwers hielpen niet.Real Sociedad staat nu op detweede plaats met zeven punten
achterReal Madrid, maar deBaskische ploeg heeft een wed-
strijd minder gespeeld.

De standaan kop is:
1.Real Madrid 2744
2. Real Sociedad 2637
3. Atletieo Madrid 27 36
4. Athletic de Bilbao 27 35

ATLETIEK/LOS ANGELES-Zowel bij de heren als bij de da-
mes hebben Mexicanen de toon
aangegeven bij de marathonvan
Los Angeles. Martin Mondragon
werd bij de heren eerste in een
tijd van 2.10,19. Hij bleef zijn
landgenoot JesusHerrera 21 se-
condenvoor. Derde werddeZuid-
afrikaan Mark Plaatjes in
2.10,41. Bij deeerste zes aanko-
menden waren vijf Mexicanen.
Bij de dameszegevierde deMex-
caanse Bianca Jaime in 2.36,10.
De BelgischeMagda Hands werd
tweede in 2.36,42.

ORANJESTAD — Voor de
eerste maalmoestbijeenzaal-
voetbal- competitie- wed-
strijd politie- assistentie wor-
den ingeroepen, omdat de
spelers van San Luis Licorti-
que en Wema vonden dat zij
niet genoeg hadden aan een
voetbal-wedstrijd dochnaaf-
loop van de wedstrijd elkaar
te lijf gingen. Gelukkig werd
er spoedig een einde aan de
vechtpartij gemaakt,zodat de
te hulp geroepen politie niet
behoefde op te treden.

SanLuis won dewedstrijd van
Wema met 5-3,nadat metderust
reeds een voorsprong van 4-3
wasbehaald. Voor SanLuis wer-
dende doelpunten gemaakt door
Gilbert Yarzagaray (2), Carlos
van der Linden, Francis Kran-
senen Gabrielvan derLinden ie-
der één. Ceril Vrolijk scoorde
tweemaal en Theodoras deCuba
eenmaal voor Wema.

SENT HUDEPORTIVO KORSOU(*wembad)
9eopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
[Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
'an 16.00 uur tot na02.00uur;zondag vanaf1300uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO(Maduro Plaza)
'edere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro di Bario Janwé)
el*e zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
fchaakles en-training voor de jeugdvanaf 7"«23 jaar.

SCHAAKSCHOOL «NA PLAKA CHIKI»(°-l.v. Omalio Merien)
9eopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15 uur te Plantersrust 6.

(Cvra?aose Zwembond)
°-kampioenschappen - zwembad Sentro
deportivoKórsou.

CURAQAOSE SPORT FEDERATIE(,s.m. Sedreko)
Sportweek
2noo uur bowling.

É, ZONDAGfjLETIEK(«oad Runners ClubKörsou)
"'■oo uur start 5-km Ronde Klip-loop voor
1 oko Abrahamsz waar ook de finish is.
(^uracaosche AtletiekBond)
"'"00 uur 5x200m estafetteen de één mijl-

J^ATERPOLO"staalAntillen-toernooi)

' '15 uur Groupersvs Octopussies;' 8-00 uurPluvius vs Neptunus;
'8.45 uur Groupersvs Snappers;
'9-30uur Angelfishes vs Turtles - zwembad
centro Deportivo Kórsou.

CURAQAOSE SPORTFEDERATIE
"s-m. Sedreko)
Sportweek
'0-00 uur gewichtheffen.
'2.00uur atletiek, schieten, zwemmen.]<j-00uur boksen en wielrennen.'9-00 uur sluitingsceremonie en prijsuitrei-
*'n9 - Sentro DeportivoKörsou.

SOFTBALL(|JgaAmistad)
0-00 uurLove Ice vs Aguilas;
2.00 uurAwa Limpi vs Lipton;
4 00 uur Swift vs Luvac;

'b-00 uur Veteranos vs Cheprok - SuvekSoftballpark.

lii_t?,Me Marlin-toernooi)

J***uurbbqen show;
8-00 uur prijsuitreiking - Curacao

X°ETBAL*°PaGasora)
r, .00 "ur voortzetting wedstrijden - Sentro°eportivoKórsou.

AUTO-STERRIT
On^mobiel Club Curacao)
J».-» start bij Waaigat naar definish bijpnncess Beach Hotel.
BASEBALLkittle League)

u.OO uur PinocchovsFria;

16n_UUrAßNvsCwp;■uo uur Eagon vs Marchena Hardware -"on NichoHurtado Ballpark.

Jacobs naar
Excelsior

ROTTERDAM — Rob Ja-
cobs wordt met ingang van
het volgend seizoen trainer
van Ex-celsior. Hij isdeopvol-
ger van Henk Wullems, die
niet als part-timer wil door-
gaan. De armlastige Rotter-
damse clubkan niet meer be-
talen aan een oefenmeester.

Jacobsis ook aangetrokken
op deeltijdbasis, maar de
sponsor van Excelsior vult
zijn salarisaan, zodathij zich
toch volledig voor de Rotter-
damse club kan inzetten. Ja-
cobs is bekend op Wou-denstein. Hijwas erjarenlang
trainer totdat hij naar Gro-
ningen vertrok. Daarna was
hij nog even trainer bij RodaJC.Hetcontract dathij metde
Rotterdamse club tekende
heefteen duur van twee jaar.

VOETBAL/NIEUWEGEIN —
Tonvan Dalen wordtde opvolger
van Ger Lagendijk in de
Stichting Arbeidszaken Betaald
Voetbal (SABV). Van Dalen,
eerder werkzaam als manager
bij FC Twente enFC Groningen,
neemt het takenpakket van La-
gendijk, datvooral de arbeidsbe-
middelingomvatte, met onmid-
dellijke ingang over. De SABV
gaat zich in detoekomst ook toe-
leggen op de wedstrijdbemidde-
ling. Bob Maaskant, eveneens in
dienst van de Stichting, heeft
daarvoor de verplichte Uefa-
licentie inzijnbezit.

doeling bestond om de ARA te
passeren. Besloten werd dan ook
dat partijen aan tafel de zaken
zullen uitpraten enregelen.

Overigens zal er tijdens die
wedstrijden nog wel wat te bele-
ven vallen. Onder meerzal 'Irish
Fighter', die op Aruba is,
trachten in een wedstrijd tegen
het 'Jet Funny Car Foxfire' van
Bill McDaniel om hun eigenre-
cords opAruba te breken. Zij wil-
len een Caribisch record vesti-
gen, dat zeker boven de 260 mij-
len per uur moeten komen te
liggen.

Internationale dragraces eind april
One Happy Island International Championship

In ieder gevalblijft degrootste
attractievan dezeraces de twee
wagens met straalmotoren, die
hun eigen record op Aruba wil-
len verbeteren. Zaterdagkomen
de wagens driemaal tegen el-
kaar uit.

dengehouden. Het worden unie-
kewedstrijden in de stijlvan "he-
adsup. In ditsoort races komen
alle veertien wagens tegen el-
kaar op een daguiten devolgen-
de dagisdan dedubbeleelimina-
tie. In 'heads up' gaan dewagens
gelijkvan start en wie het eerst
definish bereikt, is de winnaar.

De winnaar van 'heads up'
krijgt alsprijs vijfduizend dollar,
terwijl er nog vele andere
geldprijzen beschikbaar zijn in
de diverse klassen waaronder
nog eens 2500 florin en de 'ET
Bracket' voor de winnaar super
prof. Ook voor motorfietsen zijn
er geldprijzen, waaronder dui-
zend dollar voor winnaar Pro
Stock.

Onder denaam'One Happy Is-
land International Champi-
onship' zal door deelnemers uit
verschillende landen gedragd
worden. Wever betreurde het,
dat er een communicatie- stoor-
niswas ontstaan tussen deARA
en organisatoren doch datbij de
organisatoren geenszins de be-

ORANJESTAD — De voor-
bereidingen voor de interna-
tionale dragraces, die eind
aprilopKoniginnedag tePalo
Marga worden gehoudenzijn
in volle gang. In McDonalds
vertelde Booshi Wever vrij-
dagmiddag, dat deze wed-
strijden worden georgani-
seerd onderauspiciënvanhet
Lucor baseballteam en de
Rockets Little League om de
nodige fondsen bij elkaar te
krijgen.

Als speler van delegerclub Di-
namo Kiev behoort Blochin au-
tomatisch tot de binnenlandse
strijdkrachten. Hij heeft zelfs de
rang van commandant. Vandaar
dat hij van het ministerie van
Binnenlandse Zaken te horen
kreeg, dat er van een vertrek
naar Oostenrijk geensprakekan
zijn. "Een officier doet zoiets
niet. Een slecht voorbeeld voor
dejeugd."

De ervaringen van Blochin
worden weergegevenin dePrav-
davan de Oekraine. "Waar ik ga
spelenmag God weten. Ik heb al
anderhalve maand niets ge-
daan."

Oleg Blochin niet naar Oostenrijk
MOSKOU — Oleg Blochin

heeft hetnog steeds nietvoor
elkaar dat hij in het westen
mag gaan voetballen. Ook al
zou het Sovjet Sport Comité
aan de overgang van de 36-
-jarige Sovjetrussische oud-
international naar de Oosten-
rijkse tweede klasser Steyr
Vorwaerts als trainer-speler
$150.000overhouden, men wil
hem niet laten gaan.

De volgende bridge (competi-
tie) wedstrijden worden vrijda-
gavondomachtuurte Scherpen-
heuvel en dinsdagavond om half
acht teRust & Burgh gespeeld.

De uitslagen 'Baranca': 1. da-
mes V/d Jagt/Silfhout65.00; 2.
mevrouw De Vries/heer Pais
56.25; 3. heren De Vries/Van
Opstal 55.42; 4. mevrouw Spin-
newijn/heer VanBeek53.75.De
overige acht paren scoorden be-
nedenhet gemiddeldevan vijftig
procent.

Bridgeclub 'Asiento' speelde
dinsdagavond (vijftig plussers):
1.echtpaar Van denEnde 63.50;
2. echtpaar Kruisheer 61.25; 3.
echtpaar Van Hellenberg- Hu-
bar (Nederland) 57.50; 4. me-
vrouwDe Vries/heerVan Opstal
55.83; 5. echtpaar Engelman
54.00.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD—Deresulta-

ten van de laatste parenwed-
strijd van bridgeclub 'Corsow'
waren als volgt: 1. echtpaar Van
Hellenberg- Hubar (Nederland)
61.81%; 2. echtpaar Van denEn-
de 59.03;3. echtpaarVan Bocho-
ve 53.47; 4. dames Sheeser/
Schouten 52.38; 5. echtpaar En-
gelman 50.00.

