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Nieuws in vogevlucht
OSLO — Alle 36 inzittendenvan

J-n Noorse HavillandCanada Dash
*yenzijn omgekomentoen het toes-|*l in centraal Noorwegen
Werstortte eninbrand vloog.Er wa-
'Si 33 passagiers aan boord, onder
Jjie 1 kind en 3 bemanningsleden,
"kt toestel voerde een binnenlandse
J'Ucht uit tussen Trondheim en
"fonnoysund.

jBAYRUT— In het zuiden van"ïyrut braken opnieuw zware ge-
J*chtenuittussen rivaliserende Shi-
'Usche milities: de pro- Syrische
jjMAL- militie en de pro- IraanseHezbollah. Dit ondanks het bestand
jatin de nacht van vrijdag op zater-
"*g was aangegaan. Er vielen van-morgen 23 doden en 24 gewonden,
'rijdagvielener 16doden.Amal zou
'erloren geganepositieshebben her-
overd.

PARIJS— Hetolieverbruik in de
*t industrie- landen die zijn aange-
sloten bijde OESO is inhet Iekwar-taalvan 88 tov dezelfdeperiodein 87
»>et 1,7 % gegroeid tot 36,9 miljoenvaten per dag. Over heel 88 zal het
jjerbruik met0,5 tot 1% groeien.Al-
'llB het Internationaal energiebu-
j*au(lEA). De toename van het ver-
duikkomt door een grote vraag in
NoordAmerika doorkoud weer. Het
jjerbruikin de hele wereld, exclusief
£et Oostblok,bedroeginhet lekwar-
gal zon 50 miljoen vaten per dag.
Setaanbodwasmet48miljoenvaten
*tskleiner.

COLOMBO— InSriLanka zijnin

' jaar tijd 400 Indische militairen
"Ingekomen alsgevolgvanopstandi-
ge Tamil- acties. India heeft in het
loorden en oosten van het land
52.000 man liggen om de vrede te
"ewaren in het doorburger-oorlog

land. De Indiërs moeten
«e Tamil-rebellen ontwapenen. Het
akkoord tussen India en Sri Lanka
*erd door de belangrijkste ver-
*etsgroep, de Tamil Tigers, ver-worpen.

*****NEWYORK—DeOPECblijftzoe-
»en naareen "permanente"overeen-
komst met denietbijde Opec aange-
sloten olie- producerende landen
'NOPEO. Onderwerp van gesprekis
*6n door de Nopec voorgestelde pro-
fetie- vermindering. Aldus Opec-
yoorzitter Lukman van Nigeria. Zes
Nopec- landen hadden besloten tot
*on5 %reductie ophunproductieon-
»6r voorwaarde datde Opec- landen<|at ook zouden doen. Dit laatste
°leek nog onmogelijk.

*****. ADEN — Noord en Zuid Jemen
hebben besloten vandaag hun troe-
N» aan de gezamenlijke grensterug
*trekken eneen gedemilitariseerde
?°D.e- te vormen teneinde gezamen-'"jk de olie- voorraden in het grens-
gebied te exploreren. Dit akkoord
*erd bereikt tijdens het bezoek van
jjl- Baidh van Zuid Jemen aan de

ïfoordjeminitische president Saleh.eerstgenoemde isdesecretarisgene-
f*al van deregerende Marxistische

*****.WASHINGTON—De VS-fabriek
in Californie stoptvOorlopig de verkoop van traangas

?9öIsraelonderdrukvanhetAmeri-kaans- Arabische comité tegen dis-
Israelwaardeerdehetbe-

fluit nietmaar had wel begrip. Men
jjervat de levering alsvaststaat dat
'et traangas alleen wordt gebruiktv °or rel- bestrijding en niet als
*apen.

Washington -Het percenta-
fe werklozen in de VSis in april ge-
joldvan 5,6 naar 5,4 en ligt nu op
j*etlaagste niveausindsjuni74.Men
s*d een daling met 0,1 % verwacht.

dollarin Amsterdam reageerde
Meteen gunstig op dit nieuws.De
81°tkoers was 1,8860 na een officiëleMiddenkoers van 1,8800 gulden.
I^allStreetechterbleefinmineur; deu°w Jones index zakte met 12,76
Pinten naar 207,47.

*****(.JERUZALEM — Israels premier
gelastte deuitwijzingvan de

**öierikaanse Palestijn Mubarakf"»ad. Hij preekt geweldloosverzet.egen de Israëlische bezetting van
ordaan- oever en Gaza- strook. Hij

*ordt een Palestijnse Gandhi ge-
jamd. Volgens Israel droeg hij bij
j^Qde Palestijnse opstand en kreeg
j*j)steunvan "terroristische"organi-ses uithetbuitenland.

*****, PRETORIA —De ZuidafrikaanseSerkelijkeantiapartheids-leidersdss°esak, aartsbisschop Tutu en ds
j hikane gaan naarRome voor over-
ig met de pausen hetVaticaan.Dit
*ordt een "historisch bezoek" ge-
hemd waarbij de verbondenheidj^aendekatholiekeen protestantse
5, erken van ZA tot uitdrukking
*ordt gebracht.

VATICAAN BEZORGD OVER POOLSE SITUATIE
Bezetting werf Gdansk is aan afbrokkelen

Worgwet tegen
protest in Polen

WARSCHAU—TerwijI dePoolseregering bezig is een
worgwet aangenomentekrijgen welke elkprotest in de
kiem kan smoren, brokkelt de steun voor de bezetters
van de Lenin-scheepswerf te Gdansk af. Solidariteit
heeftopgeroepentotacties terondersteuning vandesta-
kers in Gdansk. De katholieke kerk heeft zijn bemidde-
lingspoging opgegeven. Inhet Vaticaan maaktmen zich
steeds bezorgder over de situatie inPolen.

De Poolse communistische
regering is van plan binnenkort
een wet in te stellen die allevor-
menvan protest tot het eindvan
het jaar verbiedt. Dit blijkt uit
een voorlopig wetsontwerp, dat
buitenlandse journalisten giste-
ren onder ogen hebben gekre-
gen. Het "wetsontwerp betref-
fende speciale bevoegdheden
voor de ministerraad" geeft dePoolse regering van generaal
Wojciech Jaruzelski hetrecht el-
ke staking door de officieel er-
kende vakbonden te verbieden.
Op basis van deze wet kunnen
stakingsleiders met eenjaarge-
vangenis worden gestraft. Het
wetsontwerp stelt ook voor alle
legale middelen op te schorten,
die zijn ingesteld voor ar-
beidsgeschillen tussen de vak-
bondenen deregering.

BEVOEGDHEID
Deze procedures werden in

1982 door deregering ingesteld,
tegelijk met deoprichtingvan de
door de overheid gecontroleerde
federatie van vakbonden, de
OPZZ. De leiding van de OPZZ
heeft inmiddels van deregering
"geëist" de wet niet aan te ne-
men. De wet geeft deregering
ook de bevoegdheid een aantal
vergaande economische maatre-
gelen door tevoeren en onderne-
mingen te dwingen zich aan te
passen aan de economische her-
vormings- maatregelen van de
regering.

Gisteren heeft de commissie
voorEconomische Zaken van het
Poolseparlement, ondervoorzit-
terschap van het Politburo- lidMieczyslaw Rakowski, het wet-
sontwerp goedgekeurd. Er zou in
decommissie onenigheid zijn ge-
weest over hetfeit, dat het wet-
sontwerp andere wetgeving bui-
ten spel zet. Rakowski
waarschuwde gisteren tijdens
eenzitting van deSociaal-econo-
mische raad van het parlement,
dat destakingende 'perestrojka',
de reorganisatie van de econo-
mie in de Sovjetunie, in gevaar
konden brengen. Op 11 mei
wordt het wetsontwerp in het
voltallige parlement, de Sejm,
besproken.

De leiding van de verboden
vakbondSolidariteitheeft giste-
ravond arbeiders in deprovincie
rond Warschau opgeroepen pro-
testacties te houden en hun
steun tebetuigen aan de stakers
van de staalfabriekenvan Nowa
Huta en in Gdansk. In een
persbericht verklaardeSolidari-
teit- voorman Lech Walesa, dat"zonder diepgaande politieke,
economische en sociale verande-
ringen de crisis in Polen ernsti-
ger zal worden". En: "De autori-
teiten die door middel van ge-
weldregeren, begrijpen datniet.
Tegen debrute aanval van de po-
litiekunnen wijniet anders doen
danprotesteren".

SITUATIE SLECHT
De situatie van de stakende

Poolse arbeiders op de Lenin-
scheepswerven in Gdansk is
gisteren een stuk slechter ge-
worden. Desteunvoor leiderWa-
lesa van Solidariteit slonk vol-
gensbronnen met dehelftvan de
rond drieduizend stakers. De
Poolse politie verbood de aan-, ?rvan levensmiddelenvoor de
stakers.

Volgensbronnen bij de stakers
heeft ongeveer de helft van de
drieduizend arbeiders, die don-
derda«-nog met Walesa debezet-
tin? 'invoerden, de Lenin-
werven verlaten. Kennelijk zijn

ze weggeslipt door of over hek-
ken na devoortdurende drukvan
de bedrijfsleiding, de autoritei-
ten en de politie om een eind te
maken aan de vijf dagen oude
staking en naar huis te gaan.
Volgensdebronnen leken dever-
trokken stakers ook beïnvloed
door de harde houding van de
regering en hetgebrekaansteun
onder debevolking in het land.
Pogingen van activisten van So-
lidariteit om deze week sympa-
thie-stakingenteorganiserenin
de haven van Gdansk, een nabij-
gelegen scheeps- reparatiewerf
en de Parijse commune- werf in
het naburige Gdynia liepen op
niets uit, aldus de bronnen.

MISLUKT
Het Poolse episcopaat heeft

gisteren in Warschau officieel
aangekondigd, dat deonderhaar
auspiciën gepleegde tweebemid-
delings- pogingen zijn mislukt
om een oplossing te vinden voor
de stakingsacties in Nowa Huta
en in Gdansk.

In een verklaring deelde het
episcopaat mee het gebruik van
geweld in Nowa Huta"te betreu-
ren", terwijl nogonderhandelin-
gen werden gevoerd tussen be-
drijfsleidingen stakers.De Pool-
sekerk "betreurde"verder datde
leiding van dewerven in Gdansk
besloot het werk op de onderne-
mingvoor onbepaalde tijd stil te
leggen. "Dit dientniet", aldus de
verklaring, "het welzijn van de
maatschappij noch dat van het
land, dat, om de crisis op te los-
sen, de medewerking van alle
Polen nodig heeft". De groepen
bemiddelaars bestonden uit to-
taal vijfbefaamdekatholieke in-
tellectuelen, van wie enkelen
nauwe banden hebben met de
paus.

VATICAAN
In het Vaticaan groeit de be-

zorgdheid over detoestand inPo-
len. De aartsbisschop van Kra-
kow, kardinaal Franciszek Ma-
charski, stelde gisteren paus Jo-
hannes Paulus II op de hoogte
van het mislukken van de be-
middelings- poging van katho-
lieke leken. Hoge Poolse geeste-

hjken werden door het blad 'LaRepubhca'in Rome aangehaald,
dat het gewelddadige optreden
van de politie in Polen "precies
hettegendeel is van datgenewatdepaus dinsdaginzijntoespraakhoopte, toen hij vroeg om demo-cratieenvrijheid voor hetPoolsevolk . Radio-Vaticaan becom-mentarieerde over het politie-optreden tegen de Poolse sta-kers: De schemering van hoopop eenpositieve oplossing van dearbeidsprotesten is teleurges-
teld geworden"

Chirac en Mitterand
optimistisch gestemd
PARIJS — Met een bijeen-

komst van veertigduizend
man opdePlace dela Concor-
de in Parijs ten gunste van
premier Jacques Chirac
werd de stembus- campagne
voor de morgen te houden
presidents- verkiezingen in
Frankrijken deoverzeese ge-
bieds- delen afgesloten. De af-
sluitinggebeurde in hetteken
van de bevrijding van de
Franse gijzelaars. Ook Mitte-
rand had zijn massa- beto-
ging. Chirac en Mitterand
toonden zich allebei optimis-
tisch over hunkansen.

"Frankrijkheefteenpresident
nodig diebeslist. Toen het nodig
wasbeslissingen tenemenom de
gijzelaars in Libanon en in
Nieuwcaledonie te bevrijden
wistChirac te beslissen", zo stel-
dedeministervanBinnenlandse
zaken Charles Pasqua vast. Dit
gebeurde onder luide bijval van
hetpubliek. Aan de bijeenkomst
namen populaire figuren uit de
wereldvan de sport en de tv deel
evenals Philippe de Gaulle, de

zoon van de voormalige presi-
dent Charles de Gaulle. Chirac
die elders op verkiezings- toer-
nee was bedankte zijn aanhan-
gers vanaf een groot vide-
oschermvoorhetinhemgestelde
vertrouwen.

RESPECT DEMOCRATIE
De toon van de andere presi-

dents- kandidaat, president
Francois Mitterand, was niet
minder triomfantelijk dan die
van Pasqua. Op een bijeenkomst
in Toulouse vrijdag met vijftig-
duizendaanhangerszei deFran-
se president: "Alleen mijn res-
pect voor de democratiebelet me
voor zondagavond al over een
nieuw mandaat te spreken". Hij
wees er op dat zijn socialisten
"niet talrijke genoeg zijn". We
moeten mensen van buiten erbij
hebben", zei hij, eraan toevoe-
gend dat de socialisten nooit
"sektarisch" waren geweest.
Aangenomen wordt dat Mitte-
rand er geen been inziet ook ge-
trouwenvan Chirac in een nieu-
weregering op te nemen.

Lourens over douane- benoemingen:
'Gouverneur vroeg ons om de
lopende zaken af te handelen'
WILLEMSTAD—"Hetis

een heel normale zaak. De
douane- dienst was zwaar
onderbezet—dat blijkt uit
de formatie-rapporten die
zijn opgesteld door Perso-
neelszaken en dooreen Ne-
derlands consultant- bu-
reau — en daarom moest
die dienst op sterkte wor-
dengebracht". Zoreageer-
de vanmorgen demissio-
nair minister van Arbeid
en Sociale Zaken Winston
Lourens op de 52 benoe-
mingen bij de douane op
Curacao. Hij onderteken-
de, zoals deAmigoe elders
in deze editie vermeldt,
twee van de Hrie benoe-
mings- lijsten als waarne-
mendminister- president.

"U moet niet vergeten, dat
deze coalitie aan de macht is
tot het moment waarop ande-
ren het heft in handen krij-

gen. Wij hebben de opdracht
van de gouverneur gekregen
om delopende zakenaftehan-
delen.Daarzijnwe meebezig,
daar werken we hard aan.
Waarom zouden we dit soort
zaken overlaten aan onze op-
volgers?", aldus Lourens.

"Indienwij hetniet hadden
gedaan., zo zei de be-
windsman, "dan hadden de
anderen deze benoemingen
wel voor hun rekening geno-
men. Wij ronden de lopende
zaken af.Er zijn nog meer te-
korten aan personeel en ook
daaraanwerken we hard. De-
ze regering heeft een zeer ri-
goureuze personeels- stop
aangehouden. Voor sommige
diensten was dat niet vol te
houden, zoals bijvoorbeeld bij
depolitie, bij het gevangenis-
wezen en bij de douane".

"Kijk", zei Lourens, "had-
den we dan met de handen

over elkaar moeten gaan zit-
ten, vanaf het moment dat de
regering viel? Nee toch. Wij
hebben doorgewerkt, zoals de
gouverneur ons heeft ge-
vraagd".

INSINUATIES
De demissionaire minister

zei, dater "gestopt moetwor-
den met het plegen van insi-
nuaties". Wat bedoelde hij
daarmee? "Dat het zou gaan
om politieke benoemingen.
Eenkrant als deAmigoemoet
daarhelemaalnietaanbegin-
nen. Dat geschreeuw over be-
noemingen van diensthoof-
den, dat is al enige tijd bezig.
Nogmaals, wijzijngewoonbe-
zig met het afronden van lo-
pende zaken".

Totslot: "Niemand kanver-
wachten, datwij de Heilige
Petrus ofPaulus gaan spelen
in zaken, waarbij dat niet
mogelijk is".

Drie lijsten met benoemingen
Douane Curaçao krijgt
52 man meer personeel

WILLEMSTAD — Tijdens
delaatstedagen vanhetkabi-
net- Martina IVzijn 52 perso-
nen in dienst genomen bij de
douane op Curacao. Dat ge-
beurde op26april, op 29april
enop 3 mei.

Gisteren hoorde de Amigoe al
over deze benoemingen. Pogin-
genom de demissionaire minis-
tervan Financiën mrLeslie Na-
varrohierover te horen, misluk-
ten.Hetwastoen ookonmogelijk
commentaartekrijgen van deaf-
tredende minister- president ir
Don Martina.

Wel kregen wij antwoord van
het hoofd van de Regerings-
voorlichtings- dienst, RVD, Jer-
ry Lasten. Die zei: "Het zijn er
niet eens twaalf. Die benoemin-
gen zijn gedaan om de leemte op
te vullen, die is ontstaan na de
'Douane- gate' affaire".

Vandaag werd het deAmigoe
duidelijk hoeRVD- hoofdLasten
tot deze bewering kwam: er be-
staan drie lijsten met benoe-
mingen.

LIJSTEN
De eerste lijstomvat25namen

vanpersonen. Deze lijstwerd on-

dervemeldingvan "Akkoord in-
dienst- nemingen" getekend
door depremier alsmede door de
minister vanFinanciën. Van de-
ze lijst is later één persoon afge-
vallen, dus bleven er 24over.

Detweede lijstvermeldt dena-
menvanelfpersonenopCurasaoen van zes mensen op Bonaire,
die per 1 mci in dienst getreden
zijn van de douane op Curagao.
Deze lijstwerdondertekend door
de minister- president ad inte-
rim, Winston Lourens. Datum:
29 april 1988. Tijdens de ver-
gaderingvan deRaadvan Minis-
ters.

De derde lijst: elfnamen. Gete-
kend op 6 mei door de waarne-
mend minister- president,
Winsten Lourens: "Akkoord in-
dienst- nemingen bij Douane-
dienstCuracaomet ingangvan 6
mei 1988.Kosten suppletoir op-
voeren. 3 - 5 -1988".

WAARHEID
Het is duidelijk, dat RVD-

hoofd Lasten de waarheid heeft
gesproken: hij beschikte niet
over de drie lijsten, die tesamen
dus 52 benoemingen tellen,
maar kenneliik slechts over één

lijst. Het is niet te bewijzen, dat
het hier gaat om 'politieke be-
noemingen. Opvallend is wel,
dater te Banda Abao sindskort
veel douane- ambtenaren bijge-
komen zijn.

Er is zelfs een tweeling be-
noemd: Ellis Canute Finies en
Elvin Canuto Finies, beiden
geboren op 19 januari 1962. Op
26april werdRudsel Hooi(adres:
Barber 194) benoemd. Op 3 mei
kreeg Sherman Hooi(adres: Bar-
ber 194)zijnbenoeming. Dat zijn
kennelijk broers. Ze schelen tien
jaar in leeftijd, beiden zyn in de
maand december geboren. Nais-
helDoran en Bradley Melfor, die
op 3 mei werden benoemd, kun-
nen met gemak in één auto naar
hun werk: de eerste woont Wa-
cao 126en delaatste Wacao 114.
Dat geldtook voor Ingemar Sluis
en Humphrey de la Cruz — die
wonen ook niet ver van elkaar:
Lagun 58 en Lagun 42A.

Verder wonen er sinds kort
douane- ambtenaren te Seru
Pretoe, teLelienberg(op denum-
mers 69A en 98), Cabajé, en nog
enigente Barber.

Viering 100jaarKoningin Emmabrug

WILLEMSTAD-Inhetkader
van de viering van het honderd-
jarigbestaan van deKoningin
Emmabrug is vanmorgen een
plakkaat onthuld bij de voet van
debrug te Otrobanda. Hetplak-
kaat is vervaardigd doorde klei-
fabriek Arawak.



MENSEN
Op 1 mei herdachten deherenE.
TROEMAN en J. VAN DER
POOL het feit, datzij 25 jaar ge-
leden in dienst traden van de
overheid. Beide jubilarissenzijn
werkzaam bij de stafvan de
hoofdcommissaris. Troeman als
staffunctionaris in derang van
inspecteur eerste klasse en Van
der Pool als chef van de politie
kleding- magazijn te Rio Cana-
rio. Tijdens eenkort ceremonieel
reikte hoofdcommissaris Olden-
boom namens de overheid aan
Troeman de bekende enveloppe
met inhoud en de brief van
waardering. Van der Pool was
wegens ziekte verhinderd.

*****
Drie medewerkers van het
centrum voor wiskunde en infor-
matica (CWI) in Amsterdam
hebben een nieuw WERELDRE-
CORD 'ontbinden van moeilijke
getallen' gevestigd. Na 95 uur
rekenen op een supercomputer
slaagden zij erineen getalvan 92
cijfers in twee priemfactoren te
ontbinden, zo deelde het
centrum mee. Priemgetallen
zijn alleen door een en door
zichzelf deelbaar. Het vorigre-
cord, nog maar enkele weken
oud, werd gevestigd door de
Amerikaan Robert Silverman.
Hij ontbondeen soortgelijkgetal
van 90 cijfers, maar had daar
15.000 uur rekenen voor nodig.
Hetnieuwerecord bevestigt vol-
gens het Mathematischcentrum
in Amsterdam dat de Japanse
computer, een NEC sx- 2, thans
de snelste terwereld is. Voor be-
rekening van hetrecord is deze
computer vijf tot tien maal zo
snel als de snelste Amerikaanse
supercomputers. Eerdere pogin-
gen van onderzoekers van de
computerfirma DEC in Califor-
nië om het 92 cijfergetal te 'kra-
ken' faalden, ondanks 20.000
uurrekenen.

Op 3 mei herdacht de heer
WILFRIDO J. WANGA dat hij
25 jaar geledenbij deKAE in
diensttrad. Tijdenseen feestelij-
ke huldiging kreeg Wanga, die
assistentFinance Manageris, in
het bijzijn vanzijnechtgenoteen
collega's de enveloppe en andere
onderscheidingen uitgereikt.

nisterie van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur (WVC), R.
BOSCH, zijnopwachting bij gou-
verneur drR. Romer. Bosch nam
als lid van dë Vaste Gemengde
Commissie eind april deel aan
het culturele overleg. Z«als al
eerderbekendwerd gemaakt zal
de$ticusaper 1januari1989ont-
bohden worden en zal de uitvoe-
ring van haar taken onder ver-
antwoording van het ministerie
van WVC komen te staan. Als
blijkvan waarderingvoor degro-
te interesse, die hij voor het cul-
tureel werk toont kreeg de gou-
verneur van de heer Bosch een
boek over het Mauritshuis aan-
geboden.

MARGARITA MARTES werd
door de Vereniging van secreta-
ressen gekozen tot 'Secretaresse
van het jaar. Tijdens een buffet
dinnerkreeg zij dezeonderschei-
ding uitgereikt. De vereniging
heeft ook gezaghebber Casseres
en Ediltrudis Correa een eerbe-
wijs gegevenvoor het goedewerk
die zij verrichtten voor de secre-
taressen.

Britten mogen in de toekomst
zondag een uur langer DRIN-
KEN. Het lagerhuis besloot on-
langs dat de pubs op zondag tot
drie uur mogen openblijven in
plaats van twee uur. Hierna
moeten de Britten tot half vijf
wachten om weer het volgende
glas te kunnen heffen. Door de
week zullen mettertijd de pubs
dehele dagopenblijven.Derege-
ring van Margaret Thatcher be-
sloot vorigjaardezogehete 'drin-
king laws' uit de tijd van de
Eerste wereldoorlog af te schaf-
fen. Het verbod uit die tijd om
door de week tussen drie uur en

halfvijf alcohol te schenken was
omte voorkomen dat dewerkne-
mers na de middagpauze in de
pub blevenhangen en niet meer
naar hun werk gingen. De rege-
ring- Thatcher wilde evenwel
niet tornen aan de oude slui-
tingstijden van de pubs op zon-
dag. Nu het hogerhuïs heeft zit-
ten suffen, blijft haar evenwel
geen anderekeuze. Tegenstaan-
derszeggen dat denieuwewet de
jeugdzal aanzetten tot overma-
tig drankgebruik en leiden tot
meer verkeersongelukken en
een stijgingvan demisdaad.
Defabrikantvan debekendeLE-
GO- BOUWSTENEN, het Zwit-

serse bedrijf Interlego, heeft in
zijn juridische strijd tegen de
Amerikaanse speelgoedfabri-
kant Tyco Toys opnieuw een ne-
derlaag geleden. De beroep-
sinstantievan het Britse hoger-
huis bevestigde een eerder oor-
deel van een rechter in
Hongkong dat Tyco met zijn
soortgelijke bouwstenen geen
inbreuk maaktoprechten van de
Zwitserse onderneming en mag
doorgaanmet deproductie. Tyco,
vooral actief op het gebied van
modeltreinen en racebanen, be-
gonin 1983met deproductie van
bouwstenen. Deze kunnen wor-
den gebruikt in combinatie met
dievan Lego, maar zijn goedko-
per.Interlego liet wetentezullen
doorgaan met procederen. Het
bedrijf zou onder meer kunnen
proberen de jongsterechterlijke
uitspraak nietvan toepassing te
laten verklaren op Groot- Brit-
tannië.

#%% % +

In het Nederlandse Steenwijk
werd onlangs het wereldrecord
ONTBIJTEN verbeterd. In ver-
schillende straten van deSteen-
wijkse binnenstad stondeenont-
bijttafel van 2047 meter lang
waaraan intotaal 6626 etersaan
konden schuiven. Zij verorber-
den maar liefst 22.000 broodjes
die vanuit 21 distributiepunten
werden aangevoerd. Met dit re-
cord krijgt Steenwijk een ver-
melding in het Guiness book of
Records. Om kwart over twaalf
werd doorklaroengeschal vanaf
de Steenwijker toren het
startsein gegeven. De meer dan
2000 literkoffiediebij hetontbijt
werd aangevoerd bleek nauwe-
lijks voldoende. De schoolkinde-
ren hadden voor deze gelegen-
heid van de onderwijsinspectie
eerder vrijafgekregen.

BRUSSEL— De 5 partijen welke
in Brussel onderhandelen over een
nieuwkabinetzijn zeer dichtbij een
akkoord. Nog deze week zullen de
partij- congressen er hun mening
over moeten geven.Alsditlukt zal de
rooms- liberale coalitie vervangen
worden door een Rooms- rode coali-
tie. De CVP- er Martens zal
waarschijnlijkpremierworden.Voor
de 8ekeer.

