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JERUZALEM — Het Israëlische
leger heeft in het dorp Beita op debe-
zette westelijke Jordaan- oever ar-
restaties verricht en huizen van Pa-
lestijnen verwoest als vergelding
voor dedoodvan een joodsmeisje, dat
met andere schoolkinderen tijdens
een dagje uit werd aangevallen door
Palestijnse jongeren. Haar dood is
overgens waarschijnlijk niet het
werk van Palestijnen geweest. Pre-
mier Shamir had wraak gezworen
voor deze eerste Israëlische burger
dieomkwam in het al maanden du-
rende Palestijnse verzet tegen Is-
raels overheersing. Aan Palestijnse
kantzijn al meer dan honderd doden
gevallen.

TYRUS — Boze Shi'itische Mos-
limsbestormden vrijdagindeZuidli-
banese havenstadTyrus hetkantoor
van de Iraanse Revolutionaire gar-
disten.Dit gebeurde na een bestand
dateen einde had moeten makenaan
een bittere machtsstrijd tussen de
Shi'itische groepen Amal en Hezbol-
lah. Er waren 10.000 betogers op de
been bij de actie.

PEKING — Het Chinese parle-
ment gaf de 59- jarigeLi Peng een
nieuw mandaatalspremier,De voor-
zitter van de parij Zhao Ziyang werd
tot vice- voorzitter van Militaire za-
ken benoemd.

AMSTERDAM—Dedollardaalde
op de Europese valutamarkten vrij-
dagweerwat. InAmsterdam sloothij
op 1,8810 tegen 1,8845 donderdag-
middag. Het Britse pond ging aan-
vankelijk verder omhoogmaar toen
deBritserente werd verlaagdviel hij
terug, wat ook de bedoeling van deze
maatregel was. De Dow Jones index
van Wall Street sloot de week afmet
een stijging met 28,01 punten tot 2
090,19, het hoogste niveau sedertde
krach van 19okt 97.

GENEVE —HetVN-Kinderfonds
Unicef mag in noord Ètiopië blijven
werken. Artsen Zonder Grenzen
heeft op de Nederlandse politici en
regering een dringend beroep ge-
daan om te verkrijgen dat men zijn
werk in Etiopië kan hervatten. Bui-
tenlandse hulpgroepen kregen van
de regering opdracht te vertrekken
uit het honger- gebied datook steeds
meer strijd- gebied werd.

*****PRAAG —Scheiding van partij en
staat is bepleit door de nieuwe Tsje-
chische partijleider Milos Jakes te-
genover het centrale partij- comité.
De 1,7 miljoen partijleden moeten
hun activiteit beperken tot de poli-
tiek terwijl het overheids- apparaat
zich met het bestuur en de economie
"noet bezig houden. Hij klaagde dat
de democratiseringzo traag vordert.

*****
SHANNON — De VS en Syrië

overleggen over op schrift gestelde
voorstellen voor een andere in-
richting van het staatsbestelvan Li-
banon op basis van een nieuwe verde-
lingvande macht. AldusVS- Buiten-
land- minister Shultz tijdens zijn te-
rugreis uit het Midden Oosten naar
deVS. Mentrachteen machts- deling
te vinden volgens de demografie en
"net aandacht voor de minderheids-
rechten. In het verleden was de ver-
deling alzo maar de verhoudingen in
bevolkkings- omvang zijn gewijzigd
z?dat de christenen volgens de Mos-
lims teveel macht hebben.

*****PRETORIA —ZuidAfrika- presi-
dent Botha heeft de door Pretoria
aangestelde regering van Namibië
"leer macht gegeven om op te treden
tegen de oppositieen om deweg vrijte
"naken voor verkiezingen volgens
net ZA- apartheids-model. De admi-
nistrateur generaal Pienaar krijgt
""eer kans om de pers te censureren
en om het terrorisme te bestrijden.

*****
MOSKOU — De partijleider vande AzerbajdzjaansestadSoemgait is

van zijn functie ontheven. Onlangs
vielen er 32 doden bijetnischerellen.
De havenstadkreeg ook een nieuwe
burgemeester.

*****BRUSSEL—Nederlandsemilieu-
organisaties maken zich ernstige
Zorgen over de toenemende exportvan verontreinigdegrond vanuitNe-
derland naar het buitenland. In '84
ging het om 10.000 ton met che-
mische afvalstoffen verontreinigde
grond, in '86 wasdat44.000. Zo staan
oij het transport- bedrijf Jawico inPijnacker sinds25 maart 17tankau-
tosmetchemischafval.Ditwerdom-
schreven als"motorbrandstoffen" en
"noest vervoerd worden naar Frank-
"""jk maar de Franse douane stuurde
nettransport terug.Pas toenontdek-
te men in Nederland dat het om che-
mischafval ging.

*****

VEELKANS
De VS hebben nog niet beslo-

ten ofzij zich garant stellen voor
de uitvoering van het in Genève
bereikte vredesverdragover Af-
ghanistan.Ditheeft HowardBa-
ker, stafchefvan hetWitte Huis,
donderdag in Santa Barbara
meegedeeld. Maar dekans groot,
dat Washington zich, net als
Moskou, achter het akkoord zal
scharen, voegde hij eraan toe.

"Wij zullen eerst de tekst van
hetbereikte akkoordbestuderen
en in contact treden met deSov-
jetunie, alvorens wordt besloten
of aan alle voorwaarden is vol-
daan, zodat wij als garantie- mo-
gendheid kunnen deelnemen in
het akkoord", aldus Baker. De
Amerikaanse regering zal haar
uiteindelijke oordeel over het
akkoord gevenalshetofficieel op
de hoogte is gesteld van hetvoor-
nemen van Moskou om de naar
schatting 115.000 militairen te-
rug te trekken.

HANDENVRIJ
De terugkeer van de Sovjet-

militairen uitAfghanistan lijkt
voor partijleider Michail Gor-
batsjov niet uit te lopen op een
bittere nederlaag. De terugtocht
van 115.000 — vaak heel jonge— Sovjet- soldaten zou door de
machtigste man van hetKrem-
lin weleens kunnen worden om-
gebogen in een klinkende per-
soonlijke zege, zowel in eigen
land als internationaal.

Het vertrek van deSovjet- mi-
litairen zal niet alleen in het
Westen worden toegejuicht,
maar ook de Sovjetrussische be-
volking zal ongetwijfeld opge-
lucht ademhalen als de soldaten
hun "internationale plicht" in
het zuidelijke buurland staken.
Uit de persvalt op te maken, dat
eigenlijk in heel Oost-Europa
metsmartwerduitgekeken naar
het einde van de interventie in
Afghanistan.

Na een ambtsperiode van drie
jaar— een tijdvak van 'glasnost'
(openheid) en 'perestrojka' (re-
constructie) —krijgt Gorbatsjov
eindelijkzijn handen vrij omhet
hervormings- beleid in eigen
land serieus aan te pakken. Zon-
der de "bloedende wonde", zoals
departijleider het conflict in Af-
ghanistan ooitomschreef, krijgt
hij meer ruimte voor de voorbe-
reiding van de nationale partij-
conferentie, die in juni in Mos-
kou wordt gehouden. Daar staat
zijn hervormings- politiek ter
discussie, en departijleiderweet
datzijn tegenstanders op de loer
leggen om datbeleid onderuit te
halen.

Gorbatjovs prognose in
Tasjkent: "De oorlog in Afgha-
nistan isbijna voorbij"kan voor-
lopig een illusie blijken te zijn.
Hoewel VN-bemiddelaar, Diego
Cordovéz, donderdag in Genève
meedeelde, datvóór 14 april een

vredesverdrag tussen Afghani-

satan en Pakistan wordt onder-
tekend, staat zon verdrag nog
niet gelijkaan vrede in deregio.

Het voornemen van de super-
mogendheden dewapenhulpaan
de bondgenoten tijdens en na de
terugtrekking van de Sovjet-
eenheden voort teblijven zetten,
heeft volgens waarnemers het
vooruitzicht opeen spoedigeinde
van het gewelddadige conflict
ernstigverslechterd.

In verbanning levende Afgha-

nen vrezen een duistere toe-
komst: dedefinitieve strijdomde
machtin Kabul kan inhun ogen
uitlopen op een bloedige burge-
roorlog.

De strijdtussen deMuja-
heddinen het nu op zichzelf aan-
gewezenAfghaanse leger dreigt
in een ware slachtpartij te ont-
aarden, waarbij uiteindelijkook
dezwaarbewapende rivaliseren-
de groepen elkaar wederzijds
vernietigen.

In Peru:

Zweedse diplomaat
helpt gezochte
agenten vluchten

LIMA — De Zweedse am-
bassadeur in Peru Hans Lin-
ton heeft twee door de justitie
gezochte politie- mannen die
om asiel hadden gevraagd
aan Zweden in de kofferbak
van zijn auto naar het vlieg-
veld van Lima gereden zodat
zij konden ontsnappen. Dit
zegt het Linkse front van
Peru.

De beide politiemannen heb-
benruim een weekgeledenkans
gezien uit de gevangenis te ont-
snappen. Zij zaten vast in ver-
band met een verleden jaar door
hengeleide muiterij- poging. Na
hunontsnappinguitde gevange-
nis zochten zij hun toevlucht in
de Zweedse ambassade. Toen
hun verzoek om asiel was afge-
wezen waren de agenten spoor-
loosverdwenen. Zozeimenbij de
ambassade.

OVEREENKOMST BETEKENT NOG GEEN VREDE
Gorbatsjov maakt van SU nederlaag persoonlijke zege

Afghaans verzet wijst
akkoord af, VS positief
PERSHAWAR/WASHINGTON-Terwijl deVerenig-

de Staten ernstig overwegen het in Genèvebereikte ak-
koord overAfghanistan te steunen, heeft hetAfghaanse
verzet, datdoorWashingtonwerd gesteund, deovereen-
komst afgewezen. De nederlaag, welke de Sovjetunie in
feite inAfghanistan heeftgeleden, lijkteen overwinning
te worden voor Sovjet-leider Michail Gorbatsjov. Het is
ochterwel duidelijk, dat deovereenkomst nog niet bete-
kent dat er nu ook werkelijkvredekomt in hetdoor bur-
geroorlog geteisterde land.

Het Afghaanse verzet heeft
vrijdag gezworen de strijdonver-
minderd voort te zetten in weer-
wil van hetvredesakkoord. "Als
deze regering aan de macht
blijft, kan de oorlog zelfs niet
voor een moment worden ge-
stopt", aldus de belangrijkste
verzetscoalitie van zeven partij-
en in een verklaring. Volgens de
Alliantie stelt het akkoord
echter nietsvoor en leidthet niet
tot een rechtvaardige en blijven-
de oplossingvoor de negenjarige
oorlog in het land.

Spanning stijgtrond gekaaptKuwayts vliegtuig op Cyprus

Een passagier gedood
en anderen mishandeld

NICOSIA — De spanning
rond het Kuwaytse gekaapte
vliegtuig, dat vrijdag op Cy-
prus landde, nadat de Sy-
rische troepen het uit het Li-
banese luchtruim hadden
verdreven, is sinds de afgelo-
pen nacht aanzienlijk toege-
nomen. Naast de eis voor
brandstof en een nieuw ulti-
matum zeggen dekapers een
derpassagiers gedoodte heb-
ben. Ook hebben zij passa-
giers mishandeld. Een bloe-
dig eindevan hetkapingsdra-
ma lijkt daarom niet on-
waarschijnlijk.

De kapers van de Boeing van
Kuwayt Airways hebben van-
ochtend verklaard, dat zij kort
na het aflopen van hun jongste
ultimatum een van hun gijze-
laars hebben gedood. Zij hadden
geëist, dat het vliegtuig van
brandstofzou worden voorzien.
Twee Cyprische verplegers, die
met een ambulance naar het
toestel waren gereden, hebben
inmiddels een lijk van de lan-
dingsbaan gehaald. Dit hebben
journalisten ter plekke gezegd.
Het voertuig wasnaar deBoeing
gereden op verzoek van de ka-
pers. Een van de Arabisch spre-
kende mannen had tegen de
controletoren gezegd, dat een
doodskist en een ambulance
naar het vliegtuig moesten wor-
dengebracht.

Een van de luchtvaart- functi-
onarissen in de controletoren

vroeg om bevestiging, dat een
van de passagiers was omge-
bracht. "Wij bevestigen, dat wij
ons dreigement ten uitvoer heb-
ben gelegdeneertKuwaytse bur-
ger, die werkte voor deKuwayt-
se veiligheidsdienst hebben
geëxecuteerd", zo verklaarde
een van de kapers. "Wij willen
brandstof anders krijgen jullie
meervan dergelijkecadeautjes".

Eerder deelde depiloot van het
toestel mee, dat dekapers begon-
nen waren depassagiers te mis-
handelen omdat de Cyprische
autoriteiten nog geen brandstof
hadden gebracht. De kapers eis-
ten ook een gesprek met de Cy-
prische minister van Buiten-
landse Zaken en diens collega
van Binnenlandse Zaken. Ook
wilden zij, dater Arabisch spre-
kende journalisten naar de
Boeing zouden komen om een
verklaring in ontvangst te
nemen.

Een woordvoerdervan de Cy-
prische regering heeft vandaag
bevestigd, dat één van de onge-
veer 55 gijzelaars door dekapers
is vermoord en dat het
waarschijnlijk gaat om een lid
van de Kuwaytse veilig-
heidsdienst. Hij zei, dat de terro-
risten ook hebbengedreigd meer
mensen om te brengen als de
Boeing nietvan brandstofwordt
voorzien. "Dat is op ditogenblik
hun enige eis. Zij willen benzine
en vertrekken. De Kuwaytse
regering v >rzet zich hier echter

tegen. Zij eisen, dat het toestel
geenkans krijgt op te stijgen.

"Het feit, dater zich geenBrit-
ten meer aan boord zijn, wil nog
niet zeggen, dat wij geen be-
langstelling meer hebben voor
dezezaak", alduseen woordvoer-
dervan deForeign Officein Lon-
den.Hij voegde daaraan toe, dat
het Verenigd Koninkrijk één
van de landen is diezich "verzet
tegen terroristen". Hij weigerde
in te gaan op een bericht in een
Britse krant, dat een eenheid
van de SpecialAir Service(SAS),
de anti- terreureenheid die een
basis heeft bij Larnaca, in staat
van paraatheid is gebracht.

Eerder hadden Syrische troe-
pen in Bayrut gisteren
waarschuwings- schoten afge-
vuurd op het gekaapte Kuwayt-
se vliegtuig. Dat gebeurde toen
het toestel voor de zevendemaal
boven het vliegveld van Bayrut
cirkelde, nadat functionarissen
het weigerden toestemming te
geven te landen. Later vloog het
door naar Cyprus.

De kapers zouden hebben
ingestemd met het PLO-
voorstel om naar Noord- of
Zuidjemente vliegen.Kuwayt
zou met deze suggestie heb-
ben ingestemd. De veiligheid
van depassagiers zou daarbij
wel moeten worden gegaran-
deerd. De communicatie tus-
senkapers en autoriteiten ge-
beurt sinds vanmorgen per
koerier.

PARIJS — In verband met de
moord op de ANC- vertegenwoor-
digster in Parijs, September, zijn 5
mensen aangehouden,onderwiebui-
tenlanders,die ook snelweerwerden
vrijgelaten. Internationale be-
langstellingbestond ervoor Septem-
bers begrafenis.

Arrestatiebevel voor Delvalle

Mariniers VS naar Panama
voor vervroegde oefening
PANAMASTAD/ WAS-

HINGTON — De Verenigde
Staten sturen deze week nog
eens achthonderd mariniers
naar Panama en wel voor
"vervroegde oefeningen". In
Panama is een arrestatie- be-
vel uitgevaardigd tegen deaf-
gezette presidentEric Arturo
Delvalle.

Het Amerikaanse ministerie
van Defensie maaktebekend dat
het sturen van deze troepen
losstaat van depogingen om de
Panamese sterke man generaal
Manuel Antonio Noriega te ver-

drijven. Aan de vervroegde oefe-
ningneemt deelde elite- eenheid
uit Camp Pendleton in Califor-
nie.De oefening is in hetjungle-
trainings- centrum van het
Amerikaanse leger. Dit soort oe-
feningen vinden om de vier we-
ken"plaats. Inmiddels is een con-
tingent van de extra- troepen-
macht van dertienhonderd man
in Panama aangekomen.

ONDERGEDOKEN
De PanameseProcureur gene-

raal heeft een aanhoudings- be-
vel uitgevaardigd tegen Delval-
le die onlangs door het parle-
ment werd afgezet maar die door
de Verenigde Staten wordt er-
kend. Hij is sinds zijn afzetting
ondergedoken. Hij werd afgezet
toen hij Noriega wildeuitrange-
ren als chef van de
strijdkrachten. In Panama
meent mendatDelvalle is onder-
gedoken in deAmerikaanse am-
bassade of dathij onder bescher-
mingvan hetAmerikaanse leger
staat. Ook werden arrestatie- be-
velen uitgevaardigd tegen de
door Delvalle benoemde ambas-
sadeur in Washington JuanB.Sosaen eenvoormalig lidvan het
Panamese diplomatieke korps
GabrielLuis Galindo. Zij wonen
beiden in de VS. Delvalle zelf
werd eerder door Noriega als
president aangesteld toen zijn
voorganger niet beviel aan No-
riega en hem moeilijke vragen
gingstellen.

Beatrix stuurt
telegram aan
familie Heijn

HAARLEM—KoninginBe-
atrixheeft vrijdag in een con-
doleance-telegram aan defa-
milie Heijn haar deelneming
betuigd met het overlijden
van Gerrit-Jan Heijn. Ecu
woordvoerder van de
Rijksvoorlichtings- dienst
heeft ditvrijdag desgevraagd
bevestigd.

Het telegram was gericht aan
Albert Heijn en de familie. Over
de inhoud van het telegram wor-
den volgens de woordvoerder
verder geen mededelingen ge-
daan.

Wanneer Gerrit-Jan Heijn
wordt begravenofgecremeerd is
nog niet bekend. Op uitdrukke-
lijke verzoek van de familie zul-
len hierover echter geen mede-
delingen worden gedaan. De
plechtigheid zal in alle stilte
plaatsvinden, zo heeft een
woordvoerder vanAholdvrijdag
meegedeeld.

Panama wijst
Noriega-opponent
land uit
PANAMASTAD — De Pana-
mese oppositieleider Carlos
Ernesto Gonzalez is het land
uitgezet. Hij gaat in bal-
lingschap in de Verenigde
Staten metzijn gezin.

De 54- jarige Gonzalez werd
twee weken geleden samen met
een groep oppositieleden en bui-
tenlandse journalistenopgepakt
door de Panamese veilig-
heidsdienst. Hij mocht kiezen
tussen ballingschap in de VS en
een verblijf op het strafeiland
Coida. Hij werd beschuldigd van
het ondermijnen van de econo-
mieen het wettige gezag.

Gonzalez was lid van de lei-
ding van de Nationale burger-
kruistocht waarin het verzet is
gebundeld tegen de sterke man
generaalManuelAntonio Norie-
gaen diensregering. Volgensfa-
milieleden van Gonzalez heeft
hij zijn toevlucht gezocht in de
pauselijke nuntiatuuren zou hij
naar Venezuela willen uit-
wijken.

WILLEMSTAD-Gistermid-dag is een groot deel van de wo-
ning vanFecco Gomez, voorzittervandeAsosashondiMusiko, uit-
gebrand. Bijna de gehele inboe-delging verloren. De brand is inde beneden- verdieping van hethuis aan deKaya Rankil ont-
staan.

De brandweer vanR ioCanariobluste debrand. Fecco Gomez, dielaterthuis kwam, was ontzet over
de ravage. De technische opspo-
ringsdienst van derecherche stelteen onderzoek in naar deoorzaak
van debrand. Het is nog niet be-kend hoegroot deschade is.
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Mensen

aba heett waarnemenü-
hoofd van de strafgevangenis en
het Huis van Bewaring, John

-JOHN A. CROES be-: als nieuwe gevangenis-
arder- kok, overeen-

komstig het landsbesluit. De be-
noeming vond plaats in tegen-
woordigheid van hoofdgevange-
nis- opzichter Silo Tromp.

De zoon van de laatste koning
van Italië, prins VictorEmanuel
vanSavoye, isnaarde Italiaanse
pers berichtte, betrokken bij
WAPENSMOKKEL. Naar de
justitie in Venetiëheeft vastges-
teld, heeft hij indejarenzeventig

laan aan een komplot om
officieel voor Iran bestemde heli-
kopters van Italiaans fabrikaat
>m te leiden naar Jordanië. De
zaak waar de prins in is verwik-
keld is van enorme omvang. De
justitie in Venetië heeft zijn dat
:leel van het dossier datVitorbe-
treft, doorgespeeld aan de justi-
tie in Rome. Deze moet nu uitma-
ken of tegen de prins een straf-

zaak wordt geopend. Overigens
mag Victor het Italiaanse
grondgebied niet betreden. Een
aantal jaren geleden was de
prins betrokken bij de dood van
een West Duitse jongeman met
wiehij in een zeilhavenruzie had
gekregen en op wie hij had ge-
schoten.

De prijs die buitenlanders moe-
ten betalen voor een VISUM
voor Nederland is sinds 1 april
verdubbeld. Een visum gaat nu
ongeveer 48,50 gulden kosten.
Het ministerie van Buiten-
landsezaken heeft diemaatregel
genomen om de stijgende admi-
nistratievekosten te dekken, al-
dus een woordvoerster. Zij ver-
wacht niet dat de maatregel zal
leiden tot een vermindering van
het aantal buitenlandse bezoe-
kers. "De hoogte van hetbedrag
valt nogal mee, hoewel het voor
mensen uit de Derde wereld na-
tuurlijk niet mis is. Maar verge-
lekenbij het totalebedrag dat ie-
mand uitgeeft, valt het wel mee.

Alleen dereis naar Nederland is
al vele malen duurder dan de
prijs van hetvisum." Er worden
volgens de visadienstvan het mi-
nisterie van justitie per jaarin
totaal ongeveer een half miljoen
visa voor Nederland afgegeven.
Een visum is maximaal drie
maanden geldig. lemand die lan-
ger in Nederland wil verblijven,
moet een verblijfs- vergunning
aanvragen.
Het bestuur van de evangelisa-
tie- organisatie van BILLY
GRAHAM heeft besloten alle
kantoren buiten het hoofdkan-

toor in Minneapolis wegens de
lage koers van de dollar te slui-
ten. Het besluit, dat de instem-
ming van de evangelist heeft,
heeft geen gevolgen voor Gra-
hams evangelisatie- campagnes.
Deze zullen voortaan recht-
streeks vanuit het hoofdkantoor
van de 'Billy Graham Evangelis-
tic Association' in Minneapolis
worden georganiseerd. Voorts
worden voor de organisatie van
de campagnes contracten afge-
slotenmet christelijke organisa-
ties in het desbetreffend land.
Aan devooravond vanzijneerste
reis door China wees Graham er
in Hongkong op dat zijn organi-
satie geen financiële problemen
heeft. "Wij geloven dat God zal
voorzien in wat wijwerkelijk no-
dig hebben en nietinwat wij wil-
len", aldus Graham.

*****In Nederland lijken de vrou-
wen hard op weg hun reputatie
van 'SCHOON EN NETJES' te
verliezen. Een onderzoek van
het blad Bedrijfshuishouding
naar de hygiënische omstandig-
heden op openbare toiletten
toont aan dat de heren- en da-
mestoiletten elkaar steeds min-
der ontlopen in netheid. De hy-
giene op de damestoiletten liep
acht procent terug ten opzichte
van vorigjaar.

* *** *Na een zoekactie van bijna vier
dagen in de grotten van de St.
Pietersberg in Maastricht is de
6- jarige Pyreneese berghond
BROEMI totaalversuft en uitge-
droogd, maar levend terugge-
vonden. Het dierkwam pas weer
tot zijn positieven, toen hij door
zijn dolgelukkige baas in het
daglicht was teruggebracht.
Luck Walschot (32) was via een
ingangop Belgisch grondgebied
met zijn hond de grotten inge-
gaan voor een wandeling, zoals'
ze weleens vaker deden.De hond
raakte de weg kwijt. Roepen en
fluiten had geen enkelresultaat.
Broemi werd gevonden toen voor
de zoveelste maal een groep van
veertig grottenlopers uitNeder-
land en België op zoek gingen
naar hem. Hij lag doodstil achter
een instorting en vlakbij een zes-
tig meterdiepe put.

De AIDSVOORLICHTINGS-
campagne in Australië blijft
controverse oproepen. Zes van de
acht staten zijn gekwetst door
het initiatief om posters van
twee meter hoge vleeskleurige
condooms op de transportmidde-
lenvan het openbaar vervoer te
plakken. De condoomsdragen de
boodschap 'Cover yourself
againstaids.' ProfessorRon Pen-
ny, adviseur van de National
Aids Council, heeft geen spijt
van de condoomposter. "Je
brengt deboodschap nietover als
jeniet dramatisch en provoce-
rend bent," zegt hij.VeleAustra-
liërs waren geschokt door de
eerste fase van de campagne. In
televisiespotjes trad de 'Grim
Reaper' op (een geraamte inkale
zwarte cape met zeis over de
schouder). Aids werd zes jaarge-
leden voor het eerst geconstan-
teerd. Sindsdien zijn in Austra-
lië, volgens officiële kringen,
ruim 400 mensen aan de im-
muunziekte overleden.

*****
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Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder

1568—Degrijsaard lietzichnietafschrikken doorJoostenzijnbedreigingen.
"Hoe nu?" riep hij met doordringende stem. "Hier binnenwordt feest gevierd m overdaad en onmatigheid en een oude,

arme zwerver wordtkoud en hongerig de nacht in gestuurd!
Het is een schande!"

Heer Bommel merkte, datzijn gasten onder een drukkend
hemkeken en hij haasttezich met grotepassen

.er toe.,
i beetje, goede vriend", sprak hij gejaagd, "u ver-stoort destemming, alsubegrijptwat ik bedoel. Daarom is het

beter als u nu weggaat. Ik heb heren-bezoek!".
"Heren-bezoek!" schalde deoude. "Holle vaten zijn het!Kijk

naar die troebele oogopslagen. Kijk naar die lege kamersachter driefraaiversierde gevels!En jijbent deergste van alle-maal! Een braller!"
HeerOllie stondeenogenblikjeverstomd. Doch toen hoordehij achter zich de markiesmompelen: "Parbleu! Een gevatte

opmerking!" en dat deedbij hem demaat overlopen.
"Dat heeft nog niemand ooitdurvenzeggen!" zeihij metver-

stiktestem. "Er uit! Ofik zal u dewoedevan een beledigd heerdoenvoelen!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00uur TheAmerican Tail (’.5,- p.p.);
24.00 uur Schoolmeisjes met intieme
wensen (18jr., ’.5,- p.p.).
zondag
19.30 uur Mannequin (’.5,-per auto);
21.30 uur The American Tail (’.5,- p.p.).

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30Santo Domingo invi-
to: «Wilfrido Vargas»; 17.30Telefiesta
metTante Irma en Tante Shirley; 18.30
Studiosport; 19.30 Panoramiek; 20.00
Notisiero Tele-8; 20.30 Carrousel kv
GonzaloCuales; 21.30Estreno: «Zoltan
hound of Dracula» (thriller/horror);
22.00 Wega di Number; 22.10 vervolg
Estreno; 23.00 Sluiting.

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

AGENDA
CURAÇAO
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
9 april 1988vanaf 08.00 uur t/m 11
aprU 1988om07.00 uur.
Dokter Braakman, Sentro Mediko Montana
Abao, tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
8 april 1988 vanaf 17.00 uur t/m 11
april 1988om 07.00uur
Dokter Pablo, Dokterskamer Santa Maria,
tel.: 83048;spreekuren 11.00-12.00/17.00-
-18.00 uur; spoedgevallen: tel.: 77664 b.g.g.
625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICTBANDABAO

8 april 1988 vanaf 17.00uur t/m 11
april 1988om07.00 uur.
Dokter Botero Duque, Spreekkamer: Soto,
tel.: 641790; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.01 uur; spoedgevallen; tel.:
641790 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhógen, Schellens, Bote-
ro Duqueen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewacht bellen: zusterBoter-
mans, tel.: 72682, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Beaumont, tel.:
676240.

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; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (weekeindediensf)
zaterdag
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg 15, tel.:
82857.
Punda
Wilhelmina, Hendrikplein 3, tel.: 612380/
613078.
zondag
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel.:
89676/89808.
Punda
Juliana, Julianaplein6, tel.: 54500.

VERLOF BEGRAFENIS
9 april:R.A. de Windt, Uteweg 53.

10april: M.V. Meyer, Kaya Wawa Scholtz

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

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

SONGFESTIVAL (int.): 20.00 uurvan Mex-
icaanse liedjes - Club Suvek.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS

openingstijden van 08.00-15.30 uur:Frederik - Saliha. Curoil - Biesheuvel, Curoil- Cas Chiquito, Isa- Plantersrust, Scheide-
laar- Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw - Sto.
Domingoweg, Perry - Grand Central, Schot-
borgh - Cas Cora.
openingstijdenvan 07.00-24.30uur:Curoil - Magrietlaan.

TENTOONSTELLING (georganiseerd doorGlassArts Studio Willems): 09.00-22.00 uurvan lokaal gemaakte glaswerken - CasaBlanca Festivity Centre te Corrieweg.
LEZING: 11.00 uur door drsAartBroek overMotieven in het werk van Willem Kroon enShon Wem Hoyer - aula UNA.Na afloopkoffie/thee op de patio.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00uur 'CarlaCosta'-S.J.
KERKDIENSTENKLOOSTER ALVERNA (Gouv. vanLansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogmis(Ned.).
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00 uur; zon.:06.00en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon : 10 00en 18.00uur.

" BUENA VISTA (Birgen Milagro.i): zat.:19.00uur; zon.: 09.00en 19.00uur.CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat.:19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) en19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van BergCarmel): zat.; 19.30 uur; zon.: 09 00 (Ned )
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouw van GoedeRaad):zon.: 10.00en 19.00uurHULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uur;zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus): zat.: 19.00 uur;zon.:08.30,12.00en 19.00 uur (Ned )
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat.:19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.MONTANA (H. Dominicus): zon.- 05.15,08.30 en 19.00 uur
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat: 19.30 uur; zon.: 08.00en19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11 00(Engels) en 19.00 uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00uur;
z0n.:06.00,09.00en 19.00uurSANTA MARIA: zat: 18.30uur;zon.: 07.00,
09.00 en 18.30uur.
SANTA ROSA: zat: 18.30uur; zon.: 07.30,09.00 en 18.30uur
SAN WILUBRORDO: zat.: 19.00uur; zon.:20.00 uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.SOTO: zat.: 19.00 uur; zon.: 09.00uur.STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
_at.: 07.00 en 19.00 uur; zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.SUFFISANT (O.L. Vrouwvan Fatima): zat.:
18.00uur;zon.: 09.00en 18.00 uur.TERAKORA: zon.: 18.00uur
WESTPUNT: (H. Petrus): zat: 19.00uur;
zon.: 08.30uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat: 19.00 uur; zon.:06.00en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat:
18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.

PROTESTANTSEKERK
VERENIGING PROTESTANTSE GE-MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur ds J. Schaap (HD)
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur ds N.L.
Smith.
EMMAKERK: 09.30 uur ds A. Otten.
GEREFORMEERDEKERK
(Sera Fortuna 208A)
10.00uur ds J. Glas.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30 uur ds O.W. Bouwsma.
(Arowakenweg 28, GrootKwartier)
08.30 uur ds J. Glas.
17.00uur ds J.J. Schreuder.
(Marakaweg 1,Montana/Sta. Rosa)
08.30 uur ds J.J.Schreuder.
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uurpreekdienst
Emmy Berthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
dienst.
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VIER NIEUWE HALLEN BIJGEBOUWD BIJ HAVEN
Nieuw ’zakelijk’ logo geïntroduceerd

Curinde wil diversificatie
van vrije zone op Curacao
WILLEMSTAD—Curinde N.V.heeftper 1 april beslo-

ten dat diversificatievan de produkten in deVrije Zone
prioriteitheeft.De directieheeftgeconstateerd datertot
nu toe weinig variëteit in deze produkten bestaat. Na
overlegmet deRaad van Commissarissen isbesloten dat
per 1april hetbeleidgewijzigdwordt. "Inplaats van'wie
heteerstkomt, wordtheteerst geholpen'wordtnu geke-
ken naar variëteitvan deprodukten. Als erveelvariëteit
in deVrije Zone is,komt ditook desamenleving ten goe-
de",zo verklaart directeur Cayoochi Romer.

Verderwil Curindezich op een
andere manier naar buiten pre-
senteren. Daartoe heeft de maat-
schappij een nieuw logo aange-
schaft enzijn voor promotie- doe-
leinden verschillende activitei-
ten ontwikkeld.

Tijdens een gisteren gehouden
pers- conferentie verklaarde di-
recteur Romer dat hij veel aan-
vragen van maatschappijen
krijgt voor vestiging in de Vrije
Zone. Momenteel is er echter
nietgenoeg plaats voor alle han-
delaren. Op het terrein achter
landhuis Koningsplein, waar
Curinde gevestigd is, worden
vier nieuwe hallen bijgebouwd.
De bouw van een hal duurt
echterzon achta tien maanden.
Daarom kan Curinde de vele
aanvragen die nu binnenstro-
men niet verwerken, aldusRo-
mer. Daarnaast heeft Curinde
eind vorig jaar contact gezocht
met Japanse ondernemingen,
bijvoorbeeld Olympus'Pentax,
en deze een plaats in deVrijeZo-
ne aangeboden. Deze grote
maatschappijen hebben er
echter de voorkeur aan gegeven
zich te vestigen in Miami.

PANAMA
Volgens Romer kunnen deze

maatschappijen kiezen, waar zij
zich willen vestigen. "Curinde
geeft de voorkeur aan kleinere
maatschappijen die zich met al
hun kapitaal op Curasao vesti-
gen. Als de politiek- econo-
mische situatie in de wereldver-
andert, zijn deze kleinere maat-
schappijen niet zo snel geneigd
hun boeltje op te pakken en te
vertrekken". Op devraag ofCu-
rinde kan profiteren van de on-
rustige situatie in Panama,
antwoordde Romer: "De maat-
schappijen diezich in devrije zo-
ne van Panama gevestigd heb-
ben, hebben daar veel investe-
ringen gedaan. Grote maat-
schappijen zoals Toshiba, Sony
en Akai zijn weggetrokken en
hebben zich inMiamiofMidden-
Amerika gevestigd. Het schijnt
datAruba ook een paarvan deze
maatschappijen heeft aange-
trokken, maar datwas mogelijk,
omdat de vrije zone van Aruba
lange tijdleeg heeft gestaan"

"Wij zijn eveneens
geïnteresseerd, maar onze vrije
zone isvol. Als debelangstelling
inkortetijd groeit, moeten wede
tijd hebben om daar op in te spe-
len. De constructie van hallen
kost tijd en ons plan is gewoon
door te blijven bouwen", aldus
Romer. De eerste hal van 4.000
vierkante meterkomt in junige-
reed. Een tweede gebouw van
7.000 vierkante meter zal in juli
opgeleverd worden. Verder zul-

len eind dit jaarop het Curinde-
terrein nog twee hallen verrij-
zen. "De tekeningen zijn al
klaar, alleen voor de financie-
ring moet nog een regeling ge-
troffen worden", zo verklaarde
de directeur.