Een plasje
van ’l.lOOO,-

Parijs - Dakar moet
15 dagen gaan duren

Sabine: 'Men wil rally vermoorden'

Hetvoorval was door de te-
levisie-camera's feilloos in
beeld gebracht. Talrijke kij-
kers naar de rechtstreekseuitzending deden hun beklag
over dit naar hun meningobscene gedrag.

SYDNEY — De Austra-
lische rugby-speler Don
McKinnonheefteenboete ge-
kregen van ongeveer duizend
gulden omdat hij tijdens een
competitie- wedstrijdvan zijn
verenigingManlyop hetveld
een plasje deed.

VERMOEDEN
Blochin heeft een vermoeden,

waar demoeilijkheid schuilt. De
ministeries van Binnenlandse
Zakenvan deSovjetunie enHon-
garije zouden vorig jaar zijn
overeengekomen, dat Blochin
naar Ujpest Dosza zou gaan. Dat
gebeurde zonder devoetballer er
in te kennen. Toen deze zelf
kwam met de aanbieding van
Steyr,herinnerdemenzich de af-
spraak met de Hongaren. Blo-

,chin kreeg te horen, dat hij wel
naar Ujpest mocht. Voor300roe-
bel in demaand, niet in wesjterse
valuta omte zetten. Blochin wil-
de daarniets van horen.

Hij heeft zijn hoop nog steeds
op Steyr gevestigd. De Oosten-
rijkse clubbiedtBlochin, in 1975
Europees voetballer van het
jaar, ook een bescheiden
maandsalaris ($700),maar is be-
reid het Sovjetrussische Sport
Comité $ 150.000 tebetalen.

Het is Blochinnietom het geld
te doen. "Vroegof laat zal in het
Sovjetrussische voetbal het sys-
teem van zelf-financiering wor-
dendoorgevoerd enzal erookeen
vorm van professionalisme ont-
staan. Met hetoog daarop is het
van belang dat ik aan den lijve
ondervind hoe dat in het westen
werkt."

Voetbaltoernooi
op Vesta-terrein

WILLEMSTAD — S.V. Ves-
Storfani.seert op zijn veld te
h_u ar*a zondag een voet-

De deelnemende«renigingen komen alle uite omgeving van dezebario.
ü

Wet toernooi wordt om 10.00
tra j

lcieel geopendmet een af-apdoordevoorzittervan deOr-tlk.lbiSchoop.
Ken eelnemende verenigin-
de ijl^ll in twee Poules inge-
thxs _, Vesta- Buena Bista en

*ö-_ atum in poule A. In de B-£>üle spelen Mahuma, Juan Do-"ngo en Kanga. Het toernooiS°m 10.00 uur met de wed-sJd tussen Vesta en DTS. Omyi uurwordt, voorafgaandeaan
d* *?ale'een Orfik-wedstrijduitol u _kita-afdeling gespeeld.« hafzes ontmoeten de poule-

elkaar.

__n J. IJS ~De woestijn--2% Parijs - Dakar zal in deekomst nog maar vijftien, a_enmogengaanduren.Dat
ö_« ne*bestuurvan deinter-
vrt\?nak autosPortfederatie"Tjdag tijdens een zitting inC^__UB besloten.

DeeisvandeFisa werd doorde
organisatoren Rene Metge en
Gilbert Sabine ingewilligd om-
dat anders defederatie deofficië-
le toestemming voor derally zalonthouden. Dit jaar duurde de
race nog29dagenenvielen erzesdoden.

Parijs-Dakar zalin 1988op 27december van start gaan in Pa-rijs. Definish isop 10januari.DeFisaheeftvrijdag tevensdeorga-
nisatorenvan deRally van Mon-
te Carlo gevraagd het begin van
hun wedstrijd een week te ver-
schuiven. In plaats van 12zou de
race nu op 19 januarimoeten be-
ginnen.

Gilbert Sabine, die niet bij de
bekendmaking van het besluit
van deFisa aanwezig was, lever-
de later fellekritiek opdebeslis-
sing. Hij verweet de voorzitter
van de federatie, Balestre, het
doorgaanvan zijnrally te willen
voorkomen. "Balestre wil mijn
rally vermoorden", stelde Sabi-
ne. "Maar ik zal tegen dit bela-
chelijke besluit blijven vechten
tot ik gelijkkrijg. En als datniet
lukt, danstopikmetde organisa-
tie en verdwijnt derally."

Volgens Sabineis het onmoge-
lijk de rally in vijftien dagen te
houden. "En Balestre weet dat
heel goed!"

Clubvoorzitter DougDaley
verklaarde dat McKinnon,
een politie-agent met een on-
berispelijke staat van dienst,eigenlijk niets te verwijten
viel. De speler zounog groggy
zijn geweest na een harde
klap op de nieren. De plotse-
linge aandrang was dan ook
heel begrijpelijk. Besloten
was McKinnon toch te be-
straffen om de naam van de
vereniging hoog te houden.
De boosdoener heeft zich in-
middels verontschuldigd en
verklaard absoluut geen ex-
hibitionist tezijn.

BERN —De Italiaan Silva-
no Fontolan is de eerste spe-
ler die door deUefabetrapt is
op het gebruik van verboden
stimulerende middelen.

Na afloop van dekwartfinale
wedstrijd van het Uefa-
bekertoernooi tegen Werder
Bremen op 2maart werd door de
Parijse professor Lafarge in de
urinestalenvanFontolan sporen
van Cropropamide en Crothe-
thamide aangetroffen.

Deze stimulantia van het
centraal zenuwstelsel komen
voor opdezwarte lijstvan de Ue-
fa. Ook bij de contra-expertise
bleek Fontalan positief. De
tuchtcommissievan deEuropese
voetbalbond zal zich spoedig
over dezaakbuigen.

Het is de eerste keer in acht
jaar dat de Uefa dopingtests
houdt, dateen speler betrapt is.
Totvoor kortwerden devoetbal-
lersalleengecontroleerdbij defi-
nale van deverschillende beker-
toernooien en bij deEuropese ti-
telstrijd. Vorig jaarbesloot de
Uefa steekproeven te gaan ne-
men bij alle ronden van de drie
Euopa-Cupevenementen. Het
dopingreglement van de Uefa
volgt derichtlijnen van het In-
ternationaal OlympischComité.

Uefa betrapt
voetballer
op doping

BRUSSEL — Walter
Meeuws treedt met ingang
van donderdag in dienstvan
de Belgische voetbalbond.
Meeuws wordt assistent van
bondscoach Guy Thijs.

DeKBVB is met Meeuws' hui-
dige werkgever, detweede klas-
ser Lierse SK, tot overeenstem-
ming gekomen over een ver-
vroegde indiensttreding. Het
contract van Meeuws metLierse
liep tot heteindevan ditseizoen.

Het is de bedoeling dat de 37-
-jarige Meeuws Thijsals bondsco-
ach opvolgt. Thijs heeft nog een
contract tot de zomer van 1990,
als deeindrondevan hettoernooi
om hetwereldkampioenschap in
Italië wordt gehouden. Tot die
tijd blijft Meeuws de assistent
van Thijs. In het seizoen 1986 /
'87besloot Meeuws zijnloopbaan
als speler bij Mechelen. Daar-
voor had hij nog enige tijd bij
Ajax gevoetbald. Zijn grootste
triomfen behaalde Meeuws bij
Standard Luik.

Meeuws nu al in
dienst bij KBVB

Vervroegd wegbijLierse

VETERAAN
Bill McDaniel is een "vete-raan" in dragracen, een sport

waarmee hij ruim een kwart
eeuw geleden begon. In de loop
der jarenmaaktehij deeluitvan
verschillende equipes, zoals DonPradhomme, MaynardRupp enAll Bergier. In 1982 ging de
groep van Bill over op de 'funny
cars'. Hij gafreeds dertig shows
met de wagen, die eind april op
Aruba in actiekan worden ge-
zien.

Booshi Wever (Lucor base-
ballteam), MiloCroeze (Rockets)
en Chico Croeze en Wally Bell
gaven een uiteenzetting van dewedstrijden, die eind april wor-

Uitslagen
Sportweek

WILLEMSTAD-Deuitsla-
gen van de op donderdag ge-
speelde sportevenementen in
het kader van de Sportweek
zijn alsvolgt.

Het dam-toernooi werd ge-
speeld tussen zes teams. Het te-
am van Kodela werdkampioen.
De softball-selectie van de da-
meswat duidelijk sterker dan de
combinatie van Rising Trotters
en Blue Angels: 5-1. De heren-
softballers van Nabco bleken
nog sterker. Zij wonnen met 7-0
vanRising Trotters.

Vandaag wordt de Sportweek
besloten met onder andere een
bowling-toerriooi in het bow-lingcentrum teDamacor, een es-
tafette-looprond hetWaaigat eneen 65 kilometer wieler-wedstrijd. Dit laatste onderdeelstart op het Brionplein en gaat
via Bandabao naar de finish op
het terreinvan Colon.

Om vier uur zondagmiddag
vindener vijfamateur-bokswed-
strijden plaats in het SDK. Zon-
dagavond wordt de sportweek
gesloten opRust & Burgh.
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Van Basten weer in
wedstrijd actief

Oud-Ajacied scoort ook

Veel doden bij
Lybië - Malta

Nog geen duidelijk beeld

LA VALETTA — Een
vriendschappelijke voetbal-
wedstrijd in Tripoli tussen de
nationaleelftallen van Libië
en Malta is donderdagavond
geëindigd in een drama, dat
volgens Maltezer zegslieden
aan tenminstevijftigen moge-
lijk wel honderd mensen het
levenheeft gekost. Tientallen
mensen raakten gewond. De
meeste slachtoffers vielen in
een panieksituatie.



van een compromis, dat
Brunswijk eventueel Suriname
zou moeten verlaten en hetres-
tantvan zijncommando destrijd
zou moeten staken, is mij niets
bekend". Jozefzoon bevestigt
nogmaals de overdracht van een
briefvan Brunswijk aan het mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken. "Die heefthelaasniettot po-
sitievereacties geleid".