*****

Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder

1590 — Heer Bommel sukkelde met zijn laatste krachten de
gangop."Snap jedatnu, jongevriend?"vroeghijmoe. "Dehele
nacht heb ik gewerkt en inplaats van dankbaar te zijn, heeft
men het over gebrek aanorde".

"U had er nooit aan moeten beginnen", zei Torn Poes geeu-
wend. "Wanneer u niet met alle geweld deburgemeester had
willen helpen, had datwroegwezen u niet gedwongen om hier
aan hetwerk te gaan!"

"Gedwongen? bromde heer Ollieverongelijkt. "Ik maak af,
watik opmij neem, dat is dehelekwestie. Maarikvraag meaf,
of ik nu naar deburgemeester moet gaan!"

"Dorknoper heeft hetu opgedragen!"zei TornPoes. "Umoet

de burgemeester gaanvertellen, dathij dossier Q-527 niet di-
rect kankrijgen. Enomdatueen ambtenaarbent, moetu doen,
wat u is opgedragen, datis nueenmaal zo!"

"Hm!" zei heer Bommel. "Ik ben geen boodschappen- jon-
gen, en ik moet hier eens over nadenken!"

Zo sprekende opende hij de deurvan eenkleedkamertje en
tradbmnen."Rustignadenken!"mompeldehij, enkele winter-
jassen naar beneden trekkend. Een beetje schichtig keek hij
naar degrond, omte zien ofhet wroegwezenniette voorschijn
kwam.

Maar toen allesrustig bleef, sloothij deogen en viel in slaap.
En TornPoes volgde zijnvoorbeeld.

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
7 mei 1988vanaf 08.00 uur t/m 9 mei
1988om07.00 uur.
DokterOlie, SentroMediko MariePampoen,
tel.: 615265/615044; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen',tel.:
613121 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar,Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
6 mei 1988vanaf 17.00 uur t/m 9 mei
1988om07.00uur
Dokter Braakman-Bonder, Sentro Mediko
Kas Chikitu, tel.: 623550; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
6 mei 1988 vanaf 17.00uur t/m9 mei
1988om07.00 uur.
Dokter Lucassius, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641605/641658; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
89467b.g.g. 625822/625800 toestel 143.

geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

*****
NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur 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 gehetedaggesloten^na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterBerna-
dina,tel.: 85853 pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdagvan 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Mercelina, tel.:
88666.

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:

625633/625634.
Punda
del Pueblo, Sha Caprileskade 7-A, tel.:
612444/612555.
zondag
Otrobanda
SantaMaria, WinstonChurchillweg 155,tel.:
80800.
Punda
Popular, hoek Madurostraat/Columbus-
straat 15,tel.: 611269/612376.
VERLOF BEGRAFENIS
7 mei:E.F. Cannister, Schottegatweg Oost
25.
8mei: H.R. Andrade, Vesuviusstraat 19.

*****
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 OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit UnionSan Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-enzaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

CURAQAO JAZZFOUNDATION: 20.30uur
'First Curagao Jazz Festival' - Theater De
Tempel.

COROMOTO-KERK (Genootschap van
O.L. Vrouw van Coromoto): 18.00-
-19.00uur eerste gedeeltevandemeiviering;
19.00-21.00 uurkerkdienst.

FUNDRAISING GALASHOW (i.v.m. 40-
-jarigbestaan Curacaosch Museumen
100-jaar Emmabrug): 20.30 uur show
met lokale artiesten en gueststarFranco de
Vita uit Venezuela met zijn eigen musici -
CentroPro Arte.

'ASOSIASHONDl KOMERSIANTENAN Dl
OTROBANDA' (t.g.v. 100 jaarEmma-
brug):
19.00 uur heilige misviering m.m.v. van de
Coromoto-koor 0.1.v. RignaldYankey - Sint
Annakerk.
20.00uur fakkeloptocht vertrekkendevanuit
Colon.
21.00 uur vuurwerk.

_*" **
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS
open van 08.00-15.30 uur:
Craz- De Ruyterkade, Isa - Salina, Gasora -
Sorsaca, Van derDijs - Rio Canario, Can-
word- Gasparito, Curoil -Colon, Galmeijer-
Cerrito, Curoil -Sta. Rosa, Jansen-Sta. Ma-
ria, Isa- Sta. Helena.
open van 08.00-23.00uur:
Curoil - Margrietlaan.

CURAQAO JAZZFOUNDATION: 20.30uur
'First Curasao JazzFestival' - Theater De
Tempel.

COROMOTO-KERK (Genootschap van
O.L. Vrouw van Coromoto): 19.00 uur
kerkdienst t.g.v. Moederdag en 40-jarigbe-
staanv.d. genootschap,voorganger mgrW.
Ellis.

ECOLE DE DANSE: 16.00 uur muziek en
dansspeciaal voor Moederdag-Centro Pro
Arte.

TELECURACAO: 14.00uurvieringMoeder-
dag- Isla Verde.

*** # *
KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: 10.00uur hoogmis
(Ned.).
BARBER (H.Joseph): zat.: 19.00 uur; zon.:
06.00 en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur;zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat.:
19.00uur; zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat.:
19.00 uur; zon.: 08.00,17.00 (Spaans) en
19.00uur.
GROOT KWARTIER (O.L. Vrouw van Berg
Carmel):zat.; 19.30 uur;zon.: 09.00(Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouwvan Goede Raad):
zon.: 10.00en t9.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat: 18.00 uur;
zon.: 08.00 uur.

JANWE(H.Hartvan Jesus): zat.: 1zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (f*
KORAAL SPECHT (Goede Herd*
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00 uuL
MONTANA (H. Dominicus): zon.J'08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur;zon.:l
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.0
(Engels) en 19.00uur. 1
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: IJI
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur. 1
SANTA MARIA:zat.: 18.30uur;zofl
09.00 en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon
09.00 en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO:zat.: 19.00u
20.00uur. Pt
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00i|e
SOTO:zat.: 19.00 uur; zon.:09.001
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altaj"
zat.: 07.00 en 19.00 uur;zon.: 08.0TO
(charismatica) en 18.00uur. jaSUFFISANT(O.L. Vrouw van Fatirrt
18.00uur; zon.: 09.00en 18.00uur.fj
TERAKORA: zon.: 18.00uur. ü
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19l
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johanna*
10.00 uur. /t
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uif
06.00 en 18.00uur. Ir
ZUID BONAM (H. Judas Thadeurt
18.30 uur;zon.: 08.30 en 17.30uur. \
PROTESTANTSE KERKDIEN'VERENIGING PROTESTANTS!
MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur drs H. Tichel
EBENEZER CHURCH: 09.30 vul
Smith (HC). (|
EMMAKERK: 09.30 uur ds H.B.v/d,

*****
EVANGELISCHEBROEDERGEME*
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo NoM
zaterdagavond 19.00 uur zangdiensh
zondagmorgen 09.30 uur preekdiem
Emmy Berthold Kleuterschool)!
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiarr»
dienst.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00uur ArmedandDangerous (I
p.p.); 24.00 uur Soca Caliente (11
/"5,-p.p.).
zondag
19.30uur Watch outwe are mad (f
p/auto); 21.30 uurArmed andDam

rous (’.5,- p.p.).
:_**_***

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30Spotlights on sf 'J17.30TelefiestametTantelrmaen1f
te Shirley; 18.30 Studiosport; 19.30 t
noramiek; 20.00Notisiero Tele-8; 201
Carrousel kv Gonzalo Cuales; 2j.
Estreno; 22.00 Wega di Number I*
sou; 22.10 vervolg Estreno; 23.00SI
ting.

ZONDAG: 16.10Sena di Sefior; IÏÏ
Sala dikonsierto; 17.45Wega di NJber Kèrsou; 18.00Telepatria met C
Behilia; 19.00Alf; 19.30Modakv W
ne; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.30 Tl
spraakvan demissionair minist'
presidentirDon Martina;20.45SheW
a; 21.00 Dynasty; 22.00 Special: «i
Richards & The Shadows;; 23.00 3
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

ROTTERDAM — De Nederlaj
binnen- scheepvaart is al gerij
tijd in beroeringivm de officiëlei
temmingaan het graan-bedryf 1
naria om zelf zijn eigen scW
transport te verzorgen met df
duwbakken buiten de offic'
scheepsbeurzen om. Een pol»
machtvan100 manwasnodigoiö
Granaria- konvooi door de sluis
Hagestein te loodsen. Overal lij
binnenschippers klaar om
transport tehinderen.
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Coördinator van Nationale Aids-commissie:
'Verheugende belangstelling Antillen
Voor Nederlands anti-aids model'
'" -door Victor Hafkamp-
ui AMSTERDAM — "Het is heel verheugend te zien, dat

ir bij de regering van de Nederlandse Antillen niet al-
JJeen belangstelling bestaat voor het model van Aids-
tireventie en Aids-bestrijding, dat Nederland volgt,
ofoaar ook dat er het besef heerst dat ook in de Neder-
landse Antillen dit probleem een heel belangrijke rol
r.fcan gaan spelen. Dat vind ikveelbelangrijker". Dat zegt
jirsHans Moerkerk, coördinator van deNationale Aids-
fommissie in Nederland. Hijbezocht onlangs de Neder-
*fandse Antillen in verband met de afstemming van het
J&ntilliaansepreventie- en bestrijdingsmodel voor Aids
fp dat inNederland. "HetCaribisch gebiedisper defini-
teeen gebied waar hetvirus, datAids veroorzaakt,veel
korkomt. Ik hoef alleen maar te wijzen op landen als
fjftaïti endeDominicaanse Republiek, waar hetvirusveel
doorkomt en waar veel besmette mensen zijn".

" Gezien het toerisme en het ge-
j (ragpatroon van veel Antillia-
an — sexcontacten met ver-

-3 tiiillende partners — is het van
"elang een goede informatie-

campagne op te zetten, stelt
i Joerkerk "In 1986 is men in de.Willen albegonnen met een al-
jtemene publieks- campagne.
&ie isnu uitgebreid naar het on-
derwijs. MinisterRozendal heeft
'aar in november ook nog een
iïparte commissievoor ingesteld
6n er ligtnu een gezamenlijkNe-
derlands- Nederlands Antilli-
&ans plan, dat bij de Europese
jGemeenschappen is ingediend.

'Het plan voorziet in de voortzet-
ting van de voorlichtings- cam-
Itegne op een heel breed terrein
Ibaar verschillende groepen".

"Het plan kost 500.000 Antil-liaanse gulden. We weten al bij-
j&a zeker, dat de EG hetplan zal
tonoreren en de geldenbeschik-baar zal stellen. Dat betekent■latuurlijk eenenorme stap voor-

pit, want daarmee kunnen de
(Nederlandse Antillen hun acti-
viteiten voortzetten en ook aan
Wanden in deregio latenzien hoe
■e zon campagne aanpakt, want
poor de rest gebeurt er niet zo
peel in hetCaribisch gebied. Wat
ferg betreurenswaardigis, gezien
Se intensiviteit van het toe-
risme".j Aruba is volgens drs Moer-
kerk nueen beetje op zichzelfbe-

zig, wat hij betreurt. "Toen Aru-ba'nog deel uitmaakte van de
Antillen van deZes, was er grote
belangstelling. Men doet er wel
iets aan,er iseen nationale Aids-
commissie, maar men zit een
beetje op de Amerikaanse toer".
Het verschil tussen de Ameri-
kaanse en Nederlandse aanpak
is volgens drs Moerkerk groot.
De Amerikanen boezemen zijns
inziens de mensen teveel angst
in voor deziekte. "Veel opgeklop-
te indianenverhalen en daar
koopje nietzo veel voorbij debe-
strijding en het voorkomen van
"Aids. Denkt u maar eens aan de
wijze waarop debekende Ameri-
kaanse sexuologen Masters en
Johnsoneenrapport naar buiten
hebben gebracht, dat bol staat

van opgeklopte verhalen, maar
waarvan niets klopt. In het ka-
dervan voorlichtingen informa-
tie richting bevolking is dit na-
tuurlijk heel nadelig".

Het mag duidelijk zijn, dat
Moerkerk nietzo gecharmeerd is
van dit Amerikaanse model. "Ik
heb de indruk, dat ze daar op
Aruba wat meer aan vast zitten
dan op de andere eilanden".

HOOG CIJFER
Recente cijfers wijzen op 21

Aids-gevallen in de Antillen op
een bevolking van 160.000 zie-
len. "Als jedatvergelijkt met de
Europese cijfers, is dat hoog",
vindt hij. "We rekenen meestal
het aantal gevallen per miljoen
inwoners.Dan kom je in de Ne-
derlandse Antillen in vergelij-
king metEuropa tot een hoog cij-
fer. Als je de cijfers vergelijkt
met andere eilanden inhet Cari-
bisch gebied, dan is de situatie
niet veel anders. Eilanden als
Guadeloupeen Martinique heb-
ben nog veel meer Aids-
gevallen. De Dominicaanse Re-
publieken Haïti noemde ikal. Ik
kan Jamaica er aan toevoegen.
Allemaal landen met veel meer
Aids-gevallen dan in de Antil-
len. Maarhet is weleen puntvan
zorg, 21 op 160.000 is niet ge-
ring".

Moerkerk wijst erop,datdere-
gistratie van de ziektegevallen
op veel Caribische eilanden

slecht is. In de Nederlandse An-tillen is zij daarentegen vrij
goed. De Aids-commissie onder
leidingvan drJoeEustatiaheeft
daarvolgens hem een heel goed
systeem voor opgezet dat naar
zijn indruk goed werkt. "De ver-gelijkende cijfers kunnen ook
vertekend zijn. Een land,dateer-
lijk is, zal altijd hoger uitkomen
dan een land dat decijfers wat
onder tafel werkt".

De voorzitter van de Antilli-
aanse Aids-commissie komt in
juni naar Europa als in de
Zweedse hoofdstad, Stockholm,
het groteAids-congres wordt ge-
houden. "Erzijnregelmatig con-
tacten tussen de Antilliaanse
autoriteiten en onze Neder-
landse Aids-commissie. Het is
leuktezien, dat men in deAntil-lenbereid is om van het Neder-landse model over te nemen wat
voor deAntillen bruikbaar is".

SURINAMEMoerkerk noemt het verheu-gend, dat men nu ook in Surina-
me een anti-Aids- campagne
heeft opgezetmet behulpvan deAmerikaanse afdeling van de
WHO, de Wereldgezondheids-
organisatie van de Verenigde
Naties. "Alser in ditopzicht Ne-
derlandse hulp nodig zou zijn,
danbiedt het bezoek van minis-
ter Bukman aan Suriname daar
een goede gelegenheid voor. De
minister zal in het pakket

richting Suriname ook meene-
men de bereidheid steun te ge-
ven vanuit Nederland op het ge-
bied van de anti-Aids- campag-
ne, als men dat daar nodig zou
vinden".

"Niet geheel onbelangrijk ge-
zien de grote hoeveelheid men-
sen die vanuit Suriname naar
Nederland zijn gekomen en de
grote uitwisseling in het onder-
linge verkeer natuurlijk, want
datiseenvan degroteproblemen
bij deAids.De ziektewordtvoor-
al verspreid, omdater zon uitge-
breide communicatie tussen de
mensen onderling op de wereld
is.Wat dataangaat,zalook Suri-
name de dans niet ontspringen
en moet men de zaken daar fors
aanpakken".

Maidentrip cruiseschip op 6 juni
Freewinds pronkstuk van
Curagaos vakmanschap

WILLEMSTAD— Op 6 juni
begint de maidentrip van de
Freewinds, het cruise- schip
van deChurchofScientology.
Op 8 juni bezoekt het schip
Bonaire. De volgende dag
gaat dereis naar Aruba, van-
waarhetop 11 juniterugkeert
naar dethuishaven: Curacao.
Hiervindendanop12en 13ju-
ni nog enkele festiviteiten
plaats, waarbij vermoedelijk
enige beroemde, buiten-
landse artiesten zullen
optreden.

DeFreewindsis devoormalige
Bohème van Commodore Cruise
Lines. In 1986werdhet schip ge-
kocht door Majestic Cruise Li-
nes. Dat jaarkwam hetnaar Cu-
rasao, waar het voor ongeveer
2,5 miljoen dollar werd her-
bouwd tot een vijf- sterren crui-
se- schip, dat plaats biedt aan
400 passagiers, die op uiterst
comfortabele wijze reizen kun-
nen maken.

De eerstevier totvijfmaanden
zullen die trips uitsluitend wor-
den gemaakt tussen Curacao,
Bonaire en Aruba. Tussendoor
wordt een reis gemaakt, waarin
ook SintMaarten is opgenomen.
Het toekomstige reis- schema is
nog nietbekend gemaakt.

* De Freewinds, afgemeerd aan
deBrionwerf.

1

*La Paloma Blanca, een van de
bars in het luxueuze cruise-
schip.

'HIGHLEVEL'
De Freewinds is een bijzonder

cruise- schip: niet iedereen zal
voor een reis kunnen boeken;
slechts 'high level' leden van de
Church of Scientology kunnen
boeken.Zij verblijven dan op een
schip, dat een pronkstuk is ge-
worden van Curasaos vak-
manschap, zowel van de twee-
honderd lokale zakenlieden die

de materialen hebben geleverd,
alsmede van de driehonderdCu-
racaose vaklieden, die dereno-
vatie hebben uitgevoerd.

De Church ofScientlogy is de
afgelopen jarenherhaaldelijkin
opspraak geraakt in deinterna-
tionale pers- Erwerdenverschei-
dene processen gevoerd, die be-
trekking hadden op dezeer har-
de discipline die binnen dekerk
zou bestaan. Beschuldigingen
werden geuit, dat diegenen die
lid worden van de 'sekte' niet
meer vrij zijn om weer uit te
treden.

Al deze beschuldigingen wer-
den gistermiddag tijdens een
presconferentie aan boordvande
Freewinds ten stelligste ont-
kend door 'haven-kapitein' Lud-
wig Alpers: "Leugens en valse
beschuldigingen".

'MISSIE'
Curasao wordt niet gezien als

'missie-gebied. Hierzullen geen
wervings- campagnes worden
georganiseerd. Het eiland dient
uitsluitend gezien teworden als
thuishaven voor de Freewinds:
de gasten komen met vliegtui-
gen aan, maken vervolgens een
reis met deFreewinds en verla-
ten vervolgens heteiland.

Curacao is door de Church of
Scientology uitgekozen, "omdatdit eiland een traditie van vrij-
heid heeft", zo werd gesteld. De
naam Freewinds dient dan ook
geziente worden als een eerbe-
toon aan debevolkingvan Cura-
sao, die door deScientology- lei-
ders beschreven wordt als
"uniek".

Henry van derKwast, direc-
teur van Maduro Holding, en

Edy Stassart, directeurvan Ma-
duro Shipping woonden de
persconferentie bij. S.E.L. Ma-
duro& SonsN.V. is de scheepsa-
gent voor deFreewinds. Van der
Kwast ziet in de komst van de
Freewinds "een eerste stap om
van Curasao de thuishaven te
maken voor meer cruise- lines".

"We kunnen nu aan andere
maatschappijenlatenzien waar-
toe wij in staat zijn; hoewij crui-
se- schepen afhandelen enwelke
service wij kunnen bieden. De
Freewinds ishet eerste juweelin
dekroon van Curasao als cruise-
thuishaven", zeiVan derKwast,
diedeorganisatievan deChurch
ofScientologyprees voor dewijze
waarop die zich de afgelopen
twee jaar had opgesteld ten op-
zichte van de gemeenschap.

Gezagvoerder van de Freew-
inds is Mike Napier, die de be-
schikkingheeft overeen beman-
ning van 225 koppen. Ook hij is
zeer enthousiast over Curasao:
"An incredible island", zo zei hij— een ongelooflijk eiland.

PANDEMIE
"Aids is—volgenseen moder-

ne term —eenpandemie, een we-
reldwijde epidemie, die op grote
schaal slachtoffers zal eisen.
"Het spreekt voor zich, dat in de
Derde Wereld, waar de voorzie-
ningenzoveel slechterzijn dan in
de Westerse wereld — Afrika,
maar ookLatijns-Amerika—de
ziekte harder zal toeslaan. Je
hoeft alleen maar naar Brazilië
te kijken met duizenden geval-
lenopditmoment.En danpraten
wenog nieteens over hetaantal,
datmethetvirusisbesmet. Zuid-
Amerika is duidelijk een groot
probleemgebied en het is van
groot belang, dat men daar zal
inzien, dat ditprobleem voor de
komende tien jaareen grotedruk
zal leggen opde maatschappelij-
ke, economische en politieke si-
tuatie ter plaatse". Aldus drs
HansMoerkerk.

COMMENTAAR

Laatste nippertje
DE 'LAATSTE NIPPERTJE beslissingen' in de Curacaose

politiek zijn al jareneen bekend gebruik. Dat betekent
evenwel niet dat dit geaccepteerd mag worden. Integen-
deel, hoe slechter de economische situatie in een land
wordt, hoe belangrijker deintegriteitvan politiciwordtom-
dathet land de 'politiekebokkesprongen' danook niet lan-
gerfinancieel kan dragen.

" Over deva! van hetkabinet Martina en depolitieke strub-
belingen daarna, isveel gesprokenen geschreven. Premier
Don Martina en zyn coalitie- genoten hebben in dieweken
veel steun gekregen in hun kritiek op de 'party- politieke'
overweging die voor de POL reden was om de steun op te
zeggen. "Wy wilden daarniet aan meewerken", werd trots
doorde politici van de MAM en de DP geroepen.

Toch zijn het dezelfde MAN en DP- gedeputeerden die de
afgelopen dagen metgrote vuilniszakken vol documenten
de trappen van het Bestuurskantoor afliepen. Er is grote
schoonmaak gehouden. Ongetwijfeld is er niet alleenrom-
mel opgeruimd maar zijn daarbij ookbelangrijke papieren
in het niets verdwenen. Project- dossiers misschien, van
buitenlandse investeerders byvoorbeeld, dienu eenbittere
smaakaan Curacao overhouden omdat zy nooit meer iets
horen over hun plannen. Metdenieuwe bewindvoerderkan
ookgeencontactworden opgenomen: dieweetimmers niet
eens waar hetover gaat.

Ook zijn er de laatste dagen opvallend veel beslissingen
genomen:vele dienstenzyn ophetlaatste nipperyevan een
nieuwhoofdvoorzien. Datkan in degewone, dagelijkse po-
litiekepraktyksomsmaanden duren.Ook voormaliggede-
puteerde Raymond Bentoera heeft nog snel even eenfikse
promotie gekregen by de Girodienst waar hy werkzaam
was. Met datnieuwe salaris kan hy op non- actief gaan als
Eilandsraadslid.

Op landsniveau is hetzelfde gaande: vandaag publiceert
de Amigoe drie lijsten van benoemingen by de douane-
dienst.Daarzijnmaarliefst52 nieuwe ambtenarenindienst
genomen. Dat de douane-dienstalsgevolgvan de "douane-
gate affaire" personeels- problemen had, is bekend. Ofer
echterzoveel nieuwe ambtenaren nodigwaren, is devraag.

En dan gaat het hier om twee voorbeelden die —waarschijnlijk per ongeluk — in de publiciteit zijn geko-
men. Wat er achter de politieke schermen nog meer is ge-
beurd, is nog duister.

De pers moest zich de afgelopen dagen van de ene
persconferentie naardeanderehaasten omdatgedeputeer-
denen ministers nogsnel even wilden verklaren wat zealle-
maal voor goede beslissingen hebben genomen. Op het
laatste nippertje worden ook nog wat projecten te-
voorschyn getoverd.

Hetnemenvan goedebeslissingen en hetentamerenvan
projecten is evenwel detaak van onze politici: daarworden
zevoor betaald.

De statistiekenhebben uitgewezen datAntilliaanse rege-
ringen en Curacaose Bestuurscolleges geen lang leven
beschoren zijn. Veelvuldigvinden erwisselingenplaats. De
gevolgen daarvanzijn genoegzaambekend. Indien depoli-
tici integriteit nu eensechthoog inhetvaandel gaan dragen
en op eerzame wijze hetbeleid overdragen, zouden de ge-
volgen van diewisselingen minder grootzijn. Als datjaren
geleden al tot de politici was doorgedrongen, zou het
ambtenaren- apparaat waarschijnlijk ookeen stukkleiner
zijn: alle partyen hebben zich aan deze "laatste nippertje
beslissingen"schuldiggemaaktenveel ambtenarenzijn op
die manierooit eens tot deoverheid toegetreden.

Lezingen-cyclus UNA
dr 'Boy' Winkel

WILLEMSTAD—De Univer-
siteitvan de Nederlandse Antil-
len, de Geneeskundige-' en Ge-
zondheidsdienst, het Departa-
mentu Salü Mental (voorheen
afdeling Geestelijke Volksge-
zondheid)en de Nederlands-An-
tilliaanse Stichting voor Kli-
nisch Hoger Onderwijs
(NASKHO) hebben de lezingen-
cyclus Dr 'Boy*Winkel georgani-
seerd.

Deze lezingen- cyclus wordt
vernoemd naar wijlen dr 'Boy'
Winkel, die als eerste Antilli-
aanse psychiater eenpionier was
voor de geestelijke ge-
zondheidszorg. Zijnprioriteit lag
hierbij op hetbehandelen/bege-
leiden van demens ingeestelijke
nood in zijn eigenomgeving. Hij
profileerdehiermee deambulan-
te psychiatrie naast dereeds be-
staande inrichtings- psychia-
trie.

Als oprichter en voormalig
hoofd van het Departamentu Sa-
lü Mental was hij de stuwende
kracht voor een deel van de An-
tilliaanse gezondheidszorg. Bui-
ten deze was hij actief in vele
maatschappelijke organisaties,
zowel in de Nederlandse Antil-
len als daarbuiten. Behalve de
geestelijkegezondheidszorg was
hij ook betrokken bij het be-

vorderen van de algemene ge-
zondheidszorg.

De eerstevoordrachtwordtge-
houden door professor dr B.P.R.
Gersons, hoogleraar ambulante
en sociale psychiatrie aan de
Rijksuniversteit Utrecht in Ne-
derland. Detitel van delezing is
'Sociale psychiatrie; de wissel-
werking tussen psychiatrie en
samenleving' en vindt plaats
maandag9 mei in de aulavan de
UNA om half negen 's avonds.
Detoegang is gratis.

WILLEMSTAD — De verkeerspolitie
hield gisteren te Se-

roe Domi en op de Schottegati
weg-west eenverkeers- controle
op rijden door rood licht en te
hard rijden. Vijftig automobilis-
ten kregen een procesverbaal.

/ ÏUrn
/ Rooi Santoe62o-Tel.: 675105

Ceracaebuiweg bij Sóruka,
Mrtto «trut recht*.

