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Nieuws in vogevlucht

. WASHINGTON- Het IMF laat
Zlchniet van de wijs brengen door de
°lrust op de financiële markten als
gevolgvan het groteVS- betalings-
'ekort. Het toonde zich zelfseligszinsoptimistischover deecono-mische situatie. Tav het schulden-
Probleem handhaaft menzijn beleid,
net enige nieuwe op de in Was-
jj'igtongehouden vergadering was
Jptereen potje komt waaruit schul-
?en- landen kunnen opnemen als zij
Puiten hun schuld in financiële pro-blemen zijn gekomen.
***** °. LAGOS — Nigeria heeft 6 univer-
?'teitengeslotenen deoproep-politie
'"gezet tegen betogingen van stu-
ften tegen deprijs-verhogingvoor"*andstof,waarbij in destadJos6do-
Oenvielen.Deze stadligt in het mid-aen van het land.

*****JaETORIA — Bij bomaanslagen inJetcentrum vanPretoria zijnzeker 1
?"de en 1 gewonde gevallen. Dit ge-
arde bij een bioscoop en een win-
r*' ■De advocatenvande"6van Shar-peville" hebben heropening van het
Proces gevraagd.De beslissinghiero-ïe>"zal pas over enige weken volgen.

e 6 van Sharpeville zijn ter dood
jjeroprdeeldwegens vermeende me-
?ePÜchtigheidaan de moord op delo-
*o- burgemeester van Sharpevillein

84 tijdens ongeregeldhe-
e<i. De executie op 18 maart werd

°?der buitenlandse druk 1 maand
["'gesteld om deverdedigingdekans
J*?evenheropeningvan hetproceste

*****JERUZALEM — De 3.800 Pales-
.'Jlse onderwijzers op de westelijke

10,"daan- oever die al maanden geen,cakunnen gevenomdathet legeral-'eScholen heeft geslotenwordenmet
% gekortophun salaris.Dit isvol-

j>*hshet Israëlische leger een '"stra-
pctie tegenrelschoppers". InhetPa-
estijnse vluchtelingenkampBach
ja.i»pismen begonnenom de identi-
kits- kaarten van dePalestijnen in

tenemen. Volgens dewetmag
■*J e"zich alleenbuitenshuisbegeven
met deze kaart op zak. In de Veilig-
heidsraad spraken deVShunvetouit
.?er een resolutie waarin de schen-
j,'"g van de mensenrechten van het"Jlestijnse volk en het schieten met°^herp op weerloze Palestijnse bur-
j^swordt veroordeeld. De EG be-eurt Israels optreden in de bezette
«bieden, zo blijkt uit een officiëleerklaring.

v MANILA — Er werden 8 kik-
,*Bmannen opgepakt in Manila die
~yoortvluchtigecoupe-plegerkolo-
'JHonasan hebbengeholpenbij zijn

j"^napping van een bootwaarop hijaa>rest was.

NEW YORK-De VS- prijsindex. 0r producenten over maart steeg
7* 0,6 %, het hoogste cijfer in 11
s,.*anden. Men vermoedt dat deze
c;lJ.&ing de onzekerheidop de finan-
q 'e markten verder doettoenemen."ïvangrijke Centrale bank- inter-
v "ties hebben vrijdag de koersval

de dollarkunnen afstoppen. Na
71verliesvan 3et donderdagdaalde
J Vrijdagop de Westeuropese valu-
v '"larkten nogwelmaarhijwistbo-
a* de 1,86 gulden te sluiten; in

op 1,8620.InWallStreet
öe rfr sPrake van een licht herstel.
k

vowuow Jones index steeg met 8,28
tot 2013,93.

WENEN — Er is geen echte toe-
jjj^ringtussenOost en West moge-

>nrt" 1ee:n uroPa "metprikkeldraad
*?'n en Seneime agenten in de

tji- r"i aldusdeBritse staats- secre-
Miik e'l°rvan Buitenlandsezaken

esin van e verv°lg_ confe-
-8 "tieover deEuropese veiligheiden

(CVSE) in Wenen,
to 'ke na een pauze van 3 maandene<"d hervat.

*****„ISLAMABAD _De AfghaanseL^dent Najibullah heeft de 7 ver-
Hj ?" leiders gevraagd een einde te
van aan e oor'°gen zÜn politiekj"verzoening te steunen. Het was
tje re chtstreeks aan deverzets- lei-
-0,7 geadresseerde boodschap na dea|.?ertekeningvanhet Afghanistan-
j^toord. Het SU- persbureau Tass
dg r>r^e.kritiek op deverklaringvan
<je akistaanse president Zia waar
gk e" zei bereid te blijven de Af-
r?j*anse rebellen teblijven steunen.
Hel "** 'evert *n generaal majoor
mvi1?111611 e commandant van het

nationale V^" orps c'at toe
len °P e nakomingvan hetak-

Ho!f!iCTORIA -In de B.> hec^ttlstad Vitoria werddoor ac ETA
gedood; een andere

ga* gewond evenals een voorbij-
°P tr?6r' werden beschotentoenzij

motoren door de stadreden.

BELANGRIJK DOEL
Abu Jihadwas één van de be-

langrijkste 'doelen' binnen de
leidingvan dePLO. Hij isettelij-

ke malen aan aanslagen ont-
snapt. Het hoofdvan demilitaire
tak van 'Al-Fatah' was in 1978
het doelwit van een aanslag in
Zuid-Libanon, in 1980 in Tehe-
ran en in 1982 in de buurt van
Baalbek, inLibanon, in eenzone
waar het Syrische leger de la-
kens uitdeelt.

De PLO- vertegenwoordiger
in Parijs heeft de moord op Abu
Jihad bevestigd. Naar zeggen
van Ibrahim Souss vielen acht
mannen, die in het bezit waren
van wapens met geluidsdemper,
de woningvan Abu Jihad in Tu-
nisaan. Zij doodden zijntwee lijf-
wachten. Door verdachte gelui-
den alert gemaakt, haastte Abu
Jihad zich met zijn wapen van
zijn bureau naar de ingang van
zijn huis. Maarzijn belagers wa-
ren hem een slagvoor endoodden
hem. De moordenaars hebben de
vrouw en tweekinderen vanAbu
Jihad, die ook in de woning wa-
ren, ongemoeid gelaten, aldusSouss.IrE. nog eens

zes dagen
in bewaring

HAARLEM — De rechter-
commissaris in Haarlem be-
sloot op verzoek van het
OpenbaarMinisterie,datver-
dachte ir E. in de ontvoe-
ringszaak van Gerrit-Jan He-
ijn nog eens zes dagen in
bewaring blijft. Volgende
week wordt ir E. voorgeleid
aan de raadkamer van de
rechtbank. Die beslist dan—
zoals gebruikelijk in een be-
sloten zitting — over een ver-
dere gevangenhouding voor
een eerste termijn van dertig
dagen.

De reconstructie van de dag
van de ontvoeringheeft voor zo-
ver vrijdag bekend nog niet
plaatsgevonden. Diereconstruc
tie gebeurt formeel op verzoek
van derechter-commissaris.

Het onderzoek in de ontvoe-
ringszaak Heijn gaatmetandere
woorden steeds meerbehoren tot
hetwerkterrein van justite.Me-
de om diereden is besloten, dat
devoorlichting in dezezaak niet
meer in deeerste plaats, zoals tot
nu toe steeds het geval was,
wordt gedaan door de landelijke
woordvoerders van deRijkspoli-
tie (Geelofen Folgerts).

PALESTIJNSE OPSTAND
Souss stelde Israël ver-

antwoordelijk voor de aanslag.
Volgens dePLO- vertegenwoor-
digerzou deaanslagmogelijk sa-
menhangenmethetfeit, datAbu
Jihad binnen de PLO ver-
antwoordelijk is voor het beleid
van de door Israël bezette gebie-
den, waar de Palestijnse bevol-king in opstand is tegen het Is-raëlische bestuur. Sinds het uit-
breken van de onlusten in de-
cember zijn in de bezette gebie-
den ruim 140 Palestijnen ge-
dood. "Israelsmoordenaarshand
heeft opnieuw toegeslagen", zo
zei Souss. "Nadat zij tientallen
jongePalestijnen in de bezette
gebieden hebben gedood, vallen
zij nu hun leiders aan. Ditbeves-
tigt de wens van Israël dePales-tijnen alsvolk uit te vagen", al-dus Souss.

De Israëlische ambassadeur
in Parijs, Ovadia Soffer, noemdede beschuldigingen van Souss"onzinnig". Soffer schreef deaanslagtoe aan dissidentenbin-nen de PLO. "De PLO en zij die
onsbeschuldigen moeten in huneigenrangen zoeken", aldus Sof-
fer. De ambassadeur noemde de
moord opAbu Jihad "een gevolgvan hun scheuringen en van de
neiging van die organisatie el-
kaar onderling tevermoorden".

Abu Jihad was één van de op-richters van de Palestijnse guer-
rilla- groepering 'Al-Fatah. Sa-
menmetArafat stondAbu Jihadaanhethoofdvan demilitaire or-
ganisatie van 'Al-Assifa' (De
storm), de militaire tak van Al-Fatah. Verder leidde hij het bu-reau voor debezette gebieden en
was hij verantwoordelijk voor demilitaire activiteiten tegen Is-raël.

Na het begin van de militaireoperaties van Al-Fatah tegen Is-raël in 1965 vestigde Abu Jihadzich in Damascus, vanwaaruithij contacten onderhield met ge-
wapende commando's in Israël.Onenigheden met de Syrische
autoriteiten leidden ertoe, dathij in 1966 een maand werd ge-
vangen gezet in Damascus. Tij-
dens de juni-oorlog van 1967
nam hij deelaan aanvallen op deachterhoede van het Israëlische
leger in Galilea.

In 1970 voerde Abu Jihad het
commando over de Palestijnse
troepen tijdens de burgeroorlog
die in Jordanië uitbrak toen de
Jordaanse koning* Husayn zijn
Bedoeïnen- leger inzette om de
machtvan dePalestijnse organi-
saties in het land $u breken. De
burgeroorlog, die de geschiede-
nis inging als 'Zwarte Septem-
ber', eindigdein juli1971 methet
vertrek van de Palestijnse strij-
ders uit Jordanië.

Abu Jihadspeelde ook een be-
langrijke rol in de burgeroorlog
in Libanon, waar de Palestijnse
troepen zich hadden gevestigd
nadatzij uit Jordaniëwaren ver-
dreven. In 1982 vertrok hij met
de PLO-troepen uit Bayrut na-

dathet IsraëlischelegerLibanon
was binnengevallen en de Liba-
nese hoofdstad hadbelegerd. Hij
vestigde zich inTunis,waarheen
de PLO haar hoofdkwartier had
overgebracht.

Notaris Laclé nog steeds vast

Mr Farida Tjong-Ajong
met waarneming belast

ORANJESTAD — Bij
landsbesluit is de kandi-
daat-notaris mr Farida
Tjong-Ajong belast met de
waarnemingvan het nota-
riaat van mr Edgar Laclé,
die hangende het justitiële
onderzoek als notaris
werdgeschorst. Lacléis op
verdenkingvan verduiste-
ring aangehouden.

Dit was het resultaat van be-
sprekingen die gisteren door de
president van het Hofvan Justi-
tievan deAntillenen Aruba, mr
Jaime Saleh, op Aruba werden
gevoerd. MrFarida Tjong-Ajong
was de enigebeschikbare kandi-
daat-notaris op Aruba.

Mr Saleh sprak onder meer
met notarisLaclé en zijnkandi-
daat-notaris mr Jan Bodeker.
Ook daarna overlegdehij met de
regering. Toen werdbesloten om
geen lacune in de werkzaamhe-
denvan hetnotariskantoor te la-
ten ontstaan.

MrFaridaTjong-Ajong was de
enige op Aruba aanwezige kan-
didaat-notaris diereeds een zes
jaar lange ervaring heeft, onder
meer op Sint Maarten. Zij is de
dochter van de oud-offïcier van
Justitie en rechter mr S.H.
Tjong-Ajong, diein het verleden
ook herhaalde malen optrad als
waarnemend notarisbijafwezig-
heid van de notarissen Heufke
en Felix Thijssen.

GEEN SOEPELHEID
Westerse diplomaten in Al-

giers verklaarden dat de weige-
rachtige houding van dekapers
soepelheid tebetonenbij hetvrij-
laten van de overige gijzelaars
het de onderhandelaars erg
moeilijk maakt van wietochhun
geslepen onderhandelings- be-
kwaamheid bekend is. De auto-
riteiten op Cyprus waar de
Boeing van Kuwayt Airlines
eerder dagenlang aan de grond
heeft gestaan hebben gezegd dat
dekapers toestemming werd ge-
geven Cyprus te verlaten om
naar Algiers te vliegen omdat de
Algerijnse regering had verze-
kerd dat deoverige gijzelaars in
Algiers zoudenvrijkomen.

De Algerijnen die trots zijn op
hun image als bemiddelaars bii

enige internationale crises
dachten donderdag een
doorbraak bereikt te hebben bij
hetoverleg. Na complexe onder-
handelingen had men bereikt
dat de kapers twee gijzelaars
zouden vrijlaten. Het werd
slechts één gijzelaar en wel een
Kuwaytse bejaarde man. Het of-
ficiële Algerijnse persbureau
APS had echter al gemeld dat er
twee gijzelaars waren vrijgeko-
men en moest ditbericht intrek-
ken. "Detwee die zouden worden
vrijgelaten zijn nog aan boord",
zo meldde het.

AANSLAG VERWETEN AAN TEL AVIV
AlFatah-chefwas belast met acties binnen Israël

Militaire leider Abu
Jihad van PLO vermoord

TUNIS/KUWAYT — Abu Jihad, de tweede man van
de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) is vandaag
bij een aanslag inTunis om het leven gekomen.Ditheeft
Al-Fatah inKuwayt meegedeeld. Zeven onbekende ge-
wapende mannen drongen de woning vanAbu Jihad,
diemetzijnechte naamKhalil ElWazirheette,binnen en
vuurden eenreeks schoten op hemaf. Hijkwam om het
leven, net als twee lijfwachten. Abu Jihad was de
plaatsvervangend opperbevelhebber van de gewapen-
dekrachten van dePLO en dehoogstefunctionaris bin-
nen de PLO na Yasir Arafat. Niemand heeft zich nog
voor de aanslag verantwoordelijk gesteld.

Abu Jihadwas 53. Hij woonde
in Sidi Bousaid, een noordelijke
buitenwijk van Tunis. Naar de
hoofdstad van Tunesië was het
politieke commando van dePLO
overgeplaatst nadat Israël de
Palestijnse centrale in 1982 uit
Libanon verdreven had. Na de
actie van een Palestijns com-
mando vorige maandin Israël in
debuurtvan dekerncentrale Di-
mona hadden de Palestijnse lei-
ders in Tunis extreem strenge
veiligheids- maatregelen geno-
men omdat zij rekening hielden
met Israëlische represailles. In
oktober 1985 had de Israëlische
luchtmacht een deel van de ge-
bouwen gebombardeerd die de
Palestijnse centrale aan derand
van Tunis in gebruikhad.

DODEN IN ISRAEL
In de door Israëlbezette gebie-

den zijn vandaag hevige onlus-
ten uitgebroken na de moord op
Abu Jihad. Palestijnse zegslie-
den meldden vandaag aan het
begin van de middag, dat in de
Gazastrook al vijf Palestijnen
waren gedood tijdens botsingen
met het Israëlische leger.

DRUK OPGEVOERD
Volgens diplomaten hebben

dekapers koelbloedig enbereke-
nend optreden getoond sinds zij
de Boeingkaapten om de zeven-
tien Shi'itische geestverwante
Islamitische gedetineerden in
Kuwayt los te krijgen. Dit land
heeft dan wel een groep onder-
handelaars naar Algiers ge-
stuurd maar heeft wel duidelijk
laten weten dat men niet zal
zwichten voor dekapers. Onder-
tussenvoeren dezendepsycholo-
gische druk verder op.Zo hebben
twee gijzelaars vrijdag- middag
met deverkeers- leiding gespro-
ken en gevraagd omKuwayt te-
gemoet te komen aan de eisen
der kapers.

Kuwayt echter zegt dat er
spanningen zijnontstaan tussen
dekapers. Volgens het Kuwayt-
se persbureau KUNA zouden de
kapers die in de Iraanse stad
Mashhad - de eerste stopplaats
tijdens de kaping, aan boord
kwamen een steeds radikalere
lijn willen volgen. Aangenomen
wordt datzij wachten op aanwij-
zingen voor het vervolg van de
onderhandelingen. AldusKuna.

ISOLERINGSTECHNIEK
De kapers zouden ookklassie-

ke isolerings- technieken toe-
passen jegenshun gijzelaars, be-
doeldom hen te verwarren en el-

ke gedachte aan ontsnappen te
dwarsbomen. Zij zijn zich ook
duidelijk bewustvan de publici-
teits- waarde met al dietv- ploe-
gen in de buurt en ook nog eens
tweehonderd verslaggevers die
elkebeweging in de Boeing vol-
gen.Zij vragendan ooksteedsom
de laatst verschenen kranten
aan boord te brengen. Een diplo-
maat zei dat heter op lijkt datzij
dezaakrekken om publiciteit te
krijgen.

Op weg naar
StMaarten

Waspoeder
blijkt

cocaïne
WILLEMSTAD — Gistera-
vond heeft de douane re-
cherche een onbekende hoe-
veelheid cocaïne onderschept
die op weg was naar St.
Maarten.

De drugs is vermoedelijk
afkomstig uit Venezuela en
werd ontdektbij een controle.
In een container die officieel
zeep van het merk 'Manzana
Verde' vervoerde,werd in
plaats van zeeppoeder andere
'poeder' aangetroffen.

Dit onbekende 'wasmiddel'
bleek bij nader onderzoek
cocaïne te zijn. De container
diewaarschijnlijk met de fer-
ry op Curacao aankwam, be-
vatte goederen met bestem-
ming St. Maarten. De Doua-
ne-recherche wasvanmorgen
niet te bereiken voor bevesti-
gingvan devangst.

Eerste zending
medicijnen
naar Suriname

ORANJESTAD — Via Cu-
racao gaat zondag de eerste
zendingmedicijnen,ter waar-
devan 130.000florin naar Su-
riname.

De Sur-Medi-Ton bracht ui-
teindelijk 92.600florin op, door-
datvan de leveranciersopAruba— slecht vijf mille moest op Cu-

racao worden gekocht omdat het
niet op Aruba voorradig was —
goede prijzen werden gekregen,
kon dit bedrag worden omgezet
in 166.000florin aan medicijnen.

Ondermeer drK. Vieira reist
met de zending naar Suriname— morgen met deSLM-vlucht—
en zal met een commissie ter
plaatse zorgen, dat de medicij-
nenopplaatsen gebrachtworden
waar zij dringend nodig zijn. Na
terugkeer uit Suriname zal na-
gegaan worden aan de hand van
inlichtingen die mee terug ge-
bracht worden wat er voor het
restant bedrag van 36.000florin
nog aan medicijnen kan worden
nagezonden. In junizal Sur-
Medi-Ton — een comité dat al-
leen voor deze actie werd opge-
zicht — worden ontbonden.

Kapers bij onderhandelingen
koelbloedig en berekenend

ALGIERS—Dekapers
hetKvwaytse vliegtuigdatop
de luchthaven van Algiers
staat blijken uiterstkoelbloe-
digen berekenend op te tre-
den.Zij stellen dedoorgewin-
terdeAlgerijnse onderhande-
laars op de proef. Het gevolg
is daternog geen einde in het
zicht isvan de alelfdagen du-
rende kaping- In Kuwayt
meentmen dater onderdeka-
pers onenigheid is ontstaan.
In deloop vanvrijdaghebben
dekapers weer gedreigd met
het doden van de gijzelaars.
Vanmorgen is het overleg
weer hervat.

De kapers die nogzo'n32 gijze-
laarsinhun machthebben lieten
weten dat zij hen allemaal zou-
den doden alsKuwayt niet op
huneiseninging. Eerderhadden
zij al verzekerd datzij in Algiers
een bloedbad zouden aanrichten.
In deonderhandelingen wasvrij-
dag geen vooruitgang tebespeu-
ren. Vanmorgen gingen de on-
derhandelingen weer verder. Er
werd door de kapers ook een be-
perkte pers- conferentie aange-
kondigd voor driejournalisten.

Door Newyorkseprocureur

Suriname is boos over
drugs-beschuldigingen

PARAMARIBO — Premier
Henck Arron van Suriname
heeft Amerikaanse beschul-
digingentegengesproken dat
zijn land een voorname rol
speelt in de handel in verdo-
vende middelen en dat het
met een fors heroine- pro-
bleem kampt.

Wij fronsten dewenkbrauwen
bij de opmerkingen van de Ne-
wyorkse procureur Johnson die
een bezoek brengt aan Surina-
me. Uit onze statistieken blijkt
dat heroine niet op zo grote
schaal gebruiktwordt, aldus Ar-
ron. Johnsonheeft zijn inlichtin-
gen nietvan Surinaamse autori-
teiten, aldus Arron. Zijn minis-
ter van JustitieJulesAjodhiazal
een tweede gesprek met Johnson
voeren om éen en ander te ver-
helderen.

Johnson had eerder op een
pers- conferentie verklaard dat
Suriname een doorvoerland is
gewordenvoor drugs dieuitBoli-
via en Colombia komen en be-
stemd zijn voor Europa en de
Verenigde Staten.

In Paramarbo is boos gerea-
geerd op Johnsons beweringen.

Op de straat werdonder meer ge-
kalkt datJohnsoneen agent van
de CIA was en dathij "in plaats
van hulp (AID) AIDS naar Suri-
name heeftgebracht". Onderhet
militair bewind van Desie Bou-
tersezijneroverigenswelfuncti-
onartissen verschillende malen
beschuldigd van medewerking
aan dehandel in drugs.

Luitenant Etienne Boeren-
veen bijvoorbeeld dieeen naaste
medewerker van Bouterse was
werd in Miami veroordeeld tot
twaalf jaargevangenis- straf
omdathij schuldigwasbevonden
aan het verlenen van doortocht
via Suriname aan met cocaine
geladen vliegtuigen. Per vlucht
zouden de Surinaamse militai-
ren een miljoen dollar hebben
verdiend, zo wordtbeweerd.

WILLEMSTAD -Giste-
rochtend vond de overdracht
plaats van de eerste patrouille-
bootvoorhetKorps Politie van de
Nederlandse Antillen. Die over-
dracht werd gistermiddag luis-
ter bijgezet tijdens een hele cere-
monie op WerfdeWilde.

Het protocol werd getekend
door directeurA J 3.Koomen van
de firma Schottel BV (bouwers
van het schip), ing. F. de Beer
voorde afdelingR ijksvaartuigen
van hetMinisterie van Verkeeren
Waterstaat, ir E.J. Kool van het
Departement van Financiën en
namens deregering van de Ne-
derlandse Antillen, de waarne-
mend minister van Financiën,
FrankRozendal en minister van
JustitieDon Martina.

1 O Körsou - Aruba \\ neuHK. /Ê om/terctam/tor* 1
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Ceremonie rond politieboot



MENSEN

Zevenduizend SINAASAP-
PELS in een vijver. Beeldhou-
wer Henry Nijkamp begon met
een aparte 'performance' in het
gebouw van het Centraal Bu-
reau voor Statistiek in Voorburg
(Ned). Een maand lang zal het
fraaie oranje van de ci-
trusvruchten de vijver, in het
hart van het statistieken-
complex, opsieren. Dit onder de
titel 'Getal in hetwater. "Ik wil-
de ietsdoenmet dievijver", aldus
Nijkamp. "en omdat de mensen
die hier werken zo veel cijfers
zien dat ze het gevaar lopen te
vergeten wat er achter zit.
Achter duizendechtscheidingen
of duizend ongelukken zit bij-
voorbeeld nog een heleboel ver-
driet. Ik wil de werkelijkheid
achter een getal laten zien: si-
naasappels dus. Bovendien is
oranje een kleur die mooi af-
steekttegen het vele zwart, grijs
en wit in dit gebouw.

Poolse zeelieden hebben be-
reikt, al is het illegaal, waar elk
oost Europees land over droomt:
hetomzetten van zachte MUNT
inharde. Scheepslieden in dienst
van de staatsscheep- vaart-
maatschappijen hebben ontdekt
dat het muntstuk van 10 zloty
past in een aantal automaten in
hetWesten. De bezitters van au-
tomaten van Amsterdam tot Yo-
kohama zien Poolse zeelieden
met angst en beven komen. Zlo-
ty's wordenvoornamelijk gevon-
denin automaten diebier en co-
ca- cola verkopen. Ook in
geldwissel- automaten wordt in
grote hoeveelheden Pools geld
aangetroffen. De munt van 10
zloty lijkt op een munt van 500
yen, wat weer gelijk is aan drie
Amerikaanse dollars. Sommige
automaten geven wisselgeld in
dollars terug. Volgenseenvan de
zeelieden is dit een fantastische
manier om voor een zloty of drie
één dollar terug te krijgen. Een
dollar staat normaal gesproken
gelijkaan 400zloty.

Het boek over KRUIDEN, 'Re-
medi i kustumber di nos bieu-
nan' van Dinah Veeris is in een
tweede druk weer op de markt
verschenen. Van deeerste druk
gingen deexemplaren als warme
broodjes over de toonbank. Met
deze oplage hoopt Dinah Veeris
al diegenendiehaareerste boek
over kruiden graag wilden heb-

ben een dienst te hebben bewe-
zen. In het boek wordt op heel
overzichtelijke wijze kennisge-
maakt met de kruiden die op de
Antillenbekendzijn en regelma-
tig gebruikt worden.ln het
eerste gedeelte worden de bena-
mingen en biologische aspekten
besproken. In deel twee wordt de
toepassing van de kruiden zoals

die hier op onze eilanden ge-
schiedt, onder de loep genomen.
Hetboek zal 37.50guldenkosten
en is reeds verkrijgbaar in de
boekhandels.

De eigenaar van het Empire
State Building in New York, de
miljardair Harry Helmsley, en
zijn echtgenoteLeonazijnopver-
denking van OPLICHTING in
staat vanbeschuldiging gesteld.
Zij ontkenden bij hun eerste
voorgeleiding in New York en
werden voorwaardelijk vrijgela-
ten. Volgens de aanklacht lieten
de Helmsley's ongeveer 4 mil-
joendollarwaarmee zij hunbui-
tengoed in Greenwich lietenre-
noveren en moderniseren, door-
gaan voor zakelijke uitgaven.
Ook twee van hunfinanciële ad-
viseurs zijnbekeurd. De 80-jari-
ge Helmsley en zijnvrouw, die de
koningin van de horecawordt ge-
noemd, zijnonder derijkste men-
sen van de VS. Behalve de Emi-
pre State Building, lange tijd de
hoogste wolkenkrabber van
Manhattan, bezitten zij hotels.

'T" 'T* 'T *T* -T-

In Groningen heeft de politie
proces- verbaal opgemaakt te-
geneen 33-jarige inwoneruit die
stad. De man had ongeveer een
halfjaar geledeneen serievan 36
pornofoto's gemaakt van een
vierjarig kind. De in twee al-
bums geplakte foto's waren be-
doeld voor de porno- markt. De
man heeftbekend, aldus depoli-
tie. Volgens dedaderginghetom
een éénmalige activiteit. Hij
heeft tegenover de politie ver-
klaard met hetkind verder geen
ontuchtige handelingen te heb-
ben gepleegd. Volgens een
woordvoerder van deGroninger
gemeente- politie bestaat er tu-
sen dezezaak endekinderporno-
affaire van OudePekela geenen-
kel verband.

*****

Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder

1574— "Ben jijeen wroeg-wezen?" vroeg TornPoes verbaasd.
"Watis dat?"

De vreemde verschijning in het gatzuchtte. "Ik maak wroe-
ging", verklaarde hij bitter. "Ik moet de bezitter van dering
aan zijnwoord houden. Ikmoethetwroeg-wezen in standhou-
denen daaromben ik een wroeg-wezen. Maarhetis een snert-
baan, datverzeker ik je.Vooral wanneer een ophakker als die
Bommel dering heeft!"

"Biwens nietbeledigd teworden!"riep heerOllieboos uit de
gordijnen. Hij liet zich een eindje zakken en probeerde zijn
waardigheid te hernemen.

"Je geeft dusniet toe?" zei hetvreemde ventje hoofdschud-
dend."Bx was er al bang voor. Als ie niet toegeeft, moetje de

ring houden. Wanneer jemaar wilde bekennen, datjeeen op-
hakker bent, zou ik deringkunnen nemen en weggaanen dan
zou allesprettig zijn. Maar ja,zo gemakkelijk ishet leven niet.
Menkiest altij dhet moeilijkste. Ach ja!"

Heer Ollie stapte uit degordijnen en trok zijn jasrecht. "Ik
merk wel, dat je geen heer bent", zei hij streng. "Jij wilt mij
bangmaken, heè? Jijwiltnüj laten zeggen, datik,eenBommel,
een praatjesmaker ben! Het idee! Wat zou mijn goede vader
daar wel van gezegd hebben? 'Het woord van een Bommel is
het woord van een heer!'plachthij te zeggen.En daarhoud ik
mij aan!"

"Goed, goed", zei het vreemde ventje uit het parket "Dan
moetje diering houden. En ik moetje aan je woord houden.
Ach, ach, datzaleen moeilijke tijd worden!"

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
16 april 1988 vanaf 08.00 uur t/m 18
april 1988om 07.00uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg72, tel.: 76464;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
15april 1988vanaf 17.00 uur t/m 18
april 1988om 07.00 uur
DokterRosales-Concession, Spreekkamer:
Brievengat, tel.: 77244; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:
75611 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr.Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pablo enLuca-
sius)

DERDEDISTRICT BANDA ABAO
15 april 1988vanaf 17.00uur t/m 18
april 1988om 07.00uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:
75761 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens,Bote-
ro Duqueen Spong).

*****

De film 'March 6, 1987' van
Pirn Korver uitRotterdam is op
het internationale festival voor
industriële films dat in Hanno-
ver is gehouden in de categorie
bedrijfs- documentaires de
eerste prijs toegekend. Corver
was de enige die toestemming
kreeg debergingtefilmen van de
veerboot, Herald of Free En-
terprice, dievorigjaaroj>6 maart
bij Zeebrugge was gekapseisden
waardoor 193mensen om het le-
ven kwamen. Na enkele dagen
werd detoestemmingomgezet in
een opdracht van het ber-
gingsbedrijf Smit- Tak. De film,
werd onlangs in Den Haag voor
het eerst gedraaid voor een in
film geïnteresseerd publiek. In
Hannover kreeg een jury hem
voorgelegd, samen met 131
andereproducties.

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvande
artsenvan Bandabao(3e distrikt) kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
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 gehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewachtbellen: zuster Madu-
ro, tel.: 626267,pageboy027-360.

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 0700-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel.:

641032.
*****

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 geopendvan
08 00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

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

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel.:
89676/89808.
Punda
Plasa, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
■615545.
zondag
Otrobanda
Curagao, Breedestraat 187, tel.: 625837/
623575.
Punda
del Pueblo, Sha Caprileskade 7-A, tel.:
612444/612555.

*****
VERLOFBEGRAFENIS
16april: E.F. Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
17april: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillwegls7-E.

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 donderdagavondom
19.30uur gebouw Credit 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.

STUDIO Dl BAILE KORSOU: 20.30 uur
dansvoorstelling 'Arpita' (dansen uit Cura-
gao, Peru, Bolivia, Mexico,Paraguay, Santo
Domino, Colombia en Guatemala) en The
Crippled' (Afro ballet en modern jazz) -Centro Pro A,te.

CURAQAOSCHMUSEUM:2o.3ouurofficël
opening expositie olieverfschilderijen en
aquarellenvan Ria Houwen-VanLeeuwen-
hoekstraatz/n.

*****
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS
geopendvan 08.00-15.30 uur:

Craz - De Ruyterkade, Isa -Salina, Gas* ft 1Sorsaca, Van der Dijs - Rio Canario, O «J
word - Gasparito, Curoil -Colon, Galmei»Cerrito, Curoil-Sta. Rosa, Jansen- Sta. V-
na, Isa-Sta. Helena. L
geopend van 08.00-23.00 uur |j
Curoil - Magrietlaan.

STUDIODlBAILE KORSOU: 15.00(kin* ta
voorstelling) en 19.30 uur dansvoorstet* I
'Arpita' (dansen uit Curagao, Peru, Boli» I
Mexico, Paraguay, Santo Domino.-Cok* I
bia en Guatemala) en The Crippled' (# *ballet en modem jazz)-Centro Pro Arte.

KRESHDEDEPIKINA:IO.OO-12.00uur» fe
dermorgen (thema: 'Bishita na kas'; * I
ShirleyLuisa-Martes,sociaalwerkster)-» |
ru Founa.