-door Victor Hafkamp-
DEN HAAG — Het Comité van Christelijke Kerken in Suri-

name heeft in het geheim contact gezocht met het junglecom-
mandovan Ronnie Brunswijk en metvertegenwoordigers van
de boslandcreolen om debasis te leggen voor een vredesrege-
ling.De vertegenwoordigers van deRooms-katholieke enPro-
testantse kerken ondernamen de missie naar Brunswijk en
zijn commandomet medewetenvan de oudepolitiekepartijen,
die nu in de Surinaamse regering zitten. De kerken streven
naar een compromis, dat ook voor het Surinaamse nationale
legeraanvaardbaar is.De delegatie van hetComitévoor Chris-
telijkeKerken sprak ook met degranmans, de leiders van de
boslandcreolen, in het grensgebied met Frans-Guyana. Zij
steunen Brunswijk en oefenen ook grote invloed uit op de
vluchtelingen in Frans-Guyana voor wat betreft hun bereid-
heid tot repatriëring naar hun oorspronkelijke dorpen in het
oosten van Suriname.

Wilden naar Westen uitwijken

Elf leden van Siberische
familie kaapten vliegtuig

ALGEMEENHEDEN
Jozefzoon heeft in de rege-

rings- verklaring, die gisteren
door president Shankar werd
uitgesproken, nog niet veel aan-
knopings- punten ontdekt voor
een snelle oplossing.

"Voor zover ik de tekst heb
kunnen lezen, zie ik niet veel
meer danwat algemeenheden in
de geest van: de vluchtelingen
moeten terugkeren. Maar hoe
wordternietbij verteld. Menzal
echt niet aan Brunswijk voorbij
kunnen gaan. Men heeft geen
keuze. Brunswijk heeft ook de
regering inParamaribo eenbrief
gestuurd. President Shankarzal
het initiatiefmoetennemen", al-
dusdrEddy Jozefzoon,vertegen-
woordiger van het junglecom-
mando in Nederland.

De woordvoerder van het
junglecommando in Nederland,
dr Eddy Jozefzoon uit Almelo,
bevestigde dat de christelijke
kerken onlangs contact hebben
_eriad met Brunswijk. "Maar

Ronnie Brunswijk toont zicht
in het weekblad teleurgesteld,
datNederland niet op zijnschrij-
ven heeft gereageerd. "Neder-
land denkt dater nu democratie
in Suriname heerst, maar dat is
niet waar. Als er echte democra-
tie in het land was, dan hadden
wenu allang vrede", zo wordthij
geciteerd. Bouterse wil volgens
Brunswijk geen vrede. Hij is er
alleenop uithetjunglecomman-
douit te moorden.

Drs Jan Pronk (PvdA) stelde
indertijd aan premier Lubbers
devraag ofde Nederlandse rege-
ring tot bemiddeling in het
conflict in Suriname bereid zou
zijn. Hijzegt in'DeNieuweRevu'
evenminop dehoogte te zijnvan
de "brief van Brunswijk" en wil
opheldering van deminister. Hij
herhaalt zijn standpunt, dateen
militaireoplossing in Suriname
ongewenst is. Ook de oplossing
om niets te doen en de zaak in
Oost-Suriname te laten
doodbloeden, vindt Pronk on-
aanvaardbaar.

ken spreken de woordvoerders
het ontstaan van debrief tegen.
In tweede instantie bevestigen
ze de ontvangst van de brief,
maar weigeren ze commentaar
en andere mededelingen.

De VasteTweedeKamer- com-
missie van Buitenlandse Zaken
7»gt helemaal van niets te we-
ten. Drs Frans Weisglas (VVD)
vindt het vreemd, dat er niets
met de briefisgedaan, zo diebe-
staat. Maar de WD-er voegt er
aan toe: "U moet begrijpen, dat
de zaak zeer delicaat is. Neder-
land moet nu eenmaal terughou-
dendheidbetrachten".

Aids congres in Londen:

Medicijn pas over vijf
tot tien jaarverwacht

die onlangs in Japan optrad. De
band* zou dinsdag in Irkoetsk
optreden wegens internationale
vrouwendag, maar dat concert
was eerder geannuleerd. Me-
vrouw Ovetskin droeg de titel
"heldin-moeder" omdat zij tien
kinderen had. Haar man over-
leed vier jaargeleden.

In zijn regerings- verklaring
heeft president Sew Shankar
herhaald, dat zijn regering ern-
aar streeft derast en veiligheid
in eigen land snel te herstellen.
Het probleem voor de regering
blijft, dat de legertop niets voor
onderhandelingen met
Brunswijk c.s. voelt, ooknietmet
Nederlandse bemiddeling.

Brunswijk heeft — naar het
schijnt —15 januarijl. een brief
laten bezorgen bij de Neder-
landse minister van Buiten-
landse Zaken, mrHansvan den
Broek, waarinhij Den Haag om
bemiddelingvraagt inhet "heer-
sendeconflict inSuriname". Een
week eerder had deNederlandse
premier, drsRuudLubbers, aan-
geboden te bemiddelen als een
van de strijdendepartijen omdie
bemiddeling zou vragen. In het
meest recente nummer van 'De
Nieuwe Revu' is een copie afge-
drukt van de brief van
Brunswijk aan ministerVan den
Broek.

Volgens Surinaamse ver-
zetskringen in Nederland zou
Brunswijk de kerkelijke verte-
genwoordigers een brief hebben
meegegeven voor deregering in
Paramaribo. De grote vraag is
volgens Surinaamse kringen in
Nederland of Brunswijk bereid
is een compromiste aanvaarden
voor zijn vrijwillige vertrek uit
Suriname. Ook zijn commando
zou de strijd moeten staken,
waardoor de garantie zou ont-
staan, dat de ongeveer 10.000
Surinaamse vluchtelingen van-
uit Frans-Guyana veilig naar
hunoorspronkelijke gebiedkun-
nen terugkeren.

tuig lagen tot ontploffing waar-
door brand uitbrak. De ex-
plosieven waren samen met de
wapens verborgen in de instru-
menten-koffers, diedekapers bij
zich hadden. Volgens het rege-
ringsblad Izvestia bleek uit de
paniekreactie van dekapers dat
hun actieprutswerk was.

Mevrouw Ovetsjkinwerd door
haar eigenzoons doodgeschoten,
waarna twee van hen de hand
aan zichzelf sloegen. Een derde
stierfdoor deexplosie.Alsgevolg
van de "terreuractie", aldus
TASS, kwamen een stewardess
en drie passagiers om. Twintig
andere passagiers moesten in
het ziekenhuis worden opgeno-
men. Volgens TASS kwamen in
totaal vijf van de elfkapers om.
Een broer, Igor, ontkwam aan-
vankelijk met drie kinderen in
de groep geëvacueerde passa-
giersmaar hij werd later gepakt
in een auto op hetvliegveld.

Igor leidde volgens TASS sa-
men metzijnbroer Vasili en zijn
moeder Ninel de kaping. Zeven
broers maakten deel uit de
jazzband "De zeven Simeons",

Er zijn drie panelleden: drs
Irene Schenker die zal praten
over de sociale aspecten, drs Mi-
reya Caroline die praat over de
economische aspecten en deheer
Oscar Castillo die praat over de
politieke aspecten.

Zondagochtend kan men zich
vooraanvangnog inschrijven, de
kosten bedragen vijfguldenper
persoon inclusiefkoffie en een
lunch. ledereen is van harte
welkom.,

WILLEMSTAD— In aanslui-
tingopdevieringvan deDag van
deVrouw,wordtmorgen, zondag
13 maart,een symposium gehou-
denin het Vrouwencentrumaan
de SeroeFortunaweg. Hetthema
is "Un komunidat den krisis...
kon skape?". Hetsymposiumbe-
gint omhalfnegen'smorgens en
duurt totvier uur.

Symposium
crisis-situatie

HIV-2 is tot nu alleen gevon-
den in enkele Westafrikaanse
landen. Waar het virusvandaan
komt en ofhet zich zal versprei-
den is nog onbekend, wel staat
vast dat het op dezelfde manier
wordt overgebracht als HIV-1,
viaseksueel contactenvia bloed.
"De epidemie is veel complexer
dan we aanvankelijk dachten",
zo zei op het congres de Franse
wetenschapper L. Montagnier,
leider van hetonderzoeks- team
dat het HIV-virus ontdekte.

heeft een enigszins afwijkende
samenstelling, maar het veroor-
zaakt dezelfde ziekte: vernieti-
gingvan het natuurlijke afweer-
systeem, waardoor het lichaam
geen antwoord heeft op allerlei
infecties.

GECOMPLICEERD
De Nederlandse aids-

deskundige J. van Wijngaarden,
hoofd van het bureauvan de na-
tionale commissievoor aids- be-
strijdingzei ineenreactie dathet

ONDERZOEK
In een artikel onder de kop

'Nederland laat Brunswijk
barsten' is 'net blad oponderzoek
uitgegaan naar watzichrond die
brief heeft afgespeeld. Eddie Jo-
zefzoon, de woordvoerder van
Brunswijk in Nederland, beves-
tigt die brief op 12 januarinaar
het ministerievan Buitenlandse
Zaken tehebben verzonden. Een
anonieme informant op Buite-
landse Zaken bevestigt tegeno-
ver 'DeNieuweRevu' debriefin-
df -daadtehebbenontvangenen
gelezen op 15 januari.Wat daar-
na is ondernomen, is vooralsnog
onduidelijk: Bij de eerste vra-
genronde van 'De NieuweRevu'
langs deministeries vanBuiten-
landse Zaken en Algemene Za-

Daar komt bij dat sinds kort
een tweede HIV-virus bekend is,
HIV-2. Het isverwantaan hetvi-
rus dat deepidemie veroorzaakt
en dat nu HIV-1 heet. HIV-2

Een van de zaken die op het
congres duidelijk geworden zijn,
isdat de meeste vragenover aids
nog onbeantwoord zijn. Essen-
tiële medische informatie zoals
hoe besmettelijk het virus is en
hoe lang de incubatietijd is ont-
breekt nog altijd. Voor sociolo-
gen en economen zijn de epide-
mie en haar gevolgen een nog
grotendeels onontgonnen ter-
rein.

LONDEN — Het zal zeker
nog vijf tot tien jaar duren
voordat het vaccin tegen de
immuunziekte aids ontdekt
wordt. Het onderzoek naar
een medicijn verloopt moei-
zaam, onder meer omdat het
te riskant is het HIV-virus,
dat de ziekte veroorzaakt, te
gebruiken in een geneesmid-
del.Het middelzouergerkun-
nen zijn dan dekwaal. Dat zei
prof. A.J. Zucherman van de
Londense school voor hygie-
ne en tropische ziekten don-
derdag inLonden aan het slot
van een internationaal
congres over degevolgenvan
aids.