Speciaal voor
Moederdag
geopend voor

LUNCH
vanaf 11.30v.m.

's avonds tijdens het
DINER
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ZaakRio Grande
voor de rechter

ORANJESTAD — Voor de
rechter begon vrijdag de be-
handelingvan dezaak diezichop
13 decemberafspeelde bij deRio
Grande Bar te Noord, waar de
26-jarige Edwin Tromp dood
werd aangetroffen. Deze zou op
die vroege ochtend moeilijkhe-
den hebben gehad met de man
R.C., diesindsdienalsverdachte
opgesloten zit.

R.C. zelf werd niet gehoord.
Dit zal pas volgende week vrij-
dag gebeuren samen met nog
twee andere getuigen. Gisteren
werden in dezezaak slechts twee
van devier getuigengehoord.

Uitspraken in
marihuana-zaak

ORANJESTAD — De man
P.A., tegen wie de officier twee
weken geleden zes jaargevange-
nisstraf eiste wegens marihua-
na-bezit, werd vrijdag door de
rechter vrijgesproken.

Derechtervondhetbewijs niet
geleverd, dat deruim 32 duizend
grammarihuana dieineen drum
op een terrein achter dewoning
van deze beklaagde werd aange-
troffen.

De officier eiste twee weken
geleden tegen zowel P.A. als te-
gen B. enR. zes jaargevangenis-
straf. De rechter vond, dat B. en
R. wel iets te maken hadden met
de marihuana en veroordeelde
ieder tot een gevangenisstraf
van vier jaarmet aftrek.

Processie
SAN NICOLAS-Blue Army

Aruba organiseertop 13 mcieen
processie ter herinnering van
het feit, dat 71 jaar geleden de
maagd Maria te Fatima ver-
scheen. De processie begint om
halfzeven 's avonds op het The-
resiaplein in San Nicolas, ge-
volgd door een mis in de There
sia-kerk.

Sportlotto
ORANJESTAD — De

eerstvolgende trekking van de
Sportlottozal nietop 12mei(He-
melvaartsdag) plaatsvinden,
maareen daglater, op vrijdag 13
mei.De verkoop sluit op 11 mei.
Deverkoop van formulierenvoor
detrekking van 19meizal op 13
mei aanvangen.

papiamentu
cursus vanPEA

NOORD — Projecto Educaci-
on pa Adulto (PEA) begint op 11
mei met een cursus 'Papiamen-
tu' inCentro diBarrio Noord. De
cursus wordt gegeven door taal-
geleerde Mario Dijkhoff. De les-
sen — acht in totaal — worden
iedere woensdagavond van half
acht tot negen uur gegeven.
Nadere informatie is bij PEA te
verkrijgen op telefoonnummer
31898.

ORANJESTAD — De
rechter veroordeelde van-
morgen de 37-jarige beklaag-
de A.A. tot een gevangenis-
straf van twee jaaren zes
maanden.

Beklaagde werd twee weken
geleden tenlastgelegd, dathij in
september 1984 in zijnbezit zou
hebben gehad heroïneofcocaïne
om ditaan derden afte leveren.

Uit debehandeling bleek toen
dat verdachte in 1984 als
'boodschapper' was opgetreden
van W.M., die inmiddels al zijn
straf uitzit.De officier eiste drie
jaar gevangenisstraf, terwijl
verdediger mr W. Kloes de dag-
vaarding niet geldig achtte om-
dat onder meer geen datawaren
vermeld.

TEKOOP
AANGEBODEN

ARUBA

supermarket!
in center

van Oranjestad

Voor informatie:
Tel.: 21122-27476 J

WAARSCHUWING
*e commandant van de marinierskazemewaneta maaktbekend daterop

»andag 09 mei en woensdag 11 mei18van 07.00 uur tot 15.00uur
gevechtsschietoefeninggehouden zalten ophet terrein teCalffomié,terwijl er
lag 10 mei 1988van 07.00 uur totuur

hoolschietoefening gehouden zalop het terrein Anabui. Er zal ge-
worden met scherpemunitie,
eilig zeegebied bedraagt 4000
ilig gebied aan landzijde zal afge-
worden met rode vlaggen enwingsborden. .

AMIGOE4

ifLf to_7 9*e_r^

]N champagne JmjÈ

!| Distributeur: '\
Mercurius Trading Company
Fergusonstraat - Tel.: 21470 - 22345 j!

Wij kunnen voor direct plaatsen

EEN SERVEERSTER
Vereisten: 20-25 jaar,enige ervaring en goed

met mensenkunnen omgaan.
Persoonlijk aanmelden bij: DE DISSEL

Hospitaalstraat 1

op werkdagen des morgens oftelefonisch 24229een
k afspraak maken. J

WATER-EN ENERGIEBEDRIJF
ARUBA

ANUNCIO GENERAL
Gerente di W.E.8., den e cuadro di e manejo pa cobra e
cuentanan di awa atraza ta participa na e Pueblo di Aruba
en General lo siguiente:
E ultimo diaeu tur cuentanan diawa atraza pae categoria di
tarifa-B („consumo comercial y bouwmeter") incluso e
cuenta di maart 1988,mesterta paga, ta dia 13 di mei 1988
(„Uiterlijke betaaldatum ariba ecuenta di maart 1988").
E ultimodiaeu turcuentanan diawa diluna di maart 1988pa
e categoria di tarifa-A (consumo domestico) mester ta pa-
ga, ta dia 13 di mei 1988 („Uiterlijke betaaldatum" ariba e
cuenta di maart 1988).
Entrante dia 16 di mei 1988 W.E.B, ta

CUMINSA DESCONECTA
METERNAN Dl AWA

di e abonadonan di amboscategoria, eu no apaga. Di
acuerdo eu estipulacionnan vigentee.o. tur e cuentanan di
awa atraza mesterkeda cancela o areglépromer eu bolbe
conecta e meter.
Pa conecta e meter atrobe mester haci vn peticion na
W.E.B.ypagaesumastipuladi/.15.-paconeccion.(wede-
raansluiting).
W.E.B, no ta garantiza eu por pone e meteman aki atrobeariba e mesun diaeu nan a serkita.
Alavezsea asina bon di tenecuenta eupagonanvia bancota alcanzaW.E.B, despues di 3 a 5 dia.

Water-en Energiebedrijf
Director WEB

ing. A.C. Yarzagaray.

OPENBARE AANBESTEDING
DeRegering vanAruba

MAAKT BEKEND
datop 3 juni1988om 11.00uurvoormiddag openbare
aanbesteding wordt gehoudenop hetkantoor van de
Directeur van deDienst voor Openbare Werken voor:

Bestek nr. 1,1988
voorhetwerkbestaandeuithetomleggen vanhet
collecteurriool tussen Toeristenbureau en
D.O.W. met bijbehorende werken.
Bestek en tekeningen zijn vanaf heden op vermeldkantoor verkrijgbaar tegen betaling van ’250.- per
bestek.I —— I

Vier Moederdag in

|fiol^"
iiiii7

Restaurant

MOEDERDAG
SPECIAL

Seafoodcocktail
Beefsoup
Fillet mignon or
Arf&Arf (Fish & Shrimps)
Unesio or Chateaucake
’. 28,- en service charge
2 seatings 6.30 and 8.30
Voor reservering Tel: 33716 - 26577

fij J \ LUXURY APARTMENTS (8

\_jm Dutch Village J1 "tTS"7 is growing I
| and we are increasing our sales Staff.
xjj Ifyou are thekind ofperson who feels athome amongpeople »
X and likes to have fun whileearning an above average income, »
«j then you mightbe theperson we are looking for.
| Ifthe above description fits you call us at the Dutch Village, || 32300 for an appointment. Please ask for Chelo or Gio. jft

TE HUURAANGEBODEN
♦RUIMTES VOOR WINKELS

| Afmeting vanaf40 tot 130vierkante meters
♦RUIMTE VOOR RESTAURANT

OF COFFEESHOP
Afmeting 160 m 2binnen en 60 m2terras

GELEGEN:
Aan de grote weg van Tanki Leendert naar
Santa Cruz, te TANKILEENDERT no. 158

I - Zeer gemakkelijk bereikbaar
| --Ruime parkeergelegenheid I-- In een klassiek gebouw met roodkoperen |

dak
j -- Schitterende buitenverlichting
I Voor nadere inlichtingen:
| Antiek & Curiosa Louis XV

Mevrouw Nancy Schmidt
Tel. 34478 of25466

i 's Morgensvan9.30 tot 11.30of'sMiddagsvan
14.30 tot 16.30

jffli S E T A R
_tm^*T Ê SERVICIO Dl TELECOMMUNICACION
9 \ ' ~_l_W HENDRIKSTRAAT 20-22
\<*n^r ARUBA

OPENBARE AANBESTEDING
De directeur SETAR maakt bekend dat op vrij-
dag 20 mei 1988 om 10.00 uur 's morgens te
zijne kantore een

OPENBARE AANBESTEDING
wordt gehoudenvoor

BEWAKING EN PORTIERSDIENSTEN
Hetbestek is tegen deprijsvanA’15.20.-verkrijg-
baar bij de bali van SETAR te Hendrikstraat 22.

PUBLIEKE VERKOPING
Opwoensdag8 juni1988desvoormiddags om 10uurzal tenkantorevan
mrE.L Lade, notarisopAruba, ten overstaan vanvoornoemde notarisof
diens plaatsvervanger of opvolgerkrachtens onherroepelijke volmacht
worden overgegaan tot depublieke verkopingvan:

het woonhuis Seru Pretu nr. 25
met het recht van erfpacht tot 4 april 2037 op een perceel domeingrondgelegenteSeru Pretu opAruba,Kadastraal bekendalsLandArubaEersteAfdeling Sectie R. No. 1232, groot 680M2.

Nadere inlichtingenzijn te bevragentenkantorevan voornoemde notaris,
alwaar tevens deveilingsvoorwaarden vooreen ieder ter inzageliggen.
Kopers dienen contant te betalen, dan wel een onherroepelijkebankga-
rantie, bankierscheque of letter of credit tot het bedrag van hun bodte
overleggenof enigeandere zekerheid te stellenten genoegenvan dever-
koper.

mr.F.E.E. Tjon Ajong,
waarnemend het ambt van
mr. E.L Lade.
Zoutmanstraat nr. 6,
Oranjestad-Aruba.

I Tel.: 21071-22611.
Telex: 5015LacleN.A.

■

SieakHouse,

MOEDERDAGLUNCH BUFFET ;
ZONDAG 12.00-3.00

~ém Oystersoup
mfL or
WJP BeefVegetable soup

w ) V Tossed salad
«few f Charbroiled Steak
xÊaA _Jf Shrimpprovinciale

,_-^*rjï gp Chicken Creole style
fg-¥ Pork Cnunks Indonesian style

fsJU gSpP Garden vegetables
-^fimï] French fried or rice

// Homemade applepie
// Coffee or tea

// One glas champagneto all
// $ 7.00 per child
If $13.25 per adult

no servicecharges.

ENTERTAINMENT
1 'T.^Éfc Zondag: Prettige Moederdag
I pfe desavonds: Moederdagprog-
-1 IP^v^ ramma met Daddy BrokkeI e\sr £re Tony Sherman.
| OranSXm'ba. Q<G/PQf© PlS_E___E_« || Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541
fó vanAruba. Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. $
ft' Moederdag viert U natuurlijk A\\_r__ goldentulip 8)
$ zaterdagavondin W_\f) ASJ^g^Pi.E."' »» -tHT-Tt-x-nB-RMftn Vir_/ RESORT&CASINO $f rAfIÈMtt^TQ FANDANGO NIGHTCLUB S
«.-»__ h H " _ proudly presents: »» Zondag zijn wijgesloten >T „..„ SS.» enzondagvan 11.00tot 11.00uur ueorgeWlllems
» In w^^^ 3nd K| V V Cynthia Scott
ft ~_^^~" Ace. by our swinging House- 85
$ Floating Restaurant bandFerrari. ®
ft fo/\/I dailycurtain time 10.30p.m. %
« IjryLi except Mondays s
I „_a, c«_»;.i„ u__rf_.J. n Clubopen from 9:00 p.m. till2:00a.m. 'Ift VOOr Speciale Moederdag (overcharge show-time $7.50 min.2 drinksS5 Lunch en Dinner. For reservations please call 33555 !
| Gezellige sfeer, goede service I| vindt U in j| RESTAURANT Wij verwachten U met Moedor *
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OVEREENKOMSTEN
Hoewel er een enorme tijd-

Nstand van meer dan twintig
h*.ar ligt tussen de verschij-

van Tip Maruggs
rie romans, is het mogelijk,en groot aantal overeen-komsten op te merken.
Zoals deroman'ln deStraten

J*&Tepalka' detitel kreeg van
veel eerder verschenen ge-

/*cht, zo isdatook met 'De mor-
?eQloeitweer aan'hetgeval. In
Mie werken is de titel geenJ^valmaar zijn deromans een
.^werking van wat de ge-
phten in minivorm bevatten.
J 1976 publiceerde Tip Ma-Jj*gg enkele gedichten in het
J'ederlandse tijdschrift 'Tira-?e. waaronder een dat detitel
°evat:

doneer nachtstenen vallen
°Phet dak
yoordenaarstemmen klim-

langskozijnen

pas hoorbaaraan deuren wordt
gemorreld

angstkoostmijn dronken man-
nenhand
hetverzonnen dunne lijfje
van dezoon aan mijn zijde:
ikstortmijnzaadin hetdonker
uit

demorgen loeit weeraan
en isnogminder te vertrouwen

Zowel in 'Weekend- pelgri-
mage' als in 'De morgen loeit
weer aan' speelt het drinken
door het hoofdpersonage een
overheersende rol. In beide
komt een indjuboom voor, zo-
wel aan hetbegin als het einde
genoemd.Alle drieromans spe-
len in het holst van de nacht,
waardoor de "ik" volstrekt
geïsoleerdis. Leven en doodals
tegenpolenen geloofworden in
alledrieromans zeer nauwmet
elkaar verbonden.

Aan het Christendom wordt
in de eerste roman verweten
dathet geen "alles domineren-
dekracht" was "inhet bepalen
van de koers van ons leven"
(p.27)en"vreemd enverenzon-
derenige relaties met je eigen
leven" (p.26) bleef, en in de
laatste dat "een passieve God
sederteeuwenhetcontinent en
de eilanden stilzwijgend voor-
bijgaat" (p.33)

Alle drieromans wordenver-
teld via het "stream-of- consci-
ou.iiess"- procédé, de stroom
der gedachten, van het be-
wustzijn, van het subjectieve
leven, dat in een associatieve
stijl en beeldenstroom over de

lezerwordt uitgestort.
Zelfde personages keren te-

rug —een Noor, dezeeman, de
prostituee — en zelfde motie-
ven als dat van "vogels" bij-
voorbeeld. 'In de straten van
Tepalka' noemt vogels onder-
worpen aan de omstandighe-
denterwijl demens probeert de
omstandigheden de baas te
worden wat hem invele geval-
lennog lukt ook(p.61).

Deze vrij willekeurig in het
oogspringendevoorbeelden to-
nen al voldoende aan dat Tip
Marugghetzoveelstebewijs le-
vert dat een auteur in feite
slechts de schrijver van éénro-
man is, hoewel in steeds weer

andere vorm gegoten. Dit is
juist, maar tegelijkertijd niet
geheel waar, want er is in de
drie romans naast een groot
aantal overeenkomsten een
duidelijkevoortgangin devisie
op het leven.

Een analyse van zijn drie boeken

Ondanks grote tijdsafstand hebben de
romans van Tip Marugg grote overeenkomsten

— doorWimRutgers —DE DRONKEN PELGRIM- HOOFDFIGUURvan Tip Ma-
**jggsromandebuut 'Weekend- pelgrimage' (1957) ging na
pin auto- ongeluk waardoor hij dizzy achterhet stuur zijn
'even aan zich voorbij zag trekken, toch weer een nieuwe
jf*gop zijneiland tegemoet, alwas het"een andere dag met
fel zonlicht" (slotzin). Hij maakte geen gebruik vanNfcnoord als een van dedrie "keuze" mogelijkheden.
[Het doodzieke hoofdpersonagein detweederoman 'In de
'fraten van Tepalka' (1967) stierf evenwel onder helse pij-
Jjten midden in denacht, eenzaam in een ziekenhuis. Voor
jtemwas er geen morgenmeer en voor hem viel er niets te
*tezen: hij ging onherroepelijk dood.

kHoe zalhet de in dronkenschapverkerende "ik"vergaan
de derdeen (voorlopig?) laatsteroman 'De morgen loeit

aan' (1988), die dekeuze tussen leven en dood met be-
jjllpvan zijn pistool dat op zyn.nachtkastje ligt in eigen
Jendenheeft en dieals jongenreeds het aanbreken van de
''ag associeerde met de dood(p.22)?, Een ik- personage zit van
*alf twee tot drie uur in de
pcht voorzijneigen huis opde
Njels van zijn porch, in ge-
nschap van een van zijn vier
jonden, de teef Fonda. Hij
Jinktbier en whisky en over-
jknktin eentoestand van half-
"^neveld zijn het eigen leven
*& de geschiedenis van zijn ei-
'a&d en continent.

We lezen over de bezoekenvan Eugenio, de geestelijk ge-
boorde ex-onderwijzer met

en diens filosofi-
eên en waarschuwing: "Je
tyeelt een gevaarlijk spel. Jei^aptoverdag en dehele nacht

jewakker. Dat is tegenna-tuurlijk en roept om wraak.Met drank alleenhoed jejenietvoor deondergang..." (p.11)
De "ik" vertelt over zijn

echten naar de Grote Berg
hij zag dat vogels zich

Welbewust te pletter vliegen
°jadat ze "niet meer in staat
zijn tot het verrichten van de
Paringsdaad"(p.23)

We komen reminiscenties
over de slavernijtot inde

yie eeuwse geschiedenis van
*6 vermoorde zwerfpriester
"'acido tot de nog steeds heer-
j^Udemaanziekte die daarvan

gevolg is.
„.De-herinneringen van de. 'k" gaan terug tot zijn elfde
*ar toen hij ziek was of op het
JjUnt stond volwassen te wor-
{Ni: het stiekeme bezoek aan

Joshi als "ik" voor het
f?rst een erectiekrijgt, en zijn
Sjna tweejarigeverblijfbij zijn
~ enezolaanse oom, de evange-
lBt, zijn bezoeken daar aan de
JjevangeneninEl Castillo en de
ö°er Sandoval waar hij een

geboren ziet worden,
*fe schooltijd opdeR.K. school
Jaar hij als Protestant niet'eelneemt aan de misviering

toekijkt.
We beleven mee wat er deze

j^chtgebeurt — zijn drinken,
?et plotseling opduiken van

doodshoofd- vlm
Trs, zijn visioen hoe God een
Jhdemaakt aan het oude con-

sent Zuid-Amerika en het
araïbisch gebied.

CIRKELS
Evenals in deeerste tweero-

mans is de cyclische structuur
in 'De morgen loeit weer aan'
opnieuw evident en maakt er
m.i. de alles- overheersende
kracht van uit, omdat ze op-
nieuw zorgt voor die hechte
structuur waarin alles met al-
les samenhangt in hetverhaal
en steeds functioneel terug-
keert.

Zoals de "ik" in'Weekend-
pelgrimage' eenzaam in zijn
auto vastzat en zijn leven van
begintoteinde aan zichvoorbij
zag trekken, zo is de hoofdfi-
guur van 'In de stratenvan Te-
palka' gebonden aan zijn ziek-
bed en zijn koorts- visioenen.
De positie van het hoofdperso-
nage in 'De morgen loeit weer
aan' isevenweleenzelfgekozen
middernachtelijk isolement op
deporchvan zijneigenwoning,
waar niets danpersoonlijke be-
weegredenenhemweerhouden
contacten aan te gaan met de
buitenwereld. Hij is nu op ge-
vorderde leeftijd en noemt
zichzelf een oude man — zijn
contactarmoede is innerlijke
noodzaak: "Een beelje hardrij-
denen ikzit intwintigminuten
in de stad, waar ik geregeld de
supermarketbezoek,nuendan
de boekhandel en twee ofdrie
keer per jaar dekapper. En zo

afgelegen en verscholen zal
mijn kruiphol wel niet zijn,
want ik ontvang meer bezoek
dan mij liefi 8". (P.B)

Enoverzijn verblijf in Vene-
zuela zegt de hoofdfiguur: "In
die periode leerde ik de een-
zaamheid beminnen en nam
mijn liefde voor boeken een
aanvang". (p.82)

In alle drieromans krijgt dit
in zichzelfopgesloten en beslo-
ten zijn vorm in een gesloten
cyclische vertelwijze. Dat wil
ik aantonen in devolgorde van
verteldetail tot totaalstruc-
tuurvan 'Demorgen loeitweeraan.Ikzal dezecyclische struc-
tuuraantonenaan dehandvan
drie motieven: depersoonlijke
herinneringen van volwassen
worden tot naderende ouder-
dom, de historie en het geloof.
Van de talrijke detail- voor-
beeldenkies ik ersteeds enkele
illustratieve uit.

HERINNERINGEN
In 'tcentrale vijfde en zesde

hoofdstuk vertelt "ik" zijn
vroegste herinneringen toen
hij ongeveer elf jaaroudwas en
bijna twee jaarbij een oom en
tante in Venezuela verbleef.
Aan hetbegin wordt al meege-
deeld dat de tante zal sterven.
Elke zaterdag brengt de oom,
die evangelist is, het Woord
aan de gevangenen in El Cas-
tillo, op welke bezoeken "ik"
hem vergezelt en danaltijdstil
bij een bepaalde gevangene,El
Verdugo, gaat zitten.

Alser in hetstadjewaaroom
en tante wonen oproer uit-
breekt, verhuist de familie
tijdelijk naar Chimbari, waar
ze logeert op de boerderij van
Sandoval.Danvertelt "ik"over
dorps- weddenschappen, de ge-
boorte van een kalf, maar die
vertelling wordt onderbroken
door een verhaal over bu-
rentwisten. Na degeboorte van
hetkalf lezenwe overhet over-
lijdenvan detante en deterug-
keer naar hetgeboorte- eiland
van de"ik",metherinneringen
aan uitspraken vanEl Verdu-
go. Zo worden vertellingen
steeds weer onderbroken door
intermezzo's, waarna de ver-
haaldraad weer opgenomen
wordt enafgemaakt, zo de tus-
senverhalen als het ware
omarmend en insluitend.

Inruimer verband cirkelen
we om het leven van de"ik" —van de eerste kenmerken van
volwassen worden tot de nade-
rende ouderdom toe. De per-
soonlijke herinneringen gaan
zo steeds terug tot de elf-,
twaalfjarige leeftijd, het mo-
ment waarop "ik" volwassen
werd. We lezen over een eerste
jeugdige erectie en zaadlozing
in deeerste helft,over een "dif-
fuus orgasme"op ouder leeftijd
aan het einde.

De vroegste herinnering —
dat wat moeder vertelde over
zijn geboorte— gaat vergezeld
van het idee van vrijheid die
een zeeman heeft: "Wanneer
een schip zich in volle zee be-
vindt, aan allekanten omringd
dooreindeloos water, iselk be-
manningslid een eenling, zon-
der ouders, zonder hond, zon-
der school, zonder kerk... Toch
voelde ik er niks voor om later
zeeman te worden. Als kind al
was ik een lafaard", (p.137)

"Vogelvrij",het woord dathij
graag schreef, bestaat voor
hemniet, wanthij is gebonden.
Zoals ook de vogels trouwens
niet vrij zijn als ze oud worden— welbewust vliegen ze zich
immers te pletter als ze niet
meer tot de paringsdaad in
staat zijn. (p.23)

"Ook vogels sterven in het
ochtendblauw", is het leidmo-
tief van deroman. Zodra men
oudwordt,kan menmaarbeter

er een einde aan maken. Geldt
dateveneens voor demens?Let
op het gebruik van het woord
"ook"!

HISTORIE
We draaienin cirkelsrond op

welke manier"ik"zijnpersoon-
lijke geschiedenis verbindt
met de algemene historie. Als
hij de Grote Bergbeklimt lezen
we over de 17de eeuwse slaver-
nij; deherinneringen aan Pla-
cido en de maanziekte gaan
vergezeldvan een persoonlijke
ziekte- geschiedenis op jeugdi-
ge leeftijd.