VLIEGVELD
Overdevestiging vaneenvrije

zone bij het vliegveld is nog
steeds geen definitieve beslis-
sing genomen. Directeur Romer
antwoordde desgevraagd: "De
onderhandelingen met de Ma-
riene Luchtvaart Dienst gaan in
de goede richting. Deze dienst
heeft een aantal hallen op het
terrein datwij op hetoog hebben.
Dit terrein ligt op loopafstand
van het vliegveld enzou zeer ge-
schiktzijn voor de vestiging van
een vrije zone. Het ligt in de be-
doeling dat daar in de toekomst
pharmaceutische artikelen ver-
handeld zullen worden". Mo-
menteel zijner 78maatschappij-
en in de Vrije Zone gevestigd.
Kleding is één van de voor-
naamste handels- artikelen.
Aangezien Romer wil dat er
meer diversificatie komt, zou hij
graag zien dat bijvoorbeeld ook
schoenen en tassen in de Vrije
Zone verhandeld zouden wor-
den. De directeurbenadrukt dat
de vrije handel niet bedoeld is
voor detoeristen dievoor een be-
paald bedrag aan inkopen wil
doen, maar voor handelaren die

van verschillende artikelen 'inbulk' aankopen.
Curinde wil potentiële inves-

teerders aantrekken door hetge-
ven van de noodzakelijke infor-
matie over de Curacaose econo-
mie,regering en het zakenleven.De maatschappij houdt daarbij
voor ogen dat Curinde, de Vrije
Zone en het Industriepark bij
Brievengat niet los verkocht

moeten worden, maar Curacao
als geheel. In de vier jaardat de
maatschappij bestaat, is volgens
Romer de samenwerking tussen
de verschillende afdelingen
steedshechter geworden.Om de-
ze eenheid naar buiten te pre-
senteren, heeft de maatschappij
een nieuw gezichtgekregen. Cu-
rinde heeft een zakelijk
grijsblauw logo ontworpen en er
zijn nieuwefolders inhet Engels,
Spaans en Nederlands vervaar-
digd. Tevens is er een nieuwe in-
formatiemap samengesteld.

ZWARTE LIJST
Detoegangspassen tot deVrije

Zone zullen eveneens veranderd
worden. Deze worden op de com-
puter geïnventariseerd, waar-
door het mogelijk wordt een zo-
genaamde zwarte lijst samen te
stellen. Deze moet in mei gereed
zijn. Tevenskan nu behalve een
dagpas ook een vijfdaagse pas
verstrekt worden. Voor promo-
tie- doeleinden zal insamenwer-
king met de Kamer van Koop-
handel een nieuwe video- band
worden gemaakt over Curinde,
International Trade Center en
Curacao Ports Authority teza-
men. In devijftien minuten lan-
ge film worden de vele aspecten
van de drie maatschappijen be-
licht. Aan het eind van deze
maand gaat een delegatie van
Curinde naar Venlo, Amster-

dam, Dordrecht en Breda om de
maatschappij meer bekendheid
in het buitenland te geven. Te-
vens zal de maatschappij deelne-
men aan seminars in Venezuela
en Brazilië.

Daarnaast wil Curinde de ge-
bouwen en het terrein een 'face-
lift' geven. Door 'landscaping'
moet het geheel een beter aan-
zien krijgen. Het hele terrein

langs de Emancipatie- boule-
vard zal beplant worden met
bloemen en struiken, terwijl de
verkeers- drempel die bij de in-
gang nogal wat overlast geeft,
zalverdwijnen.De douanedienu
ineen directie-keet is gevestigd,
zal een beter onderkomen krij-
gen. Tenslotte zullen op het Cu-
rinde- terreinpublieke toiletten
en een snackbar worden ge-
bouwd. Curinde hoopt dat deze
veranderingen niet alleen de
maatschappij ten goede zullen
komen, maar dat ook- uit toeris-
tisch oogpunt het geheel een
fleuriger aanzienzal krijgen.

Ronde van
Zevenbergen

WILLEMSTAD — Vandaag
organiseerthetChristoffel Park
deRonde van Zevenbergen. Dit
is een avondwandelr excursie
over vijfkilometer in het ber-
gachtige gebied van het Chris-
toffelpark. Deaanvang isvijfuur
's middags. De tocht eindigt om,
ongeveer achtuur 's avonds.

Voor deze tocht heeft men een
goede conditie, goed schoeisel en
een goed humeur nodig. De
parkwachters, zorgen voor een
gezellig zitje met een koel
drankje. Informatie kunt u in-
winnen op telefoon nr. 640363.

Zakenlieden geven elkaar over en weer schuld
Partij rotte garnalen op markt gebracht
WILLEMSTAD- Antillian

Sea Food, ASF, is onlangs in
opspraak gekomen door een
beschuldiging van de uit Tri-
nidad afkomstige handelaar
M. Deze beschuldigt ASF er-
van dat die een lading Guy-
aanse garnalen opzettelijk
heeft latenbederven. M. wil
Antillian Sea Food via de
rechter aansprakelijk stellen
voor hetverlies van,naar zijn
zeggen, 11.000gulden.

ASF- directeurRandy Pieters
verklaarde dat zijn bedrijf nooit
tot zaken is gekomen met M. en
dat de naam van Antillian Sea
Food ten onrechte in verband
wordt gebracht metde garnalen-
affaire.

Eerder dezeweek werdbekend
dater een partij garnalen van in-
ferieure kwaliteit op de markt
was gebracht. Daar de gewilde
garnalen op het ogenblik
schaars aangeboden worden op
de lokale markt werden de con-
sumenten direct gewaarschuwd
door de media. Er werd een on-
derzoek ingesteld naar de her-komst van departij en het spoor
leidde via Antillian Sea Food

naar M
M. die op dat moment in een

plaatselijk hotel verbleef, gafop
zijnbeurt de directievan ASF de
schuld. Hij eiste datASF hem de
schade zou vergoeden en tax-
eerde dewaarde van de 300kilo
garnalenop 11.000 gulden.

AFSPRAAK
De ASF- directie is het in het

geheel nietmet M. eens. M. heeft
nu eenraadsman in dearm geno-
men en is van plan een
rechtszaak tegen ASF aan te
spannenteneinde diefirma aan-
sprakelijk te stellen voor het op
de markt brengen van de 'rotte
vis' en zijnverlies.

Boy Pieters, medewerker van
ASF, verklaarde dat debeschul-
digingenvan M.nietterecht zijn.
Hij kwam M. ongeveer twee
maandengeleden tegen in diens
hotel. M. vertelde aan Pieters
dathij garnalenkon leveren, af-
komstig uit Guyana. Er werd
toen afgesproken dat M. telefo-
nisch contact zou opnemen met
Boy Pieters voordat hij zijn la-
ding naar Curacao zou brengen.
Pieters zou ondertussen probe-

ren ASF te interreseren voor de
garnalen van M.

Vorige week verscheen M. on-
aangekondigd op de luchthaven
met een partij garnalen. Bij Ae-
rocargo werdtdehandel opgeslal
genen M. zocht contact metPie-
ters. Die kon zijn firma , ASF,
niet interesseren voor de garna-
len vanM. OmM.'slading echter
nietverloren te latengaan, wilde
Pieters M. wel helpen de garna-
len opde lokalemarktaan te bie-
den.De garnalenmoesten echter
weg bij Aerocargo. Pieters nam
de administratieve afhandeling
voor zijnrekening enzelfs met de
betaling van de invoerrechten
hielp hij M.

STANK
Pieters stelt, dat hij in deze niet
namens zijn firma ASF handel-
de. Die had met M. geen enkele
deal.De garnalenwerdenvanuit
Aerocargo direct naar de vrie-
zers van Kistenmaker overge-
bracht. OndertussenhadPieters
onder andere defirma Broadway
weten te interesseren voor een
aantal kilo's. Toen de dozen
waarin de garnalen verpakt wa-

ren bij Broadway geopend wer-
den verspreidde zich de stank
van bedorven garnalen.

Omdat nog enkele afnemers
benaderd waren, werden er
waarschuwingen uitgezonden
en kwam de zaak van de rotte
garnalenaanhetrollen. BoyPie-
ters zochtcontact met M., die in-
middels vertrokken was, en stel-
de hem op de hoogte van de toe-
standvan zijn garnalen. Tot zijn
grote verbazing werd Boy Pie-
ters, en niet ASF, geconfron-
teerd met een verzoek van M.
waarin deze om schadevergoe-
ding eiste. Boy Pieters heeft zijn
raadsman Maduro ondertussen
dezaak in handen gegeven.

Directeur Randy Pieters, was
niet te spreken over de manier
waarop zijn firma ASF in ver-
band wordtgebracht met deinfe-
rieure garnalen. "De produkten
van ASF worden voor aankoop
altijd aaneen grondige inspectie
onderworpen. De firma ASF
wordt geheel ten onrechte ge-
noemd in deze affaire", zo luidde
zijncommentaar.

Een gesprek metDe Kwaadsteniet

’Het zal niet gemakkelijk
zijn voor de Antillen om het
gevraagde bedrag te krijgen’

— doorHanneke van Kouwen —OP VERZOEK VAN de PNP bracht dr Willem de
Kwaadsteniet, voorzitter van de vaste commissie voor Ne-
derlandsAntilliaanse en Arubaanse Zaken van deTweede
Kamer, een bezoekaan Curacao om eenvoordracht te hou-
denover demogelijkhedenvan een Gemenebestsui generis
relatie metNederland, naonafhankelijkheid van deNeder-
landse Antillen. Vooral zijn uitspraak dat 1996 misschien
eengoede datumzouzijnvooronafhankelijkheid van deAn-
tillenvan Vijf omdat Aruba in dat jaarook onafhankelijk
wordt, baarde veel opzien en was vooral ook aanleiding
voor kritiek. Het is zeker niet de bedoeling van de Neder-
landseregering om deAntillenaan deze—ofenig andere—
datumte binden, benadrukte DeKwaadsteniet in ditinter-
view.Zijn wens is wéldatnu eindelijkgehoorwordtgegeven
aan zijn oproep om een discussie op gang te brengen.

Zon discussie moet brede
ondersteuning krijgen,
meent dr De Kwaadsteniet.
Alle politieke partijen moe-
ten daarbij betrokken zijn en
de discussie moet gevoerd
worden in alle lagen van de
bevolking. "Het gevaar is dat
als één politieke partij met
zon discussiebegint, de ande-
re partijen, door onderlinge
concurrentie, een compleet
ander standpunt innemen.
Dat die vrees gerechtvaar-
digd is, isin depraktijk geble-
ken. Daarom heb ik ook ge-
probeerd te onderstrepen dat
je deze problematiek geza-
menlijk moet oppakken. Er
moeten discussie- en pro-
bleem-punten oppapier gezet
worden: die kunnen dan be-
studeerd en uitgepraat wor-
den. Departijenkunnen com-
missies benoemen die zich
met deze problematiek bezig
houden, maar ook de UNA
zou hierbijbetrokkenkunnen
worden."

BIJ ELKAAR
U bent uitgenodigd door de

PNP diezelfook pleit voor een
publieke discussie. Toch is er
een belangrijk verschil tussen
uw standpunt en dat van de
PNP. Diepartij wensteen Cu-
racao op zich — metmedewer-
king aan de kleinere eilanden— terwijl uerg overtuigd bent
dat deA nullen van Vijfbij el-
kaar moeten blijven.

"Dat is juist. Die benade-
ringswijze dateertalvanjaar
en dag. Trouwens, menis hier
over het algemeenook van de
mening uitgegaan dat het in
feite logisch is ombij elkaar te
blijven. Ook bij de Ronde Ta-
fel Conferenties is men ervan
uitgegaan dat alsAruba weg-
ging, de andere vijfeilanden
in ieder gevalbij elkaar zou-
den blijven. Ik denk dat nie-
mand erbij gebaat is om de
Antillen nu op te splitsen.
Een eilandkan ook niet hele-
maal opzichzelfblijven staan.
Er moeten toch verbindingen
worden gelegd, op wat voor
manier en met wie dan ook.
Misschien hier in het Cari-
bisch gebied, diegeluidenzijn
ookweleens op gegaan. Als je
naar die bredere contacten
buiten het verband van de
Antillen kijkt, ligt het voor de
hand dat je eerst dezevijf ei-
landen bij elkaarhoudt."

De Kwaadsteniet kan zich
wel voorstellen dat het niet
gemakkelijk is om een goede
samenwerking te handha-
ven; toch moet daar in goed
overleg naar gestreefd
worden.

"Ik kan me voorstellen dat
de eilanden soms de vleugels
willen uitslaan om van een
heleboel moeilijkheden af te
komen. Maar die moeilijkhe-
den zijn er in andere landen
ook, daar wordt ook wel eens
gevochten. In Nederland zijn
er regionale problemen: dan
wordtDen Haagverweten dat
er te weinig aandacht is voor
hetNoorden des lands ofvoor

Limburg en Brabant, dat
Overrijsel vergeten wordt en
er alleen maar aandacht is
voor derandstad. Zozijn er ge-
noeg voorbeelden te noemen
van allerlei landen waar in-
terne spanningen zijn, maar
dat is geenreden om apart te
gaan. Ik geef toe dat eilanden
een aparte situatie is die ex-
traproblemen met zich meeb-
rengt. Maar niettemin ligt
het voor de hand dat als jeel-
kaar zo goedkent—en er is in
feite echt wel een Antilliaan-
seband—datje danbij elkaar
blijft."

IRRITATIE
Het nadeel van eenAntillen

van Vijf, met name voor Cura-
cao, isdat dekleinere eilanden
veel druk kunnen uitoefenen.
Dat terwijl Curagao — in te-
genstelling tot dekleinere ei-
landen — de anderen niet no-
dig heeft.

"Ik kan me ook best enige
irritatie voorstellen. Maar
wanneer jebesloten hebt om
samen verder tegaan, moetje
proberen tot oplossingen te
komen. Ik denk dat het toch
een zaak is om met elkaar de
politieke wil op te brengen,
zowel op Sint Maarten als
hieren op de andereeilanden.
De politici moetennaast de ei-
gen wensen diezehebben, ook
begrip kunnen opbrengen
voor de moeilijkheden van de
anderen. Dat vraagt inder-
daad wat geven en nemen
over en weer, dat is volstrekt
duidelijk, maar ik denk dat
het gewoonnoodzakelijk is."

"Ik kan mevoorstellen dat
het optreden van Sint Maar-
ten op een gegeven moment
irritatie heeft opgewekt ën
dat daaruit het idee is voort-
gevloeid van 'wat zijn die
mensen eigenwijs, laten ze
zelf hun boontjes maar dop-pen. Aan de andere kant ver-
moed ik dat er op Sint Maar-
ten in de afgelopen tijd een
verlangen is gegroeid om be-
paalde zaken anders te rege-
len en wat meer ruimte en
ontplooiïngs- mogelijkheden
te krijgen. In het overleg met
de andere eilanden bleek dan
weer dat die daar niet veel
voor voelden. Waar is danhet
begin van de irritatie? Dat is
heel moeilijk te bepalen. Ik
denk dat Sint Maarten er re-
kening mee moet houden dat
Curacao — terecht —geïrriteerdkan raken, maar
Curacao moet begrijpen dat
het aan de anderekant ook zo
is."

NIET GUNSTIG
Wat denktu inhet algemeen

van hetpolitiekeklimaat in de
Antillen waarbij hetwederom
waarschijnlijk een klein 'de-
tail' is geweest dat de kabi-
nets- crisis heeft veroorzaakt?

"Nederland volgt dat af-
standelijk, dat is een interne
aangelegenheid van de Ne-
derlandse Antillen. Boven-
dien, in andere landen zijn er
ook wel eens problemen met

eenkabinets- crisis. In België
zijn ze nu ook al een paar
maanden bezig en in Italië
valtderegering ook regelma-
tig, dus wat dat betreft valt
hetnogwel mee. Maar eenre-
gerings-crisis isnooitgunstig
voor een land. Voor België is
het niet gunstig, voor Italië
niet en hier ook niet. Ik denk
echterniet datmenin hetbui-
tenland van deze crisis, die
men kennelijk toch in een
paar weken wil oplossen, zo
verschrikkelijk onderste bo-
ven is, datzal wel meevallen.
Maar je moetzon situatiewel
proberen te voorkomen."

DeKwaadsteniet is welvan
mening dat de Antilliaanse
politici over het algemeen te
snel met elkaar in conflict
gaan over kleine zaken. Dat
komt misschien door de
kleinschaligheid, filosofeert
hij.

"Problemen die bespreek-
baar zijn, worden hier veel te
snel op de spits gedreven en
via demedia uitgevochten."

TE HOOG
Het lijktaannemelijk datde

PNP in de nieuwe regering
komt. Zou zon alternatief
plan als de PNP nu op tafel
heeft gelegd in plaats van het
volumebeleid van de demissi-
onaireregering, inNederland
acceptabel zijn bij debeoorde-
ling van de extra begro-
tingssteun?

"Ikkan datnietbeoordelen.
Ik weet ook nietwater alsre-
gerings- programma uit de
bus zal komen na het onder-
linge contact tussen de ver-
schillende partijen. Ik denk
dat de zaken overwogen moe-
ten worden en dat de politici
moeten kijken of ze tot over-
eenstemming kunnen ko-
men. Dan kunnen ze geza-
menlijk met datpakket naar
Nederland komen om duide-
lijk te maken waarom dat als
eenredelijke zaakvoor deont-
wikkeling in de Antillenkan
worden gezien."

De Koninkrijks- regering
zal volgens dr Willem de
Kwaadsteniet waarschijnlijk
voor een gedeelte oordelen
dat de invulling van de maat-
regelen een interne aangele-
genheid is. Op basis van wat
door deAntilliaanse regering
naar voren wordt gebracht,
zullen er dan condities be-
paald worden. Over dehoogte
van hetbedrag zalgediscussi-
eerd moeten worden, ver-
moedtDeKwaadsteniet, eve-
nals over de spreiding van de
betaling. "Het zal wel, denk
ik,richting vier jaargaan en
watbetreft dehoogte van het
bedrag, bestaat in Nederland
tot dusver het gevoel dat het
gevraagde bedrag betrekke-
lijk hoog is."

U deelt die meningook?
"Op het moment wel, maar

ik ben uiteraardgraagbereid
om de argumentenvan deAn-
tilliaanse regering te horen
en te weten wat de Neder-
landse regering er uiteinde-
lijk van zegt. Er zal met de
Tweede Kamer- commissie
van Nederlands Antilliaanse
en Arubaanse zaken zeker
een discussie gevoerd worden
over de redelijkheid van het
geheel."

Zal u dan vóórpleiten?
"Dat hangt van de argu-

menten af die tegen die tijd
over en weer op tafel zijn ge-
komen, zowel van dezijde van
het Nederlands Antilliaanse
kabinet als van zijde van de
Koninkrijksregering."

NIET GEMAKKELIJK
U denkt wel dat begro-

tingssteun noodzakelijk is?
"Ik denk dat dat op zichzelf

noodzakelijk is, maar de
vraagiswatmogelijk is. Afge-
zien van wat hier wenselijk
kan zijn, is er natuurlijk de
vraag wat voor Nederland in
deze tijd een reële zaak is. Er
wordt in Nederland ook bij
miljarden bezuinigd en er
worden ingrijpende maatre-
gelen genomen. Ik zeg niet
dat het allemaal doorslagge-
vend is, maar het is beslist
geen situatie waarbij men
niet op een paar miljoen hoeft
te kijken."

Het zal de Antilliaanse de-
legatie dus nietgemakkelijk
gemaakt worden?

"Ik zou liever zeggen dat
het niet gemakkelijk zal zijn
voor deAntilliaanse regering
om precies binnen te halen
wat men vraagt."
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Twee hongerstakers in ziekenhuis opgenomen

Oplossing in universitaire
staking Venezuela in zicht
CARACAS — Twee van de

zeven hongerstakers in Vene-
zuela zijn in ziekenhuizen op-
genomen. Zij houden hun ac-
tie ter ondersteuning van de
staking van de docenten van
de dertien staats- universitei-
ten, welke al drie maanden
duurt. De hongerstaking be-
gonvoorvijfvan deactievoer-
ders bijna vier weken ge-
leden.

Professor Humberto Mendoza
en de universitaire medewerker
Luis Mendoza werden "met
spoed" in eenziekenhuis opgeno-
men omdat hun toestand als ge-
volg van 25 dagen vasten erg
achteruit was gegaan. Zo zei de
arts Jose Leon, lid van een me-
dische commissie welke de hon-
gerstakers begeleidt. De andere
vijfhongerstakers zijn ook ineen
situatie beland welke als deli-
kaat kan worden omschreven.
Zij blijven permanent onder me-
disch toezicht om te voorkomen
dat er "onherstelbare schade
wordt aangericht aan hun ge-
zondheid", aldus dokterLeon.

GOEDE DIENSTEN
De honger- stakers houden

hun actie in het administratie-
gebouw van het nationale
congres. Daar heeft kardinaal
José Ali Lebrun hen een bezoek

gebracht. De primaat van de
Venezolaanse katholieke kerk
lis lid van een commissie van
goede diensten die probeert te
bemiddelen tussen de regering
en de stakers om een uitweg te
vinden voor het conflict.

De kardinaal zei dat de tot nu
toe ondernomen actie van de
commissie steeds meer de over-
tuigingdoetontstaan dater heel
sneleenregeling kan worden ge-
vonden. Hij dacht wel dateen op-
heffing van de stakingdedialoog
zou bevorderen. Prof. Lenin Mo-
linabevestigde dater een moge-
lijkheid was tot een oplossing.
Hij maakt deel uit van het sta-
kings-comité. Hij zeidatdevoor-
gelegde suggesties tijdens een
algemene vergadering worden
bekeken en wel maandag. Al-
leen deze vergadering kan een
besluit nemen om de staking te
beëindigen.

GEEN GELD
De stakingvan hooglerarenen

docentenvan de universiteiten
begon om deregering te dwingen

een vijfjaar geleden gesloten
overeenkomst te doen nakomen.
Deze hield in dat elke twee jaar
de salarissen worden aangepast
aan de gestegen kosten van le-
vensonderhoud. De regering
zegt datditonmogelijk is. Toege-
ven aan dehoogleraren zou bete-
kenen dat dadelijk iedereen met
de eis komt van volledige loon-
compensatie, aldus de regering
die verder zegt dat het geld er-
voor niet in kas is. In dit geval
breekt nood wetten.

De studentengingenuiteinde-
lijk de docenten steunen en gin-
gen ook in staking. Zij eistenon-
der meer dat de begroting voor
het universitaire onderwijs zou
worden verhoogd. Ook wildenzij
bepaalde regelingen verbeterd
zien. Tenslotte gingen ook de
werknemers in de huishoudelij-
ke en andere diensten van de
universiteiten in staking. Op-
merkelijk was wel dat het grote
Venezolaanse vakverbond de
staking niet heeft ondersteund.
Als gevolg van de staking heb-
ben duizenden studenten een
studie- semester verloren.

Parlementaire
uitwisseling
Canada- Mexico

MEXICOSTAD — Parle-
ments- leden uit Canada en
Mexico komen in Ottawa bij-
een ter bestudering van het
probleem van de schulden-
kwestie en het Middenameri-
kaanse conflict.

De bedoeling is ook dater ge-
sproken wordt over de onderlin-
ge handels- betrekkingen tussen
beide landen. In studie neemt
men eveneens het verdrag tus-
sen Canada en de Verenigde Sta-
ten over de vrije handel tussen
dezestaten en zijn gevolgenvoor
derde landen.

Caracas: 41
kilo coca in
beslag genomen

CARACAS — De Venezo-
laanse douane heeft op de in-
ternationale Bolivar-
luchthaven een partij van 42
kilo Colombiaanse cocamem-
in beslag genomen, welke
vracht bestemd was voor de
DominicaanseRepubliek.

De cocaine- was verstopt in
twee luxe koffers, welke waren
afgegevenbij devracht- afdeling
van Dominicana deAviacion.De
koffers waren medio februari uit
Colombia aangekomen, maar
om de een of anderereden wer-
den zij niet afgeleverd op het
daartoebestemde adres in Santo
Domingo. De Venezolaanse poli-
tie heeft contact opgenomen met
de Dominicaansecollega's om de
eigenaar van de koffers op te
sporen.

MADRID— Spanje gaat 9miljard
dollar investerenin zijn spoorwegnet
met snellere treinen en betereveilig-
heids-voorzieningen.

La Prensa niet uit

Sandinisten,
verzet eens
bestandszones

MANAGUA— Sandinisten
en contra's hebben over-
eenstemmingbereiktover het
aantalbestandszones en hun
fungeren. Het overleg over
andere technische details
wordtvoortgezet.

Men kwam overeen dat er ze-
ven bestandszones komen waar
de contra's zich ongehinderd
kunnen terugtrekken voor de
duur van het tijdelijke bestand
van zestig dagen dat op Goede
Vrijdag inging.

Het onafhankelijke dagblad
La Prensa in Managua kon
woensdag niet verschijnen om-
dat er geen papier beschikbaar
is. Menverwijt ditgebrek aan de
Sandinisten diedekrant zouden
benadelen bij het toewijzen van
papier. Als gevolg daarvankun-
nen de Sandinistische bladen
welverschijnen.

GENEVE — Japanen Zuidkorea
hebben tijdens de GATT- raadszit-
ting de oprichting van commissies
geblokkeerd diezich zouden moeten
buigenover deVS-klachten over Ja-
panseen Zuidkoreaansehandels- be-
lemmeringen bij de import van
rundvlees en citrus-vruchten. Japan
en Zuidkoreamenen datdemogelijk-
heid om op bilateraal niveau toteen
oplossing te komen niet zijn uitge-
put. De woordvoerder van de Alge-
mene overeenkomst inzake handel
en tarieven (GATT) deelde dit mee.

OPENBARE VERKOOP
Op21 april 1988's-middagsom 14.00uurzal ten overstaan
van Notaris Mr. J. R. Croes of diens waarnemer te zijnen
kantore aan deL.G. Smith Boulevard 64, Oranjestad Aruba
in het openbaar bij opbod aan de meestbiedende worden
verkocht:
Krachtens rechterlijk bevel ex artikel 409 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Aruba:
1. het recht van erfpacht tot 26 oktober van het jaar

2022 opeen perceel domeingrondgroot561M2, ge-
legen te Savaneta op Aruba, kadastraal bekend als
Derde Afdeling Sectie G nummer 390, met het daar-
op gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk
bekend als "Savaneta 12-A";

2. het recht van erfpacht tot 9 julivan het jaar 2045 op
een perceel domeingrond groot 411 M2, gelegen te
Coba Lodo op Aruba, kadastraal bekend als Derde
Afdeling Sectie B nummer 520, met het daarop ge-
bouwde betonstenen woonhuis,plaatselijk bekend
als "Coba Lödo 29";

De Veilingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van
het Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Aruba en lig-
gen voorts ter inzage ten kantore van notaris mr. J. R.
Croes, aan de L.G. Smith Boulevard 64 te Oranjestad op
Aruba.

Mr. J. R. Crocs, notaris.

I ARUBAN DAILY
I ENTERTAINMENT
1 otf^fc Hedenavond: DANSEN met j
I en La Nueva Fuerza | !
I |Tj7 Zondagavond: DANSEN met f| ©\sr Time ____■__■ — ___,
| L.G. Smith Blvd. ©O/pQfe PIZSA |
* Oranjestad, Aruba. AEStUXSA| Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541 «
| vanAruba. Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00 a.m. |
$ ___■___’ /_f^V GOLDENTULIP$ V V IlAfl ARUBA CARIBBEAN S$ -_^^=- VIr_/ RESORT & CASINO ffi
$ .. _. ~T"~~_ «_.-_.

X***r FANDANGO NIGHTCLUB \ '* Floating Restaurant proudly presents: \| (5/?/_i JOHNNYPORAZZO
| onder directie Leny & Eduardo Ace by stacey Marks and our |
8; Ellis. ""swinging House-band Ferr?rL_ 8
% Open: 11.00-middernacht. daily curtaintime 10.30p.m. 8S Happy Hour: 6.00-8.00 Taly except Mondays
* Wever. \$ ZakenlUnChOS: O.a. Club open from 9:00 p.m. till 2:00 a.m. w
>J\ _i__^.i _»__.__, An Usro» Vilt Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks »| Nasslßamesenvereevi». j Fo-; reservallonspteasecall33555

I Gezellige sfeer, goede service |
$ vindt U in Wij verwachten Uvoor lunch |
I RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR |
J \SvS/7 (6-00-7.00) of dinner (18.00- |
\ CiTOHJ^IMW Telefoon 22977 of 27833. |

hjj4 Restaurant Waning Djawa |
I WW^t^^^W Boerhaavestraat4
I But RWtouTtmt Tel.: 33928

Het Restaurant met| Indonesische allures, zonder pretenties. |

I Boulevard Theatre f
i n

| Fri.thruThu.atB.ls&9.ls
| Fri. & Sat. at 12.00I FATAL ATTRACTION 1
I drama suspense 18yrs

I Sun. at 6.00 1
I CARTOON MAGIC |I all ages |
f Drive - In I| Fri. & Sat.
| at 8.30 & 12.00 Mon-Alf6--| Sunday at 9.00 atB-3° |

HOTSHOT SINVERGUENZA 1
f PEROHONRADO |I ïèyr, drama 18yrs

1 Wed. & Thu. BORN IN EASTI at 8.30 L.A. I
| comedy 18 yrs |

/* sJit REGERING VAN ARUBA
DeRegering van Arubaroept hierbij sollicitanten opvoorde

functie van:

MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER
BIJ DE VOOGDIJRAAD

Takenpakket
Inzijn algemeenheid het behartigen van belangen van min-
derjarigen, waaronder het onderzoeken en zonodig het uit-
lokken van de in de wet genoemde kinderbeschermings-
maatregelen, zoals toevertrouwing en ondertoezichtstel-
ling van minderjarigen, ontheffing en ontzetting derouders
of voogden, adoptie vankinderen, het houden van toezicht
op voogdijpupillen in pleeggezinnen.

Functie-eisen:— bezitvan een H.8.0.-diploma met deaantekening kin-
derbescherming of algemeen maatschappelijkwerk;

— goede contactuele eigenschappen;— goede schriftelijke enmondelinge uitdrukkingsvaardig-
heid in het Nederlands, Engels, Spaans en Papia-
ments;— ervaring in hetkinderbéschermingswerk strekt tot aan-
beveling.

Arbeidsvoorwaarden :
Bezoldiging conform Bezoldigingsregeling Aruba 1986.
Secundaire arbeidsvoorwaarden conform Landsverorde-
ning Materieel Ambtenarenrecht en regeling Vakantie en
Vrijstelling van Dienst Ambtenaren.

Informatie:
Nadere inlichtingen omtrent de inhoud van defunctie kun-
nen worden ingewonnen bij de Secretarisvan de Voogdij-
raad, telefonisch bereikbaar gedurendekantooruren onder
de nummers: 21262,21562 of 21448.

Sollicitaties:
Sollicitatiebrief vergezeld van volledig curriculum vitae, fo-
tocopie van diploma's dienen binnen 4 weken na het ver-
schijnen vn deze advertentie te worden gericht aan de Mi-
nistervan Justitievan Volksgezondheid door tussenkomst
van de Secretaris van de Voogdijraad, Oranjestr 28,
Oranjestad, Aruba.

I -fliico
AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

HAS TH€ GR6AT PL6ASUR6 TO ANNOUNCE THAT CFFCCTIVC MARCH
1 ST. 1988

r SURINAn.v.
INSURANCES RE-INSURANCE AGENCY

CJU.nOQO

HAVE B6CN APPOINTCD GCN6RAL AG6NTS OF _4_9CO FOR ARUBA.

ALL S6RVIC6S, INCLUDING PR6MIUM PAYMENTS, CLAIMS, ENQUIRIES
AND CLAIMS SCTTLCMCNT LUILLCONTINUCTO Ö€ HANDLCD FROMTH6

ORIGINAL ifliCO OFFICE ON JOHN G. 6MANSTRAAT Nr. 1.

TCLCPHON6 21184.21672.

UUC ARC CONFIDENT THATTHIS TRANSFER OF BUSIN6SS, LUILL PROVI-
D€ FOR BCTT6R SCRVICC TO OUR POUCV-HOLD6RS AND CNABL6

illiCO
ITOCONTINU6 TO DCVCLOP AND CXPAND IN ARUBA.
.._____________________________________________r *

i » i

GEZOCHT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING

ASSISTENT BOEKHOUDER (M/V)

Vereisten:

— Opleiding op HAVO/MAO niveau— PD of gelijkwaardig— Zelfstandig kunnen werken— Enige jarenervaring bij een administratie-kanoor strekt
tot aanbeveling.

Sollicitatie-brieven te richten onder nr 900 bureau van dit
blad, Nassaustraat 110, Oranjestad, Aruba.

____H_H_H_H__B_H____H__a______H__i__a__aaHHnsr'

AANKONDIGING:
ECHTSCHEIDING - PRO DEO:

Bij exploit van de ondergetekende deurwaardervan de - 6deapril 1988-,
waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer/Vrouwe Officier van
Justitie, die het oorspronkelijkevoor GEZIEN heeft getekend, is ten ver-
zoeke van WORREL DONALD HURTAULT wonende op Aruba aan de
Wilhelminastraat no. 19-

BETEKEND:
aan FRANCOISE WILLIAMS, zonderbekende woon- of verblijfplaats op
Aruba, in deNederlandseAntillen of elders, de grosse van een vonnis d.d.
9 maart 1988- gewezen door deE.A. HeerRechter in hetGerecht in Eerste
Aanleg van Aruba,waarbij de echtscheidingtussen partijenop 15septem-
ber 1980 te Dominica metelkander gehuwd is uitgesproken.

De deurwaarderbij het
Gerecht opAruba,
MODESTO JUNIOR ODUBER.

AMIGOE ZATERDAG 9APRIL 1988
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Met spoed gevraagd
FREE LANCE VERKOPER

(VERKOOPSTER)
voor halve dagen

voor ons assortiment Franse wijnen
Vereisten:— Minimaal 3 jaarverkoopervaring— Perfecte beheersing van Engels en Nederlands— Bezit van eigen auto.
Aanbevolen:— Kennis van Papiamento en Spaans— Kennis van wijn.

Bel voor een persoonlijk onderhoud: tel. 21492
MARTIJN TRADING COMPANYLTD.

MEVR. J. WERLEMAN

AANKONDIGING:
PRO-DEO:

Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaardervoorbur-
gerlijkezaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van de 21ste
maart 1988 -, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer
Rechter in hetGerecht in Eerste Aanleg van Aruba d.d. 2de maart 1988-
waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer/Vrouwe O'ücier van
Justitieop Aruba envoor dezezaak domiciliekiezende aan de Windstraat
no. 19te Oranjestad op Arubaten kantore van deadvokaatO.N. Flanders;

OPGEROEPEN:
BACILISAANTONIA CABRAL, zonderbekendewoon- of verblijfplaatsop
Aruba, in de Nederlandse Antillen of elders, om op woensdag de 24ste
augustus 1988-, des voormiddagsom 08.30 uur terTerechtzittingvan het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba ten Raadhuize te Oranjestad te ver-
schijnen,voor de behandeling der zaak, dierequirant(e) bij het ingediend
verzoekschriftvoor gemeldGerecht tegen gerequireerdeheeftaanhangig
gemaakt.

De deurwaarderbij het
Gerecht opAruba,
MODESTO JUNIOR ODUBER.

WAARSCHUWING
Ce commandant van de marinierskazeme
Savaneta maaktbekend dater op
dinsdag 12april 1988van 07.00 tot 15.00
uuren donderdag14april 1988van 07.00
tot 15.00uur

een schoolschietoefening gehouden zal
worden op Anabui. Erzal geschoten wor-
den metscherpe munitie. Het onveilige ge-
bied aan landzijde zalworden afgebakend
met rode vlaggen en waarschuwingsbor-
den.

J

f£\ Prop-Jet Aircraft^

ODUBErT "%r all
AVIATION your
CENTER flights

" For BUSINESS " PRIVATE -VACATION CARGO
AMBULANCE

* More than 30 years experience

* Superb fleet of aircraft

" Choice of more than 10 aircraft
Reservation:

Offlc* hour»:Tel. 26975
xTJVx After howKTet.23080

IV~t JJGET THEFLYING SENSATION
FLYODUBER AVIATION

' TEDRRFRN '
__* KAN AFSLANKEN EN

" VOLHOUDEN.
tk Maandag Santa Cruz Macuarimaschool 6.30 p.m.

__m WDinsdag Y.M.C.A. Dakota 9.30 a.m.
y BDinsdag Y.M.C.A. San Nicolas 6.30 p.m.
N* «Woensdag Col. Arubano Oranjestad 6.30 p.m.