Dr. B. N'Galy van hetcentrale
informatie-bureau in deZairese
hoofdstad Kinshasa zei donder-
dag datminstens een derde van
de ziekenhuis- bedden in zijn
land bezet wordt door aids- pa-
tienten ofseropositieven. De Af-
rikaanse landenhebben lang ge-
aarzeld voor zij met ditsoort ge-
gevens tevoorschijn kwamen,
omdat ze bangwaren dat de we-
reld hun deschuldzou geven van
de aids- epidemie. Volgens Van
Wijngaarden ishet deverdienste
van de wereld- gezondheids- or-
ganisatieWHO datdeAfrikaan-
se landen die schroom hebben
overwonnen. "De WHO staat
vooraan in het bevorderen van
de internationale samenwer-
king. Zij heeft deAfrikaanse lan-
den over de drempel getrokken
en datis goed, omdatdeepidemie
alleen te bestrijden is als alle
landenbereid zijn totopenheid",
aldus Van Wijngaarden.

aids- probleem steeds gecompli-
ceerder wordt: "zelfs als men in
staat zou zijn de huidige aids-
epidemie op te lossen, zijn wij er
nogniet.Wij wetennu dater ten-
minstenogeen verwantvirusac-
tief is". Een lichtpuntje vindt
VanWijngaarden deinternatio-
nale samenwerking bij de be-
strijding van de aids- epidemie:
"Dit luidt een hele nieuwe fase
in. Wekunnen nu lerenhoe jeop
wereldschaal volkgezondheids-
problemen moetbenaderen".

Opvallend noemt Van Wijn-
gaarden het dat de Afrikaanse
landen in Londen voor het eerst
met concrete cijfers zijn geko-
men over de verspreiding van
het aids- virus in Afrika. De epi-
demie verspreidt zich daar, an-
ders dan in Europa en de Vere-
nigde Staten, vooral via hetero-
seksueel contact. Het aantal
slachtoffers in Afrika is danook
vele malen groter dan dat in het
westen.

KRALENDIJK - Momenteel
verblijft opBonaire draEstreUa
Vidal deRivas, coördinatrice
van de export van overheids-
bedrijven in Venezuela. In haaf
gezelschap reist mee de heer All
del Volle, verkoopmanager van
het bedrijfCVG Siderurgica del
Oricono CA. Beide Venezolaan-
se vertegenwoordigers willen dé
markt op Bonaire evalueren ten
aanzienvan deeventuelelevering
van constructie- en bouwmateri-
alen. Woensdagmiddag had dra
Estrella Vidal reeds een bespre-
king met de minister van Ont-
wikkelingssamenwerking, ing'
Franklin Crestian, terwijl don-
derdagmorgen een bespreking
volgde met deKamer vanKoop-
handel én de Vereniging Be-
drijfsleven. Tenslotte werd een
vergadering belegd met de
hardware- bedrijven op Bonaire
en daarbij waren de vertegen-
woordigersuitgenodigd van Val-
mers Agencies, Emerenciani
Hardware, General Store en het
vervoers- bedrijfvan deIsidel.

Foto: de bijeenkomst van de
Venezolanen met hetbestuurvan
de Vereniging van Bedrijfsleven
vlnr voorzitterEvertPiar,AU del
Valle, Zulay Knuf, dra Estrella
VidaldeRivas enPapaLucia-

Fuhuso 2000
met lezingen
voor jeugd

WILLEMSTAD —Nu dekar-
navalsdrukte achter derug is,
betekent datnietdat dejeugdor-
ganisatie Fundashon Hubentut
Sosial 2000 (Fuhuso 2000) stil
blijft zitten. Deze organisatie
sleepte alskarnavalsgroep maar
liefst twee prijzen indewachten
gaat nu onverminderd door met
het programma voor 1988.

Op 28,29,30 en31 maart wor-
den lezingen georganiseerd voor
kinderen tussen detienen veer-
tien jaar.Op 4,5,6en7aprilwor-
den dezelfde onderwerpen be-
handeld voor jongeren tussen de
15 en 18 jaar.De onderwerpen
zijn: drugsmisbruik, sexualiteit
en dewaardevan studeren.Deel-
name aan de lezingen is gratis.

Op 27 maart wordt bovendien
een "Vader en moeder Fuhuso
1988" verkiezing gehouden. De
entree bedraagt 7,50 gulden. De
kaartjes zijn verkrijgbaarbij het
SSK-gebouwvan acht tot twaalf
uur 's morgens en van twee tot
vijfuur's middags.

Fuhuso 2000 kondigt boven-
dien aan dat in de grotevakantie
een 'vakantieplan' georgani-
seerd wordtwaarbij dekinderen
gedurende 1 week in 'San Fer-
nando' zullen logeren. Dekosten
bedragen 125gulden perkind.

De piloten meldden dit bij de
luchtverkeers- leiding, die een
plan beraamde. De kapers werd
opde mouwgespelddathet vlieg-
tuigvan nieuwebrandstofmoest
worden voorzien om aan hun eis
te voldoen. Er werd gezegd dat
het toestel in het Finse Kotka
zou landen. In plaats daarvan
werd het aan de grond gezet op
een militair vliegveldbuitenLe-
ningrad, waar een commando-
eenheid in gereedheid was ge-
bracht. Na vruchteloze onder-
handelingen drong die eenheid
vanuit decockpit het toestelbin-
nen, waarop de terroristen, al-
dus TASS, het vuuropenden.

De kapers brachten ook ex-
plosieven dieachterin hetvlieg-

Ricardo Elhage
preases FeBeKo

WILLEMSTAD—DeFeße-
Ko (Federashon Beisbol Kor-
sow) heeft gisteravond een
nieuwe president gekozen.
Ricardo Elhage werd meteen
stemverhoudingvan 54-48 ge-
kozen als voorzitter van de
bond. Zijn tegenstander was
Clovis Lodewijks.

Het was detweede stemming.
Enige dagen daarvoor werd er
ook een voorzittergekozen. Toen
werd Clovis Lodewijks alsvoor-
zitteraangewezen met een stem-
verhouding van 47-46, maar de
verkiezing werd wegens onre-
gelmatigheden ongeldig ver-
klaard.

LENINGRAD — De
dinsdag uitgevoerde kaping
van een Sovjet- Russisch
vliegtuig is het werk geweest
vanelfleden van een gezin uit
Siberië, die naar het westen
wilden. Vijf van hen vonden
de dood toen een commando-
eenheidinLeningradeen ein-
de maakte aan dekapingsac-
tie. Ook een stewardess en
drie passagiers verloren het
leven, zo meldde het officiële
persbureau TASS.

Zeven broers uit het gezin
Ovetsjkin vormen een bekend
jazzbanduit Irkoetsk.Daar ging
de groep aan boordvan deToepe-
lov-154 die met 167 passagiers
aan boord een binnenlandse
lijnvlucht maakte via Koergan
naarLeningrad. Twee uurna het
vertrek werd een stewardess
overmeesterd. Onder dwang
overhandigde zij een briefje aan
de piloot waarin werd geëist dat
hijkoers zou zetten naarLonden
ofergensandersinwest- Europa.
Anders zou het toestel met alle
passagiers worden opgeblazen,
zo meldde ook de Sovetskaja
Rossia.

WILLEMSTAD — Opnieuw
vindt er een zwaar transport
plaats voor deK.A.E.. Aanstaan-
de zondag omstreeks 07.00 uur
begint vanaf het Isla-terrein het
vervoer van onderdelen voor de
uitbreidingvan deturbineenke-
tel. Een trailer met een gewicht
van 47 ton, een lengte van 7,30
m,een breedtevan 6,30men een
hoogte van 5,60 zal devolgende
route nemen: Post VI, Schotte-
gatweg West, Nijlweg, Frater
Radulphusweg, Weg naar Wel-
gelegen, Van Éyck van Voort-
huizenweg en Rector Zwijsen-
straat. Op het gedeelte tussen
Post VIen dekruising FraterRa-
dulphusweg zal dit transport
plaatsvinden over de zuidelijke
rijbaan van de Schottegatweg
West en deoostelijkerijbaan van
de Nijlweg.

De politie adviseert wegge-
bruikers gedurende de
ochtenduren deaangegevenrou-
te te mijden.

Zwaar transport

Ook zag de NVP graag dat
vanuit de overheid hulp ver-
leendwordt. De twee stichtingen
Yubia Bendita en Yabi diLiber-
tat hebben plaats voor respec-
tievelijk twintig en zeven perso-
nen. Pas na een begeleiding van
zes maandenkan een nieuwebe-
woner opgenomen worden. "En
dat steekt af tegen de ongeveer
drieduizend mensen (waaronder
verslaafden) die metpsychische
storingen rondlopen", aldus de
politicus.

Mevrouw Peternella onder-
kent de urgentie van het tekort
aan opvang voor vrouwelijke al-
coholisten en drugsverslaafden
en het gevaar om gemakkelijk
totprostitutie over te gaan.Van-
uit de stichting San Vincente is
reeds contact opgenomen met de
vrouwenbeweging om te zoeken
naar mogelijkhedenvoor opvang
voor vrouwen. De commissie ge-
zondheidszorg van het Overle-
gorgaan Vrouwenzaken zal zich
daarmee bezig gaan houden.

Eerder deze maand bezocht de
eilandsraad opvangcentra voor
verslaafden. Volgens Peternella
overweegt haar partij (NVP) in
de vergadering van de ei-
landsraad de wenselijkheid van
subsidie ter sprake te brengen.
De bestaande instellingen moe-
ten nurondkomen van donaties
of van het innen van de onder-
stand van de bewoners van het
centrum.

Opvang bieden aan
verslaafde vrouwen

WILLEMSTAD — De vrou-
wenbeweging opCuracaowil
zich inzetten voor de realisa-
tie van opvang voor verslaaf-
de jonge vrouwen. Dit zegt
NVP-fractielid Peternella-
Pieters Kwiers. In dekomen-
devergadering van het Over-
legorgaan Vrouwenzakenzal
ondermeerditpuntaan deor-
dekomen.

PietenKwiers:

ZATERDAG 12 MAART 1988AMIGOE14

JUNGLECOMMANDO VROEG VAN DEN BROEK OM HULP
Tweede Kamer-commissie weet van niets
Christelijke Kerken Suriname
geheim contact met Brunswijk

E__=A R rVA=EE
ALGEMENE REKENKAMER N.A.

is een onafhankelijk controle-orgaan, dattot taak heeft onderzoekte doen
naar:— hetfinancieel beheervan de Landsoverheid, deEilandgebiedenCura-

cao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius;— de efficiënte werking en de effectiviteit van het beleid van genoemde
overheden.