MAANDAG 'DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00uurW
Costa' -S.J. j,

* * a a * U'

KERKDIENSTEN Sc
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. vj p]
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogi"* |e(Ned.). .
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur;zo» "
06.00 en 09.00uur. J Sl
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur;zon.: I<W ti
en 18.00uur. teBUENA VISTA (Birgen Milagrosa): i& v,
19.00 uur;zon.: 09.00 en 19.00uur. . 'CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): z* *19.00 uur; zon.: 08.00,17.00 (Spaans)' i
19.00uur. rj
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw vanBef ?

,
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (Ne° ''en 18.00uur. . *<JANDORET(O.L.Vrouwvan GoedeRa» 8|
zon.: 10.00en 19.00uur.HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00K<
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00m* .
zon.:oB.3o,l2.ooenl9.oouur(Ned.). _, >KORAAL SPECHT (Goede Herder): z* \19.00uurjzon.:11.00en18.O0uur. . &MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.1» \
08.30 en 19.00uur. rOTROBANDA: f
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00'19.00uur r
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, H* \(Engels) en 19.00uur. . £PIETERMAAI (kathedraal): zat: 19.00 u*
zon.: 06.00,09.00 en 19.00uur. . 'SANTA MARIA:zat.: 18.30uur;z0n.:07.0» 109.00 en 18.30uur. . \
SANTA ROSA: zat.: 18.30 uur; zon.: 07.3" .09.00 en 18.30uur.SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00uur; zod '20.00 uur. ;
SERUGRANDI(Fuik):zon.:I7.OOuur. |
SOTO: zat.: 19.00uur;zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagrad»zat.: 07.00 en 19.00uur; zon.: 08.00,10-f
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L.Vrouw van Fatima): zal
18.00 uur; zon.: 09.00 en 18.00uur.
TERA KORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat: 19.00 ut*
zon.: 08.30uur.
HULPKERK LAGOEN (H. Johannes):zon-
-10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zC1

06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zal
18.30 uur;zon.: 08.30 en 17.30uur.

*****PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur ds J. Schaap.
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur mevr. *Smith.
EMMAKERK: 09.30uur ds N.L.Smith(HOT

*****
GEREFORMEERDEKERK
(Seru Fortuna 208A) «10.00uur ds J.J. Schreuder.
(Cubaweg 100,Buena Vista) # ■- . |
09.30 uur ds J. Glas. |
(Arowakenweg 28,GrootKwartiel?
08.30 uur ds J.J. Schreuder.
17.00 uur ds J.J. Schreuder.
(Marakaweg 1,Montana/Sta. Rosa)
08.30 uur ds O.W.Bouwsma.
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30uurpreekdienst.
Emmy BertholdKleuterschool, Sufn'
sant)
zondagavond 18.00uur Papiamento
dienst. "

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

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30 Spotlights on
sports; 17.30TelefiestametTante Irma
en Tante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30CarrouselmetGonzaloCua-
les; 21.30 Estreno: «The fish that fait
Pittsburgh»; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10 vervolg Estreno; 23.00
Sluiting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Senor; 17.00
Sala dikonsierto; 17.45Wegadi Num-
ber Kórsou; 18.00Telepatria met Chin
Behilia; 19.00Alf; 19.30Modaku Mylè-
ne; 20.00 NotisieroTele-8; 20.30Shete
dia; 21.00 Dynasty; 22.00 Solid Gold
with Dionne Warwick; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
-

Tl
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ZOEKERTJES verschijnen op
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dag tussen 07.30-16.00 uur worden
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEYByMort Walker

REDEYE By Gordon BessJ
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OFFICIELEOVERDRACHT PATROÜILLE-BOOT TIJDENS GROOTSE CEREMONIE
Hoofdcommissaris: dit jaaris 'ana diprogreso'

Politie ziet toekomst
met optimisme tegemoet
WILLEMSTAD — "Het stemt ons van hetKorps Politie Ne-derlandse Antillen tot grote voldoening dat dit jaar be-

schouwdkan wordenalseen'anodeprogreso', geletop develejNannendiewordenuitgevoerd of die in voorbereidingzijn. De
eiders van hetKNPA zien danook detoekomstmetoptimisme» hetgeen inhoudtdatereen grote dosiswerklust, vi-

( B|e, volharding, kennisvan zaken, teamwork en ook incasse-
jlögs-vermogen aanwezigzal moetenzijnom aldezeprojecten, tot een goed einde te brengen in het belang van de veiligheidvan persoon en goederenin onze gemeenschap." Datwaren de
goorden vanhoofdcommissaris JohanOldenboomgistermid-
dag tijdens deplechtigheidrond deoverdrachtvan de'Polis I',
"e eerste patrouilleboot dieopCuracao arriveerde en ingezet

om illigaliteiten(zoals deinvoervan drugsen ande-
fe illegale goederen) op de wateren rondom Curacao te be-
vrijden.

Over enigemaanden zullen er
Ü?g twee andere boten komen:*én voorSaba, StEustatius en St
Jfaarten en de derde ter aanvul-
''ftg van dezeeerste die de wate-
fen rond Curacao en Bonaire tot
bewakingsgebied hebben. Met
'etproject iseenbedrag gemoeid
Van 5miljoen gulden. Dit is geen

van de Nederlandsere gering, benadrukte demissio-
nair premier Don Martina — te-
stis minister van Justitie— in
jjünspeech: de helft van het be-

"?"ag moet worden terugbetaald,
?1J het dat Nederland zeer

conditiesheeft gesteld.

STORMACHTIG
De noodzaakvoor politieboten

*erd al enkele jarengeleden on-derkend: eerdere pogingen om
project terealiseren, misluk-toft echter. Hoofdcommissarisoldenboom was gistermiddag
filosofisch en drukte dit als

y°lgt uit: "Het project van de
öouw van enige zeewaardige po-
Ptieboten voor hetKorps Politie
pederlandse Antillen heeft in de
°op der jarenzo nu en dan stor-
machtig weerontmoet waardoor
?e afronding enige tijd op zich
Jeeft moeten laten wachten,
'hans hedenverkeren wij onder
wede weersomstandigheden zo-
[*t deeerste patrouilleboot door
Je bouwer defirma Schottel aan
je regering zal worden overge-
Wen."

Oldenboom zei dat het politie-
korps steeds debehoefteheeft ge-
voeld om te beschikken over de-
gelijke, zeewaardige en goed ge-
outilleerde boten om de politie-
taak te water te kunnen uitvoe-
ren. "Een gedurfd project met
veel visie waarbij de lokale
omstandigheden en behoeften
een zeer grote rol hebben ge-
speeld. De wijde wateren rond
onze eilanden geven veel reden
tot allerlei speculaties en verha-
lenwaarbijvan zijdevan debur-
gerij opverschillende wijzewerd
aangedrongen op de aanschaf
van deboten", aldus Oldenboom.

NOODKREET
Ook premier Martina bena-

druktedatdevijfmiljoengulden,
ondanks deeconomische moeilij-
ke tijden op deNederlandse An-
tillen, zeer verantwoord is. Uit
alle hoeken van alle eilanden
van de Antillen hoort men de
noodkreet van de bevolking om
veiligheids- maatregelen zodat
men in vrijheid en vrede kan le-
ven, aldus Martina. Gezien de
grote illegaliteit in de wateren
rondom de eilanden, was het
noodzakelijk dezebeter te bevei-
ligen.

Oldenboom ging in op de vele
plannen van het politiekorps:
"De huisvestingsplannen dietij-
dens deeerste steenlegging van
de politiewacht te Barber on-
langs door de commissaris van

hetkorpsonderdeel Curacao zijn
ontvouwd, de voortgang van de
automatisering, het afronden
van de voorstellen inzake een
moderneen efficiënte communi-
catie- systeem en heden de op-
levering van de eerste patrouil-
leboot." De leiders van hetkorps
zien de toekomst dan ook opti-
mistisch tegemoet. "Wij zijn de
regering en de volksvertegen-
woordiging ook erkentelijk dat
zij tijdens de jongstebegrotings-
behandeling voor 1988 de plan-
nen hebben goedgekeurd en re-
delijke bedragen ter beschik-
king hebben gesteld om deze
plannen te realiseren."

De foto geeft een beeld
van de ceremonie 's middags
waarbij onder andere hoofdcom-
missaris Johan Oldenboom het
woord voerde.

DIENSTVERLENING
"In dit alles speelt de politie-

ambtenaar zelfde hoofdrol. Wij
zijnreeds geruimetijd bezig hetprofessionaliseren van deambtenaar op te voeren via cur-
fÜBB,en *I,hier en in het buiten-
land. Ook de organisatie zelfmoet worden aangepast terwijl
wij hopen dit jaarnog voldoende
groei te hebben van ons perso-
neelsbestand om de vele vaakniet makkelijke, uitgebreide ta-ken te kunnen volvoeren. Hoog
inonsvaandel voeren wij debeg-
rippen dienst- verlening, disci-pline en opofferings- gezind-heid."

Directeur A.P. Koomen van

SchottelNederland BV diedebo-
ten vervaardigd heeft, voerde
gistermiddag ook het woord en
wees onder andere op de nood-zaakdat debemanning deboten
met zorg behandelen. "De zorg
waarmede goed gereedschap
dient te worden omringd."
Koomen sprak zijn voldoening
uit over de prettige samenwer-
king tijdens de bouw van de pa-
trouilleboot, ondankshet feit dat
decommunicatie doordeafstand
tussen de opdrachtgever en
Schottel Nederland BV zeer
groot was.

Nederland moet salarissen voorlopig betalen

Rechter probeert Onderlinge
Hulp-kantoren te laten praten
.Willemstad — Rechter
J*W.B. de Jongprobeert On-derlingeHulpCuracaoen On-?eriinge Hulp Nederlandaan

te krijgen om deproble-men minder geëmotioneerd
pt te praten. Tot die tijd zul-
j6llgeenvan de eisen diebei-

he partijen in eenkort geding?*&r voren hebbengebracht,
worden, under-age Hulp Nederland moet

°orlopig wel de salarissenl" de allernoodzakelijkste
jpötoorkosten, zoals electra,ateren telefoon, betalen.

y *^at valt op te maken uit het
j van rechter De Jong. On-.erHnge Hulp Curasao en het
|j°ederconcern in Nederland,|Bgen al enkele weken met el-
jMroverhoop. Onderlinge Hulpi ederland heeft de overeen-
7Jüst met het Curasaose kan-

opgezegden als gevolg daar-
j. * geweigerd nog langer sala-
-8^ Ben uit te betalen. Daarop
v ?Pte de Curasaose onderne-
v ftg naar derechter waar een
J^ziening geëist werd om de,j'bissen uit te betalen, op een
Jangsom van 100.000 guldenraag dat OnderlingeHulpNe-

'and datniet doet.
DISKREDIET

(j7.°lgens Onderlinge Hulp Ne-
f 'and is Onderlinge Hulp Cu-
v Sao ernstig in gebreke geble-
&?: erzijn geen kwartaal- over-
Wten £emaakt; de premiegel-
jj ẑijnzonder toestemmingvan

Q erse bankrekeningen vanJaerlinge Hulp Nederland af-
f7aald en gestort op een eigen

een bedragvan 50.000
tJ^en is op een aparte onkos-[£~ rekening gestort; er zijn
t>elere presentiegelden aan de
ly uitbetaald danL? afgesproken en Onderlinge
Ve P Curasao heeft door het ge-
lis h

Van onjuiste interviewsaanLPe.'s Onderlinge Hulp Neder-ig 'n diskrediet gebracht.
|^J> Onderlinge Hulp Neder-
ig,,? a*s gevolg hiervan deover-

* heeft opgezegd, eiste
ItT* Partij ontruiming van het
v^ o°r op Curasao, een verbod
Vl functionarissen van On-
lifjj, lftge Hulp Curasao om het
i|6 j*elte betreden en afgiftevan

Wartaal- verslagen en

bankbescheiden
Onderlinge Hulp Curasao

klaagt erover dat er nog steeds
geenautonomie gekregen is, on-
danks verzoeken daartoe aan
Onderlinge Hulp Nederland. De
rechter zei gistermiddag in zijn
vonnis niet te kunnen beoorde-
lenof Onderlinge Hulp Neder-
land dit strevennaar autonomie
tegenhoudt of niet. De partijen
moeten zich volgens de rechter
aan deovereenkomsthouden die
in 1986werd gesloten. Op grond
daarvan heeft Onderlinge Hulp
Curasao een afhankelijke posi-
tie en moet dit kantoor ver-
antwoording aan Onderlinge
HulpNederland afleggen.

IRRITATIES
Onderlinge Hulp Curasao zou

als gevolgvan die overeenkomst
ook geenrecht hebben omgelden
op een eigen rekening over te
maken. Dat wordt door deCura-
caose directie gerechtvaardigd
door te stellen dat er overeenge-
komen was dat de premies be-
legd zouden worden. Daarmee
wordt echter voorbijgegaan, al-
dus derechter, aan hetfeit dat
het het recht is van Onderlinge
Hulp Nederland om de premies
tebeleggen. Derechter nam ove-
rigens wel aan dat Onderlinge
Hulp Curagao niet te kwader
trouwis geweest omdatzij eenen
anderop adviesvan haaraccoun-
tant heeft gedaan om een hoge
rente teverkrijgen.

De rechter heeft de indruk dat
denodige irritaties aan beide zij-
den geleid hebben tot een situa-
tiewaarbij beidepartijenniet be-
hoorlijk met elkaargepraat heb-
benen elkaar openingvanzaken

hebben gegeven. "Aan de zijde
van Onderlinge Hulp Curasaobestaat het gevoel dat Onderlin-
ge Hulp Nederland haar geen
autonomie wil geven terwijl dit
wel aan haar is toegezegd. Aande zijde van Onderlinge HulpNederland is er wantrouwen inverband met de belegging van
gelden zonder dat daarover methaar overleg is gepleegd." Derechter vraagtzichafofdepartij-
en wel voldoende gedaanhebben
omhet geschilin derminnetere-
gelen. Zo lijkt de opzegging vande overeenkomst zonder een be-hoorlijke opzeggings- overeen-komst, te overhaast te zijn ge-
gaan. Rechter De Jong gaf departijen danook opdracht metel-kaar aan tafel te gaan zitten om
de misverstanden uit de weg teruimen. Daarbij benadrukte mrDe Jong dat Onderlinge HulpCurasao aan Onderlinge HulpNederland volledig opening vanzaken moet geven over het doorhaar gevoerde beleid en reke-
ningenverantwoording moetaf-leggenover degedeponeerde gel-denen wanneer deze aan Onder-linge Hulp Nederland ter be-schikking kunnen worden ge-
steld.

Op 29april wordt dezaak danvoortgezet, danwil derechter ho-ren hoever, de partijen gekomen
zijn. Tevens wil derechter danexact van partijen horen wan-neer de diversebankrekeningen
zijn geopend, op wiens naam en
wie tekenings-bevoegdzijn. On-derlinge Hulp Nederland moet
tot die tijd in iedergeval de sala-
rissen en de noodzakelijkste'
kantoorkosten betalen.

BETER PRODUKT
Deze reorganisatie van de Gi-

ro heeft tot doel dat het verwer-
kings- proces en het bestaande
produkt verbeterd wordt. Met
het oog hierop zal de Giro gega-
randeerde betaal- kaarten en
uniforme accept- girokaarten
uitgeven. De streefdatum voor
deverzelfstandiging van deGiro
en de invoerringvan het nieuwe
produkt is gesteld op 1 januari
1989. Met deze veranderingen
wil de Giro meer rekening- hou-
derskrijgen. Tevenswordtereen"nieuwe tarieven- structuur op-
gezet, waardoor de Giro concur-

rerend wordt ten opzichtevan de
banken.

In hetkader van de privatise-
ring van deze dienstwordt de Gi-
ro geadviseerd door dezelfde
twee Nederlandse deskundigen,
F.J. van der Burg en J. Lugten-
burg, van de Postbank. Tijdens
een verblijf van twee weken vo-
rig jaarop Curasao hebbenzij de
reorganisatie van de Giro reeds
helpen voorbereiden. Sedert 1
april zijn zij wederom op het ei-
land, waarzij in hetkadervan de
technische hulp en bijstand uit
Nederland deGirodienstassiste-
ren. Gedurende zes maanden
zullen zij als adviseurs ter be-
schikkingzijn.

Het voormalige hoofd van de
Giro, Sorel, heeft, zo benadrukt
Suriel, in tegenstelling tot dege-
ruchten vrijwillig ontslag geno-
men. Sorel is thans hoofd van de
financiële werkgroep die het he-
le proces begeleidt.

Giro wordt bank
WILLEMSTAD -Perl ja-

nuari 1989 wordt de Giro-
dienst een bank. Per die da-
tum wordt de Giro een over-
heids N.V., waarbij vele
dienstverleningenvan dehui-
dige instelling verzelfstan-
digd zullen worden. Tevenszullen gegarandeerdebetaal-
kaarten en uniforme accept-
girokaarten worden uitgege-
ven. Het automatiserings-
programma is nu zo ver ge-
vorderd dat over vier maan-
den alle loketten verbonden
zullen zijn met de centrale
computer van de Giro. Daar-
naast zal het aantal loketten
worden uitgebreid, waar-
door de huidige lange
wachttijden van de klanten
aanzienlijk verminderd zul-
len worden. Oit heeft de
woordvoerder voor de Giro-
dienst, R. Suriel, gisteren
meegedeeld.

De nieuwe N.N. zal haar eigen
inkomen gaan genereren. De
aandelen zullen echter in han-
den van het Eilandgebied blij-
ven. Volgens Suriel is het auto-
matiserings- proces van de Giro
nuzovergevorderd, datover vier
maanden alle kassa's via een
speciale verbinding met de
centrale computer verbondenzullen zijn. De giro- afhandelin-
gen worden dan automatisch ge-
registreerd en ook de periode,
waarin de dagafschriften ver-
stuurdzullen worden, wordtveel
korter. De internereorganisatie
zal eveneens aan de orde worden
gesteld.

COMMENTAAR

Weg-misdadigers
DRINGEND GEWENST is het, datde politie eindelijk straf

en zonder mededogen gaat optreden tegen de overtreders
van deverkeerswet, dieelkweekeinde—en metnameop de
vrijdagavonden en -nachten — Salinja terroriseren.

Gisteravond ontstonden er wederom levensgevaarlijke
situaties tijdens wedstrijden bij derotonde te Salinja enop
de Anthony Eokkerweg. Zowel motorrijders als autobes-
tuurders maakten zich hieraan schuldig. Urenlang werden
erraces gehouden op deNieuwe Havenweg. En ditallesging
gepaard meteen oorverdovend lawaai.

Nietalleen bezorgden dezeweg-misdadigers debuurtbe-
woners een enorme geluidsoverlast, maarwat belangrijker
is: ze brachten andere — fatsoenlijke — weggebruikers in
gevaar. De branie- achtige autocoureurs schovenregelma-
tig met gillende banden dwars door de bochten en enkele
malen tnlrlen 7.ii hnnderritarhtin nrarlen rond.

I

EEN NIETSVERMOE-
DENDEvoorbijganger zou
het tafereel gistermiddag
op de Werf de Wilde wel-
licht hebben aangezien
voor een zeer, zeer be-
langrijke gebeurtenis. Al
hetceremonieel dathetpo-
litiekorps in huis heeft,
kwam in een zestien- pun-
ten tellend programma, tot
uitdrukking: met — te-
veel 'tam tam' is de pa-
trouilleboot voor depolitie
officieel overgedragen.

De gastendie gistermiddag
in 'vol ornaat', kostuum of
nette jurkaan deuitnodiging
gehoor gaven, moeten een
zucht van wanhoop hebben
geslaakt toen zij hetprogram-
ma overhandigd kregen. Cu-
rasao kende namelijk gister-
middagéén van haar wolken-
loze dagen waardoor de tem-
peratuuropWerfdeWilde on-
houdbaarwerd.

SPEL
Eén voor één werden de

'hoofdrolspelers' en allerbe-
langrijkste gastengistermid-
daghettoneel opgeleid. Daar-
na begon het 'spel': de
volksliederen werden — be-
hoorlijk vals — gespeeld
waarna directeur Koomen
van Schottel Nederland BV,
hoofdcommissaris Olden-
boom en demissionair pre-
mier Martinaeen speech hiel-
den. Onder tromgeroffel
moest vervolgens de Neder-
landse vlag op de patrouille-
boot gestreken en de Antilli-
aansevlag gehesen worden.

Toen commissaris Fred
Wiel van hetkorps politicCu-
rasao vervolgens aanboord de
motoren startte, werd de
overdracht symbolisch
kracht bijgezet door het loei-
en van de sirene. Dat liep uit
op een oorverdovend lawaai. want de twee loodsboten die
voor dekade lagen, vielen bij
in het geloei en leken daar
steeds meerplezier in te krij-
gen. Toen hetvoor de loodsbo-
ten seinwas om waterte spui-

d
recntvaarüigü is. Aange-
naam voor de gasten was het
in ieder geval niet, maar bui-
ten datmoethet functioneren
van de patrouille- boten nog
bewezen worden. Uiteraard
gaat het om een investering
vanvijfmiljoen guldenen een
project waar jarenlang op is
gewacht, maar devertoning
van gistermiddag leek meer
op een goedkope reclames-
tunt van de politie.

Ondertussen worden er
veel vragen gezetbij de prak-
tijk- resultaten van de pa-
trouille- boten. De motoren
van deze boten zouden uniek
zijn op het eiland en er wordt
getwijfeld aan de deskundig-
heidvan debemanning om ze
terepareren en onderhouden.
Ook wordt getwijfeld aan de
deskundigheid van de be-
manning om de boten te
besturen. Zo zijn er meer
vraagtekens in dekantlijn te
plaatsen. Voorlopig kijkt ie-
dereen hoopvol uit naar de
eerste vruchten die de pa-
trouille- boten afwerpen.

Pas alsblijkt dat de drugs-
invoer en doorvoer,en andere
illegale activiteiten, dank zij
deze— dure —boten bestre-
denkunnen worden en ditbij-
draagt tot een beter leefkli-
maat op de eilanden, is groot
feest opzijnplaats.

IQpitmt'H
"Bum

i.v.m. Privé Party
zijn wij vanavond
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Hoofdprijs
Lotto naar
zestig mille

ORANJESTAD—Geen der
inzenders bleek gisteravond
bij de Lotto- trekking de vier
goede nummers — 17-1-28-26— te hebben geraden, zodat
deeerste prijs in depot blijft,
waardoor volgende week de
eerste prijs ruim zestigdui-
zend florin wordt.

In hetnieuwesysteem, dat gis-
teravond van kracht werd, kon-
den de inzenders met het joker-
nummer detweede prijswinnen.
De 'joker' werd 14, zodat gewon-
nen kon worden met drie van de
vier getrokken nummers met 14
als joker. Drie inzenders bleken
hierbij gelukkigenontvanger ie-
der 1.638,10 florin van de
4.914,30 florin die hiervoor be-
schikbaar was. Voor de derde
prijs — drie nummers goed —zijn er 56 deelnemers, die ieder
65,85 florin kunnen ontvangen.

JazzLatin musicfestival-commissie

gaat op pad
ORANJESTAD-De leden

van de commissie Internatio-
nale Jazz/Latin Music Festi-
val Arubabegonnen gisteren
aaneen seriebezoeken aan de
verschillende hoofden van
diensten.

Dit om hen persoonlijk op de
hoogte te stellenvan dit evene-
ment — gedurende demaand ju-
ni —enom medewerkingte vra-
gen. Het eerste bezoek was aan
de commissaris van politie, Ro-
land Peterson, met wie gespro-
ken werd over de verschillende
benodigde vergunningen alsme-
deveiligheids- serviceaan debe-
zoekende artiesten. Het is debe-
doeling, dat hetKorps Politie ie-
mand aanwijst voor een functie
in decommissie.

Uitgifte schatkistpromessen

ORANJESTAD — De rege-
ring zal maandagvia deCentra-
le Bank vanAruba deuitgiftebe-
kend maken van achttien mil-
joen florin aan schatkist- pro-
messen. De dag van uitgifte is
vrijdag 22 april 1988 en dever-
valdag is 22juli 1988. Dit deelde
de president van de Centrale
BankvanAruba, AnthonyWilli-
ams, vrijdag mee.

Sportuitwisseling met Venezuela
Tennis El Dorado-Essoclub

SEROE COLORADO —Een groep van 32 tennisspe-
lers van El Dorado Country
ClubuitCaracas isvanafvan-
daag tot en met dinsdag de
gastvan ArubaEssoclub.

Zaterdag en zondag zullen op
de Essobanen te Seroe Colorado
tenniswedstrijden worden ge-
speeld tussen El Dorado enEsso-
club. Deze sportuitwisseling
wordt morgenochtend om negen
uur officieel geopend met de

eerste service door de minister
van Sportzaken, Watty Vos. De
service zal geretourneerd wor-
dendoorveteraan sporterMateo
Reyes, aan wie deze sportuit-
wisseling opdragen wordt.

De wedstrijden Esso -El Dora-
do zijn zaterdag van negen tot
twaalfuur 's morgens en 's mid-
dags van drie uur totelfuur 's a-
vonds. Zondag zal worden ge-
speeld van negen uur's morgens
tot negen uur 's avonds, waarna
de prijsuitreiking volgt.

Beklaagde:politiecellen niet goed bewaakt

Voor drugsbezit en
handel: eis 2,5 jaar
ORANJESTAD- Twee

jaaren zes maanden eiste de
officier tegen verdachte S.E.,
dieeind vorig jaarmetverdo-
vende middelen door depoli-
tie werd aangehouden. De
rechter zal op6mei aanstaan-
deindezezaak vonniswijzen.

Verdachte, diezonderverdedi-
ger voor de groene tafel ver-
scheen, gaf de wens te kennen
dat hij zonder verdediger zijn
zaak wildevoortzetten. De man
werd aangehouden toen de poli-
tie zag, dathij een luficersdoosje
weggooide, waarin diverse pa-
piertjes met 3,2 gramdrugs wer-

den gevonden. Hij was ook een
van de verdachte die uit de poli-
tiecel te San Nicolas wist te ont-
snappen.

De verdachte vertelde de
rechter daarover dat in feite zij
nietontsnapt waren,maardatde
politie de cellen niet goed be-
waakte. Hij ontkende ook ten
stelligste, dat de politie drugs in
zijnbezit had gevonden.

De officier vond, dat bewezen
was dat verdachte zich aan han-
del in verdovende middelen had
schuldig gemaakt, niet alleen
doorhet lucifersdoosje, maarook
nog twee getuigen- verkla-
ringen.

Ondanks ARA-oproep tot boycot

Veel belangstelling
dragrace-vergadering
BRAZIL — Voor de ver-

gadering, die de organisato-
ren van de dragraces op Ko-
ninginnedag en Arbeidsdag
in Buurtcentrum Brazil bij-
een hadden geroepen, be-
stond grote belangstelling.

Zoals bekend worden deze
dragraces georganiseerd door de
baseballteam Lucor Jewellers
en Rockets en heeft het bestuur
van de Aruba Racing Associati-

on (ARA) zich hiervangedistan-
tieerd. De ARA had de leden op-
geroepen de vergadering in
Buurtcentrum Brazil niet bij te
wonen. De dragracers hadden
zich aan deze oproep niet ge-
stoord omdat uiteindelijk zij en
niet de ARA eigenaar van hun
autozijn. Slechtsvijfprocentvan
de dragracerswas zonderopgaaf
vanredenen afwezig. Tijdens de
vergadering stelde de auto- ei-
genaren zeer duidelijk, dat zij
eind van de maand wel degelijk
aan de wedstrijden te Palo Mar-
ga zullen deelnemen.

De organisatoren, Lucor/Roc-
kets, brachten dankaan dedrag-
racers voor hun deelname en het
in hen gestelde vertrouwen. In
verband met de viering van de
vijftigste verjaardag van konin-
ginBeatrixheeft deregering van
Aruba — op verzoek van de
Oranje VerenigingAruba—een
'Beatrix-beker' beschikbaar ge-
steld voor de beste Arubaanse
prestaties tijdens de komende
dragraces.

ORANJESTAD — The Inter-
national School of Aruba zal in
het schooljaar 1988/1989 een
volle curriculum geven voor
leerlingen van 'pre-
kindergarten' tot de twaalfde
klas, van eenAmerikaanse High
School. Dinsdag 26 april wordt
voor alle geïnteresseerde ouders
een informatie- avond gehou-
den, waarbij men kennis kanmaken met het bestuur en
leerkrachtenenvragenkan stel-
len. Deze informatie- avond be-
gintom halfacht in deNationale
Bibliotheek.

Esso Petrolera
denkt aan ultra
modern pompstation

ORANJESTAD —De direc-
tie van Esso Petrolera heeft
afgelopen week met de hou-
ders van pompstations op
Aruba vergaderd om zijn
plannen voor detoekomst ui-
teen te zetten.

Tijdens de besprekingen ont-
kende de directeurvan Esso Pe-
trolera, Victor Juliao, ten stel-
ligste de berichten, datEsso Pe-
trolera zelf al zijn stations wil
gaan beheren.

Wel zouden onderhandelin-
gen gevoerd worden, zo vertelde
de voorzitter van de Vereniging
van pomphouders, Reggy Odu-
ber, door Esso Petrolero om een
der stations Beneden de brug,
zelf tegaan beheren. Dit station
zou tot een ultra modern Essos-
tation worden uitgebouwd. De
andere stations worden opgek-
napt. Oduber stelde, dat de
pomphouders begrip hebben
voor deplannen van Esso Petro-
lera.

ORANJESTAD — Op het
Mercurius- voetbalveld
(naast het Marlboro Tennis-
park) wordt dit weekeinde
een aantal voetbal- wedstrij-
den gespeeld tussen de Cara-
cas SportClub, uitVenezuela,
en lokale ploegen.

Vandaagom halfvier wordt de
eerste wedstrijd gespeeld tussen
La Fama Finance en Caracas
Sport Club. Omvijfuur volgt de
ontmoetingtussen deveteranen
van Mercurius en die van Cara-
cas SportClub.

Morgenochtend om half tien
bindtRCA/Arends Construction
destrijd aantegen Caracas Sport
Club en om elf uur komen deve-
teranen vanRoma en dievan Ca-
racas Sport Club tegen elkaar
uit.

ORANJESTAD - Vier jour-
nalisten uitDuitslandenOosten-
rijk verblijven momenteel op
Aruba nadatzij hier toe uitgeno-
digd werden doorRita Morozow,
de toerisme- vertegenwoor-
digster van Aruba in Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland. De
vier journalisten zijn: Jürgen
Hoffman('Manager), Helga To-
maschtik ('Trend'), Brigitte
Hentschke ('lncentive-Journal')
en GesmeFroese ('Petra').Defoto
toont hen samen met vertegen-
woordigers van hotels en toeris-
tenbureau na een brunch in het
MancheboBeachResort.

Zevenduizend SINAASAP-
PELS in een vijver. Beeldhou-
wer Henry Nijkamp begon met
een aparte 'performance' in het
gebouwvan het Centraal Bu-
reau voor Statistiek in Voorburg
(Ned). Een maand lang zal het
fraaie oranje van de ci-
trusvruchten de vijver, in hel
hart van het statistieken
complex, opsieren. Dit onder d<
titel 'Getal in het water. "Ik wil
de ietsdoen met die vijver", aldu
Nijkamp. "en omdat de mensei
die hier werken zo veel cijfer:
zien dat ze het gevaar lopen t«
vergeten wat er achter zit
Achter duizend echtscheidinger
of duizend ongelukken zit bij
voorbeeld nog een heleboel ver
driet. Ik wil de werkelijkhek
achter een getal laten zien: si
naasappels dus. Bovendien i;
oranje een kleur die mooi af
steekt tegen hetvele zwart, grij.
en wit in dit gebouw.

Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarder bij het Gerecht op
Aruba, van de 13deapril 1988-waarvaneen afschrift is gelatenaan deE.A.
Heer Officier van Jusitieop Aruba, is ten verzoeke van: JOHN ARNOLD
ARRINDELL, wonende op Aruba;

OPGEROEPEN:
MAMERTA VENTURA, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Aruba
ofin de NederlandseAntillen-om op woensdag,21 september 1988-, des
voormiddagsom08.30 uurterterechtzittingvan hetGerecht inEersteAan-
leg van Aruba tenRaadhuize te Oranjestad teverschijnen, teneinde op de
doorrequirant tegen haar ingesteldevordering te antwoorden.

N.E. Hart, deurwaarder.

;

Bet Bestuur van de
STICHTING PROTESTANTS

CHRISTELIJK ONDERWIJS ARUBA
vraagtper 1 augustus 1988

een LEERKRACHT MAVO W
voor devakken IKSKV*1.?6 ""'ofSCHEIKUNDE en of

ENGELS

met andere vakkenkan een v.b. worden gevormd.

Vereisten: Volledig bevoegdonderwijzeren bevoegdheid
voor bovengenoemde vakken

Sollicitanten dienen belijdend- ofdooplid van enig Protes-
tantsKerkgenootschap te zijn.
Sollicitaties met vermelding van curriculum vitae,
godsdienst, akten, referenties etc. binnen twee weken na
verschijnen van de advertentie aan het Bestuur SPCOA,
P.0.8. 389, San Nicolas, Aruba.
v7——^-w

TE KOOP
EIGENDOMS TERREIN met hierop twee typische

Arubaanse huizen en een Supermarket"
"JUDELLA" genaamd.