Als "ik" op 30 mei 1969 met
een vrouw naar de hangmat
gaat, lezen we: "de dag waarop
het maagdenvlies van mijn
dommeliggeboorte-eiland met
weerstand, pijn en bloeding in-
scheurde..." (p.70)

Waar 'Weekend- pelgrima-
ge' ging over de uiteindelijk
toch zelfgekozen eenzame posi-
tie van een witte minder-
heidsmens in een overwegend
zwarte omgeving, 'In de stra-
ten vanTepalka' over het alge-
mene lijden van demens waar-
aan niette ontkomenyalt, ver-
eenzelvigt de hoofdfiguur zich
in 'De morgen loeit weer aan'
totaal en onvoorwaardelijk
met het Caraïbische gebied en
Latijns- Amerika:

"Ik ben een lang en mager
mens, mijn voeten raakten de
zuidpunt van Argentinië en
Chili en mijn hoofd lag tegen
hetkustgebergte van Venezue-
la. Ik strekte mijn armen zij-
waarts uit en mijn linkerhand
betastte de Atlantische kust
van Brazilië en mijn rechter de
westkust van Peru. Ik strekte

mijn armen over mijnhoofd en
mijn vingertoppen telden de
Caribische eilanden. Op het
hele continenten opalde eilan-
denwashet donkeren het don-
ker duurde een volle nacht".
(p.33)

De "ik" alsCaraïbischemens
is tragisch in zijn overgeërfde
lijden datvan devoorouders af-
komstig, wij voorbestemd zijn
te blijven navoelen tot op onze
sterfdag, om haar dan te doen
overgaan op onze oudste zoon.
(p.33) "Het leed van vandaag
wordt gebracht door de dingen
die gisteren zijn gebeurd. Se-
dert eeuwen gaat een passieve

god het continent en de eilan-
den met stilzwijgen voorbij".
(p.33) "Niet de Jood maar deCaribische Mens is dan het
meest tragische schepsel op
aarde; zijn bestemming is niet
Auschwitz, maar Disney
W0r1d.... De blanke is niet
blanken deneger is nietzwart;
beiden zijn uitlanders op het
grondgebied waarin hun na-
velstreng begraven ligt".
(p.15/16)

De ondergang van de "ik"
wordt nauw verbonden met de
ondergang van heel het
Caraïbische gebied, zoals ook
'Weekend- pelgrimage' dat al
gaf. In zijn verdrinkings- fan-
tasieën zag de pelgrim met
zichzelf het eiland tenonder-
gaan (p.142) Dat is ook in de
derderoman hetgeval: "Alleen
mijn honden zullen deknal ho-
ren en al de Caribische eilan-
den, waarvan de geologen al-
tijd al vermoed hadden dat zij
de vorm hebben van een pad-
destoel, zullen afknakken van
de aardschors en drijvend wor-
den voortgesleept in de woest
kokende maalstroom,om daar-
na heteen na hetandere te ver-
dwijnen in de neerzuigende
wieling van de waanzinnige
zee", (p.143, slotvan deroman)

De dood van de vogels aan
hetbeginwordt gespiegeld aan
het einde in de beschrijving
van de totale ondergang van
Zuid- Amerika. Oud worden is
steeds meer gevangen raken:
"Een volwassene wordt nooit
meer vrij, het zal hem nimmer
gelukken zich te ontdoen van
de onreine dingen diezich met
zuignappen hebben vastge-
hecht aan zijn leven. Er is geen

weg terug", (p. 52)
Die iser ooknietvoor hetou-

de continent met al zijn be-
schreven ellende, wat we kun-
nen zien in de grootste cirkel
die getrokken wordt. Niet die
van een mensenleven of vijf-
honderdkoloniale geschiede-
nis, maar van heel de schep-
ping. Godziet deellendeen iszo
bedroefd dat hij er om drieuur
in de ochtend een einde aan
maakt, maar toch... "... enkel
op een verborgen plaats in het
diepste binnenste van een gi-
gantische ijsschots die uit het
zuidpool- gebiedkomt aandrij-
ven is er nog een slijmerige

klopping, waaruit eens een
doorschijnend diertje zonder
vaste delen zal worden gebo-
ren. Eens zal daaruit wellicht
een nieuw continent ontstaan.
Een nieuwwoongebied, datdit-
maal niet dooreenkromme na-
velstreng verbonden zal zijn
met het noorden en zonder het
Spaans alsvoertaal", (p.142)

Pas als alle zonde en kwaad
uitgeboet is, zal er plaats zijn
voornieuwleven.We beginnen
te lezenoverhetCar aïbisch ge-
bied en we eindigen ermee.
Blijven we dan zo in cirkeltje
ronddraaien? Dat hoeft nieten
is ook niet zo! Devogels maak-
tener immers een eindeaan en
de mens kan de omstandighe-
dennaar zijnhandzetten—dat
wil zeggen hetpistool pakken.
In het begin doet de "ik" dat:
"Eindelijk lig ik inbed en knip
de leeslamp uit... Ik strek mijn
armuit enneemhetpistool van
het nachtkastje. Het metaal is
door de airco snel koud gewor-
den. Ook vogels sterven in het
caMtendblauw, zeg of denk ik
enhaal detrekkerover", (p.17)

Is diteen spelletje Russische
roulette ofishetpistool ongela-
den?En hoeis hetaan heteinde
van de roman als we dezelfde
daad in nagenoeg dezelfde be-
woordingen lezen?

GELOOF
Persoonlijke geschiedenisen

algemene worden steeds ver-
bonden met een derde motief:
het geloof. Een voorbeeld. El
Verdugo (de gevangenbeul) in
El Castillo leert de"ik"kijken
en zien in het centrale roman-
deel. Dat zien wordt in het
eerste deelvooral toegepast op
een kijken naar buiten — stie-
kem naar Shon Joshi, en met
behulp van een verrekijker
naar de celebrering van de
H.Mis opschool. Zelevereneen
gevoel van geluk en een eerste
bewustwording van volwas-
senheid op. Aan het einde
wordt de verrekijker omge-
draaidenkijkt de"ik"naarzijn
eigen innerlijk: "Als gewoon-
lijkmisluktelke pogingmijzelf
te kennen, wordt elke hunke-
ring God aan te raken ge-
straft", (p. 111/112)

In de finale afrekening met
het continent lezen we negen
keer "ik zie" als in de bijbelse
taalvan deApocalyps!Maarin
dezeop deBijbel geïnspireerde
taal en styl verkondigt de ik-
verteller hier wel een zeer on-
bijbelse visie! De preken van
pastoor en dominee deugen
niet: "Dat was mewel eenrare
preekzondag van dierooie pas-
toor. Alsof hij de rebelse af-
stammelingenvan Batavieren
toesprak en niet wist dat zijn
gehoor merendeels uit descen-
denten van Angolese slaven
bestond", (p.10) "Met de afge-
meten plechtstatigheid des
OudenTestamentsschrijdteen
dominee naar de predikstoel,
beklimt waardig dekansel,
staart gedurende enige
ogenblikken in pseudo- extase
over dehoofdenvan de aanwe-
zigen naar een lege muur en
geeft vervolgens gedurende
dertig minuten tekst en uitleg
van een tweeregelig bijbelvers
die zoklaar is als een klontje".
(p.138)

Dekerk geeftgeenduidelijk-
heid over het leven, dekijkles
van "debeul" daarentegenwèl!
"Zowel een blijde toekomst-
verwachting als een rijke her-
innering zijn bedrieglijke za-
ken.Wij zijn allemaal misdadi-
gers..." (p.130)

In het laatste, negende visi-
oen draait "ik" daarom de za-
ken om en is niet de evangelist
de brenger van de
heilsboodschap, maarwordtEl

(vervolg oppag. 8)
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Nederlandse methode tegen leesblindheid
vindt internationale navolging

Op de tast leren lezen

— doorRonald Peters —EEN EENVOUDIGE
VORM van hersengym-
nastiekkan zeker dehelft
van alle kinderen met
leesproblemen helpen.
Het gaat om een ovenver-
se Nederlandse vinding
op het gebied van thera-
pieën tegen leesblind-
heid, ofwel dyslexie. Na
anderhalfjaar testen
blijkt het succes ervan zo
groot, dat het idee al is
overgewaaid naar de
Verenigde Staten.

De Tastkast heethet een-
voudige apparaat, dat de
Amsterdamse professor
Dirk Bakker, drs. A. Bou-
ma, drs. C. Gardien en een
groep medewerkers aan de
Vrije Universiteit ontwik-
kelden en testen.ln een
klein houten kippenhokje
betasten kinderen tussen
acht en twaalf jaar letters
die ze niet kunnen zien. Al
voelend stimuleren en ont-
wikkelen ze dat deel van
hunnogonvolgroeide herse-
nen dat het tot nog toe wat
liet afweten. Het deel waar-
dooréénvan detweevormen
van leesproblemen ont-
stond, die de Amsterdamse
wetenschappers onder-
zochten.

SPELLERS
Psycholoog Anke Bouma

(43) gafnaast Bakker mede
leiding aan het onderzoek,
datmenuitvoerde onder en-
kele honderden kinderen
met leesmoeilijkheden.
Voor het zo ver was, legde
Bakker eerst een we-
tenschappelijk fundament

onder het kastje en de
handleiding waarmee een
aantal leerkrachten voor
probleemkinderen, remedi-
al teachers, later zijn gelijk
zou bewijzen.

Anke Bouma: "Wij heb-
benons gerichtoptweecate-
gorieën kinderen: de spel-
lersen deraders. De spellers
hoor jezweten op het lezen
van één woord. Zovan Puh..
Ah.. Ah.. RRRR.. TT, waar-
na opgelucht Paard klinkt.

De raders lezen snel,
maar vergissen zich vaak.
Staat er 'straat', dan kun-
nenzij 'weg'zeggen. Ze lezen
wat ze verwachten en mis-
sen daarmeeveel woorden".
Het model vanBakker voor-
ziet in een verklaring voor
de problemen van beide
groepen kinderen. Hij gaat
er van uit dathet lezen zich
ontwikkelt door opeenvol-
gende activiteiten in beide
hersenhelften.

Eerst is de rechterhelft
aan de beurt. Deze grijze
massa houdt zich vooral be-
zig met alles wat onder de
noemerruimtelijk valt: vor-
men, hoogte, diepte, dimen-
sies. Kleine kinderen leren
met behulp van deze helft
letters onderscheiden en
zien zo dateen P er toch echt
anders uitziet dan een D.

Heeft een kind dit onder
deknie, dan is debeurt aan
de linker hersenhelft, die
zich vooral met taal bezig
houdt. Dit deelzorgt ervoor
dat een rijtje letters in één
oogopslag een woord blijkt
en datna het ene woord au-
tomatisch het volgende
wordtopgezocht. En datveel

woorden een zin vormen.
"Loopt dat proces op rol-

letjes, dan is er niets aan de
hand. Hetkan echter gebeu-
ren dateenkind blijft steken
in dieeerste fase en van het
voortdurend spellend lezen
niet de overstap naar die
andere hersenhelft maakt.
Aan de andere kant zijn er
kinderen diefase één overs-
laan en direct hun 'talige'
hersenkant aanspreken.
Die proberen woorden te le-
zen, zonder dat ze echtop de
afzonderlijke letters let-
ten", zegt Bouma.

Deze veronderstelling
van Bakker werd onder
andere bewezen door een
aantal kinderen enkele ja-
ren te volgen enregelmatig
te onderzoeken op hun lees-
vorderingen. Daarbij bleek
dat bij het nemen van
EEG's, waarmee de activi-
teiten van de hersenen wor-
den geregistreerd, de stap
van links naar rechts kon
worden waargenomen.

Bouma: "Wat de oorzaak
precies is, weten we niet.
Maar duidelijk is wel datbij
sommige kinderen één van
dehersenhelftenhet laataf-
weten. Die blijft achter in
ontwikkeling. Ons idee was
daarop om diehelft zodanig
te stimuleren dat hij wel
meegaat doen.Een soort let-
terlijke hersen- gymnastiek
dus".

Maarhoetrim jehersenen
naar een betere conditie?
Eenrekstok ligt nietvoor de
hand, dusmoetener indirec-
te wegen gevonden worden.
Een belangrijk gegeven
daarbij is dat iedere hersen-

helft correspondeert met de
tegenover- gestelde zijde
van het lichaam. Dat geldt
nietalleenvoor debewegin-
genvan bijvoorbeeld armen
enbenen, maar ookvoor ac-
tiviteitenvan deogen.

Wie zijn linkerarm wil be-
wegen, krijgt daarvoor dus
instructies vanuit zijn
rechter- hersenhelft.En wie
zijnrechterduim brandt aan
een sigaret stuurt daarmee
prikkels naar de hersenen
onder de linkerhelftvanzijn
schedeldak.

Bij het benutten van de
tastkast wordt dat principe
gevolgd. Bouma: "Dat houdt
in datkinderen die spelend
lezenen duseen minderont-
wikkelde rechterkant van
hun hersens hebben, met
hunlinkerhand die ongezie-
ne letters betasten. Alleen
op diemanier wordt uitslui-
tend de juiste helft geacti-
veerd.

In het begin was het wel
een gokje enafwachten ofde
methode werkte. Maar het
hielp. Uit de vergelijking
metkinderen die doorreme-
dial teachers werden gehol-
pen maar niet met de
tastkast werkten, bleken
behoorlijke verschillen te
komen. Het stimuleren van
de hersenen met deze een-
voudige gymnastische oefe-
ningen werpt duidelijk zijn
vruchten af. Het lezen gaat
vooruit. De hersenen ont-
wikkelen zich kennelijk.
Hun groei wordt gestimu-
leerd".

DESKUNDIGHEID
Ofdaarmee het eivan Co-

lumbus gevonden is?"Nee",
zegt Bouma, "want we heb-
ben niet voor alle kinderen
met leesproblemen dé oplos-
sing ontdekt.Erzijnnogwat
categorieën die hier niet
voor in aanmerkingkomen.
Maar zeker vijftig tot zestig
procentkun je op dezewijze
helpen".

Wat overigens niet in-
houdt dat dekomende jaren
alle scholen met tastkasten
overspoeld worden. Zo een-
voudig ligt het nu ook weer
niet. "Het gaat niet alleen
om datkastje: er moet ook
een goede begeleiding zijn.
Die vereist van degene die
datdoet,toch denodigeken-
nis. Het is overigens wel zo
dateraan deVrije Universi-
teit steeds meer studenten
worden opgeleid die zich in
deze problematiek specia-
liseren.Daarmee krijgje na-
tuurlijk wel steeds meer
deskundigheid".

ALGEMEEN
Aids: een tussenstand— door drs. Jan Paalman —ALS CHINEZEN DE pest

aan iemandhebben wensen
ze hem of haartoe dathij of
zij langzal leven ineen histo-
risch interessante tijd. Heel
subtiel, want interessante
tijden zijn zelden gelukkig.
Tijden van oorlog, honger
en ziekte, wanneer de rui-
ters van Apocalyps met ge-
vierde teugels over de aarde
lijken te galopperen, vullen
de spannendste bladzijden
in onze geschiedenis-
boeken.

Op dezelfde wijze is aids een
interessante ziekte. Inzijnkor-
te carrière zorgde het voor
menselijke tragedie, leverde
opwindende, maar ook bizarre
wetenschappelijke ontdekkin-
gen op, en zal in de toekomst
misschien eenblijvend stempel
drukken op onze samenleving.
Hoe bizar deze ziekte is, bleek
weer eens op een bijeenkomst
van de Amerikaanse presiden-
tiële aidscommissie twee
maanden geleden. Ene Peter
Duesberg, professor in deviro-
logie aan de Universiteit van
Californië en een alom geres-
pecteerde grootheid, vertelde
decommissiedoodleukdat aids
niet veroorzaakt wordt door
het aidsvirus. Deziekte is te in-
gewikkeld om door één virus
veroorzaakt te worden, aldus
Duesberg.

Groot tumult. Tegenwerpin-
gen van deskundige zijde hiel-
pen niet: "Het aidsvirus is een
miljoenenvirus geworden, en
niemand wil nu toegeven dat
het geen aids veroorzaakt".

Volgens hem zouhetgoed kun-
nen zijn dat de syphilis- bacte-
rie die in de jaren70 welig tier-
de in homokringen, en nu —
tenminste in Amerika — ook
bij hetero's, de ziekte veroor-
zaakt. De medische gevestigde
orde was niet onder de indruk
en laat onshopen datDuesberg
ongelijk heeft: want heeft hij
gelijk, danbegint heel het aids
onderzoek weerbij punt nul.

De eerste belangrijke stap in
datonderzoek was juist de ont-
dekking van hetaidsvirus door
de Fransman Luc Montagnier
en deAmerikaan Robert Gallo
in 1984. De Amerikaanse
staatssecretaris voor volksge-
zondheid MargaretHeckler ju-
belde toe dathetgeen twee jaar
zou durenvoordat meneen vac-
cin had tegen aids. En dat, he-
laas, is behoorlijk tegenge-
vallen.

Hoe kan dat? Tot nu toe was
het altijd zo dat als men een-
maal deziektekiem hadgevon-
denhetaanmaken vaneenvac-
cin in principe niet moeilijk
was. Een vaccin isniets anders
daneendode, ofmetchemische
trucs handtam gemaakte ziek-
tekiem. Spuit je het vaccin in,
dan word je niet ziek, maar
maak je wel antistoffen tegen
die ziektekiem. Als later een
'wilde' ziektekiem er toch in
slaagt om het lichaam binnen

te dringen wordt deze er gelijk
uitgemept door een overmaat
aan antistoffen:jebent dan im-
muun.

Het eerste probleem was dat
een dood ofverzwakt aidsvirus
te gevaarlijk is als vaccin. Dat
heeft men nuomzeild doormet
fabelachtige trucs delen van
hetvirus natebouwen. Het vol-
gende probleem was dat er
geengeschikte proefdieren zijn
om een vaccin uit te testen.
Men behelpt zich numet chim-
pansees, die wel geïnfecteerd
kunnen worden door hetvirus,
maar er niet ziek van worden.

En inderdaad. Het lukte om
bij diechimpansees met die na-
gebouwde stukjes aidsvirus
antistoffen opte wekken en tot
een paar maanden geleden zag
daterallemaalredelijk veelbe-
lovend uit.

Toen kwam de dreun. Een
paar maanden geleden bleek
ineens dat ingeente chimpan-
sees ondanks hun antistoffen
geen enkele bescherming te-
gen het aidsvirus opbouwden.
"Zoiets hebik nognooitmeege-
maakt", aldus Maurice R. Hil-
leman toponderzoeker bij vac-
cin-gigant Merck Sharp and
Dohme. "Dit is de eerste keer
datantistoffen helemaal niets
uithalen". Een mogelijke ver-
klaringwas dat al dieuitgetes-

tevaccins teweinigantistoffen
opwekten om het virus op af-
stand te houden. Dr. Alfred
Prince van de bloedbank in
New Yorkzochtdatuit. Hij ver-
zamelde antistoffen uit het
bloed van aidspatiënten en
spoot daarmee deapen meteen
standaarddosis in. De antistof-
fen deden niets. Vervolgens
spoot hij ze meteen tienvoudi-
ge dosis antistoffen in.

Door chimpansees in te enten
met nagebouwde stukjes
GPI2O eiwit, slaagde men er in
omdeproduktie vanantistoffen
tegen aids te stimuleren. Maar
beschermen deed het niet.

PESSIMISTISCH
"Hetwasecht eenenorme do-

sis"vertelde Prince aan deNew
York Times, "maar ook nu ga-
ven deantistoffen geen enkele
bescherming. We waren
werkelijk ontzet". Hij was niet
deenige. Dit en soortgelijk on-

derzoek heeft de deskundigen
in Amerika nog pessimis-
tischer gemaakt dan ze al wa-
ren. Prince: "Het aidsvirus is
het meest onmogelijkvirus dat
ik ooit heb gezien".Robert Gal-
lo, deontdekker van hetvirus:
"Is een vaccin mogelijk? lede-
reen die vraag durft te be-
antwoorden weet niet waar hij
het over heeft".

Het enige waar een beetje
schot in zit is in de ontwikke-
lingvan geneesmiddelentegen
aids. Totnutoe ishetbefaamde
AZT, een middel datvoorkomt
dathetvirus demenselijke cel-
len inklimt, het enige dat wat
tegen aids uithaalt. Patiënten
overleven langer met AZT en
onlangs haalde de Neder-

landse arts Frank de Wolff <
koppen van de internationa
pers dooraan te tonen datAl
ook kan voorkomen dat mej
sen die met aidsvirus zijn bj
smet daadwerkelijk aid
krijgen.

Verderzijnertweemiddele
ontdekt,BactrimenSeptra, dij
de merkwaardige en zeldzai»
longontsteking bij die aidsm
tiënten vaakdodelijk verloopt
tegengaan. En dat is het WW
zon beetje. Wel zijn ertiental'
len middelen in aantocht. I

_\\
laatzichraden. Aids iseen mij
joenen- business. "Als er oW
eenrace is geweestmethoge iff1
zetten, dan nu wel met aids -fin doden en dollars", schrei
USAToday cynisch. Erzijn fifl'
ma's die twintig procerit vd1
hunbudget hebbengestokenil'
aidsresearch, maar of dat eel
wondermiddel oplevert zal dj'
toekomst ons leren.

WATERALS
OPLOSMIDDEL

Wat is nu debetekenis van al
dat water? Eencellige diertjes
die in de sloot of in de oceaan
leven hebben voor hun be-
staan, evenals de mens, voe-
dingsstoffenen zuurstofnodig.
Zij kunnen dezeeenvoudig uit
het omgevende water opne-
men. De afvalstoffen en
warmte diezijproduceren kun-
nen zij ook zondermeer aanhet
omgevende water afstaan.

Bij de meercellige organis-
men en de mens hebben de
meeste cellen van het lichaam
geendirectcontactmeermetde
buitenwereld. Zij worden
echter omspoeld door de in-
terstitiële vloeistof, dieals het
ware eenbinnenzee vormt voor
decellen. Hierinzijnaldie stof-
fen die de cellen voor hun
functioneren nodig hebben in
opgeloste vorm aanwezig. Zij
nemen diestoffenhieruit open
geven hun afvalstoffen hier-
aan af.

WATERALS
TRANSPORTMIDDEL
Uzult terechtopmerken: dat

kan niet te lang doorgaan; de
binnenzee raakt op de duur al
zijn voedingsstoffen kwijt en
wordt langzaamaan vergiftigd
door al de afvalstoffen. Dat ge-
beurt echter niet. We zagen
reeds dateen deel van het wa-
ter als bloedplasma rond-
stroomt in debloedsomloop. De

transportfunctie zorgt de
bloedsomloop voor het onder-
houden van het contact tussen
het interne milieu en het ex-
terne milieu,tussen binnenzee
en buitenwereld.

WATER ALS MILIEU
VOOR DE LEVENSFUNCTIES

Het functioneren van alle li-
chaamscellen, het leven dus,
vloeit voort uit talloze schei-
kundige reacties die in de cel-
len plaatsvinden. Hierbij kun-
nen allerlei stoffen worden ge-
vormd (kliercellen), signalen
worden overgebracht (zintuig-
en zenuwcellen), ofkan kracht
worden geleverd (spiercellen).
Deze scheikundige reacties
hebben alle met elkaar ge-
meen, datze alleeninhetintra-
cellulaire water optimaal kun-
nen verlopen.

WATERENDE
WARMTEHUISHOUDING

Bij de scheikundige omzet-
tingen in de cellenkomt, naast
nuttige energie, ook voortdu-
rend warmte vrij. Deze wordt
aan deinterstitiële vloeistofaf-
gestaan envia debloedsomloop
naar de huid getransporteerd.
Water heeft een 'soortgelijke
warmte.

Dat wil zeggen dat water
zeer veel warmtekan opnemen
zonder daarbij veel intempera-
tuur te stijgen.Daardoor zalbij
grotewarmte- produktie, zoals
tijdens lichamelijke inspan-
ning, de lichaams- tempera-
tuur niet ernstig worden be-
dreigd. Zo werkt water als
warmtebuffer.

Water isookweervanbelang
bij de warmte-afgifte. Dit ge-
schiedt aan de huid door stra-
lingen geleiding, echteralleen
alsdeomgevings-temperatuur
lager is dan de huidtempera-

Water voorwaarde voor leven
— door prof. dr. J.A. Ber-

nards—
DE MENS KAN geruime

tijd zonder voedsel, maar
slechtskorte tijd zonder wa-
ter. Men verliest dagelijks
watermet deurineen deont-
lasting en er verdampt
voortdurend water aan de
huid en de slijmvliezen van
de ademhalingswegen. On-

der normale omstandighe-
denbedraagt de afgifte van
water 1,5 tot 2,5 liter per 24
uur. Bij sterke zweetpro-
duktiekan ditwel driemaal
zo groot worden. Dit verlies
moet door wateropnamen
methetvoedselofdoor drin-
ken weer worden aange-
vuld.

Waarom is water zo belang-
rijk? Hetmenselijk lichaambe-
staat voor ongeveer 60% uit
water. Het lichaam is opge-
bouwd uit vele soorten cellen.
Deze cellen vormen weefsels,
zoals botweefsel, spierweefsel,
bindweefsel, klierweefsel, ze-
nuwweefsel enzovoort. Bij een
lichaamsgewicht van 70 kg is
het totale watergehalte circa
42 liter. Hiervan zit circa30 li-
ter in de cellen (intracellulair
water).

Van deoverblijvende 12liter

bevindt zichruim 1 liter in hol-
ten en spleten (gewrichtssple-
ten, hersenholten, borst- en
buikholte); 2,5 liter circuleert
als bloedplasma in de bloed-
somloop; deoverige8,5 literbe-
vindt zich verspreid over het
hele lichaam tussen de cellen.
Men noemt het ook wel de in-
terstitiële vloeistof.

allerkleinste bloedvaatjes, de
haarvaten ofcapillairen heb-
ben uiterst dunne wandjes, die
de voedingsstoffen en af-
valstoffenkunnen doorlaten.

Het stromende bloed voert
dus voedingsstoffen aan en af-
valstoffen af. Hierdoor wordt
de interstitiële vloeistof voort-
durend ververst, en wordt de
samenstelling van het interne
milieu binnen bepaalde gren-
zen constant gehouden.

Het bloed voert de voe-
dingsstoffen aanvanuit dedar-
men of vanuit voedseldepots,
en zuurstofvanuit de longen.
De meeste afvalstoffenworden
uithetbloedverwijderd doorde
nieren en de lever. Inde longen
wordt het gasvormige
kooldioxyde (CO2) uitgeschei-
den, terwijl de grootste
warmte- afgifte plaatsvindt
door de huid. Door deze

eituur. Dat we toch bij hoger*
omgevings- temperatuur kutt <_,
nen leven, danken we aan h^
feit dat voor de verdampinj
van waterzeer veel warmteno
digis.Dreigt de lichaams- tenv j
peratuur boven37°Cte stijgen
dan worden de zweetkliere*
geactiveerd. Dewarmte diene
dig is om het zweet te verdam' tpen wordt aan de huid en het j
door de huid stromende bloed j
onttrokken. Zonder water i*,
geen leven mogelijk. Dat geld'
voor alle levende organismen (
waaronder ook bacteriën. Het||
drogen van voedsel is daarotf ,
een goed en ongevaarlijk con-
serverings- middel, mits he*
voedsel dan ook droogbewaard
wordt.
(Prof. dr. J.A.Bernards ishoog'
leraar fysiologie aan dekatho-
liekeuniversiteit Nijmegen.)

Eencellige diertjes (vergroot)

Vergroting van een
dwarsdoorsnede dooreenspier.
Tussen de spiervezels liggen in
de weefselspleten de haar-
vaatjes.
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DREIGING
Er was een tijd — en die is

?°g niet eens zo lang voorbij —'at niemand zonder gevaar
OoreigenleveninKampala de,traat op kon. Overdag en

■ öachts, in het centrum en in. altijd en overalperste de dreiging in elkaargeslagen en afgevoerd te wor-
Jju. Wie soldaten tegenkwam,
»^st dathij in deproblemenzat.

let in toom gehouden door
J'ffuptieen veelal afwezige of-
, eieren en gestimuleerd door

heersten de soldaten
dr.Milton Obote in destra-

?& van Kampala en op het
j^&tteland.Anarchie, zo werd
fyj[toestand in het Uganda van

(van 1981 tot 1986)vaak
In een toestand*Q rechteloosheid konden de

J^daten doen wat ze wilden:
r°orden, plunderen en ver-
achten. Zolang ze hun onge-
P^troleerde aanvalszuchtchtten op dezuidelijke stam-

men die de noorderling Obote
onwelgevallig waren.

Hele gebieden werden ont-
volkt, metalletrieste climax de
Luwero- driehoek ten oosten
van Kampala. Van de750.000
oorspronkelijke bewoners
overleefde dehelft het regime-
Obote niet, de andere helft
bracht jaren in de on-
doordringbare bossen door op
de vlucht voor demilitairen.