■ Donderdag St.Annaschool Noord 6.30 p.m.
H^gezondenverantwoord I

i
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BRUGFUNCTIE
"Beide produkten, de serie

en het boek, hebben zonder
meer een brugfunctie. Dat is
een ding wat zeker is. Het
hangt echter uiteindelijk maar
afvan van de instelling van de
Nederlandse kijker en lezer.
Eenkwestie van 'openstelling.
Wanneer dat gebeurt dan zal
hij geconfronteerd worden met
een aantal nuanceringen die
reden totreflectie geven. Want
er is in wezen nog steeds bitter
weinig over de Antillen in Ne-
derland bekend.

Ter illustratie: ik sprak
kortgeleden met een promi-

nent Nederlands t.v.-
journalistover de matige aan-
dacht die in de media aan de
Antillen wordt gegeven. Toen
werd mij duidelijk gemaakt dat
na 'AntilliaansVerhaal' voor
deeilanden nietsmeergepland
stond. 'We komen in 1996 wel
weer eens kijken' vertrouwde
deze topman mij toe. Een dui-
delijker indicatie kan mijns in-
ziens niet gegeven worden.
Hetzelfde verschijnsel doet
zich voor bij de meeste Neder-
landse kranten, die slechts mi-
nimale aandacht inhun kolom-
men besteden aan het gebeu-
ren overzee. Een bijzonder
trieste zaak...

TED SCHOUTEN

STEREOTYPEN
Uiteraard hebben Luis Daal

en ikin ons boekookzakenaan-

geraakt die door anderen al
eens eerder belicht zijn. Het
gaat in dit geval echter om de
optiek. Voor ons was het van
belang om bepaalde zaken
naar voren te brengen vanuit
de gedachtenwereld van de An-
tilliaan zelf... In het verleden
bleef depubliciteit over dit tro-
pische Koninkrijksdeel niet
vrij van een hele serie Neder-
landse stereotypen, diemaaral
te vaak de gestalte aannamen
van korte, kritische oprispin-
gen van van bevooroordeelde
berichtgevers die, getooid met
deEuropese vakantie-bril, hun
observaties verwerkten in
scherpe, doorgaans sombere
analyses, alvorens zich weer
perKLM huiswaarts te spoe-
den. Eeuwenlang is deAntilli-
aanse realiteit bestudeerd en
in zwaarlijvige reisboeken en
documenten voor het nages-
lacht vastgelegd door Euro-
pees-talige 'deskundigen', het
meest door Nederlanders. On-
vermijdelijke consequentie
van dit alles was, dat dit wel
moest leiden tot een geschied-
kundige opvatting die niet he-
lemaal herkenbaar is voor een
Antilliaans landskind.

Er zijnaanwijsbare plaatsen
in ons boek",vervolgt Schou-
ten, "waar wij tussen deregels
doorkritiek spuienopbepaalde
gebeurtenissen die zich op de
Antillen hebben voorgedaan.
Belangrijk is hetin ditverband
dat het nu eens niet de kri-
tische Nederlander is die deze
passages neerschrijft, maar
dat wij hetzelfzijn. De Antilli-
aan is -naar mijn mening- zon-
der twijfel een flexibel mens,
anders had hij zich niet doorde
decennia heen als zelfstandige
'entiteit' kunnen manifeste-
ren. Hij heeftgeleerd van ande-
re culturen, die hem eerst we-
zensvreemd overkwamen en
hij heeft zich aangeleerd be-
paalde elementen uitdiecultu-
ren te integreren in zijn eigen
bestaan

Antilliaans verhaal is uniek document
Auteur Ted Schouten:

”Volkeren zijn geneigd vervelende hoogtepunten
uit hun geschiedenis te verdoezelen”

door Hans Vaders

"DEANTILLIAAN BESTAAT naar mijngevoel als 'enti-
teit', maar dan wel verbonden met het Koninkrijk. In de
werkelijke zin van het woord -en daarzijn Luis Daal en ik
vanuit gegaan in onze uitgave 'Antilliaans Verhaal'- heb je
slechts te maken met pure eilands-gemeenschappen. En
daarheb je dan bijvoorbeeld deArubaan, deSabaan en de
St. Maartenaar. Zelfheb ik hetgevoel, gezien mijnervaring
in Nederland, dathet Antilliaan zijn eerst dan aan de orde
komt, wanneer deeilandbewonerzichin Nederland vestigt.
Dan ishij opeenseen Antilliaan geworden", aldusArubaan
Ted Schouten. "Laat ik benadrukken, dit is in ieder geval
mijn mening. De Antilliaan wordt pas Antilliaan wanneer
hjj zich buiten zijn eigen kleine, beschermde eilandge-
meenschap beweegt".

Ted Schoutenen co-auteur van 'Antilliaans Verhaal', de
in Den Haag woonachtige Luis H. Daal, hebben ieder voor
zich een bepaald gedeelte van deAntilliaanse geschiedenis
beschreven. "We zijn uitgegaan van een twintigtal hoogte-
punten. Op basis daarvan hebben we een verdeling ge-
maakt",zegtSchouten."Zo werd hetbijvoorbeeld duidelijk
dat ik meer kennis had van de moderne geschiedenis, ter-
wijlLuis allesafwistvan Brion en deZuid-Amerikaanseon-
afhankelijkheids- strijd. Je wisselt dan jewerkstukken uit,
combineerten zo ontstaat een visie op een lijn".

In eerste instantie was er
overigens verhaal noch t.v.-
documentaire. Slechts een sy-
nopsis van Daal. Op basis van
deze synopsis is dedocumentai-
re uiteindelijk gemaakt.'Tn de
loop van deproduktie isvan de
zijde van de NOS, de Neder-
landse Omroep Stichting, de
opdracht afgekomenom teron-
dersteuning en begeleiding
van de serie een boek te schrij-
ven. TV-serieen boek zijn, voor
zover ik kan bekijken, in Ne-
derland uitermatepositief ont-
vangen. Het is echter nog te
vroeg om definitief te juichen,
want de cijfers omtrent kijk-
dichtheid en beoordeling zijn
nog niet binnen. Wat het boek
betreft is het ook heel moeilijk
om momenteel precies na te
gaan hoe de verkoop loopt. De
Walburg Pers heeft in totaal
5000 exemplaren gedrukt en
voor mijn vertrek naar de An-

tillen heb ik van de uitgeverij
gehoord dat veel Nederlandse
boekhandels erg enthousiast
zijn", aldus journalist en t.v.-
producent Ted Schouten, die in
1986 naar Nederland emig-
reerde.

ONDERDRUKKING
Tussen haakjes, de bui-

tenstaander kan zich natuur-
lijk nooit op stel en sprong in-
dringen in een andere cultuur.
Daar moet je je detijd voor ne-
men. Het neemt ettelijkejaren.

Neem de Nederlandse contrac-
tant, die voor een periode van
drie jaar naar de eilanden
komt, zo iemand krijgt in ne-
gen van detien gevallen nooit
enige'voeling' metde Antillen.
In het eerste jaarvan zijn ver-
blijf is hij druk doende zich te
vestigen. Hettweedejaarreali-
seert hij zich dat hij halverwe-

ge de rit is en dat er nog een
paar interessante trekpleis-
ters op hetvasteland bekeken
moeten worden. Het derdejaar
staat dan in het teken van het
komende afscheid. Zon onder-
wijzer dringt natuurlijk nooit
doortothet wezen van deAntil-
liaan, waar dan nog bijkomt
dat de vrienden- en kennis-
senkring van onze leraar vaak
in hoofdzaak uitlotgenoten be-
staat.

Ik denk overigens", bena-
drukt Ted Schouten, "dat het
woord 'onderdrukking' bij de
Antilliaanse bevolking een erg
zwaarwegend begrip is. Want
heel lang heeft de autochtone
bevolking moeten aanvaar-
den, dat de belangrijkste pos-

ten binnen de gemeenschap
werden ingenomen door Ne-
derlanders. Een zekere wissel-
werking tussen Nederlander
en Antilliaan is er natuurlijk
wel geweest. De Antilliaan
heeft ook uit de Nederlandse
cultuur zekere elementen we-
ten te genereren, maar dit
noem ik in vele gevallen een
kwestie van puur overleven,
bijvoorbeeld wanneer je
spreekt over de slaventijd. Je
moetje dan maar trachten aan
te passen aan de vigerende si-

De Antilliaan is
een flexibel mens

tuatie en mijns inziens is de
Antilliaan daar wonderwel in
geslaagd! Jepast jeaan aan de
overheerser en neemt ui-
teindelijk tot op zekere hoogte
zijn plaats in...

LUIS DAAL

CULTUURPOLITIEK
En hoe het dan staat met de

assimilatie van de overgeble-
ven Nederlanders?Ikken legio
voorbeelden van mensen die
zich eenjaar of dertig geleden
op de eilanden hebben geves-
tigd en er nog steedsnietin zijn
geslaagd om de papiamentse
taal machtigteworden. Ditzijn
overigens veelal mensen uit de
vorige generatie, uitgezonden
door bijvoorbeeld een groot
concern, mensen die constant
in hetzelfde kringetje
ronddraaiden met het verlof
van zes maanden naar Neder-
land op de koop toe. Er zijn
echter ook mensen te vinden
diena vijfjaar vloeiend papia-
ments spreken. Dat noem ik as-
similatie..."

Ted Schouten meent dat de
Nederlandse overheid in het
verleden wel degelijk een be-
paalde cultuurpolitiek heeft
gevoerd. "Maar ofditbewust is
gebeurd?Wanneerje een admi-

nistratieve, Nederlands- spre-
kende top hebt in de ge-
meenschap en dewetgeving en
tal van andere uitingen ge-
schieden in het Nederlands,
dankan jejealsnog afvragen of
we te maken hebben met een
bewuste keus. Maar in eenko-
loniale periode is het niet meer
dan logisch dat de bewindheb-
bers hun eigen landstaal ge-
bruiken om hun contacten met
het moederland te onder-
houden.

ENGELSE VERSIE
Schoutenvertelt datkortge-

leden 150exemplaren van 'An-
tflliaans Verhaal' per
luchtpost op Curacao arriveer-
den, maar dat diereeds binnen
drie dagen waren uitverkocht.
Volgend^ weekzal er een nieu-
we, groterezending in deboek-
handel liggen. De uitgever
overweegt een Engelse versie,
maar "dan moet er voor zon
versie wel aantoonbare be-
langstellingbestaan, nietin de
laatsteplaats bij de diverse ei-
landsbesturen". De auteur
spreekt in ditverband over een
historisch verantwoord werk,
datook de wat minder prettige
episodes uit deAntilliaanse ge-
schiedenisop eennuchtere ma-
nierbelicht.

"Blijkbaar en zoiets is bij de
meeste volkeren niet onge-
woon, zijn er in degeschiedenis
een aantal hoogtepunten,
waaraan men liever stilzwij-
gend voorbijgaat. Ik denk hier-
bij ondermeer aan degebeurte-
nissen van 30 mei 1969. Men
moet echter niet vergeten dat
30 mei een enorme invloed
heeft gehadop deontwikkeling
van de Antillen. Had de 30e
mei niet plaatsgevonden, had
Nederlandop verzoek geen ma-
riniers ingezet, dan waren er
naar alle waarschijnlijkheid in
Nederland geen stemmen op-
gegaan om.de eilanden zo snel
mogelijk, als het enigszinskon
'per kerende post', onafhanke-
lijkte maken. Dan was diehele
discussie waarschijnlijk nog
niet losgebrand met nu, als
voorlopig uitvloeisel, de status
apartevanAruba. Zokan jebij-
voorbeeld ook niet heen om de
uitgesproken invloed die een
instituut als de West-Indische
Compagnie heeft gehad op het
reilen en zeilen van de ei-
landen.

Ongetwijfeld zullen er in
'Antilliaans Verhaal' feitelijk-
heden aan de orde komen,
waarvan gezegd kan worden
dat die op een lijn liggen met
datgene wat andere geschied-
schrijversreeds in hetverleden
teberde gebracht hebben.Er is
echter een groot verschil. Dit
keer komt de Antilliaan zelf
aan het woord! 'Antilliaans
Verhaal' is een boek voor en
door Antillianen geworden en
datmaakt hettoteen uniek do-
cument".

OMBUIGING
Ik denk dat we er zelf debet

aan zijn, zeker na de autono-
mie, dat onze politici het Ne-
derlands bleven gebruiken in
hun dagelijkse werkzaamhe-

den. Daarnaast zien we nu
echter de consequenties van
een te snelle ombuiging naar
de landstaal. Want als jeweet
datjekinderen na demiddelba-
re school naar Nederland moe-
ten gaan om daar verder te
studeren, danwil jeook dat die
kinderen hier een goede oplei-
dingin het Nederlandskrijgen,
zodat ze met die doorstroming
naar hogere opleidingen geen
noemenswaardige problemen
hebben. Er zijn nu diepgaande
discussies gaande over de vol-

ledige introductie vanhetpapi-
amentu op de lokale scholen.
Die introductie -zo dezeer door
komt- moet echter uitermate
voorzichtig geschieden en
geenszins van de ene op de
andere dag. Ik kan overigens
niet stellen -gezien deomstan-
digheden in het verleden- dat
de Nederlandse taal op de ei-
landen er is'doorgedrukt. Nee,
veel eerder werd het papia-
mentualsvolwaardige taal ge-
negeerd.

De Antillen verkeert mo-
menteel ineen overgangsfase",
aldus de auteur van 'Antilli-
aans Verhaal. Al geloof ik dat
metname delokale politici nog
niet geheel onderkennen dat,
met de status aparte van Aru-
ba, of men nu wil of niet, deze
gevoelige materie in een duide-
lijke stroomversnelling is ge-
raakt. Besef daarnaast dat St.
Maarten daadwerkelijk derol
van Aruba heeftovergenomen.
Het hekis bijwijzevan spreken
van de dam en het zal volgens
mij toch wel een moeilijke zaak
worden om de vijfeilanden bij-
een te houden. Men kan echter
nog allekanten op in zo'n over-
gangsfase. Het kan het zoeken
zijn naar een eigen Antilliaan-
seidentiteit,maar ikvrees toch
dat het meer een zoeken zal
worden naareeneigeneilande-
lijke identiteit!"

VERHAAL

VERHAAL
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ALGEMEEN

Vierduizend winkels, dertig in de regio en een op Curaçao

Niet een trui maar
’Lifestyle ’verkopen

door Joel Labadie

VIERDUIZEND WINKELSHEEFT hij, dertig in deregio
m één op Curacao. Op een hoek van de Madurostraat. En
hij moest natuurlijk even zijn eigen kledingszaak bekijken
nu hij toch in de buurt was. Zo kwam het dat modegigant
Luciano Benetton vorige week met zijn privévliegtuig op
Curacao landde om 'hallo' te zeggen tegen het personeel,

■> nel eendrankje te nemen en even depers tewoord te staan.
Welgeteld één verslaggever en twee fotografen vonden het
gebeuren de moeite waard om hun neus te laten zien. Niet
dat hetBenetton ook maar iets interesseerde, wantmet een
modekleding- imperium dattot degrootstetien van Europa
gerekend kan worden, ishij het stadium van een kleine on-
dernemer die nog moet vechten voor zijn dagelijkse brood
;>n blij is met alle publiciteit, allang te boven.

Modegigant Benetton kwam even langs

Wie nietweet waarBenetton
voor staat, zal ook geen raad

en met namen als Mcxx en
Isprit. Ook zal de hele bedoe-

ning die zich in de Europese
mode- industrie heeft voorge-
daan aan hem of haar voorbij-
gegaanzijn. Benetton, Mcxx en
Esprit zijn slechts drie van de

te kledingmerken annex
modehuizen voor populaire
kleding met toch datbeetje ex-
iravagantie dat de uiterlijk-
bewuste Europese en Ameri-
kaanse jeugd zo aanspreekt.

De grotetrend in demodebu-
siness en wellicht debeste ver-
kooptruc die ooit toegepast is,
komt voor rekening van dit
soort merken wier filosofie is
om nieteenkledingstuk te ver-
eopen maar een 'lifestyle. Er
wordt geen reclame meer ge-
maakt voor de een of andere
sweater. In plaats daarvan
wordt de kapitaalkrachtige
jnge consument van de jaren

tachtig een levenswijze gepre-
senteerd waarin — schijnbaar
ouur toevallig — ookruimte is
-voor een sweater van hetmerk

BONVIVANTS
Deze trend valt het best aan

te duiden aan de hand van de
verandering in demodecatalo-
gie van de afgelopen jaren.
Waar vroeger het fotomodel
een lamswollen trui ofeen spij-
kerbroek in beeld bracht, bui-
telen nu de meest 'bon vivant'-
achtige typesover de luxepagi-
na's.Dat gaat dan op demanier
van een grote foto van een leuk
Japans modelletje in een kan-
ten hempje, een zwarte petty-

coat en netnylons, die noncha-
lanttegen een muur aan leunt.
In de hoek van depagina staat
dan te lezen: "Ik ben Suzi
Wang, 22 jaar en student
antropologie. Ik hou van lek-
ker eten, mijnvriend en van za-
terdag lekker lang uitslapen.
In mijn vrije tijd loop ik het
liefst in een versleten spij-
kerbroek, en mijn beste vrien-
din heet Ingeborg. Zij heeft een
baantje als serveerster en in de
avonduren studeert ze
rechten."

Wie weet wat dit te maken
heeft met mode mag het zeg-
gen. Het enige dat er nog op
wijst dat het hier om aanprij-
zing van een modeartikel gaat,
is dat toevalligerwijs een pim-
pelpaars vest over de schouder
van het fotomodel hangt. Dat
het kledingstuk nauwelijks
zichtbaar is, doet er niet toe.
Het schijnt ook niet te deren
datvoorhetvest eenbedragbe-
taald moet worden dat de hon-
derdvijftig gulden over-
schrijdt, want de stijl spreekt
jeugden yuppies (young urban
professionals) enorm aan. En
gezien de' stormachtige groei
van de boutiques die in eigen
beheer en in 'frachise' kleding
van Benetton, Mcxx en Esprit
verkopen, zijn de modebewus-
ten onder de mensheid bereid
grif te betalen voor kwali-
teitskleding. Het is niet on-
waarschijnlijk dat dit voor een
deelvoortkomt uit het feit dat
men zich graag identificeert
met detot deverbeelding spre-
kende eigenzinnigheid van ds
fotomodellen.

Uitgaande van het gegeven

dat de modegiganten zich met
hun overwegend warme kle-
dingvooral richten opde Euro-
pese en de Noord- Amerikaan-
se markt, is het toch opmerke-
lijk dat Benetton het demoeite
waard vond een zaak te openen
op tropisch Curagao.

Benetton: "Dat vind ik een
intelligente vraag."

Dank u.
"Kijk, in Canada verkopen

we tien maanden per jaar wol
en inCuragao verkopen we tien
maanden per jaar katoen.
Maar er is ook een markt voor
warm wol, met die airco's van
vandaag de dag..."

Luciano Benetton wachtte
vorige week tevergeefs op de
pers. Eigenlijkhadhij ookhele-
maal geen tijd voor het be-
antwoorden van vragen, want
volgens het schema moest na
het bezoek aan dewinkel in de
Madurostraat een
'sightseeing'- rit volgen. Bin-
nen drieuur tijd moest hij weer
op het vliegveldstaan voor ver-
trek naar Aruba waar een
andere Benetton- winkel be-
zocht zou worden. Het
antwoord op de vraag naar de
filosofie van het Italiaans kle-
dingimperium komt daarom
ook maar halfuit deverf. Luci-
ano heeft het over niet te ex-
travagante mode voor de wer-
kende en schoolgaande jeugd
die niet "superdressed" de
straatop hoeft. Hetgaat hierbij
omkledjng die nietteveel kost.

Of de interpretatie door de
interviewer en de geïnterview-
de van het begrip 'niet duur'
verschillen aanmerkelijk van
elkaar, óf mijnheer Benetton
kent zijn eigen prijskaartjes
niet.

Over deverkoop van een 'li-
festyle' in plaats van een kle-
dingstuk antwoordt de Itali-
aan vaag "we stellen deklant
centraal en als kledingszaak
scharen wij ons rondom hem."
Als modeleverancier voor
klanten van jong tot yuppie
stelt Benetton dat hij deklant
reeds opjongeleeftijdkleedt en
dat hij probeert zijn collectie
mee teontwikkelen met de ver-
anderingen in de voorkeuren
van de klant naarmate die
opgroeit en ouder wordt.
Eigenlijk bemoeit Benetton

zich nietalte veel met deklant.
Hij noemt zichzelfgeen stylist.
Hij is eerder een manager die
de markt goed kent. Voor het
ontwerpen van nieuwe trends
in dekleding iseen legertjevan
zestig 'fashion- stylisten' aan-
getrokken. De baas zelfreist de
wereld rond om de markt te
verkennen, te ontdekken wat
de klant vraagt en de concur-
rent biedt. Het is de bedoeling
dat hij met een brok inspiratie
terug komt in het hoofdkwar-
tier voor een nieuwe modelijn.

Overigens is derondreizend
fabrikant redelijk te spreken
over de Curacaose vestiging.
"Goed ingerichten goed verko-
pend: Curacao is een goede lo-
catie."

MILJARDDOLLAR
Toch leuk om, dat te horen

van de topman van een multi-
national die vijftig miljardkle-
dingstukken per jaar aan mo-
debewuste cliënten kwijt
raakt. De inkomsten die rond
de één miljard dollar geschat
moeten worden hebben Benet-
ton een notering op de
beurslijsten opgeleverd. De
Venetiaanse industrialist
heeft met de winst aardig za-
ken gedaan en lanceerde on-
langs een zelfstandige onder-
neming die haar diensten zal
verlenen op de financie-
ringsmarkt. Op dit moment
heeft het familiebedrijf 1500
medewerkers in dienst. Lucia-
no Benetton beweert dat mee-
gerekend met de fabrikanten
dievoorzijnbedrijfkleding ma-
ken, ongeveer 30.000 mensen
aan het werk gehouden wor-
den. En afgaande op zijn we-
reldwijde aspiraties zal de
groei van het bedrijf ook dit
jaarnog doorgaan. Hoewel, op
deAmerikaanse markt schijnt
er een kleine stagnatie opge-
treden te zijn in sommige ste-

den, omdat de Benetton- win-
kels die aispaddestoelen uit de
grond schoten, te dicht op el-
kaar kwamen te zitten en el-
kaar derhalve wegconcur-
reerden.

Nietteminnoemt hetAmeri-
kaanse blad 'Capital Internati-
onal'Benettons globale eruptie
een Italiaans Assepoester-
sprookje. Afgaande op de ex-
pansiedrift van hetbedrijf dat

naast de bestaande markten
ook Oost-Europa, het Verre
Oosten en het Middellandse
Zee- gebied wil penetreren, zou
deBenetton- holding deopvol-
ger kunnen worden van Fiat.

doorCarla Wijnstroot-
Pekaar. Carrièrevrouw

een nieuw
begrip in de mode

DE VROUWENDIE het
echt zijn, zullen het
woord niet zo gauw in de
mond nemen, maar voor
marketing- bureaus be-
staat ze wel degelijk: de
carrièrevrouw. Wie nu
een wat pinnig type voor
zich ziet, met een kleur-
loos twinset en piepende
veterschoenen, zit wel
verkeerd.

Want datsoortfantasielo-
ze damesmet gebrekaan elk
gevoel voorkleur en stijl be-
staat niet meer. Maar de
vrouw die deeerdergenoem-
de kenners uit het vak wèl
voor ogen hebben is er een
die weet wat ze wil en ook
wat ze wil dragen. Haar gar-
derobe is gevuld metsmaak-
volle en met zorg gekozen
kleren die nooit in een op-
welling gekocht zijn. Want
er is ook een ding wat zeker
is: ze heeft daargewoongeen
tijd voor.

"Eenkeer per seizoentrek
ik er een winkeldag voor
uit", zegt een manager van
een Nederlandse vestiging
van een groot Amerikaans
concern. "Ik reis veel op en
neer naar New York, maar
je moet niet denken dat ik

daar ooit eens op mijn ge-
mak bij Bloomingdale kan
winkelen. Nee, dat doe ik in
eenoftwee grotespeciaalza-
ken hier in de stad, als ik
weet dat de nieuwe collec-
ties zijn aangekomen. Ik
krijg daar ook meestal be-
richt van en ik heb zo mijn
favorietemerkenwaaruit ik
meersetskan samenstellen.

In een keer heb ik dan al-
les voor het hele seizoen bij
elkaar, reken dan welis-
waar een fors bedrag af,
maar daarkomt naderhand
nooit meerietsbij. En ik heb
zo eens uitgerekend dat ik
misschien op deze manier
goedkoper uitben dan dege-
middelde modeklant.

Ik doeredelijk lang met
mijnkleren. Dat is het voor-
deel als je veel kunt com-
bineren. Ik heb een hele sta-
pel shawls, ceintuurs en
bloesjes in dekast, die alle-
maal van pas komen als ik
weer eens iets anders wil.

Kijk, alser van jeverwacht
wordt dat je er representa-
tiefuitziet, wil ik daar geen
hoofdbrekens over hebben.

Ik heb een zwart-wit ge-
ruite tailleur van een sub-
lieme kwaliteit wol, en die
gaat nu zijn derde seizoen al
in. Een kennis gafme detip
omer eens andereknopen op
te zetten en warempel, het
pak ziet er meteen weer an-
ders uit. Dit keer wat spor-
tiever. Voorts veroorloof ik
me de luxe van pure zijden
bloesjes, want ik vind dat
een mooi vrouwelijk tegen-
wichtbij detamelijk strenge
pakken.

Ik bezit een cocktailjurk
voor de buitenlandse ont-
vangsten of zakendiners,
die als een opgerold pakje in
een handbagagetas past en
dieer onberispelijk weer uit
komt!" Ook dit seizoen heeft
de zakenvrouw keuze uit
een aantal fraaie labels, die
het complete combinatie-

pakket te bieden hebben:
Escada combineert in-
ktblauw linnen met felrood
en appelgroen, zet gekleur-
de sterretjes in witzijden
bloezen en geeft ook het
klassieke zwart-wit strepen
volop de aandacht. Vaak
hebben defraai linnen pak-
ken een strakkerok.

Laurèl doethet n
geblazers en daarbijroman-
tische etagerokken in een
soepele linnen viscose. De
lange jasjesinwollenpoplin
metcrinkle-effect zijn op tu-
nieklengte, en passen op
korte rokjes alswel op een
smalle pantalon. Marine-
blauw in combinatie met
een zachte kiezeltint is ui-
terstchique.De blouses heb-
beneen linnen structuur en
zijn voorzien van Richelieu-
borduursels.

Kiezelbruin is ook de ba-
sis voor een fraai linnen
krijtstreep in de collectie
van Bernd Bergier. Het bla-
zerjasje valt extra lang tot
ver over deheup en derok is

voorzien van hoge steekzak-
ken. Opvallend is het ge-
bruik van parelmoer- kno-
pen in deze collectie. Eron-
der past zowel een rom
tische volantblouse als een
eenvoudig linnen t-shirt. -

”Met al die airco’s
is er best wel een
markt voor wol op Curaçao”

jMS%\ M

6...



BRONNEN
Ik heb veel speurwerk ver-

richt in het Algemeen Rijk-
sarchiefte Den Haag. Dat was
inderdaad echt speurwerk om-
datAruba daarin nietapartge-
systematiseerd voorkomt. Je
moet allerleiingangen nagaan
en dan kom je heel wat tegen.
Vaak vind jezelfs gegevensbij
toeval, zoals gezaghebbers
journalenen officiële brieven
die niet beschreven staan en
tussen het andere materiaal
verscholen zijn. Menweet vaak
niet eens dat ze er zijn. Het
Wordt hoog tijd datwat erover
Aruba te vinden is in het
A.R.A. gesystematiseerd
Wordt.

Daarnaast heb ik gegevens
uit deLago-archieven gebruikt
en van het Gouvernement op
Aruba en deCuracaoseVersla-
gen. Met die laatste moetje
echter erg voorzichtigzijn om-
dat de zaken vaak of te
rooskleurig ofte pessimistisch

wordenvoorgesteld, alnaarge-
lang depersoon van deverslag-
gever.

Het Tropeninstituut in
Amsterdam heeft ookveel ma-
teriaal in de collecties Maduro
en De Gaay Fortman.

THEORETISCH
In tegenstelling tot de ge-

schied- schrijving over Aruba
tot nu toe, heb ik geprobeerd
een relatief korte maar be-
langrijke historische periode
problematiserend aan te pak-
ken. Jehebt eentheorie en van
daaruit stel je hypothesen op,
die je als kapstok gebruikt
waar je doelgericht de gevon-
den gegevens aan ophangt. Ik
heb een combinatie van be-
staande theorieën genomen,
omdat ik geen enkele theorie
helemaal geschikt vond.

Aruba bezat geen plantage-
economiebijvoorbeeld, daarom
heb ik die theorie die veel op-
gang gemaakt heeft in het
Caraïbisch gebied gecombi-
neerd met die over micro- eco-
nomieën. Maar ook toen bleek

dater opAruba een aantal in-
terne factoren enkrachten wa-
ren vooreconomische groei, die
ik ook moest verdisconteren.
Die krachten werkten bijvoor-
beeld niet op andere
Caraïbische eilanden. Waar-
om heeft de olie- industrie op
Trinidad bijvoorbeeld niet die
bloei voor de bevolking ge-
bracht zoalsbij ons?

De Arubaanse bevolking is
wel meeveranderd met de La-
go, ze heeft externe cultuur-
elementen in haar levensstijl
overgenomen in bijvoorbeeld
hetconsumptiepatroon. De he-
le Arubaanse economie en cul-
tuur werd meegesleurd in de
ontwikkeling van de Lago.
Toch bleef ze aan de andere
kant weer een gesloten encla-
ve. Dat soort zaken moetje
kunnen beschrijven en verkla-
ren. Dat heb ik geprobeerdmet
de idee van het ontbreken van
'forward' en 'backward lin-
kages'.

1928 - 1948
Het eerste jaartal is nogal

voor dehand liggend. Toenves-
tigden zich de twee raffinade-

rijen op Aruba: de Eagle en de
Lago.

Voor 1948 gelden diverse
factoren, o.a. de statistieken
van hetpersoneelsbestand wij-
zen uit dattot 1948 dewerkge-
legenheid in grote lijnen steeds
toenam; daarna treedt de da-
ling in en deLagowordtminder
belangrijk als bron van in-
komsten voor de individuele
Arubaan. In diezelfde tijd zien
we op de internationale olie-
markt aanzienlijke verschui-
vingen van Zuid-Amerika (zeg
Venezuela) naar het Midden-
Oosten. Dat had natuurlijkook
consequenties voor deLago.

Ook de Venezolaanse autori-
teiten bemoeilijkten via dePe-
troleum- wetten van 1948 de
Lago- activiteiten. Dat deLago
na 1983 geenpreferentiële prij-
zen meer zoudenberekend wor-
den, werd al in 1948 beslist.
Daarom is 1948een belangrijk
breekpunt; toen was hetlotvan
de Lago eigenlijk albezegeld.

De Lago bracht weliswaar
economische groei en bloei, dus

welvaart, op Aruba; maar die
was door hetkarakter van het

bedrijf geen garantie voor een
bloei die lange tijd doorgaat op
eigen kracht als dat nodig is.
Hetwas dewelvaart viaéén be-
drijf, dat Aruba geheel af-
hankelijk maakte van het bui-
tenland. Het bedrijf was geen
echt steunpunt voor een
zelfstandige ontwikkeling van
de Arubaanse economie in
haar totaliteit.

Kijk, als geschiedenisman
wil je natuurlijk beschrijven
"hoe het eigenlijk geweest is",
maar je vak heeft ook een
functie nu. Je maakt gebruik
van de geschiedenis om een
boodschap over tebrengen.

Bedrijven als de Lago zijn
niet geschikt voor zulke
kleinschalige economieën als
die van Aruba. De technolo-
gische, rationalistische aard
creëert geen vervlechtingen
met deoverige sectorenvan de
economie. Zon groot internati-
onaal georiënteerd bedrijf
blijft een enclave zonder "lin-
kages", zondervervlechtingen.
Alszon bedrijfwegvalt, valt de
niet ontwikkelde rest ook weg.
Er zijn niet voldoende interne
krachten ontwikkeld die zon

klap kunnen opvangen. Dat is
ook wel gebleken in 1985. We
kenden welvaart maar misten
zelfdekracht om debloei voort
te zetten.

Een economie die steunt op
één pijler is natuurlijk nooit
goed, maar toch zie ik voor het
toerisme minder moeilijkhe-
den en bezwaren dan voor de
Lago. Ik denk dathet toerisme
meerreële vervlechtingen kan
creëren. Daarom zie ikook wei-
nig in hetaantrekkenvan hoog
geavanceerde industrieën
hier. Die sluiten toch niet aan
en blijven enclaves die je af-
hankelijk maken.

ALGEMEEN

’Welvaart zonderontwilleling’gebasserdopstutistiekenenoriginelebronnenk

Rudolf Croes doorbrak
geschiedschrijving

door WimRutgers

EINDE 1987 VERSCHEEN de "handelseditie" van Drs.
Rudolf M.Croes (Aruba 1955)doctoraal- scriptie geschiede-
nis WELVAART ZONDER ONTWIKKELING, de invloed
van de olie- maatschappijen op de Arubaanse economie
1928-1948, in de serieAntillen Working Papersvan het Ca-
raf te Leiden. Een gesprek over de studie die aleen tijdlang
in de boekhandel verkrijgbaar is.

Tot nu toe is de Arubaanse
geschied- schrijving journalis-
tiek van aard geweest en wei-
nig concreet. Ze zat vol subjec-
tieve uitspraken uit niet
controleerbare bronnen. Ik
wilde deze traditionele ge-
schied- schrijving doorbreken
door me te baseren op statistie-
ken en de originelebronnen.

Het doelwas daarom eenre-
latiefkorte periode van deAru-
baanse geschiedenis zo realis-
tisch mogelijk weertegeven. Ik
wilde vooral komen met
concrete gegevens en cijferma-
teriaal. Er staan daaromnogal
Wat tabellen en statistieken in
mijn studie. Die waren trou-
wensnietzomaarbeschikbaar.
Ik heb ze zelf moeten recon-
strueren, waarbij ik mijn gege-
vens overal vandaan moest ha-
len. Dat vergde nogal wat tijd
omdat de cijfers bijna overal
onvolledig waren. Bovendien
moest ikwat ik vond natuurlijk
Weer controleren via andere
bronnen
Hartog: Aruba voorheen en
thans hebje bij jebronnen niet
genoemd.
Natuurlijk heb ik datboek ja-
ren geleden wel gelezen, zodat
ik weet wat erin staat. Maar ik
kon hetniet alsbron gebruiken
omdat de gegevens dieik nodig
had nietbij hemvoorkomen. Ik
had er daarom weinig houvast
aan. Nadat ik mijn studie vol-
tooidhad, hebikwel inHartogs
boek gekeken. Het boek heeft
natuurlijk zijn waarde, maar
niet voor mijn studie.

RUDOLF CROES

Hoofdpijn II
doorRudolph deWit

IN DIT TWEEDE deel over
hoofdpijn en migraine, wordt
ingegaan opdebehandelingen.
Aangezien hoofdpijn voor de
Acupuncturist altijd gerela-
teerd wordt met een orgaan, is
de voeding erg belangrijk. Elk
°rgaan heeft bepaalde voe-
dingstoffen diehetorgaankun-
nen overprikkelen of afrem-
den.Wederom moetditbijelke
Patiënt uitgezocht worden.

hierna volgen enkele algeme-
nerichtlijnen, waarbij dezelfde
volgorde wordt aangehouden
als bij de indeling van de ver-
killende soorten hoofdpijn.

galblaas: Van belang is hier-
bij het stoppen van produkten
*°alskoffie, chocolade, limona-
de,zureproducten, vettigvoed-
sel, advocaat, eieren, kruiden
z°als Chelidonium, Belladon-na kunnen hierbij ondersteu-
nend werken. Acupunctuur
kan dan gemakkelijk de ener-
gieherstellen via punten in ge-
acht en op devoeten.