Het terrein en de gebouwen liggen tussen
Olde Barneveldstraat, Kerkstraat en Blauwe steeg.

Voor nadere informaties
kunt U tijdens kantooruren contact opnemen met

ELPN.V., Tel: 26449

ENTERTAINMENT
w TSte^jÉÉfe. AanstaandezorJcla9deinternationa|e artiest1 I?*^ treedt op in Club Visage

| I^2/ SERGIOPEREZ

I l.g. smith Blvd. Go/pore PïSÏA
$ Oranjestad, Aruba. yüSS^BK?I Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541
$ van Aruba. Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.
| /m\^k\ GOLDEN TULIP$ m W ifAJI ARUBA CARIBBEAN» VNrV RESORT & CASINO
& Floating Restaurant proudly presents:

I Ös(i JOHNNYPORAZZO
I wider directieLeny &Eduardo Ace by Stacey Marks and our
$ *;,lIS- . „ ... swinging House-band Ferrari.X Open: 11.00- middernacht da||y curtain time 10.30 p.m.I Happy Hour. 6.00-8.00 Taly except Mondays X
ft Wever. r '& ZakenlunChaS: 0.3. Club open from 9:00 p.m. till 2:00 a.m."J Maeei RamAS An Vataa Via Cover charge show-time$7.50 min. 2 drinks| WaSSI names en Verse VIS. | For reservations please call 33555

I Gezellige sfeer, goedeservice .I vindt U in Wijverwachten Uvoor lunchI RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
Pw-wO (6.00-7.00) of dinner (18.00-

S CMTBÏP3Im®M Telefoon 22977 of 27833.

| h^L Restaurant Waning Djawa

1 WWW3^tpW# Boerhaavestraat4
| bar JiV&Füimmt TeL: 33928

I Het Restaurant met
| Indonesischeallures, zonder pretenties.

I Boulevard Theatre
I II

| Fri. thru Thu.
$ Fri. thru Thu. at 8.45» at 8.15I 'FATAL| «LOVE ON THE RUN' ATTRACTION'

I drama 18 yrs drama 18 yrs.
» Fri. & Sat. c. ,„,!„„

I slduction- 'ROBIN hood-

I sex-movie 18yrs. { all ages

I Drive - In
$ Fri. & Sat.« at 8.30 & 12.00| Sunday at 9.00 Wed*Jhu'

Mon.&Tue. at 8.30 atB-3°

I 'ROBOCOP' 'LA BAMBA'
I sci.ficl4yrs musical 14yrs

Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij het Gerecht op
Aruba van de 13deapril 1988- waarvaneen afschrift is gelalenaan deE.A.
Heer Officier van Justitie op Aruba, die het origineelvoor GEZIEN heeft
getekend, is aan: LUISA MILAGROS DE LA CRUZ, zonder bekende
hoofd- of werkelijk verblijf op Aruba of elders;

BETEKEND:
een grossevan hetvonnis van woensdag, 16 maart 1988,waarbij ten ver-
zoeke van: RUDOLF DANIA, wonende opAruba -, de echtscheiding is
uitgesproken, tussen partijen op 24 februari 1976te Santo Domingo, Do-
minikaanse Republiek met elkander gehuwd.

N.E. Hart, deurwaarder.

vMoogp^yigANV7

I ROCK & ROLL
d MUSIC 3
tri door s
| WILLEM SMIT >
o! zondagmiddag in 3
|| mn-90 >
col via Canal 90 j</>

fËXASFÜiRN

BEKENDMAKING BEKENDMAKING
.«■■ b kio,nnH«.h»i,«nHrfo( Wij maken hieronderbekend datSffi",! ons spaarbankboek nummersonsspaarbankboeknummerA- O-60254en G-60260als verlo-nlSl6 aS Ve ° P 9ren zijn opgegeven.
¥a~Z..~a „» h»H«.n »i n« Eén maand na heden zal ge-
Eén maand na heden zal ge- noemd boekalsverlorenwordennoemdboekalsverlorenworden "erklaard en daarvoor in de

SSL'S! SJSSKSfi Pj-»" —■-—«
afgegeven. BANK N.V.V ARUBA BANK N.V.y V^ J

REGERING VAN ARUBA
De Directeur Onderwijs maakt hierbij bekend dat ingaande 1 au-
gustus 1988aandeopenbare schoolvoor Middelbaar Administra-
tiefOnderwijs te Oranjestad

2LERAREN
benoemd kunnen worden, namelijk in devakken Economie en
Spaans.
Zij die voor deze betrekkingen in aanmerking wensen te komen
moeten aan devolgende eisen voldoen:
A. Economie

In het bezit zijn van een eerste graadsbevoegdheid voor
ditvak.

B. Spaans
In het bezit zijn van deakte Spaans M.O.

Voorbeide vacatures is ervaring zeergewenst.
Sollicitatiesbinnen2 weken naverschijning van deze advertentie
te richten aan de Minister van Welzijnszaken.

ÉDe Direktie Luchtvaart roept hierbij sollici-
tantenop diebelangstelling hebben om decursus

LUCHTVERKEERSLEIDER
te volgen.
Deze cursus zal in Caracas, Venezuela, aanvangen op maandag
25 april a.s.
Belangstellenden dienen aan devolgende eisen te voldoen:
1.Men moet reeds ambtenaarzijn;
2. Men moet in het bezit zijn van de HAVO-

diploma met een wiskundepakket of een
gelijkwaardige opleiding hebben genoten;

3. Men moet tenminste 18 jaaroud zijn;
4. Men zal met goed gevolg devolgende tes-

ten moeten ondergaan:
a. geschiktheidstest;
b. psychotechnische keuring;
c. vliegmedischekeuring.

Degenen diemenen in aanmerking tekomen voor dezeopleiding
en belangstelling hebben om in detoekomst als luchtverkeerslei-
der te worden tewerkgesteld, kunnen solliciteren door PER-
SOONLIJK een sollicitatiebrief met decopiën van debehaalde
diploma's en cijferlijsten af te geven aan:

deheer N.A. Pieters
wnd. Direkteur Luchtvaart
Beatrix Luchthaven
Alhier.

Gelet op.de aanvangsdatum van decursus en medegelet op de
testen die menzal moetenondergaan, isdeuiterlijke sollicitatieda-
tum vastgesteld op dinsdag, 19april 1988.

/
fe Christian 1. A. i
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----«7 Prop-Jet Aircraft i

ODUEÉfT %r dll
AVIATIOM 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:

Offtc* hours: Trt. 26975
/JKX IMuil-mmr*. 23oBo.rt JJGET THE FLYING SENSATION

V^l// FLY ODUBER AVIATION
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DOOF
Maarop deeen ofandere ma-

ffer zijn dezeeverkenners van
Tiki, deelfde groep van de

Padvinders-
j leniging (APV) net op dieeeftijdgekomen waarmoeders
:*n punthoofd van krijgen en
, aar vaders woest over wor-en: de commando's gaanaQielijk het ene oor in en het, «dere oor uit. Pasna vierkeer
Jollen door stuurman Henkreldhuis dringt het tot de jon-
*fe.ns door dat er werk aan de

lr»kel is. Vreemd genoeg

blijkt de gehoorstoornisgeheel
verdwenen te zijn als het com-
mando 'stoppen met werken en
allemaal zwemmen' gegeven
wordt.

Moedeloos zou jeer somsvan
worden, bekennen tweevan de
drie leiders onafhankelijk van
elkaar "Maar ja, hoe vermoei-
dend die jongens ook zijn, we
hebben er zelf plezier in en je
krijgt ons gek genoeg om onze
vrije zaterdag op te offeren en
met hen de natuur in te trek-
ken ofhetwater op tegaan. En
ze vinden het prachtig. Veel
foeteren, maar na een wee-

kendje kamperen komen ze
doodmoethuis met sterke ver-
halen."

Datzegt Henk Veldhuis. Als
stuurmanheefthij eenrang die
overeenkomt met de funktie
van VL'er ofwel verkennerlei-
der. Zijn meerdere is schipper
Freddy Rusch, de verken-
nersleider van groep 11. Zijn
broer, schipper Roy Rusch, is
GL'er: groepsleider. Elke za-
terdag, en soms een weekend
lang, trekken ze met jongens
van ongeveer elf tot zestien
jaarop. Vijftigprocent instruc-
tie, vijftigprocent sport en spel
is deregel. Logischerwijs vin-
den veel van de activiteiten
plaats in, op enrond het water.
Aan de welpen (de groep
jongstepadvinders, van zeven
tot ongeveertwaalf jaar)wordt
danook deeis gestelddatze vij-
fïg meter metkleren aan moe-
ten kunnen zwemmen en tien
meteronder water. De test leg-
gen ze afals ze een paarweken
bij de zeeverkenners zitten.
Dan moeten de te installeren
nieuwkomers ook het een en
andere afweten van de veilig-
heidseisen. Ze moeten de com-

passtreken kennen eneenpaar
knopen. Naeen maandjeweten
de jongensof ze willen blijven.
Alsze blijven, doenze datmees-
tal tot hun zestiende jaar. Stu-
die of andere interesses doen
velen dan afhaken,maar 'fana-
tiekelingen' keren later weer
terug en nemen de leidersposi-
ties in.Datgeldt ookvoor Henk
Veldhuis, die op zijn vijftiende
moestafhaken voor demarine,
maar nuweerterug van wegge-
weest is. "Verkennersbloed
kruipt waar het niet gaan
kan", noemt hij het.

RANGEN
Maar wat houdt het in om

zeeverkenner te zijn? Die
vraagkan hetbestbeantwoord
worden aan de hand van de ei-
sen die gesteld worden aan de
verschillende 'rangen' in het
padvindersleger. Wil een
geinstaleerde zeeverkenner
matroos derde klas worden,
dan moet hij kaart kunnen le-
zen, zijn boot kunnen onder-
houden, stokbrood kunnen
bakken, een bijdrage aan het
kampvuur- of scheepspraat-
programmakunnen leverenen
een aantal knopen, lussen en

stekenkunnen maken zoals de
slipsteek, de werpankersteek,
de achtknoop, detrompetsteek
en detimmersteek. Touwkron-
kels die zeilers en ex-
-padvinders bekend in de oren
zullenklinken. "Matroos tweede klas of
lichtmatroos, een stapje hoger,
vraagtomkennis vanhet vaar-
reglement, de roeicomman-
do's, waterkaarten lezen, het
bereiden van een warme maal-
tijd; men moet morsecodes
kunnen seinen en ontvangen,
levensreddende EHBO kun-
nen verlenen en een paar
nieuw knopen en sjorringen
kennen.

De eersteklas matroos moet
goed kunnen zeilen, een plat-
tegrond van deomgeving kun-
nen maken, meetmethodes
kunnen toepassen, zelfstandig
kunnen kamperen, over prac-
tische kennis van het weer be-
schikken en organisatiever-
mogen hebben bij het verhel-
pen van ongevallen.

VAREN
Natuurlijk wordt er regel-

matig gevaren bij de zeever-

kenners ofzijzouden hunnaam
geen eer aan doen.De Kon Tiki
groepbeschikt over een aantal
kano's, roeisloepen en zeilbo-
ten waarmee men van tijd tot
tijd het water op gaat. De lei-
dersvinden datze vakermetde
jongens het water op moeten,
maar het verslepen van debo-
ten naar het water neemt een
behoorlijk dcclvan detijd inbe-
slag. Diefstallen hebben ertoe
geleid dat deboten niet in het
water aan de steiger kunnen
liggen. Elkekeer moeten ze nu
opdewal binnen deomheining
gesleept of in het clubgebouw
opgeborgen worden. Voor de
grotere boten waarvan er een
paar gereviseerd moeten wor-
den, probeert men trailers te
vinden die in vlot tempo tot
vlakaan de waterkantgereden
kunnen worden. Ondertussen
blijft het met de financiën wel
schipperen, om in
scheepsvaarttermen teblijven.

...de districts- wedstrijden...

.zeeverkenners van degroep Kon Tikidoor JOELLABADIE

De hedendaagse padvinder valt niet te vergelijken met de
vervelende neejjes van Donald Duck

Kamperen, zeilen en zelf jebrood bakken
in een tijd van computers en McDonalds

HET LEVEN BESTAAT slechts uit clichés en stereoty-
pes moet iemand eens gezegd hebben. Dat kan best waar
?ijn, maar dat neemt niet weg dat vele daarvan bij nader
inzien wel leukkunnen zijn. Een goedvoorbeeld daarvanisde padvinderij. Onwillekeurig denkt menigeen bij datw»ord meteenaan deeindeloos vervelende neefjes van Do-
nald Duck of aan die oude grap over goedbedoelende
sPoorzoekers dieoudevrouwtjes helpen overte steken, ter-

de dameshelemaalnietnaar deoverkant van destraat
Jjoeven.Maarzoalsmenigvader(en eenenkelemoeder)kan
Jjeamen, is depadvinderij veel leuker en leerzamer dan uit
*Je grappenmakerij en de clichés naar voren komt. En in-
derdaad, na een ochtend bij de zeeverkenners doorge-
dacht te hebben,zoü menbijnawensen zijn jeugdnog eens
£ver te mogen doen om nu eindelijk te leren een goede
knoop te leggen. Een reportage van JoelLabadie.

"Op deplaatsrust, geeeeeeef
acht, richten naar rechts en af-
'ellen vanaf rechts:1>2,3,4,5,6,7,8,9.10"

Tien verkenners staan in de
houding te kijken naar de An-tilliaanse en de Nederlandsevtag die door twee jongens in
t°p wordt gehesen. Een welp
jjiepasbij deoudere groepis ge-
tornen, schuifelt half marehe-
re nd naar voren en plaatst wat
°ftwennig twee vingers in de
tocht alshij de wet derpadvin-
ders opzegt. "Ee/i padvinder is

een padvinder is trouw,een padvinder is hulpvaardig,

BPortief, broederlijk, gehoor-
?a&m, moedig, een padvinderheeft respect voor zichzelf envoor anderen..."De rest van de
Beloftegaat in dealtijd waaien-de pasaat wind verloren.

Dan de orders van de dag:
vandaag wordt het hok van de
|jkela opgeruimd en geverfd
d°or de ene groep en de anderepoep leert de nieuwkomers
?°e ze van houten stokken en
Palken een tafel moeten ma-
*en, want volgendeweek alsze
?Pkamp gaanmoeten dejonge-
"ngen het zelfkunnen.

DEPLORABEL
Gevraagdnaar demonetaire

welstand van de padvin-
dersgroep grijnst schipperRoy
breed als hij antwoordt: "De-

plorabel. Hoewel elke padvin-
dersgroep een begroting inle-
vert bij de Stichting Antilli-
aansePadvinders (voorheen de
APV- JL), blijft het sjoemelen.
Een korting hier en een stille
sponsor daar." Het clubhuis,
dateroverigensprimabijstaat,
is gebouwdvan afvalmateriaal
van Shell. De steiger is in de
avonduren in elkaar getim-
merd van een tegen een be-
scheidenprijsjeopdekop getik-
te hoeveelheid hout en beton-
nen rioleringpijpen.

Het zijn wat vernieuwingen
die er zeker toe hebben bijge-
dragen dat de zeeverkennerij
weer opbloeide. Hoewel dit on-
derdeel van de padvinderij al
ongeveer dertig jaarbestaat, is
opeen gegevenmoment deklad
gekomen in de interesse voor
de zeeverkennerij. Pas sinds
eenpaar jaariserweereen toe-
nemende belangstelling voor
de padvinderij. En dat is ook
een goede zaak zo laten ver-
schillenden mensen weten die
blij zijn dat de padvinderij de
jeugdvan de straat houdt en
wat normen aanleert. Een va-
der die vroeger ook jaren in
padvinders- tenuezijn zaterda-
gen heeft doorgebracht: "Er
wordt je wat discipline bijge-
bracht, en omdat alles in
groepsverband gaat en collegi-
aliteit een belangrijke rol
speelt, wordt je gauw aange-
sproken op je egoisme. In mijn
scoutingsperiode heb ik ge-
leerd met mensen om te gaan
en beslissingen te nemen in
groepsverband.Je leert koken,
kamperen, kortom: jezelf te
helpen. Ikvond het belangrijk
datmijn kinderen ook dekans
kregen om datte leren."

COMPUTERKINDEREN
Roy Rusch hoopt ook datve-

len het goede van depadvinde-
rij blijven inzien: "We leven in
een tijd van computer- en
McDonald- kinderen. De na-
tuur in trekken is er nauwe-
lijks meer bij. Als padvin-
dersgroep hopen we op eencre-
atieve manier positiefbezig te
zijn."

Dat daarbij dekleren niet al-
tijdschoon blijven, doeter niet
toe. Met twee auto's vol naar
Bandabao afreizen stondlaatst
op het programma. Een on-
schuldigbezoek aan een onder-
watermeer werd opgevolgd
door een moddergevecht. Suc-
ces verzekerd. Maar er is ook
tijdvoor gekke dingen, vooral

bij installatie van nieuwe zee-
verkenners. Eerst wordt een
'bewijs-je-kuhnen'- opdracht
gegeven aan de jongensdiedan
met eieren in hunbroekzonder
brokken te maken een bepaald
parcours moeten afleggen. Bij
de'inzegening'wordteen speci-
ale inwijdingsshampoo uitge-
goten over het hoofd van de
nieuwelingen, samengesteld
uit eieren, tomaten en bier dat
het schuimeffect moet verho-
gen. Daarop worden de aspi-
rant- zeeverkenners opgepaste
wijzete watergelaten. Meestal
rebeleert de groep tegen de lei-
dersdie daneveneens kopje on-
dergaan. "We proberen het zo
aantrekkelijk mogelijk te ma-
ken voor hen: zon inwij-
dingsfeest vergeten ze hun le-
ven niet meer. Maar ja, eigen-
lijkzijn we nietgoed wijs, want
als we na een weekend kampe-
ren terugkomen zijn wij nog
vermoeider dan de jongens.We
hebben echt uren nodig om bij
tekomen."

Nahet enthousiaste verhaal
van Roy Rusch is de tijd van
opbreken aangekomen. De
zwempartij wordtonderbroken
en de zeeverkenners kleden
zich snel en luidruchtig om in
hetclubgebouw.Eenkeet dieis
volgepropt met boten, kabels,

kisten, masten, roeiriemen en
spullen die na een weekend
kamperen in een hoek zijn
neergegooid.

Diekampeertocht had tema-
ken met deeenpaar weken ge-
leden gehouden districtswed-
strijden voor de acht padvin-
dersgroepen van deAPV, waar
de zeeverkenners hun be-
kwaamheid moesten tonen.
Nog lang geen winnaars zijn
het, maar bij de districtswed-
strijden van 1990maghet win-
nend team naar Nederland om
een tegenbezoek te brengen
aan Zeelandse verkenners die
enige tijd geleden Curasao be-
zochten. Hetgeenzeker een sti-
mulanszal zijn voor(nog) bete-
re prestaties.

...de installatie van een zeever-
kenner...

KLAPTAFELTJES
Groepsleider Roy Rusch

houdt het voor gezien. En in- l

specteert nog even detafel van
houten balken diezijn pupillen 'met kunst en vliegwerk in el-
kaarhebben gezet. Op onortho-
doewijze stapthij op detafel en
springt een paarkeer. Wonder
boven wonder blijft het geval
staan. "Goedgekeurd", mom-
pelt Rusch, "en dan te beden-
ken dat ze in Nederland bij de "padvindery zijn overgegaan op
klaptafeltjes."
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Onze vriendjes
EEN PAAR maanden ge-
leden heb ik jullie laten
zien, hoe honden "praten".
Ookpoezen hebbenhun ei-
gen taal. Kijk maar goed.

ZIE VOORoplossingen de
winnaar de Kinderkrant
over twee weken. Stuur je
oplossing vóór 27 april
1988 naar de Amigoe
(Scherpenheuvel z/n of
P.0.80x 577; Aruba-Nas-
saustraat 100;Bonaire - de
heerLinkels, P.0.80x 122,
Bonaire) en zet op de enve-
loppe: KINDERPUZZEL.
Winnares van de week is:

1. Hier vraagt poes om ge-
knuffeld te wlrden. ■

CharleneKraal
Montagne Abou Kavel

51

Zij ontvangt een waarde-
bon van ’.15,- van Augus-
tinusBoekhandel.

OPLOSSINGvorige keer:
HORIZONTAAL: 1. be-
zem;6. bek; 8.rk;10. de; 11.
aanslag; 12. nr; 13. ge; 14.
den; 16. worst.

VERTIKAAL: 2. eb; 3.
zeester; 4. Ek; 5. krant; 7.
wegen; 9. kar; 10. dag; 14.
do; 15. ns.

Tijdens de godsdienstles
vraagt de onderwijzer aan
Bennie: Hoeveel sacra-
menten zijn er?
Bennie: Geenenkele meer
Onderwijzer: Hoe kom je
daar bij?
Bennie: Mijn tante heeft
gisteren delaatste gehad.

KINDERPAGINA
Puzzel van de week

HORIZONTAAL: 1 par-
tijtje; 4. ijzeren voorwerp
om een schip mee vast te
leggen; 5. brandstof voor
een kachel.

VERTIKAAL: l.jon-
gensnaam; 2. deel van de
voet; 3. staat op een kerk.

Wist je
dat

GEEF JE HOND een halsband. En als je dan nog je
naam, adres en telefoonnummer erin schrijft, hoefje
nooitbang te zijn, datjehemkwijt raakt. Een penning is
nogbeter, wantdiewordtnooit onleesbaar.Het dierena-
siel kan dat voor jein orde maken. Nogeen goederaad:
schrijfniet de naam van dehond zelferin. Alshij gesto-
lenwordt, is hetbeter, datdediefzijn naamniet weet. Als
je poes een echte vogeljager is, kun je hem ook een
halsbandomdoen. Met eenbelletje!

In Antwerpen (België) is nog niet zo lang geleden een
leeuwuiteencircus ontsnapt.Er werdenploegen samen-
gesteld, diehet gevaarlijkebeest moesten zoeken, maar
zekonden hem nergens vinden.Totdat zehemin zijn ei-
genkooi ontdekten. Hij vond de vrijheid zeker toch niet
zo leuk!
De oren van eenbaby werken al vóórzijn geboorte.Men
heeft proeven met pasgeboren babies gedaan, waaruit
bleek, dat ze snellerin slaapvallenbij het geluidvan de
menselijke hartslag, datmen op een bandje opgenomen
had. Aan datgeluidwarenze vóór hun geboorte gewend!
En omdatze natuurlijkvoor de geboorteook destemvan
hun moeder het meest horen, horen ze na hun geboorte
liever vrouwelijke stemmen.

De boot van Paultje

KEN JE PAULTJE?
Hij woonde zo ver van de
stad enzijn huis stondzo
ver in de mondi, dat hij
geenenkel vriendjehad.
Maar dat vond Paultje
helemaal niet erg.
's Morgens ginghij naar
de kleuterschool. Daar
waren een heleboel
kinderen, met wie hij
kon spelen. En 's mid-
dags had hij zijn bees-
ten. Niet alleen de hond
en depoes, maarook een
heleboel speelgoed-
beesten. Een grote oli-
fant met een gat in de
rug, omdatPaultje daar
altijdop gingzitten. Een
beer, diezijn mama voor
hem gemaakt had. Een
koe zonder staart, om-
datPaultje die er in een
boze bui afgetrokken
had. Een varken en een
paard, een aap en een
uil, nogeen groteen een
kleine beer en een

bontgekleurde pape-
gaai met een grote
snavel.

Oh ja, en ook nog een
leeuw en een giraffe en
misschien nog wel meer
beesten, maar diekan ik
me niet zo gauw herin-
neren. Het waren heel
geleerde beesten, want
Paultje speelde elke dag
schooltje met ze. Hij zet-
te ze allemaal op eenrij,
de giraffe achteraan,

vanwege zijn langehals.
"Hoeveel is één en één?"
schreeuwde hij dan. En
bromde zelf met veel
gegrom: "Twee". Want
hij verstond geen speel-
goed- beestentaai en
hoorde niet, dat de
leeuw zelfal twee geroe-
pen had. Hij gafze ook
veelklappen met een li-
neaal. Maar dat vonden
de beesten helemaal
niet erg. Ze voelden er
niets van en dachten,
dat het erbij hoorde.

Soms gingen ze ook
uit rijden. Dan pakte
Paultje de kruiwagen
van zijn vader enreed ze
het erfrond. De beesten
vonden het heerlijk,
maar Paultje zwoegde
en zweette. Totdathij er
genoeg van had en de
kruiwagen met beesten
en al om liet rollen. En
toen kreeg Paultje op
zekere dag een speel-
goed-boot. Te klein om
erzelf in te zitten, maar
groot genoeg om er al
zijn speelgoed- beesten
in te zetten. Wat een
feest, toen ze met zn al-
lennaar debaai gingen!
Het was maar goed, dat
mensen geen speelgoed-
beesten- taal verston-
den, anders had Paultje
zichzelf nietkunnen ho-

—door Nel Basilio—
ren praten. Alle beesten
schreeuwden door el-
kaar, behalve degiraffe,
diebangvoorwaterwas.

En een klein muisje,
dat op het erf woonde,
kreeg zn zin om mee te
gaan, dat hij zich in het
gat in derug van de oli-
fant verstopte. Het werd
dolle pret. Paultje trok

de boot aan een touw
doorhet wateren maak-
te met één hand grote
golven, zodat de boot
wild op en neer deinde.
"Net een echte storm!"
gilde de leeuw uitgela-
ten. "Nog meer, nog
meer!" lachtendeberen,
die dol op wilde spellet-
jes waren. Maar de gi-

raffe zag een beetje
bleek om zijn snuit. En
het muisje piepte elke
keer van angst, als er
weer een plens water
over de rug van de oli-
fant sloeg. "Debootgaat
zinken!"riep hij, sprong
overboorden zwom naar
de kant. Niemand an-
dershad in de gaten, dat
de boot steeds dieper in
het water zonk.

"Ik moethulp halen",
hijgde het muisje ver-
schrikt. En hij rende, zo
nat als hij was, naar de
kaboutertjes. Ja, als de
kaboutertjes er niet ge-
weest waren! En als
Boel dehondniet net bij
hen op bezoek geweest
was!Toenkabouter Brr,
Pinkie en het muisje op
de rug van Boel bij de
baai aan kwamen,
speelde Paultje een heel
eind verder op het
stranden was deboot al-
lang vergeten. Maar de
bootwas gezonkenen al-
le beesten spartelden
hulproepend in het wa-
ter. De olifantwas al bij-
na verdronken, want al
het zaagsel spoelde uit
het gat in zijn rug. De
bontgekleurde pape-
gaai was nu alleen nog
maar groen, want alle
kleuren waren door het
water door elkaar gelo-
pen. En deberen, die al-
tijd de grootste praatjes
hadden, gilden nu ook
het hardst. Van angst!

Boel pakte het ene na

hetanderebeest aan 0$
of een lange hals ofcc"
grote snavel uit het w*'
ter en legde ze op he*
warme zand. Maar dÊ
boot gaf hij een flink^duw de zee in, zoda1
Paultje die kwijt waS;
"Wat erg voor hem',
zuchtte Pinkie. Hij bfzelf ook dolgraag zo'"
boot willen hebbefl'
"Het zou nogerger zijA» i
als al zijn beesten vef'
dronken waren", zei k*'
bouter Brr streng.

En zo gebeurde het»
dat de speelgoed- beef
ten nog Vaak schooltJe
hebbengespeelden in de
kruiwagenhebbengei?'
den. Maar als Paultje
naar de baai ging, ifPder boot, dankon hij
nergens vinden. Want
danverstopten ze zich &
het hondehok. En &
denk, dat jij hetzelf^gedaan zou nebben, a»s
jij ook zn angstig avoP'
tuur had meegemaakt-

WOORDENKWIS
LEES JE VEEL? Goed

zo, daarleer jeveelvan. En
danraad jevast weleenhe-
leboel van de volgende
woorden goed. Als je 8 tot
10 woorden goedhebt, ben
je heel goed. Als je 6 of 7
woorden goed hebt ben je
goed, maar als je5 ofmin-
der woorden goed geraden
hebt, moet je maar gauw
lid van de Jeugdbiblio-
theek worden!
1.Auteur:
a.bestuurdervan een auto
b. schrijver van eenboek
c. toneelspeler

2. Barbaar:
a. vis
b. kapper
c. iemand, diewreed is

3. Collecte:
a. onderdeel van een motor
b. inzameling voor goed
doel
c. soort eend
4. Ezel:
a. zoogdier
b. tropische vis
c. wordt door een schilder
gebruikt

5. Hoef:
a. groteboerderij
b. zit aan het been van een
paard
c. spijker

6. Vulkaan:
a. vuurspugendeberg
b. soortkachel
c. roofvogel

7. Yard:
a. dierentuin
b. Engels politiebureau
c. Engelse maat

8. Xylofoon:
a. automatische telefoon
b. auto-toeter
c. muziekinstrument
9. Unicum:
a. drank uit Spanje
b. iets enigs in zijn soort
c. het heelal

10. Tamboer:
a. trommelslager
b. boer met weinigvee
c. buitenlandse munt.

Goed kijken
OM TETEKENEN ente

schilderen heb jevan alles
nodig. Op deze tekening
staat een ding, datje daar-
voor niet kunt gebruiken.
Welk?

*#* # #

Klant: Ober, die taart
ruikt naar whisky
Ober, twee stappen achte-
ruit zettend: Nu nog, me-
neer?

Emiel doet examen t
dendzwemmen.
Zwemmeester: Leg e«
kort uit, hoe het redde
zwemmen in zijn w0
gaat.
Emiel:Eerst haaltmen'
slachtofferuit hetwatei
dan haalt men het wa
uit het slachtoffer.

Mevrouw: Dokter, ik V
niet water met mij aan
hand is. Ik heb als rus
hoofdpijn, mijn oren s'
zen, mijn hals en mijn'
doen zeer, mijn maag
van streek en ik heb«
stekendepijn in mijn V
ten. Wat mankeer ik
genlijk?
Dokter: Mevrouw, u r&
keert niets. Uhebt alle*

VERBIND de punt*
van 1 tot 6 en van 7 tot 1'

.OPLOSSING GOED $
KEN: ' .«qfll
OPLOSSING WOO^
DENKWIS

"bot ïqe '*'B'-VL *"qg '.o uo ißf ïge \yZ %

Stempie en KnertaWEET JE HET NOG?
De bergmuizen gingen op
reis, maar Stompies
vriendje Bolletje was ner-
gens te vinden. Bolletje,
die op de uitkijk had ge-
staan en dieplotseling ge-
roepen had, dat er gevaar
dreigde. Bolletje was zelf
zo bang geworden, dat hij
het op een lopen had gezet.
Het was vast een bunzing
geweest.Die was nog erger
dan de vos! Het hart
bonsde hem in dekeel, ter-
wijl hij liep, wat hij lopen
kon. Maar na een tijdje was
hij zo moe,dathijbijna niet
meer vooruit kwam. En
wathadhij eendorst!Maar
hij had geluk,want plotse-
ling kwam hij bij eenklein

vijvertje. Tjonge, dat
smaakte.

Oh oh, wat was hij
m0e.... en een slaap dat hij
had. Hijkroop in een holle-
tje onder een grote struik
en het duurde niet lang, of
hij sliep als een roos. Hij
werd wakker, omdat ie-
mand vlak bij hem heel
hard "wreewree"riep. Bol-
letje schrok zich een hoed-
je! "Help, de bunzing!"
schreeuwde hij. Zijn
snorharenpiekten wijduit
en de haren op zijn rug
stondenrecht overeind.En
toen zaghij plotseling, dat

het maar een kikker was.
"Ben jij het.... ben jij het
maar?" zuchtte hij opge-
lucht. "Ja, ik ben het",
lachte dekikker. "Heb ik je
aan het schrikken ge-
maakt?".

"Ik'dacht, datjeeenbun-
zing was", zei Bolletje.
"Maar ik was niet bang
hoor. Mijn tanden zijn
sterkgenoegenmijnklau-
wen ook. Kijk maar". Het
bergmuisje ging rechtop
zitten, trok zijn lippen op
en gebaarde woedend te-
gen een denkbeeldige vij-
and. "Ja, jijbent voor geen

kleintje vervaard, hoor,"
knikte de kikker vol be-
wondering. "Hoe oud ben
je?" "Al elfmaanden", zei
Bolletje metzijnneus in de
wind. "Oh, ikpasvijf', ver-
telde dekikker. "Kinderen
moeten er ook zijn" vond
Bolletje. "Ik denkeralover
binnenkort te trouwen".
Zo babbelden het
bergmuisje en de kikker
door.Hetduurdeniet lang,
of ze waren samen dikke
vriendjes. Bolletje de
bergmuis en Kwek de
kikker.
(wordt vervolgd)

HfflHMgfc^ S eZU SKzelllg ln el_

||§j kaar gerold ligt, is ze tevre-
den met dehele wereld.