VLOEK
Obote. Zijnnaam wordtveel-

vuldig uitgesproken in Ugan-
da. Als een vloek. Overhoe erg
het was. Voor veel westerlin-
genmagUgandanog steeds ge-
lijk zijn aan de gruweldaden
van Idi Amin, de man die zijn
tegenstander graag voor de
krokodillen gooide, maar de
Ugandezen denken daar an-
dersover. Amin was eenslager,
Obote een slachter. Ken-
merkten Aminswandaden zich
vooral door willekeur en gru-
welijkheid, bij Obote viel de
systematiek op. Met zijn ge-
richte campagnes tegen de
stammen van het zuiden van
het land— of scherper gezegd:
volkerenmoord — maakte
Obote van deParel van Afrika
een slachthuis.

ONTZAG

' Museveni. Ook zijn naam
wordt vaak uitgesproken in
Kampala, altijd met ontzag.
Luitenant- generaal Yoweri
Museveni verdreefbegin 1986
Obotes kortstondige opvolger
Tito Okello. Museveni- is de
man die het mogelijk heeft ge-
maakt dat de Ugandezen zich
weeronbekommerdover straat
kunnen bewegen. "Ik was naar
Kenya gevlucht voor Obote,

omdat ik als leraar per defini-
tie tot zijn vijanden behoorde.
Toen ik hoorde datmen Muse-
veni derust inKampala waste-
ruggekeerd, geloofde ik dat
niet. Ikben een keer gaankij-
ken, stiekem zoals ik tijdens
Obote ook vaak stiekem naar
mijnfamilie ging, en ik zag dat
er werkelijk rust was in het
land. Toen ben ik onmiddellijk
teruggekomen", vertelt noord-
erling Oskar. Nu werkt hij op
een ministerie,indienstvan de
man die zijn terugkeer moge-
lijk maakte.

Zoals Oskar zijn er velen in
Kamp" 'a. Museveni heeft vre-
de e:: rust gebracht, doet op-

rechte pogingen de economie
weer optebouwen, decorruptie
uit te bannen, onafhankelijk-
heid in de buitenlandse poli-
tiek te handhaven.... als het
ooit weer goed moet gaan met
Uganda, dan is het nu met Mu-
seveni.

Aan ditmetdemondbeleden
optimisme van de Ugandezen
is eenrecente beslissingvan de
regering niet vreemd. Onlangs
is bier tot essential Commodity
(eerste levensbehoefte) uitge-
roepen. Dat wil zeggen dat de
brouwerijen voorrang krijgen
van deverdelingvan deschaar-
se grondstoffen en de burger
een vasteprijs betaaltvoorzijn
halve liter Nile Beer. En een
paarpotten biermaken van el-
ke Ugandees een optimist. Dat
swaar drankgebruik uiteinde-
lijk slecht is voor mens en eco-
nomie, is van latere zorg.

...MILTON 080TE...

STAMMEN
Geheel tegen alle ver-

wachtingen in vond er met de
intocht van Museveni's troe-
pen inKampala (januari 1986)
geen Bijltjesdag plaats. Muse-
veni, van een zuidelijke stam,
wil het grotekwaad van Ugan-
da, de stammen- tegenstellin-
gen, aanpakken en daarbij
hoort een milde opstelling te-
genover zijn vroegere vijan-
den. Geenwraakoefeningen te-
gen deleden van denoordelijke
stammen. Inprincipe is er voor
alle oud-strijders van Obote
plaats in het leger van Muse-
veni.

De troepen van Museveni
(NRA, Nationaal verzetsleger)
spreiden een voor Afrikaanse
begrippen ongekende discipli-
ne tentoon. Dat is dcsteopval-
lender omdat het veelal ging
om kindsoldaten. Sommigen
amper tien jaar, anderen met
vijftien al officier. De wezen
van Amin enObote, zoalsze ge-
noemd werden, zijn bloedfana-
tiek in de strijd maar gedisci-
plineerd in deafhandeling.

De meeste van de kereltjes
hebben de guerrilla meege-
maakt en zitten nog steeds in
dienst. Ze zijn onmisbaar in de
strijd die in het noorden tegen
de restanten van de troepen
van Obote en Okellowordt ge-
voerd. Ze duiken ook op bij de
talloze roadblocks (militaire
wegversperringen) in de ande-
re delenvan het land. Volwas-
sen blik in de ogen, de AK-47
pistool- mitrailleur in de hand.

Ondanks de geringe lichaams-
lengte valt er met hen niet te
spotten. Maar zegedragen zich
correct, vaak zelfs ronduit
vriendelijk. Intimidatie lijken
ze niet te kennen. Ze neuzen
niet in de tassen van de bur-
gers, maar vragen hen zelf de
spullen uit de tassen te halen?
"Wij mogendatnietdoen", legt
een van dejongensuit.

Ongekend fel worden ze wel
alsze een collega inburger met
wapen tegenkomen. Ondanks
allejubelinKampala, wordt er
ook geklaagd over een toene-
mend aantal nachtelijke
schiet- partijen in de stad.
Daarbij zouden soldaten van
het NRAbetrokken zijn. Dat is
fnuikend voor het goede imago
van de soldaten en daarom
heeft de legerleiding de jacht
ingezet opgewapende soldaten
in burger. Wie gepakt wordt
kan rekenen op een ongenadig
pak slaag.

INTERNATIONAAL
Oorlog kreeg land niet kapot, nu mag aids hetproberen

Kampala leeft, maar hoelang nog?
\ Toen Ugandain 1962onafhankelijkwerdvan Groot-Brit-
fjtennië, waren de vooruitzichten niet slecht Het Oostafri-#aanse land was niet al te groot, had een geschoolde en
ij^erkzame bevolking, beschikte over grondstoffen (koper,
polfraam) enwasongekendvruchtbaar(koffie,katoen, ba-
nanen). Winston Churchillnoemde het al deParelvan Afri-
ijka. Met de machtsovername door dr. Milton Obote in 1965
ffl"egon de neergang van het land. Uganda werd synoniem«voor corruptie, marteling, burgeroorlog en een wrakkige
-pconomie.

<-& In 1971 pleegde stafchef Idi Amin een staatsgreep. De
ir^nvankelijke populaire Big Daddy ontpopte zich al snelri^ls een liefhebbervan gruwelijke moorden oppolitieke te-genstandersen leden van vijandige stammen. In 1979 viel!«Amin Tanzania aanen datwerd hem noodlottig. De Tanza-
ii töanen vochten terug, trokken Uganda binnen en verdre-ven Amin. Naeen gematigdovergangs- bewind kwam Obo-. te — zeer waarschijnlijk door fraude — na verkiezingen
*eer aan de macht. In 1985 werd hij gewipt door zijn
stafchef Okello, die op zijnbeurt begin 1986hetveld moest■lumen voor hetNationaal Verzetsleger van Yoweri Muse-
veni.

Restanten van detroepen vanOkellovoeren in hetnoord-Jj-ö bij de grens met Sudannog strijd tegen de troepen van
J Museveni. Ook Oboteen Amin leven nog (inballingschap)
,I*o. hebben nog aanhangers inhet land.
t.3 Redacteur AlexRuitenbeek van De Gelderlander was inNe Ugandese hoofdstadKampala en zag vele blij- verbaas-degezichten. 'Dat ik ditnog mag meemaken.

it
iO.~- doorAlex Ruitenbeek —„. HET ISONGELOOFLIJK
et jüaar waar: Kampala leeft.
jj Wensen op straat, gedrang
jj bij markt- stalletjes. Erjt gelachen, er wordt
nj Sesproken, er wordt gehan-
j{ jjeld,er wordt bier gedron-
j, «en. Vele Ugandezen zijn

~ bog steeds enigszins ver-
,t over de levendig-
'l beid in de hoofdstad, maar
geloven weer in de toe-komst. Twintig jaarburge-

[" N>orlog en vier corrupte,y bloeddorstige en wraak-
zuchtige regimes hebben
j'eelkapot gemaakt, maar
kennelijk niet het laatste
sprankje hoop op betere
Ijden.
Er is ook weer informatie

"'oor de burger. Weliswaar be-
Perkt het aanbod aan
geïllustreerde bladen zich tot
Shanghai Today' en 'Women
'n the Sovjetunion', maar er
fijn verschillende landelijke
taanten tekrijgen. Niet datze
"te informatie- honger van de
gemiddeldeUgandees kunnen
bevredigen, want over de oor-
'°g in het noorden wordt niet
geschreven en door papierge-
brek komen ze niet alle dagen
bit. Maar toch: er is iets datop
6enkritische perslijkten datis
bieer dan de Ugandezen ge-
iend zijn.. Het is in Uganda nog altijd
bftproviseren geblazen, met al-N. Middenin het centrum van

staat nog steeds hetbarkas van een flatgebouw,
prestige object van Amin.

Sjiï opvolgers hebben geen
jteldomhet gebouw teontman-telen. In destadzijnveel essen-tie levensbehoeftenen indus-tfiële grondstoffen niette krij-gen. Melk? Niet te vinden,

Alleen als je familie
jLP het land hebt. Benzine?

van goed zoeken en
cclrelaties. De wegen? Zezijn

j; 1" Wel, maarkomen nietboven?fit niveau van slecht onder-
houden bospaden. Maar wat
*Ü je, na al die ellende met

en Obote, luidt dereto-
uche vraag van menig Ugan-
j|ces. Met anderewoorden: er is
bst en vrede in het land, deest komt vanzelf.

... Altijd heerst er drukteop de
taxistandplaats vanKampala

DEMOCRATIE
Museveni moetnu laten zien

dathij niet alleeneengoede gu-
errilla- leider maarook een be-
trouwbaar en vindingrijk re-
geerder is. Dat zijn twee ver-
schillende dingen, zoals de lui-
tenant- generaal inmiddels
heeft ontdekt. Zijn plan voor
een nieuwe Ugandese maat-
schappij ginguit van eenparle-
mentaire democratie,maar hij
heeft de laatste maanden laten
doorschemerenook wel te voe-
len voor een één- partijstelsel
"om slagvaardiger te kunnen
handelen". Hetzelfde argu-
ment dat elk alleenheerser en
dus potentiële dictator ge-
bruikt.

Zijnplannen omde democra-
tie aan debasis doorte voeren,
zijn inmiddels in eenvergevor-
derd stadium.Daartoeheeft hij

op verschillende lagen van de
maatschappij zogeheten RC's
ingevoerd: resistance commit-
tees of verzetscomité's van
rond detien mensen.

RCI is door deburgers geko-
zen uit de kleinste sociale en
maatschappelijke eenheid, het
dorp.De leden vanRC2 worden
gekozenuit dievan deRCI 'suit
het district, de leden van RC3
uit die van deRC's uit deregio,
en zo verder. Het is niemand
duidelijkwaardeopgaandelijn
moeteindigen en hoe de laatste
RC in deketen zich moet ver-
houden tot hetparlement.

De lagere RC's functioneren
alwel. Hunleden plegenrecht-
spraak in geschillen, waarbij

deverliezer een beroeps- moge-
lijkheid bij een hogere RC
heeft. Zeproberen de economie
in goede banen te leiden, onder
meer door de stichting van
coöperatie. Ook moeten ze be-
wijzen van betrouwbaarheid
afgeven, wanneereen bewoner
een baan ambieertbij de over-
heid. En in de grensgebieden
zetten ze roadblocks op om de

smo____ei tegen ie

gaan.
ledereen is het er over eens

dat het systeem van de RC's
goed is. De aanhangers van
Musevenizeggen datuiteraard
omdat het idee van hun leider
is.De tegenstanders van Muse-

veni zeggen dat omdat het sys-
teem zichophet laagsteniveau
goed leent voor omkoping. le-
mand meteen beetje geld — of
met een paar stevige handlan-
gers met geweren — beweegt
zijn dorpsgenoten om zijn
vrienden in de RCI te kiezen,
waardoor hij de macht in een
dorp gelegaliseerden ai-inhan-
denkrijgt. Daar de meesteaan-
hangers van Obote zich in het
verleden verrijkt hebben door
corruptie en/ofsmokkel is dit
een niet te onderschatten ge-
vaar, vooral in de afgelegener
gebieden.

.JDIAMIN...

AIDS
Er mogen dan nog talrijke

problemen zijn, één ding is ze-
ker: Uganda leeft weer. Maar
hoe lang nog? Kogels en vuis-
tenkregen het volk er niet on-
der, maar het volgende gevaar
ligt alweer op de loer: aids. De
levendigheid in de straten doet
des te schrijnender aan wan-
neer je beseft dat er een grote
kans is dat over vijf, tien jaar
een groot deel van de mensen
weggesaneerd zal zijn. Een
steekproef wees vorig jaar uit
dat tien procent van de seksu-
eel actieve Ugandezen seropo-
sitief is, gelijk verdeeld over
mannen en vrouwen. Dat bete-
kent dat nu al tienprocent van
de vijf- tien- tot vijftigjarigen
grote kans lopen aids te
krijgen.

Medici die uitgaan van het
slechtst denkbare scenario,
verwachten dat over vijf tot
tien jaarhet grote sterven be-
gint. Het virusheeft zich al on-
der zoveel mensen verspreid,
dat het bijna ondoenlijk is om
verspreiding opgrote schaalte-
gen te houden. Daarbij: er is
nog geen medicijn, het con-
doom is in Afrika niet ge-
bruikelijk, veelAfrikanenheb-
ben zoveel andere dingen aan
het hoofd dat ze de ramp niet
onderkennen, derooms- katho-
liekekerk heeftveel invloeden
zoalseen dokterhetfijntjes uit-
drukte, de Afrikaan heeft de
monogamie nietbepaald uitge-
vonden. Zal ik vanavond met je
meegaan?, vraagt de negerin.

wee, zegt ac Dianse. wees met
bang, ik zal voorzichtig zijn,
datbeloof ik je,zegt denegerin
en toont condooms in haar tas-
je. Ze is doordrongen van de
angst bij deblanken enheeft de
tekst van de overal hangende

plakkaten en opgeplakte stic-
kers goed in zich opgenomen:
Love carefully.

Maar voor de meeste Ugan-
dezen is aids een van de vele
problemen die hetlevenvoorde
mens in petto heeft. Wie vijf-
tien, twintig jaar onderdruk-
king en burgeroorlog heeft ge-
kend, familieheeft zien bezwij-
ken aan malaria of tuberculo-
se,maaktzichgeenzorgen over
een ziekte diehij niet ziet. Het
aantal mensen dat aan aids be-
zwijkt is nog steedste verwaar-
lozen vergeleken bij de
slachtoffersvanmalaria oftbc.

Bovendien probeert de wes-
terse wereld Afrika de zwarte
piet toe te spelen, vinden veel
Afrikanen: al dat gepraat van
diewesterse artsenover deoor-
sprong van aids diebij de apen
in Centraal- afrika zou lig-
gen... verdachtmakingen. In
New York en San Francisco
sterven ze bij bosjes aan aids,
nietbij ons.

Aids wordtookwel slimdesc-
ase genoemd, omdat sterke
vermagering een van de ver-
schijnselen is.Diekennis heeft
een Ugandeesgeïnspireerd tot
de aanmoediging: "Je kunt
best met Ugandese vrouwen
meegaan,maar ze moetwel dik
zijn. Wantdan isernietsaan de
hand".

YOWERIMUSEVENI ...
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JanssenGaudioso
SantaCruz 34

Aruba

De winnaar(es) kan zijn/haar

Erijs na identificatie afhalen op
etkantoor van deAmigoe Aru-

ba, Nassaustraat 110(tijdens
kantooruren).

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóór donderdagmorgen tien
uur en op Aruba vóór woensdag-
middagvijfuurenduidelijkop de
enveloppevermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

Curasao - P.0.8. 577; Aruba -
Nassaustraat 110 en Bonaire -
Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. deheerHubert Linkels.
DE GOEDE inzending had er al-
dus uitmoeten zien:
HORIZONTAAL: 1. raam; 3.
roset; 8. Aken; 11.komplot; 12.
wees; 15. gerst; 16. dame; 18.
iris;$0. nat; 21.node;22.Ek; 23.
ros; 25. bal; 26. eb; 28. stakker;
32. darm; 35. er; 36. A.D.; 37.
stel; 39. leeuw; 40. uiten; 41.
neen;42. al;44. nu;45. ares; 47
drogist; 49. la; 51. tod; 52. dik;
54. op;55. stip;57. dal; 59.paar;
61. teil; 62. later; 64. stek; 66.
notitie; 67. foto; 68. lasso; 69.
slim.

VERTIKAAL: 1.ruw; 2. aker;
3. rog; 4. omen; 5. spraak; 6.
eist; 7. tot; 9. klad; 10. nee; 13.
eik; 14.sir; 16.dol; 17. mee; 19.
5.0.5.; 21. nar; 22. end; 24. ste-
ward; 25.beduusd; 27.bel; 27a.
breed; 29. ar; 30. ka; 31. stère;
33. ale; 34. men;37. sta;38. ene;
41. Nel; 43. L.0.; 44. N.1.; 46.
sip; 47. dop; 48. tip; 50. ase; 51.
til; 53. kas; 54. ore; 56. tint; 57.
data; 58. lets; 60. atol; 61. tof;
62. lol; 63.rio; 65. kom.

Postzegels
(vervolg van pag.s)
VerdugometChristus vergele-
ken en identificeert "ik" zich
met hem.

Zal "ik" zijn eigen beul wor-
den? Zijn eigen verlosser? Ver-
loochent de ik-figuur als de zo-
veelstePetrusom drieuur inde
nacht onder het hanengekraai
zijn eigen leven of is het juist
een vrije, menselijke keuze die
hij maakt?

Is demens deonvoorwaarde-
lijke gevangene van zijn
omstandigheden, zijn geschie-
denis, zichzelfen eenzaam om-
datGod zich nietmeermet hem
bemoeit? De "ik" concludeert
uiteindelijk datdatniet hetge-
val is. Dat is dan de luciditeit
die"ik" inzijnnachtelijke over-
peinzingen beleeft. "Wanneer
men niet meer jongis, heeft al-
les wat pril en smetteloos is te
maken met de dood. Daarin
schuilt het gevaarvan zijn een-
zaam spel" (p.53)

Er lijken nog steedsdriekeu-
ze- mogelijkheden voorhan-
den, net als in deeersteroman
'Weekend- pelgrimage.
Slechts de nachtelijke porties
drank en de incidenteel opge-
roepen "duizelingen" kunnen
korte momentenvan geluk op-
roepen. De drank lijkt daarbij
de grote heelmeester, maar is
in werkelijkheid een bedrieg-
lijke kwakzalver: "Er is geen
weg terug. Maar ik drinken
laat mij meevoeren in de
efemere roes naar een le-
vensfase die onverwelkt was,
omdat ik anders genoegen zou
moeten nemen met het on-
waarschijnlijk rustige en
vreedzame bestaan van een
frisse grijskop diemeentgeluk-
kig te moeten zijn omdat geen
grote catastrofen hem teiste-
ren". (p.52)

Ook in 'Weekend- pelgrima-
ge' was de drank de grote heel-
meester. Dat is de zoveelste
overeenkomst in het oeuvre,
maar we zien nu toch ook een
essentieel verschil. In definale
afrekening in 'De morgen loeit
weer aan' giet de "ik" zijn
laatste whiskyfles leeg in de
drogebloembak bij deporch:hij
rekent ook met de drank af die
hij niet meer nodig zal hebben,
want er is een derde mogelijk-
heid.

Aan het einde van deeerste
roman koos de jonge"ik" voor
zijn eiland waarop hij verder
wilde leven en werken, zij het
in eenzaamheid. Aan het einde
van deze laatsteroman zien we
hoe deoud-geworden ik-figuur
nog slechtsvia zelfmoord over
zijn eigen dood kan beschik-
ken. Waar de jonge mens nog
kan kiezen voorhetleven,blijft
met het ouder worden slechts
demogelijkheid overomin vrij-
heid te "kiezen" voor het
tijdstip van de dood.

OP WEG NAARSEOELzijn
we, met de uitgiften van de
Zuidkoreaanse Posterijen in
het vorige artikel, gevorderd
tot het einde van 1985.Aange-
zien 1986tothet Internationa-
le Jaar van de Vrede bestem-
peld was, beginnen de Zuidko-
reanen hetOostaziatische Jaar
van deTijgerbraafmethet uit-
geven van een zegel van 70
won, waarbij in een als globe
gestyleerde boom de vredes-
duivenafen aan vliegen.

Maarpal daarbovenop moe-
ten dethematici van de Olym-
pische Spelen en de postzegel-
verzamelaars van het onder-
werp Sport en Spel hun hobby-
beurs weer te voorschijn halen
voor de zesde toeslagserie met
betrekking tot Seoel 88. Dit-
maaltelt de emissie vierzegels
van 70 wonfrankeerwaarde en
van 30won toeslag. Achtereen-
volgens komt de schermsport,
het voetballen, turnen aan de
ringen en hetpaardrijden in de
zegelbeelden aan bod. Tradi-
tiegetrouw wordt deze uitgave
vergezeld dooreen viertal soe-
venier- velletjes, eveneens elk
van 70 won + 30 won.

Korte tijd hierna trekt de
president van Zuidkorea,
Chun Doo Hwan, dereisschoe-
nen weer eens aan en bezoekt
zowat half Europa in een
dappere poging het slechte
imago vanZuidkorea ophetge-
bied van demensenrechten en
van de democratie in het alge-
meen een beetje op te poetsen.
De Zuidkoreaanse Posterijen
steunen de president krachtig
bij ditkarwei dooreen emissie
van vier zegels en evenzovele
soevenier- velletjes, waarop
telkens de beeldenaar prijkt
van Chun Doo Hwan, de Zuid-
koreaanse vlag en verder
achtereenvolgens deLondense
Big Ben, deParijse Eifeltoren,
het Parlements- gebouw van
Brussel in België en de kathe-
draalof deDomvanKeulen uit
de Duitse Bondsrepubliek.

SEOEL '88
Vervolgens wordt de vijfde

algemene vergadering van het
Zuidkoreaans Olympisch Co-
mité, op 21 april 1986, opge-
sierd meteen zegelvan 70won,
waarop deOlympischeRingen
en een globe te zien zijn met
daaronder dewoorden: SEOEL
'88. Nu gaan deSpelen van Se-
oelvoorlopig weer de ijskast in,
want de K-de Aziatische Spe-
len vergen alle aandacht. Ter
ere van deze Spelen verschij-

nen op 20 september 1986 een
tweetal zegels van 80 won.

Op deeerste zegel iseen tele-
visiemast tezien en een gedeel-
te van het enorme vuurwerk,
dat bij de opening van de Spe-
len afgestoken werd. Op de
tweede zegel is het embleem
van de Spelen afgebeeld. Tien
dagen na deze uitgifte vierde
men in Zuidkorea devijfdever-
jaardagvan het definitievebe-
sluit om de Spelen van 1988
aan Seoel toe te wijzen. Ook
daarinvinden deZuidkoreaan-
se Posterijen een gerede aan-
leidingommeteenzegelvan 80
won voor de dag te komen.

Inhet zegelbeeldziet u links
het cijfer 5 en rechts een mo-
mentopname uit de beslissen-
de vergadering van het Inter-
nationaal Olympisch Comité
onder voorzitterschap van Ju-
an Antonio Samaranch. Nau-
welijks tien dagen later gaan
de Zuidkoreaanse Posterijen
stevigopde toeslagtoer ten ba-
te van de Olympische Spelen.
Er verschijnen twee zegels en
twee soevenier- velletjes. De
eerste zegel met een ge-
wichtsheffer als zegelbeeld
heeft een frankeerwaarde van
80 won en een toeslag van 50
won.

ZWARTELIJST
Regelrecht dus een zoge-

naamdezwarte-lijst-zegel, om-
dat de toeslag meer dan 50%
van de frankeerwaarde be-
draagt. De tweede zegel, die
een handballer in scorings- po-
sitie inbeeldbrengt, isvanhet-
zelfde laken een pak. Het
vreemde is nu,dat debeide soe-
venier- velletjes de verzame-
laars quaprijs helemaal een
been uitdraaien, maar niet
naar de zwarte-lijst verwezen
kunnen worden,omdat detoes-
lag binnen redelijke grenzen
blijft in verhouding tot defran-
keerwaarde.

Het eerste bloc, waarop de
gewichtsheffer prijkt, bevat
vier zegels van elk 370 won
frankeerwaardeenvan elk 100
won toeslag. Ophettweede vel-
letjerondt de handballer vier-
maal een aanval doeltreffend
af,telkens op eenzegel van400
won frankeerwaarde en van
100won toeslag.Erwerdenvijf
miljoen series en een half mil-
joenexemplarenvan elkbloc in
omloop gebracht. Tel uit je
winst, wanneer men ergens
tenminste de juiste verkoop-
cijfers kan ontdekken.
(wordt vervolgd)

M.ARVIS

REFLEXZONES IN DE
VOETEN

Maar uw voeten zijn niet al-
leen daarom uw aandacht en
goede verzorging waard! Al
5000 jaargeleden werd in Chi-
na en India ontdekt, datde voe-
tenin zoneskunnen worden on-
derverdeeld, die elk corres-
ponderen met belangrijke or-
ganen en lichaamsdelen. En
dat drukpuntmassage, die op
de voeten werd toegepast, niet
alleen een heilzame uitwer-
king heeft op de voeten zelf,
maar ook op het hele lichaam!

VOETREFLEX THERAPIE

Wetenschappelijk onder-
zoek, aan het begin van deze
eeuw uitgevoerd door de Ame-
rikaanse arts William Fitzge-
rald, bevestigde, dat devoeten
in feite een afspiegeling zijn
van het gehele lichaam. En dat
er duseenverband bestaat tus-
sen de voetzones en de be-
langrijke organen en li-
chaamsdelen. Wanneer bij-
voorbeeld de "Nierzone" wordt
gemasseerd, wordt de nier ge-
aktiveerd en beter doorbloed.
Als gevolg hiervan vindt een
versnelde en verhoogde afvoer
van afvalstoffen plaats.

Bovendien bracht dit onder-
zoek aan het licht, dat devoet-
zones op dezelfde manier ge-
rangschikt zijn als de organen
in het lichaam. Op detekening
hieronder ziet u een en ander
weergegeven:

leder orgaan heeft een eigen
reflexzone indevoet. Wanneer
organen elkaar in het lichaam
overlappen, dan is datook met
dereflexzones het geval. Orga-
nen in de linker lichaamshelft
hebben hun reflexzones in de
linkervoet, die in de rechter
helft in derechtervoet.