Belangrijk is het stop-
Pen met producten zoals bij-
Voorbeeld te veel zout en var-
kensvlees. Uitkijken voor kou-de (snel afkoelen) of kou vat-
ten. Acupunctuur punten opdev°et enboven deogenzijn hier-voor geschikt.

*ïaag hoofdpijn: Hierbij is
bet adviesregelmatig enrustig
eten. Vaak ishethomeopatisch
Middel '"Chamomille of Nux
Jomica hiervoor een goede on-
dersteuning. Acupunctuur

kan neei veel verlichting en
zelfs genezing geven.

Nier: Uit den boze is hierbij
varkensvlees, te laat slapen,
hard muziek. Homeopatisch
middel dat specifiek op deze
klacht werkt is o.a. Solidago.
Acupuncturistische behande-
ling zal zich richten op be-
handeling van punten op het
hoofd en vaak deonderrug.

Milthoofdpijn: De acu-
puncturist zal U bij deze kwa-
lijk nemen als U zoetigheid ge-
bruikt, melk en melkproduc-
ten (zoals ice cream, melk-
shakes). Te koude produkten
zijn ookschadelijk vaak zult U
geadviseerd worden om groen-
te altijd gekookt te eten, duszo
weinig mogelijkrauwkost. De
acupuncturist zaleen goedebe-
geleidingkunnen geven om de
klachten in haar totaliteit te
behandelen.

Nekklachten: Dit is eigenlijk
een hoofdstuk apart. Onder el-
ke nekwervel treden er zenu-
wen uit diebepaalde specifieke
delen van het lichaam verzor-
gen zoals o.a. spieren, orgaan,
bottenénhuid. Indien eenspier
gespannen (hypertoon) is, ge-
beurt dit niet zomaar, omdat
die spiervan vandaag geen zin
heeft, of omdat die spier ge-
woon even revolutionair is ge-
worden, maar het komt omdat
er een.verschuiving weliswaar
heel minimaal,plaatsheeft ge-
vonden op niveau van de wer-
vels waar tussen de desbetref-
fende zenuw uittreedt. Deze

spier gaat dus(functioneel) sa-
mentrekken.

Natuurlijk ontstaan er dan
pijnlijke knobbels, verhardin-
gen in de spier (Myogelosen).
Westers gezien worden deze
spieren gemasseerd. Vanuit
het oogpunt van de manueel-
therapeuten, chiropractors, os-
teopaathen enelk anderthera-
peut die zich bezig houdt met
hetrechtzetten van dewervel-
kolom, wordt alle aandacht be-
steed aan de wervelkolom. Bij
hoofdpijn zijn dit voornamelijk
de bovenste 2 wervels, (uiter-
aard spelen de andere wervels
ook wel een rol). De behande-
ling is vrijwel eenvoudig; op
een simpele altijdpijnloze, met
weinig kracht wordt debetref-
fende wervel bewogen in de
juiste richting (gemanipu-
leerd) waardoor vaak een di-

"recte ontspanning volgt van de
spieren.

Na manupulatie is fysiothe-
rapie ten zeerste aangeraden.
Acupunctuur ter ontspanning
van denekspierenkan veel soe-
laasbieden.

OVERHEID
Als je een scriptie schrijft,

moetjejebeperken; jemoet een
keuze maken. Daarom heb ik
me geconcentreerd opvooral de
economische en een beetje de
sociale aspecten. Die waren al
heel omvangrijk. De rol van de
overheid, dus het politieke as-
pect, heb ik buiten beschou-
wing gelaten. Al komt die na-
tuurlijk toch wel voor, bijvoor-
beeld bij debeschrijving van de
monopolie- positie van het
nutsbedrijfElectra, waaraan
ik uitvoerig aandacht be-
steedde.

Men moet niet denken dat
het koloniaal bestuur positief
stond tegenover de vestiging
van de Lago, althans niet voor
de honderd procent. Lang niet
iedereen was gelukkigmeteen
groot Amerikaans bedrijf op
Nederlands grondgebied. La-
ter ontstond er wel een steeds
betere relatie tussen de Lago
en het koloniaal bestuur met
nametijdens deTweede Werel-
doorlog, toen de Geallieerde
troepen in sterke mate af-
hankelijkwaren van onzeraffi-
naderijen.

Ook de culturele gevolgen,
de aanpassing van de bevol-
king aan een andere le-
vensstijl, heb ik niet behan-
deld. Zoals het willen bezitten
van een eigen huis, het graag
goed gekleed gaan enz., die
door de Lago- verdiensten
mogelijk werden. Dat zou weer
een studie op zich zijn. Er moet
nog zoveel onderzocht en be-
schreven worden. Beetje bij
beetje moet hetkomen.

Er zijnbronnen genoeg,zelfs
meer dan men denkt. Denk
eens aan dekerkelijke archie-
ven — die zouden met name
schatten kunnen opleveren
voor sociaal- cultureel onder-
zoek. Zelf zou ik graag de soci-
aal- culturele situatie van het
negentiende eeuwse Aruba on-
derzoeken en met name derol
en de positie van de vrouw
daarin.Plannen genoeg!
Rudolf'M. Croes: Welvaartzon-
der ontwikkeling; De invloed
van de olie- maatschappijen op
deArubaanse economie 1928 -
1948.Antillen WorkingPapers
no. 13, Caraïbische Afdeling
Koninklijk Instituutvoor Taal-
, Land- eh Volkenkunde, Lei-
den, Nederland, 1987, HO pp.
1.58.N. 9067180149.

Periodieke hoofdpijn— Hoofdpijn samenhangend
met demenstruatiekan behan-
deldworden metacupunctuur,
waarbijrekening gehouden zal
worden met demilt-, lever- en
nierenergie.
Een goed homeopathisch mid-
del isCyclamen Ptk tabletten.
Dit is een combinatie vankrui-
den die op hoofdpijn tijdens
menstruatie werken.

— Hoofdpijn altijd voorko-

mend in het weekeinde, als de
drukvan hetwerk ophet laagst
is, of als de patiënt een beetje
heeft uitgeslapen. Ook hierbij
zijn er enkele geschikte krui-
den en acupunctuur punten
openvoor behandeling.

— Hoofdpijn dagelijks terug-
kerend op dezelfde uur van de
dag is een heel interessant ge-
geven voor de acupuncturist.
In de Oosterse geneeswijze be-
staat er namelijk een or-
gaanklok. Elk orgaan heeft ge-
durende 2 uur van de dag haar
hoogste energie. Als bijvoor-
beeld het hart tussen 11 en 1
uur 's morgens haar hoogste
energie heeft, dan heeft de
galblaas haar laagste energie.
Als de galblaas tussen 11 en 1
uur 's nachts haar hoogste
energieheeftdanheefthet hart
op deze tijd haar laagste ener-
gie. Indien een persoon over
hoofdpijn klaagt rond een be-
paalde tijd dan wordt er geke-
ken naar dehoogste energieen
laagste energie indien deze na
onderzoek afwijking vertonen
dan worden deze behandeld
metacupunctuur.
* Tek.ll.

U begrijpt nu dat hoofdpijn
migraine, spannings- hoofd-
pijn een grote kans van gene-
zing heeft indien deze klacht
vanuit een ander hoek wordt
bekeken en behandeld. Een
goed onderzoek vooraf door uw
huisarts en/of special1'
raadzaam indien U
zing gaat zoeken op het gebied
van natuur- geneeswijze.

10 JAAR ‘SOAP OPERA’ DALLAS
DALLAS — In het Paas-

weekeinde was het tien jaar
geleden dat J.R. Ewing, de
verachtelijke zakenman naar
wie miljoenen nog steeds uit-
kijken, zijn debuutmaakte in
de "Dallas". Producer Leo-
nardKatzman zegtdathijnog
niet is aan de grotefinale. Na
280 afleveringenop"prime ti-
me" indeVerenigde Staten is
toch slijtage aan het optre-
den. In tegenstelling tot vele
oliebaronnen en zaken in
Texas wordt Dallas nog niet
metbankroet bedreigd, maar
de jaren van de hausse, toen
de"Soap Opera"consequent 1
of2 in de"TopTen"was, lijken
voorbij. Momenteel staat de
serie op de 21e plaats in de
Neilsen enquette.

"Als je nummer 1 bent is
een van de gevaren dat wan-
neer jezakt tot een positie die
toch nog steeds zeer respecta-
bel is, jein doodsadvertenties
opduikt," zegt Katzman. "Op
het ogenblik denken we juist
aan het volgende seizoen."
Volgens Katzman heeft J.R.
dingen op detelevisiegedaan
die nooit iemand voor hem
had gedaan: liegen, bedrie-
gen en achter vrouwen aan-
zitten en daarbij toch ook een
kwetsbare en tedere kant la-
ten zien, die liefde en haat
tegelijk opwekten. "Het pu-
bliek wilde hem zien winnen
en het wilde hem zien verlie-
zen," aldus Katzman. "Wat
we daarbij altijd in de gaten
hebben moeten houden is dat
elke overwinning van zijn
kant getemperd moest wor-
den door een nederlaagen el-
ke nederlaag dooreen ofande-
re overwinning.

Dallas ging op 2 april als
mini-serie van vijf op zichzelf
staande afleveringen in pre-
miere. In zijneerste volle sei-
zoen van 1979-80 groeide hij
tot feuilleton uit en na afloop
van het tweede seizoen ging

de brandende vraag rond de
wereld "wie heeft op J.R. ge-
schoten?" De eerste afleve-
ring van het derde seizoen -
toen de dader werd ontmas-
kerd alsKristin Shepard, J.R.
's schoonzusteren maitresse-
trok 76 procent van alle tele-
visiekijkers in Amerika.

Het record in de kijkcijfers
werd gebrokendoor de laatste
episode van MASH op 28 fe-
bruari 1983.Lorimar Telepic-
tures Co., de producer van
Dallas, schatte het internati-
onalekijkerspubliek op meer
dan300miljoen.De eerstevijf
volgende seizoenen behield
Dallas de eerste of tweede
plaats in de kijkcijfers. Door
het overmoedige, sjieke beeld
datvan Dallas werd gegeven,
kwam de stad in Texas die in
1963 president Kennedy had
vermoord, grotendeels van
een stigma af, "Er bestaat
geen twijfel aan," zegt Terry
Trippet, eigenaar en beheer-
der van de Southfork Ranch
waar de Ewings wonen. "Wij
zijn de eerste toeristische
attractie hier." De ranch is,
behalve decor, congres- en
toeristencentrum, met stal-
len, ja-knikker en geschen-
kenwinkel.

Burgemeester Anette
Straussvan Dallas twijfelt er
evenminaan dat detelevisie-
reeks heel watvoor haar stad
heeft gedaan. Zij heeft dever-
beelding van de mensen ge-
prikkeld en nieuwsgierig
naar Dallas gemaakt.
Katzman zegt dat hij wel en-
kele veranderingen over-
weegt. Zo bijvoorbeeld het te-
gelijkertijd laten spelen van
velschillende intriges, waar-
van sommige in een afleve-
ring worden afgerond en
andere de volgende week een
vervolg hebben. Het succes
van Dallasverbaast deprodu-
cer nog steeds.
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GEZOND VERSTAND
Ons gezond verstand zegt ons

dat we slapen om te herstellen
van de afmattende activiteiten
waar we ons mee bezighouden
gedurende de uren dat we wak-
ker zijn. Een plausibele verkla-
ring, zou jezo zeggen.Maar daar-
mee is de kous niet af. Om deze
hypothese te bevestigen moet
worden getoond welke repara-
ties gedurende de slaap
plaatsvinden. En daarwringt de
schoen nu net. Tot nu toe heeft
namelijk nog niemand kunnen
achterhalen wat er hersteld
wordt. Bovendien blijken men-
sen die inspannende fysieke of
mentale arbeid verrichten niet
noemenswaardig meer te slapen
dan zij die een ontspannen be-
staan leiden. Er is wel een ver-
band gevonden tussen de duur
van de slaap en de levensduur.
Een sluimervan 7 tot 7.9 uurper
etmaal correleert metde langste
levensduur. Kortere slapers
hebben meer te lijden van
hartkramp (angina pectoris).

Langere slapers zijn er echter
nietbeter aan toe.Bij hen treden
veelvuldiger hartaanvallen op.
Daarbij moet worden opgemerkt
dat dit verband niet oorzakelijk
hoeft te zijn; decorrelatie tussen
de slaapduur en de aandoenin-
genbetekentniet dat de aandoe-
ningendoor de slaap zelfveroor-
zaakt worden. Misschien lukt
hetom viaantwoordenopvragen
met betrekking tot het 'hoe' van
de slaap uiteindelijk tot het
'waarom' te komen. Ex-
perimenteel onderzoek uit het
eind van de jarenveertig toonde
aan dat de hersenen zelf actief
slaap veroorzaken. Daarvoor
was het lange tijd een algemeen
aanvaarde gedachte dat slaap
eenvoudigweg afwezigheid van
activiteit betekende. Dat idee
werd weerlegd want stimulatie
van bepaalde gedeeltes van de
hersenen bleek tot slaap te
leiden.

Tegenwoordig is bekend dater
meerdere slaapcentra in de her-
senen zijn diemet elkaar in ver-
binding staan. Gezamenlijk spe-
len ze een rol bij het sturen van
het slaapproces, datzelf weer in
verschillende stadia te verdelen
is. Hoe dat gebeurt wordt nog
slecht begrepen. Naar het zich
laat aanzien, is de controle van
het zenuwstelsel over de slaap
zeer complex. Misschien is slaap
zelfs het resultaat van een inge-
wikkelde interactie tussen
slaapopwekkende zenuwcellen
en zenuwcellen die andere aspec-
ten van de fysiologie
beïnvloeden, zoals de ademha-
ling en debloeddruk.

REM-SLAAP

'Naarmatewe ouder
worden, slapen we minder
en met meer onderbrekingen'

In het begin van de jarenvijf-
tigkwam metdeontdekkingvan
deREM-slaap (RapidEye Move-
ment, snelle oogactiviteit) ver-
dere ondersteuningvoorhetidee
dat de hersenen actiefzijn gedu-
rende de slaap. Al voor die tijd
was opgemerkt dat slapende
mensen soms schichtige oogbe-
wegingen maken, maar daar

nooit veel aandacht aan ge-
schonken.

Dat veranderde in 1951 toen
Eugène Aserinsky voor zijn pro-

motie- onderzoek aan de univer-
siteit van Chicago het verband
tussen oogbewegingen en slaap
systematisch begon te bestude-
ren. Een van deeerste dingen die
Aserinskybij zijnobservaties op-
viel, waseen verrassend patroon
waarin de oogbewegingenoptre-
den. Gedurende ongeveer een
vijfde deel van onze normale
nachtrust maken we snelle oog-
bewegingen, maar dezezijn niet
willekeurig over de nacht ver-
deeld. Duidelijke REM-
slaapfases wisselen NREM- pe-
riodes (niet-REM) verschillende
keren af. In totaal treden vier a
vijf'REM-fases op, die naarmate
de nacht verstrijkt langer
worden.

Vergeleken met de NREM-
slaap, die overigens weer te ver-
delen is in verscheidene stadia
van slaapdiepte, lijkt de REM-
slaap veel meer op de wakende
toestand. Uiterlijk kenmerkt dit
stadium zich voornamelijk door
snelle oogbewegingen, waarvan
het nog steeds niet duidelijk is
welke functie ze hebben. Inwen-
dig treden echter nog veel meer
veranderingen op. De
electrische hersenactiviteit, ge-
registreerd in een elektro-ence-
falogram (EEG), neemt een
vorm aan die sterk overeenkomt
met die van de wakende mens.
Dit wijsterop datdehersenen ge-
prikkeld worden. Tegelijkertijd
worden vaak levendige,kleurrij-
ke, emotioneledromenbeleefd,

Een 'vertaling' van de her-
senprikkels in bijbehorende
spierbewegingen is zo goed als
uitgesloten omdat er spier-
verslapping is opgetreden. De
slaper is als het ware tijdelijk
verlamd. De lage hartslag en de
diepe regelmatige ademhaling,
die de voorafgaande diepe slaap
kenmerken, krijgen eenonregel-
matigkarakter. De bloedtoevoer
naar de hersenen stijgt met on-
geveer 40% en de nieren pro-
duceren minder, maar sterker
geconcentreerde urine.

Gemiddeld houdt deze toe-
stand van relatieve opwinding
zon twintig minuten aan, waar-
na deNREM-slaap weer intreedt
en een nieuwe cyclus begint.
Naarmate we ouder worden sla-
pen we minder en met meer on-
derbrekingen. Op 70-jarige leef-
tijd besteden we er gemiddeld
nogmaarzes uur peretmaalaan.
Toch blijft het percentage REM-
slaap gedurende ons volwassen
leven constant, namelijk 20%
van het totaal. Alleen zeer jonge
kinderen spenderen wel veel
meer tijd in dit stadium; baby's
kunnen wel509rvan detoch gro-
te hoeveelheid tijd die ze slapen
in deREM-fase doorbrengen.

Dit aspect in aanmerking ne-
mend, zou de REM-slaap de op-
bouw van het netwerk van ver-
bindingen tussen de zenuwcel-
len in de hersenen van het kind
vergemakkelijken, aldus één
van de huidige theorieën. Een
andere verklaring grijpt terug
op onze evolutie.De intense acti-
viteit die gedurende de REM-
slaap optreedt wordtbeschouwd
als een voorbereiding op gevaar.
Weer andere theorieën zoeken
naareen betekenis in het droom-
aspect van deREM-toestand.

Aan dromen zijn allerlei
functies toegekend. In de oud-
heid werden ze beschouwd als
een middel datdegodengebruik-
ten om boodschappen door te ge-
ven. Veel recenter, in hetbegin
van dezeeeuw, zag de vader van
de psychoanalyse, Sigmund
Freud, dromen als pogingen om
de slaap voor verstoring te be-
hoeden, waarbij met name onbe-
wuste wensen in symbolische
vorm bevredigd werden. En
ofschoon er ooknunogdoorvelen
grote waarde wordt gehecht aan
dromen alsdewegnaar hetonbe-
wuste, wijzen nauwere interpre-

tatiesdiebenadering af.Volgens
Nobelprijs- winnaar Francis
Crick (de Engelsman die samen
met de Amerikaan James Wat-
son destructuur van de erfelijke
code ontdekte) worden geduren-
de dromen ongewenste interac-
ties in de netwerken van de her-
sencellenverbroken om overbe-
lasting te voorkomen. Populair
gezegd, ziethij deREM-slaap als
hettegenovergesteldevan leren.
De droom als poging om een

iets met slaap te maken hebben,
zij het op verschillende manie-
ren. Neem bijvoorbeeld de factor
S. Het is een stof die werd ont-
dekt in het hersenvocht van gei-
ten, waar het zich opeenhoopt
wanneer de dieren wakker wor-
den gehouden. Enkele jaren ge-
leden werd deze stof— zij het in
zeer kleine concentraties —geïsoleerd uit menselijke urine.
Ingespoten met factor S, vallen
konijnen in een slaap diegroten-
deelsbestaatuithet diepere sta-

dium van de NREM-fase. Jim
Krueger van de universiteitvan
Tennessee analyseerde de slaap-
verwekker en vond dat deze sub-
stantie (een muramyl peptide)
grote overeenkomst vertoont
met celwand- componenten van
bacteriën.

Een intrigerende vondst, die
verder onderzoek op gang
bracht. De resultaten van dit
werk doen sterk vermoeden dat
factor S bestaat uit door witte

worden ingespoten, reageren
door zeer snel in slaap te vallen.
Wel is de sluimervan korte duur
en wordtze gedomineerd doorzo-
wel de diepere NREM- als de
REM-fase. Behalve op de slaap,
heeft DSIP ook invloed op de li-
chaams- temperatuur.
Merkwaardig genoeg maakt het
dieren in een koude omgeving
kouder en dieren in een warm
milieuwarmer.

Japanse onderzoekers isoleer-
denuitde hersenstamvanratten

die uit hun slaap gehouden wer-
den, destofSPS(sleeppromoting
substance). Een van devier com-
ponenten van SPS, uridine, ver-
oorzaakt langdurige slaap bij
veel zoogdieren. In dit geval is
het met name de REM-fase die
verlengd wordt. Om er enig idee
van te krijgen hoe universeel
werkzaam uridine is, testte Sho-
jiro Inoué van de universiteit
van Tokyo het middel op twee
soortenkarpe r& en op deJapanse

sen. Een complex netwerk van
relaties, datnog nauwelijks ont-
rafeld is, komt te voorschijn. De
vraag of er zoiets als een 'su-
perslaapstof bestaat die de
andere stoffen dirigeert, blijft
voorlopig onbeantwoord.

ALGEMEEN

Defactor S

Het speurwerk naar
de oorzaak van ons
urenlang gesluimer

is nog in een
pril stadium

HET WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK NAAR
SLAAP HEEFT VOORAL DUIDELIJK GEMAAKT HOE WE
SLAPEN. Maar het speurwerk naar de oorzaakvan ons uren-
lang gesluimer is nog in een pril stadium.

Ongeveer een derde deel van ons leven slapen we, maar
waarom? Wat is defunctie van deze schijnbare rusttoestand?
Hetis een vraag die demensheidaltijdal gefascineerdheeft. Er
zijn in de loop der eeuwen talloze pogingen ondernomen om
een betekenis ofeen doel aan ditverschijnsel te geven.

In de vroegste tijden gafhet
contrast tussen slapen en waken
aanleiding tot speculaties over
ons bewustzijn. En de gelijkenis
tussen slaap en dood in combina-
tie met het fenomeen dromen
voedde primitieve ideeën over
sterfelijkheid en een leven na de
dood.

Volgens de oudste fysiolo-
gische slaaptheorieën werd
slaap veroorzaakt door toxische
stoffen die zich gedurende de ac-
tiviteiten van de dag in de herse-
nen opeenhopen. In een andere
theorie werd de slaap als de na-
tuurlijke, ongestoorde toestand
van de hersenen beschouwd.
Constante stimulatie zou nodig
zijn om wakker te blijven.

In het midden van deze eeuw
werden enkeleontdekkingen ge-
daan die het slaaponderzoek een
gedegen fundering gaven. Ex-
perimenten uit die tijd gaven de
eerste duidelijke indicaties dat
onder de dekmantel van de slui-
mer een complex systeem van
hersen- activiteiten schuilgaat.

Sindsdien zijn we wat betreft
het 'hoe' van de slaap veel wijzer
geworden. Er zijn verschillende
slaapstadia geïdentificeerd,
slaapcentra gelocaliseerd,
slaapstoffen gevonden en ook is
gebleken dat een 'inwendige
klok' onze slaap beïnvloedt.

Deze nieuwe informatie is op
zichzelf erg waardevol. Ze kan
bijvoorbeeld gebruikt worden
om slaap- stoornissen te behan-
delen en om deproblemen bij het
jet-lag en ploegendiensten te
verhelpen.

spoor in de hersenen uit te
wissen.

Een andere benadering van
het slaapprobleem wordt ge-
volgd door debiochemici diezich
bezighouden met het onderzoek
naar slaapstoffen. De oudehypo-
these dat de opeenhoping van
een biochemische stof in ons li-
chaam ons in slaap doet vallen,
heeftenige jarenin de ijskast ge-
zeten, maar krijgt de laatstetijd
weer aandacht.

Er zijn recentelijk een aantal
stoffen geïsoleerd die allemaal

bloedlichaampjes verteerde res-
ten van bacteriën, die vervol-
gens door de hersenen worden
opgenomen. Een en ander houdt
in dat er wel eens een verband
zou kunnen bestaan tussen fac-
tor S, de diepere NREM-slaap en
het immuunsysteem. Hoe de
vork hier precies in de steel zit
wordt nog onderzocht.

DSIP (delta sleep-inducing
peptide) is een andere slaapstof.
De stofwerd in hetbloed van sla-
pende konijnen aangetroffen.
Andere zoogdieren die ermee

rhmoceros-kever. Of' vissen sla-
pen, valt moeilijk uit te maken,
maar uridine had in ieder geval
eenrustgevend effect opdeproef-
dieren. Wat de kevers betrof,
hun dagelijkse cyclusvanrust en
activiteit veranderde sterk na
toediening van de slaapstof.

Het lijkt er dus op datniet één
stof, maar een hele serie
slaapstoffen bij het slaapproces
betrokken is. En om het nog in-
gewikkelder te maken spelen di-
verse van dezestoffenook eenrol
bij andere fysiologische proces-

BIOLOGISCHE KLOK
Hoe ondoorzichtig de bioche-

mische processen die ons laten
slapen ooknogzijn, hetstaatwel
vast datwehet zonder slaap niet
ver brengen. Om welke reden
dan ook, een bepaalde hoeveel-
heid slaap hebben we nodig. Dat
geldt zowel voor deREM- als de
NREM-bijdrage. Ontstaat er de
ene nacht een tekort dan wordt
dat meestal de volgende nacht
weeraangevuld. Indien deperio-
de zonder slaap te lang duurt,
dan gaat ons prestatievermogen
achteruit, met alle gevolgen van
dien.

Verscheidene slaapexperts
menen bijvoorbeeld dat slaapge-
brekeenrol gespeeldkan hebben
bij dekernrampen in Tsjernobyl
en Three Miles Island, en bij het
gaslek in het Indiase Bophal. Al
deze drie grote ongelukkenvon-
den's ochtends vroeg plaats. De
behoefte aan slaap is dan het
grootst.

Tot voor kort werd algemeen
aangenomen dat de aard, de
duur en de intensiteit van onze
activiteiten bepalen wanneer en
hoe lang we slapen. Maar in feite
blijken we in normale omstan-
digheden aan een tamelijk sterk

dag-en-nachtritme onderwor-
pen te zijn. Verstoren we ditrit-
me doorvan tijdzone te verande-
ren, dan treedt hetjet-lag-
syndroom op. Ons eigenritme
stemtniet meerovereen met dat
van de plaatselijke ge-
meenschap. We voelen ons enige
dagenop deverkeerde tijden sla-
perig en alert — tot we ons ge-
leidelijk aan hetverschoven rit-
me aanpassen.

Zelfs als we intotale isolatie in
het donker zouden leven, dan
nogzou ons lichaamer eenritme
op nahoudenmet betrekkingtot
hormoon- produktie, lichaams-
temperatuuren slaap. Het is een
verschijnsel datbekend staat als
onze biologischeklok. Zonder in-
vloedvan buiten wijken deze li-
chaamscycli iets af van de duur
van een etmaal, maar onder in-
vloedvan de lichtcyclus waarin
we leven wordt de biologische
klok afgesteld opprecies 24 uur.

Hoe wordt die tijdafstelling
geregeld? Onderzoek metratten
en hamsters toonde aan dathet
controle- mechanisme zetelt in
tweekleine hersengebieden, ge-
legen aan het kruispunt van de
oogzenuwen. Supra- chiasma-
tische nuclei (SCN) worden deze
structuurtjes genoemd. De cel-
lenvan de SCN reageren op het
licht datin deogen valt.Lichtin-
formatie dievia deog;en binnen-
komt veroorzaakt activiteit in de
SCN, die op hun beurt de wer-
kingvan de epifyse beïnvloeden.
De epifyse, een klein orgaan ge-
legen in het dak van de tussen-
hersenen, vertaalt de prikkels
van de zenuwcellen in een bio-
chemische component: het hor-
moon melatonine. Alleen in het
donkerproduceert dezeklierme-
latonine. Lichtprikkels die via
de SCN op'de epifyse inwerken,
remmen dus de melatonine- af-
scheiding.

SEIZOENGEBONDEN
Bij veel zoogdieren heeftmela-

tonine een zeer belangrijke coör-
dinerende functie met betrek-
king tot gedragingen en fysiolo-
gische processen die seizoenge-
bonden zijn. Het gehalte van dit
hormoon in het bloed beïnvloedt
onder meerde ontwikkelingvan
de geslachtsklieren,de diktevan
devacht en het bronstgedrag.

Vanuit een commercieel

standpunt is melatonine erg in-
teressant. Tal van toepassingen
zijn mogelijk. Onderzoekers aan
de universiteit van Surrey
(Engeland) luktehet al schapen
enkele maanden eerder te laten
lammeren dan ze gewend zijn.
En in een Frans experiment kon
men minks (Amerikaanse
nertsen) hun mooie 'winter-
vacht' in dezomer laten produce-
ren. Een tiental jaren geleden
werden ookbij de mensde supra-
chiasmatische nuclei ontdekt.
Tevensbleek dat ondanks devrij
onduidelijke functie van de epi-
fyse bij de mens, bij de meesten
van ons de melatonine- produk-
tie een dag-en-nachtritme volgt.

Een duidelijke seizoeninvloed
op onze fysiologie valt niet vast
te stellen, maar we zijn er
waarschijnlijk niethelemaal im-
muun voor. Bij mensen diein de
gematigde klimaatzones leven
zijn verscheidene kleine sei-
zoens- schommelingen vast te
stellen, zoals bij voorbeeld in de
kans op conceptie en in de hoe-
veelheid slaap. Ook het aantal
opnames in psychiatrische zie-
kenhuizen varieert met de sei-
zoenen. Het is niet zeker of de
verandering in de hoeveelheid
natuurlijk licht voor deze sei-
zoens- effectenverantwoordelijk
is. Wel is het mogelijk gebleken
om met licht onze fysiologie te
manipuleren. Erg gevoelig voor
licht, zoals sommige zoogdieren,
zijnwe niet.Normaalkunstlicht
van 500 luxheeft geen of weinig
effect op onze melatonine- pro-
duktie. Maar in experimenten
met een heldere lichtbron van
2500 lux(tevergelijken metzon-
licht) kon demaltonine- produk-
tie behoorlijk onderdrukt
worden.

Dit interessante gegeven
heeft wellicht een aardig thera-
peutisch potentieel en in deafge-
lopen jaren is men nader gaan
onderzoeken. Norman Ro-
senthal van het National Insti-
tute of Health in Bethesda
(Maryland), behandelde patiën-
tendie elk jaarindewinteronder
zware depressies leden. Een
klein groepje zorgvuldig geselec-
teerde patiënten werd geduren-
de dewintervijfazes uur perdag
aan helder licht van 2500 lux
blootgesteld. Het gevolg was dat
hun klachten spectaculair ver-
minderden. De eerste resultaten
van dezebehandelings- methode
mogen dus wel zeer hoopvol ge-
noemd worden.

Charles Czeisler en Richard
Kronauer van de Harvard uni-
versiteit kozen onlangs een
andere toepassing. Zij gebruik-
ten helder licht om de biolo-
gischeklok van vliegreizigers zo
snel mogelijk te synchroniseren
met het dag-en-nachtritme van
hun nieuwe omgeving. Een
vliegreis van Tokyo naar Boston
gaat gepaard met een sprong in
detijd van 10 % uur. Dat brengt
gewoonlijk een jet-lag-effectvan
10dagen met zich mee.De Ame-
rikaanse onderzoekers kondendoor de lichtintensiteit te mani-
puleren, het resynchronisatie-
proces tot drie dagen terugbren-
gen. Eenvoudiger dan het ge-
bruikvanvele grote lampen, zou
natuurlijk het gebruik van me-
latonine en anti- melatonine
zijn. Maar eenvan deproblemen
hierbij is dat hetnietzeker is datmelatonine zelfvoor de synchro-
nisatie van delichaamscycli ver-
antwoordelijk is.

'Het staat vast dat
wet zonder slaap
niet ver brengen'

Misschien is het slechts een
kleinradertje ineen machine die
door ietsanders gestuurd wordt.Bovendien moetdithormoonnog
onderzocht worden op eventuele
schadelijke bij-effecten. Tenslot-
temoetnietvergeten worden dat
melatonine in veel dieren een
veelzijdig functie heeft. Enkele
tests die Josephine Arendt van
de universiteit van Surrey uit-
voerde, geven bemoedigende re-
sultaten te zien. Proefpersonen
die in de late middageen kleine
dosis melatonine innamen, kre-
genslaap in devroege avond. Ne-
veneffecten waarop gecontro-
leerd werd, waren afwezig.
Misschien kan dit hormoon ooitgebruikt worden om er bepaalde
vormenvan slapeloosheid meete
verhelpen.

Alle pogingen, het vele werk
en deinteressanteresultaten ten
spijt, de functie van de slaap is
nog met aan het licht gekomen.
Mogelijk moet de oorsprong van
dezerusttoestand helemaal niet
gezocht worden in een of ander
noodzakelijk herstelproces, zo-
als sommige wetenschappers ge-
loven. Alsalternatiefbrengen ze
het volgende naar voren. Actie
vereistenergie,hetgeen inhoudt
dat het soms voordelig kan zijn
om niets te doen. Voor vele we-
zens is inactiviteit van grote

overlevings- waarde. Het ver-
minderen van de behoefte aan
voedsel zou de aanzet tot de ont-
wikkeling van de slaap geweest
kunnen zijn. Immers, doorte sla-
pen en ons metabolisme op een
laag pitje te draaien sparen we
energie. Wie weet zullen slaap
en winterslaap uiteindelijk de-
zelfde evolutionaire oorsprong
blijken te hebben.

Uit deHaagsche Courant
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INTERNATIONAAL
Woestijnsprinkhaan waait met wind mee

DE WOESTIJN-
SPRINKHAAN die nu
Noord-Afrika bedreigd, de
Schistocerca gregaria, heeft
ook in de jarenvijftig en be-
ginjaren zestig dertien jaar
lang een spoor van vernie-
ling door Afrika getrokken.
Daarna zijn er alleen op
kleine schaal wat proble-
men geweest, totdat eind
1985 langs deRode Zee weer

grote zwermen werden aan-
getroffen. Het had daar toen
ongebruikelijk veel gere-
gend, en omdat dit insekt
goed gedijt in vochtige war-
me zandgrond, is het aantal
sprinkhanen in dat jaarra-
zendsnel gegroeid.

In deperiode juli- septem-
ber 1986 kwamen kleine
zwermen van deze
sprinkhaansoort, die vliegt
zoals de wind waait, in het
noorden van Soedan. Omdat
daar toen alle aandacht was
gerichtop debestrijding van
een niet- migrerende
sprinkhaan- soort, werd er
nauwelijks aandacht ge-
schonken aan de woestijn-
sprinkhaan. Eenjaar later

streken er grote zwermen
van deze sprinkhanen neer
in het noordoosten van
Tsjaad,vooral in hetbergge-
bied rond de Ennedi. Maar
omdat het gebied boven de
zestiende breedtegraad in-
dertijd in de Libische in-
vloedssfeer lag en daardoor
nauwelijks toegankelijk
was, konden de sprinkha-
nennietonder controle wor-
den gebracht. Ook in Niger
en Mali doken dat jaar
kleinere zwermen
sprinkhanen op.

Een harde oostelijkewind
dreef dezwermen in oktober
vorig jaar naar Noord-
Mauretanië en de door Ma-
rokko geannexeerde Weste-

lijke Sahara. Dezelfde win-
den brachten daar regen,
veel meer dan normaal, zo-
dat tussen november en fe-
bruari het aantal sprinkha-
nen opnieuw explosiefis ge-
stegen. De sprinkhanen leg-
gen150tot 200eitjes diebin-
nen twee weken uitkomen.
Bij goede omstandigheden
is dan zes weken later het
aantal volwassen sprinkha-
nen gestegen met een factor
vijftig. Voortgedreven door
een zuidwestelijke wind be-
dreigen deze sprinkhanen,
die hun eigen gewicht (2
gram) aan vegetatie eten,
nu de landbouw- gewassen
in Marokko, Algerije, Libië
en Tunesië.

Plaag moeilijk onder controle te krijgen door onenigheid overpesticiden
Zwermen sprinkhanen vreten Afrika kaal

EEN INVASIE VAN reu-
sachtige zwermen woestijn-
sprinkhanen die alles opeten
wat ze tegenkomen, dreigt in
Noord-Afrika en later in de Sa-
hellanden een nieuwe hon-
gersnood te veroorzaken. Dit
zegt de FAO, de voedsel- en
landbouw- organisatie yan de
Verenigde Naties. "Het gebied
datwordtbedreigd is enorm, en
de toestand is buitengewoon
gevaarlijk", zei Lucas Brader,
bij de FAO belast met de be-
strijding van de sprinkhanen,
gisteren op een persconferen-
tie. Totnu toe is in Mauretanië,
Marokko, Algerije en Tunesië
meer dan 3,5 miljoen hectare
getroffen door de plaag, maar
volgens Braderkan datsnelop-
lopen tot tien miljoen hectare.