3. Maarals ze een hogerug
en een dikke staart heeft,
kun je maar beter uit de
buurt blijven, want dan is
ze woedend!
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MONTREUX
Op de Midem, de internatio-

nale muziekmarkt in Cannes,
mochten ze eens voor vakmen-
sen uitalle delenvan dewereld
optreden. En ze waren een van
deweinige groepenuiteenniét
Engelstalig land die in
Montreux tijdens het Gouden
Roosfestival voor de camera's
mocht in het kader van het gi-
gantische rock-gala, dat de
«BC al enkele jaren in dezeZwitserse stad opneemt.

Maar toch De echte

doorbraakwilde maar nietko-
men. Eind vorig jaar werd de
single 'What a night' uitge-
bracht, bedoeld om een inter-
nationale, in elk geval een Eu-
ropese doorbrak te forceren.
Het nummer werd niet voor
niets geproduceerd door het
Britsetop-trio Stock, Aitkenen
Waterman, diezelf momenteel
op de hitparade staan met
'Packjammed'.

JAMMER
Ook al scoorde het nummer

in Nederland aardig, het be-
oogde doel werd niet bereikt.
Van buitenlandse belangstel-
ling was nauwelijks sprake.
Dat was voor de vijf dames de
definitieve aanleiding een
punt achter hun Dolly Dots-
carrière te zetten, een stap die
al langer onder het motto 'we
hebbenallesaleenkeer meege-
maakt' werd overwogen.

Bij de platenmaatschappij
heerst begrip voor datbesluit,
al vindt men het natuurlijk
jammer."Ze hebben in hun ne-
genjarige bestaan inderdaad
alles al een-keer meegemaakt.
Hun hoogtepunt is voorbij. Dan
kun je je met recht afvragen
hoelangjenogkunt doorgaan?
", aldus woordvoerster Koos
Zuydwijk.

De groep bestond oor-
spronkelijk uitzes leden. Anita
Heilkerstapte erals eerste uit.
Ze timmert als Anita redelijk
succesvol aan de weg als solo-
zangeres.

24 SINGLES
De debuut-lp van de Dolly

Dots verscheen in 1979 onder
de titel 'Dolly Dots'. Daarna
kwamen achtereenvolgens
'American dream' (1980); 'Fo-
rever' en'P.S.Weloveyou' (bei-
de '81); 'Take six' ('82); 'Dis-
play'('83); 'Live in concert', dat
werd opgenomen in Carré en
'Thirst' (beide '84); 'Attention'
('B5) en tenslotte 'The hits al-
bum' en 'Dutch treat' (beide
'86).

Het grootstesingle-succes—

er kwamen in totaal 24 singles
uit— was 'Love mejust a little
bitmore' (1983), deenigesingle
van de groep die een eerste
plaats op de hitparade haalde.
Verschillende andere singles
haalden wel de top tien, zoals
'Tell it all about boys' (79); 'He
la di la di lo' ('80); 'Leila, the
queen of Sheba', 'P.S.' en
'S.T.O.P.' (alle drie in '81). In
1982 waren heter ook drie: 'Do
you wanna wanna', 'Do wah
diddy diddy' en 'All the roses'.
De laatste top tien-hit was in
1984, 'She's a liar.

LIVE-LP
Nieuwe singles zijn er niet

meerte verwachten. Wel wil de
platen- maatschappij eind vol-
gende maandnogeen 'Greatest
hits'-lp uitbrengen. En tegen
het einde van hetjaarkomt er
een live-lp. De opnamen daar-
voor zullen worden gemaakt
tijdens het afscheids- concert,
datvermoedelijkbegin oktober
in een Amsterdamse disco-
theek zal plaats hebben.

Zakelijk gezien is het uit el-
kaar gaan goed geregeld. Zo
gaat het nietaltijd. Het uiteen-
vallen van het succes-trio Luv'
is daar een school- voorbeeld
van. Deonderlingeruzies schij-
nen daar nog steeds niet bijge-
legd te zijn. Maar deDollyDots
hebben het vaste voornemen
voor het leven vriendinnen teblijven. Rechtszaken om geld
kunnen erdaarom niet bij zijn.

Volgens het management
van de groep bestaan er geen
plannen voor solocarrières.Angela Groothuizenwil naeenlange vakantie kijken of het
mogelijk is in musicals te gaan
spelen. Patty Zomer heeft al-
leen maar een lange reis door
Europa gepland, terwijl Ria
Brieffies, Esther Oosterbeek
en SjeelKramer weliswaar al-lerlei plannetjes hebben, maarvoorlopig ook alleen maar'niets doen' in de agenda heb-ben staan.
(Uit de Gelderlander).

62 jaar
Komiek Kenneth

Williams
overleden

KENNETH WILLI-
AMS, een van de popu-
lairste komieken van
Groot- Brittannie die on-
derandere sterwas ineen
feeks "Carry 0n...", is
vrijdag op 62-jarige leef-
tijd in zijn Londense huis
overleden.

Williams vermaakte,
maar ergerde ook wel eens
met zijn platvloersheid en
sexuele toespelingen in bij-
voorbeeld radioprogram-
ma's als "Round the Hom"
en "Beyond ourKen".

Zijn schelle lach en
nichterige manier van doen
haakten hem tot een ver-
trouwd gezicht in Britse
filmkomedies.

Zijn beroemdste rollen
sPeelde hij in 28 "Carry
°n..."- films, waarin in
slapstick-stijl degevestigde
°rde op de hak genomen
Werd.

In de jaren.vijftig vormde
Williams een populair ko-
mischteammet detelevisie-komiek Tony Hancock en in

jarenzestig metderadio-humorist Kenneth Home.Hij trad bijna 20 jaarlangop
jnhet komisch radiospelle-
ye "Just a minute" op de
BBC- world Service.

Australisch kamerorkest
Wereldpremière 'Bermelong'
in stadsschouwburg Groningen
DE MUZIEK THEATER-

PRODUCTIE "Bermelong"
van de Australische compo-
nist Barry Conyngham en
diens landgenoot, theater-
maker- tekstschrijver Mur-
ray Copland, gaat op 21
april in wereldpremiere in
destadsschouwburg in Gro-
ningen. HetAustralischka-
merorkest maakt er een
tournee mee door Neder-
landengeeft toten met6 mei
in totaal twaalf voorstellin-
gen.Dit is mogelijk gemaakt
dooreen extra subsidie van
het ministerie van Cultuur
en doorsponsoring.

De produktie is gebaseerdop
het gegeven dat 200 jaar gele-
denBermelong, het stamhoofd
van deAboriginals, indebuurt
van het latere Sidney kapitein
Arthur Philips, bevelhebber

van de Britse Koioniatenvloou,
ontmoette. Conyngham enCopland, die al eerder samen
succes boekten met drie stuk-ken voor muziektheater, kozen
voor een sprookjesachtige,
licht ironiserende weergave
van deze ontmoeting.

Basis voor het libretto vor-
men de historische bronnen
van kolonisatoren. Naar ge-
voelens van de oorspronkelijke
bewoners van het werelddeel
moest worden geraden. Boven-
dien zijn er geen Aboriginals
die operazangers zijn. Daarom
verbeelden tachtig poppen en
taferelen, geschilderd door de
Australischekunstenares Mir-
ka Mora, het verhaal. Aan de
voorstelling werken onder lei-
ding van dirigent Max Mcßri-
de ook' de sopraanBeverley
Bergenen detenorThomas Ed-
monds mee.

ALGEMEEN

Dolly Dots:
The End

. VOOR DE DOLLY DOTS
is 'The End' aangebroken.
De meidengroep bestaat
nietmeer. De vijf dames heb-
ben besloten voortaan te
zwijgen. Na 1 maartrest nog
slechts één afscheids- con-
cert.

De DollyDots hebben slechts
eenkeer nummeréénop dehit-
parade gestaan, maar hebben
desondanks een aantal opmer-
kelijke wapenfeiten in hun
dagboekkunnen noteren. Wat
zou ubijvoorbeeld denken van
elf langspeelplaten? Van een
concert in Carré? Van eentele-
visieserie? Van een in Holly-
Woodgemaakte speelfilm?

En als de Nederlandse lichte
muze internationaal vertegen-
woordigd moest worden, werd
Ook heel vaak een beroep ge-
daan op de Doily Dots. Toen
Sky Channel de aandacht spe-
ciaal op Nederland richtte,
spoedden deDolly Dots- zange-
ressen zich naar Artis in
Amsterdam om uitgebreid in
beeld tekomen.

De DollyDots toenze nogopvol- bleven dames hebben besloten Dolly Dot te zetten,
te sterkte waren. De vijfoverge- eenpunt achterhun bestaan als

OVERSCHAT
Hij geeft toe dat hij het

vermogen van mensen om
tussen deregels doortekun-
nen lezen, iets heeft over-
schat. "Nu ben ik vollediger
in mijn uitlatingen. Wat nu
naar buitenkomt, heeft veel
meer met mij te maken dan
voorheen. Omdatik geen zin
meer heb om mijn grenzen
steeds geweld aan te doen
om begrijpelijk te blijven".

Hij blijft er wel alert op,
dat hij de mensen niet ver-
veelt met vakjargon. "Dat
betekent dat ik wel reke-
ning hou met wat ik zeg. Je
kunt je ook afvragen in hoe-
verre ik van de mensenkan
verwachten dat ze me snap-
pen. Je moet dan zoeken
naar een vorm. Als je maar
consequent bent in je aan-
pak, danbeginnen ze het op
een gegeven moment wel te
doorzien. Methetgevolg dat
tegen detijd dathet jezelfde
strot uit komt, de mensen
het beginnen leuk te
vinden".

Tochheefthij metzijn mu-
ziek gekozen voor een ui-
tingsvorm, waarin het cli-
ché hoogtij viert. Herman:
"Tegenwoordig vooral. Het
streven in de huidige mu-
ziek is het door decomputer
berekende algemeengemid-
delde. Schijterigheid staat
in het vaandel. Maar er zijn
toch altijd weerverschijnse-
len die dat doorbreken, die
het echte succes zijn. Ikvind

Prince een heel goed voor-
beeld. Ik vind hem het le-
vende bewijs vanhoehetwel
moet. Prince is wel verras-
send enonvoorstelbaar. Dat
geeft hoop, zon man. Af en
toe staat er een op die dat
kan.

INTEGER
Op devraagof jein demu-

ziek iets kunt bereiken door
integer te blijven, zegt hij:
"Integriteit, datkan je ook
vertalen als gebakken zit-
ten aan hetzelfde. Jekunt
integer zijn in de zin dat je
stijl handhaaft en niet met
alle winden meewaait. Ik
denk dat als je muziek
maakt en misschien is het
wel met alles waar je iets
mee wilt bereiken, datje op
deeerste plaats moetzorgen
datje herkenbaar bent.
Wanneer Ray Charles gaat
zingen ofFrank Sinatra of
JohnnyRotten, dan weetje:
hij is het. Als je dat voor el-
kaar hebt als kunstenaar,
dan heb je je belangrijkste
resultaat bereikt. Als je dat
neergezet hebt dan hebjeje-
zelf toch al enigszins losge-
maakt van een trend, van
wat in demode is.Dan ben je
een op zichzelf staand feno-
meen".

Tot de weinige nieuwko-
mers die zn goedkeuring
kunnen wegdragenbehoren
Terence Trent DArby en
Simply Red. Hij verwacht
van muziek dathet puur is,
dat het een authentiek
sfeertje heeft. Of het moet
echt zijn, zoals de Beastie
Boys. Die groepvindt hij als
verschijnsel interessant.
Maar Madonna kan hij niet
begrijpen.

MADONNA
"Ik vind Madonna zo

vreselijk vervelend. Ik kan
datniet vatten. George Mi-
chael ook niet. En dan zijn
uiterlijk. Hij zieter uitalsde
eerste de beste Spaanse va-

kantie- ganger. Daar begint
het al mee. Bij bepaalde mu-
ziek weet je een seconde la-
ter al niet meer hoe het nou
ging. Madonna is voor mij de
Queen van de middle of the
road, van de pijnloze mu-
ziek. Dat is het tegengestel-
devan wat ik leuk vind".

Herman Brood: Huidige muziek streeft naar
door computer berekend gemiddelde

"Vaderschap is enorme
kruiwagen met geluk"

WAT JE HERMAN
BROOD ook zou kunnen
verwijten, in elk geval
niet dat hij stilzit. In een
Amsterdamse galerie
hangen schilderijen van
hem. Bij de Bezige Bij is
een gedichtenbundel van
zijn hand verschenen,
Zoon van alle moeders'
getiteld. Bij CBS komt op
korte termijn een nieuwe
(Hermans elfde) lp uit,
'Yada! Yada!' geheten.
Als voorproefje ver-
schijnt de single 'Sleep-
ingbird', waarvoor Her-
man zelf op een electro-
nische tekentafel een vi-deoclip maakte. 'Sleep-
ingbird' vertelt het ver-
haal van een eenzame
desperado, die zn eigen
werkelijkheid schept
zonder zich te bekomme-
ren om de normen en de
waardenvan degevestig-
de maatschappij. Boven-
dien bereidt Herman
Brood een uitgebreide
tourneevoor.

Herman Brood leidt te-
genwoordig vier levens. Hij
is muzikant, dichter, schil-
deren ook nog eens vader.
Herman: "Elke minuut is er
maar een en als je die aan
het ene besteedt, gaat het
ten koste van het andere. Ik
heb duseen gebrek aan tijd.
Er komt nog bij dat het va-
derschap enorm veel plaats
in beslag neemt. Sowieso
kom ik tijd te kort. Ik pro-
beer dat op te lossen door
maar een keer in de twee
nachten te slapen".

Afgezien van het va-
derschap, vindt hij muziek
toch wel de grootste uitda-
ging. "Financieel is schilde-
ren beter. Dat hoefik niet te
delen. Muziek is echt eenbe-
drijf. Met werknemers en
vrachtwagens". De rode
draad in dit geheel is wat
hembetreft depromotievan
het fenomeen Herman
Brood. Hijkomt errond voor
uit: "Het is allemaal ter
meerdere eer en glorie van
het fenomeen Herman
Brood. Ik heb me in het ver-
leden heel vaak versimpeld
in mijnuitlatingen. Het wa-
ren vaak banaliteiten. Ei-
genlijk was het bedoeld als
een parodie op depopster, in
dehoop datiedereen datzou
begrijpen. Maar alsjedusop
een dergelijke consequente
manier jezelfsteedsversim-
pelt, dan gaan de meeste
mensen denken dat je echt
simpel bent".

VOLWASSENHEID
Nederland is allang geen

uitdaging meer voor hem.
"Absoluut niet. Het is meer
één lange plezierige feesta-
vond". Maar wat hem ver-
heugt, is het voorbij zien
trekken van de generaties.
"Alsmuzikantblijft jeophet
podium staan, maar de ge-
neraties trekken voorbij. Ik
concludeer daaruit dat het
maken van muziek je
kennelijk jong houdt. Ik
maak mezelf in ieder geval
wijs dat dathet is".

Endat is voor Hermaneen
hele aardige bijkomstig-
heid. "Erwordt altijd gesug-
gereerd dat volwassenheid
een zeer belangrijk resul-

taat is. Men streeft dusnaar
een volwassen zijn, niet we-
tende hoeerghet isomjevol-
wassen te voelen. Of
misschien voelen ze zich er
wel comfortabel bij. Men
gaat zich danvolwassen kle-
den en men gaat zich vol-
wassen gedragen. Als jehet
woord driekeer zegt, dan ge-
loofje het echt".

VADERSCHAP
Voor Herman is volwas-

senheid een van de meest
verbreide schijnsituaties.
"Mijn dochtertjekijkt tegen
me aan alstegen iemand die
het allemaal weet en alle-
maal overziet. Maar ze heeft
geen benul van mijn inner-
lijk. Zo ervaar ik dat. Ik blijf
altijd een kind, op een be-
paalde manier. Vandaar
ook de song 'Babies making
babies' op m'n nieuwe lp. Ik
denk dat als je tachtig bent,
je nog diezelfde kinderlijke
emoties kunt hebben. Alles
wat je jezelf aanleert om
naar buiten toe een bepaal-
de autoriteit uit te stralen,
datkan wel heel volwassen
lijken, maar ik geloof daar
absoluut niet in".

Hij komt terug op zn va-
derschap. Dat neemt niet
voor niets in zijn hoofd een
hele grote plaats in. "Het is
nog leuker dan ik me had
voorgesteld. Je krijgt een
herbeleving van iets wat je
kunt vergelijken met heel
erg verliefd zijn. Ik beveel
het jewarm aan, voormij is
het een enorme kruiwagen
met geluk. Het is voor mij
ook een reden om dingen te

! doen.Als jealleenbent, kun
je een onverschilligheid: hebben ten opzichte van je
eigen conditie of wat er ge-
beurt. Met in het ergste ge-
val zelfmoord als uiterste.
Dat soort dingen komen ab-
soluut niet meer bij jeop als
jeeen kind hebt".

Tochheeft hij altijdergte

gen het vaderschap opge-
zien. "Omdat ik dachtdat ik
die verantwoordelijkheid
van een kind niet aan zou
kunnen. Ik kan nauwelijks
voor mezelfzorgen, hield ik
mezelfvoor. Maar zon kind
is gewoon een kameraadje.
Een kind is echt de klap op
devuurpijl. Al het andere is
daarmee vergeleken niks".

Zijn kind geeft hem ook
meerverantwoordelijkheid.

Hij is er anders door tegen
het leven aan gaan kijken.
"Ja, Bijvoorbeeld, het hele
gedoe over de atoombomliet
me eigenlijk altijd koud,
want ik dacht daar kun je
toch niks aan veranderen en
al datgeouwehoer daarover
hoefde voor mij niet. Ik had
altijd de instelling van: als
het komt dan zien we wel.
Dat soort dingen, daarga je
heel anders over denken,
zeer anders. Ook hetgeweld.
Je wordt je veel bewuster
van het leed van ouders en
kinderen".

OPOFFEREN
Ook bij het schilderen

werkt hij met het uitstellen
van volwassenheid. Het
constant voorkomen daar-
van. "Zodra ik iets maak,
probeer ik elke tentoon-
spreiding van techniek te
voorkomen. Bij tekenen kan
dat door met je linkerhand
te tekenen alsjerechts bent.
Ik spuit bijvoorbeeld met
inkt door een injectienaald
om een structuur te maken.
Er gaat twee cc in die spuit.
Daardoor heb ik vier secon-
dentijdomeen bepaalde lijn
te maken. Dat geeft een be-
paalde agressie. Er zijn al-
lerlei methodes, waarmee ik
probeer de gladde gang van
zakentegen te houden".

Wat heeft Herman Brood
de mensheid te bieden? "Ik
probeer gewoon mijn brood
te verdienen met dingen die
ik goed ken. Dingen die ik
leuk vind omte doen. Dat is
dan mijn geluk. Dat is mijn
voordeel boven de persoon
diedingen moet doen diehij
niet leuk vindt en waarmee
hij wel geld verdient. Hij
moetzijntijdeneengedeelte
vanzijn leven opofferen, om-
dat-ie zijn kinderen te vre-
ten moet geven".

ARROGANT
Hij vindt dat hij als

kunstenaar steeds meer 'to
thepoint' komt. "Ikhoophet
in elkgeval. Ikben ereigen-
lijkzelfvan overtuigd,maar
datklinkt zo arrogant. Ik
heb met geen enkele
kunstuiting het gevoel dat
ik er al ben. Met al die vor-
menvoelikmenogindekin-
derschoenenstaan. Ookmet
muziek. Natuurlijk heb ik
wel mijn kennis opgedaan
en zijn er een paar zaken
waar je houvast aan hebt,
maar van al die uitingen
weet ik dat ik nog heel veel
moet leren. Het terrein is
onuitputtelijk".
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VERBODEN
Even leugenachtig is de stel-

lingdathetkatholieken verbo-
den was debijbel te lezen. Zelfs,
de priesters maken zich niet
drukom de bijbellezing en be-
helpen zich met een verkorte
editie; hetbrevier, aldus de do-
minee.

Het brevier is echter het da-
gelijkse gebedvan depriesters
met als belangrijke be-
standdeel depsalmen. Catholic
News tekentbij de stelling aan
dat Swaggart dichter bij de
waarheid zou zijn geweest als

hij had gezegd dat onder de
oudere generatie mensen wa-
ren die de indruk hadden dat
het verboden was de bijbel te
lezen.

Hetis welzo dathet dekatho-
lieke leer isdat debijbel alleen
niet de volledige openbaring
uitmaakt.Detraditie is eenbe-
langrijk onderdeel daarvan.Er
valtveel te zeggen over de stel-
lingen van Swaggart, aldus
aartsbisschop mgr Anthony
Pantin van Port ofSpainin zijn
wekelijksevraag en antwoordt
rubriek. Hij stelt daarbij de
vraagofmenzich eenloyaal lid
van onze Moeder dekerk kan
noemen als men de campagne
van Swaggart steunt, direct of
indirect.

Naalle onwaarheden en hal-
ve waarheden welke hij debi-
teert in zijn tv-preken.

ZUIDAFRIKA
De Catholic News zet ook

heel veel vraagtekens achter

het feit dat het deze Ameri-
kaanse tv dominee werd toe-
gestaan in Zuid-Afrika vrije-
lijk te preken en eropbezoek te
gaan. En dit terwijl andere
vooraanstaande kerkelijke
figuren die tegenstander zijn
van de apartheids- ideologie
zelfs geen visum krijgen van
Zuid-Afrika, laat staan dat zij
de kans krijgen vrijelijk hun
opvattingen te ontvouwen in
hetlandvan deapartheid. Deze
vriendelijke houding van Pre-
toria tegenover Swaggart is
veelzeggend over diens
"christelijk" opvattingen, al-
dusCatholic News.

Geen opzienbarende verklaringen te verwachten

Patriarch Jeruzalem pleit
voor referendum bezet gebied

DEN HAAG—Bij Tweede
Kamerleden groeit de be-
reidheid tot erkenning van
de PLO. In gesprekken
daarover gaat het meestal
over het tijdstip. Daarbij
wordt aan het najaar ge-
dacht,omdat ditvoorjaar de
Staat Israel veertig jaar be-
staat.

Dit zegt Wim Bartels, secre-
taris buitenland van het IKV
(Interkerkelijk Vredesbe-
raad), in een reactie op een
commentaar ("IKV omhelst de
PLO">in deIsrael-nieuwsbrief
vanhet CIDI,Centrumvoor in-
formatie en documentatie Is-
rael.

JERUZALEM — De Latijn-
sepatriarchvan Jeruzalem,
dePalestijn Michel Sabbah,
heeft zich voor een referen-
dum in de door Israel bezet-
te gebieden uitgesproken.
De Palestijnen moeten zelf
de mogelijkheid hebben
hun eigen politieke verte-
genwoordigers aan te wij-
zen, aldus mgr. Sabbah,
hoofd van demetRome ver-
bondenkatholieken in het
Midden-Oosten.

De Israëlischeregering wijst
er altijd op dat zij geen ge-

sprekspartner binnen de Pa-
lestijnse bevolking heeft.
Daarom moetzij dePalestijnen
in staat stellen dit zelf uit te
maken.Bovendien, zo voegthij
eraan toe, hebben de Palestij-
nen net zoals de Israeli's recht
op een eigen staat en op eigen
souvereiniteit.

GEEN OPLOSSING
De patriarch, die eind de-

cember door paus Johannes
Paulus IIalseerstePalestijn op
deze post werd benoemd, deed
verder een beroep op christe-
nen in de gehele wereld om te
strijden voor de rechten en de
waardigheidvan hetPalestijn-
se volk. In de veertig jaar van
hetbestaan van de Staat Israel
iser geenoplossingvoorhetPa-
lestijnse probleem gekomen,
omdat daartoe de politieke wil
ontbreekt. Het gebruikvan ge-
weldvan Israëlische zijdebiedt
volgens Sabbah geen enkele
oplossing.

Opkritiek van gelovigen dat
hij zich te voorzichtig over de
onderdrukking doorIsrael uit-
laat, zei mgr. Sabbah dat de
mensen in dit opzicht te veel
van hemverwachten. "Opzien-
barende verklaringen dienen
de zaak niet. Bovendien, mijn
opdracht is de zielzorg en niet
depolitiek", zovoegde hijeraan
toe.

Eerste zwarte aartsbisschop van VS:

Benoeming is signaal
voor zwarte katholieken

WASHINGTON — De
nieuwe aartsbisschop van
Atlanta, Eugene Marino,
ziet zijn benoeming als "sig-
naal" voor dezwartekatho-
lieken in de Verenigde Sta-
ten. Dat slechts twaalf van
de meer dan driehonderd
Amerikaanse bisschoppen
zwartzijn, van wieer boven-
dien tien hulpbisschop zijn,
toont volgens mgr. Marino
aan daternog altijdeengro-
te ongelijkheid tussen blank
en zwart bestaat.

In een interview met het
Westduitsekatholieke persbu-
reau KNA voegde mgr. Mari-
no, diewerdbenoemd toteerste
zwarte aartsbisschop in de ge-
schiedenis van deRK kerk in
deVerenigde Staten, eraan toe
dat er grote behoefte bestaat
aan evangelisatie onder de
zwarte bevolking. Daaraan
kan menhetbestetegemoetko-
men door meer zwarte geeste-
lijken tot bisschopofpastoor te
maken, zomeent mgr. Marino.

zondere problemen met de
blankekatholieken in Atlanta.
De afgelopentwintigjaar is ook
in het diepe zuiden de situatie
drastischveranderd. "Maar de
gevolgen van de rassenschei-
ding zijn in heel Amerika nog
voelbaar", zo meenthij. Dever-
schillen dieer nog altijdtussen
zwartenblankbestaan zijneen
uitdaging voor zowel de maat-
schappij als dekerk.

TOEVAL
Volgens de nieuwe aarts-

bisschop toont zijn benoeming
aan dat het Vaticaan meer
zwarten in leidende functies
binnen dekerk wil benoemen.
Maar dat de eerste zwarte
aartsbisschopzich nuzal vesti-
geninAtlanta, "een staddie in
de geschiedenis van derassen-
discriminatie in de Verenigde
Staten een grote rol heeft ge-
speeld", is volgensmgr. Marino
toeval. Hij hoopt dat er nog
eens een dag zal komen, dat
"zwarte bisschoppen niet wor-
den benoemd, omdat zij zwart
zijn of omdat zij in een bisdom
met overwegend zwarte
Rooms- katholieken wonen,
maar omdat zij voldoende des-
kundigheid hebben".

Marino denkt dat zoiets nog
geruime tijd kan duren. Mgr.
Marino verwacht geen bij-

Anglicaanse bisschop Jenkins:

Beleid Thatcher
is goddeloos
LONDEN —De Angli-

caanse bisschop van Dur-
ham, David Jenkins, heeft
het beleid van de regering
Thatcher "goddeloos" ge-
noemd. "De armen worden
steeds armer en de rijken
steeds rijker", aldus Jen-
kins in een radio-interview
opPaaszondag. Daarbij oe-
fende hij scherpekritiek uit
op de jongstebegroting die
voor de hoogste inkomens
een belasting- verlaging tot
maximaal veertig procent
vanhet inkomenvoorziet en
een verhoging voor iede-
reen tot minstens twintig
procent.

Deregering bekommert zich
er niet om welke effecten haar
beleid opeen grootaantal men-
sen heeft die niet meer in staat
zijn zichzelfte redden. "Als dat
deprijs is voor ditbeleid, dan is
dit beleid onrechtvaardig. En
als deregering weigert ditfeit
onder ogen te zien, dankan al-
leen maar worden gezegd dat
ditbeleid goddeloos is".

Conservatieve politici wa-
ren er als de kippen bij om
bisschop Jenkins te bekritise-
ren. Parlementslid Nicholas
Fairbarn noemde hem "de an-
tichrist". Zijncollega JohnSto-
kes nam het Jenkins kwalijk
dat deze het heiligste feest op
de christelijke agenda had ge-
bruikt om mevrouw Thatcher
en haar kabinet aan te vallen.
Volgens de voorzitter van de
Conservatieven, Peter Brooke,
kende Jenkins de kabinet-
splannen onvoldoende en had
hij defeiten verdraaid.

Enkele weken eerder oefen-
de aartsbisschop dr. Robert
Runcie, het hoofdvan deAngli-
caansekerk, scherpekritiek op
het kabinetsbeleid uit. Bij de
installatie van een commissie
die de effecten op het platte-
land van het beleid- Thatcher
zal onderzoeken, wees Runcie
op de snel stijgende werkloos-
heid, de achteruitgang van het
openbaar vervoer en de alar-
merende stijging van het aan-
tal scholen, winkelsen openba-

re gebouwen die noodgedwon-
gen moeten sluiten.

Het onderzoek van dezecom-
missie is een aanvulling op het
rapport "Geloof in de stad",
waarin de Anglicaanse kerk

twee jaargeleden deregering-
Thatcher aanviel op de gevol-
genvan haarbeleid voordegro-
te steden. Ook toen stond de
Conservatieve partij op haar
achterstebenen.

KERK & WERELD
CATHOLIC NEWS: GESCHRIFT IS LEUGENACHTIG
Swaggart: katholieken verboden bijbel te lezen

Stellingen bestreden van
omstreden tv-dominee
PORT OF SPAIN — De bekende Amerikaanse tv- presi-

dent JimmySwaggartzit ermetzijn stellingen ten opzichte
van de katholieke kerk volkomen naast. Zijn beweringen
slaan vaak nergens op en zijn leugenachtig. Zo meldt het
weekblad Catholic News van Trinidad en Tobago.

Het blad reageert op een
boekje van de hand van Swag-
gart A letter to my catholic
friends. De in opspraak ge-
raakte tv- dominee wiens pre-
ken in talrijke landen voor de
tv worden uitgezonden, ook
door TeleCuracao, beweert on-
der meer dat het tot de katho-
liekegeloofsleerbehoort datal-
leen degenen die tot dezekerk
behoren verlost zullenworden.

De priester die dit indertijd
beweerde Leonard Feeney,
kreeg gelijk het Vaticaan op
zijn dak om zijn stelling in te
trekken. De man, aldus Catho-
lic News, deed toen de gezien
zijnopvatting, ongebruikelijke
stap en verliet dekerk, welke
volgens zijn eigen opvatting
zijn eeuwig heil veilig stelde,
aldus hetblad. Voor allezeker-

heid wijst diterop datdekatho-
lieke kerk nimmer heeft be-
weerd dat alleen katholieken
het eeuwig leven zouden kun-
nen verwerven.

Swaggart
negeert
preek verbod
BATONROUGE —De Ame-
rikaanse tv-Evangelist Jim-
my Swaggart, die door een
seks-schandaalinopspraak
isgeraakt, wil hetpreekver-
bod negeren dat het lande-
lijke bestuur van zijn kerk,
de'AssembliesofGod", hem
heeft opgelegd. William
Treeby, bestuurslid van
Swaggarts tv-
maatschappij, deelde tij-
dens een persconferentie
mee dat Swaggart eind mei
weer wilpreken.

"In overeenstemming met
zijn onderwerping aan de wil
van God ziet hij met grote
hunkering uit naar zijn terug-
keer voor detelevisieopzondag
22 mei", aldus Treeby. Swag-
gart houdt zich daarmee wel
aan de uitspraak van deplaat-
selijke kerkeraad in Louisia-
na, die hem eerder een preek-
verbod van drie maanden en
een rehabilitatie- periode van
twee jaar heeft opgelegd. Het
landelijke bestuur achtte deze
straf te mild en besloot una-
niem datSwaggartwegens zijn
zondig gedrag minstens een
jaar moet afzien van optreden
voor detelevisie.

Volgens Treeby was het be-
sluit niet unaniem, maar heb-
ben enkele bestuursleden, on-
der wie die uit Louisiana, zich
van stemming onthouden.
Swaggartheeftdertigdagen de
tijd om tegen het besluit in be-
roep te gaan, maar een uit-
spraak is dan opzijn vroegst in
augustus te verwachten.
Treeby weeserop dater binnen
dekerk al meer dan drie jaar
een strijd gaande is over de
vraagoftucht-maatregelen tot
de verantwoordelijkheid van
deregionale besturen behoren
of dat dergelijke maatregelen
alleen door het landelijke be-
stuur mogenworden genomen.

Britse kerken
roepen op tot
verzoening
LONDEN — De Angli-

caanse en Rooms-
Katholieke kerk inEnge-
land hebben een oproep
tot verzoening in Enge-
land en lerland gedaan.