Zo vindt u dus bijvoorbeeld
dereflexzone van demiltenhet
hartin delinkervoet, dievan de

lever in derechtervoet. Omdat
de twee voeten samen als een
geheel worden beschouwd,
heeft o.a. de wervelkolom zijn
reflexzones aan debinnenkant
van beide voeten. Op basis van
deze wetenschap ontwikkelde
Fitzgerald een behandelings-
methode dienubekendheid ge-
nietalsdereflexzone- therapie.

doorRudolf de Wit

ONTSPANNING
Kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL: 1. schoen; 7.
geestelijke; 13. schoen; 15.
trap; 17. mak; 18. voldoende;
20. omheining; 22. jon-
gensnaam; 24. afvaardiging;
27. persoonlijk voornaam-
woord; 28. mal; 30. prikkend
uitsteeksel; 31. verschrikke-
lijk; 32. in orde; 34. vloeistof;
35. jongens- of meisjesnaam;
36. soort gedicht; 38. aanwij-
zend voornaamwoord; 39. voor-
zetsel; 40. persoonlijk voor-
naamwoord;41.heteerwaardi-
gepredik ambt(afk); 43.rivier-
tjeinFriesland; 44. overleg; 47.
getal; 49. iemand metadellijke
titel; 50. enig; 52. sleeën; 61.
Europeaan; 62. vod; 63. soort;
65. mak; 66. en dergelijke; 67.
slot; 68. deel van een kolenka-
chel; 70. knokploeg; 71. niet-
kapitalistische burgerij.

VERTIKAAL: 2. reeds; 3.
vochtig; 4. handeling; 5. be-
hoeftige; 6. deelvan eenwiel;8.
verbrande resten; 9.
kunststuk; 10. drank; 11. te-
vens; 12. voorzetsel; 14. bevlie-
ging; 16. plant; 18. stoel; 19.
deelvan eenboom; 21. omgang;
23. bedekking; 25.lagere
school; 26. voorzetsel; 27. over-
dreven zucht; 29. koud; 31. on-
derdompeling; 33. mytholo-
gischfiguur; 37. klaar; 40. be-
houden; 42. honderdje; 44.
soort muts; 45. meisjesnaam;
46. Europeaan; 47. vrije uni-
versiteit; 48. appel; 49.wijd; 51.
fototoestel; 52. zonder uitzon-
dering; 53. rangtelwoord; 54.
borstharnas; 56. vracht; 58.
vereniging; 59. in tijd gevor-
derd; 62. lichaamsdeel; 64.
groente; 67. zuivelprodukt; 69.
meisjesnaam.

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe-kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijk als gelukkigewin-
naarfes)van deweekprijsvan 25
gulden getrokken:

Voeten
WAT HEBBEN VOETEN

en gezondheid met elkaar te
maken? Voeten zijn zwaar
belaste lichaamsdelen: ze
dragen het volledige li-
chaamsgewicht en doen dat
onder omstandigheden, die
verre van ideaalzijn.Liepen
onze voorouders op blote
voeten en werden hun voe-
ten voortdurend gestimu-
leerd door de oneffen bo-
dem, tegenwoordigstaan en
lopen we meestal op harde,
vlakke oppervlakken en
dragen we daarbij schoei-
sel, datmisschien wel aan de
mode voldoet, maar datal te
vaak anatomisch niet ver-
antwoord is. Met als gevolg
van dieeenzijdige en onjuis-
te belasting, dat er proble-
men ontstaan: storingen in
de bloedsomloop (zoals bij-
voorbeeld chronische kou-
de voeten), vermoeide of
pijnlijke voeten en benen,
zelfs afwijkingen in de gew-
richten of de wervelkolom.

BEHANDELING
Behandeling van de reflex-

zones is relatief gemakkelijk.
De voet wordt met de duimbe-
werkt met een voortdurend
ronddraaiende bewegingen.
Op de gevoelige plekken wordt
er ongeveer een minuutlang
gemasseerd. Over het alge-
meen wordt de drukopgevoerd
tothet draaglijke. Zodra bij ge-
lijkmatige druk de abnormale
pijn in de voet verdwijnt (dat
meestal na 20-30 seconden
plaats vindt) dan kan de druk
weer opgevoerd worden totdat
dezeweer draagbaar is door de
patient.

Tegenwoordig zijn er ver-
schillende methoden die deze
reflexzone- therapie verge-
makkelijken zoals de bekende
schoenen met de vele noppen.
Aangeraden wordt om deze
schoenen, slippers ofpantoffels
niette langtedragen.De eerste
dag wordt geadviseerd om het
gebruik te beperken tot onge-
veer een paar minuten; de
daaropvolgende dagen kan de
duur steeds meer worden opge-
bouwd tot een maximum van
ongeveer twintig minuten tot
een halfuur. Ten zeerste wordt
afgeraden om dit schoeisel
urenlang en zelfs een hele dag
te dragen. Niet omdat deze
schoenennietal teelegantzijn,
maar omdat het de aangedane
zones mocht gaan overprik-
kelen.

Beterzijn dez.g.voet-massa-
gematten dieuit meer dan 500
noppenbestaat, die volgens
een uitgekiendpatroon zijn ge-
rangschikt. De noppen zijn zo-
danig geplaatst dat alle reflex-
zones aan de onderkant en de
zijkanten van de voeten opti-
maal bereikt kunnen worden,
ongeacht devorm en de grootte
van de voeten.

De massage- mat is ge-
makkelijk te gebruiken bij-
voorbeeld in de badkamer. U
kunt dan tijdens het tanden-
poetsen of scheren de mat ge-
bruiken, zonder dathetu extra
tijd kost. Ook onder de douche
voldoet de mat uitstekend. U
doucht en masseert tegelij-
kertijd.

AMNESTY CURAÇAO

Doodseskaders
AMNESTY INTERNATIO-
NALorganü-eertgedurende
ditjaareen specialeactie te-
gendeovertredingenvan de
mensenrechten ineen land,
dat dicht bij Curacao ligt:
Colombia.

Colombia verschijnt de
laatste jaren steeds vaker in
het nieuws als het land waar
'drugsbaronnen' grote invloed
uitoefenen op de politie en het
dagelijksleven. Vooral dezoge-
naamde 'doods- eskaders' ma-
ken zich schuldigaan het over-
treden van mensenrechten.
Doods- eskaders zijn gewapen-
de mannen in burgerkleding,
die niet geïdentificeerd kun-
nen worden en waarop volgens
deregering toezicht onmoge-
lijk is.

In 1986bijvoorbeeld werden
meer dan 14.000 moorden ge-
pleegd. Dat wil zeggen één
moord per 2000 inwoners. Am-
nestybeschiktoversterkeaan-
wijzingen dat deze doods- eska-
ders gesteund worden doorhet
leger. Op deze manier wil het
leger elke tegenstand tegen de
regering elimineren. Opposi-
tie- leden, studenten en docen-
ten die alleen gebruik maken
van hun recht op vrije me-

ningsuiting, zijn vooral de
slachtoffers.

Aangezien detoestand inCo-
lombia steeds slechter wordt,
heeftAmnesty ditjaareen spe-
ciale actie georganiseerd. Ook
Amnesty Curacao zal de ko-
mende maanden aan deze actie
deelnemen.

Buiten deze speciale actie
houdt Amnesty iedere tweede
maandag van de maand een
schrijfavond, waarop aan de
hand van standaardbrieven
aan regeringen gevraagd
wordt, een bepaalde gevange-
ne vrij te laten.

Deze gevangenenzijn gewe-
tens- gevangenen, dat wil zeg-
gen, mensen dievanwege hun
geloof, politieke overtuiging,
afkomst of sexe vastzitten en
nooit geweldgebruikt ofgepro-
pageerd hebben. Deze maand
kunt uschrijvenvoor gevange-
nen in Nepal, Joegoslavië en
CentraalAfrika. Voormeer in-
formatie bent u welkom op het
volgende adres en wel aan-
staande maandag 9 mei om
achtuur 's avonds:
Amnesty Curasao
Emancipatie Boulevard 42
(Seamen's Club House)
HoekProf.Kernkampweg

KIESKEURIG
Fundamentalisme:

MODEEN KLEDING is een opleiding die jekunt volgen a»
scholen voorMiddelbaar Dienstverlenings- en Gezondheids-ol
derwijs (MDGO). Het MDGO kent een aantal opleidingen watf
van ModeenKleding(MX) er duseen is. Het MDGO iseendriej'
rige opleidingwelke aansluitop MAVOofLBO. Tijdens dedriej*
rige studieperiode loopjetwee stages. De eerste stage vanenkej
weken loopje tijdens het tweede studiejaar. In het derdestudi*
jaarvolgt dan detweede stageperiode.

Tijdens de stageperiode word jebegeleid dooreen stagedocel
van deopleidingeneen medewerkervan hetbedrijfwaar destaf?
gelopenwordt. Alle werkzaamheden tijdens destageperiodewo
dennauwkeurigbijgehouden, terwijl dedocenten demedewerkt
regelmatig contact met elkaarhouden. Tijdens de stage let ntf'
vooral op jekwaliteiten diebij het werk noodzakelijk zijn. Ve*
aandachtwordt besteed aan demanier waaropjemet ópdraghtgf
vers, collega's enklanten omgaat. ■ I

VAKKEN
Bij het vakkenpakket wordt onderscheid gemaakt tussen h?

roeps- ondersteunende vakken zoals Nederlands,Engels, lich»
melijke opvoeding, beroeps- oriëntatie, omgangskunde en di*
ma, en beroeps- specifieke vakken. Tot deze laatste groef
behoren:— Mode Analyse met als vakken cultuur en kleedgedrag, te*'
tielwaren- kennis en marketing.
— Mode ontwerpen metvakken alsmodetekenen, ontwerpenef
patroontekenen,
—Modeproduktie. Dit omvat vakken alspatroon- technieken e»
naaitechnieken,— Modevisualisatie. Grafische vormgevingen presentatie,
—Modecommercie metalgemenebedrijfs-economie en inform*
tica.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als afgestudeerde van deze opleiding ben je goed op dehoogt*

van deontwikkelingvan het modebeeld en weetjewelkefactore*
daarop van invloed zijn. Jekunt trends ontdekken en eenvouctó
marktonderzoek verrichten. Dat betekent datje als zelfstandi.
ondernemer of als medewerker kunt optreden, waarbij jekitf 1,
kiezenuit modeontwerpen,mode productieofmode commercie,'11
een combinatie ervan.

EXAMEN
Het examenomvatongeveernegenonderdelen waarvan desttj

geer een is.Een gedeeltevan deexamensbestaatuit schoolondei\
zoeken, het ander gedeelte uiteen landelijk centraal examen. Bil
het vaststellen van de examennormen worden vertegenwoordi'
gers uit demode- en kledingbranche betrokken.

Na het volgen van dezeopleidingbestaan mogelijkheden voo
verdere studie op HBO-niveau.

Voor meer informatieen adressen van deruim veertig schole"
van MDGO-MK kun je het beste schrijven naar het: Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen, Centrale Directie Voor,
lichting, Postbus 25000,2700LZ. Zoetermeer, Nederland.

PEDRO CASIMIBI

amm

:i£§ë& Pakkerdjes

Lieve Nancy, j| Harm': MashaPabien! :: Hetwasgreatswingen
i Veel 'tjoks'toegewenst: Ij; in Visa9e- Houwen zo!

" namens de ;;
i "Majongers" II ;; jj£*»-vanuit Cv'

; ....i 7......., j
1!Hetopgevenvan "Pakkerdjes",dierespectievelijkvijfeo tienguldenkO9- |;;ten, kan geschiedenbijhetredactie- secretariaatvandeAmigoe.DeAmi- 1~goe behoudt zich het recht voor deplaatsing van een "Pakkerdje"*;;basis van zijn inhoudte weigeren.

Ij yK^,iPAi^Eci)j_Es tiÊ^r'

Recept van Bunchi Romer
Fèrnu3so

Mester di: Tempu: mas o menos 50 min.
3/_ kup dimargarine ófmanteka
ÏV^kup suku
3 webu
1 Va telep divanilia
2 y* kup di harina
V_ telep di salu
I V. telep dibakingpowder
IV_ telep dibaking soda ■__-_ .
1 %kup di lechi zür KeCeptt
*i£i--x 'mé Coffee Cake
1 kuchara dikané napuiru jj \ " ± ijj
V_ telep diallspice AlIllSi&l;

Moda dipréparé:
1. Bati margarine ofmantekakv suku, teoratinvn

krema lizu;
2. Pone e webunan vn pa vn den ekrema i bati bon

despues dikada vn; pone evaniliaaseka;
3. Mesklaharina, salu,bakingpowder,baking sodai

agregaesaki, bashandokadabe vnpoko harinavn
Êoko lechi zür den e krema;.

lasha mitar die mesklaaki den vn fornu hunté;
5. Meskla e nechi garna e sukui e spesereinani stroi

mitar riba e meskla di bolo. Basha e sobra mitar
riba e nechi garnai stroi sobró nechi riba e bolo;

6. Hinka ebolonafbrnu pamaso menos50 minüt.No
habri efbrnupromékv apasa45 minüt. Orasakae
bolo, despues di a testkv e ta seku, ta tap'é, Wé
sosegé, promé kv kör'té.
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ALGEMEEN
De ontwerper van de 'jarige' Emmabrug

Herdenkings-plakkaat op
vroegere woningL.B. Smith
UMOET ZICH voorstellen, dater op eengegevendageen

autovan DOWvooruwdeurstilhoudten datiemand uitdie
wagen by u aanbelten vraagt, ofu er bezwaar tegen hebt,
dateraan demuurvan uwwoningeenplaquettewordtaan-
gebrachtter herinneringaaneen persoon oliehonderdveer-
tig jaareerder inuw huis geboren is. lemand van wie u nog
nooit hebt gehoord, laat staan datu weet datdezepersoon
in uw tegenwoordige woning zou zijn geboren.

Onwillekeurig vraagt u wie
dat dan wel geweest kan zijn.
En debezoeker antwoordt, dat
hij zulks ook niet weet, maar
dater op de plaquette, diehij u
intussen al laat zien, staat dat
de man op Curasao de Konin-
gin Emma-brug heeft doen
houwen. "Waar?" zult u moge-
lijk zeggen, want het verhaal
speelt zich afin een gehucht in
Maine, in deVerenigde Staten,
Waar men zeker niet dikwijls
over Curasao zal horen
spreken.

Curasao kwamen brengen
Natuurlijk spraken wij Cu-

rasao als Curasao uit en
enigszins verbaasd vroeg de
heer Gould ons na verloop van
tijd, of dit eigenlijk de uit-
spraak was, want er stondtoch
duidelijk Curasao op de pla-
quette, nl Curacao zonder ce-
dille. Nadat wij ook nog dit
raadsel hadden helpen oplosr
sen — de Amerikaanse rege-
ring had de naam van het ei-
land gewoon fout gespeld —
kwamen wij tot het doel, dat
ons naar Orrington had ge-
voerd.

In elk geval staat op de pla-
quette, dat mijnheerSmith in
Orrington geboren is, zo heet
het gehucht.

De plaquette wordt aange-
bracht en de heer mevrouw Jo-
sephGould, dietoen inhet huis
Woonden vragen zich afwieLe-
onard Smith geweest is. Moge-
lijk hebben zij intussen Cura-
sao op hun atlas al wel ge-
vonden.

Hetraadsel blijft. Totde dag,
dat er wederom een auto voor
de deur stil houdt en het
echtpaar Hartog op bezoek
komt enhetraadsel oplost door
een biografie aan te bieden van
deman,wiensnaambij devoor-
deurop deplaquette staat.

Zó' verging het de Goulds,
Vertelden zij ons, nadat zij de
als uit het niets opdagende be-
zoekers na enige begrijpelijke
aarzeling hadden binnen gela-
ten. Zij hoorden vreemd op,
toen wij hun de complimenten
Van het Eilandsbestuur van

GEBOORTEHUIS
Een prachtige rit had ons

van Portland, Maine, waar wij
een nog levende kleindochter
van Smith hadden bezocht,
naar Orrington gevoerd. Or-
rington is een gemeente van
een aantal dorpen en ge-
huchten, die door de rivier de
Penobscot van elkaar geschei-
den zijn. Mill Creek, het ge-
hucht waar Smith geboren
werd, is nu een stadswijk van
Orringtongeworden.Er wonen
maar 600 mensen. Sinds lang
ligt er een brug over derivier,
zodatmen nu welvan een stad-
jekan spreken.

Smiths geboortehuis is van
hout. Maine is een bosrijk ge-
bied. Eind 18e en begin 19e
eeuwwashet ernoggevaarlijk:
Indianen haddenhetnietop in-
dringers begrepen en de wilde
beren, die er toen nog leefden,

evenmin. Mill Creek was een
nederzetting, die leefde van
houtverwerking. Ook de hui-
zen zijn dusvan hout en datzij
solide zijn, bewijst Smiths ge-
boortehuis,wanttoendekleine
Leonard er anderhalve eeuw
geleden geboren werd — in
1838—stondheter al.Natuur-
lijk is de sanitaire inrichting
sindsdien veranderd, maarwij
kunnen getuigen datdeGoulds
heel comfortabel wonen, inka-
mers die groterenroyaler zijn
dan die welke men heden ten
dagebouwt.

TWEEDE WOONHUIS
Hoe Smith naar Curasao is

gekomen, mogen wij bekend
veronderstellen,ook alisons in
1971 verschenen boek over Le-

onard B. Smith natuurlijk al-
lang uitverkocht. In het kort:
Smith ging naar zee, kwam op
Bonaire inverband met de zou-
thandel, leerde zo de Neder-
landse Antillen kennen, waar
het klimaat — hij bleef aan-
vankelijk om gezondheids- re-
denen hier — hem beviel. Hij
moest zijn brood verdienen en
ging in de handel. Onderne-
mend was hij wel, zelfs zó, dat
hij de concurrentie aandurfde
met S.E.L. Maduro & Sons,
voorwaar geenkleine rivaal!

Hij woonde hier aan het in1936 naar hem genoemdeLeo-nard B. Smithplein op Otro-
banda in deVilla Washington.
Zijn kantoor had hij in de Ma-durostraat no. 46A.

Smith is tweemaal gehuwd
geweest. Omdat zijn tweede
vrouw het klimaat mindergoed verdroeg, kocht Smith inBrewer — niet ver van Or-
rington — een tweede huis. In
Portland woont de 85-jarige
Thelma, een kleindochter, ge-
huwd met een architect (geen
kinderen) en denaam Smith is
wat de nazaten van Leonard
betreft uitgestorven. Uit het
eerste huwelijk had Smith 3
dochters, waarvan de Arse-
naults de nazaten zijn; uit het
tweede huwelijk stammen de
Fernsides.

Thelma heeft van 1898 tot
1903 op Curasao gewoond; en
hoewel de kinderen uit het
tweede huwelijk ook nog enige
jaren op ons eiland hebben ge-
woond, is de herinnering aan
Curasaobij deFernsides volko-
men vervaagd.

100 JAARBRUG
Op 8 mei 1888, eeneeuw ge-

leden, is de Koningin Emma
derNederlanden Brug—zoals
devolledige naam luidt —geo-

pend. Deze brug bestaat niet
meer. In 1939 moest er een
nieuwe worden gebouwde,n de-
ze kwam ook enigszins anders
te liggen. Maar Smiths ver-
dienste is het ongetwijfeld, dat
hij de twee delenvan dehoofd-
stad heeft verbonden.

Het jaar 1988 brengt eigen-
lijk 3 jubileavan Smith: Het is
150 jaar geleden sinds Smith
geboren werd (10 september),
hetis 100jaargeledendathij de
brugopende (8mci) enhet is90
jaar geleden dat hij is overle-
den(16 december 1898). Smith
ligt begraven op de beg-
raafplaats aan deRoodeweg.

... Het geboortehuis van Leo-
nardB. Smith in Mill Creek,
South Orrington...

VICE-CONSUL EN
CONSUL

In 1881 werd Smith vice-
consul van de Verenigde Sta-
ten. Omdat de Consul zelf di-
kwijls afwezig was, kwam het
erop neer, datSmithhet consu-

laat waarnam. In die tijd had-
den de Verenigde Staten nog
niet uitsluitend beroeps- con-
suls; gesalarieerdberoeps- con-
sul is Smith pas geworden in
oktober 1898, enkele maanden
voor zijn dood.

GROTE VERDIENSTEN
Dat er in 1936een stadsplein

naarSmithwerdgenoemd, dat
er in 1978 een reeks van drie
postzegels ter herinneringaan
Smithwerd uitgegeven, en dat
nu het honderdjarig bestaan
van de Schipbrug wordt her-
dacht, kan ons niet verwonde-
ren. Smith heeft veel meer ge-
daan dan op de plaquette aan
het geboortehuis wordtgecom-
memoreerd.

Hij heeft het mogelijk ge-
maakt gekoelde dranken op
Curasao te drinken. Voordien
dronk men het bier warm, of
"op detocht gezet". De dokters
van die tijd waren er tegen en
vonden koud bier ongezond.
Smith ging ijsblokken invoe-
ren, diehij uit dePenobscot —

de rivier bij Orrington— liet
kappen en geïsoleerd onder la-
gen zaagsel per zeilschip naar
hier vervoerde.

Hij stichtte—zoalsgezegd in
concurrentiemet S.E.L. Madu-
ro & Sons — een handels- on-
derneming, die goed floreerde
en die het heeft uitgehouden
tot 1937, toen dezoon de onder-
neming aan Maduro verkocht.

Hij heeft de zout-export van
Bonaire op poten gezet. Hij
heeft hetelectrisch licht opCu-
rasao ingevoerd. Hij heeft de
eerstewaterleidingopCurasao
gebracht. Hij heeft de straat-
verlichting, die uit 210kerosi-
ne lampen voorPunda enOtro-
banda samen bestond,
electrisch gemaakt.

Metzijn grote werk, debrug,
dus 7 punten, waaromGouver-
neur Bartholomeus van Slobbe
hem in april 1936 eerde door
het plein waaraan Smith ge-
woond had, om te dopen in het
Leonard B. Smith Plein.

J.HARTOG

Russe! 'Konki'Halmever oefent soms acht uur oer dag:

"De steelpan' zal in de toekomst een steeds
belangrijker instrument worden"

— door IZIMOENIRALAM—DEZER DAGENVINDT heteerste Curasao JazzFestival
Plaats. Gedurendevier dagen tonenAntilliaanse musici en
zangers hun kunnen op jazz gebied. Veel bekende namenzijnreeds genoemd.De meestenvan hunhebben opinterna-tionaalvlakreeds hun sporenverdiend. Tussen degroothe-
den, treden ooknieuwe talentennaarvoren.Een festival als
dit is een goede gelegenheid om hen aan hetwerk te zien.Een van deze nieuwkomers is de 29-jarigeRussel Halmey-
er. Samenmet deJazzbandvan JohnWillekes zal hij vana-
yond in De Tempel optreden. Zijn instrument is de
steelpan'.
Hussel Halmeyer wordt door

zijnvrienden 'Konki' genoemd.
Deze naamheeft hij niette dan-
ken aan deklanken vanzijn in-
strument maar aan een soul-nvunmer. 'Funky Nassau' was
{ndertijdeenlievelingsliedvan
hem. De hele dag liep hij het te
2ingen ofte neuriën. Al gauw
doemden ze hem 'fonky', dat
*erd laterKonki.

teld om zowel de klank als de
vorm te verbeteren. Samen
met deze ontwikkeling groeit
ook dekennis en kunde van de
panspelers. Tot voor kort was
met een pan van acht tonen
niet veel te beginnen. Tegen-
woordig bestaan er steelpans
met twee chromatische octa-
ven."

"Het isduidelijk datzon pan
meer mogelijkheden biedt aan
demuzikant. De steelpan heeft
zijn intrede gedaan in de pop-
en jazz- muziek en begint furo-
re te maken. Beroemdepianis-
ten zijn er legio, vermaarde gi-
taristen tientallen, zo kent bij-
na elk instrument zijn sterren.
Zelfstot depanfluit aan toe. De
eerste steelpan- virtuozen zijn
echter net opgestaan, Leonard
'boogsie' SharpenAndy Narell
zijn debekendste onder hen."

Konki vertelt tussen derepe-
tities voor het Curasao Jazz
f estivalhoe hijmetdesteelpan
*n aanraking kwam, hoe hij
£ich in de muziek ontwikkeldheeft en spreekt zijn ver-
pachtingen voor de toekomstv*n de steelpan en zich zelf
openhartiguit:

"Veel mensen kennen de
steelpan als een halve of hele
t°n waar men met stokken op
speelt tijdens, bijvoorbeeld,
karnavals muziek. Men vindt
datoverhetalgemeen wel leuk
en menig toeristzet zon 'steel-
band' danook graag opde foto.
~e steelpan is een relatief
nieuw instrument. Het is voor
het eerst ontworpen in Trini-dad. Dit land heeft op het ge-
wedvan desteelpan-produktie
dan ook een grote voorsprong
°P derest van dewereld."

JONGSTE INSTRUMENT
Historisch gezien is de

steelpan het jongste instru-
ment. Waar de piano of gitaar
*1 Binds eeuwen bekend zijn,
?estaat de steelpan amper 40
Jaar. Het instrument is aan
Veranderingen onderhevig. Er
wordt nog steeds aan gesleu-

STEELBAND
"Mijn eerste kennismaking

metmuziek en de steelpan was
ongeveer 15 jaar geleden. Ik
woonde dicht in de buurt van
Robert Lake die een limbo-
show had met steelband- mu-
ziek. Tijdens de repetities die
bij Lake thuis plaatsvonden
ging ik alskleine jongenaltijd
kijken. Na verloop van tijd
kwam het ervan dat ik zelf ook
gingproberen. Lake gafwat in-
structies aan jongens die het
spelen op de pan wilden leren
en het eerste advies dathij mij
gaf, was om maarop te houden
want dat werd toch niks met
mij.

"Dedrang omtebewijzen dat

mijn instructeurhetbij hetver-
keerde eind had was zo groot,
dat ikuren ging oefenen totdat
ik het spel onder deknie had.
Steelpan spelen is niet zo een-
voudig als het eruit ziet, hoor.
Maar goed, eenmaal de smaak
te pakken en erkend door me-
despelers, volgde al snel mijn
intrede in eenheuse steelband.
De ALM- steelbandheette die."

"Deze groep had contact ge-
maakt met Earl Jones uit Tri-
nidad. Jones zou een cursus
verzorgen om ons spel en onze
kennis optevijzelen. Hijkwam
daarvoor om de vier maanden
op Curasao. Echt opschieten
was er dusnietbij. Op gegeven
ogenblikwas Joneszobezet dat
hij zelfs een plaats- vervanger
stuurde. De band werd helaas
opgedoekt wegens gebrek aan
instrumenten. De manager
was met zijn instrumentenver-
trokken. Met de lessen uit Tri-
nidad was het toen ook afgelo-
pen. Dit alles gebeurde rond
1978."

"Samen meteen andere jon-
gen besloot ik om een lokale
steelpan- bouwer te helpen bij
het fabriceren van de eenvou-
dige pannen. Op die manier
verdienden wij onze eigen in-
strumenten. Toen er weer ge-
noeg instrumenten waren,
hebben wij de groep Scorpio op-
gericht. Maar ook deze band
ging na enige tijd ter ziele.