De woenstijn- sprinkhanen
hebben de belangrijkste
landbouw- gebieden in Noord-
Afrika nog niet bereikt, maar
de situatie wordt met de dag
nog ernstiger. Voortgedreven
door een zuidwestelijke wind
komen de sprinkhanen steeds
dichter bij de dadelpalmen en
fruitbomen. "Het zou me niet
verbazen als twintig tot dertig
procent van de oogst verloren
gaat", zei Brader.

Het gevaar is nuniet veroor-
zaakt door droogte, maar door
regen. Omdat het eind vorig

jaar in Mauretanië en de afge-
lopenmaand inMarokkoen Al -
gerijeveel heeftgeregend, heb-
ben de sprinkhanen zich in het
warme vochtige klimaat ra-
zendsnel kunnen vermenig-
vuldigen.

De sprinkhanen leven in
zwermen van tien tot twintig
vierkante kilometer. De zwer-
menkunnen bij eenplaag zoals
nu, vaak uitgroeien tot hon-
derd vierkante kilometer. Vo-
rige week is in Tunesië zelfs
een zwerm gesignaleerd van
vierhonderdvierkante kilome-
ter, een gebied zo groot als het
vierkant Rotterdam-Den
Haag-Leiden-Gouda. "Als zon
zwerm ergens neerstrijkt is de
volgende dag alleskaal", aldus
Brader. Sprinkhaan- vetera-
nen bij de FAO vertellen hoe
tijdens een Afrikaanse
sprinkhanenplaag in de jaren
vijftig, er een zwerm was van
duizend vierkante kilometer.

GROOTALARM
Ondanks hetgroot alarmdat

de FAO heeft geslagen en dat
bijvoorbeeld ook tot overleg
heeft gevoerd tussen vijanden
als Marokko en Algerije, ver-
wacht Brader niet dat deplaag
snelonder controlekan worden
gebracht. "Waarschijnlijk zal
dat nog zeker twee jaar duren

en zal deplaag ernstige gevol-
gen hebben voor de landbouw-
produktie in Afrika"

Omdatdewindgewoonlijkin
meidraait, wordtverwacht dat
de sprinkhanen na mei weer
neerstrijken in de Sahellan-
den. Brader zei overigens dat
Europa geen groot gevaar
loopt. Door een stormachtige
wind zijn in oktober sprinkha-
nen in Zuid-Spanje terechtge-
komen, en nu liggen Sicilië en
Cyprus binnen het bereik.
"Maar in Europa is het in het
algemeen te koud voor de
sprinkhanen om zich voort te
planten," zei Brader. "Al kun-
nen ze natuurlijk wel de oogst
opeten".

Hij weeserop dater een aan-
tal problemen is bij de bestrij-
ding. Het weer werkt nietmee,
omdat het vochtig warm blijft.
Bovendien kunnen de
sprinkhanen zich overgrote af-
standen verplaatsen. Zij blij-
ven soms 48uur in de lucht, en
meteen sterkewindkunnen zij
zich over meer dan duizendki-
lometer verplaatsen. Spuiten
is de enige manier om de
sprinkhanen effectief te be-
strijden, maar een groot pro-
bleem daarbij is welke pestici-
de moet worden gebruikt. Nu
wordt vooral met fenitrothion
gespoten, maar de huidige be-

strijdings- middelen zijn niet
optimaal.

Daarom pleit deFAO ervoor

de discussie te heropenen over
het gebruik van dieldrin, een
gechloreerde koolwaterstof.
Dit middel is in het verleden
redelijk effectief gebleken.
Maar de meeste donorlanden
van de FAO zijn tegen het ge-
bruik ervan, omdat het wordt
opgenomen in vetweefselen ac-
cumuleert in de voedselketen.
Bij testen in Europa bleek het

na twee jaar nog terug te vin-
den.Maar volgens Brader isbij
onderzoek in Afrika gebleken
dathetmiddel in woestijn- con-
dities na ongeveer vier maan-
den is afgebroken, omdat het
wordt ontleed door ultraviolet
licht.

Een laatste probleem is dat
veel gebieden om politieke re-
denen moeilijk toegankelijk

zijn. Daarom is de bestrijding
van de sprinkhanen in de Wes-
telijke Sahara, waarhetbevrij-
dings-front Polisario vecht te-
gen het Marokkaanse leger,
verre van optimaal geweest.
De strijd tegen de sprinkhanen
heeft tot nu toe dertig miljoen
dollar gekost, maar Brader
schatte dat er vijf keer zoveel
nodig is.

Zwermen sprinkhanen ter
grootte van het gebied tussen
Rotterdam, Den Haag. Leiden
en Gouda, bedreigen de Afri-
kaanse oogst. Een hongersnood
lijkt onafwendbaar.

door Henry Habibe

Kultureel evenement

Elfde Encuentro Caribeño
was zeer succesvol

DE OPENING VAN deXle
'Encuentro Caribeno' werd
verricht doordekaandrMa-
nuelAvarado van de 'Facul-
tad de Humanidades'. Hij
gaf een historische uiteen-
zetting van de vorming en
groeivan hetCaraïbisch ge-
bied tot een soort natie. Dr.
Juan Fernandez, Rector
van de U.P.R. (Rio Piedras)
wees op het belangvan deze
kulturele bijeenkomst en
van de uitwisseling van ge-
dachten tussen de aanwezi-
ge intellectuelen. "Puerto
Rico is nu weer", aldus de
Rector, "het kontaktpunt,
Waar zovele specialisten sa-
men zijn gekomen om ons te
leren wat ons verenigt met
de overige landen van het
Caraïbische gebied."

OP 3, 4 en 5 MAART van
dit jaarwerd opPuerto Rico
voor de elfdekeer de "Encu-
entro Caribeho" gehouden.
Dit is een kultureel evene-
ment, waarbij docenten uit
verschillende landen en ei-
landen uit de regio samen
komen om van gedachten te
wisselen over de literatuur
van hetCaraïbisch gebied.

In 1976 vatte de afdeling
Kulturele Aktiviteiten van
de Faculteit der Letteren
van de Universiteit van Pu-
erto Rico te Rio Piedras het
plan op om eenkultureel di-
aloog tot stand te brengen
tussen intellectuelen uit de
directe omgeving van Puer-
to Rico. Met steun van de
toenmalige dekaan van de
Pacultad de Humanidades,
de heer Eladio Rivera, heb-
ben Piri Fernandez de Le-
wis, Carmen Lugo Filippi,
Ana Lydia Vega en Jean
Claude Bajeaux (Haiti) in
1977 de eerste "Encuentro
Caribeho" georganiseerd.
De schrijver van dit artikel
verbleef toen vanwege de
voorbereiding van zijn
proefschrift op Puerto Rico

Deze keer stondhetwerk van
de Cubaanse schrijver, Alejo
Carpentier in het middelpunt.
Vier experts uit de States en
één uit Canada hebben enkele
van zijn werken behandeld,
t.w. John Incledon (Albright
College), Shelley Quinn (Me-
morial University of New-
foundland), Helen Ryan (The
University of Akron), Miriam
Adelstein (University of Gu-
elph) en Ronald Rapin (Oak-
land University).

Moderator hierbij was Fede-
rico Acevedo (UPR, Rio Pie-
dras). Incledon had het over de
"writing lessons in Los Pasos
Perdidos". Quinn besprak de
ontwikkeling bij Carpentier:
"From Surreal to Magically
Real Perception", terwijlRyan
n.a.v. EJ recurso del método
en heeft die bijeenkomst
meegemaakt. Hij heeft bij
die gelegenheid o.a. gespro-
ken over de Curagaose
dichters Pierre Lauffer en
Elis Juliana. (In oktober
1976 heeft hij, samen met
Sydney Joubert, de "Encu-
entro Antiyano" op Aruba
en Curacao mogen organise-
ren, waarbij Piri Fernandez
speciaal uitgenodigd werd).
Sindsdien is er elk jaareen
"Encuentro Caribeho" op
Puerto Rico gehouden,
waarbij fora, lezingen, ten-
toonstellingen concerten,
toneel- opvoeringen en poë-
zie- recitals plaatsvonden.
Daaraan hebben in de loop
van dejaren artiesten en in-
tellectuelen deelgenomen
zoals Nilita Vientós Gaston
(Puerto Rico), Aida Carta-
gena(Sto. Domingo), Nancy
Morejón (Cuba), Maryse
Condé (Martinique), Mar-
garita Magaha(Mexico), Pi-
ri Fernandez (Puerto Rico),
Sybil Lewis (Trinidad) en
Henry Habibe (Aruba). Dit
jaarwerd zoals eerder ge-
meld Xle "Encuentro Cari-
beho" gehouden.

aan het thema sneed "Carpen-
tier's Grotesque Vision of Dic-
tators and Dictatorship in the
Caribbean". Adelstein behan-
delde: "El Acoso: A View ofthe
Dynamic Components of the
Protagonist's Psyche", terwijl
Rapin eenvergelijking maakte
tussen Carpentier's Viaje a la
semilla en Aventura en el tró-
pico van Edmundo Desnoes.

GEKETEND
Incledon weesophetkonflikt

van dehoofdpersoon uitLosPa-
sos Perdidos, die de "beschaaf-
de" wereld verlaat en in kon-
takt komt met de oer- elemen-
ten van de Natuur. De mens
wordt danéénmet deNatuurin

debinnenlanden van Venezue-
la. Het is dan alsof de mens in
de tijdteruggaat en in de Mid-
deleeuwen terechtkomt. Hij
heeft dan geen kontakt meer
met debeschaafde wereld.

Het accent bij Incledon viel
op het "probleem van het
schrijven" in deze roman. Het
schijnt dat Carpentier zich bij
het schrijven van deze roman
voelde als "vn hombre encade-
nado a la letra impresa" (een
man geketend aan het gedruk-
te woord). HelenRyan besprak
de visie van Carpentier, waar-
bij deze derealiteit trachtte te
vervormen naar het groteske,
(overdrijving v.d. realiteit). De
structuur, thema en stijl van
dezeroman werden achtereen-
volgens nader bekeken. Het
gaat hier om een werk, waarin
Carpentier detechniekvan het
groteske hanteert om een ver-
beelde tyrannieke regime te
analyseren en te hekelen, die
sterklijkt op devele dictatoria-

Ieregimes, die bestaan hebben
of nog steeds bestaan in het
Caraïbisch bekken.

De conclusie waartoe Ryan
komt is dat al de aspekten die
tot deartistiekebewerking van
deze roman behoren (ringcom-
positie, de beheersing van de
tijd en ruimte, de schepping
van een oertype dictatoren dic-
tatuur, deuitbeelding van een
wereld gespeend van morele
waarde, de humanisatie (ont-
menselijking) van de person-
nages, typische eigenschappen
zijn van het groteske.

BEVRIJDEN
Een derde werk van Carpen-

tier datonder de loep genomen

werd was Viaje a la semilla (
Reis naar het zaad). Het is één
van de vroegere werken van
Carpentier (geschreven in
1944).Ditwerkhandelt over de
historische visie dathetkoloni-
ale en / of pre- revolutionaire
Cuba niet zonder meer verwor-
pen dient te worden, maar ge-
woon opnieuw geëvalueerd
moetworden in het licht van de
dialectische evolutievan dena-
tie. Viaje a la semillawerd door
Ronald Rapin vergeleken met
Aventura en el trópico van de
CubaanEdmundo Desnoes.

Heel interessant was de dis-
cussie aan de hand van die "pa-
per" van JohnIncledon volgde.
De vraag die gesteld werd was
ofje jezelfmoet "bevrijden"van
een bepaalde beschaving door
een bepaalde vorm van ex-
pressie te creëren (Carpentier
tracht nl. een nieuw taalge-
bruik te creëren). Hierop
antwoordde Incledon dataltijd
detendens heeft bestaan om de

Natuur zodanig te evalueren,
dat met name de "gesproken"
taal ('speech') belangrijker be-
schouwd wordt dan "geschre-
ven" taal ('writing'). Men heeft
dit willen zien als een teken
van macht. Als je de geschre-
ven taal niet verstaat, dan zal
dat duister voor je blijven.
Maarbij gesproken taal kun je
altijd aan de spreker vragen
wathij bedoelt. Waar hetIncle-
don om ging was in feite dat
Carpentier zich bij het schrij-
ven van Los Pasos Perdidos
niet lekker voelde, omdat hij
geen controle meer had over
zijn taalgebruik.

Hetis hetbesefvan de schrij-
ver dathij geenvat meer heeft

opzijn (geschreven) taal. Ofzo-
als Carpentier het zelf stelt:
"Yohombreencadenado alale-
tra impresa".

EXPIRIMENTEEL
Een anderevraagwas ofCar-

pentier wel oprecht was tegen-
over zichzelf toen hij in 1933
zijn roman Ecué-Yamba-0
(een min of meer traditionele
roman) publiceerde, terwijl hij
sinds zijn ontmoeting met de
Franse surrealist Breton in
1928 met de traditionele vor-
men wilde breken. Hierop
antwoordde Incledon dat die
roman niet buiten de nieuwe
stijl van Carpentier viel. De
vragensteller bleeferop staan,
dat dieroman niet tot de "nieu-
we" stijl van Carpentier be-
hoorde, diebegon metEl Reino
deestemundo. Federico Aceve-
do, de moderatorvan depanel,
gaf daarnaeen deskundige uit-
leg en wees op het feit dat het
hier inderdaad niet ging om
een surrealistische roman (zo-

als El reino de este mundo),
maar om een experimenteel
werk dat Carpentier ingege-
ven werd door de kunst van
Strawinsky. Deze kunst had
Carpentier dé weg geleerd
naar de primitieve kunstvor-
men van deheidenserituele ce-
remonies. Zo is mede doorCar-
pentier hetAfro- cubanisme op
Cuba ontstaan.

Het "avantgardisme" van
Carpentierwas nieteen gevolg
van zijn ontmoeting met Bre-
ton, maar dateert van vóór
1928. Aan de hand van de"pa-
per" van HelenRyan kwam de
vraag ofEl recur so del método
misschien te vergelijken was
met El Schor Presidente van
Miguel Angel Asturias (deze
roman handelt over de dictator
Estrada Cabrera). De vra-
gensteller wilde weten of de
stijl van dezetwee schrijvers bij
die twee romans vergelijkbaar
is. Ryan antwoordde dat er in
zekere zin wel een parallel te
trekken is. Zij vermelde dat dit
genre teruggaat tot Valle In-
clan (Spaanse schrijver uit de
vorige en begin deze eeuw;
heeft o.a. geschreven Tirano
Banderas, een tragikomisch
verhaal over een Zuid- Ameri-
kaanse demagoog). Dit genre
kan doorgetrokken worden tot
deroman van Garcia Marquez,
getiteldEl otoho del Patriarca.
Desondanks vindt zij dat de
schrijf- techniek van Carpen-
tier verschilt met die van Mi-
guel AngelAsturias. Inzoverre
datEl recurso del método veel
humoristischer isdan El Schor
Presidente.

VERBLUFFEND
Er zijn op deze "Encuentro

Caribeho" verschillende ande-
re geleerden geweest, die hun
bijdrage hebben geleverd tot
een betere begrip van eikaars
kulturele eigenheid. Eén van
de hoogtepunten was de aan-
wezigheid van Dr. José Juan
Arrom, een Cubaanse autori-
teit aan de Universiteit van
Yale, U.S.A.Dr. José JuanAr-
rom is ooit verbonden geweest

aan de Universiteitvan Puerto
Rico (Mayagüez) en heeft gron-
dige studies verricht over de
koloniale periode van Spaans
Amerika. Zijn kennis van de
geschiedenis vanaf de ontdek-
king van Amerika is verbluf-
fend. Hij is o.a. van mening dat
de economische en sociale uit-
buiting van de mens door de
mens nogaltijd van toepassing
is. In de groep van "aanran-
ders" van de menselijke waar-
digheid— aldus J.J.Arrom —bevinden zich FrayRomas Or-
tiz, Gonzalo Fernandez de
Oviedo, Juan Ginés de Sepul-
veda, Francisco López de Gó-
mara, enmeerrecentelijk, Tru-
jillo,Machado, Batista, de So-
moza's, de Duvalier's, etc.

Andere intellectuelen die
een bijdrage hebben geleverd
waren: Michael Dash (Univer-
sity of the West Indies, Jamai-
ca), SilvioTorres-Saillant (Sto.
Domingo), Ana Lydia Vega
(P.R.), AartBroek c.a. Het kan
gezegdworden datdeze "Encu-
entro's" een heel grote rol spe-
len in de noodzaak om tot een
kulturele, sociale en intellec-
tuele kontakt tekomen tussen
deeilandenvan hetCaraïbisch
gebied. De bestudering van el-
kaars kuituur en geschiedenis
kan alleen maar een positieve
uitwerking hebben op het pro-
cestot integratie. Het analyse-
ren van de literatuur van onze
eilanden en van het vasteland
biedt ons een beter inzicht in
onze eigen kuituur. Hoe meer
we van andere gebieden uit de
regio afweten, hoe dieper we
kunnen doordringen tot onze
eigen geschiedenis. Wij wor-
den daardoor steeds meer be-
wust van onze "waardigheid"
enkunnen onsookbeterverde-
digen tegen de moderne "aan-
randers". Uit de verscheiden-
heid van eilanden kan dan
soort "eenheid" opstijgen.

(Schrijver van dit artikel is
bijzonder dank verschuldigd
aan het OKSNA, dat hem in
staat heeft gesteld deXle "En-
cuentro Caribeno" bij te
wonen.)

...
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Oscar-
symposium
BEVERLY HILLS — Het

beginvan deactiviteitenrond
de zestigste aflevering van
het Oscar- spektakel is een
symposium met deelname
van onder meer deregisseurs
en producers van de buiten-
landse films welke voorge-
dragen waren voor de Oscar
voor debeste film van buiten
deVerenigde Staten. De stu-
die-bijeenkomst werd gehou-
deninhet theatervanSamuel
Gooldwyn. Daarbij waren bij-
voorbeeld van de partij de
Franse regisseurLouis Malle
van Au revoir, les enfants en
zijn Deense collega Gabriel
Axel van hetBabettefestival.
De leiding had George
Schaeffer die meer dan ne-
gentig films en tv- producties
heeft geregisseerd en dievier
keer de Oscar in ontvangst
heeft mogen nemen.

FIGUERAS — De surrea-
listische Spaanse schilder
SalvadorDali heeft aan deau-
tonome regering van Catalo-
nioe een schilderij aangebo-
den dat bekend staat als El
nacimiento de la diosa. Het
schilderij krijgt een plaats in
betregerings- paleisvan deze
Spaanse staat, zo verklaarde
president Jordi Pujol. Het

werd in 1960 door
Dali vervaardigd.

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
is uiteindelijkalsgelukkigewin-
nares van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

M.J. Leent
Kaya Roi Katochi 89

Curaçao

De winnares kan haar prijs na
identificatie afhalen op het kan-
toor van de Amigoe op Scherpen-
heuvel (tot 15.00 uur 's mid-
dags).

Oplossingen moeten ingediend
zijnvóór donderdag 14april 1988
tien uur 's morgens en duidelijk
op deenveloppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

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

DE GOEDE inzending hader al-
dus uit moeten zien:
HORIZONTAAL: 1 step; 4. sa-
men; 8. maan; 11.ren; 13. lis;
14. dar; 16. est; 19. rio; 21. ook;
22. Kro; 24. Stoa; 26. frats; 29.
saar;30. eerder; 33. ode; 34. al-
taar; 36. menage; 37. nor; 38.
raalte; 39. geld; 40. riet; 41. va-
lies; 45. Epe; 47. nering; 52.
orient; 53. Eli; 54. dragee; 55.
geep; 56.klant; 58. slet; 59.ens;
60. vlo; 62. eer; 65. opa; 66. via;
67. dee; 69. nis; 71.klas; 72. me-
nen; 73. bier.
VERTIKAAL: 2. er; 3. per; 5.
al; 6. mikado; 7. es; 8. mak; 9.
ar; 10. desem; 12. Ni; 14. do; 15.
lorre; 17. stee; 18. torn; 20. of;
21. os; 22. kaal; 23.raat; 25. ad-
a; 27. rondeel; 28. terrein; 29.
sta; 31. eggen; 32. reest; 34.
arend; 35. later; 41. vogel; 42.
aren; 43. Lies; 44. iep; 46. pla-
gen; 48. ras; 49. iglo; 50. neep;
51. getal;56. k.0.; 57. te; 60. vis;
61. la; 63. en; 64.rib; 66. va; 67.
de; 68. Ee; 70. si.

OOK IN DE WERELD van
de Postzegel is men druk doen-
de met devoorbereidingen voor
de Olympische Zomerspelen
van Seoel. De verschillende
postzegel- agentschappen
wringen zich daarbij in de
meest vreemde bochten om
toch maar enkele centen meer
dan normaal aan de verzame-
laars te verdienen.

Een voorbeeld ter verduide-
lijking. Op 11 september 1987
herdacht men hetfeit, dat vijf-
tig jaren geleden de grondleg-
ger van de moderne Olym-
pische Spelen, Pierre deFrédy,
baron deCoubertin, teLausan-
ne in Zwitserland overleed na
getroffen te zijn door een her-
senbloeding. Ik kan me voor-
stellen, dat dit voortijdige
heengaan in familiekring her-

dacht is en wellicht ook in de
sportwereld niet onopgemerkt
voorbijgegaan is, maar dateen
postzegel- agentschap deze ge-
legenheid zou aangrijpen om
ook daaraan geld te verdienen,
sorry, dat gaat me toch te ver.

Het postzegel- agentschap,
dat het emissiebeleid van de
Afrikaanse volksrepubliek
Kongo- Brazzaville regelt,
dacht daar blijkbaar anders
over. In november 1987
brachten de Posterijen van
Kongo- Brazzaville een serie
van vierzegels opdemarkt. Op
deze zegels is rechts-boven in
een medaillon de beeldenaar

van Baron deCoubertintezien.
Verder is op de zegel van 75
francs deOlympische toorts en
een afbeeldingvan eenGriekse
postzegel uit 1986 aange-
bracht.

ONTSPANNING
Kruiswoordpuzzel Postzegels

HORIZONTAAL: 1. deel van
het jaar; 8. niet gelijk; 14. deel
van een opera; 15. vlies op wijn
of bier; 17. ingedikt vruchten-
sap; 18. duw; 19. op grotere af-
stand; 21. negende toontrap;
22. maanstand; 23. eerbetoon;
24. voorzetsel; 26. Europeaan;
27.zoonvan Priamus; 28.stem-
ming; 30. sober; 31. versleten
draad; 32. selenium; 33. mili-
taire insluiting; 34. waterjuf-
fer; 35. jong dier; 36. voedsel;
37. adreskaartje; 38. soort
kunstmest; 39. Europeaan; 40.
soort hotel; 41. voorzetsel; 42.
reeds; 43. schrijfkosten; 44.
handvat; 45. voetpunt aan he-
melbol; 46. spook; 48. dicht; 50.
water in Friesland; 51. tanden
en kiezen; 52. persoonlijk voor-
naamwoord; 53. hetzelfde; 55.
lijfeigene; 57. aanwijzend voor-
naamwoord; 58. omlaag; 60.
denkbeeld; 61. kist; 62. hout-
soort; 63. fabelachtig goud-
land.

VERTIKAAL: 1 vlinder; 2. ge-
neigdheid tot wraak; 3. aanma-
tigende houding; 4. deel van
een mast; 5. vervelend; 6. ver-
gankelijk; 7. schuifbak; 9. niet
genoemd (afk); 10. lidwoord;
11. bodem; 12. eenmaal; 13.
evenwel; 16. persoonlijk voor-
naamwoord; 19. hartstochte-
lijk; 20. reeks trommelslagen;
23.plaats in Groningen; 25. ge-
malen graan; 27. schildersge-
rei; 28. wapen;29. oude lengte-
maat; 30. keukengerei; 31.
sierheester; 32. geneeskrachti-
ge drank; 33. financiële last;
34. naderhand; 35. sanitaire
voorziening; 37. nachtverblijf;
38. stilte- vermaning; 40. ho-
ningdrank; 41. hersens; 43.
muzieknoot; 44. landstreek;
45. plaats in Gelderland; 46.
buitenmuur; 47. zuiver ge-
wicht; 49. rivier in Duitsland;
51. echtgenoot; 52. kiem; 54.
onpersoonlijk voornaam-
woord; 56. Chinese maat; 57.
spoedig; 59. muzieknoot; 61.
vreemde munt (afk).

GRIEKSE ZEGEL
Deze Griekse zegel toont de

U-vormige stadionbaan van de
Spelen te Olvmpia in de Oud-

heid. Deze U-vormigebaan had
toen een lengte van 214 meter.
Op de zegel van 120 francs zijn
een drietal hardlopers
zichtbaar eneen Fransepostze-
gel uit 1924, waarop een
athleet de Olympische groet
brengt. Op de zegel van 350
francs komt een hardloper aan
bod en een Kongolese
luchtpost- zegel van 50 francs,
uitgegeven in 1964 ter gele-
genheid van de Olympische
Spelen te Tokio.

De serie besluit met een af-
beelding van een hoogspringer
en een weergave van een Kon-
golese luchtpostzegel uit 1968,
uitgegeven ter gelegenheid
van de Olympische Spelen te
Mexico. Op deze zegel zien we
een polsstok- hoogspringer in
aktie. Deze Kongolese serie is
beslist niet onaardig, maar
evenzeer blijkt uit deze uitga-
ve, datook in deWereld van de
Postzegel volgens sommigen
het doel demiddelen heiligt.

Voor zover mij bekend zijn
het alleen de Posterijen van
Kongo- Brazzaville geweest,
die de jaardagvan de dood van
Pierre deFredy, baron de Cou-
bertin hebben misbruikt om
daar geld aan te verdienen.
Overigens, excentriciteiten
zijn er in de Wereld van de
Postzegel wel meer te vinden.

PRIMEUR
Op 20 juli 1987 zorgden zo-

wel de Posterijen van Spanje
als de Posterijen van het
Spaansegedeelte vanhet mini-
atuurstaatje Andorra voor een
primeur. Spanje vierde de uit-
verkiezing van de Catalaanse
hoofdstad Barcelona voor de
Olympische Spelen van 1992
metde uitgifte van een tweetal.

postzegels. Op de zegel van 32
pesetas is een detail van de
schoorstenen van het Casa
Battlo tezien en detekst: nomi-
nación'barcelona/olimpica92.

Op de zegel van 65 pesetas

zouden een paar hardlopers
aan het werk zijn, maar het ge-
valheeft volgens mij veel meer
wegvan een stel hordenlopers.
Op beide zegels zijn de Olym-
pischeringen weer eens volko-
men fout getekend. Kan men
van Spanje nog enigszins aan-
nemen, datmentrotsgaat opde
Olympische uitverkiezing,
voor Spaans Andorra geldt dit
zeer zeker niet. Het daar op 20
juli 1987 uitgegeven 'soeve-
nier-velletjebevattwee zegels.

De zegel van 20pesetas toont
een detail van het Valleien-
huis, hetbestuurskantoor van
Spaans-Andorra, en zoiets als
een embleem voor de Spelen
van 1992. Op de zegel van 50
pesetas staat de klokketoren
van dekapel van deaartsengel
Michael plus een nogal Picas-
so-achtig uitgevallen athleet
met de Olympische toorts.
Spaans-Andorra laat zijn of
haar postzegels in Madrid
drukken,maarhetzou echteen
unicum zijn wanneer in 1992
een athleet uit het landelijke
Andorra in Barcelona een me-
daille zou veroveren. Nu lijkt
het er alleen maar op, dat
Spaans-Andorra wat extra

" centen heeft willen vergaren.
Het aantal bloes bedroeg
450.000!
(wordt vervolgd)

M. ARVIS

KIESKEURIG |
Hogere Informatica

INFORMATICA HOUDT zich bezig met de problematiek van
het ontwerp, het gebruik en de mogelijkheden van computers.
Het accent valt op het gebruik en de mogelijkheden. Op het
ogenblik worden in de meeste bedrijven computers gebruikt. De
verwachting is dathetgebruikvan computers in detoekomst nog
veel verder zal gaan. Het grootste deel van de mensen die met
computers omgaan zijn degebruikers. Voor hen is deze opleiding
niet bedoeld. De Hogere Informatica Opleidingen leveren afge-
studeerden die in staat zijn de programmatuur (=software) te
ontwerpen.

OPLEIDING
De opleiding Hogere Informatica kan gevolgd worden aan het

H.I.O. Deze zijn gevestigd teEindhoven, Den Haag, Groningen,
Heerlen, Emmen en Enschede. Daarnaast worden aan enkele
H.E.A.O.'s opleidingen verzorgd met als specialisatie informati-
ca. De studieduur is 4 jaar. Het derde jaar is een stagejaar. Er
worden drie vakgebieden onderscheiden. Informatica, wiskunde
en bedrijfskundige en algemene vakken. Gedurende het eerste
jaarwordt aan ieder vakgebiedevenveel tijdbesteed. Inhet twee-
de studiejaar wordt er tweemaal zoveel tijd besteed aan de infor-
maticavakken, terwijl dat in hetvierde studiejaarzesmaal zoveel
wordt.

Het laatste studiejaar wordt afgesloten meteen afstudeer-pro-
jectaan de school ofbinneneen bedrijf. Hetprojectwordt afgerond
met een schriftelijk verslag en een mondelinge verdediging er-
van. Het zal duidelijk zijn dat deze studie een exacte aanleg ver-
eist. In verband daarmee eist men dan ook altijdwiskunde 1 of 2
en natuurkunde in hetpakket.

Voor Havo en MTS- kandidaten eist men bovendien dat men
voor wiskunde minstens een 8 gehaald moethebben. Als datniet
het geval is volgt er altijd eerst een gesprek. Bij ditgesprek pro-
beert men dan te achterhalen of de student voldoende gemoti-
veerd is om aan destudie tebeginnen. Belangrijk bij deze studie is
ook het zelfstandig en gedisciplineerdkunnen studeren, goed le-
zen (zowel Nederlands als Engels) en het zich in beide talen
mondelingkunnen uitdrukken.

BEROEPS-MOGELIJKHEDEN
De Hogere Informatica Opleidingen leiden mensen op die in

staat zijn zelfstandig deel te nemenaan automatiserings-projek-
ten. De werkzaamheden kunnen liggen binnen de informatica of
ophetgebied vankomplexe toepassingen. Hetbedrijfsleven en de
overheid hebben grote behoefte aan deskundigen op dit gebied.
Bijbedrijfsleven gaathetnietalleen omtechnischeofadministra-
tieve bedrijven maar ook om ziekenhuizen, bibliotheken, labora-
toria, enz.

Na hetbehalen van het diploma bestaat de mogelijkheid aan
Universiteiten verder te studeren. Voor wie zich eerst verderwil
oriënteren zijn devolgende publicaties aan teraden: De Informa-
tie- maatschappij, de gevolgen van demikro- elektronische revo-
lutie. ISBN 90 70157 35 7. Uitg. Natuur en Techniek. Scientific
American, september- nummer van 1984. Menkan ook schrijven
naar IHBO-Emmen, Van Schaikweg 94 -7811 KL Emmen, of
naar andere HTS-en.

PEDRO CASIMIRI

: Recept: 5
I GALINA KU DOMPLIN j

Pa: 6 persona ■

E Mester di:
E 2 kuchara di zeta
: 1 galinakörta na pida
51 siboyo mediano
■ 1 lechi dikonoflóE 2 kuchara di harina di pan
E 2 kup dibuyon di galina_ 1 blachi di laurel, netumuskat ikominu napuiru

5 Pa e Domplinnan:
E 2 kup di harina
: 3 telep dibaking powder
E 1 telep di salu
■ 1 telep di peterseli,körta chiki
ï/4 kup di margarine.
E 1 webu, bon bati _

mas o menos 1kup di lechi :

E Moda diprepara: E
El. Hasa e pida galinanan den e zeta kayente, te ora _

nan ta bunita, koló di oro;
Saka nan pone vn banda

22. Den e sobrazetatahasa e siboyoi ekonofló, te ora e «

E siboyo ta slap;
Pone nan huntukv e galina _

E3. Hasa e harina pa mas o menos dos minüt i poko j
Êoko ta basha e buyon aseka, drei e pa e no kria i

lömpi. EE4. Buta e galinai e siboyo,huntukv e laurel i e spese- :
: reinan aden. Baha e stofi lagekushina mas o me- _

nos mei ora. Mientrastantu ta traha e '.
domplinnan.

E5. Körta e margarine kv dos kuchu den e harina, ■
brua kv salui baking powder.

_6. Brua e lechi i e webubatipokopokokv vnforki den ;
e harina. No drei e muchu. Traha vn mansa moli. '.
Brua e peterseli den e mansa.

E7. Saka e mansakv vn kuchara iku yudansa di vn Z
otrokuchara ta laga e mansa di dömplinkai den e "
buyon.

EB. Lagananherebé 10minüt, smtapa e wea, despues :
ta tapa e wea i ta laga nan kushina huntu kv e ;

E galina te ora esaki ta moli.
S9. Pa sirbié tabuta e galina den vn asèchi hundukv "E su sous i dörnékv e domplinnan. \

I BESCHERMING jKyjfe,.,

ZATERDAG 16APRIL
VAN 9 UURS*OCHTENDS TOT 1 UUR S'MIDDAGS!

WINKELVAN SIKKEL- GRABBELTON -OM 11 UUR'.
DEMONSTRATIE HONDEN - KOFFIE.THEE EN
softdrinks - DEURPRUZEN Q^sentnise!
HEEFT U VORIGE KEER genoten van het — waar gebeurde

— verhaal van het zwervertje van Scherpenheuvel? Ook deze
keer is ons artikel uit depan van iemand anders voortgekomen.
De auteur van ASIELGELUIDEN is n.1. herstellende van een
zware operatie. Wij wensen haar van hartebeterschap toeen ho-
pen datze weerspoedig onze gelederen zalkomen versterken. Het
mag best wel eens gezegd worden datzij de grote motor is achter
bijna alle activiteiten en projecten van deDierenbescherming en
wekunnen haar enthousiasme, toewijding en ijver node missen!!

Nu eerst wat cijfers afkomstig uitons Asiel: In 1987werden er
in totaal 245 honden en 125poezen in adoptie gegeven. GEWEL-
DIG!! 370 dieren die een fijn baasje en een goed tehuis kregen!
Maar, beste mensen er is nog onnoemelijk veel dierenleed op ons
eiland. Indatzelfde jaar 1987 werden op het Asiel in totaal 2948
dieren afgemaakt: 1695 volwassen honden, 819 puppies en 434
poezen.

ER WORDEN TE VEEL HONDENEN POEZEN GEBOREN!
Kunt U zich voorstellen hoe ELLENDIG het is om dieren af te
maken alleen maaromdat erTE VEEL zijn?Die 819puppies had-
den NOOIT geboren moetenworden!Laat daaromuwhuisdieren
STERILISEREN.Weweten het, dezeoperatie iskostbaar. WiltU
uw huisdier laten steriliseren, maar zijn de daaraan verbonden
kosten voor U een probleem, kom daneven praten met debeheer-
dervan het Asiel U kunt n.1. in aanmerking komen vooreen bij-
drage uit het STERILISATIE FONDS.

Dit fonds is ontstaan — en wordt steeds aangevuld — met bij-
dragen van donateurs die een helpende hand willen bieden aan
diegenenvoor wie dekosten om hunhuisdier te steriliseren ono-
verkomelijk zijn. Ook alsU gezinnenkent, diehuisdieren hebben
die telkens jongenkrijgen, breng hen dan op de hoogte van het
bestaan van dit fonds. U helpt er deeigenaar, het dier en de ge-
meenschap mee!!