Tijdens een stille tocht in
het centrum van Londen
van deRK Westminsterka-
thedraal naar deAnglicaan-
se Westminster Abdij wer-
den verklaringen voorgele-
zen van de Anglicaanse
aartsbisschop Robert Run-
deen deRooms- Katholieke
kardinaal Basil Hume. Ge-
lijktijdig werd een stille
tocht in Belfast en Dublin
gehouden. "Niet alleen in
het door leed getroffen
Noord- lerland, maar ook
hier in het hartvan Londen
is verzoening nodig, aldus
Hume, "omdat wij onver-
mijdelijk deel van het pro-
bleem zijn. (...) Dit is niet de
tijdom geweldmetgeweld te
beantwoorden, zelfs niet in
het licht van vermeend of
reëel onrecht". Runcie wees
erop datvergeving het hart
van het christelijk geloof is.
"Gods genade geeft mensen
de mogelijkheid anderen te

Patriarch Pimen in tegenaanval

Izvestia neemt het op
voor leider SU-kerk

MOSKOU— DeRussisch-
orthodoxe patriarch Pimen
heeft de tegenaanval inge-
zet tegen dissidente pries-
ters die hem als te oud, te
ziek om gebruik te maken
van de mogelijkheden voor
de kerk onder het Gor-
batsjov- bewind hadden be-
schreven. In een interview
met het regerings- dagblad
Izvestia beschuldigt Pimen
de zes priesters, onder wie

Gleb Jakoenin, van het
"zaaienvan verleidingenaf-
scheiding".

De 77-jarige patriarch van
Moskou en heel Rusland er-
kent in het interview dat de
kerk de nodige problemen
kent, verwijzend naar het
optreden van de priesters.

"Dergelijke mensen doen de
kerkelijke discipline geweld
aan en zouden striktpastoraal
benaderd moeten worden", al-
dus Pimen die in dat verband
spreekt van "helende hoede
over hun ziel". Het interview
was er volgens kerkelijke
waarnemers duidelijk op ge-
richt hetbeeld dat dezes pries-
tersvan Pimen hadden gescha-
pen,teniet te doen.

Pimen verklaart verder dat

dankzij de politiek van Pere-
strojka en Glasnost derelaties
tussenkerk enStaatzijnverbe-
terd. Hetrechtvan vrijheid vafl
geweten wordt volgens de pa-
triarch nu nauwlettend in de
gaten gehouden. In het inter-
view wordt ook ingegaan op de
statusvan deOekraienskatho;
lieke kerk, die na de Tweede
Wereldoorlog werdgedwongen
op te gaan in de Russisch-
orthodoxé kerk. Vooral de
laatste jarenwordt deroep o&
een afzonderlijke Oekraiense
katholieke kerk groter. Sym-
pathisanten houden in het ge-
heim diensten, die vaak wor-
den verstoord door de politie-
Volgens Pimen is de situatie
verslechterd door "RoomS
katholieke agitatoren vanbui'
ten het land".

DoorAIDS-patienten

Leonardo Boff: respect
voor euthanasie-keuze

SAOPAULO—Deßrazili-
aanse bevrijdings- theoloog
Leonardo Boffheeftrespect
voor AIDS-patiënten diebe-
sluiten euthanasie te ple-
gen. Maar euthanasie is
naar zijn mening alleen ge-
oorloofd als de artsen over-
eenkomstig de instructies
van de patiënten handelen.

Boffzei ditbij de begrafenis
van de Braziliaanse zanger en
componist Chico Mario, wiens
broer, de beroemde Cartonist
Henfil, in januari aan Aids is
overleden. De broers waren
door bloedtransfusies met het
Aids-virus geïnfecteerd. Be-
vrijdings- theoloog Frei Fetto
noemde de dood van Henfil en
Chico Mario "politieke moor-

den". Hij doelde op het gebre*
aan controle door de overheid
op het functioneren van de
bloedbanken in Brazilië. Fr? 1

Fetto vroeg om "vergiffeniB
voor onverschilligheid ten op'
zichte van deze ziekte, voor <Ie
keuze van de mensen die oi>s
regeren en voor onze mede
plichtigheid aan het wanb|'
stuur in ons land". Leonard1*

Bofftoonde respect voor zoW^'
de beslissing van de Aids- p*'
tienten die voor euthanasij'
kiezen als voor de beslissin»
van hen die alsChico Mario b*"
sluiten te lijden "tot de laats»*5

druppels vanhet leven. Slech"
tweekomt het zijns inziens t"e
te beslissen of er een einde
het leven komt: God en het#'
dividu zelf.
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Cocolishi viert 15-jarig bestaan

"De bejaarden vormen
één grote familie"

DE BEJAARDEN- SO-
CIËTEIT Cocolishi, vijf-
tien jaar geleden opge-
richt door dominee Jan
Jonkman, mevrouw Bea
van der Linden en me-
vrouw Magda Booi, viert
deze maand haar derde
justrum met een receptie
in Huize Habaai.

Tijdens de wekelijkse bij-
enkomstenopde donderda-
gochtendwordenvoor debe-
jaarden allerlei activiteiten
georganiseerd. Zois erop de
eerste donderdag van de
"Uaand een religieuze
ochtend, de tweede donder-
dagkomen er gastsprekers,
de derde donderdag is ge-
dijd aan handenarbeid en
de vierde aan spelletjes eneen quiz. Als de maand ook
een vijfde donderdag teltwordter op die dageen tochtnaar buiten georganiseerd,
j*aarhet Seaquarium, de Is-la ofnaar Banda Bou.

Men is begonnen met
j^aalfbejaarden maar nu
*°nien elke week 67 bejaar-
den naar de bijeenkomsten.
rr is een wachtlijst van be-
fangstellendenen ieder jaar
|n januarikunnen er nieuweJ^denworden ingeschreven,
yjna alle bejaarden van dechib wonen thuis, meestal
*'leen. Zij worden 's mor-ons door vrijwilligers van
°-Uis gehaalden naelvenook

teruggebracht,
p, Sinds 1974 is mevrouw
..ü!°ra Seferina voorzitster

van hetbestuurenzij vertel-
de over het enthousiasme
van de bejaarden voor de
club. Het doelvan devereni-
ging is het leven van de be-
jaarden wat gemakkelijker
en leuker te maken. Ze zijn
vaakeenzaam. Meestal heb-
ben ze wel familie maar die
hebben hun eigen bezighe-
denenniet detijd omrustig
te gaan zitten voor eenpraa-
tje. De oude mensen kijken
uit naar de donderdag-
ochtend. In de schoolvakan-
ties houdt ook de sociëteit
vakantie maar dan worden
dealleenstaande ouderen af
entoe opgebelden als ze ziek
zijn proberen de vrijwilli-
gers ze te bezoeken. Helaas
lukt datniet altijd.

Indeeerste jarenkwamen
er ook mannen naar de so-
ciëteit maar tegenwoordig
zijn het alleen maar vrou-
wen. Flora Seferina hoopt
echter datook deherenweer
gaankomen. Naast devaste
activiteiten organiseert de
sociëteit ook extra dingen
zoals een kerstdiner en een
moederdagviering. Ook wil
men aan het eind van het
jaar een tentoonstelling
houdenvan deproducten die
gemaakt zijn op de hande-
narbeid- middagen. Helaas
worden er geen gymnastie-
klessen meer gegeven ver-
telde de voorzitster, omdat
er geen gymleraar meer is
die ze wil geven. Voor die
gymlessen was altijd veel
belangstelling- _

Alle bijeenkomsten vin-
den plaats in het gebouw
van "De Oleander".Daarom
kunnen er ook niet meer be-
jaarden tegelijk komen,
daar is dezaal teklein voor.
Voor de bijeenkomsten be-
taalt de bejaarde contribu-
tie. Daarnaast wordt dever-
eniging gesteund door de
SODvan deProtestantse ge-
meente en organiseert ze
fundraising- activiteiten
om de kosten te dekken. Al
komt deverenigingvoortuit
een initiatiefvan deprotes-
tante gemeente, bejaarden
van alle gezindten zijn wel-
kom op de bijeenkomsten.
De religieuze ochtenden
worden dan ook niet alleen
door de geestelijk adviseur,
dominee N. Smith bezocht,
maar ook door de paters en
soms zelfs door monseig-
neur Ellis.

Eigenlijk vormen de be-
jaardenvan de sociëteit één
grote familie benadrukte
Flora Seferina, een familie
die feest viert alser iemand
jarig is,maarookbedrukten
terneergeslagen is als een
van hen is overleden. Het
derde lustrum wordt ge-
vierd meteen oecumenische
dienst op 15 april om 19.00
uur in Landhuis Habaai,
waarna aldaar een receptie
volgt van 20.00-22.00 uur.
Daarbij vraagt het bestuur
van desociëteit debezoekers
in plaats van bloemen een
donatie temogen ontvangen
voor hetbejaardenwerk.

LITERAIR
TIPMARRUG'S 'DE MORGENLOEIT WEERAAN': MEESTERWERK

Rituele angst in een ommuurde wereld
"BUITENGEWONE
OMSTANDIGHEDEN! Ik er-
ken geen buitengewone
omstandigheden", riep de
Punctuele Duitse Wehrmacht-kolonel. "Zolang ik in dienst
°en, heb ik mij elke ochtend
geschoren, precies om half ze-
ven, met warm water. Ik ben
vandaag precies veertigjaarin
dienst. Geschoren met warm

Op de bovenste trede van de
geplaveide opstap voor een
huis met uitzicht op die ge-
heimzinnige lage heuvels als
vrouwenborsten,diehet eiland
afsluiten van de vrije zee, zit
eenoudere manmetzijn 'ideale
combinatie' whisky-awa en ijs-
koud Hollands bier binnen
handbereik. Honden blaffen
onheilspellend dichtbij.

'Organiseer eens een reuzefestival, dat via de tv wereldwijd wordt
uitgezonden, waarbij vliegtuigkapers en boekrecensen, zakkenrol-
lers enkinderlokkers bekers en gouden medailles kunnen winnen?'

J^ater, oorlog of geen oorlog!
Dat iswat ik ondercultuur ver-
sta! Buitengewone omstandig-
heden bestaan alleen als uit-
zucht!". Dit schrijft Willem

Hermans in zijn be-
kende novelle 'Het behouden
huis', waarin tevens een sto-
koude, wereldvreemde man fl-
oreert, die in zijn zelfgescha-pen realiteit immuunlijkt voor
jrUig onheil. De bejaarde zon-
derling communiceert slechts
toet zijn tropischevissen in een

naar buiten geblin-
deerde kamer.

Vele duizenden kilometers
ftaar het westen, in dat duiste-
f e> ommuurde Caribische vier-kant van denacht "mijnzwarte
J^ouw, in wier kanelen armende vervalste wereld en haar
dreiging worden uitgedoofd"en Waarin de sterren zijn als de
°gen van stervende engelen,
treedt de lezereen andere, doch
Mjwel identiekerealiteit bin-
j|enwaar hetritueel een eigen,
?uiten-tekstuele waarde
"tijgt...

Tip Marugg heeft na een
zwijgen van meer dan twintig
jaareindelijk weer eennieuwe
roman geschreven. In 'De mor-
gen loeit weer aan' schetst de
auteur een verhelderende,
diep-filosofische, in halve
dronkenschap doorgebrachte
nacht, waarin de stemming
van de hoofdpersoon wisselt
van opstandige neerslachtig-
heid toteuforisch visioen

De angst voor het leven, dat
zich in alhaarverschrikkelijke
volheid en onmenselijkheid
buiten de aquarium-sfeer van
hetBandabaose behouden huis

aanbiedt alseen lonkende, ge-
verfde hoer, noopt dehoofdper-
soon ertoezich te wapenen met
zorgvuldig geconstrueerde ri-
ten van macht en reiniging. Zo
wordt het heilig missaal van
eenongrijpbaarenangstaanja-
gend universum"waarheteeu-
wig donker is"bewust terugge-
voerd tot de banale stoep, de
honden, de onuitputtelijke

drankvoorraad en de schuife-
lende nachtdieren, "die ver-
vloekt zijn".

De drie reuen en het teefje
moeten om devijftien minuten
separaat uitgelaten worden,
want anders storten deze ver-
trouwde 'huisgenoten' van ui-
teenlopende maat en onduide-
lijk ras zichop elkaar"met ver-
vaarlijk gegrom en dingo-
strijdkreten". Het minutieuze,
grondige reinigings-ritueel
van detanden met her- en der-
waarts gaande bewegingen
van deborstel om devieze nas-
maak en stank van drank "de

GENOMINEERD VOOR DE belangrijke AKO-
literatuurprijs, waaraan een geldbedrag van 50.000 gul-
den verbonden is, werd de Antilliaanse, weinig schrij-
vende, maar volgens iedereen diehet weten kan hoge
ogen gooiende, Tip Marugg. 'De morgen loeit weer aan',
zijn derderoman in 21 jaar,werd door de jurygeprezen
om de"onnadrukkelijkewijze waarop, in droomscherpe
beelden, de reeële en gehallucineerde gebeurtenissen
verteld worden".

(NRC Handelsblad 8 april 1988)

grote heelmeester, de bedrie-
gelijke kwakzalver" en siga-
retten zoveel mogelijk te eli-
mineren. Hetpistool, datdaar-
na uit deverborgenplaats in de
klerenkast wordt gehaald en
zorgvuldigopdenachttafel aan
de rechterzijde van het bed
wordt gelegd. Soms spelen de
trillende vingers van de man
-in die merkwaardige schemer-
toestand tussen waken en sla-
pen- met de trekker van dit
mannelijk wapen.

Tip Marugg heeft eens, een
jaar of tien geleden, in een
vraaggesprek verklaard dat
"in extreme gevallen dezelfge-
kozen dood verkieselijker kan
zijn boven het leven. Ik geloof',
zei de bescheiden schrijver,
"dat iedereen die nadenktover
het levenmeteen gedachte aan
zelfmoord speelt.Dit spelen al-
leen al geeft het individu een
grote persoonlijke macht. De
wens issouverein enintegraal.
De zelfmoordenaar heeft
'brains' nodig: er zijn niet veel
straatvegers die zich van het
levenberoven, nee, hetzijneer-
derdekunstenaars, de intellec-
tuelen, zij diete maken hebben
met het pure leven in al haar
vormen".

Marugg's dogma zoukunnen
luiden, dat de levenstragiek
van de protestantse blanke op
het eiland nog veel groter is
dan de op zich onmenselijke
tragiek van de neger. Die tra-
giekuitzichin gestoordesigna-
len van angst, ontkenning en
bezwerend ritueel. De blanke
hoofdpersoon uit 'De morgen
loeit weer aan' leeft dan ookin
deommuurde werelddiehijzelf
geschapen heeft, een voor de
buitenstaanderhermetischge-
sloten rupsen-cocon van eigen
makelij. De optiek is als van
een microscoop die niet ver-
grootmaar verkleint.

Voor deman op de stoepis er
geenwegterug uit dechaos. De
drank, die verdooft, zal zijn
werk blijven doen in een ter-
gend langzaam, maar onver-biddelijk voortschrijdend pro-
ces van aftocht en ontluiste-
ring. Het is een onvoorwaarde-
lijke veroordeling tot le-
venslang, want -ontnuchterd
in de vroege middag- zal hij

toch de zonnefakkel moeten
aanschouwen die "licht brengt
maargeen verlichting". Ook de
passieve god van Zuid-

De tropische nacht met de
maan en haar koele, ge-
neeskrachtige stralen als een
"alles afwassende doop" wordt
daaromgeprefereerd. Dan ver-
schijnt, als in een laatste oor-
deel, een zacht golvende zee
van honderden doodsvlinders,
zinnebeelden van onsterfelijk-
heid, maar tevens voorboden
van de vernietiging van Zuid-
Amerika, de Cariben, het ei-
land, hethuis en de man.

Na het plotselinge vertrek
van deze lugubere insecten die
zich uit hun cocon hebben be-
vrijd om 'zo vrij alseenvogel te
zijn', wordt het grafstil in de
door onkruid overwoekerde
tuin. De hoofdpersoon besluit
een douche te nemen en zich
metzorg te soigneren: De lijfe-
lijke reiniging als illusie om
het uiteindelijk lotte ontlopen.
Hij vraagt zich tenslotte af' of
hij ooit wel gelukkig is ge-
weest.

Tip Marugg heeft met 'De
morgen loeit weer aan' een
werk van magistrale verbeel-
dingskrachtgeschreven. Het is
in wezen dé gunst van een
schrijver die niet meer wilde
publiceren aan de buitenwe-
reld geworden. Het prachtige
taalgebruik -vol archaïsmen-
doet vaak bijbels-dwingend
aan. De roman, en dit is het
meesterschap van de auteur,
roept eennauwelijks te vangen
onderhuids gevoelvan onbeha-
genop, datzich in hetbijzonder
manifesteert in een besloten,
welhaast ommuurd hande-
lingsaspect van tijd en plaats.

Ernest Hemingway's oeuvre
stondin hetteken van angsten
dood. Malcolm Lowrey's werk
wordt beheerst door drank als
bindende factor. Bij Tip Ma-
rugg vinden we de synthese.
Niet voor niets is Marugg één
van de grotekanshebbers voor
de belangrijke, Nederlandse
AKO-literatuurprijs en mocht
hij in mei uitverkoren worden,
danzou ditwel eens nieuw on-
heil kunnen afroepen over de
magere hermiet van Panne-
koek die liever in het veilige
duister verkeert. Maar ook
hiergeldenbijzondere omstan-
digheden niet als uitvlucht
Tip!

TipMarugg 'DeMorgenloeit
weeraan.Roman 143pag. Uit-
geverij : DeBezige Bij.

Amerika, die zijn bril met lo-
den glazen "nooit meer af zal
doen", gaat hem stilzwijgend
voorbij.

Feest voor kinderen, ouders en leidsters

Casa Cuna Villa Maria
bestaat 25 jaar

DEZE MAAND VIERT
de speelschool Casa Cu-
na Villa Maria haar 25 ja-
rig bestaan. Er is feest
voor dekinderen, voor de
ouders, de leidsters en
anderebelangstellenden;
natuurlijk feest in ver-
band met het lustrum
maar ook omdat de
speelschool gaat uitbrei-
den. Aanstaande zondag
wordt de eerste steen ge-
legd voor nieuwe speel-
ruimtes voor dekleinsten
en ook voor een nieuwe
speelruimte voor de
grotere kinderen.

In 1951 begon de
Stichting Jeugdwerk Cura-
sao haar werk opdezeplaats
en sindsdienis haar zorguit-
gebreid over een viertal in-
stellingen,nl. Casa Cunaop
Berg Altena en Casa Cuna
Koningin Juliana (beide
crèches), Casa Manita, een
kinderhuis en tenslotte Ca-
sa Cuna Villa Maria, een
speelschool die sinds 19Q3
hier gevestigd is.

lederedagkómen hier on-
geveer tachtig peuters tus-
sen de twee en vier jaarbij-
een waar ze verdeeld in
groepjes worden bezigge-
houden met spelletjes, han-
denarbeid, zang, muziek,
e.d. Het isbeslist geenkleu-
terschool. Het zijn meest
kinderen van werkende ou-
ders en de speelschool pro-
beert dekinderen net zo be-
zig tehouden alsze ookthuis

bezig zouden zijn. Daartoe
onderhouden de leidsters
ook zoveel mogelijk contact
met de ouders. De ouders
kennen dekinderen beter en
kunnen de leidsters helpen
dekinderen beter te begrij-
pen en andersom maken de
leidsters de kinderen veel
mee en kunnen weer de ou-
ders van dienst zijn in hun
contact met hun kinderen.
De leidsters hebben alle-
maal een pedagogische op-
leiding gehad via de Sede
Antia en ook nu verzorgt de
Sede Antia depedagogische
begeleiding van het werk
van de vijf leidsters en hun
vier hulpen. De leidsters
trachten de kinderen zo
goed mogelijk te observe-
ren. De ouders hebben een
oudercommissie gevormd
om op deze wijze zo veel
mogelijk bij de speelschool
betrokken te zijn. Ook is er
een cursus voor de ouders
over de ontwikkeling van
eenkind 0.1.v. NelsonCoffïe.

Na schooltijd komen ook
oudere kinderen naar Casa
Cuna. Zij kunnen daar huis-
werk maken onder begelei-
ding enop hetterrein spelen
als ze klaar zijn. Een keer
per week komt een onder-
wijzer de kinderen helpen
met huiswerk- problemen.
Er komen nu elke dag zon
vijftigkinderen tussen de 3
en 10jaarna schooltijd naar
het gebouw. Dat biedt
echter niet genoegruimte
en ook voor de speelschool
bestaat een wachtlijst.

De speelschool iseen niet-
gesubsidieerde, niet- com-
merciële inrichting. De ou-
ders dragen zelf financieel
bij en er is steun van de
Stichting Jeugdzorg. Daar-
naast organiseert men
fundraising activiteiten.
Nuheeft de SedeAntia defi-
nanciën verzorgd voor de
uitbreiding die, naar di-
rectrice mevrouw Julia Lle-
wellyn hoopt, in augustus
klaar zal zijn. Dan is er
plaats voor zon 100 a 150
peuters en ook voor meer
oudere kinderen.

Ter gelegenheid van het
lustrum zijn er diverse acti-
viteiten georganiseerd. Zo
was er een wandelmars voor
de grotekinderen en een pi-
nata-feest voor dekleintjes.
Op 30 april is er een
sportdagvoor alle kinderen
uit de buurt, d.w.z. heel
Otrabanda, en in mei is er
een sportdag voor de
leidsters en de ouders. Voor
die sportdagen geeft Sedre-
ko hulp, die elk jaar een
sportdag organiseert voor
de kinderen. Zondag 17
april is er om 17.00 uur een
H.Mis in dekerk van Coro-
moto waarna van 18.00-
-21.00 uur eenreceptie volgt
op de Wecoewaweg. De
Stichting Jeugdzorg houdt
dezemaandookeen collecte,
waarna de gelden bestemd
zijn voor alle vier haar in-
stellingen.

NELCASIMIRI
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Trina Schel
Willem de Zwijgerstraat 29

San Nicolas
Aruha

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß donderdag 21 april

De winnares kan haar prijs na
identificatie afhalen op het
kantoor van deAmigoeAruba,
Nassaustraat 110(tijdenskan-
tooruren ).

1988 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL.
Curagao - P.0.8. 577; Aruba -Nassaustraat 110 en Bonaire -
Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. de heer Hubert Linkels.
DE GOEDE inzending had er
aldus uit moeten zien:
HORIZONTAAL: 1.kwartaal;
8. oneven; 14. aria; 15. kaam;
17. gelei; 18.por; 19. verder; 21.
none; 22. Ek; 23. hulde; 24. om;
26. est; 27. Paris; 28. sfeer; 30.
karig; 31. rafel; 32. se; 33. be-
leg; 34. libel; 35. lam; 36. eten;
37. label; 38. kali; 39. let; 40.
motel; 41. boven; 42. al; 43. le-
ges; 44. greep; 45. nadir; 46.
geest; 48. toe; 50. cc; 51. gebit;
52. ze; 53. idem; 55. slavin; 57.
dat; 58. neder; 60. idee; 61.
krat; 62. grenen; 63. Eldorado.
VERTIKAAL: 1. kapel; 2.
wrok; 3. air; 4. ra; 5. akelig; 6.
aards; 7. lade; 9. n.g.; 10. een;
11. vloer; 12. eens; 13. niette-
min; 16. me; 19. vurig'; 20. rof-
fel; 23. haren; 25. meel; 27. pa-
let; 28. sabel; 29. el; 30. ketel;
31. ribes; 32. salep; 33. belas-
ting; 34. later; 35. lavet; 37. lo-
gies; 38. koest; 40. mede; 41.
brein; 43. la; 44. gebied; 45.
neede; 46. gevel; 47. netto; 49.
oder; 51. gade; 52. zaad; 54.
men; 56. Ii; 57. dra; 59. re; 61.
kr.

KIESKEURIG
H.E.A.O.

HET HOGER ECONOMISCH Administratief Onderwijs —HEAO — is een schooltype dat verschillende studierichtingen
kent. Een van dierichtingen is de Economisch- Linguïstische.
Zoals denaam aangeeft is diteen studiewaarin zowel detalen als
de economische vakken een belangrijke rol spelen. De Econo-
misch-Linguïstische afdeling leidt all-rounders op diezowel eco-
nomisch als juridischgoed onderlegd zijn. Daarnaast moeten de
kandidaten zich in minstens twee moderne vreemde talen
schriftelijk en mondeling kunnen uitdrukken. De talen waaruitgekozenkan wordenzijn: Engels, Spaans, Frans en Duits. Omdat
de studie eencombinatie is van talenen economie, wordt erbij de
talen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij economische ver-
schijnselen. Bij Engels is datbijvoorbeeld een vertaling over de
werking van Wall Street, bij Frans een verhandeling over de
werkloosheids- problemen in de mijnbouwgebieden enz.

Bij economie wordtgewerktaaneenalgemeneeconomische ba-
sis. Zo besteedt men bijvoorbeeld aandacht aan hetinternationa-
le bankwezen, het internationale betalingsverkeer en ex-
portmarketing. Bijhet onderdeel economische voorbereiding ko-
men vakken aan bod zoals: algemene economie, bedrijfsecono-
mie, commerciëleeconomie,recht, bedrijfs- organisatie en socio-
logie/psychologie.

OPLEIDING
DeEL-studierichting heefteeneigenpropaedeuse vaneenjaar.

Eventueel mag jeover dezeperiode twee jaardoen, maarlanger
niet. Na depropaedeuse volgt een driejarige periode waarover je
vier jaarkunt doen.Inhet derdestudiejaarvindteenstageperiode
plaats welke zo veel mogelijk doorgebracht moet worden bij bui-
tenlandse bedrijven. De bedoeling hiervan is o.a. om je taalbe-
heersing teperfectioneren. Omdat je in minstens twee moderne
talen afstudeert, is het ook logisch datje bij jestage in twee ver-schillendetaalgebieden komt te werken.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Afgestudeerde EL-ers komen in zeer verschillende functies te-recht. Bedrijven die internationaal opererenbieden goede moge-

lijkheden. Veel hangtafvan watje er zelf van maakt. In het be-
drijfsleven geldt nog steeds dat een diploma alleen geen enkele
garantie inhoudt voor een goede baan. Jezult jezelfeerst moetenwaarmaken.

TOELATING
Om toegelaten te kunnen worden moetjeeen VWO, HAVO o)

MEAO-diplomahebben. Voor HAVO-kandidaten geldt datmen
minstens tweemodernetalen en eenvan devakken handels- we-
tenschappen, economie of wiskunde in het pakket gehad moet
hebben Het MEAO-diploma moet een aansluitend vakkenpak-
ket hebben. Denk wel, ditzijn de wettelijke eisen waaraan men
moetvoldoen.lndepraktijkblijkenpakkettenmettweevreemdt
talen, wiskunde en economie en/ofhandels- wetenschappen d<

beste aansluitingte geven. De studieiszwaar (je krijgt heteerst*
studiejaar al 12vakken) en eist veel doorzettings-vermogen.

Er zijn in Nederland vier HEAO's waar je deze studierichting
kuntvolgen,n.l.mAmsterdam,Rotterdam,EnschedeenVlissin
gen VoorEnschede kun je schrijven naar: Hogeschool Oost-Ne
derland Hogere Economische Studies, postbus 2611, 7500 Cl
Enschede Voor andereadressen kun jeterecht bij je dekaan.

ONTSPANNING
Kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL: 1. wettelijk;
7. akkerbouw; 13. vlaktemaat;
14. hersteld; 16. Engelse titel;
17.klaar; 18. lokspijs; 20. roem;
21. huid; 23. voorzetsel; 24.
vrucht; 26. wapen; 28. brand;
29. mensen in denabijheid; 30.
ploegsnede; 31. kwezelachtig;
33. deel van een trouwjapon;
35. boom; 37. vod;38. boom; 40.
ijzerhoudende grond; 41. mu-
zieknoot; 42. dwaas; 44. hemel-
bewoner; 46. griezelig; 47.
klok; 48. schoepenrad; 49. ge-
wicht; 50. verdikt vruchten-
sap;52. voordat; 54. achter; 55.
dwaas; 57. deelvan het oor; 58.
sociaal- economischeraad; 60.
muzieknoot; 61. handvat; 63.
niet zelf; 65. loopvogel; 66.
tuindecoratie; 67. het niet
meer vriezen; 68.vogel; 70. sie-
raad; 72. voegwoord; 74. gevan-
genis; 75.
luchtvaartmaatschappij; 77.
voertuig; 78. karaat; 79. gelof-
te; 81. onbepaald voornaam-
woord; 83. rivier in Schotland;
84. landsbestuur; 85. iemand
die iets moedwillig bederft.

VERTIKAAL: 1. grondsoort;
2. grond om boerderij; 3. per-
soonlijk voornaamwoord; 4.
schop; 5. getij; 6. honingdrank;
7. wetering; 8. slee; 9. beslag;
10. rund; 11. voorzetsel; 12.
misnoegd; 15. droevig; 18.
maand; 19. Spaanse aan-
spreektitel; 21. plaats in Lim-
burg; 22. inwendig orgaan; 24.

alstublieft; 25. dunne plank;
26. van de; 27. stippel; 32. deel
van het IJsselmeer; 34. ontzag;
36. Fins heteluchtbad; 38.gew-
richt; 39. keukengerei; 41. ho-
nende opmerking; 43. Europe-
aan; 44. bar; 45. werkschuw;
46. een zekere; 49. ten naaste
bij; 51. cursusgeld; 53. inschrij-
vings- boek; 55. grove den; 56.
soort stof; 58. guit; 59.
scheepsbouwer; 61. kleefmid-
del; 62. vlies; 63. hoge berg; 64.
cilinder; 69. deelvan een schip;
71. evenredigheid; 73. ontken-
ning; 75. wig; 76. snijwerktuig;
78. biljartstok; 80. gewicht; 81.
voorzetsel; 82. deel van de
mast; 83. lidwoord.

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

Postzegels
DE VORIGE WEEK ver-

scheen ophet televisie- kanaal
Venevision de aankondiging
van een nieuwprogramma: Op
weg naar Seoel. Eigenlijk is
men dat in de Wereld van de
Postzegel al vanaf de sluiting
in 1980 van de Olympische
Spelen inMoskou enzekervan-
af september 1984 na afloop

van de Olympiade van Los An-
geles. Datzichdaarbij dePoste-
rijen van Zuid Korea het eerst
melden, is de gewoonste zaak
van dewereld.

Op 30 oktober 1981,bijna ze-
ven volle jaren voor Seoel '88,
valt hetstartsein.Ineenoplage
van vijf miljoen exemplaren
verschijnt er daneen zegel van
veertig won met in de Olym-
pische Ringen telkens één let-
tervan denaamvan deZuidko-
reaanse hoofdstad. Nu zijn de
postzegels met toebehoren van
het fel anti- communistische
Zuid-Korea en ook de postale
produkten van het communis-
tische Noord-Korea in de We-
reld van de Postzegel niet be-
paald geliefd.

Er wordt teveel uitgegeven,
papier en tanding zijn vooral
bij Noord-Korea bar slecht en
de postzegels zijn te klein om

het hele verhaal te bevatten,
dat men er opprobeert te ver-
tellen. Bovendien zijn deKore-
aanse lettertekensvoorons ab-
racadabra. Ergo: de zegel van

30oktober 1981kunnende lief-
hebbers nu nog, zelfs bij een
postzegel- handelaar, voor een
paar dubbeltjes op de kop
tikken.

Pakkerdjes
l' * """"♦’','. 15-4: poo-tje voor en ',',
;; poo-tje opzij ;;

t M. is jarig
I en wij zijn blij. H. '.',

.►-♦-♦-♦ ►»♦♦«♦««♦♦»♦««»»»««,

'■ De 3 vrouwen die uitverko-:::: ren waren om met de Toni-;;
:; tan gisteren Arabisch te;;;; mogeneten zijn echter niet "; bekoord om metzijn dage- 1!
'■' lijkse fitness jogging mcc:;

te doen. (kunnen;;; misschien meerdere ex- ■'■; otische gerechten hen nog '"'■; overhalen?).

f De opstandige, maar toch verstandige, brutale, warbollige maar f
? niet losbollige stagiair zal doorons allen, zelfs doorlastige Jantje I
l ontzettend gemist worden. I
I Wie weet, misschien zitje overeen paar maandenvoorgoed aan t
I ons vast! J

| Aan alles komt een eind
t zelfs aan een Karibik
;; Cocktail in blau

IdM, AH, HvK, MW, U, SI, TvD, SR
verschrikkelijke Jantje en derest:itwas hopi great. joël.

Het opgevenvan "Pakkerdjes", dierespectievelijkvijf entienguldenkos- '.'ten, kan geschiedenbij hetredactie- secretariaat van deAmigoe. De Ami- ' <goe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" óp ]
basis van zijn inhoud te weigeren.

MOND
Hoe nauwkeurig en hoe in-

gewikkeld dat gaat blijkt bij-
voorbeeld uit het ontstaan en
ontwikkeling van onze mond.
Vóór de zesde week is de neus-
mondholte niet meer dan één
gapend gat, metaan deboven-
rand twee groetjes die later de
neusopeningen zullen worden.
De bovenkaak is er nogniet, er
is geen gehemelte, geen onder-
kaak. Dan ontstaan er aan
weerszijden van dat gat vier
uitstulpingen. De onderste
twee groeienvastberaden naar
elkaar toe envormen de onder-
kaak en de bovenste twee slui-
ten in hun groei de neusgroef-
jes af (die dan neusopeningen
worden), en vormen zo de bo-
venkaak. De neusopeningen
komen dannog steedsdirectop
de mondholte uit. Pas als twee
richels aan debinnenzijde van
de bovenkaken naar elkaar
groeien en zich als gehemelte
sluiten, dan pas ontstaat de
neusholte als een aparte boye-
netalage.