MUZIEKLES
"Ondertussen was de Fun-

dashonInstitutepaMusika op-
gericht. Ikmeldde mij aan, om-
datik van theorie nog nietveel
wist en voelde dat een theore-
tisch ondergrond mij verder
kon helpen inmijn streven om
een goede steelpan- speler te
worden. Op deze school werd
mijverteld dat ik betereen an-
der instrument kon kiezen, zo-
als piano, omdat de steelpan
nog niet als volwaardig werd
beschouwd en er dus ook geen
lessen voor waren. Ik heb voet

bij stuk gehouden en zo leerde
ik van Errol Colina de eerste
noten lezen die ik al jaren
speelde. In onze oefeningen
werden ook veel jazz stukken
opgenomen. Op die manier
maakte ik kennis met de
jazzmuziek. Ikhebhet danover
de periode'Bs,'B6."

"Op het gebied van hetsteel-
pan- spel heb ik op Curasao
geen echteleermeestersgehad.
Meestal maakte en maak ik
zelfde oefeningenvoor desteel-
pan. Zo nu en dankon ik naar
Trinidad om daar wat kennis
op te doen over de nieuwe ont-
wikkelingenen vorderingenop
het gebied van het steelpan-
spel. In Trinidadiser sindskort
eenschool waarin hetbespelen
van de steelpan onderricht
wordt gegeven."

"In ieder gevalkon ik met de
kennis dieik op deFIM had op-
gedaan, meedoen aan jazz-ses-
sions.Door te spelenmet muzi-
kanten als Roy Louis, Wotty
Wout en John Willekes, groei-
de ik in mijn spel en in de jazz.
De laatste jarenspeel ik nietin
eenvaste groep.Doorfreelance
te werken kom ik met allerlei
soorten muzikale stromingen
in aanraking. Ik heb sinds een
jaareen nieuw stel pannen en
het is misschien interessant te
weten hoe die gemaakt zijn."

METAAL
"Zon steelpan is niet goed-

koop. Een 'normale' pan kost
om en bij dezevenhonderd dol-
lar. Na enkele maanden is zo
een pan meestal ontstemd.
Doordat het instrument nog
jong is, is men nog niet toe ge-
komen aan het fabriceren van
geschikt materiaal. De pan be-
staat hoofdzakelijk uitmetaal
en datis vooral in onze streken
erg aan uitzetting onderhevig.
Hierdoor ontstemt de pan na
verloop van tijd."

"Ik liep al geruime tijd met
het plan rond om een zelf ont-
worpen pan te laten maken in

Trinidad. Daar ik zelfniet over
al te veel financiële middelen
beschikte, werd de aanschaf
van mijnpan steeds uitgesteld.
Totdat een vriend, Stewart de
Windt, mij in staat stelde om
mijn 'droompan' te laten
maken."

"Ik ben toen naar Trinidad
gegaan met het ontwerp van
mijn 'dobbel tenor' op zak. Al-
daar ben ik op zoek gegaan
naar Bertie Marshall, debeste
steelpan- bouwer. Ik heb
Marshall toen haarfijn uitge-
legd hoe ik mijn, in een dimze-
ven aceoord gestemde pan wil-
dehebben. Bij defabricatie van
mijn pan mocht ik helaas niet
aanwezig zijn. Achter gesloten
deurenenmetveel hocuspocus
werkte de 'hammerman' aan
mijn pan. Heel geheimzinnig
durf ik haast te zeggen. Toen
hij gereed was liet hij mij roe-
pen enfeliciteerde mijmetmijn
instrument. Dit is het beste
wat ik totnu toe gemaakt heb.
Hoe hij datheeft gedaan, blijft
het geheimvan de smid."

UNIEKE PAN
"Toen werd ik detrotse eige-

naar van een unieke pan. In-
derdaad is de pan sinds ik het
bespeel nog nooit ontstemd."

"De nieuwe pan betekende
voor mij een nieuw leven mag
ik haast zeggen. Door het on-
conventionele ontwerp moest
ik mijn slagtechniek verande-
ren. Ik had dat van tevoren al
bestudeerd, duswist ik op wel-
ke zaken ik moestletten. Ikheb
nu als het ware een nieuwe
techniek ontwikkeld. Uit de
steelpankan ik nu hele aceoor-
den tevoorschijn toveren. lets
dat eerst niet mogelijk was.
Maar ikbener nog nietwant er
zijn legio mogelijkheden die ik
in de toekomst hoop uit te
dokteren."

"De laatste tijd oefen ik dan
ook regelmatig acht uren per
dag. Somstot ergenisvan huis-
genoten. Ook ben ik aan het

componeren gegaan. Met het
schrijven van een tekst heb ik
nog wat moeite. Ik heb voorlo-
pig geen haast om met eigen
werk naarbuiten te komen. Ik
wil eerstzorgen dat ik mijn in-
strument dooren doorken."

"De steelpan zal in de toe-
komst eengrotererol gaan spe-
len in de meeste muzieksoor-
ten. Veelal omdat het een jong
instrument is. Componisten,
arrangeurs en andere muzika-
le dirigenten zullen het instru-
ment meer en meer aandacht
gaan geven. De goede panspe-
lers zullen er aan moeten bij-
dragen dat dit instrument er-
kend en herkend wordt door
het grotepubliek. Bill Withers
heeft al een hit met panspeler
AndyNarell(Just thetwoofus)
en ongetwijfeldzullen ditsoort
hits ervoor zorgen dat de steel-
panuit de onbekendheid wordt
gehaald."

ONTPLOOIEN
"Wat mijn toekomst betreft

hoop ik op korte termijn een
kans te krijgen om mijzelf op
het totale muziekvlak te kun-
nen ontwikkelen. Op Curasao
is de mogelijkheid voor
ontplooiing gering op dit ge-
bied.Alsikopeenofanderewij-
ze steunkan krijgen om inhet
buitenland te studeren of bij-
voorbeeld een stage bij Andy
Narell in de VS te volgen, zou
dat mijnkansen om het steel-
pan- spel te promoveren, ver-
groten."

"Op Curasao wil ik voor een
steelpan- school vechten. Door
onze ligging in het Caribisch
gebied, is Curasao geschikt
voor het vestigen van zon
school. Mensen als Felix Wal-
roud en mijn persoon zouden
metbehulp van deoverheid, in
hetkader van een toerismebe-
vorderendbeleid, onderwijs op
niveaukunnen verzorgen."

SCHADUW
Tijdens het jazz- festival

treedt Felix Walroud ook op.
Hij heefteen naam opgebouwd
als steelpan- speler en met het
Londons Philharmonisch or-
kest al twee langspeel- platen
opgenomen. "Ik denk niet dat
ik in zijn schaduw sta", meent
Halmeyer. "Felix is een ander
soortspeler. Hij is eenman van
de theorie. Ik speel met mijn
hart en datverschil is duidelijk
te horen. Ik heb er geenszins
moeite mee dat hij als dé
panspeler wordt betiteld. Voor
mij is hetbelangrijk dat mijn
publiek datte zien en te horen
krijgt waar het recht op heeft
en datis, hetbeste wat ik te ge-
ven heb. Voor mij is het ook
zaak dat zowel Walroud als ik
de steelpan een 'push' geven in
de jazz- muziek en ik denk dat
wij wat dat betreft op één lij_>
liggen." "DatRussel eenopenbaringis
op muzikaal gebied getuigen
de woorden van de Cubaanse
allroundartiestBobby Carcas-
ses. Deze zei na een jazz- sessi-
on waarinKonki ook meedeed:
"Mag ik Curasao feliciteren
met ditfenomeen, ik gaalmeer
dantwintigjaarmee in degrote
wereld van muziek maar een
talent zoals hij ben ik nog niet
tegen gekomen. De manier
waarop hij de steelpan in de
jazz gebruikt is werkelijk
uniek."

Russel 'Konki' Halmeyer is
zoalsreeds vermeld, vanavond
te zien inzijnperformance met
de Jazz Band van John Wille-
kes. Om half negen vanavond
wordthet jazzfestival vervolgd
in theater De Tempel. Ook
morgen tijdens de finale zal
Konki van de partij zijn en
misschien kan hetpubliek dan
de twee groten dieCurasao tot
nu toe heeft voortgebracht op
hetgebied van de'steelpan', sa-
men aan het werk zien. Felix
Walroud enRussel Halmeyer.
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KINDERPAGINA
knikkeren Puzzel van de week

DE ACHT KNIKKERS
moetenzoin dehokjes wor-
den gelegd, dat op iedere
horizontale, vertikale en
diagonale (schuine) lijn
maaréén knikker komt te

liggen. Er zijn meerdere
oplossingen mogelijk. In
plaats vanknikkerskun je
beter acht steentjes ne-
men. Die rollen niet zo ge-
makkelijk weg!

1. Langwerpig dik stuk
houtofijzer.
2. Edelen.
3. Lang... in de gloria.
4. Deel van eenpet.

ZIE VOORoplossing en de
winnaar de Kinderkrant
over twee weken. Stuur je
oplossingvóór 18mei 1988
naar de Amigoe (Scher-
penheuvel z/n ofP.0.80x
577; Aruba - Nassaustraat
100;Bonaire - deheerLin-
kels, P.0.80x 122, Bonai-
re) en zet op de enveloppe:
KINDERPUZZEL.
Winnaarvan de weekis:

Angelo Goeloe
Mauritslaan 1
Curasao N.A.

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

OPLOSSINGvorigekeer:
HORIZONTAAL: 1. feest;
4. anker; 5. kolen. .
VERTIKAAL: 1. Frank; 2.
enkel; 3. toren.

In de brievenbus
HALLO AMIGOE, ik

ben Angelo Goeloe en ben
13jaar. Ik lees graagkrant
(vooral Amigoe) en ben
toevallig de puzzel v/d
week tegengekomen. Ik
vond het hartstikke leuk.

Nou ik eindelijkklaar ben
met puzzelen, zal ik je de
oplossing vertellen:
HORIZONTAAL: 1. feest;
4. anker; 5. kolen.
VERTIKAAL: 1.Frank; 2.
enkel; 3. toren.
Tot ziens!

ANGELOGOELOE
BESTE ANGELO,
En toevallig heb jenog ge-
wonnen ook! Gefeliciteerd
en tot schrijfs?
Groeten van tante NEL

Mopjes
Zo, bevallen de nieuwe
contactlenzen?
Uitstekend. Ikkom iedere
dagmensen tegen, dieik in
jarenniet gezien heb.

Een jongetjezatverdrietig
op de stoep voor het huis,
terwijl de anderekinderen
binnen aan het spelen
waren.

"Waarom ga jenietbinnen
bij de anderen spelen?"
vroeg een mevrouw die
langs kwam.
"Datkan niet", zei het jon-
getje. "Ik moet voor baby
spelen en ik ben nog niet
geboren".

Secretaresse: Proficiat,
professor. Ikhoor, datuva-
dervan een tweeling ge-
wordenbent. Wat zijnhet?
Professor: Als ik me goed
herinner, een jongen en
een meisje. Maar het kan
ook omgekeerd wezen.

*****Hetis uitverkoopinPunda
en Elsje mag met tante
mee naar de stad. Tante
koopt van alles: jurk, on-
dergoed, schoenen, tas en
tenslotte ooknogeen hoed,
die voor de spiegel wordt
gepast.
Elsje: En nou nog een
nieuw hoofd, he tante?

DE EGEL heeft zijn steke-
lige jasjeom omzich tegen
zijn vijanden te bescher-
men. Maar het heeft één
nadeel: Hij kan zich niet
krabben! Soms probeert
hij het wel eens met zijn
achterpootjes, maar het
lukt niet. Arme egel. Hij
zit vol vlooien, teken,
bloedzuigers en meer van
dat soort beestjes!

Hoeveel er hier gegeten
wordt door de dieren van
onze dierentuin weet ik
niet. Maar in de Rotter-
damse dierentuin "Blij-
dorp", hebben ze het eens
allemaal opgeschreven.
Houd je vast! In een jaar
hebbenze daar opgegeten:
13000broden,200.000kilo
hooi, 200.000kuikens, 200
kilo meelwormen. 1000ki-

lo pinda's, 4000 kilo rijst
16.000eieren, 120.000kil'
vlees, 100.000 wilgetak
ken, 1.900 liter melk !
75.000 kroppen sla, 37.001
kilo graan en meel
100.000bananen, 116.00*
kilo veevoer, 150.000 ap
pels, 42.000 sinaasappels
400.000 wortels en 3.50«
kilo melkpoeder.

Wist jedat
Zon duizendjaargeledeft
dachten de mensen, dat ef
veel meel dierenbeston-
den dan er echt waren. In,
hun dierkunde-boeken be*
schreven ze hoe de een-
hoorn, degriffioen, debasi'
lisk en de feniks eruit za-
gen. Allemaal dieren, die
dus nooit bestaan hebben!
Van defeniks wistenze te

vertellen, dat hij zichzelf,
als hij oud werd, ver-
brandde. Waarna hij uit
zijn eigen asweer als jonge
feniks verrees.

Om te kleuren

Onze vriendjes
WORMEN ZIJN beslist
onze vriendjes niet! Dus
roeien we ze uit, waar we
maar kunnen. Want je
kunt jehond nog zo goedte
eten geven, alshij wormen
heeft, wordt hij mager. En
dan moet hij naar de dok-
ter. Er zijn verschillende
soorten wormen:
1. Haakwormen. Zeer
kleine en bloeddorstige
beestjes. 1000 haakwor-
men zuigen meer dan een
kwart liter bloed per dag!
2. Spoelwormen. Ze zijn
bleek van kleur en rollen
zich op als een spiraal.
3. Lintwormen. Kunnen
net als een lint meterslang
worden. De stukjes, die je
in de ontlasting van je
hondziet, zieneruit als een
rijstkorrel. Maar elke
rijstkorrel is een zakje vol
eitjes.
4.Hartworm. Wordt van
de ene hond op de andere
overgebracht door mus-
kieten. De hond hoest,
maarhijis niet verkouden.
Hartwormenkun jealleen
ontdekken door het bloed
van jehond te laten onder-
zoeken.

De verjaardag van Poetsje
door NEL BASILIO

"PSST, MOENE
MUIS, luister eens!"
Het was kabouter Brr,
die dat fluisterde.
Nieuwsgierig bleef het
muisje staan. Maartoen
kabouter Brrhemiets in
Izijn oor gefluisterd had,
[begonnen ziin oogjes te
[glinsteren. 'Ja", zei hij,
rOh, wat leuk". En hij
irende weg om het ge-
Iheim in de oortjes van
!zijnbroertjesen zusjeste
[fluisteren. Kabouter
|Brr zatintussen ookniet
[stil. Hij ging naar de
!geitjes en ezeltje Hari-
semper, naar de ko-
nijntjes, de hagedisjes
en devogeltjes.

En allemaal fluister-
dehij hun iets in deoren.
En de dieren renden
dadelijk naar hun
vriendjes en vertelden
opgewonden door, wat
hetkaboutertje henver-
teld had. Het duurde
niet lang, of alle dieren
uit de mondi wisten
Ja, wat wisten ze? Dat
wil jij zeker ook wel
graag weten, he? Luis-
ter dan maar goed. Ka-

bouter Brrhad de dieren
in hun oor gefluisterd,
dat Poetsje de volgende
dagjarigzou zijn. Er zou
groot feest zijn. En

Poetoje zou niets mogen
doen. Maar niemand
mocht het tegen haar
zeggen, want het moest
een verrassingblijven.

En toenPoetsje devol-
gende morgen wakker
werd, stonden kabouter
Brr en Pinkie al naast
haar bed en zongen
"Lang zal ze leven", zo
hard ze konden. "Ssst",
schrok Poetsje. "Niet zo
hard! Laat de dierenhet

niet horen, want ik heb
6een taart gebakken,
lit jaarvier ik mijnver-

jaardagniet". Maar ze
hadhet nogniet gezegd,
of er werd al op de deur
geklopt.En toen Poetsje
zichaangekleedhad, zat
de sala vol dieren, die
hiep hiep hoeraaa
schreeuwden. "Oh oh!"
schrokPoetsje, "Dank je
wel hoor. Ik zal dadelijk
een lekkere taart voor
jullie bakken en la-
moentjes- limonade
maken".

"Niks ervan", lachte
kabouter Brr. "Jij bent

vandaag jarig en hoeft
deheledagnietste doen.
Ga hier maar zitten".
"Maar... maar... ik moet
de bedden nog opma-
ken", zei Poetsje, "En
thee zetten en stoffen
en... en...". "Dat doenwij
voor ie", riepen de die-
ren. Aiaiai", zuchtte
Poetsje, "Als dat maar
goed afloopt".

Maarniemandhoorde
haar. "Ik ga het ontbijt
klaar maken",
schreeuwdePinkie. "En
ik ga de taart bakken",
riep kabouter Brr. En
samenvlogenze dekeu-
ken in. "Wij maken de
bedden op", piepten de
muisjes. Wij stoffen de
meubelsaf. Datkunnen
we heel goed met onze

lange staarten", knik-
ten dehagedisjes. En de
konijntjes en vogeltjes
zaten ook niet stil. Ze
zochten bloemen in de
mondi om Poetsjes stoel
te versieren en lekkere
vruchten voor het
feestmaal. En de geitjes
en ezeltje Harisemper
hielpen dapper mee.

Alle dieren waren zo
druk, dat ze Poetsje he-

lemaal vergaten. En
Poet_\je zat op haar stoel
en keek angstig omzich
heen. "Als Pinkie de
theeblaadjes maar niet
op de grond laat vallen",
dacht ze. Ze had net
gisteren de keuken een

foede beurt gegeven.En
abouter Brr dacht er

toch wel aan detaart op
tijduit deoven te halen?
De muisjeszouden de la-
kentjes toch wel goed
recht trekken? En oh,
kijk eens, de hagedisjes
hadden vergeten dat
stoeltje in de hoek af te
stoffen! "Ik ga..." begon
ze.

"Jij gaat niet", lachte
kabouter Brr, die net
binnen kwam. "Je bent
vandaag jarigen jemag
helemaal niets doen".
"Aiaiai", dachtPoetsje,
"Was ik maar nooit ja-

rig. Alles gaat natuur-
lijk verkeerd". Maar
even laterkwam Pinkie
met een heerlijk kopje
thee uit de keuken. Hij
hadnietééntheeblaadje
latenvallen. En kabou-
terBrr haaldekeurig op
tijd de taartuit deoven.
De muisjes vertelden,
datzealle lakentjeskeu-
rig glad getrokken had-
den. En de hagedisjes
hadden gezien, dat ze
een stoeltje vergeten
hadden. Een van hen
had het vlug met zijn
staartje gestoft. De ko-
nijntjes, geitjes, vo-
geltjes en het ezeltje
hadden rode en gele'
bloemen gebracht. En
daar had kabouter Brr
Poetsjes stoel prachtig
mee versierd.

"Watheerlijk omjarig
te zijn", zuchtte Poetsje
verrukt, "Allemaal heel
hartelijk bedankt voor
de fijne verrassing,
hoor".Toenkregen ze al-
lemaal een stuk taart.
En ze vierden feest tot
diepin de nacht.

Zelfyoghurt
maken

BRENG 1 LITER melk
aan dekook. Zodra demelk
begint te borrelen, neem
de pan van het vuur. Laat
de melk nu afkoelen, tot-
dat het nog net iets warm
aanvoelt. Roer nu drie le-
pels yoghurt goed door de
melk. Zet de afgesloten
pan 8uur indevolle zonen
dan is je melk in yoghurt
veranderd!

Stompie enknertaWEET JE HET nog? De
bergmuisjes zouden een
grote reis gaan maken,
maarBolletje wistnogvan
niets. Hij had de vorige
keer vriendschap met
Kwek de kikker gesloten.
Het was wel een paar uur
later, toen Kwek opeens
aandachtig luisterde.
"Ssst", zei hij zachtjes.
"Daar zit iemand vlak bij
ons!" Ja, Bolletje hoorde
het ook. Énhij hoorde ook,
wiehet waren! Stompie en
Knerta! "Schiet nou eens
op, vervelend kind", hoor-
dehij Stompiezeggen, "We
moeten zien, dat we de
anderen inhalen. We zijn
een heel eind achter!"
"Hé!" schreeuwde Bolletje
blij, "Hoekomen julliehier
helemaal terecht!" Wat
waren Stompie enKnerta
blij, datzeBolletje tochnog
gevondenhadden.

Ze verteldenhemvan de
grotetrek en dathij zosnel
mogelijk met hen mee
moest gaan. "Vanzelf', zei
Bolletje, "Ikkan toch niet
alleenachterblijven". "He,

kan ikniet met julliemee?
" vroeg Kwek de kikker.
"Zon reis lijkt me fantas-
tisch". "Natuurlijk", knik-
ten alle drie de bergmuis-
jestegelijk. "Ga maarmee,
zo ver jewilt", zeiBolletje.
En samen met Stompie en
Knerta rende hij weg, ter-
wijl de kikker met grote
sprongen volgde.

Oplossingknikkeren.
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AGENDA
ARUBA,KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/

[ ,4-00-17.30 uur; zaterdag gesloten., Telefoon: 24333.

_* spoedgevallenna kantoortijd: 21639,■ «950 en 22316.pageboy: 127-743.
I nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

<ÖEKERTJES verschijnen op dinsdagen
'"Jdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--'Z.OO/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
«nalveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00 uur
"nr>en zijn, kunnen de dag daarop (dus
a|isdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
WEVARD THEATER'■<o.lsuurlneversang(ormyfather (18jr.);
f*oouur Tracy'sBig Trick (18jr).ï'20-00uur TheLastEmperor (14 jr.)."RIVE-IN: 20.30+24.00 uur Total Beauty

BpTICA'S (nachtdienst)
■Jabao brug: Sta Anna, tel.:28181.r«nba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

DOKTORENWestad, Madiki,TankiRip, Noord, Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokter A.

StaCruz 362, tel.: 28017.Os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
°fWer j. Tromp, via Centro Medico San Ni-Jptas, tel.: 48833.
J'nderarts: dokterBryson, tel.: 24254/■^(hospitaal).

*»# * *CENTRO MEDICO CARABOBO (LG.
Boulevard, tel.: 21777): de wachtP?eft dokter Rodriguez via Centro Medicocarabobo.

JJJffGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
''Oord: tel.: 23425;Santa CruzenParadera:'«: 28288/25543; SavanetaenBrazil: tel.:J'o2o/48301;San Nicolas: tel.: 45906; Da-jota:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve

opte bellen, tel.: 115)

&JVERSEN
INFORMATION CENTER: dage-"lKsgeopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00

Uur informaties via verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):f*-00uurper daggeopend(alleen geslo-
"*} van zondag 20.00 uur totmaandagmor-*h07.00 uur)

9°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-,'^L(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.4518.30-19.30 uur.
IJpNINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
r|652/22817): informatiecentrumy^nsdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

n,U£UTI YACHTCLUB ARUBA: 21.00-
-qOO uur viering Moederdagm.m.v. Tipico

Dl HUBENTUD UNI': 20.30uurcul-
/jre|e avond speciaal voor moeders - SanMartinclub.

J-30 uur aanvang3-en 5-km loopwedstrij-
g"1 voor schoolkinderen (starten finish bijS^tiYachclub).

Atletiek Bond)
Wilt uur hardloopvijfkamp op5000meter -"""KNminastadion.

20.00 uur(eredivisie)Estrellavs
universal-Lago Sportpark.

&NDAGfcoPENTHEATER
ij. u-isuur/nwersansfformyfather (1Bjr.).
ji a.OOuur TheDisneyClassic (alle leeft.);
rjo^'uur TheLast Emperor (14 jr.).niVE-iN: 21.00 uur TotalBeauty (18 jr.).

feSENhS;'RAPPERS: 14.00uurvieringMoeder-s-clubgebouw.
|PORTq^TBALL(ASB): 10.00uur Blue Stars vs
qT* Cola/Burger King; 12.00uur Amstel
terr.es vs Nevada; 14.00 uur Maduro En-
Trem 8 vs "tomont Seagrams; 16.00 uur
carih2nt Sea9Tamsvs Madura Enterprises -
feG

nino«Eo H,STORIKO ARUBANO: ope-
-12 xfTOn maandagt/m vrijdagvan 09.00-- 12' jjj/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-

Ln^fAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE--Ig- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg9A.
12 nn eP'n9): iedere werkdag van 07.30-
SD;r,./ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
»»*<te makenvia tel.: 23145of 25111).

g|S!LEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
■Ha» TDICAPTEN «MANNAOBRA»: elke
üüroïï89 en van 09.00-12.30het^lfSenneid om productente kopen in
taato 2?9ebouwvan «BibitoPin»,t/oPro-

kerk, Piedra Plat.

fcoiENSTEN*'Di^'L: zon.: 09.00 en 19.00uur.
ÊtoikJ,?-:2at-: 1900uur;zon-: 08.00uur.N&ELKAPEL: zat.: 19.00uur.
18on : zat: 1900 uur; zon-: °7-30 enqjiWuur.
10 (KtfESTAD: zat-: 1900uur;zon.: 06.30,u°° en 19.00 uur.

TELEARUBA
'ATERDAG: 18.00 Start here:"Amazing Magnet»; 18.30Thoseama-
JJ[J9animals; 19.20Science& Techno-
*%; 19.40Big story; 20.05 Mama's fa-
"% «Fangsa lot»; 20.30Spotlights on
?Ports; 21.20 CNN international news;
~J-40 Estreno: «Stranger in my bed»;
f3.15 Thisweek in Japan; 23.30 Sports
■onight; 24.00Sluiting.

BONDAG: 17.00Studiosport; 17.50Sty-
le with Elsa Klensch; 18.10 Calgary;;8-30 This week in review; 19.30Show-
""e; 20.30GloryofGod; 21.00QuoVa-
jj's;22.15 CNN international news;
J<-45 Remington Steel: «Steele flying
hl_h»; 23.00 Moneyline; 23.30 Sports
«"light; 24.00 Sluiting.

18.00 Mickey & Donald;
i^3o CNN International news; 19.30
ijsworld tomorrow:«Winningatwork»;20.00 Telenoticias; 20.30 Programma
°UVO; 20.45 Kankerfonds- program-ma; 21.00 Dynasty; 22.00 Larry King
show; 22.45 Showbiz today; 23.00 Mo-
"eyline; 23.30 Sports tonight; 24.00
Sluiting.

ZONDER PROBLEMEN
Erwerd zwaarpolitiek spel ge-

speeld watdoor decoalitiepartij-
en werdbeantwoord en waar bij
deMEP-manifestatievan de dag
tevoren herhaalde malen ter
sprake werd gebracht.