STERILISATIE.Met ditonderwerp is onze jaarlijkseinforma-
tieve/educatieve campagne op 5 april j.1. van start gegaan. Het
doel van dezecampagne is indeeerste plaats informatieverstrek-
ken en ten tweede omte proberen de mensen meer bewust te ma-
ken van deverantwoordelijkheid diemendraagt alseigenaarvan
een huisdier. D.m.v. advertenties en radiospots brengenwe elke
maandeen anderbelangrijkaspect van debehandelingen verzor-
gingvan huisdieren in depubliciteit. Deze campagnekon gereali-
seerdworden dankzij de steun van onze sponsorsen donateurs; de
medewerkingvan depers en de inzet van onze vrijwilligers.

Wij zijnal dezefijnemensen héél erg dankbaar! Nogeen positief
geluid: er is een commissie gevormd van een groep enthousiaste
vrijwilligers diedeBUITENDIENSTgaatopzetten. DezeBuiten-
dienstzal zich bezig gaan houden met de INSPECTIE:eigenaars
van in adoptie gegeven dieren bezoeken; het onderzoeken van
klachten over mishandeling en/ofslechte verzorging en een op-
lossing zoeken voor het groot aantal zwerfdieren op ons eiland.

GEWELDIG datdezemensen zich hiervoorgaan inzetten!! Als
laatste: ons OPEN HOUSE. Zaterdag 16 april is er OPEN HOU-
SE op het Asiel te Parera van 9.00 uur 's morgens tot 1.00 uur
's middags. Komt U ook even langs om ons Asiel te bezichtigen?
Om 11.00uur is ereen demonstratievan honden. Verderis ereen
winkeltje vol leuke spullen en een grabbelton voor dekinderen.
Gratiskoffie, theeen softdrinks. Gratisentree en deurprijzen. Bij
de voorbereiding mochten we weer rekenen op de medewerking
van onze sponsors. Hiervoor onze hartelijke dank!? Totzaterdag
dan.

...
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17,30 uur: zaterdag gesloten.

ïelefoon: 24333.
oor spoedgevallen na kantoortijd: 21639.22950 en 22316.pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Canbe.
pOUTIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

2°EKERTJES verschijnen op dinsdag en
vriidag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.0014.00-17.00uurworden opgegeven;
behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
d|nsdag en vrijdag) verschi|nen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER1" '1:20.15. 21 15--24.00uurFate/Affracf;'-on (18 jr.).
ÜRIVE-IN: 20.30 i 24.00 uur Hot Spot (18
if-).

BOTiCA'S (nachtdienst)
brug: Santa Anna, tel.: 28181.paHba brug: San Nicolas, tel: 45712

DOKTORENP'anjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, Tankil-sendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter Van
.jjïgt, Ecuadorstraat2, tel.: 21835/22991.

Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterE. Boderie, via Centro MedicoSan Ni-
klas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
24300 (hospitaal).

£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard, tel.: 21777): de wacht
heeft dokter A. Rodriguez.
yV'T GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
N°ord: tel.: 23425,SantaCruz en Paradera:
,e|: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
■*7020/48301; San Nicolas: te1.:45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
'voor brandgevallen, ongelukken of
**n of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen, tel.: 115)

3VERSENiL|GHT INFORMATION CENTER: dage-l|ks geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
u' informatiesvia verkeerstoren.

f sSO SERVICE CENTER (Oranjestad)
~400 uurper daggeopend(alleen gesloen van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00 uur).

HORACIO ODUBER HOSPI-
-IAAL (tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

18 30-19.30 uur.

S°NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
"^4652/ 22817): informatiecentrum
J*°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -
aardenbaaistraat 8 (boven).

I°NEEL: 20.30 uur 'E Recompensa' ge-
?racht door toneelgroep Grupo Teatral Ki-
Drahacha - Cas di Cultura.
'C ROMA: 20.00 uur festival van Mex-

'Caanse liedjes m.b.v. Mariachi Perla di Aru-
°a ■ Centra di Barrio Dakota.

ROTARYCLUB: 20.00 uur 'bingo
arive' - Holiday Inn Aruba.

V^°RT
,°LLEYBALL: 19.00 uur internationaal

'oemooi - Sporthal.

&NDAG"tpscoPENPpULEVARDTHEATER
Li 11:18.00 uur Cartoon Magie (alle leeft.);
S; 15+- 21A 5 uur FatalAttraction (18 jr.).
UFUVE-IN: 21.00 uur HotSpot (18 jr.).

'HOOKHUIS: 15.00-18.00 uur in Centra di
°artio Brazil.

Oneel: 20.30 uur 'E Recompensa' ge-
'racht door toneelgroep Grupo Teatral Ki-

wahacha - Cas di Cultura.

B_2RT
°ASEBALL (AA-klasse): 14.00 uur startyeuwe competitie met openingswedstrijd
/Jarlboro vs Aruba Video Center - Don Elias"'ansur Ballpark.

JTLETIEK (Aruba Atletiek Bond):
8-30-09.30 uur hardloopwedstrijden- Wil-6|rtiinastadion.

ÖOWLEN: 14.00uur 'pot lottobowling' - Ca-nacuri Bowling Centre.

Ï^ANDAGDiversen
'y,ERISTENSCHIP:O9.OO-15.00uur'Brita-
's -vert.SELMA.

J^SEO HISTORIKO ARUBANO: ope-. maandagt/mvrijdag van 09.00-
-< 00/1 6.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--'2-00uur.

?hREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
■j' JKS-MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
6 verdieping): iedere werkdag van 07.30-

12.00/ 13.U0-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te maken via tel.: 23145of 25111).

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MANNAOBRA»: elke
maandag en donderdag van 09.00-12.30
uur gelegenheid om producten te kopen in
hetoude gebouwvan«Bibito Pin», t/o Pro-
testantse kerk, Piedra Plat.

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon: 09.00en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 uur.
EMANUELKAPEL:zat.: 19.00 uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur: zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur: zon.: 06.30,
10.00 en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
19.30 uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS:zon.: 08.30 en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
TANKI LEENDERT: zon.: 09.00uur.

PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Doel (doopdienst).
SEROE COLORADO: 08.30 uur ds A. van
denDoel (crèche en zondagsschool).
PIEDRA PLAT: geen dienst.
SAN NICOLAS: 09.00 uur gecombineerde
kerkdienst metkoffiedrinken na afloop van
de dienst.

DE NIEUW APOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 09.30uur kerkdienst.

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Start here; 18.30
Those amazing animals; 19.15 Science
& Technology: 19.25Big story; 20.00 It's
a living; 20.30 CBS spotlights on sports;
31.15 CNN international news; 21.45
Estreno: «Gulag»; 23.30 Sluiting.

ZONDAG: 15.00 Herhaling Calypsoni-
an and Roadmarch contest; 18.40 Gal-
gary '88; 19.10Style withElsaKlensch;
19.30 Showtime; 20.30 Glory of God;
21.00Quo Vadis; 22.15 CNN internatio-
nal news; 22.45 Remington Steele:
"You are Steelethe onefor me»; 23.30
Sports tonight; 24.00Sluiting.

MAANDAG: 18.00 Mickey and Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
The world tomorrow: «Aids the modern
Plague»; 20.00 Telenoticias; 20.30
ProgrammaBU VO; 20.45Kankerfonds-
Programma; 21.00 Directe uitzendingvan '60th annual Academy Awards'(Oscar- uitreiking) vanuit het Shrine C,
yjc Auditorium in Los Angeles; 24.00
Sluiting.

VEELRELATIES
De bewindsman wees erop, dat

Aruba reeds met vele landen op
vele terreinen van uiteenlopen-
de aard betrekking onderhoudt.
De metbetrekking tot hetfinan-
cieel dienstencentrum te ont-
wikkelen wetgeving zal in het
verlengde moeten liggen van de
wijze waarop aan dezerelaties
inhoud wordt gegeven. "Wat be-
treft defiscale betrekkingen met
derde landen— derelaties bin-
nen het koninkrijk — merk ik
op", aldus de minister, "dat het
regeringsbeleid erop gericht
blijft om zoveel als dat in hetbe-
lang van Aruba mogelijk is, be-
lasting-verdragen te sluiten".

"Het toelaten van laag- en on-
belaste vennootschappen bin-
nen de fiscale wetgeving leidt
dan tot de formulering van een
zogenaamd tweesporenbeleid.
Enerzijds het stimuleren van
'low and zero tax companies',
welke vooral van belang zijn
voor de internationale financiële
dienstverlening. Dit zeer nauw-
keurig omschreven grenzen, an-
derzijdshet in standhouden van
dereguliere, normaal belaste
vennootschappen, diede voorde-
len van belastings- verdragen
deelachtig kunnen worden. De
regering wil ditonderscheid na-
drukkelijk maken".

Minister Engelbrecht weeser-
op, dat wanneer gesproken
wordtover Aruba als internatio-
naal financieel dienstcentrum
dit derhalve niet zal betekenen,
dat Aruba zich beweegt in de
richtingvan eenbelasting-juris-
dictie, waarin 'low ofzero tax're-
gel is, en de normale belas-
tingheffing naar de winst uit-
zondering. Deze problematiek

werd met Nederlandbesproken,
hetgeen er toe geleidheeft, datde
Arubaanse voorstellen, zoals die
thans in bewerking zijn, eennor-
maal functioneren van de belas-
ting- regeling voor het konink-
rijk niet in gevaarbrengen in de
relatie tot Aruba.

BEZWAREN
Prof. Van der Grinten, die het

vooral over de concordantie had,
kreeg van mr dr Paul Sjiem Fat
te horen, dat hij het er niet mee
eens isdat, omdatArubaklein is
het zich moet aansluiten bij de
Antillen en Nederland. Indirect
werd gesteld, dathetdesnoods de
aparte status moest laten varen,
waartegen mr Sjiem Fat ernsti-
ge bezwaren had. Wel was hij
van mening, dat de bezwaren
van mr Van derGrinten zorgvul-
dig moetenworden bestudeerd of
die bezwaren hout snijden. Hij
vond, dat het geheel niet op het
altaar van de concordantie ten
offer moet worden gebracht.

GOEDE WEG
Ineen intervieuwvoor Teleno-

ticias gingdeex-staatssecretaris
van Financiën, prof. mr A. Noot-
eboom, gisteravond uitvoerig in
op de Arubaanse plannen voor
een financieel dienstencentrum.
Hij vond dat de regering en het
parlement de richting moeten
bepalen welke Aruba in dezewil
ingaan.Hij vond, dat deregering
met de voorbereiding van het
wetsontwerp op de goedeweg is.

Uitvoerig stond de hoogleraar
in het belastingrecht stil bij een
financieel dienstencentrum, dat
men zo maar niet één-twee-drie
uit de grond kan stampen. Hij
haalde hierbij Zwitserland aan,

datniet alleen eennaam heeft op
gebied van horloges, maar ook
alles op gebied van een financi-
eel centrum geregeld heeft. Als
Aruba een financieel
dienstcentrum wil krijgen, dat
moet het niet alleen aandacht
aan de wetgeving op dit gebied
worden besteed, maar ook wor-
den gezorgd voor een goed geor-
dendevennootschaps- belasting,
goede bank- faciliteiten, goede
verbindingen en moderne tele-
communicatie.

EIGEN CONCLUSIES
Over derichting welke Aruba

moet inslaan, merkteprof. Noot-
eboom op, dat hij gehoord had,
dat men maar eens op Curasao
moest gaan praten. In dit ver-
band merkte Aruba terecht op,
datmen wel bereid iste gaankij-
ken op Aruba, maar dat Aruba
haar eigen conclusies zal
trekken.

De vraag ofAruba nuvoordeel
zoukunnen trekken van de span-
ningen in Panama, vond prof.
Nooteboom een zeer gevaarlijke
vraag. Wat bedoelt men met ge-
vaarlijke ontwikkelingen in Pa-
nama?Als Aruba wil profiteren,
dan zal dit langs geordende we-
gen moeten gebeuren, van be-
drijven die legaal weg willen,

omdat zij in dat land geen ver-
trouwen in de toekomst meer
hebhen. Wij moeten zorgen, dat
wij onder geen enkele omstan-
digheid dubieuze zaken hier-
heen halen", aldus prof. Noote-
boom

ORANJESTAD -De nieuwe
directeur van Unicon/Aruba
Mercantile Corporation, P. Groe-
nendijk, maakte gistermiddag
kennis met deArubaanse pers.
Bij de foto: Groenendijk metzijn
staf.

Ingezonden

Toespraak van de gouverneur
WIJ VIEREN VANDAAG voorde derde keer na het ingaan van
de Status Aparte onze nationalefeestdag. In eerdere toesprakenhebik al mijn twijfels uitgespro-ken over het huidige bestuur.Helaas kan ik ook ditmaal nietveel opwekkende geluiden latenhoren. Het wordt zelfs vankwaad toterger. Ook opdezevie-
ring schittert de regering doorafwezigheid. Door het krachtig
ingrijpen van de oppositie heb-
ben wetoch nogvoor eenbeschei-denviering kunnen zorgdragen.
Een applaus is dan ook wel op
zijnplaats.

Aruba gaat als hetzo doorgaat
naar deknoppen. Ze vieren maar
feest, terwijl de problemen zichopstapelen. Het leger werklozenwordt steeds groter, terwijldege-
nen die nog werk hebben zichblauwbetalen aan belasting. Nu
is er weer een extra 4,1 solidari-
teits- belasting ingesteld. Hetlooptwerkelijk de spuigatenuit.Het toerisme holt achteruit.Leegstaande hotels worden alskraakpanden gebruikt. De be-roemde witte stranden van Aru-ba zijn totaal vervuild door aan-gespoelde olie.Resultaat van het
maar links en rechts uitdelen-
vanboor- vergunningen.

Hoewel de Lago- raffinaderij
totaal is afgeschreven door Ex-
xon, heeft de regering toch eenzekere P.W. in de gelegenheid
gesteld de zaak weer op poten te
zetten. De gevolgen waren
rampzalig. P.W. verdweenspoorloos, Exxon lachte in zn
vuistje en Aruba zit met de ge-
bakken peren indevorm van een
massale berg oudroest. Ook hethals over kop starten van een fi-nancieel centrum is volledig uit
de hand gelopen. De
cocaïnebazen stonden te dringen
om hun miljoenen hier te beleg-
gen. Noriega stond zelfs op de
stoep. De banken puilen uit van
het zwarte geld.Kortom: het ziet
er zwart ujit voor Aruba. En zo
kan ik wel even doorgaan.

Gelukkig is er een lichtpuntje

De oppositie werkt zich uit de
naad. Komen met uitgewerkte
plannen en voorstellen om Aru-
ba weer uitde put te halen. Zelfs
partijbelangen worden opzij ge-
zet om teredden water teredden
valt. Aruba mag zich gelukkig
prijzenmeteen dergelijke sterke
oppositie. Zelfspersoonlijke aan-
vallen blijven achterwege. He-
laas tevergeefs. De huidige rege-
ring is blinden doofvoor de pro-
blemen en hebben het te druk
met hun eigen belangen. De
brief, diedeoppositie naar de ko-
ningin heeft gestuurd, was dan
ook volkomen op zijnplaats.

De koningin heeft opvallend
snel gereageerd enik geefnu een
lid van de oppositie de gelegen-
heid de briefvoor te lezen.

Geachte Nel,
Ik heb jullie noodkreet ont-

vangen en vind dat jullie groot
gelijk hebben. Deze lui moeten
weg. In mijn Troonrede heb ik ze
al op hun donder gegeven. Ik zal
er persoonlijk voor zorg dragen,
dat er nieuwe verkiezingen ko-
men. Want dat is toch wat jullie
willen, hè?

Groetjes, Beatrix.
Ben jenu tevreden Nel?
Nu even in alle ernst. Kan de

Kieswet niet v eranderd worden?
Verkiezingen om de twee jaar
bijvoorbeeld? Vier jaaris echt te
lang om aan dekant te staan.lk
vrees het ergste voor Nel's ge-
zondheid als dat zo doorgaat.
Kan jenogwel lachen, Nel?

RINUS DE GRAAFF______ Aruba
ORANJESTAD — De

stichting Anti-Drugs Aruba
(FADA) organiseert morge-
nochtend een recreatie-
fietstocht waaraan jong en
oudkan deelnemen.

De start is om acht uur bij de
Casa del Mar. Deelnemers die
niet om achtuur willen starten,
kunnen zich om negen uurbij de
groepvoegen bij de Antilles In-
dustrial Gases (AIG) te Balashi
ofomhalftienbij depolitiewacht
Noord.

PROF. NOOTEBOOM: ARUBA OP GOEDE WEG
Dr Sjiem Fat: concordantie is niet alleenzaligmakend

Engelbrecht: financieel diensten-
centrum moet passen binnen beleid

ORANJESTAD — "De regering is er zich terdege van
bewust, dat detotstandbrenging van een internationaal
financieel dienstencentrum moet passen binnen de ove-
rige beleidsdoeleinden. Hierbij wordt vooral gedacht
aan hetbeleid met betrekking tot derelaties met andere
landen,alsmede, meerin hetbijzonder, aan defiscale be-
trekkingen met andere landen,binnen en buiten hetko-
ninkrijk", aldus de Arubaanse minister van Financiën,
ArmandEngelbrecht, bij de openingvan hetfiscaal juri-
dischseminar, dat gisteren door de stichting American
Dutch TaxSeminars inhet GoldenTulip Aruba Caribbe-
an Hotel werd georganiseerd. Hiervoor bestond goede
belangstelling, vooral ook uit Curasao. Aan een forum
werd deelgenomen door de Nederlandse topexperts op
dit gebied: oud-staatssecretatis van Financiën prof. mr
A. Nooteboom, oud-hoogleraar mrW. van derGrintenen
prof. mr J.W.Zwemmer.

Het fiscaal juridisch seminar,
dat gisteren gehouden werd,
trok niet alleen veel belangstel-
ling, maar stond ook op een goed
peil waarbij vooral hetvooren te-
gen van de Arubaaanseplannen
voor een financieel diensten-
centrum werdengehoord. Minis-
ter Armand Engelbrecht bena-
drukte, dat deArubaanse rege-
ring de financieel- economische
ontwikkeling op Aruba met
kracht ter hand heeft genomen.
Naast het stimuleren van het
toerisme kan hieraan worden
bijgedragen door Aruba verder
te ontwikkelen in de richting
van een internationaal financi-
eel dienstcentrum. "Mede alsgevolgvan haarpoli-
tieke en economische stabiliteit
kan Aruba op ditgebiedeen con-
currerende positie gaan inne-
men, mits aan de overige voor-
waarden, waaronder niet in de
laatste plaats adequate wetge-
ving ter zake — waaraan hard
gewerktwordt —zal worden vol-
daan.

VORMING
De minister noemde het be-

langrijk, dat de commissie met
zijn werk klaar was voordat de
bouw van het nieuwe Huis van
Bewaring gereed is. Het wet-
sontwerp houdt onder andere
een 'vorming' in van he', gevan-
genis- personeel. In dit verband
heeft deregeringalcontact opge-
nomen metNederland opdat een
deelvan hetpersoneel cursussen
in Nederland kan gaan volgen.
De nieuwe directeur van de ge-
vangenisen zijn waarnemerzijn
reeds in Nederland en dit jaar
nog zal een aantal personeelsle-
den naar Nederlandgaan.

In het nieuwe gevangenisbe-
leidzullen ook de gedetineerden
betrokken worden ineenrehabi-
litatie- programma. Bij ditreha-
bilitatie- programma hoort ook
een verlofregeling, waarbij een
gedetineerde na een bepaalde
periode in aanmerking kan ko-
men omop gedurende zekere mo-
menten van de dagnaar huis te

gaan om alvast te kunnen gaan
wennen aan terugkeer in de ge-
meenschap als gerespecteerde
burger, die weer in het arbeid-
sproceskan worden opgenomen.

Herman Kuiperi
in dienst ATIA

'ORANJESTAD — De Aru-
baanse Vereniging voor Handel
en Industrie (ATIA) heeft Her-
man Kuiperi benoemd tot ex-
ecutive director van de ATIA.
Enige tijdgeleden zocht deAHA-
TA personen voor deze functies
om dezaken van deATIAbeter te
kunnen aanpakken. Uit de kan-
didaten werd Herman Kuiperi
gekozen, dieruim 35 jaarbij de
Dienst Openbare Werken hoofd
van de personeels- afdeling was
en kortgeleden met pensioen
ging-

Wetsontwerp klaar over gevangeniswezen

Gedetineerden betrekken
bij rehabilitatie-program
ORANJESTAD—Een com-

missie ondervoorzitterschap
van rechter ShonLopez is ge-
reed gekomen met een wet-
sontwerp waarin aangele-
genhedenvan het strafwezen
en het Huis van Bewaring ge-
regeld worden.

Deze commissie werd enige
tijd geleden aangesteld door mi-
nister van Justitie, Watty Vos,
die verklaarde dat het wet-
sontwerp binnenkort naar de
Statenzal worden gestuurd. De-
ze nieuweregeling was hoog no-
dig, zei de bewindsman, omdat
alle wetten, diegehanteerd wor-
denin het-gevangeniswezen ver-
ouderde wetten zijn. Het wet-
sontwerp houdt een aanpassing

en 'up-grading' in van de wetten
om zeaan demoderne eisen te la-
ten voldoen.

WERRTHERAPIE
Het nieuwe beleid omvat ook

'up-grading' van de werkzaam-
heden die gedetineerdentijdens
hun detentie uitvoeren. In het
nieuweHuis van Bewaringkomt
een grote werkplaats, waar de
werktherapie intensief zal zijn.
Ookzullen degedetineerden bui-
ten de gevangenis gaan werken
aan projecten, die voor de ge-
meenschap van belang zijn.

ORANJESTAD — Tijdens
een ontvangst van de pers
maakte de nieuwe directeur
van AMC/Unicon, P. Groe-
nendijk,bekend, datdenaam
van de zaken Antillian Mer-
cantile veranderd wordt in
Aruba Mercantile Corpora-
tion.

Onder de naam AMC/Unicon
gaat het bedrijf — dat dagelijks
werk aan 71 personenbiedt—in
de Arubaanse gemeenschap
verder.

Groenendijk, diereeds een ja-
renlange Zuidamerikaanse er-
varing achter de rug heeft —waaronder enige jarenals Ne-
derlands consul in San Salvador— vertelde datbinnen hetAMC/
Unicon nu driewinkelsressorte-
ren, te weten het pand in de Ha-
venstraat, het pand aan de Fer-
gusonstraat en het pand aan de
Van deVeenZeppenveldtstraat.
Terwijl onder Unicon in de To-
matenstraat de verkoop van
bouw- en installatie- materia-
len, alsmede de airo- afdeling
zijn ondergebracht.

Groenendijk vertelde in het
bijzijn van zijn staf en Francis
Petronia van DirectEffect Servi-
ces, die de public relations van
het bedrijf verzorgt, dat hij vol
vertrouwen de toekomst tege-
moet ziet. Het bedrijf gaat ook
een nieuwe logo invoeren, ter-
wijl de organisatie wordtbijges-
taan door 'Facilito', die sindsbe-
gin maart zijn intrede op Aruba
deed.

ORANJESTAD— De man P.,
dierecentelijk door de politic in
het Concorde Hotel werd gear-
resteerd en zich schuldig heeft
gemaakt aan oplichters- praktij-
ken, onder meer op Sint Maar-
ten, is door Aruba aan de Antil-
len uitgeleverd en inmiddels
naar Sint Maarten overge-
bracht. De Venezolaan/Italiaan
P. wordt ook internationaal door
Interpol gezocht. Op Sint Maar-
ten zou hij zich schuldig hebben
gemaaktaan oplichting van een
casinoen enige zaken.PDA: volk slacht-

offer onmenselijke
maatregelen regering

ORANJESTAD-De PDA
cist, dat het yolk voor het be-
talen van achterstallige wa-
terrekeningen en belasting
een rechtvaardige en mense-
lijke regeling krijgt overeen-
komstig de draagkracht van
iedere burger.

Zo stelt de PDA- voorzitter, dr
Leonard Berlinski, in een telex-
boodschap aan de minister- pre-
sident. In zijn nationale toe-
spraakheeft de premier —aldus
Berlinski —met trotsverklaard,
dat Aruba weer op zijn benen
staat, maar in feite is het desa-
streus beleid van depremier aan
het culminereninfinanciële pro-
blemenen is de landskas leeg.

"Het volk is het grote slachtof-
fervan de onmenselijke maatre-
gelen ominkorte tijd achterstal-
ligerekeningen te moeten beta-
len om de landskas we.r te vul-
len", aldus dePDA- voorzitter.

Uitslag van
Paas-prijsvraag

VOOR DE Paasadverten-
tie- prijsvraag van deAmi-
goe bestond ook ditmaaf
grote belangstelling: 413
inzendingen werden ont-
vangen.

In de slagzin werden de le-
zers aangeradenmet dePaas-
dagen voorzichtig terijden en
te zorgen, dat de auto, waar-
onder verzekering en num-
merplaat in orde waren. Dan
zou het zeker een veilige Pa-
sen worden.

De eerste prijs van honderdflorin ging naar RufinaTromp, Catashi 6 en vervol-
gens drie maanden Amigoe
gratis voor A. William, Ko-
ningstraat 82, Faustino
Tromp, Macuarima 38-D en
zuster Geertruid Jegen van
Santa Cruz 37, terwijl L. Vil-
lasmil van de Jupiterstraat
de Amigoe twee maanden
gratis zal ontvangen.

' Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

__>

VBSEBk
Beatrixstraat 34

Tel.: 22720
Bedrijfsverzekering/

AMIGOE 11ZATERDAG 9 APRIL 1988
___—_ _^Wilt V gezelligen goedgaan lunchen? \M

Dan natuurlijk naar lg__2£i^3M£^

Elke dag van 11.30-14.30.
De menu's voor devolgende week:
MAANDAG : HUTSPOT MET GEHAKTBAL II
DINSDAG : BAMI GORENG MET SATE, KROEPOEK EN

GEBAKKEN El
WOENSDAG : KIP CORDON BLEU MET RIJST OF PATAT 1

EN GEMENGDE SLA
DONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE-

BROOD EN BOTER
VRIJDAG : GEBAKKEN RED SNAPPER MET AARDAP-

PELEN EN VERSE GROENTEN
ZATERDAG : HOLLANDSE BIEFSTUK MET AARDAPPE-

LEN EN VERSE GROENTEN.
>. Het is goed zaken doentijdens een gezelligelunch. f

YM.DQ^
j GAMEE!!

J NAAR INDONESIA nj
Z)! MET _5

|| MASHURI >
S va HIFI 90 I
9| ZONDAG 10APRIL £

VAN 4.30 TOT 6 UUR jg
Si EN DAN NA AFLOOP m
GO! C/>

LEKKER INDISCH SMULLEN
bij PARADISE RESTAURANT
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TEXAS FURNITURE STORE
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Federashdn Dl Beisbdl Kdrsou

7iltf) TA DESEA EKSITD NA TUR VI II^KD_h^ ekipd den e prdksimd kampeonatg di Beisbdl AA

NA DIRIGENTE I FANATIKDNAN UN TEMPDRADA DEPDRTIVD I PLASENTERD
V , ■

C==4==4L«<'*Wen. *att!j^
®y adres vddr uw _/KJi?lC?__N. _■ m A

i/^tér SPDRTSCHDENEN jW^^\V?\ __■ .______ F B.NNENKDRTODK
/ A^lW^éW J^ 1 Wjii 7 ■! t^ OOSTERSE GERECHTEN lèET* H IT^ Prof. Kernkampweg 13 W^^S^T PlnOCClllO fnli

lIIR_k. Tel.: 75304 «|^? «ML Promenade Shopping Center jJtJ
KIMGA a^KSÏ-SS) ~*-^ FAMILY RESTAURANT Te1.:76784 I»
Sports _ J \ th 'V

~T~7'''-^ri | Vanavond om 20.00 uur start met veel activiteiten voorafgaand aan het eerste \s^a(S-jr tl duel tussenRoyal Scorpions en Sta. MariaPirates, deAA-baseball-competitie 1988 ixS^/Z' 'n net stadi°n van Sentro DeportivoKörsou. De opzetvan dezecompetitie is gewij- p- j
Lj/ \^i zigd in vergelijk met het vorig seizoen. w B ■JW \\ Er zijn nu twee poules gevormd. Deze wijziging in de competitie-opzet is ingege- m | ■(A ven door het teruglopend aantal toeschouwersbij de lokale baseball-duels, welke j^k

dit jaar,evenals vorig jaar,weer allemaal in het SDK worden gespeeld. Ë I
Hierbij volgt het wedstrijdschema voor de eerste en tweede ronde. ____
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WILLEMSTAD — Wanneer vanavond EERSTE RONDE AA-KLASSE BASEBALL: _o_____ WILLEMSTAD'— Niet alleen een ge-
het baseball-seizoen 1988 van start Zaterdag 09-04-88 20.00 Royal Scorpions v/s Sta. Maria Pirates A wijzigde competitie-opzet speelt een
gaat, zal voor het eerst een gewijzigde Zondag 10-04-88 10.30 Alpha v/s Sorpresa _ rol bij het maken van een meer interes-
competitie-vorm worden gehanteerd. Maandao 11-04-88 20.00 Blue Hawks v/s Gr. Kwartier a santé basebal-competitie, ook andere
De acht lokale basebal I-ploegen zijn. Dinsdag 12-04-88 20.00 Sta. Rosa Indians v/s Wild Cats y plannen zijn hiervoor ontwikkeld,
naar hetvoorbeeld van hetAmerikaans Daarvoor heeft een speciaal hiervoor in Mmberoeps-baseba!l,overtweepoulesvan Donderdag 14-04-88 20.00 Royal Scorpions v/s Gr. Kwartier a het leven geroepencommissie een aan- pAi
vierploegen verdeeld. Denummerseen Zaterdag 16-04-88 20.00 Alpha v/s Wild Cats p tal andere plannen ontwikkeld. W_?
en tweevan beidepoules zullen aan het Zondag 17-08-88 10.30 Sta. Maria Pirates v/s Blue Hawks A
einde van het seizoen overgaan naarde Maandag 18-04-88 20.00 Sorpresa v/s Sta. Rosa Indians B Dezecommissie, bestaande uitCova,
finale-ronde. Gijsbertha, Halabi, Bolivar en Daou : fDinsdag 19-04-88 20.00 Blue Hawks v/s Royal Scorpions A dachtenaanhetvolgende.Erzullenvijf- = M

Het bestuur van deFebeko, de lokale Donderdag 21-04-88 20.00 Sta. Rosa Indians v/s Alpha B tig zogenaamde sponsorship-kaarten
baseball-bond, is tot deze ingrijpende Zaterdag 23-04-88 20.00 Gr. Kwartier v/s Sta. Maria Pirates A worden uitgegeven, welke recht geven
verandering overgegaan om opdeze Zonda9 24-04"88 10-30 Wlld Cats v/s Sorpresa B op een plaats op de eretribune. M
wijze weer publiek naar het stadion te Deze kaarten kunnen worden ge- V*Jkrijgen. Men hoopt op deze wijze meer TWEEDE RONDE 1988 kocht voor ’l. 200,- per persoon of ’l. "fed
spanning te brengen inhetcompetitie- serie 300, -vooreen echtpaar. Ze zijn het ge-
verloop. Het is nu minder snel bekend Maandag 25-04-88 20.00 Royal Scorpions v/s Alpha \ hele seizoen geldig.
welke ploegen naar de eindronde zuf- Dinsdag 26-04-88 20.00 Sta. Rosa Indians v/s Sorpresa I F
lenovergaan. Donderdag 28-04-88 20.00 Gr. Kwartier v/s Blue Hawks Omookdesupportersmeerbijhetlo- P

Zaterdag 30-04-88 20.00 Sta. Maria Pirates v/s Wildcats kale baseball-gebeuren te betrekken, If
Evenals in het Amerikaanse systeem komter een «edeeën-bus in het stadion t\\

spelen devier ploegen uitdetwee pou- M.aandafl 2_"!_"_! o!°S Ü°rpreSa V(S i.,ph_ 2 te hangen. Hierin kan elke bezoeker \3\
les alle tegen elkaar. Dat betekent zo- °,nsJa". "-05-88 20.00 St;. Maria Pirates v/s Blue Hawks zijn of haar op-en/of aanmerkingen IJ
wel onderlinae Doule-duels als wed- Donderdag 05-05-88 20.00 Wild Cats v/s Gr. Kwartier kwijt. Aan het einde van elke competi-rfrijd.^ Zaterdag °7"05--88 2000 Sta. Rosa .ndians v/s Roya. Scorpions tie-ronde krijgt de pers-fotograaf die I
poule. De clubs spelen echter meer Zondag 08..05.«8 10J0 w|-^ „/$ Blue Hawks 3 °W^ZT"wedstrndentegendeteamsuitdeeigen Maandag 0g..05..88 2000 A| ha v/| Sta. Rosa Indians De dames^. jo,ennals het onepoule dan tegen teams uit de andere Dinsdag 10-05-88 20.00 Royal Scorpions v/s Gr. Kwartier r^[7Ct%^^^^^. ' 11

Zondag 15-05-88 10.30 Blue Hawks v/s. Royal Scorpions 4
den gratis toegang. £J

De indeling van de tweepoules is ge- Maandag 16-05-88 20.00 Gr. Kwartier v/s Alpha _ ... SJ
schied op basis van de eindstand van Dinsdag 17-05-88 20.00 Sta. Maria Pirates v/s Sta. Rosa Indians De wedstrijddagen zijn telkens op
vorig jaar, met dien verstande dat in Donderdag 19-05-88 20.00 Sorpresa v/s Wildcats maandag, dinsdag, donderdag, zater-
poule Ade nummers 1,3,5 en 7 en in daS en zondag,
poule Bde nummers 2,4,6 en 8 zijn ge- Zaterdag 21-05-88 20.00 Sta. Maria Pirates v/s Royal Scorpions 5
plaatst. Zondag 22-05-88 10.30 Wild Cats v/s Alpha

Dit heeft devolqendeindelinqopqe- Maandag 23-05-88 20.00 Blue Hawks v/s Sta. Rosa Indians De verwachting is dat ditjaarweer een ■ \
leverd- Dinsdag 24-05-88 20.00 Sorpresa v/s Gr. Kwartier groot aantal baseball fanatici en team KV
FouleA- supporters deweg naar SentroDeporti- t_f
Roval Scomions Sta Maria Pirates Donderdag 26-05-88 20.00 Alpha v/s Sta. Maria Pirates 6 voweten tevinden om debaseball sport pc
Blue Hawks en GrwtKwartier Stars. ' *a*r

a
dafl 28-05-88 20.00 Wild Cats v/s Sta. Rosa Indians opnieuw leven in te blazen. Een volle

p. R. Zondag 30-05-88 10.30 Gr. Kwartier v/s Royal Scorpions tribune verhoogt niet alleen het nivo
Sta. Ro^a Indians, Wild Cats, Alpha en Maandag ""Q*M 2000 Sorpresa v/s Blue Hawfcs van het spel maarook desfeer en com-
«__.„„_._- v petitiestri|d. 3_K)ipresa. Dinsdag 31-05-88 20.00 Sta. Rosa Indians v/s Gr. Kwartier 7

Donderdag 02-06-88 20.00 Alpha v/s Blue Hawks
Zaterdag 04-06-88 20.00 Royal Scorpions v/s Wild Cats gr\|

-sa i Zondag 05-06-88 10.30 Sta. Maria Pirates v/s Sorpresa /ww \tf\

fißÊ*^ ("^ PA SALÜ, FORSA I ENERGIA „llfiNllX ] flWfPf 11JSgÉ? iK??P BEBE MALTA AMSTEL m»x\ K
.