Voor de uitvoering van deze taak bestaan er bij de A.R.N.A. vakatures
voor:

A. Registeraccountants
B. Medewerkers metcontrole-ervaring
In aanmerkingkomen kandidaten met de volgende opleidingen:
Ad A. Voltooide opleiding tot registeraccountant
Ad B. — N.I.v.R.A. t/m algemeen deelen studerend voorA.O.— Doctoraal examen bedrijfseconomie— H.E.A.O.AA, RA of BE— M.O. Handelswetenschappen— M.O. Boekhouden— S.P.D.— Gemeente Financiën I en II of H.F.B.A.

Geboden wordt:— salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring en vol-
gens de geldendelandsregeling;— dienstverbandvoor3 of 5 jaar;— socialevoorzieningen;

Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectie proce-
dure.
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van eenrecente pasfoto en een curri-
culumvitae,voor 1 april 1988terichten aan de Voorzittervan deAlgemene
Rekenkamer NederlandseAntillentel.: 611080-613595, FortAmsterdam,
Willemstad, Curacao.

*Ronnie Brunswijk, voorop, met
de leden van het jungle- com-
mando in hetgrensgebied tussen
Suriname en Frans Guyana.



Progreso

ANGSTSYNDROOM
Velen zijn zich echter niet be-

wust van hun gebrek, en aange-
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DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen voor heteilandgebiedBONAIRE ingaande 14maart 1988.
verpakking kleinhandel consument

koffie
CCONA INSTANT

Rood 12/50gr. f. 32,73 f. 3,03—1.0,21
Rood 6/200gr. t. 53,53 f. 9,90—1.0,73
Goud 12/50gr. f. 37,38 f. 3,46—1.0,23
Goud 6/200gr. f. 65,58 f. 12,13—f.0,91
Decafé 12/50gr. f. 36,26 f. 3,35—1.0,24
DOUWE EGBERTS
ROASTED
Aromarood 24/250gr. f. 86,90 f. 4,02-^1.0,26
Select zilver 24/250gr. f. 88,64 f. 4,10—1.0,27
Piazza Expresso 12/250gr. f. 49,90 f. 4,62—1.0.28
MoccaRoyal... 12/250gr.. f. 47,02 f. 4,35—f.0,27
Decafé 12/250gr. t. 47,17 f. 4,36—f.0,28

Thee
PICKWICKceylon 24/20x4gr. f. 41,88 f. 1,94—f.0,19

40/100x2 gr. f. 252,70 f. 7,01—f. 0,70
chinablossom 12/20x2gr. f. 16,62 f. 1,54—1.0,19
teaforone 24/20x1.5gr. f. 26,66 f. 1,23—f.0,19

ceylon 24/20x2 gr. f. 28,03 1. 1,30-f.0,32

Margarine
MAVESA 24/1/2kg. f. 34,29 f. 1,59+f.0,80

1/2kg. f. 34,29 f. 3,17+f. 1,59

Suikor
DOMINOwit 30/2lbs. f. 32,22 f. 1,16+f.0,05

wit 12/5 lbs. f. 30,15 f. 2,71+10.11

De eerstvolgende publikatie geschiedtop 21 maart 1988.

Vóór informatieover hoogsttoelaatbareprijzen gelievetel. 8960opte bellen.

De Ministervan Handel,
Industrie enWerkgelegenheid,
DRS. M.DE CASTRO

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen voor heteilandgebiedBONAIRE ingaande 14maart 1988.

verpakking kleinhandel consument
Thee
CROWNTEA 96/25gr. f. 139,24 f. 1,61 R

48/50 gr. f. 135,78 f. 3,14 R
24/100gr. f. 133,62 f. 6,18 R

Rijst
SUNSET
wit 30/2I-S. f. 47,35 f. 1,74+f. 0,57
wit 12/5 lbs. f. 46,94 f. 4,30 +f. 1,44
wit 6/10 lbs. f. 46,69 f. 8,56 +f. 2,88
wit 3/20 lbs. f. 46,59 f. 17,08+f. 5,78
bruin 30/2lbs. f. 49,46 f. 1.81+f. 0,59
bruin 12/5 lbs. f. 48,87 f. 4,48 +f. 1,36
bruin 6/10 lbs. f. 48,90 f. 8,97 +f. 2,73
ALESIE
wit 30/2 lbs. f. 47,35 f. 1,74+f. 0,29
wit 12/5 lbs. f. 46,94 f. 4,30 +f. 0,74
wit 6/10 lbs. f. 46,69 f. 8,56 +f. 1,51
wit 3/20 lbs. f. 46,59 f. 17,08 +f. 3,07
wit 1/22 lbs. f. 17,05 f. 18,76 +f. 3,39
wit 1/44 lbs. f- 33,79 f. 37,17 +f. 6,58
wit 1001-S. f- 72,32 f. 78,11 + f. 13,56

1/2kg. f- 0,88 +f. 0,16
bruin 60/400gr. f- 47,88 f. 0,88 +f. 0,16
bruin 30/2lbs. f- 49,46 f. 1,81+f. 0,31
bruin.. ...12/5 lbs. f. 48,87 f. 4,48 +f. 0,65
bruin 6/10 lbs. f. 48,90 f. 8,97 + f. 1,34
bruin 3/20lbs. f. 48,03 f.17,61+f. 3,09
bruin 1/22lbs. f. 17,58 f. 19,34+f. 3,42
bruin 1/44lbs. f- 34,69 1.38,16 + f. 6,44
bruin 100 lbs. f. 74,36 1.80,31 + f. 13,39

1/2kg. f. 0,91 +f. 0,15

CARIBE
bruin 30/2lbs. f. 49,46 f. 1,81+f. 0,59
bruin 12/5lbs. f. 48,87 f. 4,48 + f. 1,36
bruin 6/10 lbs. f. 48,90 f. 8,97 + f. 2,73
bruin 3/20 lbs. f. 48,03 f. 17,61+f. 5,19

"bruin 100lbs. f. 74,36 1.80,31 + f.29,13
1/2k9- f. 0,91 +f. 0,33

wit .....30/2 lbs. f. 47,35 f. 1,74+f. 0,58
wit 12/5 lbs. f. 46,94 f. 4,30 +f. 1,44
wit 6/10 lbs. f. 46,69 f. 8,56 +f. 2,88
wit 3/20 lbs. f. 46,59 f. 17,06 +f. 5,78
wit 100lbs. f. 72,32 f. 78,11 + f. 29,20

1/2kg. f. 0,88 +f. 0,33

RAYAAZUL \
wit 30/1 lbs. f. 24,85 I. 0,90 + f. 0,18
wit 30/2 lbs. f. 47,63 f. 1,72+f. 0,36
wit 12/5 lbs. f. 47,23 f. 4,26 +f. 0,90
wit 6/10lbs. f. 46,98 f. 8,46 +f. 1,79
wit 25lbs. f. 19,53 f. 21,48+f. 5,12
wit 50 lbs. f. 38,65 f. 42,52 +f. 9,89
wit 100 lbs. f. 74,12 1.80,05 + 1.19,71

1/2kg. 1. 0,91 +1. 0,23
bruin 30/1 lbs. f. 26,71 f. 0,97 +f. 0,18
bruin 30/2lbs f. 49,75 f. 1,79 +f. 0,36
bruin 12/5 lbs. f. 49,16 f. 4,44 + 1. 0,82
bruin 6/10lbs. f. 49,19 f. 8,88 + f. 1,65
bruin 25lbs. f. 20,14 1.21.71 + f. 4,52
bruin 50 lbs. f. 39,68 f. 42,81+f. 8,51
bruin 100 lbs. f. 76,20 1.81,00+f. 16,75

1/2kg. >" 0,93+f. .20

Suiker
RED PATH 20/1 kg. f. 31,42 f. 1,70 +f. 0,11

10/2kg. f. 28,38 f. 3,07 + f. 0,26
Voor informatie over hoogst toelaatbareprijzen gelievetel. 8960 opte bellen.

IDeMinister van Handel,
Industrieen Werkgelegenheid,
DRS. M. DE CASTRO

AGENDA
BONAIRE

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewonestukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur -HotelBonaire.
Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
"otary:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:°800-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

WUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingniervangelieve contactopte nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
S'uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur teHincon.

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

J-W: openingstijden slachthuis maan-dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--]|oo uur en donderdag en vrijdag van"e-00-l 1.00/11.30-14.30uur.
'13 maart)
STUDIEDAG: 08.00-16.30 uur met als the-
k lJ_7°ekomstwilkcentra'"Buurtcentrum Ni-

SPORT
MINI-REGATTA (Bonaire Sailing Asso-
c>ation): 10.00+14.00uur startwedstrijden
'LacbaaiteSorobon.

'""30 uur Azteca vs Heineken - Vera«m.
10.30uurR edDevil vs 81.Fabriek -Li-

"^maart)"ERGADERING: 16.00 uur voor de ledenan volleyclubsTigers enAguilas- Bonaire-aanse SportFederatie- terrein.

"MBernarduskerk Kralendtfk:[jagelijks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

Antriol:
JJa9elijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

Jj^dovicuskerkRincon:ua9elijks, ook zondag, 19.30uur.
doorgeven

"»» mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kayaa <Sque4.

context van activiteiten, die zo-
wel het individu als de ge-
meenschap beïnvloeden. KRALENDIJK - Vrijdag-

middagheeft decarnavals- com-
missieonder voorzitterschap van
José Mariana een bezoek ge-
brachtaangezaghebbermrGeor-
ge Soliana.Bij die gelegenheid
heeft degezaghebber devoorzitter
van decarnavals- verenigingeen
waarderings- certifcaat over-
handigd. Ook de andere leden
van de commissie kregen het-
zelfde certificaat.

Foto: vlnr degedeputeerde van
Cultuur, Carmo Cecilia, gezag-
hebber mr George Soliana, voor-
zitterMarianaen debeide overige
bestuursleden Felix Thomas en
Elmosa Charles.

Prof. Bedacht zegt terug te
zienop een zeergeslaagde missie
in Caracas, mogelijk gemaakt in
samenwerking met de consul
van Venezuela op Bonaire, me-

Het audi- onderzoek in Cara-
cas heeft danook opditpunt een
resultaat opgeleverd dat te ver-
wachten viel: tachtig procent
van de geënquêteerden zei van
mening te zijn dat eenieder die
muziek wil gaan studeren, een
medisch attest moet overleggen,
waaruit de gezondheids- toe-
standblijktvan het gehoor.