Bij één op de 750 kinderen,

bij jongetjesvaker danbij meis-
jes, gaat deze ontwikkeling
mis. Ineenkwart van de geval-
len ontmoeten de naar elkaar
groeiende linker- en rechter-
bovenlip elkaar niet in het be-
kende gleufje onder de neus
maar blijft een helft (en soms
beiden helften)bij deneusvleu-
gel steken. Gevolg: een gesple-
ten bovenlip. Bij nogeenkwart
is alleen het gehemelte niet
aan elkaargegroeid (gespleten
gehemelte) en bij dehelft is zo-
wel de lip alshet gehemelte ge-
spleten. Hoe datkomt, weet
men niet. De leeftijd van de
moeder schijnt niets uit te ma-
ken, wel is deaandoening erfe-
lijk. Op duistere wijze overi-
gens. Zelfs in het slechtste ge-
val (een van de ouders en twee
kinderen met de kwaal) is de
kans op nog zon kind hooguit
10procent.

De behandeling van schisis
(want zo noemen dokters, ou-
ders en patiënten de kwaal;
'hazelip' is een scheldwoord)
heeft de laatste dertig jaareén
enorme vooruitgang geboekt.
"Vroegerkon men op straat, in
detrein ofbus geregeld hetme-
lijwekkend uiterlijk van vol-
wassen schisis- patiënten
reeds pp afstand herkennen",
schreefplastischechirurg prof.
Huffstadtinl9Bs."Kwammen
met zon patient in gesprek,
danwerdhetbeeld nogverdrie-
tiger. Vaak was er een open-
neus- spraak die moeilijk ver-
staanbaar was. Deze combina-
tie was meer regel dan uit-
zondering."

NATION-BUILDING
Maar na deze eerste zegel

blijft het Olympische festijn ja-
renlang in de ijskast liggen in
zoverre het de Wereld van de
Postzegel betreft. Waarom?
Dat weet ik echt niet. Wel moet
ik opmerken, dat deZuidkore-
aanse Posterijen ineens heel
sterk op de nation-building-
toer gaan. Vrijwel elke postze-
gel vanaf 1981 is er op gericht
het image van Zuid-Korea in
hetbuitenland te verbeteren.

Er wordt enthousiast ge-
goocheld met folkloristische
beelden, klederdrachten,
fraaie bloemen, vogels, vissen,
enz. Zelfs de emancipatie van
de vrouw komt meerdere ma-
len aan bod. Elke reis van de
Zuidkoreaanse president naar
hetbuitenland en elk tegenbe-
zoek van eenbuitenlands rege-
ringshoofd levert minimaal
éénpostzegel op,maargewoon-
lijk ook nog een soevenier- vel-
letje.

Maar terug naar de Olym-
pischepostzegels. Nabijnadrie
jarenop eenhoutje bijten volgt
op24juni 1984eenzegelvan 70
won, waarop dekijker een blik
gegund wordt op de "88 Olym-
pische Expresseweg". De opla-
ge bedraagt vijf miljoen ex-
emplaren envoor de geïnteres-
seerdenzij nog vermeld, dat de
getoonde snelweg ligt tussen
Honam en Yongnam. Ik heb er
eerstdeGrote Bos-atlas entoen
de Grote Wereldatlas van Ber-
telmann bijgehaald, maar, he-
laas, de schrijfwijzevan dieKo-
reaanse namen is zo barbaars
verwarreld, dat ik nu nog niet
weetwat Honam en Yongnam
met deOlympische Spelen van
Seoel te schaften hebben. De
Posterijen van Zuid-Korea

hebben nu heel even de smaak
tepakken.

Op 23 juni 1984 bestaat het
Internationaal Olympisch Co-
mité negentig jarenen aange-j
zien dit comité indertijd zoj
vriendelijk is geweest de Spe-jlen aan Zuid-Korea toe te wij-
zen,krijgt hetnu eenpostzegel
van 70 won aangeboden. Het
zegelbeeld toont een gelau-
werd hoofd en de vijf Olym-
pische Ringen. Dan haalt op-
nieuw,de stilteover het Olym-
pische feest neer, terwijl d«
Posterijen metvernieuwd elan
zich op de propagandatoer be-
gevei.

In de tweede helft van 1985komen de Zuidkoreaanse Pos-terijen, wat deOlympiade vanSeoel betreft, opnieuw tot le-
ven. Waarom? Vrij simpel! De
centen moeten binnenkomen.Dies verschijnen ertwee zegels
van 70wonfrankeerwaarde en30 won toeslag plus nog een
soevenier- velletje, waarin bei-de zegels nogmaals zijn ver-
werkt.

Op de eerste zegel is het offi-ciële embleem van de Spelenafgedruktenopdetweede zegel
is aan dit embleem detijgerma-
scotte toegevoegd. Vervolgensis het gewoon een kwestie vanhet bekende gezegde, dat als
het ene schaap over de dam is,
derest uit zichzelfvolgt. Nog
vóór 1985 verleden tijd is, zijn
er nog driemaal twee zegels
van 70wonfrankeerwaarde en
van 30 won toeslag versche-
nen, telkens vergezeld van een
soevenier- velletje met de tweedesbetreffende zegels als
centrale afbeelding. Achte-
reenvolgens brengen deKore-
aanse Posterijen hiermede de
navolgende Olympische disci-
plines onder uw aandacht: hor-denloop, roeien, basketbal,boksen, kanovaren en wiel-
rennen.
(wordt vervolgd)

M. ARVIS

Speciale teams

Behandeling 'hazelip' is in
30 jaarbelangrijk verbeterd

door JanPaalman
OOIT, OP DAG één, toen

we nog maar een bevruchte
eicel groot waren, beston-
den we alleen maar uit dat
ene celletje en een boel
mooie plannen voor wat we
later zouden worden. Dit
celletje deeltzich intwee, in
vier, in acht en uiteindelijk
in miljarden cellen, elk met
hetzelfdebouwplan,elk met
hetzelfdeDNA.

Totzover is het ontstaan van
het lichaam uit die ene eicel
nog min of meer te snappen.
Maar het is eenraadsel hoe al
die cellen, die toch allemaal
hetzelfde bouwplan hebben,
toch inverschillende cellenuit-
groeien. Hoe weet de lévercel
dathetgeen huidcel moet wor-
den? Wie bepaalt waar het
hoofdmoetkomen, waar de ar-
men, waar de buik? En als al
die lichaamscellen bij het ont-
staan van het menselijk li-
chaam een soort concert opvoe-
ren, wie is dan dedirigent?Dat
probleem zal misschien nooit
opgelost worden: het is alsof
het lichaam zich aan zijn eigen
haren uit het DNA- moeras
optrekt.

VERZAKKEN
Men dacht in die tijd dat het

'mooi' sluiten van gespleten lip
ofgehemeltegenoegwas. Maar
er is bij schisis meer aan de
hand. Net zoals een huis ver-
zakt als je een belangrijke
steunbalk wegtrekt, zo 'ver-
zakken' bij schisis ook delen
van neus, mond, kaak en spie-
ren. Bij een wijdelipspleet ein-
digen de lipspierenverticaal in
de neusvleugel, en ook al was
de lipspleet mooi gerepareerd,
dan kon je die nog zien bij het
bewegen van de lippen. De vol-
gende stap was dus het losma-
ken van die spieren om ze dan
in een normale horizontale po-

sitie te plaatsen. De aan de
kant van de lipspleet typisch
verzakte neus, nog een pro-
bleem, hoogt men de laatste
tien jaar in dezelfde operatie
gelijk op. Ook de neusspraak
bij een gespleten gehemelte,
het ontsnappen van lucht door
deneus bij spreken,kan tegen-
woordig vaak verholpen wor-
den door de spieren van het
zachte gehemelte een ander
verloop te geven.

Maar de belangrijkste voor-
uitgang is eigen geboektomdat
speciale teams, schisisteams,
zich op de behandeling van de-
ze kwaal hebben gestort. "Om-
dat schisis als de eerste omval-
lende steen ineen lange rij do-
minostenen onverwachte ef-
fecten kan hebben, rijn in zon
team een geduchtereeks speci-
alismen verenigd. De operatie
door de plastische chirurg, z°
vroeg mogelijkenmeestal bin-
nen het jaar, is pas de eerste
stap van de behandeling. Doof
een gespleten gehemelte kan,
door een mindere beluchting
van het oor vanwege een be-
klemde buisvan Eustacius, het
gehoorbeschadigd worden. Om
dat te voorkomen zit in het te-
am ook een KNO- arts. Goed
horen is weer noodzakelijk
voor het aanleren van een goe-
de spraak en om datgoed geaT'
ticuleerd te kunnen is de hulp
van een logopedist, danweleen
foniater nodig. Tanden, diebij
schisis vaak scheefgroeien, en
dan de spraak ook al weer be-
lemmeren, kunnen door een
orthodonist worden rechtge'
zet. Meestal gebeurt datpas n*
wisseling van de melktanden
Verder zitten in het team een
kaakchirurg, een maat-
schappelijk werker en een psv'
chiater.

Voor de ouders is de volk0'
menonverwachtegeboortevaO
een schisiskind vaak een
schok. Zekerheid over het re-
sultaat van de behandeling
hebben ze niet, want geen en-
kei schisiskind lijkt op een an-
der en ieder schisisteam heeft
zijn eigen methodes. Vanafhet
begin worden ze geconfron-
teerd metproblemen en dat 1&-
-metaldatgeleurlangseen hof-
de specialisten, nog jarenlanf?
zo blijven.

van (Qjorp ~"\edldline n.v. ""

Voor al Uwboeken
en tijdschriften

eddtne
SCHOTTEGATWEG OOST

van (alorp
OTRABANDA

van (SJorp
PUNDA

van (Slorp
PROMENADE

van dlorp "edldline n.v.
HATO

van (SJorp ~edldline n.v.
LAS PALMAS

van (slorp ~edldline n.v.
PRINCESS BEACH HOTEL

van (slorp -edWine n.v.
CURACAO PLAZA HOTEL

van (SJorp <=>

edldline n.v.
HOLIDAY BEACH HOTEL

van (slorp <="

edldline n.v.
CARIBBEAN HOTEL

"Net even iets beter"

I
pakkerd j^

s^o>h/ ;:

*** ' =i: k 0 H. ::
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AGENDA

ARUBA
KAJ^OORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/''■00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950en 22316.

127-743.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.
pOLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

~,9|pKERTJES verschijnen op dinsdag en
1?rv? enkunnen iedere da 9 tussen 08.00-

-7.00 uur worden opgegeven;
op zaterdag. Alleen zoekertjes, die

°P maandagen donderdag voor 10.00uur
"innen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag envrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN"OULEVARD THEATER;«> 15 uurLove on the Run (18 jr.);24.00
*'SensualSeduction (18jr.).
'*.45 uwFatal Attraction (18 jr.).
"«IVE-IN: 20.30+24.00 uurRobocop (18

?°TICA'S(nachtdienst)jjabaobrug: Oduber, tel.: 21780.r«iba brug: San Lucas, tel: 45119.

DOKTORENWestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, Tankimeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter A.pa Linde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.7£ Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
"°Wer B.Britt-Croes, viaCentro MedicoSanyo'as, tel.: 48833.

dokter Hart, tel.: 27263/24300hospitaal).
?ENTRo MEDICO CARABOBO (L.G.
jr^'hBoulevard, tel.: 21777): de wacht
fen dokterL.G. Beke-Martinez, Engeland-

7, tel.: 24696.

{JJijGELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;*X)rd: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
"'-28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:£'020/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
too\:tel': 29008(wiik9eb°uw),24444 (kan"

°or brandgevallen, ongelukken of
.*1 of ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

Kersen|QHT INFORMATION CENTER: dage-
Ks geopend van 07.00-20.00uur;na 20.00
Ur informaties via verkeerstoren.

j^SOSERVICE CENTER (Oranjestad):
rj-OO uurper daggeopend(alleen geslo-r 1van zondag 20.00 uur tot maandagmor-9er> 07.00 uur)

tP.^er HORACIO ODUBER HOSPI-
/io7tel: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'8-30-l 9.30 uur.
j^INGINWILHELMINA FONDS (tel.:
"£52/22817): informatiecentrump^hsdag geopend van 08.30-12.00 uur -"a^enbaaistraat 8 (boven).

hinnSE° H|STORIKO ARUBANO: ope-
-1 ? n?''den maandagt/m vrijdagvan 09.00-
-, SyO/l 6.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00--«U0 uur.

llikfAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
Ied^S- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1? »®rdieping): iedere werkdag van 07.30-- (ook mogelijk af-
baktemakenvia tel.: 23145of 25111).

4ruhSA <Sticntin9 Hulpaan Slechthorenden
ga °a), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
1?rS club)'is dagelijksgeopendvan 08.30--'"0/13.00-16.30 uur.

Voo TJ?9 KIBRAHACHA (dagverblijf
ve7 bejaarden): openingsuren dag--0?^l|f: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
53^-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat3"el.: 28159).

gISeLEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
«MAN NAOBRA»:elke

uUrandag en donderdagvan 09.00-12.30
h 6. gelegenheid om producten te kopen in
test e 9ebouw van «Bibito Pin»,t/o Pra-
isekerk, Piedra Plat.

03BENTUD NAMARCHA NOORD: 20.00-
Büi'ih uur 'Blue Saturday Party' -"Centrum Noord.

NO?nNISASHON CABALLISTA ARUBA-
Paarn A': 19-30 uur show van Paso Fino"art]en-Rancho El Paso.

§,&»
l:?nLEvARD THEATER
l|- ,7s uur Love on theRun (18 jr.).
Uur p uur Rot>'m Ho<rt <alle leeft.);20.45

aLAttraction <18ir>-'Vt-IN: 21.00 uur Robocop (18 jr.).

feSEN
derjn A ARUBA: 1930 uur ledenverga-(cq.,9.2o.3o uurvertoning film'Maccheroni'la) .'^die, Italië/VS 1985;regie: Ettore Sco-

ai o?ISTENSCHIP: 15.00-23.00uur 'Roy-

SPORT
SOFTBALLK.g.v. 50-jarig bestaan SV
La Fama): 10.00-14.00 uur wedstrijden -Sportterein La Fama.
VOETBAL (AVB): 16.00uur start competi-
tie metopeningswedstrijdEstrellavsDakota
(eredivisie) - Wilhelminastadion.

TENNIS: 09.00-21.00 uur Essoclub vs El
Dorado Country Club (Venezuela) - Esso-
banen te Seroe Colorado.

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

PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00uur ds A. van den
Doel (crèche and zondagsschool).
SEROE COLORADO: 08.30 uur ds A. van
denDoel.
PIEDRA PLAT: 10.30 uur ds Hessen; zon-
dagsschool in het Jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: 09.00uur ds Hessen; zon-
dagsschoolop dezelfde tijd.

DE NIEUWAPOSTOLISCHE KERK (Schu-
bertstraat 12): 09.30 uur kerkdienst.

TELEARUBA
'7TERDAG: 18.00 Start here:'Jumping Molecules»; 18.30 Thosegazing animals; 19.20 Science &

' 19.25Big story; 20.00It'sa
"""ïg: «Dots priest»; 20.30 Spotlightonsports; 21.22 CNN international news;
£'■50Estreno: «Americathon»; 23.30aPortstonight; 24.00Sluiting.

*°NDAG: 17.00Studiosport; 17.50Sty-
'ewithElsaKlensch; 18.15Galgary '88;
'8-<t5Thisweek in review; 19.30Show-
de; 20.30 Health Week; 21 .OOQuoYa-
p's: 22.15 CNN international news;

45 Remington Steel: «SignedSteele
\y delivered»; 23.30 Sports tonight;

Sluiting.

18.00 Mickey and Donald;
i°-30 CNN International news; 19.30
..EWorldtomorrow:«Four horsemenof5!6 Apocalypse»; 20.00 Telenoticias;
r°-30 Programma BUVO; 21.00 Dynas-
£" 22.00LarryKing show; 22.45 Show-
°'? today; 23.00 Moneyline; 23.30sPorts tonight; 24.00Sluiting.

REEDS WEGDe gouverneur tekende ditlandsbesluit op 13april, ééndagvoordat SEPA- voorzitter, Gre-gorio Wolff, liet weten, dat ge-wacht werd op dit landsbesluit,datvolgens hem toen nog bij de
Raad van Advies lag, doch daar

inmiddelsreeds weg was
De vakbondenkunnen nu hun

goede wil tonen door zo spoedig
mogelijk een voordracht van na-
men te maken, waarna het GO
zonder uitstel aan het werk kan
gaan en ongetwijfeld veel zal
kunnenbijdragen voor een bete-
re verstandhouding tussen de
vakbonden en overheid, in casu
werkgever en werknemer. Zo
menen waarnemers.

StatenlidBareno in vragen aan regering:

Waarom historisch pand van
Weg Kustbatterij afgebroken

ORANJESTAD — Met tien
vragen aan ministervan Wel-
zijnszaken wil MEP- Staten-
lid Grace Bareno nadere bij-
zonderheden weten over de
plannen het gebouw van dr
Eloy Arends met bijhorend
perceel en grond aan te
kopen.

Zij wilwetenwelkbedrag hier-
mee gemoeid is.Zij wil graagwe-
ten hoe het staat metde "tweede
opinie", diehetStatenlid S. Thij-
sen van de fractie Oduber/Thij-
sen voor de televisie en in de
Centrale Commissie liethoren.

HISTORISCH GEBOUW
Ook wil zij nader ingelicht

worden over de uitlatingen van
minister Don Mansur in Diario
over de aankoop van dit pand,
dat de huidigeregering niet die
fouten zalmaken dieinhetverle-
den werden gemaakt waardoor
historischepanden verloren gin-
gen. In dit verband wil me-

juffrouwBareno weten van de
minister wat nu de mening van
deregering is nu een historisch

..pand van deKustbatterij te San
Nicolaswerd afgebroken. Waar-
om staat Weg Kustbatterij niet
op de lijstvan monumenten van
prof. dr ir Temminek Groll?

In ditverband„vraagt het Sta-
tenlid hoe de stichting Monu-
mentenzorg heeft gereageerd op
het afbreken van het gedeelte
van Weg Kustbatterij en of ook
ditmaal een gelukwens aan de
regering werd gezonden, zoals
bij aankoop van dewoningvan dr
Eloy Arends.

Tenslotte vraagthet Statenlid
de bewindsman het resultaat
van de studieen/of hetrapport
van de commissie, die ingesteld
werd voor Weg Kustbatterij.
Waarom werd een gedeelte nu
afgebroken en wordt dit niet als
een misdaad tegen de bevolking
van Aruba en zijn cultuur ge-
zien?

Aruha-Nederland connection
Cocaïne-zaak aangehouden
voor verhoor van getuigen

ORANJESTAD - De be-
handelingvan derechtszaak
tegen de 34-jarige buitenlan-
der L.A., die ervan verdacht
wordtzichmetcocaine teheb-
ben beziggehouden in Neder-
land en Aruba, die op vrijdag
begon, zal nu op 22april wor-
denvoortgezet.

Functionarissenvan deSectie
Verdovende Middelen van de po-
litie zullen dan als getuigenwor-
den gehoord. Het gaat hier om
een hoeveelheid van één kilo
cocaïne met een waarde van

32.500 dollar, diein blikken ver-
pakt naar Nederland werd ver-
voerd doch bij aankomst onder-
schept werd.

L.A. wordt tenlastegelegd in
de maanden mei en junivorig
jaar de drugswetten in Neder-
land te hebben overtreden als-
mede van medeplichtigheid aan
drugsbezit of aflevering in de-
zelfde periode in Amsterdam.
Voorts dathij gedurende diverse
perioden in 1987op Aruba drugs
in zijn bezit heeft gehad en heeft
geleverd.

Roofoverval benzinepomp Santa Cruz
Tegen hoofdbeklaagden
anderhalf jaargeëist
ORANJESTAD —De Offi-

cier van Justitieeiste vrijdag
als hoogste straf een jaaren
zes maanden tegen twee van
debeklaagdenin deroofover-
val van 16 november bij het
Aruba Bank- filiaal in Santa
Cruz.

Bij die gelegenheid ging de
overvaller, die gemaskerd was,
ermet een bedragvan ’.37.000,-
-vandoor. Het geld was de ver-
koopopbrengst van het Esso-
pompstation te Santa Cruz. De
beheerder was op weg met het
geld om deze te storten bij de
bank, dochbereikte debankniet,

omdat de manA. G. gemaskerdte
voorschijn kwam, de beheerder
met een wapen bedreigde, eenklap gaf en met het geld er van-
door ging. Tegen A.G., die ver-
duisteringen van een som geld
tenlastegelegd werd, eiste de of-ficier een gevangenisstraf van
eenjaaren zes maanden met af-
trekvan voorarrest.

De beklaagde M.G., die voorheling terecht stond, hoorde eve-
neens een gevangenisstrafvan
eenjaar en zes maanden. Tegende derde beklaagde, A.C., die
ruim acht jaarbij het betrokken
pompstation werkzaam was en
een 'firstoffender' is, eiste deoffi-
cier een gevangenisstrafvan eenjaarmet aftrek.

De uitspraak van derechter indezezaakisvrijdag 6mei. In dezezaak zijn verder tien andereper-sonen terzake van medeplichtig-heid opgeroepen.

Mini Miss Aruba
ORANJESTAD — Op 5 juni

zal in het Americana Aruba Ho-
tel de verkiezing zijn van een
'Mini Miss Aruba. Peuters en
kleuters tot en metvijfjaar mo-
gen aan deze verkiezing deelne-
men. Uit een ontvangen persbe-
richt blijkt niet wie achter deze
verkiezing zit(ten), wel dat
geïnteresseerdeouders een van
de drietelefoonnummers, 31214
en 34596 (na vijf uur) en 27285
(tijdens kantooruren), kunnen
bellen.

Ook als plaat en op cassette verkrijgbaar

Herhaling E Recompensa
ORANJESTAD — Opvelerverzoek zal de Grupo TeatralKibrahacha aanstaande za-

terdag en zondag om vijf uur
nog een opvoering gevenvan
haar successtuk 'E Recom-pensa'.

Het stuk dat 'beloning' bete-kent, werd geschrevendoorCar-menHerrera enhandeltover eenweduwe, dieal haar poezenkwijt
raakt. Zij steltdaarvooreen hoge
beloning beschikbaar om ze te-
rug te krijgen doch zonder suc-
ces. Voor dit toneelstuk heeftCarmen Herrera ook liederen
gemaakt met een Antilliaans en
Arubaans rythme. De woorden
zijn van haar, maar demuziek is
van haar broer Jossy. Het muzi-
kale gedeelte en geluidseffect is

in handen van Hildward Croes.De liederen worden gezongen
doorhaar eigenkinderkoor 'Coro
Kibrahacha'. Velenhebben mee-
gewerkt en de medespelenden
zijn: Marion Lopez, Mireya Si-
mon, Vivian Albertez, Ludwig
Fun, Bruce Stamper, Indra
Stamper, Gianella Gabriella en
Carmen Herrera.

'E Recompensa' is nu ook op
plaaten cassette verkrijgbaar en
is detweede verhalenplaat voor
Aruba. De opname werd ge-
maakt in de Aruba Recording
Studio van Anthoy Laclé. De
voorkant van de platenhoes is
gekozen door Carmen Herrera
en de achterkantontworpen door
Victor Pieterz en Wong Wai-
Meng.

LANDSBESLUIT DOOR GOUVERNEUR ONDERTEKEND
Simar bedankt voor eer en benoemt geen lid
Aantal leden GO bepaald op 8

ORANJESTAD—Bij landsbesluitvan 13april 1988ter
uitvoering van artikel 102, tweede lid van de Landsve-
rordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) heeft de
regering het aantal leden en plaatsvervangende leden
van de Centrale Commissie voor het Georganiseerd
Overleg (GO) vastgesteld.

Na overleg met de SEPA, SI-
MAR en SADA — waarbij de Si-
mar te kennen gaf geen leden
voor de commissie te zullen aan-
wijzen — heeft deregering be-
paald, dat de Centrale Commis-
sie voor GO bestaat uit acht le-
den en acht plaatsvervangende
Ier4"" waarvan zeven leden en

hun plaatsvervangers worden
aangewezen door de SEPA en
een lid en zijn plaatsvervanger
door de douanevakbond SADA.

Door dit besluit werd het
landsbesluit GO Ambtenarenza-
ken ingetrokken en treedt het
nieuwe besluit in werking met

ingangvan dedag na dievan zijn
plaatsing in het Afkondi-
gingsblad vanAruba.

Aruba op VS-tv
ORANJESTAD—Op deAme-

rikaanse televisie wordt een au-
diovisuele- opname over Aruba
vertoond, dievorige maand door
een ploeg van het televisieka-
naal WBZ-TV 4 uitBoston, ge-
maakt werd. De opname duurt
éénuur enwordtinhet program-
ma 'Evening Magazine' ver-
toond in drie afleveringen: 'Eve-
ning in Aruba', 'Wet and Won-
derful' en 'Windsurfing Para-dise.

Felicitaties van Havelange

AVB-lid van Concacaf
ORANJESTAD — Na het

congres van de CONCACAF
waar Aruba als lid werd aange-
nomen werd door de Federacion
di Futbol di Merca (FFUSA) een
receptie gehouden.

Hierbij mocht de voorzitter
van de AVB, Frans D. Figaroa,
enbestuurslid HarryBareno, die
aanwezigwaren,van devoorzit-
ter van de FIFA, Joao Havelan-
ge, gelukwensen in ontvangst
nemen met de aansluiting van
Aruba bij de Concacaf. Dr Have-

langemerkte op, datditweer een
stapverdernaar definale iswan-
neer Aruba in juli aanstaande
tijdens het congres van deFIFA
in Zwitserland als lidzal worden
aangenomen. Hierna zullen tij-
dens een bijeenkomst eind van
het jaar de Arubaanse voetbal-
scheidsrechters ook op deFlFA-
scheidsrechterslijst kunnen
komen.

Na het aannemen van Aruba
als lid van de Concacaf heeft
AVB- voorzitter Frans D. Figa-
roa in Guatemala de vlag en
volkslied van Aruba overhan-
digd aan hetbestuurvan de Con-
cacaf.

Toma is slim Indiaans spinmeisje
Opbrengst Toma-activiteiten
voor opbouw van poppentheater
SAN NICOLAS - De

opbrengst van de TOMA- ac-
tiviteiten die plaatsvinden en
tot en met deKinderboeken-

week begin julizullen duren,
is bestemd voor de opbouw
van een poppentheater op de
Promenade, in het voormali-
geAllElectric Sales- gebouw.

Vandinsdag toten metvrijdag
wordt iedere middag om vier uur
het Solomonster poppentheater
gepresenteerd. Op30april wordt
een Toma- verkiezing georgani-
seerd en de volgende dag, 1 mei,
volgt een 'Tse Che Nako'-
werkfeest. Ook deze twee activi-
teitenzijn in hetAll Electric Sa-
les- gebouw.

TOMA-BOEKJE
Voor de tekenwedstrijd voor

kinderen zijn nu alle inzendin-
gen binnen. Tante Dina zal de
winnaars uitzoeken en be-
kendmaken. Personen van acht
tot tachtig jaar, dieverhaaltjes
kunnen schrijven, worden ver-
zocht Toma- verhaaltjes te
schrijven en op uiterlijk 25 mei
in te dienenbij deKinderbiblio-
theek. Deze verhaaltjes worden
dan in een Toma- boekje verza-
meld en op de Kinderboeken-
week getoond.

Van Tante Dina vernam de
Amigoe, datToma een indiaans
spinmeisje is, dat methaar slim-
heid probeert achter de waar-
heid tekomen. Haarspinmoeder
heet Tse Che Nako en haar
spingrootmoeder heeft de mooie
naam Whuti. Deze spinvrouwen
helpen mensenin noodalszezich
in een spin hebben veranderd.
Spinnen brengen geluk, zeggen
de indianen en een oud-
spreekwoord van hen is 'Only a
blind man kills' als er een spin
wordt gedood.

AVBkomt veel goedkoper uit:

Caribisch voetbal in
geheel op Trinidad

ORANJESTAD — Voor de
Arubaanse Voetbalbond is
een lichtpunt gekomen in het
verzamelen van de 25.000 flo-
rin voor deelname aan het
jeugdtoernooi (onder 16 jaar)
van de Caribbean Football
Union (CFU).

Suriname heeft zich uit het
toernooi getrokken en als gevolg
hiervan heeft Aruba op het in
Guatemala gehouden Concacaf-
congres met succes voorgesteld
om allewedstrijden van deCFU
op Trinidadand Tobago te orga-
niseren gedurende een weekein-
de.Op hetcongres werd besloten
wijzigingen aan te brengen in
hetreeds bekendgemaakte wed-
strijd- schema en alle wedstrij-
den uit te schrijven in het wee-
keindevan 5/6 meiopTrinidad.

Volgens het oude systeem had
Aruba op 8 mei (thuis) tegen
Martinique moeten spelen en op
22 mei de tweede wedstrijd in
Martinique. Voorditalleshad de
AVB 25.000 florin nodig. Nu
echter heeft de AVB slechts te

doen met vliegpassages naar
Trinidad, hetgeen beduidend la-
ger uitkomt.

Oduber-vragen
over toelagen
bevorderingen

ORANJESTAD — In een
vijftal vragen vraagt MEP-
fractieleider Nelson Oduber
hoeveel ambtenaren sinds 1
januari1986—met terugwer-
kende kracht tot die datum—
werden bevorderd en welk
bedrag daarmee is gemoeid.

Voortswil het MEP- Statenlid
weten hoeveel ambtenaren een
toelage volgens artikel 25 LMA
hebben ontvangen en waarom.
In dit verband wil hij ook weten
hoeveel ambtenaren door het
ontvangen van die toelage meer
verdienen danhun chef.

Tenslotte wil Oduber in ver-
band met deze toelage- toeken-
ning weten wat voor ver-
antwoordelijkheden ieder van
hen heeft in verhouding tot hun
chefof directeur.

MinisterBooi: restauratieplan gaat door
Nisbet (PPA) afbraak van
Kustbatterij-barak misdaad

SANNICOLAS —PPA- lei-
der Benny Nisbet heeft felle
kritiek geuit op het feit, dat
minister drs Frank Booi
opdracht heeft gegeven om
een vervallen gedeeltevan de
Kustbatterij te Juana Morto
af te breken.

Nisbetnoemt diteen misdaad,
omdat erplannen bestonden van
het geheel van deKustbatterij
een toeristische bezienswaar-
digheid te maken, welke zeker
historische waarde heeft.

In eenreactie liet minister drs

Frank Booi weten, dat de af-
spraak is geschied na een gede-
gen studie van het geheel. Men
kan een dergelijk gebouw
opknappen ofafbreken, omdater
toch mets meer mee te doenvalt.
Het laatste was het geval. De af-
braak van dezebarak, die als on-
derdakvan demilitairen diende,
doet echter nietsaf aan deplan-
nen om het weg Kustbatterij-
project te restaureren. Met het
gebouw, dat afgebroken werd,
was totaal niets meer te begin-
nen. Aldus de bewindsman.

Afronding
cursus voor
schoolmanagement

ORANJESTAD — Volgen-
de week wordt de schoolma-
nagement- cursus 'De school-
leideren zijn team afgerond.

Voor deze gelegenheid komt
uit Nederland over drs Gert
Leertouwer, stafdocent van de
Hogeschool Interstudie afdeling
schoolorganisatie- onderwijs
management.Hetbetreft hierde
tweede conferentie voor de deel-
nemende schoolleiders.

Centraal staat tijdens deze
conferentie: de verdere vergro-.
ting van kennis en enkele vaar-
digheden metbetrekking tot het
leidinggeven aan een schoolte-
am alsmede de systematische
probleemaanpak gerichtopver-
betering van het functioneren
van leiding en team.

Na de conferentie ontvangen
dedeelnemers—deuitreiking is
donderdagavond om negen uur
inKowloon restaurant — decor-
responderende getuigschriften:
een gezamenlijk document van
Hogeschool Interstudie te
Arnhem en de Stichting Onder-
wijs-organisatie.