I Drukkerij Scherpenheuvel n.v. I
_^^^^*"~*^_^J kj _wmmWmm%%w*mmm _^^_________/a^__J _I^___Z

C_lR^ tadesea turekipo, tur Dirigente iturFanatiko (jTjtt^T
un temporada deporti\)o i amistoso
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Met nog één duel twee punten voor
Oud-wereldkampioen Sijbrands
kwalificeert zich voor WK dammen

PUTTEN — Ton Sijbrands
is deeerste speler, diezich via
de strijd om het nationale
damkampioenschap heeft
verzekerd van eenticketvoor
het toernooi om het we-
reldkampioenschap. De we-
reldtitelstrijd wordt ver-
moedelijk eind juli in Brazilië
gehouden. De oud-
wereldkampioen kwam in de
voorlaatste ronde van het ze-
ventigste titeltoernooi welis-
waar niet verder danremise
tegen Geert van Aalten, maar
door de nederlaagvan Auke
Scholma tegen Jos Stokkel
kan hem diekwalificatie niet
meer worden ontnomen. De
titel kan hij in de slotronde
veroveren doorremise te spe-
len tegen Scholma.

Voor de overige twee plaatsen
voor het toernooi om het we-
reldkampioenschap komen nog
vijf spelers in aanmerking, van
wie Van Aalten en Van der Zee
debeste kansen hebben. Vander
Zeekwam dooreen overwinning
opHeusdens terug opdemetVan
Aalten enClerc gedeelde tweede
plaats, terwijl Jansen, Scholma,
Stokkel en Van derWal met der-
tien punten ook nog in de race

bleven
De honderd toeschouwers in

de Vanenburg in Putten leefden
ruim vijfeneenhalf uur in span-
ning of Sijbrands in de voor-
laatsteronde al kampioen zou
worden. Van Aalten probeerde
de stand zoveel mogelijk in even-
wicht te houden, al kreeg de
Huissenaarhet wel steedsmoei-
lijker. Toch haalde hij de tijd-
controle en inhetdaaropvolgend
eindspel wist hij Sijbrands nog
juistvan winstaf te houden. Van
Aalten behield desondanks de
gedeelde tweede plaats, al
dankte hij datvoornamelijk aan
JosStokkel, dieeen spectaculair
klok-duel met Auke Scholma
uitvocht. De Huissenaar had de
Groninger voordien al een schijf
ontfutseld en met devlag op val-
len,dwong hijScholma totenke-
le ingrijpendebeslissingen. Er
bleef een betere positie voor
Stokkel over, die hij vakkundig
naar winstvoerde.

Hendrik van derZee herstelde
zichvan denederlaagtegen John
van der Borst en pakte de dit
toernooi spectaculair spelende
Ron Heusdens op de juiste wijze
aan. De Schiedammer zat in het
middenspel al in moeilijkheden,

moest in de tijdnoodfase een
schijf afstaan en bleek in het
eindspel geen sluitende verdedi-
ging meer tekunnen vinden.

VANDER ZEE
Van der Zee eiste daardoor

weer een plaats op bij het trio
achtervolgers van Sijbrands.
Rob Clerc zag namelijk geen
kans de verdediging van Wieger
Wesselink voldoende te ont-
wrichten en moest met remise
genoegen nemen.

Jannes van der Wal en John
van der Borst speelden
misschien wel de meest specta-
culairepartij, diena eenrazende
tijdnoodsfasetoch niet meer dan
remise opleverde.

Europees kampioen Gerard
Jansen had betere winstkansen
dan debutant Cock van Leeu-
wen, die na bijna zes uur spelen
echter toch met de halve winst
achter het bord vandaan kwam.
Hans Vermin verspeelde zijn
laatstekans op een hoge klasse-
ring door met Anton Schotanus
depunten te delen.

De standaan kop met nog een
duel te spelen:
1. Sijbrands: 16; 2. Van Aalten,
Clerc, Van derZee: 14;5. Jansen,
Scholma, Stokkel, Van derWal:
13; 9. Vermin: 12.

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -training voor dejeugd vanaf 7
tot 23 jaar.

SOFTBALL
('int. toernooi)
20.00 uurCardenales vs Pichingolo;
22.00 uur Rising Angels vs Gambro Twins
(Nederland) - Curagao Little League
Ballpark te Suffisant.
('Nuevas Estrellas Softballclub')
18.30uur H. Misviering - Brievengatkerk.
21.00-02.00 uur receptie - 'Mondje Dicht',
Hegirastraat 3.

BASE3ALL
(AA-klasse)
20.00 uur openingswedstrijd (A-poule)Roy-
al Scorpionsvs Santa Maria - SentroDepor-
tivoKórsou.

ZONDAG
ATLETIEK
('Road Runners ClubKörsou')
06.30 uur start+ finish 8-km 'Kareda di Gra-
sia' - parkeerplaatsBarbara Beach.

SOFTBALL
(Liga Amistad')
10.00 uur Swift vs Carpatula;
12.00uur Vetaranos vs Lucas Bols;
14.00uur Chaprok vs Awa Limpi;
16.00 uur Lucas vs Love Ice - Suvek
Softballpark.
('int. toernooi')
12.00 uur Cardenales vs Rising Angels;
14.00uur Pichingolo vs Gambro Twins (Ne-
derland) - Zapateer Ballpark.

TWEEKAMP
('Politievs Brandweer')
11 00 uur biljarten -Club Bonaire;
11 00uur tafeltennis- IreneMorenoRecrea-
tiecentrum.20.00 uur bowling - Damacor Bowling
Centre.
20.30 uur prijsuitreiking - CSC-baan te Da-
macor.
BASEBALLSeniorLeague')
10.00uur MeublesKennedy vs Kodela;
12.00uurZwitsal vs Ennia;
14.00uurABN vs Kodak;
16.00 uur Malta Amstel vs Marchena
Hardware - Curagao Little League Ballpark
'e Suffisant.
' AA-klasse)
10.30 uur (B-poule) Sorpresa vs Alpha -
Sentro Deportivo Kórsou.

VLIEGERWEDSTRIJD09-00-17.00 uur ophetVesta-terrein te San-
a Maria.
SPORTDAG
( Komishon Deportivo Anti-Droga')
vanaf 10.00uur te Suvek.
VOETBAL
('ndependiente')
'0.00-17.30 uur toernooite Porta Blancu.

NEW YORK — De uitslagenvan de vrijdag gespeelde wed-
strijden in de hoogste divisies

de Noordamerikaanse base-ball- competitie zijn:

NATIONAL LEAGUEHouston Astros - Cincinnati
««ds8-3, ChicagoCubs - Montre-al Expos 6-4, Philadelphia Phil-lies -NewYorkMets 5-1,Los An-
geles Dodgers - Atlanta Braves
°-3,PittsburghPirates - StLouis
Cardinals 4-3, SanFrancisco Gi-
ants - SanDiego Padres 5-1.

AMERICANLEAGUE
Cleveland Indians - Baltimoreorioles 3-0,New York Yankees -MilwaukeeBrewers 6-4, Minne-
sotaTwins- TorontoBlue Jays6-i Kansas City Royals - Detroit1igers 3-2, BostonRed Sox - Tex-as Rangers 4-0, Chicago Whitepox - Seattle Mariners 3-2, Oak-'and A's - California Angels 8-2.

Roda JC niet verder dan 4-4

DS ’79 geeft 4-1
voorsprong prijs

DORDRECHT — Roda JC
moet het eredivisieschap in
de resterende drie duels te-
gen PSV, FC Utrecht en FC
Twente veilig stellen.De Lim-
burgers kwamen na drie
opeenvolgende nederlagen
niet verder dan een 4-4 ge-
lijkspel tegen het al gedegra-
deerde DS '79.

Het duel tegen DS was door de
Limburgers als een van de be-
langrijkste uit de geschiedenis
van Roda aangekondigd. Roda
heeft immers ambitieuze plan-
nen voor de komende jaren en
daarin is geen plaats voor een
verblijf in de eerste divisie.
Geldschieter Nol Hendrikssloeg
vlak na dewinterstop toetoen hij
Jan Reker, ook wel de
'kroonprins van het trainersgil-
de' genoemd, bij rivaal VVV los-
weekte. Gisteren zaten
Hendriks en Reker machteloos
toe te zien hoe het dureRoda JC
weggetikt werd door het frisse
DS'79. JanReker moet welbalen
van deDordtenaren, die op 28fe-
bruari in Venlo tegen zijn huidi-
ge ploeg VVVook al wonnen.

De 500 Dordtse supporters be-
leefden vrijdagavond een koste-
lijke avond en snapten
waarschijnlijk niet waarom hun
ploeg zo kansloos is gedegra-
deerd. Roda speelde ontstellend
zwakenwerd bij een achterstand
van 0-2 door scheidsrechter
Kernpers in de38e minuut terug
in dewedstrijd gebracht. Hij gaf

de Limburgers om volstrekt on-
duidelijke redenen een
strafschop. Blattler schoot die
laag in: 2-1.Eerder had Van der
Wiel in de 22e minuutingescho-
ten na een kopbal van Slagboom
eneen schotvan Boogers op doel-
man Nederburgh. DS kwam op
2-0 dooreenkopbal van Boogers,
vier minutenvoor detoegekende
strafschop. Na de strafschop
bleef de thuisclub beter. Twee
minuten voor rust kopte topsco-
rer Slagboom een hoekschop van
Stout in: 3-1.

Dertien minuten narust leek
dewedstrijdbeslist, toenVan der
Wiel van dichtbij scoorde: 4-1.
Pas daarna besefte Roda JC
blijkbaar dat het eredivi-
sieschap aan een zijden draad
hing. Via de sp"itsen Smeets en
Raven werd het nog 4-3. In de
laatste minuutkopte Smeets een
wanhoops-pass door, waarna
Van Geel de bal onder doelman
Dirven doorschoof: 4-4.

Kassa! voor Jordan:

Acht jaarlang
20.000 per dag
CHICAGO -De 25-jarige

basketball-prof Michael Jor-
danwordt binnenkort debest
betaalde sportman ter we-
reld. Hij gaat namelijk voor
het bedrag van 56 miljoen
gulden, dat betekent bijna
20.000 gulden per dag(!), een
contract voor acht jaarteke-
nen bij de Chicago Bulls.

Hem wordt een jaar-
inkomen van zeven miljoen
gulden gegarandeerd. Zijn
voorganger als grootverdie-
ner huist eveneens in deNBA, de Noordamerikaanse
basketball profliga. PatrickEwing verbond zich in 1985
tegen 60 miljoen gulden voortien jaar aan de New YorkKnicks.

Dat is 'slechts' 16.500 gul-
denper dag.

Scheidsrechter
gaat knock-out

MIAMI — De Mexicaanse
bokser Gilberto Roman heeft
de wereldtitel in het super-
vlieggewicht volgens de ver-
sie van de WBC heroverd op
de Colombiaan Jesus 'Sugar
Baby' Rojas. Tijdens dat ge-
vecht ging arbiter John Tho-
mas tegen de vlakte, doordat
hij te weinig afstand had ge-
nomen bij een slagenwisse-
hng. De scheidsrechter bleef
ongedeerd.

Roman haalde het einde
van het gevecht over twaalf
ronden met een diepe oog-
wond, die hij al vroeg in de
partij had opg_}oj)en. Hoewel
hetpubliek na elkeronde ver-
wachtte dat de Mexicaan zou
moeten stoppen, mocht Ro-
man doorgaan. De 'ury was
unaniem bij het aanwijzen
van de winnaar. Het was de
eerste nederlaagvan Rojas in
zijn professionele loopbaan.

De voorafgaande 31 partij-
en hadhij gewonnen.

Tweede winst voor kopman ploeg-Post
Erik Breukink bevestigt goede vorm
doorwinst in Ronde van Baskenland

CEGAMA—ErikBreukink
heeft vrijdagdeeindoverwin-
ning in deRonde van Basken-
land veroverd. De jeugdige
kopman van de ploeg van Pe-
ter Post won in het Noord-
spaanse plaatsje Cegama de
laatste etappe, eenklimtijdrit
over 8,3 kilometer. Voor
Breukink betekende dat na
het Criterium International
van enkele weken geleden, de
tweede overwinning in een
etappe- wedstrijd.

Breukink sloegzijn slag in het
eerste deel van deetappe van de
laatste dag. In de ochtendrit
naar Cegama was de Nederlan-
derattent toenzijnlandgenootin
Spaanse dienst, leider Luc Suy-
kerbuyk, onder een spervuur
van aanvallen ten onder ging.
Na veel aanvallen op een col van
de tweede categorie, waarbij
Suykerbuyk zonder steun van
zijn te zwakkeploegKelly, Pino,
Delgado en Gorospe counterde,
ontsnapte de laatste in de afda-
ling. Breukink zag zijn kans,
sloot aan en werkte nauwgezet
samen metde Spaansetijdrijder.

De voorsprong van hettweetal
op de grote groep schommelde
rond de halve minuut. Kelly, al
driekeer winnaar van deRonde

van Baskenland, hield zich afzij-
dig in de achtervolging op Breu-
kink en Gorospe. In de laatsteki-
lometerreed Breukink bij dever-
moeide Gorospe weg om deritze-
ge tegrijpen. Suykerbuyk kwam
in de grote groep op 40 seconden
van de Nederlandse winnaar
binnen en behield met de marge
van een seconde de leiderstrui.

RACE-TEGEN-DE-KLOK
Een paar uur later was hij dat

tricottochkwijt. Indeklimtijdrit
over 8300 meter toonde Breu-
kink zijnvorm en gegroeide mo-
gelijkheden. Hij won derace-
tegen-de-klok, zijn tweede zege
in de drieslagvan vrijdag.Kelly,
demeester in deritten tegen het
uurwerk, kwam acht seconden
tekort opBreukink. Suykerbuyk
werd vierde in de tijdrit en be-
hield zijn tweede positie in het
eindklassement, juistvoor Go-
rospe.

, Voor Erik Breukink beteken-
de de zege in de in Spanje hoog
gewaardeerde etappewedstrijd
van Baskenland, een bevesti-
gingvan zijnmogelijkheden. "Ik
ben hierheen gegaan om het
wedstrijdver'oop aandachtig te
volgen, niet elke dag aan te val-
len. Dat is uitstekend gelukt. Ik

wist dat er iets moest gebeuren,
toen Gorospe sprong. Toen hij
verzwakte ben ik in die
ochtendrit alsnog gegaan, want
elke secondewaskostbaar. Iksta
er beter voor dan in 1987. Dit
geeftook hoop op de Waalse klas-
siekers", aldus de kopman van
Peter Post, die via overwinnin-
gen in de omloop van hetWaas-
land, het Criterium Internatio-
nal en dedrieslag in Baskenland
de Amstelveense ploegleider
van de nodige zorgen heeft be-
vrijd.

RIJPER
De jeugdigecoureur lijkt weer

rijper om bij de internationale
top van de etappewedstrijden
aan te sluiten. Vorig jaareindig-
de Breukink verrassend als der-
de in de Ronde van Italië. In de
Tour de France werd hij 21e. In
beide koersen won hijeenrit. Dit
jaargaatBreukink voor deRose
Trui in deGiro dTtalia.

Softball-toernooi Liga Amistad

Veel homeruns in duel
Lucas Bols - Awa Limpi

WILLEMSTAD — Het duel
tussen Lucas Bols en Awa
Limpi in het softball-toernooi
van de Liga Amistad ken-
merkte zich door vijf home-
runs, waarbij Awa Limpi er
drie voor zijn rekening nam.
Toch verloor de ploeg met 6-
-11 van zijn tegenstander.

Het grote verschil tussen bei-
de ploegen was het aantal
veldfouten. Awa Limpi greep
drie keer mis. Lucas Bols was
achter winnende werper Cle-
mencia foutloos. Marshall sloeg
voor de winnendeploeg beide ho-
meruns. Bikker, Jones (3 uit 4)
en Engelhart zagen hun home-
runs uiteindelijk niet tot een
overwinningbijdragen.

Het eerste duel op het sof-
ballpark Suvek van zondag tus-
sen organiserende vereniging
Aguilas en Cheprok werd een
nipteoverwinning voor Aguilas:
5-4. Dit ondanks devier veldfou-
ten achter het werpen van win-
naar Candelaria. Cheprok zag
het goede spel (eenmaal een
veldfout met zeven honkslagen)
echter niet beloond. Kirnon
kreeg hetverliestoegeschreven.

In het duel tussen Luvac Jaws
enBBK was hetduidelijk wie het
sterkst was. De 8-2 overwinning
van Luvac Jaws werd door De
Windt als werperveilig gesteld.
Van de zeven hits door het win-
nend team geslagen, waren er
tweeeen homerun. Deze werden
achter de namen van Nieuw en
Obispo genoteerd. De enige twee
hits van BBKkwamen op naam
van Merencia en Van deLinde.

Eithel Brunken was de win-
nende werper in het duel tussen
Nos eu Nos en Carpatula: 12-5.
De zege werd doortwaalf hits te-

gen acht voor Carpatula opge-
bouwd. Brunken werd goed ge-
steund door Ignacio (3 uit 3),
Martina (1 uit 1) en Antonia (3
uit 4). Gomez werd verliezende
werper.

Dinsdag 12 april 1988
van 09.00 tot 14.00 uur

Ged. Andres Belloweg vanaf Bethencourtstraat
tot Bonamweg, John de Poolstr., Willem Kroon-
straat, westelijkehelft van Willem Hoyerstr., Nilda
Pintostr., Jo Corsenstr., Dario Salasstr., Pueblo-
weg, Jirajaraweg, Shastaweg en omgeving, ged.
Shawneeweg tussen Shastaweg en Timotean-
weg, ged. Umatiliaweg, Matakoweg, ged. Com-
manchesstr. tussen Gosieweg en Montezuma-
weg, ged. Dimareweg, ged. Senaccaweg, ged.
Mon Reposweg tussen Matakoweg en Gosieweg,
ged. Gosieweg vanaf Nos 6 Autoparts tot Bonam-
weg, ged. Bonamweg vanaf Gosieweg tot
Schelpwijk, ged. Onverwacht, Kunuku Grandi,
ged.Comfortabel, ged. Rancho, ged. Sosiego, Bij-
gelegenweg, Onamaweg, ged. Bijgelegen.

Messteken bij training

Botafogo vecht
met supporters
RIO DE JANEIRO- Spe-

lersvan deBraziliaanse voet-
balclub Botafogo hebben tij-
dens de training slaande ru-
zie gekregen met treiterende
toeschouwers. Verdediger
Ronaldo liep tijdens de
vechtpartij steekwonden op.
Zijn rechterarm moest op vijf
plaatsen worden gehecht.

Tijdens detraining werden
jde voetballers uitgescholden
I door de tot de eigen aanhang
behorende omstanders. Op
een gegeven moment kreeg
aanvallerClaudio Adao daar
genoeg van en daagde het pu-
bliek uit.

Daarop ontstond een groot
handgemeen. Ronaldo moest
het daarbij het meest ontgel-
den."Toenikeen van die luite
pakken nam, werd ik dooreen
ander aangevallen met een
mes. Uit een reflex hield ik
mijnarmvoor mijn hoofd.Dat
is mijnredding geweest", ver-
klaarde de verdediger.

Het publiek keert zich de
laatste tijd steedsmeer tegen
Botafogo. De club uit Rio de
Janeiro, voor het laatst kam-
pioen in 1968,heeft totdusver
slechtsdrie van de twaalf ge-
speelde wedstrijden gewon-
nen en staat zesde op de
ranglijst.

FC Utrecht is ’kandidaat’

Cruijff wil nieuwe
topclub in Nederland

DEN HAAG — Johan Cru-
ijff heeft vrijdagmiddag in
Londen met de Britse zaken-
man Robert Maxwell gespro-
ken over zijn plannen om in
Nederland een internatio-
naal hooggewaardeerde be-
taald-voetbalorganisatie van
de grond te krijgen. Hierbij
denkt CruijffaanFC Utrecht.

De Engelse uitgever, die in
Egeland eigenaar is van Oxford
United en Derby County en zijn
rechten op Watford moest af-
staan, heeft Cruijff een bedrag
van een miljoen pond (3,5 mil-
joen gulden) toegezegd als hij
binnen een week tijd zijn plan-
nen concretis/ee*t_-DiiJdeelde
Cruijffsraadsman, Mr.Eric Vile
in een televisieprogramma mcc.

Cruijff, in januarivertrokken
alstechnisch directeurvanAjax,
moet bij de plannen, diehij met
de topman van organisatie- bu-
reau McKinsey, ex-ministerPie-
ter Winsemius, heeft ontwik-
keld, de zakelijke kant van het
geheel vastleggen. "Een busi-
ness-plan", noemde Vile dat.
Cruijffheeft grote steun uit het
bedrijfsleven omeen topclub vol-

gens zijn visie te ontwikkelen.
De 40-jarige Vinkevener heeft
voor de uitvoering van dat plan
FC Utrecht op het oog.

Volgens Vile is er alveel werk
gedaan. "Er is met sponsors ge-
sproken. De naam KLM klopt.
Voor mij isdatal een week ofvijf
ernst. Cruijffkan kiezen uitBar-
celona en het plan rond FC
Utrecht. Hij heeft uitstel bedon-
gen bij Barcelona. Binnen een
week wordt duidelijk ofhet lukt
met die nieuwe topclub. Cruijff
wil een goed elftal. Hij heeft al
metveel spelers gesproken.

Binnen twee jaar moet de
ploeg in Europees verband uit-
komen. Het,geld is er. "Cruijff
wil in Nederland blijven, maar
dan moet hij wel kans hebben op
een goede start", aldus de advo-
caat. Vile bevestigde dat Cruijff
metspelers alsBosman, Metgod,
Richard Witschge, Elleiman,
Lokhoffen VanderGijpheeft ge-
sproken.

Voorzitter Aalbers van FC
Utrecht staat positieftegenover
deplannen. Met name de invloed
van Cruijffop de sponsors isvoor
hem van groot gewicht.

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

WILLEMSTAD-Meteen dag
vertraging idoordat dc ALM een
vlucht uit Miami afzegde) kwam
gisteren dcoud-wereldkampioen
dammen, her Koeperman, op
Curacao aan. Hij zal gedurende
dc komende periode een aantal
dam-seances geven en een twee-
kamp tegen Ton Sijbrands
spelen.

Laatst genoemde plaatste zich
tijdens het Nederlands kampi-
oenschap dammen, na een afwe-zigheid van vele jaren, voor het
komend WK inBrazilië.

Op dc foto Koeperman (links)
in gesprek met Leitoe (midden /.
voorzitter van dc Curacaose
Dambond, en dc gedeputeerde
voor Sportzaken, Augustin Diaz.

s@=KODELA_____S
-N^^r_\_>___ TRVPIAI INN I

is looking for . aV^ S

A COMPTROLLER v £
Requirements:—Accountancy Education— Computer Experience
Responsibilities i.a.— Supervising and training of Accounting personnel— Preparing budgets andfinancial statements— Managing reporting.

Send application-letter with "Curriculum Vitae" to:
The General Manager
TRUPIAL INNHOTEL
EdzelN. Fillet____________________________________________________________ _

I 1

"Hesü tempu tabula. At'awéAnushka
ta bai eerste klas kaba. "

l Sigura. I
Pasobra promé ku bo sa, e tin ku bai

l studi'afo. I

I _.-ennia__J
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Venezolaanse
boeken voor
bibliotheken

WILLEMSTAD—Op uitnodi-
ging van de minister- president,
ir Don Martina, is gisteren op
Curagao de directricevan hetin-
stituut autonome nationale bi-
bliotheeken dienstenaanbiblio-
theken van Venezuela, Virginia
Betancourt Valverde, aange-
komen.

Tijdens haar bezoek zal me-
vrouw Betancourt, die een
dochter is van wijlen president
Romülo Betancourt, een aantal
boekwerken schenkenaan debi-
bliotheek van Curacao.

Tijdens haarverblijfzal zij be-
leefdheids- bezoeken afleggen
bij gouverneur prof. drRené Ro-
mer, minister- president Marti-
na en gezaghebber Ronald A.
Casseres.

Voorbereidingfeest
Misviering voor
buurten van
Santa Rosa

WILLEMSTAD — Met het
oog op de spirituele voorbe-
reidingvan devieringvan het
150-jarigbestaanvan de San-
ta Rosa- kerk in de gelijkna-
migebuurt worden in de ver-
schillende wijken van de pa-
rochie bijeenkomsten gehou-
dentot bezinning.

Daarbij wordt doordeparochi-
anen dan ook meegewerkt aan
een misviering. Op 16april is er
een dergelijke mis- viering en
wel omzeven uur's avonds.Deze
is speciaal bedoeld voor de vol-
gendebuurten:Libië, Ken Uzelf,
Tukakas, Oost Santa Rosa,
Noord Santa Rosa, Ma Louisa,
Kwartje, Herst, StThomas, Sol-
dedat, Jan Booi en omgeving.

WILLEMSTAD — Er hebben
zeven aanrijdingen plaats ge-
vonden met een totale schade
van bijna negenduizend gulden.
Twee personenraakten licht ge-
wond.

Illegalen
aangehouden

WILLEMSTAD- In een huis
aan deFerdinastraat werden tij-
dens een controle twee Domini-
caanse vrouwen aangehouden, /
diehier illegaal verblijven. Drie
andere Dominicaanse vrouwen,
die in hetzelfde gebouw woon-
den, bleken met Antillianen te
zijn getrouwd.

Een van de iaangehouden
vrouwen bleek het paspoort van
haar zus te hebben gebruikt om
de Nederlandse Antillenbinnen
tekunnen komen. Ze wordtnaar
haar geboorteland terugges-
tuurd.

Kousa Komun
feliciteert
Staten

WILLEMSTAD — Kousa Ko-
mun feliciteert deStaten van de
Nederlandse Antillen met hun
vijftigjarigjubileum. Dit schrijft
de voorzitter, Oscar Castillo, in
een telegram aan statenvoorzit-
ter Onofre Bikker.

Castillo wenst de Staten
kracht enwijsheid toeom in deze
moeilijketijd onze democratie te
verdedigen en te verstevigen.
Verder zegt hij de steun toe van
Kausa Komun bij de toekomsti-
ge werkzaamheden van de
Staten.

Afsluiting van
cursus ontwerpen
van sieraden
WILLEMSTAD-Pacheco Doma-
cassé, hoofd van de sectie Cul-
tuur op Curacaoreikt morgen de
oorkondes uitaan de deelnemers
van de cursus sieraden- ontwer-
pen. Deze cursus werd verzorgd
door de bekende ontwerpster
Henny Joanna Spelbrink en ge-
organiseerd door Caribele. Ge-
durende zes weken in maart en
aprilhebben decursistenzich be-
kwaamd in dekunst van siera-
denmaken.

Te Rust en Burgh zal morgen
na hetofficiële gedeelte een ten-
toonstelling gehouden worden
van devoorwerpen diededeelne-
mers tijdens de cursus gemaakt
hebben. Ook zal er een demon-
stratie gegeven worden van de
verschillende manieren waarop
hethoofddoekgebruiktenbeves-
tigdkan worden. Tussentien uur
's morgens en twee uur 's mid-
dags zal deafsluitingvan de cur-
sus gevierd worden in deaccomo-
daties van Asiento. Het geheel
zal worden opgeluisterd met
walsen en mazurka's van een '
kaha di orgel.

BANCO Dl CARIBE:
Balans-totaal met 71 miljoen gestegen

Weinig veelbelovende
bedrijven aangeboden

WILLEMSTAD — Het jaar
1987 stond voor Banco di Ca-
ribe in het teken van de over-
name van de activiteiten van
Barclay's bank (8.8.P.L.C.)
op Aruba, Curasao en Bo-
naire.

Na maanden vanzorgvuldi-
ge voorbereidingen vonden
in mei en juni de over-
drachten plaats. Behalve
transfers van credieten en de-
posito's werden kantoorge-
bouwen te Aruba en Bonaire
overgenomen. Voortsnam de
bank het merendeel van het
voormalige 8.8.P.L.C.- per-
soneel in dienst.

De transfers beliepen Naf.
28.8 miljoen aan credieten en
Naf. 25.3 miljoen aan deposito's.
Hetbalanstotaal steegin deperi-
ode mei enjunimetNaf. 33.3 mil-
joen.Hoewel degroei voortvloei-
endeuit de8.8.P.L.C. overname
substantieel was, werd dezetoch
overtroffen door de autonome
groei die de bank in 1987 wist te
irealisren. Deze autonome groei
bedroeg Naf. 25.1 miljoen aan
additionele credieten en Naf.
33.6 miljoen aan deposito toena-
me. Het balans-totaal- steeg met
Naf. 71.0 miljoen.

In zijn totaliteit nam in 1987
de crediet- verlening toe met
Naf. 53.9 miljoen (71.7% groei)
tot Naf. 129.1 miljoen en het be-
dragaandeposito's metNaf. 58.9
miljoen (55.2% groei) tot Naf.
165.5miljoen.Hetbalans- totaal
overschreed per ultimo 1987 de
mijlpaal van Naf. 200 miljoen.

De expansie die de bank van
zowel 1986als 1987 doormaakte— credieten stegen in dezeperio-
devan Naf. 55.7 miljoen tot Naf.
129.1 miljoen — bracht voor de
bank de verplichting mee haar
risico dragend vermogenevenre-
dig te verhogen. Met het oog
hierop, hebben de aandeelhou-
ders het volgestorte kapitaal in
1987 verdubbeld van Naf.
650.000 to Naf. 1.300.000. Aan
winsthoudingheeft plaatsge-
vonden Naf. 833.000 in 1986 en
Naf. 1.844.000 in 1987. Het risi-
co dragend vreemd vermogen
(achtergestelde leningen) is in
1986 gestegen met Naf. 162.000
en in 1987 met maar liefst Naf.
4.291.000.

De onderstaandetabel geeft de
aldus verkregen solvabiliteits-
positie van debank weer.

De financiële positie van de
bank is in de loop der jarenzoda-
nig versterkt zodat continuïteit
definief gegarandeerd is.

De samenstelling van de ba-
lansper 1987geeft aan de toena-
me in deposito's, achterstellin-
genen eigen vermogen, tezamen
Naf. 65.6 miljoen, als volgt uit-
gezet:

Bij Centrale banken, Buiten-
landsebanken enin schatkistpa-
pier is additioneel Naf. 6.0 mil-
joen belegd. In vast goed is 5.5
miljoen geïnvesteerd. Nieuwe
participaties beliepen Naf. 0.2
miljoen. De van 8.8.P.L.C. over-
genomen credieten bedroegen
Naf. 28.8miljoen. Aanoverheids
gegarandeerde credieten werd
Naf. 4.6 miljoen verstrekt. De
overige, meest commerciële cre-
dieten, bedroegen additioneel
Naf. 20.5miljoen.

Met betrekking tot het cre-
dietbedrijf is in het afgelopen
jaargebleken daterweinig nieu-
we veel belovende projecten wor-
den aangeboden. Dc introductie
tot markt protectie heeft welis-
waar velen aangezet tot het in-
dienen van industriële projec-
ten, doch demeestehiervankwa-
men niet in aanmerking voor fi-
nanciering vanwege een te ge-
ringe risico- aanvaarding van dc
initiatiefnemers of door gebrek
aan know- how, hetgeen gezien
hetontbreken van een industrië-

dietverlening in 1987 is veelal
aangevoerd ten behoeve van be-
staande bedrijven die in de ver-
krappende lokale marktmiddels
innovaties, rationalisering en
attitude aanpassingen een posi-
tie- verbeteringkonden verwe-
zenlijken. Ditbeleid van debank
heeft aanwijsbare successen op-
geleverd.

Anderzijds hebben bedrijven
dieredelijkerwijs geentoekomst
meer hebben in de nieuwe ver-
houdingen op Curacao en Aruba
op instigatie van de bank een

Groeiontwikkeling gedurende 1987 (x Naf. miljoen)

' Kredieten I Deposito's I Balanstotaal

31 dec. 1888 75.2 100.0% 106.6 100.0% 1Z8.7 100.0%
BBPLC overname 28.8 38.3% 25.3 23.7% 33.3 25.9%
Autonome groei 25.1 33.4% 33.6 31.5% . 38.0 29.5%

Totnle groei 53.9 71.7% 58.9 55.2% 71.3 55.4%
31 dec. 1987 129.1 171.7% 165.5 155.2% 200.0 155.4%

Uit het nevenstaande blijkt
dat de bank in 1987 niet alleen
een belangrijke groei heeft be-
werkstelligd, maar tevens dat
een aanzienlijke buffer adruim
Naf. 13 miljoen gevormd is om
onverhoopte tegenslagen op te
vangen.

31 -12

Ie traditie niet verwonderlijk is.
Te nadrukkelijk stemden de

initiatiefnemers op devoordelen
van markt- bescherming, terwijl
de bank de mening toegedaan is
dat het op te starten bedrijf be-
stand moet zijn tegen gezonde
competitie. De additionele cre-
ss 31 - 12- 88 31 " 12 - 87

Gestort aand. kap. 650 850 1300
Reterves 3408 4241 6085
Achterstellingen 188_ __£ 8146
Risicodragend vermogen 5751 6748 13531

Risicodragend vermogen 10.3% 9.0% 10.5%
Kredieten

proces van afbouw ingezet. In de
yisie van debank zullenCuracao
enAruba binnen enkele jarenuit
het huidige economische dal
kunnen klimmen, echter onder
de voorwaarde dat sentimenten
buiten beschouwing worden ge-
laten en kansrijke mogelijkhe-
den in handen worden gegeven
van competente managers. In-
dien dezekansrijke mogelijkhe-
denonderkundige leidingfinan-
ciering behoeven zal Banco di
Caribe het als haar maatschap-
pelijke plicht zien hieraan al
haar medewerking te verlenen.
Met betrekking tot haar eigen
bedrijf voorziet de bank in 1988
een gematigde groei en is zij
voornemens de dienstverlening
aan het clientele verder te opti-
maliseren.

Zo deelt de Banco di Caribe
mee in een persbericht.

AMIGOE

Stroomonderbreking
Veo' werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op-
* Dinsdag 12 april 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur. * Zorgvliet en Westpunt

s9.KODELAïa
■^a__ mm~bm-^-_H«___MHHHi^^ Ĥ^_^_^_^_a_^_^^

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 10 april 1988

vanaf 08.00 t/m 16.00uur
* Gedeelte Bonamweg (vanaf T;kruising richting Drive-lnn t/m

Drive-lnn en omgeving), Zee en Landzicht en omgeving,
Landhuis Bonam enomgeving,LandhuisBrievengaten omge-
ving, Landhuis Noordkant-Plantage- en omgeving.

b@bkodela^

WILLEMSTAD- De orga-
nisatie van Hubentut '70
maaktbelangstellenden erop
attent dat de activiteiten die
morgenvanaftien uur 's mor-
gens plaats zouden vinden op
het terrein van Suvek, zijn
verplaatst naar het veld te
Suffisant. Voor meer infor-
matie, telefoon: 55170 of
55153.

ZATERDAG 9 APRIL 1981

Introdukshon di
MALTA AMSTEL
chiki! f»»Awor GRATIS BK
Family Pack. _\\\m
Nos ta orguyoso kv nos akeda J| Ijl
selekshona komo e promé restorant- M
nan kaminda lo introdusï boter nobo jj w%chiki di 20 cl diMALTAAMSTEL. jj U
Na kompra di vnFamily Pack di
5 pida galina djus-djus pa: _tt__ffe
Fl. 7.50 i P
MALTAAMSTEL GRATIS! W^^^^^Êj,

K§nti_c_^*^| J_
Fried Chicken
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vl__|)l CONDENSED BALANCE SHEET fel!))
N3g?y AS AT 31 DECEMBER 1987 \^p^/
After appropriation of profits

31 December 31 December 31 December 31 December
1987 1986 1987 1986

ASSETS Naffi. - US$ 0.56 Nafl. " USS 0.56 LIABILITIES Nafl. - US$ 0.56 Nafl. ■ USS 0.56

Capital, paid up 1.300.000 650.000
Reserves _6_OB_LQOO 4.241.000

Cash and due from Banks 23.235.000 19.839.000 Shareholders'equity 7.385.000 4.891.000
Neth. Ant. treasury bills and Subordinated Loans 6.146.000 1.855.000
bonds 19.430.000 16.850.000 __.
Loans 129.149.000 75.190.000 Total shareholders equity
Fixed assets 8.895.000 3.428.000 and subordinated loans 13.531.000 6.746.000

nXTSSS. ,S°n I?fil" Due to Banks 108.000 -Other assets 1.536.000 416.000 Deposits-f/rT,^ ,7,R«nnn i9«7Qnnn Time and Savings 147.175.000 95.701.000L/C s and Guarantees 17.458.000 12.879.000 Demand 1 8.352.000 10.917.000
Other Liabilities 3.404.000 2.459.000
L/C's and Guarantees issued 17.458.000 12.879.000

Nafl. 200.028.000 128.702.000 Nafl. 200.028.000 128.702.000
*-*-*-^mmmwi-mmmmMÊËÊwmmmmmwmmwËmmwaÊkmmwmm



AGENDA

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

LANDFILL te Lagoen: maandag t/ m vrijdagvan 07.00-16 00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14 00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur) 3

(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.