MEDISCH

Prof. Bedacht is van mening
dat niet alleen de medische as-
pecten van het muziek- onder-
wijs aandacht verdienen, doch
ook depscychologische en socia-
le, omdat de muziek- student
niet geïsoleerd leeft met zijn of
haar instrument, maar het mu-
ziek- gebeuren ondergaat in de

zien ook de muziek- pedagoog
vaak niet geschoold is in specia-
listische auditieve diagnose,
verloopt het lot van zulke leer-
lingen meestal volgens een ge-
ijkt patroon: ze verlaten de mu-
ziek- school meteen traumatisch
stempel, wat kan leiden tot een
zorgwekkend en chronisch
angst- syndroomop het stukvan
demuzikale beleving.

Prof. Bedachtheefteen moder-
ne vorm toegepast van zelf-
werkzaamheid van zijnpubliek,
waaronderdeelnameaaneen ge-
hoortest op basis van stemvork-
proeven. Ook heeft de uitBonai-
re afkomstige audio- consulent
een audio- enquête verricht op
het Nationale Jeugd- conser-
vatorium van Caracas, en dere-
sultaten daarvan meteen be-
kend gemaakt onder de aanwe-
zigen.

KRALENDIJK — Daartoe
officieel uitgenodigd, heeft
prof.Rudy Bedachtvan 6tot9
maart Caracas bezochtom al-
daaraan driemuziek- institu-
ten voordrachten te houden
over het verschijnsel en de
consequenties van auditief
geweld (lawaai) in de samen-
leving, met speciale referen-
tie aan de invloed daarvan op
het muziek- onderwijs. Voor
deze voordrachten bestond
grote belangstelling, zowel
van de zijde van muziek- pe-
dagogen als van dito stu-
denten.

Strafvonnis Juan J.
Ingezonden

Men was het voorts eens met
prof. Bedacht, dat de schooljeugd
audiologisch moet worden on-
derzocht, met het doel een beeld
tekunnen verkrijgenvan het ge-
zondheidspeil van hetgehoor,zo-
dat passende maatregelen kun-
nenworden genomeningevallen
waar dit dringend noodzakelijk

Bedoeld audio- onderzoek
heeftuitgewezen, dat53%van de
ondervraagden dagelijks ge-
plaagd wordt door lawaai, waar-
van zestig procent afkomstig is
van het openbaar verkeer, en 67
procent van plaatsen, bestemd
voor openbare recreatie, zoals
strandenen discotheken.Van de
geënquêteerden was niemand
van mening dat voorlichting
over schadelijke invloeden van
lawaai, via de massa- media
(krant, radio, tv) voldoende kon
worden genoemd, terwijl tachtig
procent de wens te kennen gaf
dat voorlichting op dit gebied
dientte worden geïntensiveerd.

Het is de eerste keer dat zon
specialistische enquête daar
werd verricht, en het was dan
ook bijzonder stimulerend de
commentaren te vernemen van
zowel muziek- pedagogen als
studenten.

ENQUETE

Echi Pourier Als derechter niet zegt waar-
om de aangevoerde argumenten
volgens hem niet steekhoudend
zijn, maakt hij van het recht op
'fair trial' een lachertje. Ben ik
mij er nietvanbewustdat ereen
regel van ethiek bestaat die het
de advocaat verbiedt om pu-
bliekelijk zijn mening te geven
over een nog niet in kracht van
gewijsde gegaan vonnis! Jawel!

Maar er is evenzeer eenregel
van ethiek die ieder mens de
plicht oplegt te protesteren te-
gen grondrecht- schendingen!
Deze tweede regel weegt in casu
zwaarder. Het gaat om onze
rechtspleging! Die behoort recht
te zijn. En waar diekrom is, be-
hoort de advocaat te spreken!
Gisteren was het Juan J., van-
daag ben ik het, morgen bent u
het!

MRM. BIJKERK
Bonaire

Naschrift Redactie:
Mr MichielBijkerk is ad-

vocaat op Bonaire. Hij
werd onlangs voor één
week als advocaat ge-
schorst, omdat hij in een
krante- interview beledi-
gende uitspraken zou heb-
ben gedaan aan het adres
van het Openbaar Minis-
terie.

Over zijn hierboven af-
gedrukte 'ingezonden
brief zei Bijkerk vanmor-
gen: "Ik acht dekans niet
uitgesloten, dat dit op een
straf- sanctie zal uitlopen
van de zijde van het Open-
baar Ministerie. Het is
mogelijk, dat mijn mening
geïnterpreteerd wordt als
een belediging van de
rechterlijke macht. Maar:
bewijs dat dan. Ik heb echt
geen zin om te gaan zitten
'brommen. Vandaar, dat
ik dit stuk toch heb ge-
schreven,omdatikvan me-
ningben, dater geen onzin
in staat".

Tot slotzeiBijkerk: "Een
rechter moet niet geres-

Eecteerd worden, omdat
ij eenrechter is.Neen,om-

dathij een mensis, diezijn
werk goed moet doen".

Bijkerkzalbinnen nietal
te lange tijd terugtreden
uit de advocatuur. Hij
wordt juridisch adviseur
van hetBestuurscollege op
Bonaire.

omkleed wordt. En de motive-
ring moet de beslissing kunnen
dragen! Anders staat de weg
open naar oncontroleerbare wil-
lekeur. En hoe kan men beroep
aantekenen tegen een dergelijk
vonnis? Er staat immers niets
anders in dan dat derechter
vindt dat het bewijs geleverd is,
en dat er ter terechtzitting niets
is aangevoerd, dat de strafbaar-
heid van debeklaagde zou kun-
nen opheffenofuitsluiten.

Tachtig procent van de onder-
vraagden was van mening dat
pedo-audiologisch ondrzoek (dus
van kinderen) zéker dient te ge-
schieden op de basisschool, ter-
wijl er ook werd betoogd dat
reeds op dekleuterschool zon
medisch onderzoek dient te ge-
schieden. Tijdens zijn voor-
drachtenheeftprof.Bedacht uit-
voerig stil gestaanbij de auditie-
ve situatiein hetmuziek- onder-
wijs. De audio- consulentbracht
ondermeernaar voren,datdege-
nen die muziek studeren en via
herhaaldelijke frustraties tot
mislukking zijn gedoemd, niet
dom behoeven te zijn, of talent
missen,maar datzijgehandicapt
worden door slechthorendheid
en soms ook één-origzijn, datwil
zeggendoof aan één oor.

ONDERZOEK

KRALENDIJK — In het offi-cie orgaan van de Stichting
ir, O)PeSO Antivano (psA> wordt

net maartnummer Progreso
besteed aan het over-een van de Bonaireaanse on-derwijzeres Echi Pourier. Dezenderwijzeres, afkomstig uit

Jincon, verbleefal jarenin Ne-
rland, waar zij onderwijs gaf,

sfe aï ,ïevens veel aandacht be-idde aanhet welzijnvan dein
wonende Antillia-an. Volgens Progreso was Echi

v_ Uïvier een van de oprichters
le ? Mosaico, waarvanzij ook ve-
wa^n11 **c Penning- meesteres«s.Daarnaast had mej.Pourier«gvele anderefuncties. Veleja-
W ,aJ ziek werd- SafziJles in.er, vak Papiamentu in het An-
WlaxaTnse clubgebouw in Heer-
taaW i

St haar volledige dag-
oot i onderwijzeres werktezij
St,,ja s ment°r bij de stichting
a uaie" commissie Nederlandse
W l ,n in Den HaaS- Ook vo°r
E^^hjke instellingen deedPourier hetmogelijke,
g bekend ismej. Pourier oponaire begraven. Zij was een*uster van hethoofdvan dePapaVP^esschoolUrba Pourier en delrecteur van de Scholen- ge-genschap Bonaire (SGB)Rolly
r°urier.

MILAAN — De 66- jarige graaf
Borletti, ex-president- directeurvan
de firma Valsella Meccanotecnicain
Brescia is door justitie in staat van
beschuldiging gesteld en heeft hui-
sarrest gekregen i.v.m. internatio-
nalewapenhandel. Hij zou mijnenen
wapens naar het Midden- Oosten
hebbengeëxporteerden wapensvoor
hetterrorisme in Europa hebben in-
gevoerd.Defamilie Borletti heeftal-
tijd schuld ontkend.

AANKONDIGING
B. exploit van de 8ste maart 1988, waarvan een afschrift is
9elaten aan deE. A. HeerOfficiervan Justitiebij hetGerecht
"_J Eerste Aanleg, standplaats Bonaire, heb ik, Prospero
Guillermo Silberie, ten verzoeke van ALBERTINE CLARI-
TA WOODLEY, wonende te Rotterdam, Nederland, aan
PETER VAN DUYN, zonder bekende woon- of ver-
b|ijfplaats in het Koninkrijk derNederlanden,

BETEKEND:
©en verzoekschriftmetdaarop de doorZ.E.A. HeerRechter
[h Eerste Aanleg, zittingsplaats Bonaire, gesteldebeschik-
Kln9 van de4de maart 1988, alsmede een opgemaakt pro-
ces-verbaal van de8ste maart 1988,houdende MARITAAL
°ESLAG, als in voormeld exploit omschreven.

De deurwaarder voornoemd,
P.G. Silberie.

Zo doetmen dat.Namens mijn
cliënt heb ik uitvoerig beargu-
menteerd dat hem art. 167asub
1° en niet art. 167asub 2° had
moeten worden tenlastegelegd
(verschil in strafmaximum res-
pectievelijk zes maanden en zes
jaar). Indien de rechter meent,
datmijnverscheidene argumen-
ten geen hout snijden, waarom
zegthij dannietwaaromzij geen
hout snijden? Wijs me dan te-
recht met een goed doorwrocht
contra- argument! De rechter
heefter meer dantwee maanden
detijdvoor gehad! Maarneen,hij
zegt slechts dat "uit het onder-
zoek ter terechtzitting geen fei-
ten of omstandigheden aan-
nemelijk geworden zijn die be-
klaagdes strafbaarheid zouden
opheffen of uitsluiten". De
rechter zal ditweleengoedbear-
gumenteerd en gemotiveerd
vonnis vinden. Ik denk daar an-
dersover. Ik heb naar voren ge-
bracht, dat verscheidene
grondrechtenvan mijncliëntJu-
an J.met voetengetredenwaren.