ORANJESTAD — Niet minder
dan zeventigprocessen- ver-

baal deeldedepolitie gisterenuitaan personen diezich nietaan debestaande verkeerswetten hiel-den. Hiervan waren 28 voor per-sonen die demaximum snelheidoverschreden.

jATERDAG 16 APRIL 1988

Wilt U gezellig en goedgaan lunchen? \»
Dan natuurlijk naar >»V I
DE DISSEL p^B^ 1

Hospitaalstraat V *pwP J Ir Aruba _^r
Elke dag van 11.30-14.30. . '"^De menu's voor de volgende week:
MAANDAG : ZUURKOOL-STAMPPOT METWORST l
DINSDAG : NASI GORENG MET SATE, KROEPOEK EN 1

GEBAKKEN El I
WOENSDAG : KIPPE-SCHNITZEL METRIJST OF PATAT 1

EN GEMENGDE SLA
DONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE-

BROOD EN BOTER
VRIJDAG : GEBAKKEN GARNALEN MET AARDAPPE-

LEN EN VERSE GROENTEN
ZATERDAG : KARBONADE MET AARDAPPELEN EN

VERSE GROENTEN.
\ Het is goed zaken doen tijdens een gezellige lunch. f

SAN NICOLAS -Bij het inaanbouwzijnde 'Correctie Insti-
tuut Aruba' (nieuwe gevangenis
ging vrijdagmiddag de vlag in
top, omdatBohamaAruba nv hethoogste punt had bereikt (zie fo-to). De financiering van de aan-
neemsom van 13.966.500 floringeschiedt door het Meerja-
renplan Nederland. Project-
coördinator is Domeinbeheer,architectis AssociatedArchitectsAruba, de directie voeringberustbij ing. TicoPetronia vanAssoci-atedEngineerandPlanners. On-
deraannemers zijn Boepl
/technische werken), Arubaanse
Wegenbouw en Tluel Corporati-
on I infrastructuur en
grondwerken).

Het project moet in de tweede
week van februari 1989 opgele-
verd worden. Men is echterreeds
doende met uitbreiding van het
project namelijk extra cellen, ka-
pel enpsychopaten en TBR -afde-
ling. Indien deze tweede fase dit
jaarnog wordt gegund, dan zal
de bouwtijd met een aantal
maanden uitgaan lopen.

Dienstverlening
met een

Persoonlijk karakter

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

Uw garantie
»>^voor zekerheid ..

AMIGOE 11

■TPnrmMi uitslag
■IltlTlfl Trekking Lotto

15april 1988■ Nieuw systeem■ met 32 num-
jV^H ■ mers.IWinnende

_^ nummers:r m ï7

Marlboro \%
1 " met joker num-

mert 4.
Eerste prijs:

40.080,65 geenwinnaar
Tweede prijs: drie van de vier

getrokken nummers met joker 14:drie winnaars ieder 1638,10
Derde prijs: 56 deelnemers

met ieder 65,85
Volgende week eerste prijs:

60.000 florin
Met complimenten van:
SuperiorTobacco Co.



SCHAAKANALYSE VAN PROF. MR W.R. BOOM
Voorzetting rond desle zet was nietjuist
Bondscoach Nederlandse schaakbond
wint van Curaçaose kampioen Smith

WiLLEMSTAD—Hetduel tussendeCuracaose schaakkam-
pioen Alvin Smith en de bondscoach van deKNSB, de Ko-
ninklijke Nederlandse Schaakbond, Corvan Wijgerden, werd
door Prof. Dr. W.R. Boom met behulp van zijn schaak-
computer Mephisto een aan diepgaande analyse onderwor-
pen. Na deeerste veertigzetten is departij nog aardigin even-
wicht,maar hetslaanvan depion oph4(5Ie zet)wordt nietjuist
geacht Hoe departij vooren na ditcruciale momentverliep en
wat betere en mindere oplossing zijn wordt hieronder door
Prof. Boom weergegeven.
Wit: A. Smith (Cur)
Zwart: CA. van Wijgerden
(Ned)

PIRC-VERDEDIGING
1.e4g6
2. d4Lg7
3. Pf3 d6
4. Le2 Pf6
5. Pc30-0
6.0-0 c6
7. h 3

Met verwisselingvan zetten is
een bekende stellingvan de Pirc
Verdediging ontstaan.
7 Dc 7
In zijn partij tegen Geiler

(Olympiade Malta 1980) speelde
deRoemeense grootmeester Cio-
caltea7 Pa6met debedoeling
het paard naar c7te brengen (in
plaats van het op d7te posteren,
zoals dikwijls gebeurt).Zo moge-
lijkzou daarna moetenvolgen....
d5, zoals toen inderdaad door Ci-
ocaltea is gespeeld. Met de
tekstzet echter (Dc7), is zwart
kennelijk van plan .... e5voor te
bereiden.
8. Le3 e5
9. dxeó dxes
10.Del Phs

Het is duidelijk dat het paard
op een gunstig moment naar f4
gedirigeerd zal worden.
11.Lc4 ' Pd7
12.Lh 6

Zwart hoeft niet onmiddellijk
op loperruil in te gaan.Ruil opg7
isbeter danop h6. Hijkan dus af-
wachten.
12 b5
13. Lxg7 Kxg7

Het paard blijft opzijn plaats
met deblik gericht op f4, zonder
tempo-verlies. De koning loopt
op g7geen gevaar, gezien de
plaatsing van dewitte stukken.
14.Ld 3

De loper moet pion e4dekken.
14 Pcs
15.De3De7
16.Tfel Pf4

Het zwarte koningspaard
heeft het begeerde veld bereikt.
Zwart staat ietsbeter.
17.Pe2

Gezien zwarts actie op de ko-
ningsvleugelmoetwittijdig voor
een sterke verdediging zorgen.
Da* doethij ook.
17 g518.Pg3

Wit wil liever niet ruilen,

maar het paard op g3plaatsen
ter versterking van de verdedi-
ging op de koningsvleugel. In-
dien mogelijk kan het daar ook
aanvallend optreden.
18 f6
19.Pfs Lxfs
20.exf5 TadB
21.Le4 Pxe4
22.Dxe4 Des
23.Te3Dds

Was een poging tot dameruil
welnoodzakelijk? 23 Pdsver-
diende mijns inziens zeker over-
weging.Hetpaard kanvan daar-
uit de druk op de nogniet tot vol-
ledige ontwikkeling gekomen
damevleugelversterken.
24. g3Dxe4

Natuurlijk niet 24 Pxh3
wegens 25. Kg2,Dxe4; 26. Dxe4
(ook 26. Txe4 zou voor wit voor-
deligzijn geweest wegens 26
h5; 27. Kxh3, g4l; 28. Kg2, gxf3;
2'J. Kxf3, Td2; 30. Te2, TfdB; 31.
Thlof30 Td7 en dan 31. Thl,
ThB) Pxf2; 27. Kxf2. Dit zou een
slechte ruil zijn van paard tegen"twee pionnen.
25.Txe4 Pds
26.c4Pe7
27. cxbs cxbs
28.a4Pxfs

Hetpaardkan gerust terugke-
ren naar dekoningsvleugel om-
dat de torens van zwart voldoen-
de zijn om detoestand op de da-
mevleugel onder controle te
houden.
29. axbs Tf7
30.Tea4 Tdd7

Zwart staat een beetje beter,
kennelijk wegens zijn overwicht
op de koningsvleugel en zijn
controle van de damevleugel.
31.Tab4 Td3
32.Kg2Tb7
33.Ta6

Wit levert een dappere strijd
op de damevleugel.
33 Td6
34.Tba4 Txa6

Zwart wikkeltkeurig aftegen
een stugge verdediging van wit.
35.Txa6 Txbs
36.Txa7t Kg 637.Ta2 Pd 6
38. Pd2Tb4
39. b3Kfs
40. Tc2 Ke6

Wit ht '-.ft op het nippertje het
voorgeschreven aantal zetten
gedaan. Zwartspeelde snelleren
hadnietmettijdnood tekampen.

Er is nu een eindspel op het

bord van het type "paard en to-
rens met wederzijds een aantal
pionnen". Zwart heeftvoldoende
materiaal om de zwakke
(geïsoleerde)pion opb3voortdu-
rend te bedreigen. Zwarts stuk-
ken zijn actiever opgesteld en
zijn koning kan zich vrijer be-
wegen.

Onder deze omstandigheden
kan wit niettoteen doeltreffende
tegenaanval komen. Bij zeer
nauwkeurig spel heeft zwart
winstkansen.

De stelling lijkt zeer veel op
die, welke ontstond in de tiende
partij om het wereldkampi-
oenschap tussen Lasker en Ca-
pablanca, Havana 1921. Wit
(Lasker):Kgl, Td2, Pe2,pionnen
b3, d4, f2, g2, h3. Zwart (Capa-
blanca): KgB, Tc6, Pfs, pionnen
d5, e6, f7, g6, h4. Capablanca
heeft dezepartij gewonnen.

In het bekende werk van Dr.
Max Euwe 'HetEindspel' no. 11
vindt men hetverloop van dit in-
teressante en leerzameeindspel.
41.Tc5 h5
42.Ta5 Tb6

De stelling is nu ongeveer in
evenwicht. Wel lijkt de zwarte
positie wat gemakkelijker te be-
spelen.
43. Tcs Pfs
44. Tc4 Kds
45.Ta4Pd 4
46. Tas l Ke6
47.Ta3 Kfs
48. Tal Tbs
49. Tbl Tb4
50. Tb2(?)

Zwakkezet. Veelbeterzou zijn
geweest 50. Tel.
50 h4
51. gxh4

Deze zet is niet goed!
Wit verliest namelijk daar-

door de controle over het be-
langrijke veld f4en het zwarte
paard kan ditviae6bezetten en
kan veel schadetoebrengen aan
dewittestelling. Met 51. Tbl zou
wit wat langer tegenstand heb-
ben geboden, maar zijnpositie is
toch wel zeermoeilijk geworden.
51 gxh4
52. Pf3 Pe6

Natuurlijk geen ruil van de
paarden, omdat hetveldf4lokt.
53. Pd 2

Deze zet brengt het voordeel
van zwart op 1.77 (volgens Mep-
histo), hetgeen betekent datwit
een pion gaat verliezen en dat
zijn stelling zwakkerwordt, om-
dat er geen compensatie is voor
ditverlies.

Andere zetten zoals 53.Kg2of
Kflzouden geenredding hebben
gebracht.
53 Pf4t(!)

Deze sterkezet was wel te ver-
wachten.
54.Kh2

De pion op h3wordt gered,

maar die op 12 sneuvelt. Daar is
nietsaan te doen.
54 Pd3*

Deze zet ligtvoor de hand.
55. Tbl
fl Er is niets beters. Wit
vecht door.
55 Pxf2
56.Pc 4

Op 56. Tfl zou gevolgdzijn 56..... Tf4en wat dan? Met name 57.
b4kan niet tot promotie leiden,
wegens 57 e4; 58. Pc4, Pd3;
59. Pe3 t, Ke6 en wit moet met
60. Txf4 optorenruil ingaanmet
verliesvan departij. Ook 57.Kg 2
zou totverlies hebben geleid we-
gens57 Pd3; 58. Pf3, Pe4; 59.
Pd2,Kd4; 60. Tdl, Kc3; 61. Pf3,e4;62. Pel, Pxel; 63. Txel,f5; 64.
Tdl, Kxb3 etc.
56 Pd3

Hierna is geen.afdoende ver-
dediging meermogelijk voor wit.
57. Tfl t Ke6
58. Pd2f5
59.Tf3 e4
60. Te3Kes

Witgeeft op.
TONSIJBRANDS:op dokter-
sadvies nietncxtr Curaqao ...

Op 30 april en 1 mei JozefdeBell-toernooi
Brievengat en Cadushi zijn in de
tweede klasse ongeslagen leiders
WILLEMSTAD-Na de

Paasvakantie is de Curacao-
se jeugd badminton-
competitie weer in zowel de
eerste als tweede klasse her-
vat. Op30 aprilen 1mci wordt
teRust & Burgh het jaarlijkse
'Jozef de Bell' jeugdbadmin-
ton- toernooi gespeeld. Alle
jeugdigentot 18 jaarkunnen
zich hiervoor inschrijven tot
20april.

In de eerste klasse moest Ca-
dushi 1 aantreden tegen Animo
1. Beide teams hadden één wed-
strijd gespeeld in hun klasse,
waarin slechts drie teams zijn
geplaatst. Animo 1 had deeerste
wedstrijd verloren, Cadushi 1
gewonnen.Animo 1zette alles op
alles enprobeerde methet wisse-
len van het eerste heren-enkel
winsttebehalen. Zokwam Jason
Smit tegenover de oudere en
sterkere David Hoogenbergen
van Cadushi te staan. Het werd
door het verschil.in niveau een
gemakkelijke overwinningvoor
Cadushi.

In het dames-enkel was meer
strijd. Edith Oppenheimer
maaktehetArelis Visbehoorlijk
moeilijk. Pas na twee sets, met
verlenging, gaf ze zich ge-
wonnen.

Het wisselen van departners
in het heren-enkel had niet het
beoogde effect. Ali de Windt (A)
had aan Riek Evertsz een ge-
duchte tegenstander. De eerste
set verloor Ali zelfs met 15-7, in
detweede setkwam hijterug: 15-
-9. Na een pauze van 5 minuten
was het Riek, die in de derde set
de zege greep en daarmee zijn
clubCadushi het derdepunt gaf.
In het heren-dubbel waren nog
enige spannende momenten te
bewonderen, maar verder rolde
Cadushi Animo keurig op: 6-0.

In de tweede klasse was het
koploper Brievengat 1 die het

zwaar te verduren kreeg in hun
strijd tegen Animo 2. Dennis
Ogenio (B) versloeg in twee sets
Steven Adamus. Ook Iraiva Sil-
vanie van Brievengat behaalde
een puntvoor haarteam: 2-0.Le-
roy Lard bracht echter na een
spannende twee-setter de stand
weer terug tot2-1.De meisjes-en
de jongens-dubbel werden tege-
lijk gespeeld, waardoor de uit-
slag niet directbekend was.

Zou Animo beide dubbels win-
nen, dan was het wedstrijdpunt
voor hen. Brievengat had aan
één gewonnen partij alvoldoen-
de de winst naar zich toe te
trekken.

Dat deden Iraiva en Phyllis.
Met eenmagere 3-2hadBrieven-
gat zijn derde overwinning bin-
nen en isnu ongeslagen leider in
de tweede klasse. Cadushi 3 is
echter in twee partijen ook nog
ongeslagen.

Cadushi 4 tegen 5 was een
spannende strijd. Paul Helmich
won gemakkelijk zijn enkel-
partij en decaptain vanhet vier-
de zag zijn teamgenoot Kiem-
Wai Berenos het tweede punt
bipnen halen.De meisjesvanhet
vijfde waren echter beter: 2-2.
Het heren-dubbel moest nu uit-
komst brengen. Ryzal Thijssen
en MarkDruiventak bezorgden
hun team echter de gewenste
winst: 3-2 voor het vijfde.

Brievengat 2 had aan Asiento
een makkie daar de heren van
Asiento nietaanwezigwaren. De
dames lietenzich echterniet ont-
moedigen door deze 'verrassing'
envochtenvoor watze waardwa-
ren. En dat was bij Christel Ho-
landerveel. Zijredde deAsiento-
eeren haaldedehatelijke0uitde
score: 4-1 voor Brievengat 2.

STANDEN
De eerste klasse is uitge-

speeld. Daarvan volgt een

eindstand. De tweede klasse
gaat gewoonverder.

Eersteklasse:
1.Cadushi 1 24(10-2)
2.Cadushi2 22( 7- 5)
3. Animo 1 20( 1-11)

Tweedeklasse:
1.Brievengat 1 3 6 (13-2)
2.Cadushi3 24( 8-2)
3. Brievengat 2 3 4 ( 7-8)
4. Cadushis 22( 6-4)
s.Animo2 32( 8-7)
6. Cadushi4 2 0( 2-8)
7.Asiento 30( 3-9)

Uitspraak beloond

Drie EC-duels
voor Koeman
De tuchtcommissie van de

Europese voetbalunie (Uefa)
heeftPSV-spelerRonald Koe-
man voor drie Europa Cup-
wedstrijden geschorst naar
aanleiding van zijn uitlatin-
gen in het maandblad 'Sport
International.

Koeman werd in Zurich ter
verantwoording geroepen
voor zijnverklaringover doel-
bewust gemeen spel, weaar-
mee hij devoetbalsport in dis-
credietzou hebben gebracht.

De libero van de landskam-
pioenzei inhet bewuste inter-
view, dathij dedoodschop die
zijn ploeggenoot Hans
Gillhaus in de Europa Cup-
wedstrijdtegen Bordeaux uit-
deelde aan deFransman Jean
Tigana' 'klasse' vond.

PSV enKoeman hebben tot
19april dè mogelijkheidinbe-
roep te gaan.

Koeperman damt in gevangenis

Sijbrands komt
niet naar Curacao
WILLEMSTAD — Ton Sij-

brandskomt niet naar Cura-
cao. Dit kreeg de Curacaose
Dambond dezeweektehoren,
nadat deoud-werelkampioen
na een afwezigheid van 14
jaar inactiviteit weer achter
het bord met de honderd vel-
den had plaatsgenomen en
meteen het Nederlands kam-
pioenschap voor zich opeiste.
Inzijnplaats komt nuPietRo-
zenburg, devoorzitter van de
werelddambond naar Cu-
racao.

Ton Sijbrands kreeg van zijn
arts rust voorgeschreven en het
werd hem verboden meteen na
de strijd om het Nederlands
«kampioenschap naar deAntillen
te gaan om aldaar weer een ver-
moeiend programma af te
werken.

Zijn plaatsvervanger is Piet
Rozenburg, oud-Nederlands en
-wereldkampioen en thans voor-
zitter van de werelddambond.
Rozenburg arriveert op 21 april
op Curapao 'en keert op 4 mei
weer terug. Hij is nu de te-
genstander van Koeperman in
de damtweekamp. De snelle
komst van Rozenburg werd
mogelijk gemaakt door mede-
werking van deKLM.

ven een partij hebben gespeeld.
De Dambond heeft het voor el-
kaar kunnen krijgen dat de oud-
wereldkampioen in de gevange-
nis op Koraal Specht naast een
demonstratie ook een simul-
taan-seance tegen de tijdelijke
bewoners aldaarkan spelen. Op
welke manier dit intern is geor-
ganiseerd is niet bekend.

IN DE GEVANGENIS
Zondagspeelt IserKoeperman

in het Sentro Deportivo Kórsou
tegen de vijfbeste dammers van
Curasao: Carlos Loreville, Nor-
win Lau, Alfred Benito, Torn
Henriquez en Pierre James. De
wedstrijden vangen om 14.00
uur aan (toegang is vrij!) en du-
ren per speler 30 minuten. Het
einde is rond 18.00uur gepland.

Maandag damt hij op een
plaats waar waarschijnlijk niet
veel beroepsdammers in hun le-

NEW YORK — De uitslagen
van de vrijdag gespeelde wed-
strijdenin deAmerikaanse base-
ball- competitie zijn:

National League:
Chicago Cubs - Pittsburgh Pira-
tes 6-0, Montreal Expos - Phila-
delphia Phillies 6-4,-New York
Mets - St Louis Cardinals 7-0,
Cincinnati Reds - Houston
Astros 4-2,Los Angeles Dodgers
-AtlantaBraves 3-2,SanFranci-
sco Giants - SanDiego Padres 8-
3.

American League:
Texas Rangers -Boston Red Sox
3-2, New York Yankees - Mil-
waukee Brewers 7-1, Cleveland
Indians - Baltimore Orioles 3-2,
CaliforniaAngels -Seattle Mari-
ners 5-3, Chicago White Sox -
Oakland Athletics 11-3, Kansas
CityRoyals - Detroit Tigers uit-
gesteld, Minnesota Twins - To-
ronto Blue Jaysuitgesteld.

ONBEDAARLIJK HARD
Twente was debetere ploeg in

deKaasstad, maar in de buurt
van het strafschopgebied miste
hetelftal van het technische duo

Rijvers - Vonk elkekoelbloedig-
heid. AZstartte sterken greep in
de vijfde minuut de belangrijke
voorsprong, toen Van Ham
doorbrak en Van Haastrecht de
bal uit diensvoorzet voor de lin-
kervoet van Krommendijk leg-
de.Die schoot onbedaarlijkhard
in: 1-0.

AZkroop meteen in deverde-
diging en lietFC Twente aanval-
len. De kansen kwamen op rij,
doordatOosterveeren Vonk, -(de
zoon van de Twente-trainer!)-,
hun verdedigende taken lang
niet aankonden.Willems enLip-
ponen misten echtervrij voor De
Koning. Toen de door Ajax aan-
getrokken Willems(21 jaar,voor
een bedrag van 1,7 miljoen gul-
den en een twee-jarig contract)
in de 27e minuut wel scoorde,
stondKeurte slapen:buitenspel.

KANSEN GEMIST
Tot derust waren er nog kan-

sen voor Keur en Lipponen, de
Fin, die in tweede helft ook de
ene kans na de andere liet glip-
pen. AZ werd steeds meer in de
verdediging teruggedrongen,
kon ook niet op tegen het combi-
natie-vermogen van deploeg uit
Twente, maar capituleerde niet.
De spitsen VanHam,Krommen-
dijk en Roos hielden bovendien
bij tijdenwijle debal goedvasten
gaven aldus wat adem aan hun
vermoeide teamgenoten. Nadat
Krommendijk via een leep wip-
pertje eneen hardeknal bijnaAZ
in veiligheid had gebracht, was
het in de 76e minuuttoch raak.
Vonk kopte voor de Alkmaar-
ders op de lat enRoos gebruikte
het hoofd nogeenkeer. Doelman
Snelders stopte debalvolgens de
grensrechter achter de doellijn
en daarmee was het pleit be-
slecht: 2-0.

Twente drongin het slotkwar-
tier onstuimigaan maar dekan-
sen voor Lipponen enKeur kon-
den niet gemakkelijk genoeg

zijn. Het duo bleef missers pro-
duceren. Zelfs voor een leeg doel
kopte Keur in de slotfase over,
nadat Roelofsen de lat had ge-
troffen.

Hetboeiende duel leverde AZ
ook nogeen reeks vankansen op,
maardezekerheidvan tweepun-
tentegen het als topploegaange-
kondigde Twente waren be-
langrijker dan het persoonlijke
succes van de Alkmaarse
spitsen.

BADMINTON/KRISTIANSAND— Alex Meijer en Erica
van Dijck hebben in het ge-
mengd dubbelspel van de Euro-
pese titelstrijd badminton de
zilveren medaille veroverd. Het
duoverloor in het NoorseKristi-
ansand in de eindstrijd in drie
games van de Deens /Engelse
combinatie Steen Fladberg en
Gillian Clark. Een dag eerder
hadEline Coenebeslaggelegdop
het brons in het dames en-
kelspel. Het heren-enkelspel
werd een verrassing. De Deense
titelverdediger MortenFrost, de
nummer een op de Europese en
wereldranglijst werd verslagen
door deEngelsmanDarren Hall.

... RONALD KOEMAN: uit-
spraak kost hem drie Europa

Cup-duels...

Atletiekploeg succesvol op Jamaica

Drie medailles en nieuw
Antilliaans record

WILLEMSTAD—De zes at-
leten van de Curacaose Atle-
tiekbond, die hebben deelge-
nomen aan de Carifta Games
op Jamaica,zijn met drie me-
dailles teruggekeerd. In de
eindrangschikking eindigde
Curacao op de tiende plaats
van de 24 deelnemende
landen.

De atletiekploeg bestond uit
drie dames en drieheren. De da-
.mes zorgden voor demedailles.

Solange Ostiana won een
zilverenmedaiile. De 5,51 mver-
te-sprong was goed voor een
tweede prijs. Hetrecord van deze
16-jarige is 5,58 m.

Ook de 15-jarige Jacqueline
Sophia behaalde een zilveren
medaille. Methaar tijdvan59,78
secondenwas in Jamaica slechts
één atlete sneller. Op de800 me-
ter veroverde zij ook een medail-
le. In een nieuw Antilliaans re-
cord van 2.15,19 kwam zij als
derdeover de finish. Ze was met

deze tijd ruim twee seconden
sneller dan de tijd waarmee zij
vorig jaar tijdens deze wedstrij-
den ook een bronzen medaille
veroverde.

De prestaties van de atleten,
die onder voor hen moeilijke
omstandigheden strijd moesten
leveren (regen en harde wind),
warenverder goed. OdetteDoest
liep de 100 meter in 12,98 en
sprong4,37 m ver. David Martis
bereikte met een tijd van 11,66
secop de 100m een vijfdeplaats.
De 200 m werd door hem afge-
legd in 23,80 hetgeen een 4e
plaats opleverde. Dudley denDuik liep de 100 m in 11,50 (5e
plaats), de 200 m in 23,55 (3e
plaats). De 5kilogram zware ko-
gel die Edwin Loran moest sto-
ten, kwam na precies 9,16 m
weer op de bodem van Jamaica
terecht.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/LONDEN — De
lAAF heeft de Britse atletike-
bond opgedragen Zola Budd een
startverbod van een jaar op te
leggen. De Zuidafrikaanse atle-
te met een Brits paspoort, zou
hebben deelgenomen aan wed-
strijden in Zuid-Afrika. Met dit
besluit is de lAAF gezwicht voor
deAfrikaanse druk op defedera-
tie, die maatregelen tegenBudd
wilde hebben,uitgevoerd met de
dreigingvan de Olympische Spe-
len in Seoul wegte blijven.

0-0-0-0-0
BOKSEN/BUSALLA—De Ita-
liaan Vincenzo Belcastro is in
Busalla Europees bokskampi-
oen bij de profs in het bantam-
gewicht geworden. Belcastro
versloeg titelhouder Fabrice Be-
nichouuitFrankrijk doorknock-
out in de derde ronde. Benichou
verdedigde detitel, diehij op 30
januariin Calais door knock-out
in de negende ronde had vero-
verd op zijn landgenoot Thierry
Jacob, voor deeerste maal.

0-0-0-0-0

Verrassende winst (2-0) van AZ op Twente
Door PSV afgekeurde Krommendijk
bij AZ erg waardevol geworden

TornKrommendijk mag het
erelidmaatschap van AZ te-
gemoet zien, als deAlkmaar-
se profclub dit seizoen zijn
plaats in de eredivisie be-
houdt. Sinds dekomst van de
linksbenigespits, bij deeerste
divisieclubWageningennaar
het tweede verwezen en bij
PSV afgetest, heeft AZ weer
eenhandenbinder enkansen-
benuttervoorin.

De in februari ogenschijnlijk
onafwendbare degradatie werd
vrijdagavond in het duel tegen
de nummer drie van de eredivi-
sie, FC Twente, weer een stukje
verder opzij geschoven. AZ, dat
nahet dueltegenFC Twente nog
twee wedstrijden (FC Utrecht
uiten FC Den Haag thuis) moet,
won met 2-0. Krommendijk
stond in devijfdeminuutmeteen
gouden doelpunt aan de basis
van dezege, dievoor de geplaag-
de Noordhollandse club van le-
vensbelang is.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 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 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00 uur.
SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
(MaduroPlaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur i>ü'
schaakles en-training voor de jeugdvanaf'
tot 23 jaar.

BASEBALL

20.00 uur (B-poule) Alpha vs Wild Cats -Sentro DeportivoKórsou.
ZONDAG
SOFTBALL
('Liga Amistad')
10.00 uurAwaLimpi vs Aguilas;
12.00uur Love Icevs Lipton;
14.00uur Veteranos vs Luvac; ~
16.00uur Swiftvs Cheprok - Suvek Soft&a»
Park.

VOETBAL
('lndependiente'- toernooi)
10.00-16.30 uur wedstrijden te Por'»
Blancu.

BASEBALL

10.30 uur (A-poule) Santa Martia Pirates^ABC-Wallé Construction vs Blue Hawks'
Ray-O-Vac - Sentro Deportivo Kórsou. .
('Frisian Flag'- jeugdtoernooi)
10.00 uur (C-poule) Charo vs Almendaris.
12.00uur (A-poule) Contupo vs Name;
14.00uur (B-poule) Pif Paf vs Groot Kwar
tier; ü
16.00 uur (C-poule) Alphavs AGT-TioDaou

Ballpark.
(LittleLeague)
10.00 uur Eagon vs Amalie;
12.00 uur FortNassauvs ABN;
14.00 uurCoca Cola vsCindu; ..
16.00uurFria vs Hertz - Curasao Little ie"
que Ballpark te Suffisant.
WIELRENNEN
('Super Sensational Cycling Uud ;

08.30 uur start competitie - Montana en o'
geving.

TAFELTENNIS
(CTTB) <m.
10.00-16.00uur startTop-100- compe'l"
Recreatiecentrum IreneMoreno.

Reis gerust
met
CTC travel
tel: 616811
,^-£7616812'Z^\ 613200
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AGENDA

BONAIRE
POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900
LANDFILL te Lagoen: maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
"ur;zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00
"ur; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
Woensdag van 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.[Jons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -buurtcentrum Terra Corra.
Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
«■OO-1 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

WUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"ervan gelieve contactop te nemen met de
"eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Saopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-'ardag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
«uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur teR|ncon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-[jaireaanse schelpen en koraal; open van*nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
]j»V: openingstijden slachthuis maan-dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-If -00 uur en donderdag en vrijdag van

'17 april)SPORT
BILJARTEN
'Torneo Cen)
'0.30uur 81. Fabriek vs Azteca- Vera Inn.'0-30 uur Tamarijnvs Heineken - Liberty.

ZEILEN
'Bonaire Sailing Association)
]°00 uur start eerste ronde-wedstrijden;]400uur start tweeronde - in deLac-baai.1' 00 uur prijsuitreiking.

KERKDIENSTEN*I>tBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00

Antriol:"agelijks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00
Uur
Jj'Udovicuskerk Rincon:"agelijks, ookzondag, 19.30uur.

"tLACHTENBEZORGING doorgeven
!*>» mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya.
L*cique4.

WILLEMSTAD - Vrijdagnachtomstreeks kwart voor
'Waalf vond op de kruising vanSchottegatweg Oost met dePlu-
t°straat een aanrijding plaats
jassen twee personen- auto's.
Vier personen raakten hierbij
Jicht gewond en konden na be-
handeling naar huis. De politiev ermoedt dat een van de be-
stuurders door het rode licht is
£ereden.Dezaak is inonderzoek.
Vanmiddag
Nanzi-voorstelling
vanKaskadi Pinda
, WILLEMSTAD — Op zater-
lag 16 april houdt toneelgroep

diPinda een openbarere-
Petitie van het toneelstuk'Nanzi

sali fo'i mondi di shonArei?'.Ueze repetitie zal om 5 uur 's
beginnen in hetWilhel-

Pjfna Park (Alameda). Het pu-'iek mag aan deze openbare re-
petitie deelr amen in derol van
V°mpa Nanzi. Het geheel is be-
?°elt als voorbereidingvanKas-
*a di Pinda voor het 'Festival dii^atro Istoriko' dat op 27, 28 en
$mei gehouden word in Centro, De verhalen van Nanzi heb-

altijd een belangrijkerol ge-
peeld in de Curacaose cultuur
11mede daaromverwacht de to-

neelgroep dat het publiek kri-
lsch zal reageren op depresen-
tie. Zij hoopt dat de aanwezi-
feöactiefzullen meedoen aan de

Moederdagviering
bij BICWC
KRALENDIJK—De Bonaire
International Christian Wo-
men's Club (BICWC) zal op
moederdag een speciale bij-
eenkomst organiseren.

Dat gebeurt in Flamingo Be-
ach hotel op zaterdag 7 mei van
vier tot zeven uur in de middag.
De gastspreekster zal Luisa van
der Beid zijn. De dames wordt
ook een Antilliaans snackbuffet
aangeboden terwijl er een de-
monstratie is van werken met
papiermache. Wie geïnteres-
seerdiskan zich opgevenbij Cor-
ry Saleh of Boekhandel De Wit.
De laatste dag van opgave is 3
mei.

Hoofdprijs 2 miljoen

McDonald's introduceert
groots Monopoly Spel
WILLEMSTAD — Treinen,

reizen en auto's zijn niethet-
geen de klanten van McDo-
nald's gewoon zijn te ver-
wachten als zij een McDo-
nald's- restaurant bin-
nenstappen. Tot eind juni is
datechterhetbeeld in McDo-
nald's waar het nieuwe "Mo-
nopoly Spel 1988" gaande is.
Alleklanten hebben kans op
dezeprijzen en opméér.

McDonald's biedt 50.000.000
dollar aan cashprijzen en
etenswaar. Dit is inclusief de
hoofdprijs van 2.000.000 dollar
en één 1.000.000 dollar, twee
prijzen van elk 300.000 dollar,
meerdere auto's Oldsmobile
Cutlass, vakanties naar Disney
World voor 4 personen, waarde-
bonnen voor Sears en Lionel-
trein sets.

"Dit is een unicum voor Cura-
gao", zegt SharineKessock, di-
rectrice van McDonald's. "Vorig
jaar was ik in Amerika waar ze
op dat moment bezig waren met
het Monopoly- spel. Toen ik
merkte hoe enthousiast de klan-
ten waren, wilde ik het ook op
Curagao introduceren. Dat is dit
jaargelukt."

Het is overigens wel belang-
rijk dat de klanten de coupons
openen, ook indien men niet wil
meedingennaar deprijzen. lede-

reen heeft namelijk kans op zo-
genaamde 'instant- prijzen' bij-
voorbeeld in de vorm van gratis
etenswaar van McDonald's. Bo-
vendien is de kans aanwezig dat
de'winnende coupon' voor de
hoofdprijs van 2.000.000 dollar,
op Curaqao verstrekt wordt.

...directriceSharineKessock met
hetMonopoly spel- formulier...