P°STSLUITING: maandag t/m vrijdagaan getekende stukken 15.45 uur; gewonesakken 16.30 uur.
SERVICE CLUBSKiwams: donderdagavond 19.30 uur - HotelBonaire.Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Hound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:U800-1 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
Pend.

f^ZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"ervan gelieve contact op te nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-woag van 12.00-24.00uur.

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

(tel.: 8198): verzameling Bo-aireaanse schelpen en koraal; open vanomsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.
LVV: openingstijden slachthuis maan-
dag t/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-- b.OO uur en donderdag en vrijdag van
"o-00-l 1.00/11.30-14.30 uur.
O april)

VAL: 20.00uur 'FestivalVoz di
- JeugdhuisJongBonaire.

CONCERT: 20.30 uur van Willem Breuker
*ollektief- Beachhut, Bonaire Beach Hotel.
'10 april)
°PWU(t.g.v. 12-jarigbestaan)-! 7.00 uur
volleybaltoernooi - Sentro di Bario i iincon.

KERKDIENSTEN*'ntBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00Uur.
C°romotokerk Antriol:aagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00
Uur
Ludovicuskerk Rincon:
"agelijks, ook zondag, 19.30 uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
5,a» mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

ue 4.

DRINGEND BEROEP
Overigens zegt partijvoorzit-

ter Avelino Cecilia wel te weten
waar de schoen wringt. Dat is
danook dereden dat dePDB een
dringendberoep doetop de eilan-
delijke en de landelijke bestuur-
dersom goede nota te nemenvan
hetgeen de PDB naar voren
brengt. Mendientdehandaan de
ploeg te slaan en zo spoedig
mogelijk met een aanvaardbare
oplossing tekomen.

Verschillende van deouderen
ontvangen twee pensioenen, al-
dus de voorzitter van de PDB.
Een als ouden van dagen en een
van de overheid. Beide pensioe-
nen komen echter volgens de
PDB niet in aanmerking voor
een belasting- aanslag. Daarom
trekt deoverheid noch de Sociale
Verzekering Bank (SVB) dan
ook loonbelasting van de uitke-
ringen af. Het ontvangers- kan-
toor heeft een ander systeem en
telt beidepensioenen open danis
het totaalbedrag uiteindelijk
wel belastbaar. Helaas voor de
gepensioneerden moeten nu de
achterstallige belastingen van
soms vier jaarachtereenbetaald
worden

Om tevoorkomendat depensi-
oentrekkers in moeilijkheden
komen, adviseert het PDB- be-
stuur om met de ontvanger een
regeling te treffen over de
achterstallige betalingen. Op

het momentdat deoverheid deze
zaken geregeld heeft, adviseert
de PDB aan de gepensioneerden
om maandelijks wat geldopzij te
leggen en daardoor te voorko-
men om aan het eindvan het jaar
vooreen onprettigeverrassing te
komen staan. De PDB verzoekt
met nadruk aan het BC om wel
degelijkrekening te houden met
de ouderen. Zij zijn het die meer
dan wie dan ook van een licha-
melijke en geestelijke rust moe-
ten kunnen genieten, aldus par-
tijleider van de PDB Avelino Ce-
cilia.

Advocaat verdachte moord op Heijn:
’E. overweegt aanbieden excuses’

AMSTERDAM—De hoofd-
verdachte in de Heijn- zaak,
F.E., overweegt zijn excuses
3an te bieden aan de familiejjeijn.Mr C. Sanders, deHaarlemse advocaat die isaangewezen als verdedigervan E., heeft ditvandaag des-gevraagd meegedeeld.

'Er wordtaan gedacht om ietstegen defamilie te zeggen. Opdit
Moment weten we nog niet in
*elkevorm, datzou moeten wor-
den gegoten. Ik weet echter niet

of het wel op zijnplaats is zoiets
te doen, omdat woorden hier ei-
genlijk tochtekort schieten", al-
dus Sanders.

Hij heeft na de arrestatie van
E. drie uur met de Landsmeerse
ingenieur gesproken. De ver-
dachte maakt volgens hem een
stabiele indruk en is zich goed
bewust van alleswat is gebeurd
en de situatie waarin hij nu ver-
keert. Ook is hij er volledigvan
op de hoogte, dat zijn kinderen
enigetijd hebben vastgezeten en

zijn verhoord, terwijl ook zijn
echtgenote nog steedswordtver-
hoord over eventuele mede-
plichtigheid. "Hij reageert hier
zeer gelaten op", verklaart San-
ders.

Hij heeft eveneens met E. be-
sproken, dat hem mogelijk een
veroordelingtot een levenslange
gevangenisstrafboven het hoofd
hangt, maar ook hierop heeft de
verdachte volgens hem berus-
tend gereageerd. "Maar ja, hij
verkeert ook niet in een positie
waarin hij anders zou kunnen
zeggen of doen", meent de advo-
caat. E. heeft zich volgens hem
wel bereid verklaard volledig
aan het onderzoek mee te
werken.

Sanders zal ditweekeinde be-
slissen ofhij deverdediging van
de zaak van E., die wordt ver-
dacht van moord, ontvoering en
afpersing, definitief op zich zal
nemen. Hij wil eerst bekijken of
hij de verdachte alle juridische
bijstand kan verlenen diehij no-
digheeft in zijn situatie. Dever-
dachte zelf heeft volgens hem
geen bezwaar geuit tegen het
optreden van Sandersalszijnad-
vocaat.

Sanderszegtalbedreigd tezijn
"dat hij voor zijn leven moetvre-
zen" alshij deverdediging van E.
op zich neemt. Een anoniemtele-
foontje met een dergelijke strek-
king is gisteren op zijn kantoor
binnengekomen.

DOOR BIJ ELKAAR OPTELLEN PENSIOENEN
Voor gedupeerden moet BC regeling treffen
PDB: gepensioneerden door
ontvanger onprettig verrast

KRALENDIJK — Volgens de Partido Democratico
Bonairiano (PDB) zal het huidige Bestuurcollege dat
wordtgevormd door de UPBen de POB degeschiedenis
ingaan als het BC van de ontslagen. Eveneens, aldus
PDB- voorzitter Avelino Cecilia stroomden debelasting-
aanslagen vanaf de dag dat de coalitie Forsa Nobo haar
intrede deed in het bestuurskantoor, de huiskamers
binnen.

Bonaire heeft een ontvanger
aangetrokken, aldus dePDB die
geen genade kent; zelfs nietvoor
de minder goed- gesitueerden.
Uit betrouwbare bron heeft de
oppositie- partij vernomen, dat
echter de grote vissen met aan-
zienlijke belasting- achterstan-
den, rustig rondzwemmen. De
kleine man echter wordt in de
kraag gegrepen. Vooral deouden
van dagen die moeten leven van
een klein pensioen zijn de dupe.
Ook zij ontvangen twee tot drie
aanslagenvan achterstalligebe-
lasting.

Instructies op Statia

Nos futuro onderzoek
gaat tweede ronde in

SINT EUSTATIUS - In sa-
menwerking met het Neder-
lands Inter- universitair De-
mografischeInstituut— NlDl
in Den Haag en het Instituut
voor Sociaal Wetenschappe-
lijk Onderzoek van de Rijks-
universiteit Utrecht — ISOR
enKamara Sindikalwerd vo-
rige maand een enquête ge-
houden op alle eilanden van
deNederlandseAntillen door
deUniversiteit van deNeder-
landse Antillen, UNA.

De UNA heeft een studiepro-
ject1985-1986NosFuturo (Onze
Toekomst) over hetpolitieke sys-
teem en de staatkundige struc-
tuur van de Nederlandse Antil-
len.Bij dit project zijn allefacul-
teiten van de UNA ingescha-
keld. Op 7 april kwamen Mere-

lyn Martine, studente sociale en
economische faculteit van de
UNA en Corrie Tempel evens
verbonden aan de UNA naar St.
Eustatius om instructies te ge-
ven voor detweede ronde van dit
onderzoek.

Tevens worden er interviews
gehouden met de politieke lei-
ders op deze eilanden. Coördina-
tor op Statius is Clyde van Put-
ten. Er zijn 83m mensen uit de
kiezerslijst gekozen voor deze
enquête. De resultaten voor Sa-
ba en Statius zijnvrijwel gelijk.

Op de vraag welke structuur
wenselijk is scoorde St Eustati-
us: deAntillen van vijf84%, Sta-
tusApartus 2%, Antillenvan 4,3
of 2 14%; Saba: de Antillen van
vijf83%, StatusApartus 2%, An-
tillen van 4,3 of2 15%.

Voetbalcompetitie-
schema gewijzigd
KRALENDIJK — In deAn-

tilliaanse selectiezijn vijfspe-
lers van Bonaire opgnomen.

Vier daarvan komen uit s.v.
Estrellas hetgeen voor die
vereniging in competitiever-
band wel watproblemen met
zich meebrengt.

De geselecteerdeBonaireaan-
se voetballers zijn Alsie Antho-
ny, Arthur Cecilia, JeanPierre
Cecilia, Jose Piar en Johan Do-
macasse. Voor deeigencompeti-
tieheeft s.v. Estrellanu verzocht
om een wijziging. Het bestuur
van de Bonaireaanse Voetbal
Bond (BVB) vindt dat verzoek
redelijk en heeft besloten in het
eerder opgestelde competitie-
schema dus een wijziging aan te
brengen totdegeselecteerde spe-
lers weer volledig ter beschik-
king zijn van de club.

Het nieuwe schema zieter als
volgt uit: 08-04-88 Uruguay -Flamingo; 10-04-88Real Rincon- Vitesse; 13-04-88 Juventus -Vespo; 15-04-88Flamingo -Real
Rincon; 17-04-88 Juventus -
A.T.C.; 20-04-88 Vitesse Vespo;
22-04-88 Real Rincon - Juven-
tus; 24-04-88 Uruguay - A.T.C.

Verhaal Somerset
Maugham via
Radio Caribe

WILLEMSTAD — In een
vertaling en bewerking in het
Papiamentu, mede een aan-
passing voor deradio van Ed-
die Pieters Heyliger, brengt
'Echa Palabra' hetverhaal 'E
Fli'(The Kite) van W. Somer-
set Maugham.

'E Fli (De Vlieger) is het ver-
haal van een moederliefde, diete
ver gaat en het huwelijk van
haar (enige) zoon op de klippen
doet lopen.

'Echa Palabra' is op zonda-
gochtendvanafhalfelftotelfuur
tebeluisteren viaRadio Caribe.

Student on Broadway

OOK DIT JAAR hield de
UNA een talentenjacht aan
de Pedagogische Akademie,
deMAO en deUNA,dieresul-
teerde ineen showmetdetitel
'Students onBroadway. Nuis
die titel wel erg groots, maar
er werd een show gegeven op
Curagao in hetCentro Pro Ar-
te, dievoor hetpubliek een ge-
slaagde avond opleverde.

Veel dans, jazz, moderne
maar ookfolkloristische dan-
sen als mazurka, danza en
tumba werd ten tonele ge-
bracht. Ook drama. Vooral
dat drama trok de aandacht.
De studenten van de PA bij-
voorbeeld, hebben een eigen
bewerking gemaakt van het
sprookje Assepoester. De
tekst ligt gedeeltelijk vast,
maar wordt toch voor het
grootste deelgeïmproviseerd.

U zietalleswat uverwacht: de
boze stiefmoeder, de zusters,
het feest, de prins en het
schoentje—entoch is hethun
eigen studenten- sprookje ge-
worden.

Ook in de andere drama-
stukken'Shorombu' en 'T'ami
ta Shoko' toonden de studen-
ten hun eigen gezicht, zoals
ceremonie- meesters Xavier
Specht enMonique Felida op-
merkten, maar ik hoop niet,
dat dat voor alle studenten
klopt. Leuk was, dat debrua-
samenkomst al in de zaal be-
gon, waaierden veel mensen
om dewierooklucht enigszins
te verminderen.

Ook een andere keer kwa-
men de artiesten vanuit de
zaal op en datvergroot debe-
trokkenheid van hetpubliek.
Hoewel dat publiek gistera-
vond voor een groot deel uit

mede- studenten bestond —en die lieten hun betrokken-
heid bij de muziek en bij een
bekende artiest duidelijk
merken. Het hoogtepunt
vormde de slotdans, een afro-
caribische dans met muziek
van de groep 'Issoco'. Hetvak-
manschap van demuziek zet-
tezich voort in de dansvan de
laatsteballerinainhetzwart.

Met deze talentenshow, nu
al voor hetvierdejaar, wil de
UNA de studenten de gele-
genheidbieden om naast hun
studieookop andere gebieden
hun'creativiteitte ontwikke-
len en daarnaast de banden
tussen de drie onderwijs- in-
stitutenversterken. De show
is ook vanavond nog tezien in
hetCentro Pro Arte.

NELCASIMIRI

Bedacht in wolken over verblijf in Caracas

Vierstemmige compositie
aan Caracas opgedragen

KRALENDIJK —Geïnspireerd door de
prachtige panorama's en het

levensritme van Caracas,
heeft Rudy Bedacht een
vierstemmige compositie ge-

schreven, waarvan hij het
eerste exemplaar op 8 april jl.
heeft aangebodenaan decon-
sul van Venezuela op Bonai-
re, mevrouw Cristina Garcia
de Metsch.

Tijdens eenkorte plechtigheid
in hetconsulaat, waarbij decom-
positie Caracas, con mucho cari-
rïo werd overhandigd, onder-
streepte componist Bedacht het
belang van goede culturele ber
trekkingen tussen Bonaire en
Venezuela, enzei hij ervan overr
tuigd te zijn, dat dezeopde meest
directewijze kunnen worden be-
vorderd door muzikale manifes-
taties.

VBC over ontwikkeling
toerisme op Curaçao

Adekwate belasting-
faciliteiten nodig

WILLEMSTAD — "Toeris-
tische ontwikkeling isvrijwel
onmogelijk zonder adequate
(belasting)faciliteiten. Het is
daarom goed te horen, datde
regering hoopt medio ditjaar
nog adequate belasting- faci-
liteitente kunnen bieden aan
buitenlands koopkrachtige
gepensioneerden".

"Het succes van verschillende
toeristische projecten als Cas
Abao, Port San Nicolas en ande-
ren die in voorbereiding zijn,
hangt mede af van de aantrek-
kingskracht die Curagao weet
uitteoefenenop welgesteldebui-
tenlandse gepensioneerden, die
derest van hun leven op eenrus-
tig eiland in een prettige sfeer
willen doorbrengen". Aldus de
VBC in een communiqué.

"Even ofnog belangrijker zijn
faciliteiten voor derest van de
grote groep toeristen, die Cura-
cao moet aantrekken. Helaas is
het nogsteedszo, datdeoverheid
zelfde ontwikkeling van Cura-
sao's eerste prioriteit onder-
mijnt, toepassing van met name
invoerregelingen die de ont-
wikkeling van watersport- faci-
liteiten in de weg staan.

Ofschoon Curagao een toeris-
tisch oord is, wordt nog steeds
maar liefst 40 procent invoer-
rechten gehevenop 'pleziervaar-

tuigen. Hieronder vallen deple-
zierjachten van buitenlander,
die een paar maanden op Cura-
cao willen komen doorbrengen
en dus ook bijdragenaan de ont-
wikkeling van hettoerisme. Ook
op waterfietsen en andermateri-
aal tenbehoeve van de ontspan-
ningvan de toerist moeten hoge
invoerrechten betaald worden,
met het gevolg, dat de ontwikke-
ling van dezetoeristische activi-
teiten ookachterblijft".

Het persbericht van de VBC
eindigt aldus: "Een overheid die
(terecht) de ontwikkeling van
het toerisme als eerste prioriteit
gesteld heeft, kan niet toestaan
dat het nastreven van haar
doelstellingen doorkruist wordt
door obsolete wettelijke rege-
ling, die zij zelf oplegt. Het is te
hopen, dat de benodigde wijzi-
gingen in de wet dan ook snel
worden doorgevoerd".

RECENT BEZOEK
De componist verwees in dit

verband naarzijnrecente bezoek
aan Venezuela, mogelijk ge-
maakt door mevrouw Garcia, en
zijn succesvol optreden met mu-
ziek- pedagogische lezingen en
auditieve proeven in een drietal
muziek- institutenvan Caracas.
De muzikalerijkdommen en re-
serves waarover Venezuela be-
schikt, hebben grote indruk ge-
maakt op de componist, en hier-
van heeft hij willen getuigen,
door zijn klank- expressie
vierstemmig te schrijven, zodat
die ook kan worden uitgevoerd
door grote orkesten. De composi-
tie staat in vierkwartsmaat en
heeft een op klassieke structu-
ren gebaseerde samenstelling,
maar Bedachtheeftook demoge-
lijkheid opengelaten hetstukals
joropo te vertolken, een van de
meest authentieke ritmen van
de Venezolaanse muziekcul-
tuur.VBC wil graag

brede basis
coalitievorming

WILLEMSTAD — "De be-
richtgeving over de formatie
van eennieuweregering wijst
er tot nu toe op, dat alle poli-
tieke partijen bereid zijn mee
te werken aan een coalitie op
bredebasis", aldus deVereni-
ging Bedrijfsleven Curacao
(VBC).

De VBC verheugt zich over de-
zeontwikkeling en is ervanover-
tuigd, dat politici van deze be-
reidheid gebruik zullen maken
en zich serieus zullen inzetten
om zowel op Lands- als op Ei-
landsniveau te komen tot een
sterke coalitie op brede basis.

Het bedrijfsleven heeft er
meerdere keren op gewezen, dat
nu, meer dan ooit tevoren, het
nodig is dat ons land geregeerd
wordt door een coalitie diebrede
steun geniet in zowel politieke
kringen alsvan derest van de ge-
meenschap. De ontwikkeling
van de laatste dagen zijn een
aanwijzing, dat depolitici ditbe-
seffen en bereid zijn er ook hun
medewerking aan te geven. De
VBC rekent erop, dat de door de
gouverneur benoemde formatri-
ce hierook inhoud aan zal weten
te geven. Zo schrijft de VBC in
een persbericht.

PREMIERE
De Bonaireaanse première

van Caracas, con mucho carino
zal over enkele maanden
plaatsvinden tijdens een concert
van het tien musici sterke gi-
taarorkest Vibrato, waarvan Be-
dacht deoprichter en dirigent is.
terwijl er ook afspraken zijn ge-
maaktomhet stuk doorverschil-
lende orkesten in Caracas te la-
ten uitvoeren..

De Venezolaanse consulzei in
haar dankwoord, speciaal ver-
eerd te zijn door de compositie,
omdat zij namelijk geboren is in
Caracas. Een copie van de com-
positie zal zij meteen zenden
naar het ministerie van Buiten-
landse zaken in Caracas, dat de
heer Bedacht tijdens zijn lezin-
gentoernooi in maart.

UITWISSELEN
Consul Garcia de Metsch zei,

datdebemiddelingvan haar con-
sulaat tot het afvaardigen van
Rudy Bedacht naar Venezuela,
gezienkan worden als een eerste
stap op de weg naar intensieve
culturele uitwisseling tussen
Bonaire en haar land, en in dit
verband sprak zij dehoopuit, dat
meerdere personen en groepen
uit Bonaire gebruik zullen ma-
ken van de uitwisselings- moge-
lijkheden die Venezuela kan
bieden.

AMIGOE 15ZATERDAG 9 APRIL 1988

De commandant der zeemacht in het Caraïbisch gebied
zoekt gegadigdenvoor een aanstelling als

ADSPIRANT DIENSTPLICHTIG OFFICIER
VAN DE

NEDERLANDSE ANTILLEN OF ARUBA
met bepaald verband (duur 2 jaarna einde opleiding).
Om in aanmerking tekomen voor aanstelling moeten gega-
digden voldoen aan de volgende eisen:

a. VWO- of HAVO-diploma met minimaal de vakken
Wiskunde en Engels;

b. op datum aanstelling niet jongerdan 21 jaarzijn en
de leeftijd van 24 jaarnog niet hebben bereikt.

Tevens zullen zij die daarvoor aangezocht worden een
(voorlopige) medische keuring dienen te ondergaan.
Nadat gegadigden aan alle aanstellingseisen hebben vol-
daan, zullen dooreencommissie vanCZMCARIB demeest
geschikte kandidaten worden aangewezen voor de prak-
tische opleiding totofficier dermariniers in Nederland bij de
Van Ghentkazerne te Rotterdam (duur ca. acht maanden).
Na het succesvol afsluiten van genoemde opleiding zullen
betrokkenen worden geplaatst bij het detachement Suffi-
santte Curagao of de marinierskazerne Savaneta teAruba
tot einde van het contract (max. 2 jaar).

Sollicitaties voorzien van diploma's en hand geschreven
curriculum vitae worden vóór 15 mei 1988 ingewacht bij het
hoofd van het bureau Antilliaanse en Arubaanse
dienstplichtzaken bij het commandement der zeemacht in
het Caraïbisch gebied, marinebasis Parera, Curagao(N.A.). b

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij het hoofdyan bovengenoemd bureau op telefoonnummer 614222,toestel 278.

tiffr GOBIERNU DI KÓRSOU

mffl SERVISIO KUIDO MEDIKO I DI SANIDAT
(G.G.D.)

Basta dia kaba bo ta kana kv pregunta den bo kabes manera:
Kiko ta Departamentu di Salü Mental?
Ken por akudf ei?
Kiko ta nan trabou?
Wèl, ata bo oportunidat pa hafia kon testa riba bo pregunta.

DEPARTAMENTU DI SALU MENTAL (D.S.M.)
ta hasi vn yamada na Pueblo di Kórsou pa bishita vn

"OPEN HOUSE"
kv ta tuma luga dia 10 di aprel 1988 na Departamentu di Salü Mental,
Rembrandtstraat 67 (den kura di Sanatorium) di 9 or te 12 or di merdia.
Bin sera konosi di aseka kv trahadónan di Ü.S.M, i hafia splikashon amplio
di trabou kv ta ser efektua den e ram o aki.

Un i tur ta Bon Bini na e evento aki.
HefediG.G.D.,

Dept R.P. Dr. M. Kibbelaar.



GEVRAAGD:
"HUIS"

wensen:— Huis moet liefst gelegen
zijn in dewijken Domingui-
to, Steenrijk, Vredenberg,
Koraal Specht, of in de om-
geving van de kerk van
Janwé.— Met ruim erf en beplante
tuin— Met 2 of meer slaapka-
mers.

Gelieve volledige offerte met
gespecificeerde gegevens te
richten aan het buro van dit
blad, onder nummer 12, Cu-
ragao y

Gevraagd *1
INWONEND

DIENSTMEISJE
Lief voorkinderen

k Tel. 75594

[Reis gerust ]
met
CTC travel
tel: 616811

VyA 613200

~v

St. Sloópitcd
Bij 't St. Rose Hospitaal is er plaatsings mogelijkheid voor

DRIE (3) VERPLEEGKUNDIGEN
metruime ervaring

Sollicitaties met vermelding van referenties worden inge-
wacht aan: 't Hoofdvan de Verplegingsdienst.
ADRES: ST.ROSE HOSPITAAL

POSTBUS 217,
PHILIPSBURG,
ST.MAARTEN N.A.

'

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag, 19 april 1988 des voormiddags om 10 uur zal
ten kantore aan de Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan
vaneen van denotarissen of diensplaatsvervangervan het
kantoor Palm & Senior in het openbaar worden verkocht ex
artikel 1203 van het Burgerlijk Wetboek:
een perceel grond gelegen op "BRIEVENGAT", ter
grootte van 780m2, nader omschreven in meetbrief
nummer 457van 28 augustus 1975, met het daarop ge-
bouwde plaatselijk bekend alsKaya Tapakonchi 1 .
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld no-
tariskantoorvanaf 8 dagen voer deveiling en houden onder
meer in dat iederebieder gehouden is terstond een bankga-
rantie of andere vormvan zekerheid te stellen tot nakoming
van zijn bod en de bijkomende kosten.

NOTARISKANTOOR PALM & Senior
Polarisweg 31-33
te1.:613199-613655

Huur Uw winkel unit in -

Er zijn nog mogelijkheden voor vestiging van:— naaimachine-garnituren- en stoffenzaak—auto accessoires shop—hardware store
—schoenenzaak
—electronicazaak/videotheek— giftshop—boekhandel—handicraft shop
—wega di number
—enz.

Vooreen afspraak kunt U contact opnemen metde Hr. J.Rooijak-
kers, tel.: 616869.

E' WWMII presenteert NBC
(cjmpac.l NBC International, Ltd.

Schottegatweg tGSdrïlOn iTïOt National Broadcasting
Oost 209 Company, Inc.

Zondag 10 april
08.00 's morgens "SUNDAY TODAY"

en om
09.30 "MEET THE PRESS"

Deze week met als gast
ex-president Nixon
Voor het eerst "live"
op T.V. na Watergate

■ \
ElEscritorio Juridico

EZAGUI SPRITZER & MAMAN
Secomplace en hacer delconocimiento de suclientelaypublico
en general su incorporación a la firma internacional KAPLAN,
RUSSIN & VECCHI.

Esta incorporación nosbrinda la oportunidaddeofrecedes ofici-
naspropias en las ciudades de:

Bangkok, Thailandia (KAPLAN,RUSSIN &
VECCHI) * Madrid, Espana (KAPLAN, RUSSIN,
VECCHI & FRANCISCO IGLESIAS) *Bogota,

Colombia (KAPLAN, RUSSIN, VECCHI&
PERENZINLTD) *SantoDomingo, Repüblica
Dominicana (KAPLAN, RUSSIN, VECCHI &
HEREDIA BONETTI) *New York, New York

(KAPLAN, RUSSIN, VECCHI& PEROFF) *San
Francisco, California (KAPLAN, RUSSIN,

VECCHI, EYTAN& COLLINS) * Taipei, Taiwan
(KAPLAN, RUSSIN, VECCHI& PARKER)

* Washington, USA (KAPLAN, RUSSIN
& VECCHI)

Ademas delascorresponsalias que mantenemos en elresto del
mundo, donde estamos en capacidaddeprestarles servicios en
las areas dePropiedad Industrial (MarcasyPatentes), Derecho
Corporativo yActividad Judicial.

EZAGUI SPRITZER & MAMAN
TELEFONOS: 71.80.49-71.77.24- 71.78.67- 72.87.42-72.92.47
FAX: 72.79.77- TELEX: DEPVE27332
DIRECCION: Boulevard de Sabana Grande,
Edf. Banco Metropolitano, 2do.piso, Caracas.

\kk . )

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

Echtpaar zonder
kinderen zoekt

ongemeubileerde
3 KAMERWONING

in nette buurt
tot maximaal ’.BOO.-p.m.
Bij succes een beloning.

Tel.: 73930 tussen
12 uur-13 uur
18 uur-20 uur j

__«_—_^—■—_■_■_""_._______________"

UITNODIGING
In hetkader van deCola Debrotvoordrachten op zondagmorgen
zal

DRS. AART BROEK
op zondagmorgen 10 april een voordracht houden over

MOTIEVEN IN HET WERK VAN
WILLEMKROON EN SHON WEIN HOYER

Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 10april 1988
Tijdstip : 11:00uur
Taal : Nederlands/Papiamentu
Toegang : Vrij. Na afloopkoffie/thee op dePatio.

Deßector-magnificusUNA
Mr.drs. AlexReinders. \sg{f | |g

Urtverafcfat Nashonal dl Ante |

Urtvereiteit van de Nederlandse Antillen
Uniwraity of Ine Netherlands Antilles
Uirveraidad dé las Antiilas NeerlancJesas

"—"a '
ta organise serie di konferensia

riba

" DESAROYO Dl KÓRSOU"
Dosente : Dr. Amado E.J. Romer
Fecha :13 -15 -18 - 20- 22 i27 diaprei 1988
Ora : 20.00 - 22.00'0r
Luga : Universidat Nashonal di Antia (JO-4)
Idioma : Papiamentu
Inskripshon : ’.15.-(studiantenan di UNA

mester mustracollegekaart.)

Porinskribinaofisinadi FESSKA, pastorie Sta.Famia, tele-
fön 623413 riba djaluna, djérasoni djabièrnè entre 09.00 -
12.00'0r di mainta.

V J
_!_______■_■__■_*«-_-----■■

GEVRAAGD
VRL. ADMINISTRATIEVE KRACHT

Vereiste:
* Havo 4 met Handelspakket.
Zonder bovengenoemde vereiste onnodig te
solliciteren.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan het buro
van dit blad, Curacao, onder no. 11.

CTC/LilTKfcl .
CURACAO TRADING CO. (N.A.) N.V.
member Van Ommeren-Ceteco groupofcompanies

CTC/LATRA is op Curagao aktief in de verkoop aan particulieren en groothandel van
bouwmaterialen, sanitair en hardware, huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, was-
machines, airconditioners, maartevens ooktelevisietoestellen, audioapparatuurenkleine
huishoudelijke apparaten. De foods afdeling distribueert haar produkten onder lokale su-
permarkets en botica's, terwijl ons reisbureau C.T.C. Travel, passages verzorgt voor za-
kenreizen en vakantietrips over de hele wereld.
In onze organisatie hebben wij twee vakatures, te weten:

SECRETARESSE
Haar taak zal bestaan uit het verzorgen van de administratie en correspondentie van een
van de commerciële afdelingen, naast een prettige werksfeer met veel afwisseling in
opdrachten, biedt dezefunktie een grote matevan zelfstandigheid waarbij uitgroei-moge-
lijkheden behoren naar een commerciële neventaak.
Kandidaten dienen een goede beheersing te hebben van de Nederlandse en Engelse taal,
terwijl kennis van Spaans tot aanbeveling strekt.
Een goede secretaresse-opleiding op executief niveau alsmede minimaal 3 jaarervaring
zijn voor een succesvolle sollicitatie een vereiste.

TECHNISCH-COMMERCIEEL
MEDEWERKER

Voor deprojekten-afdeling waar men offertes voor aanbestedingen voorbereidt en orders
van aannemers en projektontwikkelaars begeleidt, is teamverband een prioriteit. Het wis-
selendekarakter van dezeverkoopfunktie vormt een interssante uitdaging voor een com-
mercieel gerichtetechnische man diehiervoor een gedegenopleiding heeftgenoten, waar-
bij een ervaring in soortgelijke funktie duidelijk een pre is.
Goedecontactuele eigenschappen en het doorzettingsvermogen om de soms lange pro-
jektwegte bewandelen, zijn voor een kandidaat bijzonder belangrijk.

Geïnteresseerdenkunnen een eigenhandig geschreven sollicitatierichten aan deDirektievan CTC/LATRA,Postbus 3004,ondervermelding van curriculum vitaeenvergezeld vaneen recente pasfoto.
S f

EILANDGEBIED CURACAO
AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN

voor het OpenbaarKleuter- en Basisonderwijsklas 1 t/m 6 voor jongensen meisjes.
Donderdagl4aprill9BBvan9.oouurtotl2.oouurenvanl6.oouurtotlB.oouurvoordeOpenbareßasisscholen
en Kleuterscholen.

Monte Carmelo, ten oostenvan Punta Cardonweg, Weis en ten westen van deComanchestraat en Brievengat.

JOANMAURITSBASIS-EN -KLEUTERSCHOOL, van Leeuwenhoekstraat/Pater Euwenswegte MunduNobo

leerlingen wonende ten westenvan deBelvederestraat, Naniesteeg,Bajonetstraat en Sabasteeg tot een de wijk

PEDRO LUIS BRIONBASIS- EN -KLEUTERSCHOOL,Grebbelinieweg/Panoramaweg te Steenrijk, leerlingen
wonende tenoosten van de Sittardstraat/Vejpstraat en tenzuidenvan Salinaen de Caracasbaaiweg en Kustbat-

ATANACIO EMILIOGOILOBASIS EN -KLEUTERSCHOOL, St. Michielsweg/ZijwegParkweg te Julianadorp,
leerlingen wonende ten westen van de wijk Buena Vista. _.__»_„ __,
PRINS BERNHARDBASISEN -KLEUTERSCHOOL, Weis Afo, leerlingen wonende in de wijk Monte Carmelo,
ten westen van dePunta Cardonweg, Dein en ten oosten van de W. Churchillweg, Weis Afo, Suffisant.
PRINSES MARGRIETBASIS EN -KLEUTERSCHOOL, Bahamasweg te Buena Vista, leerlingen wonende ten
noorden van de La Plataweg toten metBuena Vista.
OPENBAREBASIS- EN-KLEUTERSCHOOL, te MontagneAbou, leerlingenwonendeMontagneAbou, nieuwe

ORANÜEE»ASIS- EN -KLEUTERSCHOOL,Oranjestraat, leerlingen wonendeten westenvan de Sittardstraat en
Velpstraat tot de Sint Annabaai.
JOHANVAN WALBEECKBASIS-EN -KLEUTERSCHOOL, Jasmijnweg/FranseBloemweg teMahaai, leerlin-
gen wonende ten noorden van de Caracasbaaiweg en ten oosten van de Comanchestraat.
PRINSES IRENEKLEUTERSCHOOL, Johanvan Walbeeckplein, leerlingenwonendeten noorden van deJ.B.
Gorsiraweq Arraratweg, Berg Altena, Salina en ten oosten van de Schottegatweg Oost.
J.W.TH. SCHOTBORGHBASISEN -KLEUTERSCHOOL,Tumbastraat, Koraal Specht, leerlingenwonendete
Doniinguito, Koraal Specht en omgeving. .
JS CORSEN BASIS EN -KLEUTERSCHOOL, te Brievengat, leerlingen wonende te Brievengat
MICHIELMARTINUSROMERBASIS EN -KLEUTERSCHOOL, Magadalenawegte Mahaai, leerlingen wonen-
de ten noorden van de Caracasbaaiweg en ten oosten van de Comanchestraat.
COLA DEBROTBASIS EN -KLEUTERSCHOOL, te Noord Roozendaal, leerlingenwonendete Noord Roozen-
daal Bivak HeintjeKool, Welatina, MirlaPlate, Wanapa, Noorwegen, Paradijs en Gora.
C.M.'l MADUROBASISEN -KLEUTERSCHOOL, te Stenen Koraal, leerlingenwonendete Groot Muizenberg,
SeruFortuna, StenenKoraal en Sta. Maria ten noorden van de W. Churchillweg.
OPENBARE BASIS EN -KLEUTERSCHOOL TE TERRA KORA, leerlingenwonende te TeraKoré en Banda
Abou.
Bij inschrijving van leerlingen dientovergelegd te worden: Een uittreksel uit het geboorteregisterof een trouw-

Deleerlinqenvoor dekleuterscholen moetenopdedagvan plaatsingde leeftijdvan4jaaren de leerlingenvoorde
scholen voor Basisonderwijs moeten vóór 1 oktober de leeftijd van 6 jaarhebben bereikt.

IHetHoofd van deDienst Onderwijs,
H.A. Jourdain.

■ ~n
* Efcedag
S Specialiteiten uit oriie^"
J Curacaosche keuken.
$ vandaag
i Gestoofde5 Groenteschotel> (papaya stobé)
£ morgen
£ Sopi Mondongo

TRUPIALINN_ GROOT OAV6UARWEOS.T*7tao»_

/"" De lekkerste

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie ale-
sie, nassie, bami, shrimp, special, bruine bonen, etc.
kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12 uur te
Koraal Partir kav. 87K tel.: 674103 f

TE KOOP
RO-RO-BARGE

Lengte : 35m
Breedte : 8,84 m
Holte : 2,42 m
Gross tonnage : 450.
As is where is, elk aan-
nemelijk bod.
Telefoonnr. 612712.
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