Ik heb genoemd:
a. dathij negen dagen achtereen
in een lucht- en lichtdichte cel
opgesloten is geweest;
b. dat het hem moeilijk is ge-
maakt om medische behande-
lingtekrijgen;
c. dathet beide raadslieden
moeilijk is gemaakt met hem te
spreken;
d. dat het hem in eerste instan-
ties onmogelijk is gemaaktom
brieven te wisselen met zijn
raadsman.

Het vonnis zwijgt hierover in
alle talen.

Echter, kan onder genoemde
omstandigheden realiter volge-
houden worden dat detegen Ju-
an J. gebruikte bewijsmiddelen
rechtmatig verkregen zijn? Als
derechter meentvan wel, waar-
omgeefthij dannietaanwaarom
het bewijs wèl rechtmatig ver-
kregen is? Alweer, wijs me dan
terecht met een goeddoorwrocht
contra- argument!

Menzou tochvan derechterlij-
ke macht mogenverwachten dat
zij, meer dan welke andere in-
stantie ook, ervoor waakt dat de
mensenrechten in ons land ge-
respecteerd worden! Waarom
was derechterlijke macht zo ge-
preocupeerdommijopdevingers
te tikken? En waarom heeft zij
niet meteen een grondig en on-
partijdig onderzoek gelast naar
de genoemde grondrecht- schen-
dingen?

Het vonnis inkwestie is we-
zenlijk nietgemotiveerd. De 'mo-
tivering" bestaat uit enkele
standaard- volzinnen waarin
geen enkelargumentbesloten is.
Hetvonniszelfschendtart. 6 van
het Verdrag vanRome, welk ar-
tikel een ieder hetrecht op 'fair
trial' (eerlijke berechting) ga-
randeert. Elementvan 'fairtrial'
is het vereiste, dat derechterlij-
ke beslissing met redenen

verschijnen. "Well", zei hij. "I
fixed his ass!"

NA MEERDAN twee maanden
wachten weten ik en mijncliënt
Juan J. (en zijn familie), dan
eindelijk waarom hij opgesloten
is. Althans, toen ik het strafvon-
nisontving(9 maart1988), dacht
ik dat wij, de overwegingen en
reden gevende feiten die lo-
gischerwijze tot een veroorde-
lend dictummoeten leiden, daar-
in te lezenzoudenkrijgen. Ik heb
onmiddellijkgetrachthetvonnis
met mijncliënt tebespreken. Af-
gezien van het feit, dat er wel
drie bewakers om ons heenston-
den, viel er echter nikstebespre-
ken. Het 17 pagina's tellende
vonnis is namelijk 17 pagina's
lucht!

Over de vraag, of het mijn
cliënt tenlastegelegde feit te-
recht geacht kon worden bewe-
zen te zijn, zal ik mij maar met
één enkele opmerking uitlaten.
Deze kant van de zaak is (in on-
derling overleg tussen ons) be-
licht door mijn collega mr H.W.
Braam Jr. Indien hij zulks ver-
standig acht, ligt het opzijn weg
daaruitvoeriger op integaan. Ik
volsta daarom met tezeggen, dat
derechter in het vonnis op geen
enkele wijze heeft aangegeven
waarom hij het tenlastegelegde
feit bewezen acht.

De 17 pagina'svan het vonnis
doen vermoeden, dat er in het
vonnis ietsgezegdwordt. Welnu„
niets daarvan! Na een stand-
aard- inleiding wordt de tenlas-
telegging woordelijk geciteerd
(drie pagina's). Vervolgens wor-
den acht bewijsmiddelen letter-
lijk geciteerd (twee verklarin-
genvan Juan J., eenverklaring
van de politie zelf, een verkla-
ring van een medebeklaagde,
een verklaring van een getuige
en drie aangiften). Wij zijn dan
inmiddels op gagina 15. Nog
steeds geen enkel waarom! Nog
steeds niets nieuws! En als men
dan denkt dat ditwaarom daar-
navolgt, danheeftmen hetweer
mis. Onderaan blz. 15 staat de
eersteopmerkingvan derechter,
luidende: "Door de inhoud van
vorenstaande bewijsmiddelen,
en de daarin vervatte redenge-
vende feiten en omstandigheden
acht het gerecht wettig en over-
tuigend bewezen, dat de be-
klaagde het tenlastegelegde
heeft begaan, "

Er was eens een Amerikaanse
rechter die vertelde dat een be-
klaagde debrutaliteit hadgehad
om in zijn T-shirt voor hem te

Daarna volgt het gedeeltevan
de tenlastelegging, dat de
rechter bewezen acht en wij zijn
inmiddels beland op pagina 16.
Daar staat dan (de tweede op-
merking van derechter), dat hetbewezene strafbaar is op grond
van art. 167aaanhef en sub 2°
WySrNA en voorts nog, dat debeklaagde deswege strafbaar is"zijnde uit het onderzoek ter te-
rechtzitting geen feiten ofomstandigheden aannemelijkgeworden, die beklaagdes straf-baarheid zouden opheffen of uit-sluiten".
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Wij voelen ons getroost door de vele blijken
van medeleven ondervondenbij het overlijden
en begrafenis van onze geliefde

Telmo Rolando Antonio de Palm
RO

Voor zijn zielerust zullen H. Missen worden
opgedragen op maandag, 14, dinsdag, 15 en
donderdag, 17 maart a.s. om 7.00 uur p.m. in
dekerk van Jan Doret.

Mevr. de Weduwe
Jorina dePalm-van Riemsdijk
en familie
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Voordrachten over lawaaioverlast in Caracas

Prof. Rudy Bedacht terug van
congres met concrete gegevens

vrouw Cristina Garcia de
Metsch.



HANOI — Vo Van Kiet is vrijdag
benoemd tot waarnemend premier
van Vietnam na de plotselinge dood
van premier Pham Hung donderdag.
Vo Van Kiet is net als de overleden
premier geboren in het zuiden van
Vietnam. Hij was tot dusver eerste
vice- premier .belast met econo-
mische zaken. Hij is sterk voorstan-
dervan de onlangs aangenomen wet
opbuitenlandseinvesteringenen het
bevorderen van het toerisme.
Waarschijnlijkwordt hij doordepar-
tij, die deteugels in handen heeft, tot
premier benoemd.

Inhetkader van een algemeen
pakket van economische en mo-
netairemaatregelen was halffe-
bruari onder meer het mini-
mum- salaris flink verhoogd
maar ook de prijzen van de le-
vens- noodzakelijke artikelen
warenbij die gelegenheidaange-
past, in sommige gevallen met
honderd procent. Volgens de
vakbond waarbij het bouwvak-
personeel is aangesloten namen
tienduizend arbeiders aan de
staking deel. Het Sandinistische
partijblad Barricada meldde
echter dat de staking een mis-
lukkingwas geworden.

MANAGUA — Aan een sta-
kings- actie in de Nicaragu-
aanse bouw- wereld hebben
zon tienduizend werknemers
deelgenomen. Men protes-
teerde daarmee tegen een
nieuwe salaris- regeling wel-
ke door de Sandinistische
regering was opgelegd.

LECLOc^^fa^r VRAAGTJ^^0""appartement
TE HUUR

in goede buurt
voor de periode van 2 jaar.

Tel.: 72474 of 625666

A Join the winning team! """"lr\T Hier is Uw kans. /^^/^----:=a~*^,
\ TE KOOP EEN UNIT >^^s )
\ IN TROPICAL MALL C_T wfK
v^Kom en joinBaskin Robbins, Valco, * \-S J\

Checkpoint Cafe, Tropical Salad in \ \ /_^A
een sfeervolle drukke lokatie. ( JT—^-^HZ \Voor inlichtingen: \

Tel.: 73849
Gaarne alleenserieuzegegadigden. i**B^»

BEKENDMAKING
Setel N.V. maakt bekend dat op a.s. zondag 13
maart bepaalde

onderhoudswerkzaamheden
verrichtzullen worden op een hoofdkabel aange-
sloten tussen de centrale Steenrijk en de
centrale Otrabanda.
In verband hiermede kunnen er belemmeringen
optreden in het telefoonverkeer tussen beide
centrales.
Setel N.V. biedt haarverontschuldiging aan voor
eventuele ongerief.

n SETEL
Servisio di telekomunikashon

MEDEDELING UNA-BIBLIOTHEEK
In verband met de verhuizing is de UNA-BIBLIOTHEEK vanaf
maandag 14 maart tot en met zondag 20 maart

GESLOTEN
Vervangende studieruimte is beschikbaar.

Unh«raM» N«^on_dl AKI» |l|
Bibliothecaris "
Drs. S.R. Cnens. i__^_,_S__SS_S-

!"<► ■♦AQ ACADEMIE VOOR BEDRIJFS-MANAGEMENT
J1..1.r_«._ «... (UUtAO N.A. Hl, TIIH _J

* Kursus: Spreekvaardigheid in het openbaar
(Public, speaking)

Aanvang : Woensdag 16 maart 1988
(vrije introduktie-les)

Duur : 17 weken (éénmaal per week 19.00 u. -
22.00 u.)

Tijd : 19.00 uur(7 üur n.m.)
Plaats : Universiteit v/d Nederlandse Antillen

Lokaal D/4.
\^ Inlichting/Inschrijving: Tel. 87216.

I_J__i_B-_-_—__■ __k JTiCHfING 'O' ÉfvQUOtBINC VAN HIT
_^^Ê^_W—\ __^L\^L\. vOO«'_E7t' ONDIROVUS ÉOV (IL

—Wm Wmmm\ ____T_l^l^V "OtC/xi^ I lil J<|>

HT____Pr Het Bestuur van de Stichting tot
Bevordering van het Voortgezet
Onderwijs, Sint Maarten

roept voor haar scholengemeenschap "Milton Peters Col-
lege" sollicitanten op voor-

H.A.V.O. Handel/Economie Iste graad
Spaans Iste graad

M.A.V.O. Handelskennis 2de of 3de graad
Spaans 2de of 3de graad
Handenarbeid
Volledig bevoegdonderwijzer(es)
metEngelsLO.
Volledig bevoegd onderwijzer(es)

M.T.S. Electro-techniek metervaring opdeM.T.S

L.T.S. Wis-en Natuurkunde3de graad
Spaans 3de graad

Sollicitatiebrieven met volledige gegevens en referentie-
adressen, zo spoedig mogelijk, doen uiterlijk vóór 1 april
1988 te richten aan het Bestuur van bovengenoemde
Stichting, P.O. Box 313, Sint Maarten, Nederlandse An-tillen.