ONDANKS UITZETTING INDERTIJD
Oefent onbevoegd medischepraktijken uit

Tandtechnicus Boris is
weer actief op Bonaire
KRALENDIJK — In de be-

ginjarenzeventig verbleefre-
gelmatig een uitColombia af-
komstige tandtechnicus Bo-
ris op Bonaire. Daar ver-
richtte hij tandarts-
werkzaamheden die voor-
namelijk het aanbrengenvan
gouden hartjes optanden be-
helsden. Na een opmerking
van de gouvernements- tan-
darts werd Boris eerst ge-
waarschuwd en latervan het
eiland afgezet wegens heton-
bevoegd uitoefenen van me-
dische praktijken.

Dewerkzaamheden van deCo-
lombiaanBoris gebeurdenmees-
tal in eenvan dekamers van Ho-
tel Rocheline, waar volgens de
toenmalige berichten van de
tandarts handelingen werden
verricht dietegen het belang en
de gezondheid waren van de pa-
tiënt. De Colombiaanse
tandtechnicus werd echter de
hand boven het hoofd gehouden
door depoliticus Broertje Janga.
Dit mocht echter niet baten en
gezaghebber, in die tijd A.R.W.
SintJago, besloot detandtechni-

cus op advies van de gouverne-
ments- arts te latenverwijderen.

Daarna is hetlangetijd stilge-
weest rond de Colombiaan, die
echter, naar de Amigoe heeft
vernomen,zijnpraktijken opBo-
naire weer opnieuw isbegonnen.

Nu is hetprobleem zijnwerkver-
gunning, maar uitbetrouwbare
bron heeft de Amigoe vernomen
dat het niet de werkvergunning
is die Boris parten speelt, maar
het feit dat hij weer onbevoegd
geneeskundige praktijken uit-
voert. Dat isbij dewet verboden
en wordt ook op de Nederlandse
Antillen onder kwakzalverij ge-
rekend.

Momenteel beschikt Bonaire
over een aantal professionele
tandartsen, van wie de Neder-
landsetandarts FritsPeereboom
al bijna vijftien jaarop Bonaire

werkt. Vorig jaarbesloot een
groep Arubaanse tandartsen
eveneens een praktijk op Bonai-
re te openen en kortgeleden be-
gon ook de in Colombia afgestu-
deerde Bonaireaan Chirino zijn
eigenpraktijk.

Ook beschiktBonaire over een
eigen tandheelkundig laborato-
rium van de heer Marchena.
Bittere noodzaak dat de Colom-
biaan Boris een werkvergun-
ning zou krijgen, lijkt dus niet
aanwezig;zelfs alzouhij bevoegd
zijn om zijn werkzaamheden te
verrichten.

KRALENDIJK - Deze week
was Gilbert Wilfred Antonius
vijfentwintig jaarals technicus
in dienstbij Telbo nv. Gezagheb-
ber mr George Soliana ontving
het echtpaar Antonius met hun
beide kinderen en overhandigde
dejubilarisbij diegelegenheidde
gebruikelijke enveloppe met in-
houd. Aanwezig waren ook de
overige leden van hetBC.

STOK VOOR HOND
Dat neemt niet weg, aldus

Broertje Janga dat er altijd wel
een stok gevonden kan worden
om een hond te slaan. Daarom

wordt erveel ongefundeerdekri-
tiek gehoord die alleen maar
spanningen wraakgevoelensop-
roept. Feit is echter wel, aldus
Janga dat de betaling mitar mi-
tar (salaris- uitbetaling voor
ambtenaren en leerkrachten in
twee gedeelten onder het PDB
bestuur Red) achterwege blijft.
Bovendien zien investeerders
weer mogelijkheden inBonaire.
Jangavindt dathet eilandernog
langniet is. Erzijnnogontelbare
wensen,maar wel wijst de POB-
leider erop, dat de financiële
omstandigheden niet toelaten

dat allesbereikt wordt.
Janga weet wel, dat de dam-

men vervuild zijn, dat de wegen
veel te wensenoverlaten, dat de
overheid dringend trucks, loa-
dersen graders nodigheeftom de
werkzaamheden uit te voeren.
Maar zonder geld ziet hij daar
geen mogelijkheid toe. Wie
echter met vrucht zaait, aldus
profeet Janga, zal daarvan ui-
teindelijk oogsten. Dat zal dan
echter voor iedereen moeten zijn
en niet voor een bevoorrechte
groep alleen. Dat is de strijd die
de Arbeiderspartij voert. leder
die nu buiten het bestuur staat
komt met allerlei kritiek, aldus
Jangamaar niet uit het oog ver-
loren mag worden, dat ook zij
eens bestuur waren. Zij (PDB
red) zijn er schuldig aan, dat er
momenteel problemen zijn met
de telefoon en dat het watervuil
is.

Vooral aandacht voor economische sociale problemen

Ellis: UPB belooft steun
aan nieuwe regeringscoalitie
KRALENDIJK — Deboodschap die partijleider

Rudy Ellis van de Union Pa-triotico Bonairiano (ÜBP)
maandag aan informatriceMariaLiberia Peters zalmee-delen, is duidelijk. De partijdievorig jaardeverkiezingenheeft gewonnen voor de ei-landsraad van Bonaire, zalook denieuweregerings- coa-litie steunen.

Een bekend feit overigens
want de UPB is altijd bereid ge-
weest de centrale regering testeunen. Ook het huidige demis-sionaire kabinet Don Martina.Op dit aanbod van 13 april 1987

is ecnter nimmer antwoord ont-
vangen, alduspartijleider Rudy
Ellis tijdens een woensdag ge-
houden persconferentie.

Het aanbod van de UPB pre-
cies een jaar geleden om toe te
treden tot hetkabinet Don Mar-
tina IV, datopaanzienlijke wan-
kelijke basis moestdoorregeren,
werd aan detoenmalige coalitie-
partners voorgelegd. Aangezien
deze coalitie gesteund werd door
dePartido Democratico Bonairi-
ano (PDB) van partijleider Jopie
Abraham stelde deze als voor-
waarde voor de opnemingvan de
UPB in de centraleregering dat
zijn partij—die deverkiezingen

voor de eilandsraad van Bonaire
verloor — dan eveneens opgeno-
men zou worden in het BC van
Bonaire.

Een feit dat Ellis toen niet
wenste te accepteren en afgelo-
penwoensdag desgevraagdmee-
deelde, nooit te zullen accepte-
ren. Overigens stelde Ellis wel,
dathij geenenkelepartij oprege-
rings- niveau uitsloot als het om
samenwerkingging.

POB-leider: na nemen impopulaire maatregelen:

Vruchten al zichtbaar
beleid Forsa Nobo BC

KRALENDIJK—Tijdens depersconferentie van Forsa No-bo woensdagmiddag herinnerdepartijleider Broertje Jangavan deBonaireaanse Arbeiderspartij POB eraan, dathetpre-cies een jaargeleden was, dat het vorige bestuur naar huiswerdgestuurd.Hoewel op hetmomentvan overname een ver-
antwoordelijkbestuur vrijwel onmogelijk was, zegt Janganuderesultaten te zienvanhetvruchtbarewerkvan deForsa No-bo, bestaande uit decoalitie- partijen UPB en POB.

Daarvoor moest echter een
groot aantal impopulaire maat-
regelen genomen worden, zo
stelt partijleider Janga. Een
daarvan was het feit dat ver-
schillende werknemers ontsla-
gen moesten worden. Overigens
beschouwt Janga dat niet voor
iedereen als een ramp, want ver-
schillende werknemers zijn welthuis, maar ontvangen toch hun
geld. Anderen zijn naar huis ge-
stuurd omdat zij daarvoor de
leeftijd bereikt hadden. Ople-
ving ziet Janga in de werkgele-
genheid bij de aannemers- be-
drijven. Het is daarom fout vol-
gens de POB- leider dat de me-
ningopgelddoet, datmen slechts
bij deoverheidwil werken.Dat is
helaasonmogelijk,want deover-
heid heeft geen geld om materi-
aal tekopen en dat betekent dat
de overheids- werknemers het
werk toch niet kunnen uit-
voeren.

Eilandgebieden betalen onderhoud immers niet

Verzekering politie-boten
aangelegenheid van Land
WILLEMSTAD— De nieuwe
patrouilleboot diegisteren of-
ficieel aan hetKorps Politie
Nederlandse Antillen isover-

gedragen, is verzekerd bij de
Curacaose verzekerings-
maatschappij van Anthony
Veder.De verzekering van de
overige twee politieboten die
in augustus worden ver-
wacht,zullen opnieuw bij een
Antilliaanse verzekerings-
maatschappij worden onder-
gebracht. Dit heeft het hoofd
van de afdeling Interne
Controle van het departe-
ment van Financiën, ir E.J.
Kool meegedeeld.

Volgens Kool zijn door ver-
schillende verzekerings- maat-
schappijen offertes uitgebracht.
Uit één daarvan heeft de rege-
ring een keuze gemaakt. In de
verzekerings- wereld wordt met
bevreemding gesproken over de
wijze waarop de assurantie aan
Anthony Veder is 'gegund. Een
woordvoerder van een verzeke-
rings- maatschappij: "Het zou
correcter zijn geweest wanneer
wij op de hoogte zouden zijn ge-
steld van het premie- bedrag.
Wél is ons gevraagdeen offerte
uit tebrengen, datnebben wij ge-
daan.Daarna hebben we er niets
meer over gehoord. Hoe kunnen
wijnou wetenofdepremie inder-
daad aan de laagste en beste in-
schrijver is gegund?"

Aangezien een van de pa-
trouille- vaartuigen voor St.
Maarten is bestemd, is het niet
helemaal zekerofdeverzekering
van alle patrouilleboten op Cu-
ragao terecht zal komen. Kool:
"Via Nederlandse Ontwikke-
lingshulp is een bedrag van 5,2
miljoen Nederlandse gulden
voor de aanschaf van drie pa-
trouilleboten ter beschikking
gesteld. Dit bedrag is inclusief
het geld voor reserve- onder-
delen".

INFORMATRICE
Vorige week heeft de door de

gouverneur benoemde informa-
trice al gesprekken gevoerdmet
de vertegenwoordigende Bonai-
reaanse partijen in de Staten.
Dezezijn de StatenledenS.G. So-
liana en J.E. Abraham voor de
PDB enRudy Ellis voor de UPB.
Maandagzal deinformatrice we-
derom gesprekken hebben met
de Staten- vertegenwoordigers.
Gesprekken die als afrondend
kunnen worden beschouwd. In
zijn eerste gesprek heeft Ellis al
opgemerkt, datnaarzijn mening
deregering geste"ld moet zijn op
eenzo breed mogeh;kebasis. Dat
zal de onrust van het afgelopen
jaarwegnemen.

Dit is niet alleer beter voor de
centrale regering aldus Ellis,
maarookvoor debe sturenvan de
eilandgebieden, die daar de na-
delenvan ondervinden. Ellis zal
duidelijk naar voren brengen in
zijn gesprek met de informatrice
dat in de laatste jarenvan de zij-
de van de UPB alle aandacht is
geweest voor de problemen van
staatkundig structurele aard.
Nu zal er alle aandacht moeten
worden besteed aan andere pro-
blemen zoals financieel econo-
mische en sociale problemen.

******WASHINGTON — De VS willen
555 tanksaanCairoverkopen. Daar-
van is het congres op de hoogte ge-
steld.

REKENING LAND
"Dekosten voor het onderhoud

van deboot zijn echtervoor reke-
ning van het Land. Dit betekent
datbet geld van de boot voor St.
Maarten nietafgetrokken wordt
van de ontwikkelingshulp voor
St. Maarten. De Antillen mogen
derhalve de verzekering van de
patrouille- boten onderbrengen
bij een maatschappij naar eigen
keuze. De overheid van St Maar-
ten hoeft daarin geen enkele
stem te hebben", aldusKool.

Behalve de opleiding van de
politie- ambtenaren komt ook
het aanpassen van dehaven- fa-

ciliteitenvoor depolitieboot voor
rekening van de landsregering.
Zomoet ereen apartebunker-fa-
ciliteit worden gemaakt en ook
de elektriciteits- voorzieningen
bij het Havenkantoor zullen
worden aangepast.

Voor het onderhoud zijn af-
sprakengemaakttussen dewerf,
waar de politieboten gebouwd
worden, het politiekorps en deScheepvaart- inspectie. Kool:
"De patrouille- botenzijn ietsge-
heel nieuws voor de Antillen.
Hoe het een en ander in de prak-
tijk zal uitpakken,zal dekomen-
de tijd moeten leren"

Bonaire zal eveneens een pa-
trouille- boot krijgen. Vorige
week heeft Aruba eveneens bij
dewerfSchottel-NederlandB. V.
een politieboot besteld. Naar
Kool de Amigoe meedeelde, is
hiervoor uit Ontwikkelingshulp
een bedrag van 1,7 miljoen gul-
den (Ned. crt.) ter beschikking
gesteld.

Bezoek
cruiseschepen

WILLEMSTAD — Het Crui-
se- schip 'Fairsea'zal op 19 april
een extra bezoek brengen aan
Curasao. Tussen 10 uur 's mor-
gens en 6 uur 's middags zal het
schip in de havenliggen. De 'Rot-
terdam' dieoorspronkelijk op 22
april zoubinnenvaren komtalop
20 april binnen om 8 uur 's mor-
gens. De 'Fairwind' heeft haar
bezoek van 22april afgelast.

HELSINKI — Finland stelt geen
strafvervolging in tegen de
Westduitser Rust die in mei 87 zijn
sport- vliegtuigje op het Rode plein
neerzette en nu een jarenlange ge-
vangenisstraf in de SU uitzit. Rust
had de Finse burgerluchtvaart-
dienst om de tuingeleidbij zijn spec-
taculaire vlucht.

Totolica
geeft lezing

WILLEMSTAD — De vereni-
ging Totolika presenteert op
dinsdag 19 april om 8 uur 's
avonds in haar verenigingsge-
bouw aan de Uteweg, detweede
lezing van dit jaar. Deze lezing
zal gehouden worden door dr
Baur (longarts). Het onderwerp:
'Longafwijkingen en andere
complicaties diekunnen voorko-
men bij personen met Down's
syndrome' (mongolisme).

De directie van Totolika
vraagt tevens de aandacht voor
het volgende: Het blijkt dat er
valse Totolika- loten in omloop
zijn gebracht. In verband hier-
mee wijst devereniging erop dat
alleloten diedooren voor haar in
omloop zijn gebracht, een stem-
pel van Totolika hebben en bo-vendien zijn alle geldige loten
ondertekend door de voorzitter
van de vereniging. Zij betreurt
het ten zeerste dat door lieden
met minder goede bedoelingen
misbruik word gemaakt van de
goedenaam eneerlijke opzetvan
Totolika. Zij adviseert dan ook
een ieder die valse loten aange-
boden krijgt, direktcontact op te
nemen met de politie of met de
vereniging Totolika onder tele-
foon- nummer: 78291.

car rental & sightseeing co. n.v. Bonaire
heeft - wegens uitbreidingvan haar aktiviteiten - een vacature voor een

MANAGER
die geheel zelfstandig deafdeling SIGHTSEEING TOURS en TRANSFERS op een effectieve en professionele manierkanleiden.
Vereisten zijn:— Goedekennis in woord en geschrift van de Engelse taal en daarnaast goede spreekvaardigheid van meerdere

talen.— Representatief— Leidinggevende capaciteiten en verantwoordelijkheid— Opleiding: HAVOof hoger (eventueel MAVO met daarnaast een toeristische opleiding)
Met dete verwachten groei van toerisme opBonaire is diteen zeer aantrekkelijke functie in een dynamisch bedrijf voor eenman of vrouw met de juistecapaciteiten om een goede carrière op tebouwen.
Sollicitaties met Curriculum Vitae te richten aan:

Directie Bonaire CarRental & Sightseeing Co.N.V.
P.O. Box 115

Bonaire, N.A.
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Onzekerheid over houding bank-managers
Nationale banken-commissie
Panama: banken maandag open
PANAMASTAD —De Nati-

onale banken- commissie, het
overheids- orgaaninPanama
dat regels opstelt voor het
bankwezen, heeft deopening
bevolen van de banken met
een algemene vergunning en
wel metingangvan maandag.
Zij zullen uitsluitend deposi-
to'saanvaardenen inter- ban-
caireoperaties uitvoeren.

De bankiers- vereniging,
waarin de bank- managers zich
georganiseerd hebben, reageer-
de niet onmiddellijk op deze
bepaling. Maar eerder had een
derbelangrijkebankiersal laten

weten dat het verlangen niet
meer bestond bij de vereniging
om de zaken dicht te houden.

BOODSCHAP
De directeur van het staats-

orgaan voor het bankwezen, Ma-
rio de Diego stuurde een
boodschap aan alle bank- mana-
gers met de mededelingdat van-
af maandag de banken ge-
machtigd zijn hunwerkzaamhe-
den te heropenen maar dan wel
uitsluitend om depositos, van
welke aardook, aan tenemen, al
dannietuithetbuitenland. In de
boodschap wordt precies om-

schreven tot welke activiteiten
debanken gerechtigd zijn.

Dat in maart werd besloten de
banken te sluiten gebeurde met
het doel "de integriteit van debe-
langenvan allenen iedereenvan
de deposito- houders veilig te
stellen. Niet iedereen in het
bankwezen voelt er voor de za-
ken weer te heropenen. In een
zitting van de banken met de
vakbond van bank- personeel
zou verklaard zijn dat er geen
sprake is van heropening als er
geen oplossing is gevonden voor
depolitieke crisiswelke hetland
in zijn ban houdt.

Senaat VS: werkt niet genoeg mee in drugsstrijd
Algemeen protest in Mexico tegen
inmenging; Washington ongelukkig

MEXICOSTAD — Buiten-
landse zaken in Washington
heeft zich aangesloten bij het
voornamelijk Mexicaanse
koor van kritiek op een door
de Amerikaanse senaat aan-
genomenresolutieom Mexico
te "straffen" omdat dit land
niet voldoendezichzou inzet-
tenvoor debestrijdingvan de
handelin verdovende midde-
len. Bij het State department
vindt men namelijk dat een
dergelijke Amertikaanse in-
greep averechts gaat werken
en de handel in drugs alleen
maar zal bevorderen. In Mex-
ico acht men dekritiekvan de
senaat helemaal niet op zijn
plaats envindtmen diteenon-
gepaste inmenging in Mex-
icaanseaangelegenheden.

Deze beslissingvan de senaat
is in plaats van een bevordering
van destrijd tegen dedrugs "eer-
der een bestraffing van een
vriend omdat hij niet zo vol-
maakt is", zo merkte deofficiële
woordvoerder Charles Redman
op. Daar komt nog bij dat de se-
naat niet op de hoogte is van de

daadwerkelijke inspanningen
welke Mexico zich getroost in de
oorlog tegen de drugs. Volgens
Buitenlandse zaken is het
"antwoord van president Miguel
de la Madrid op de oproep van
zijn Amerikaanse collega Ro-
naldReagan uiterstpositief ge-
weest, waarReagan vroegom op
dit specifieke gebied de samen-
werkingverder uit te breiden.

OPDE TOCHT
Met 63 stemmen voor en 27 te-

genverwierp de senaat een nota
van president Reagan waarin
stonddat Mexico "zich ten volle
inzet voor de bestrijding van de
drugs". Mocht het congresin zijn
geheel de senaat volgen dan
komt de samenwerking tussen
de Verenigde Staten en Mexico
op detochtte staanen ditzou dan
wel eens de smokkel van drugs
naar de VS kunnen bevorderen,
aldus Redman.

In Mexico isdekritiek op dese-
naats- beslissing algemeen.
Regering, parlement en persre-
ageren met felheid. De Mex-
icaanseregering stelde vast dat
niemand het gedragvan een

andereregeringkan beoordelen.
In het parlement van Mexico
gaanal stemmen op om deDEA-
agentenuit hetland tezetten. De
DEA is deAmerikaanseNarcoti-
ca- dienst, welke verschillende
agenten heeft in Mexico om van
dichtbij de handel in drugs te
kunnen volgen. De pers wijst er
verder op dat de senaats- be-
slisssng de toch al gespannen
verhouding tussen beide landen
nogverder onder drukzet.

Taak strijdkrachten zeerbeperkt

Defensiewet aanvaard
door senaat Argentinië

BUENOS AIRES — De Ar-
gentijnse senaat heeft zijn
goedkeuring gehecht aan de
wet op de Nationale verdedi-
ging welke de strijdkrachten
uitsluit van deelnameaan in-
terne conflicten. De enige
taak van het leger ishet land
te verdedigen tegen buiten-
landse agressie. Onderdeel
'van dezewet is decreatie van
een Nationale defensie- raad,
welke wordt voorgezeten
doordepresident enwaarvan
deel uitmaken burgerlijke
functionarissen, parlements-
leden en de chef-staf van de
strijdkrachten.

De uit 46 leden bestaande se-
naat bracht voor deze belangrij-
ke wetgeving slechts24 leden op
debeen, een uitzonderlijk kleine
minderheid ineenorgaan datuit
46 leden bestaat. Van deaanwe-
zigen spraken er zeventien zich
uit ten gunste van deze wet. De
tegenstemmers waren af-
komstig van derechtse Peronis-
ten en centrum- rechtse provin-
ciale partijen.

In deze wet wordt aan de
strijdkrachten een bevoegdheid
verleend welke tegengesteld is
aan de gedachtengang welke
achter de Nationale veiligheids-
ideologie staat. Het was deze ide-
ologie welke aan de wieg stond

van alle militaire staatsgrepen
van de laatste kwarteeuw. In de
gedachtengang van deNationa-
le veiligheids- aanhangers kun-
nenin feitealleaspecten van het
leven van een staat begrepen
worden als belangrijk voor de
noodzakelijk geachte veiligheid
waarover de strijdkrachten heb-
ben te waken, of de gevreesde
aanslagnu komt van buitenaf of
van binnenuit.

Omdat het wetsontwerp al
was goedgekeurd door het huis
van afgevaardigden werd het
voorgelegd aan president Raul
Alfonsin terondertekening. Het
was een van zijn doelstellingen
toenhij indertijd aantradals pre-
sident om deze wet aanvaard te
krijgen. In theorie is het nu niet
meer toegestaan aan het leger
om naar de macht te grijpen in
hetbelang van de nationale vei-
ligheid.

De wet telt 49 artikelen.
Centraal staat daarbij het arti-
kel waarin staat dat de nationale
verdediging de taak is van alle
krachten van de natie en wel in
een geïntegreerde en gecoördi-
neerde actie. Doet zich externe
agressie voor dankan het leger
wordeningezet. Debescherming
van de binnenlandse veiligheid
wordt in een aparte wet vastge-
legd.

NIETS OPLEGGEN
Ministervan Buitenlandse za-

ken Bernardo Sepulveda van
Mexico had vooruitlopend ophet
besluit van de Amerikaanse se-
naat allaten weten dat"geenen-
kele macht debevoegdheid heeft
om het gedragvan andere rege-
ringen ofgemeenschappen te be-
oordelen. Niemand heeft het
recht om van buitenaf een be-
paald gedrag, ideeën, politiekeof
economischesystemen op te leg-
gen". Hij zei ditbij de aankomst
van de Turkse vice- premier
Kaya Erdeh in Mexico.

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het EilandgebiedCuracao maakt be-
kend dat de heer

MANUEL DO MONTE DE ABREU
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkriiqing ingevolge de Vergunningsiandsverordening 1963
(P.B. 11963 no. 28)van een SLIJTVÉRGUNNING voor hetper-
ceel gelegen aan de

BALAOESTRAAT no. 26, alhier.
Dit verzoek en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze be-
kendmaking gedurendeveertien dagen tervisiebij deafdeling
Algemene en JuridischeZaken van het CentraalBestuurskan-
toor aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijd-
vak een iederhetrecht heeftschriftelijkzijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunningkenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van hetEilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voer U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 17 april 1988

vanaf 09.00 tot 16.00 uur.
* Loodgietersweg - Salina vanaf Loodgietersweg tot omgeving

gebouwBride.

S@SKODELASsi
KODELA

ta partisipa kv relashoné kv traspaso di tur tarea di
D. W.D.(Dienst Waterdistributie)paKODELA, tur notif i-
kashon di interupshon (storing) relashoné kv

DISTRIBUSHON Dl AWA
entrante 18 Dl APRELI9BB mester tuma luga via di e
departamentu di interupshon (storingsdienst) di KO-
DELA na telefön 623000.
Nos servisio di interupshon ta 24 ora na Bo dispo-
sishon.

IsQiKODELAi^

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebied CURACAO, ingaande 15april 1988;
verpakking kleinhandel consument

BABYVOEDING
BEECHNUT chiquitabanana 24/4,5oz. ’. 13.19 ’. 0.61 +0.04
MELK IN BLIK
FRIESCHEVLAG

gekon./onges. 48/170 gr. ’. 25.60 ’. 0.58 -a 96/170 gr. ’. 51.20 ’. 0.58 -
gekon. met suiker 120/78gr. ’.38.83 ..’.0.35 -
gekon. met suiker 48/397 gr. p 55.90 ’. 1.27 +0.21
gester. geévap. _„_„
half volle melk 12/170 gr. ’. 9.00 ’. 0.83 +0.01
qester.qeëvap.
halfvollemelk 12/410 gr.- ’.12.86 ’. 1.19 +0.01
gekon.onges. 24/410gr. ’. 25.55 ’. 1.15 -

48/410gr. ’. 51.00 ’. 1.15 -
MELKPOEDER .
FRIESCHEVLAG 24/454gr. ’. 70.16 ’. 3.15 +0.04

12/1134 gr. ’. 7.10 ’. 7.20 +0.10
6/2268 gr. ’. 75.51 ’.13.59 +0.15

MARGARINE
BECEL 40/250 gr. ’. 55.32 ’. 1.54 +0.03
SUIKER
EVERCANE wit 12/slbs. ’. 29.80 ’. 2.68 +0.13
MELK IN BLIK
NESTLE
qekon 48/397 gr. ’. 51.22 ’. 1.17 +0.08
gesuikerd 120/78gr. ’. 41.17 ’. 0.38 +0.04

IDEAL 24/410gr. ’. 21.00 ’. 0.93 +0.01
BABY MELKPOEDER
LACTOGEN
lactoqen starter 24/450gr. ’. 96.19 ’. 4.60 -0.26
NAN 24/450gr. ’.115.87 ’. 5.48 +0.04
De eerstvolgende publikatie geschiedtop: 29 april 1988.
Prijsaanpassingen dienenuiterlijkop:25 april 1988voor 12.00uur 'smiddags aange-
vraagd te worden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 op te
bellen.

De Ministervan Handel, Industrieen
Werkgelegenheid
M. deCastro.

-.

AANKONDIGING
Morella Inocencia Oviedo, ten deze domicilie kiezende
ten kantore van de advocate mr. J.P. Jackson, Schottegat-
weg Oost n0.209A, alhier, heeft zich per verzoekschrift ge-
wend tot Zijne Excellentie de Gouverneur van de Neder-
landse Antillen, metverzoek haartoestemming te verlenen

de geslachtsnaam "Rosa"
van haar minderjarigekind Hubert Rodolfo Rosa

te veranderen in "Oviedo"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaarna
heden bij verzoekschrift aan Zijne Excellentie de Gouver-
neur tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering
verzetten.

Het Hoofd van het Centraal Bureau
voor Juridischeen AlgemeneZaken,

voor deze:
S. Vicario

« -1
ANTILLEAN MANAGEMENT CORPORATION

" AMACO " N.V.
Antillean Management Corporation "AMACO" N.V. is one
of the leading trustcompanies in the Netherlands Antilles,
which offers the comprehensive range of services for the
incorporation and managementof NetherlandsAntilles and
Netherlands companies.
We are looking for a highly motivated

ACCOUNT MANAGER
Responsibilities will include incorporation and manage-
ment of companies as well as involvement in the compa-
nies' accounting and banking affairs. Furthermore the
function involves the rendering of advice in corporate and
tax matters.
Candidates should have:
— a law degree Netherlands Antilles or Netherlands

IAW"— at least 3 years ofexperience in the management of
Netherlands Antilles companies;— experience inthe managementof Netherlandscom'
panics; .— knowledge ofNetherlands Antilles andNetherlands
ruling practice;— basic knowledge of U.S. tax and corporate laws;

— excellent communication skills;— fluent in English;— command of Spanish would be a definite plus;— experience in managing personnel;— experience in finance and administration would D»
an advantage.

Forthe candidatewith these qualifications weofferoutstan-
dingfinancial and professional rewards.
To apply sendresume to Antillean ManagementCorporati-
on "AMACO" N.V., Schottegatweg-Oost 130, P.O. BO*
3141, Curacao, Netherlands Antilles.

OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
Op vrijdag, 22 apVil 1988 om 10.00 uur, zal in éénder vergaderzalen van
Landhuis Zeelandia, Polarisweg 28te Curacao, tenoverstaan van F.G.M.
Cratz, deurwaardervoor burgerlijkezaken, executoriaalworden verkocht
het

zeiljacht "Charisma"
(hierna: "de Charisma").
De Executant heeft te dezer zake domicilie gekozen te Curacao aan de
Pietermaai no. 6, ten kantore van Promes, VanDoorne & Sjollema, advo-
caten, van wie Mr.B.M. Mezas alsgemachtigde optreedt.
De Charisma is in 1981 gebouwd doorSeamaster Yachts, Ft. Lauderdale,
Florida. Het heeft een lengte van 42 voet, een breedte van 13,2voet en
meet 20registerton Bruto en 17registerton Netto. Het heeft2 masten en is
uitgerust meteen FordLehman diesel-motoruit 1980, een anker, een red-
dingsvlot en driereddingsboeien.
De Charisma bevindt zich op het terrein van het Nederlands-Antilliaans
Constructiebedrijf N.V., en kan slechts worden bezichtigd na verkregen
persmissie van gemachtigdevan Executant.
De Charismazal wordenverkocht in de staatwaarin het zich zal bevinden
op het ogenblikvan de toewijzing.
De verkoop geschiedtbij opbod. De koopprijs dientbinnen 8 dagen na de
toewijzing te zijn voldaan. De veilcondities liggen ter inzage bij de ge-
machtigdevan Executant.
De eerste inzet van de Executant op de Charismabedraagt US$ 15.000.-.
Gegadigden dienener rekening meete houden datin dedaartoe geëigen-
de gevallen invoerrechten moeten worden betaald.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door
Mr. B.M. Mezas
Promes, Van Doorne & Sjollema, advocaten
Pietermaai 6, Curacao, Postbus 504; Telefoon: 599 9 613400
Telex: 1133legal na; Fax: 599 9 612023.

a.s. Zondag v.a. 12uur
Heerlijk Surinaamsetenver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
Saoto Soep.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

TEHUUR 1
WOONHUIS
TEJANTHIEL

3 slaapkamers + airco,
2 badkamers, op
2000m2.
Huurprijs: NA’.1300.-.
Telefonische reacties:

672973
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"Mi ta kore riba kamind'i brug,
mi ketende bum. "

l I
I

Sigura.
pa ora bo tende bum.

L____ .__„ -ennia_J

I FIQI fintillean Computer Institute
Fokkerweg 52 - Phone: 616580

| Registration Now in Progress!!! |
Days : Monday-through-Thursdays
Time : 6 p.m. to S p.m. *j
Courses : Basic programming in Dutch or in English

Lotus 1, Z, 3 Beginners and Advanced
DBase 111 + Beginners andAdvanced
Appreciation course, wordprocessing

S , Systems Analysis etc. %
i^iftv \ S\\ 1■TTt^u^Toi 1 iTT» Ii 11!>pl sni3sS?ÏCT'?lï^','^^^'Ti^'ïl

ij(E^^^~> For more information pass by or call.
Fn^^^ÉÉgfê^ We are located at Fokkerweg 52, Tel.: 616580.r^^^T^F*/ Courses will start week of May 3,1 988.

ZATERDAG 16 APRIL 1988

De lekkerste >.

ROTI ES f Fort
pom, pastei, chinese kip, Waakzaamheid
moksie-moksie, moksie ale-
sie, nassie, bami, shrimp VanavnnHspecial, bruine bonen, etc. T aiiaT UIIU

kunt U krijgen elke zondag BeZelliB danSen
vanaf 12 uur te met Orkest
Koraal Partir kav. 87 The Summits"
\ tel.: 674103 /* ", xi f (geen entree)

3<edag ."'3fö ïfl^Specialiteiten uit orize> m
Curacaosche keuken. 4 sl+ïA MG^e PW*1*WkGroenteschotei »^ .AVI(papayastoba) C llW'morgei

nnTTZi, Se" *Dom.TRUPIALINH L Otrabanda J
GROOT DAVeiAAHWEG 5.T«fc7tëoo," A ’

pPISCES—^
SeafoodRestaurant & Bar

Caracasbaaiweg 476 - Tel.: 672181 if\P^

[^^^^0m lets verder 1
:: Veel beter! j

GEVRAAGD:
ADMINISTRATIEVE KRACHT

Eisen: MAVO-diploma met Handelspakket,
Typediploma.

Sollicitaties te richten aan Postbus 3619 curacao*.
——^— —— —au
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