/ " )
a.s. Zondag v.a. 11 uur

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

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

W'MONILET"I|f
Punda ?'

(M Pietermaai2o fts|
MW( Voor de ontwikkeling van W,/Mft£h Uw kind: Ed.ctief speel- 'M'
«W> goed Blue Birden PeterP«n (i-W
NÖ speelgoed. W

f De lekkerste

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie ale-
sie, nassie, bami, shrimp
special, brume bonen, etc.
kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12 uur te

Koraal Partir kav. 87N. tel.: 674103 **
dePrestobus JL

Voor alle onderhoudswerken
aan Uw huis, kantoor, etc. etc.

0.a.: Timmerwerken, lood-
gieterswerken, electra-
werken.

Voor een afspraak tel. 674771
fax. 676951

TRUPIAL INN^j^~
GROOT DAVELMRWEG 5, &-^ 4_r
Td: 78200 _>_\_V

B<e dag Specialiteitenut\onzeCuracaosche keuken
"Kuminda Krloyo"

Vandaag
Papaya stoba
(gestoofde groenteschotel)

Morgen
Kabes Ru Igra

De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op, 14 maart 1988
van 07.00 uur tot 13.20 uur
schietoefeningen worden ge-
houden op deschietbaan Hato.

Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit de kust. ,
r Fort
Waakzaamheid

Vanavond
gezellig dansen

met orkest

„The Summits"
(geen entree)

$00*
Seru di Dömi
Otrabanda
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\ Porcelein en aardewerk ■

i metCuracaose afbeeldingen]

; b,,CURAYA 1
Kin de dierentuinen bij ]

Landhuis Brievengat \

KOOPJE
2 bouwkavels voor de spotprijs

van Na’Is. 37.000.-
-gelegen in een rustige buurt.

Voor verdere inlichtingen: Tel. 79911.
■■^m________________________________________________________^^m

l ♦
♦AB Academie voor Bedrijfs-Management

XV* Jlnj».«—f "■■» CUIACAO N.«. TH. TUI» I

KURSUS: BEDRIJFS-MANAGEMENT
Aanvang kursus: dinsdag 15 maart 198819.00 uur
Informatie en inschrijving:
Maandag 14 maart van 18.00 tot20.00 uur.
Universiteit v/d Nederlandse Antillen.
Inlichting: tel. 87216

De Stichting totBevorderingvan het
Onderwijs te St.Eustatius (MAVO en LBO)

heeft voor het schooljaar 1988- 1989 vacaturesvoor de volgendevakken:

Nederlands 30 uur
Rekenen 5 uur
Handelskennis 15uur
Geschiedenis 10uur
Aardrijkskunde 6 uur
Studielessen 6 uur
Maatschappijleer 6 uur
Textiele werkvormen 11 uur
Handvaardigheid 12 uur
Tekenen 4uur
Muziek 7uur
Bouwkunde 14 uur
Wiskunde 3 uur
Natuurkunde 2 uur
Bouwkunde 14 uur Liefst metITO bevoegdheid.

Combinatie van vakken is mogelijk.
Leerkrachten metéénof meeraktesvoorbovenstaandevakken en/of in hetbezitvande akte 41b dienen hun sollicitatiesbinnen tien dagen na verschijnen in ditblad met
afschriftenvan diploma's e.d. terichten aan voornoemdeStichting,t.av dhr Ft Ber-kei (voorzitter), GoldenRock z/n, Si. Eustatius, N.A. j

*_vT^
é_\ ___% BOUWBEDRIJF A.W.Afl _W LENDERING N.V

heeft een vakature voor een ervaren
BEDRIJFSLEIDER-

HOOFDUITVOERDER
Naast een opleiding op H.T.S.-niveau is een ruime ervaring
in een soortgelijkefunktie een vereiste.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
BouwbedrijfA.W.A. Lendering N.V.

P.O. BOX 3039 Curasao N.A.
V J

TE KOOP "

Ruim en zeer goed onderhouden
WOONHUISANNEX APPARTEMENT
gelegen aan de Gosieweg op 831m2 eigendomsgrond.
Indeling: Zit-eetkamer; keuken; zit-slaapkamer; 2 slaap-

kamers; 2badkamers; grote familyroom; over-
dekte voor-achterporch; washok; meiden-
kamer.

appartement: Zit-eetkamer; keuken; slaapkamer; bad-
kamer.

verder: dubbelegarage;B-B-Q-area; veel bergruimte;ge-
asfalteerde oprit plus parkeerruimte.

Bij uitstek geschikt voor artsenpraktijk; winkel-woon-
ruimte enz.

Te bezichtigen uitsluitend na afspraak.
Tel.: 75865 (18.00 - 22.00 uur)

BEKENDMAKING
Tengevolge van een verlaging van de prijs van brandstof
MARINE GASOIL met ’.2.20 per 1000 liter, is de
brandstoftoeslag per 11 maart 1988 met 0.0269 cent
perkWh verlaagd. De brandstoftoeslag bedraagt aldus
per 11 maart 1988 4.0109 cent per kWh, instede van
4.0378 cent perkWh.

S^ËKODELA________
■ i

Openbare Verkoop
Op woensdag 16april 1988 desvoormiddags om 10uurzal
ten overstaan van mr M. van der Plank, notaris ter
standplaats Curagao, of diens plaatsvervanger te zijnen
kantore aan de Schottegatweg Oost 191 in het openbaar
aan de meestbiedende worden verkocht ex artikel 14 van
de Eilandsverordening van 12 juni 1953 op de uitgifte in er-
fpacht van gronden toebehorende aan het Eilandgebied
Curagao (Afkondigingsblad Curagao 1953, nummer 29):

het tot lopend recht van erfpachtop een perceel grond,
groot 700m 2, gelegen in het derdedistrict van Curagao,
bekend als Blok A kavel nummer 8 van het verkave-
lingsplan "Tera Corra", nader omschreven in
meetbriefnummer 65 van 20februari 1974, metdedaar-
op aanwezige fundering van een woonhuis.

Deerfpachts- enveilingsvoorwaarden liggen ter inzage ten
kantore van ondergetekende vanaf 8 dagenvóór deveiling
en houden onder meer in dat iedere bieder gehouden is
terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid
ten genoegen van het Eilandgebied Curagao te stellen tot
nakoming van zijn bod.

MR M. VAN DER PLANK
notaris
Schottegatweg Oost 191
tel.: 616833

MEDEDELING ]
Ondanks de verkoop van ons pand worden al
onze werkzaamheden als vanouds, onvermin-
derd voortgezet in het huidige pand aan de
Emancipatieboulevard.
Wij gaan weliswaar in de naaste toekomst
verhuizen. Verdere mededelingen hierover

k zullen volgen. ,
WANTEIVV^P
jLdtfeS^ gratis]]

i NJ—^^^oto - vergroting |
van Uw foto - specialisti j

[ J Voorelkefilmrol die U laatontwikkelen en !
J afdrukken, krijgt U één coupon.

i i Spaar deze coupons! ii
[ j Voor 3 coupons krijgt U GRATIS[ J 1 afdruk van 8" x 10"
" (normaal Jflf-)
II Voor 6 coupons krijgt U GRATIS
II 1 afdruk van U'.xM' Ij[ij (normaal^-)
I | Lever Uw coupons in bij één van de
■ ■ aannamestations van Foto Studio
jl Tramm (te herkennen aan het bord
J | van Foto Studio Tramm) of bij één van
J { de studios van

J J \//m wfcAudio ircunm j J
II Dr. Hugenholtzweg - Promenade - Colon 11ïlfll ■ 7|

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij.
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 15 maart 1988

vanaf 09.00t/m 14.00 uur.
* Exumaweg, Martiniqueweg, Swanweg, gedeelte Pinos-

weg, gedeelte Bermudaweg(vanaf Los Roquesweg tot
Schottegatweg West), gedeelte Los Roquesweg, ge-
deelteSt. Barthsweg, WeisAfo en omgeving, MarieDol
en omgeving, Normandie en omgeving en pomphuis
Martiniqueweg.

ïë=KODELA____Si
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorzieningonderbreken op:

* Dinsdag 15 maart 1988
vanaf09.00 t/m 14.00 uur.

* Pallasstraat, Mercuriusstraat, Jupiterstraat, Titanstraat, Satur-
nusstraat,Rheastraat, Cybellestraat, gedeelteCeresstraat, ge-
deelteJunostraat(tussen Pallasstraaten Ceresstraat), gedeel-
te Kaya Panacea(t.h.v. Satumusstraat), gedeelteUranusstraat
(tussen Mercuriusstraat en Plutostraat), gedeelte Perseus-
straat (tussen Uranusstraat en Aurigaweg), Lyraweg, Argus-
weg enGirouette.

__OaKOPELA______i
OPENBARE VERKOOP

Op dinsdag,22 maart 1988 des voormiddags om 10 uur zal ten over-
staan van notaris mr. M.L. Alexander of diens waarnemer, te zijnen
kantore aan de Concordiastraat 54, Alhier, in het openbaar worden
verkocht krachtens rechterlijk bevel:
een perceel grond, gelegenin hettweededistrictvan Curacao
op Jongbloed, ter groottevan 915m2, bekendalskavel num-
mer 82 van het verkavelingsplan "JONGBLOED/LIVER-
POOL", nader omschreven in meetbrief nummer 327 van 10
november 1976.
De veilingsvoorwaarden liggenter inzageopvoormeld notariskantoor
en houden ondermeer in dat iederebiedergehouden isterstondeen
bankgarantie of andere vorm van zekerheid te stellen tot nakoming
van zijn bod en de bijkomendekosten.

Notariskantoor Mr. M.L. Alexander
Concordiastraat 54
Curagao,
Telefoon: 616644.

OPENBARE VERKOOP
Opdinsdag22maart 1 988desvoormiddags om 10uurzal ten kantore aan
de Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan van één van de notarissen of
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm & Senior in hetopenbaarwor-
den verkochtex artikel 1203 van hetBurgerlijk Wetboek:

een perceel grond, gelegen in hetstadsdistrictvan Curacao,
ter grootte van 725m2, kadastraal bekend als Stadsdistrict,
SectieA, nummer3216, met hetdaaropgebouwde, plaatselijk
bekend alsPenstraat 258/260.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8dagenvoor de veiling en houden ondermeer in datiedere bieder
gehoudenis terstond een bankgarantieof andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakomingvan zijn boden debijkomendekosten.

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