Tot viermaal toe moest Sta-
ten- voorzitter, mr Gonzalez, de
publieke tribune tot de orde roe-
pen. Hij had er daarna genoeg
van enverzochtbij een volgdeor-
deverstoringdepolitie depublie-
ke tribune zonder uitstel te ont-
ruimen, hetgeen zonder proble-
men geschiedde.

Het groepje, dat buiten gezet
werd, onder wie oud-
gedeputeerde Daniel Leo en
andere MEP-wijkleiders, hield
zich voor het Statengebouw. Er
deed zich een incident voor toen
de directeuren een verslaggever
van het ochtendblad Corant ter
plaatse zich op de hoogte kwa-
men stellen. Ze zouden door de
groep op onheuse wijze zijn be-
handeld waarna ze maar ver-
trokken om verdere problemen

te voorkomen. Het ochtendbladhad, evenals de andere media,
gistermorgen veel aandacht be-
steed aan het mislukken van de
MEP- manifestatie.

Metsieraden in onderbroek verstopt betrapt

Officier eist 9 maanden,
advocaat komt tot vrijspraak

ORANJESTAD — Negen
maanden gevangenisstraf
eiste deofficiervan Justitete-
gen de Colombiaan CR., die
probeerde mettweeëntwintig
gouden armbanden en elf
ketttingen Aruba te verlaten.
Op de luchthaven werd hij
ontdekt toen de 'detector'
alarm sloeg omdat hij meta-
lenvoorwerpen bij zich had.

De sieraden waren in zijn on-
derbroek verborgen. Uit het on-
derzoekbleek, datzij uiteenbou-
tique in Oranjestadwaren gesto-
len. Verdachte beweerde, dathij
niet in deboutique was geweest— getuigenbewezen het tegen-

deel — doch dat hij de sieraden
van twee mannen hadgekocht.

Zijn verdediger, mrPaul Sjiem
Fat, weeser op, dat hetpersoneel
van de 'detector'niet debevoegd-
heid had de man teonderzoeken
en/of aan te houden. De
raadsman vond de wijze waarop
zijn cliënt op de luchthaven was
behandeld niet correct. Hij be-
steeddegeen aandachtaan debe-
wijsstukken van de sieraden,
omdat deze op een onrechtmati-
ge wijze waren verkregen. Hij
verzocht daarna derechter zijn
cliënt onmiddellijk invrijheid te
stellen, hetgeen door derechter
—die aanstaande vrijdagvonnis
zal wijzen— werd geweigerd.

Wega di Number
Aruba

PARADERA: zat.: 19.00uur;zon.: 10.00en
19.30uur.
POS CHIQUITO:zon.: 08.00uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
TANKI LEENDERT: zon.: 09.00uur.

*****
PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Doel (crèche and zondagsschool).
SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA. van
de"Doel.
Pit jRA PLAT: 10.30 uur ds Hessen
(m.m.v. de zondagsschool).
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-
dagsschool op dezelfde tijd.

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK(Schu-
bertstrac' ". " 03.30uur kerkdienst.

ORANJESTAD - JohnGodfrey, een Amerikaanse ex-
pert op het gebiedvan de casinogaming board, arriveerde giste-
ren opAruba op verzoek van de
regering. Hij had gisteren al eenonderhoud met minister vanJustitie, Watty Vos, over de op-
richting van een casinoraad. De-
ze commissieheeft alstaakomop
meer efficiënte wijze het beheer
van casino's op Aruba tecontroleren.

ROERIGE PUBLIEKE TRIBUNE ONTRUIMD
MEP verlaat uitprotest vergaderingparlement

Staten akkoord met overhevelen
volksgezondheid naar Frank Booi

ORANJESTAD —Ruim zeven uur hebben de Aru-
baanse Staten zich gisteravondbezig gehouden metbe-
handeling van de landsverordening, waarbij de porte-
feuille van Volksgezondheid van minister Watty Vos
wordt overgenomen door minister van Publieke Wer-
ken, drs Frank Booi. Dit ingevolge een afspraak die
reeds maanden geleden door decoalitiepartijen was ge-
maakt. Omstreeks halftien zag Statenvoorzitter, mr
Hector Gonzalez, zich genoodzaaktde politie opdracht
te geven om de onrustige publieke tribune, die voor-
namelijk met de MEP-fractie mee was gekomen, te ont-
ruimen. Uit protest verliet korte tijd later de gehele
MEP-fractie dezaal enkeerde niet terugvoorbehande-
ling. Omstreeks kwart over één vanmorgen werd de
landsverordening metelfstemmen vóór (coalitiepartij-
en) en twee tegen (ADN) aangenomen.

In tegenstelling tot de Neder-
landse Antillen waar verande-
ring van portefeuilles in de mi-
nisterraad kan geschieden,
dientditop Aruba te geschieden
indevormvan een landsverorde-
ning die door dé Staten behan-
deld dient te worden. Het werd
een vergadering waarin vooral
de oppositie zich roerde en felle
kritiek had op de huidige poli-
tiek van deregering en het feit,
datdezein levenwordt gehouden
metvier onafhankelijkeleden.

PROTEST
MEP-fractieleider Nelson

Oduber protesteerde tegen hetbelsuit van de Staten- voorzitter
en vond, dat hij meertolerant je-
gens het publiek had moeten
zijn. Uitprotest verliet de MEP-
fractie de vergadering en lietzich bij verderebehandeling vanhet agendapunt niet meer zien.Dit zorgde er voor, datdetweede
ronde, waaraan men toe was, in

aanmerkelijk kortere tijd kon
worden behandeld.

Voorzitter Gonzalez wees
Odubererop, dathijtotviermaal
toe depublieke tribune tot de or-
de had moetenroepen en dat dit
toch zeker wel voldoende was.

De minister van Volksgezond-
heid, Watty Vos, gafeen heel uit-
voerig betoog over het beleid op
het gebied van de Volksgezond-
heidom de aanvallenteweerleg-
gen, dat er op dit gebied weinig
zouzijngebeurd, waarbijzijncol-
lega, drsFrank Booi, die de por-
tefeuille nu heeft overgenomen,
zich aansloot en van zijnkant de
nodigeuiteenzetting gaf.

ROERMOND — Het onderzoek
naar de IRA- aanslagen in Neder-
land zit beslist niet muurvast. Het
onderzoeks- team is beslist niet ont-
moedigd door het feit dat na dagen-
lang speurennog geen spoorvan de
daders is gevonden, aldus zijn
woordvoerder. Hij zei "we zijn heus
wel een stuk gevorderd".

*****

Te houden op 6 en 7 juni

HI Winds-windsurfing met
40.000 dollar aan prijzen
ORANJESTAD — De twee-

dejaarlijkse'ArubaHi-Winds
Pro Am' internationale
windsurf- kampioenschap-
pen zullen van 6-7 juni
plaatshebben in de wateren
tegenover de grote hotels.
Een bedrag van veertigdui-
zend dollar aan contanten is
beschikbaar gesteld voor
prijzen voor deprofessionals
en amateurwinnaars.

Hooguit tweehonderd
windsurfers kunnen deelnemen

aan de kampioenschappen die
gehouden zullen worden op de
onderdelen: jibe slalom, speed
slalom, local long distance race
en gun for fun speed trials. Er
wordendeelnemersverwacht uit
hetAmerikaanse continent, Eu-
ropa en Azië. De voornaamste
sponsors van Aruba Hi-WindsPro Am zijn: Coca Cola, Amstel,
ALM, National/Panasonic,Aru-
ba Tourism Authority en AHA-
TA. Voor de buitenlandse deel-
nemers heeft deALM een speci-
aal tarief van vijftig dollar
geïntroduceerdop devlucht Mia-
mi-Aruba op 2 juniaanstaande.

De geldprijzen alsmededeprij-
zen in natura worden door
Windrider Travel, Sailboards
Aruba, Roger's Windsurf Place
en anderefirma's uitgereikt tij-
dens een galadiner op De Palm
Island na afloop van deraces.
Het inschrijfgeld is zodanig, datdeamateurs dehelft betalen. In-
schrijvingen moeten verzonden
worden aan: Cammaert, Scopet-
straat 7, Aruba, Dutch Carib-
bean.

Chileense
balling kort
op Aruba

ORANJESTAD —Een Chi-
leense vrouw, die met haar
kind enige dagen op Aruba
onderdakvond, is naar Cara-
cas vertrokken. Daar zal zij
een visum krijgen om naar
Canada door te reizen waar
haar echtgenoot reeds aan-
wezig is.

De vrouw, die het geld van
haar echtgenoot niet tijdig ont-
ving, was dankbaarvoor dehulp
diezijkreeg van devrouwen- or-
ganisatieMAMONAen hetkin-
dertehuis Casa Cuna. Uit ge-
sprekken bleek, datzij voor ver-
trek uit Chili door militairen
slecht was behandeld en gemar-
teld, waarvan detekenen nogop
haarlichaam zichtbaar zijn.

Tijdens CHIC 88- bijeenkomst opAruba

Frank Abagnale doet boekje
open over fraudewerk
ORANJESTAD — Eén van

degastsprekers opdekomen-
de CHIC '88 op Aruba is
Frank Abagnale, die in de
Verenigde Staten bekend
staat als de 'white collar cri-
me expert. Op 14junispreekt
Abagnale over 'You catch the
thief - a con mans way of
capturing a Caribbean ho-
liday.

Voordat hij 21 was, had hij
reeds zoveel geldbij elkaar, dathij multimiljonaire was. Hij

hield geen boeken, maar de FBI
beschuldigde hem voor 2.5 mil-
joen dollar aanfrauduleuze che-
ques te hebben verzilverd. Hij
bracht daarvoor ook enige jaren
door in gevangeniscellen in
Frankrijk en Zweden. Daarna
werd hij uitgezet naar de VS
waar hij zeven van de 72 jaren
van een vonnis uitzat toen hij
parpool werd vrijgelaten. Hij be-
taalde op de duur de 2.5 miljoen
dollar terug.

Tijdens de bijeenkomst op
Aruba zal hij zijn "werkzaamhe-
den" nader toelichten, waardoor
vooral de hotels gewaarschuwd
kunnen worden wat hun te
wachten staat als ze niet uitkij-
ken. In de loop der jaren hebben
een kwart miljoen mensen in 47
staten en twaalf landen naar
hem geluisterd en werd hij door
International Plattform Associ-
ation twee jaarachtereen als de
topspreker van de VS gekozen.
In 1980 beschreef hij in de be-
stseller 'Catch me ifyou can' zijn
leven.

Ingezonden

Nos jovenan
Ta conoci ta, eu empleadonan

deneramo hotelero ofdeneramo
di construkshon, ta traha a base
di contractnan di algun luna. E
empleadonan aki hopi vez ta
hendenaneuvn diplomadennan
sako.

Den e segundo trimester di e
ana escolar 1987-1988porwordo
constata eu 70 alumno akita for
di JohnF.Kennedy schoolsm di-
ploma. Nos tahanja sa viamedi-
onan di comunikashon cuanto
barco ditourista ta drenta, cuan-
to tourista ta bishita Aruba. Lo
tabon sinos porahanjasacuanto
alumno ta bandona skolnan
awendiasm diploma.

E desarollonegativo akiparci-
almenteta debi na e cantidad di
trabao eu tin den ramo di con-
strukshon itambe como security
guards. Hopi di nos jovennanta
kai den e tentashon di laga nan
estudio, pa c placa cv nan ta cu-
minsa gana dibiaha.

Pero kiko lo para di majan?
Orae trabaonandiconstrukshon
kuminsa bira menos, sm duda
nos jovennanlo parabirakatibu-
naneu contractnan eu no ta sirbi
panada. Comoissue politicoe go-
bierno di A.V.P. a bini eu e job-
center, cual segun mitin su ban-
dananpositivo, pero tammba su
banda negativo. Di e banda ne-
gativomikiera ilustrae peligro
eu nos juventudta core. Pae pro-
jecto di job-center a wak sola-
menteprobecho politico, smtene
cuenta pa futuro of eu futuro di
nos juventud,abase didecishon-
nan ad hoc.

Sugerencianan: Motiva i sti-mula nos jovennaneu ta hopi
jongainda i notinningun diplo-
ma, na nan caba na estudio pro-
mé. No crea imagennan bunita
pa nan. No ganja nan eu curso-
nan cortico eu pago, pero sm di-ploma recomenda. Munstranan
riba e consequencianan pa futu-
ro. Sm diploma nan no por exigi
nadai lo nanta vn"speelbal" den
man di dono ditrabao.

Ban ta sincero eu nos juven-
tud, pa nan tambe tin vnbon fu-
turo.

JUANFARRO
Aruba

Aanval Nel Oduber
op redactie Amigoe

ORANJESTAD — De re-
dactie van deAmigoe op Aru-
ba ontving gisteravond laat
een telegram van de MEP-
fractieleider, Nelson Oduber,
waarin deze mede naar aan-
leiding van het Amigoe- be-
richt datactieve ledenvan de
MEP versterking van depar-
tijleiding wensen, binnen 24
uur de namen van die leden
wil weten. Indien de Amigoe
die namen niet geeft, dan be-
schouwt Oduber het Amigoe-
bericht als een grove leugen
en moedwillige laster.

Hij insinueert, dat deAmi-
goe getracht heeft zijn goede
naam in diskrediet te willen
brengen, en dathijpersoonlij-
ke aanvallen van deredactie
op zijnpersoon beu is. "Nooit
is de steun binnen de partij
aan mijnpersoon zo groot ge-
weest als op dit moment", al-
dus de MEP-leider in zijn te-
legram. Hij voegt er nog aan
toe, dat de MEP dezelfde
avond de manifestatie van
donderdag evalueerde. Met
geen woord rept Oduber in
zijn telegram over de 'reken-
fout' diehij maakteen waaro-
ver de Amigoe uitvoerig be-
richtte. De politie schatte dat
er ongeveer achthonderd
deelnemers waren; Oduber
noemde het aantal van zes-
duizend.

Commentaar Amigoe-
redactie opAruba:

De door Oduber gebruikte
woorden als "insinuaties" en
"uitdaging" laten wij geheel
voor zijn rekening. Wel kun-
nen we ter verduidelijking
hem latenweten, datmet "ac-
tieve medeleden" die mensen
bedoeld worden, van wie wij
weten datzij nog steedsMEP-
leden zijn en die in gesprek-
ken en uitlatingen duidelijk
te kennen gaven, dat Nelson
Oduberhet alléénnietkan en
dat er versterking moet ko-
men in het belang van depar-
tij. Hetis niet de eerste maal,
dat dergelijke stemmen op-
gaan. Overigensbehoeft Odu-
ber alleenmaareens de straat
op te gaan. Dan zal hij horen
dat algemeen het mislukken
van de manifestatie geweten
wordt aan het feit, datde par-
tij geensterkereleidingheeft.

Er is hier dus geen sprake
van "groveleugens"of"moed-
willige laster". Het lijkt erop,
dat Oduber een "zondebok"
zoekt voor het mislukken van
de manifestatie. Het wordt
tijd, dathij in de harde werke-
lijkheid gaat leven.

Het is niet bekend of Odu-
ber ook aan andere media te-
legrammen heeft gezonden.
In die media werd het lei-
derschap van Oduberookern-
stig in twijfel getrokken.

Overigens, sansrancune.

AMIGOEZATERDAG 7 MEII9BB
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Wdivi RESORTS
tin mester urgentemente di hende pa yena e si-
guiente puestonan den su hotelnan na Aruba:

* Housemen ")
* Chambermaids K experiencia no
* Cocktail Waitress necesario

* First CookS - eu experiencia

* Cookhelpers *euexperiencia

«Front Office Clerk
(preferible femenina) eu bon aparencia y eu por!;
domina e idioma Ingles.

| Interesado nanpor aplica naoficina di Personnel ]
| naTamarijn Beach Resort didialunapa diabierna I

|| di9'ora.m. paö'orp.m.
|i Jj
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ORANJESTAD-AirAruba
zal binnenkort de vleugels uits-laan met gebruikmaking van
twee Japanse vliegtuigen met
zestig zitplaatsen elk. HetbetrefthierNAMCYS-11A - vliegtuigen
van Nihon Aircraft Manufactu-
ring company (NAMC). Dezevliegtuigen, die uitgerust zijn
met turboprop motoren, zijn zo-
wel inJapan, andere landen van
het Verre Oosten als in de Vere-
nigde Staten ingebruik.

ORANJESTAD - Het voetbaltoernooi
voor basisscholen is

van start gegaan met het zingen
van het volkslied en het ver-
richtten van deaftrapdoorSylhi-
anne Vrolijk (zie foto). In deope-
nings- wedstrijd won het Sint
Dominicus College met 1-0 vanhet HeiligHartCollege

M*aanMaaMßlai*>'*>a*a_--_-HMM_-_MM--_______MM-M-|
FOR SALE

VERY LARGE BAGS
OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL. aA’Is. 10.00per bag

FOR SALEWHITE WASH (Acetylene Residue)
A’Is. 2.50 per 5 gallon
LEONBATTERY FACTORY

Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095
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Willemstad Jaycees Curaçao
Curacaose bevolking eet ongezond

WILLEMSTAD—De Cura-
caose bevolking eet niet ge-
zond. De zogenaamde 'schijf
van zeven', die de basis biedt
voor debereiding van een ge-
zonde maaltijd, blijkt slechts
bij 32 procent van de bevol-
king bekend tezijn. Witbrood
en rijst zijn de twee be-
langrijkste basis voedings-
bronnen. Slechtseen beperkt
percentagevan deCuracaose
bevolking eet bruin of volko-
ren brood. Twee van de drie
personen op Curacao eet re-
gelmatig groente. Van deze
groepeet ongeveer70procent
verse groente, de overigen
eten blik- ofdiepvries- groen-
te. De consumptie van water
blijktzeer beperkt te zijn, ter-
wijl slechts weinig mensen
melkdrinken.Kaas daarente-
gen wordt wel veel gegeten.
Ditzijn devoornaamsteresul-
taten van een onderzoek 'Eet
gezond, goed en gebalan-
ceerd', datbij ongeveer 350
personen is uitgevoerd door
de Willemstad Jaycees Cura-
cao (WJC).

De resultaten van het onder-
zoek werden donderdag in Zee-
landia Business Centre bekend
gemaakt. De enquête vormt de
basisvoor een georganiseerd en
educatiefvoedings- voor-
lichtings- programma 'Kome sa-
lu, bon i balansa' (Eet gezond,
goed en gebalanceerd) van de
Willemstad Jaycees Curagao.
Metditprojectwil deserviceclub
via verschillende activiteiten
hetbelang van een gezondevoe-
ding gebaseerd op de 'schijf van
zeven' benadrukken. De schijf
van zeven is een speciaal voor de
Antillen bijgewerkte voedings-
wijzer, waarin de voor de mens
noodzakelijke dagelijkse voe-
dings- stoffen staan vermeld.
Aangezien de meestrecente ge-
gevens over voeding en voe-
dings- gewoonten op de Neder-
landse Antillen daterenuit deja-
ren '60 en '70, was een meer re-
cent onderzoek noodzakelijk.

PRIMEUR
Volgensprojectleider Norman

M.A. De Lanooy is de enquête
een primeur voor Curasao. De
Lanooy: "De resultaten van de
enquêtegeven slechtseen eerste
indicatievan dehuidige situatie
opvoedings- gebied. Indetweede
fase zaleen teamvan diëtistende
verzameldegegevensnaderana-
lyseren en ondermeer ingaan op
de hoeveelheid calorieënvan on-
zevoeding. Ditrapport isdan ook
meer vergelijkendvan aard.Het
is daarom van belang dat de ge-
presenteerde resultaten met de
nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd". Voor de opzet
en technische uitvoeringvan dit
onderzoek heeft WJC de mede-
werking van Akademia diKom-
puter, de diëtisten- vereniging
en deUNAgekregen. Indeperio-
de van 28 maart tot en met 12
april zijnongeveer 325personen
telefonisch ondervraagd, terwijl
25 persoonlijke interviews zijn
afgenomen bij vrouwen in de
Kraamkliniek vanRio Canario.

Uit de gegevenskomt naar vo-
ren, dat voor het merendeel van
de ondervraagden het normale
voedings- patroon uit drie volle-
dige maaltijden per dagbestaat,
terwijl40procent twee ofminder
complete maaltijden gebruikt.
Dagelijks worden slechts vier
glazen water of andere dranken
genuttigd, hetgeen zeer weinig
is. De meesten (84 procent) eten
een ontbijt. Het ontbijt bestaat
uit brood met boter en beleg,
waarbij thee ofkoffie wordt ge-
dronken.Er blijkt een duidelijke
voorkeur te bestaan voor decon-
sumptie van wit brood: 59 pro-
cent tegenover 28procent bruin
brood. Over het algemeen wordt

kaas (56 procent), soms worst,
als beleg gebruikt. Een goed al-
ternatiefvoor brood ispapofcorn
flakes. Dit wordt vrijwel niet ge-
geten. De meeste mensen (58
procent) drinken koffie of thee
met suikerbij hunontbijt. Ande-
re dranken die bij het ontbijt
worden gedronken, zijn juiceof
limonade.Fruit blijkt bij slechts
33 procent van de ondervraag-
den deel uit te maken van het
ontbijt.

WARME MAALTIJD
De middag- maaltijd wordt

door 91 procent van de respon-
denten gebruikt, waarbij een
duidelijkevoorkeur bestaatvoor
de warme maaltijd. Deze maal-
tijd bestaatmeestal uitrijst met
kip ofvis(in mindere mate vlees)
met als bijgerecht gebakken ba-
naan of groente. Aardappelen
wordt door 8 procent en funchi7

stoba door slechts 5 tot 7 procent
gegeten. Een aantal onder-
vraagden eet 's middags brood.
Deze broodmaaltijd vertoont
veel gelijkenis met het ontbijt.
Aanvulling op deze basis- maal-
tijdvormt een eioffruit.Relatief
veel mensen (41 procent) drin-
ken water bij de middagmaal-
tijd. Juice en limonade wordt
verhoudingsgewijs ietsminder
vaak gedronken, terwijl koffie
en thee slechts door een beperkt
aantal mensen wordt gebruikt.

Veertigprocentvan derespon-
denten eet 's avonds na 19.00
uur. De meesten eten dan een
brood- maaltijd (60 procent), 40
procent eet een warme maaltijd.
Deze warmemaaltijdbestaat uit
rijst. Funchi en stoba staan bij
respectievelijk 2 en 9 procent
van de geënquêteerden op het
menu. Naast vlees wordt, in
mindere mate,kip ofvis gegeten.
Alsbijgerecht ookhiergebakken
banaan en groente. Vierendertig
procent eet 's avondsgeengroen-

te. Degenen die 's avonds een
broodmaaltijd gebruiken, eten
vooral wit brood met boter en
kaas.Bij demaaltijdwordtmees-
tal water (22 procent) gedron-
ken, juice,thee ofkoffie met sui-
ker in iets mindere mate (onge-
veer 20 procent). Tussen de
maaltijden door eet 40 procent
nogeen aantal snacks, zoals pan
dushi, kroket, loempia of pas-
teitje.

Inkomen speelt een rol bij de
samenstellingvan het voedings-

Eakket. Met een beperktbudget
unnen namelijkniet alle nood-

zakelijke voedings- middelen
aangeschaft worden. Maar een
laag inkomen behoeft niet auto-
matisch een deficient voedsel-
pakket in te houden. Evenmin
garandeert een hoog inkomen
een gezonde voedings- wijze. Bij
de enquête is tevens nagegaan,
of er speciale diëten gebruikt
worden. Hetblijkt dat22procent
van de ondervraagden een dieet
volgt, waarbij suikerziekte,
bloeddruk en de wens tot afslan-
ken als voornaamste redenen
worden aangehaald.

ZWANGEREN
Gedurende drie dagen is met

25 vrouwen die een bezoek
brachten aan dekraamkliniek
Rio Canario gesproken. Hetme-
rendeel van de vrouwen (68 pro-
cent) bezocht de kraamkliniek
voor zwangerschaps- controle.
De leeftijd van de ondervraagde
vrouwen varieerde van 15tot 41
jaar.Zij kregen dezelfde vragen
voorgelegd, die ook aan de ande-
re groep zijn gesteld, plus een
aantalvoor dezegroep specifieke
vragen. Slechts twee vrouwen
bleken een speciaal dieet te ge-
bruiken en wel een zoutarm di-
eet. De ruime meerderheid van
deze groep gebruikt drie volledi-
ge maaltijden per dag (64 pro-
cent). Twaalf procent gebruikt

slechts twee maaltijdenper dag,
terwijl 24 procent zelfs vier of
meer maaltijden gebruikt.
Groente eet slechts 44 procent
geregeld, terwijl 16procent min-
der dan drie maal per week
groente eet. Geen van de onder-
vraagden gebruikt alcohol, 44
procent drinktmeer dandriegla-
zen juiceen 80 procent meer dan
drie glazenwater perdag.

Informatie over de dagelijkse
voedings- behoefte bleek maar
by een beperkt aantalpersonen
aanwezig tezijn. Slechts 20proe-
cent van de ondervraagde
zwangere vrouwen bleek te we-
ten wat de 'schijf van zeven' in-
hield. Gevraagd naar gezonde
voedings- middelen noemden de
ondervraagden groente (31 pro-
cent), fruit (22 procent) en melk
(14 procent). Daarnaast worden
genoemdvis,kip envlees(13 pro-
cent), juice(4 procent) en inveel
mindere mate pap, soep, bruin
brood en 'kuminda krioyo'. Ge-
vraagd naar ongezonde voe-
dings-middelen antwoordemeer
dan de helft zout (30 procent),
zoet (22procent) en 'pika'(17 pro-
cent), zonder dit nader te speci-
ficeren. Verder werden onge-
zond genoemd varkensvlees (9

Erocent), kerrie (6 procent), alco-
ol (4procent) en in nogmindere

mateaardappelen, yoghurt, avo-
cado, funcni, 'cool aid' en wit
brood.

WILLEMSTAD— Op 11 mei
vindt om 7 uur 's avonds in de
kantine van het St Elisabeth
Hospitaal de uitreiking plaats
van de certificaten voor de cur-
sus'Run jeeigenBedrijf. De cur-
sus werd georganiseerd door Ini-
siativaPartikularKorsow (IPX)
in samenwerking met de sectie
Werkgelegenheids- projecten
van Sociale Zaken en gefinan-
cierddoor Sede Antia.

EIGENGEZICHT
Directeur AngelKook van Se-

tel lietgistermiddag tijdens een
persconferentie weten trots te
zijnophetfeit dat deCanto- con-
ferentie dit jaar op Curasaoplaatsvindt. Setel vindt het
noodzakelijkom lidtezijnvan de
Caribische organisatie omdat

dit belangrijk is voor de ont-
wikkeling van detelecommuni-
catie- sector. "Het Caribisch Ge-
biedkrijgt steeds meereeneigen
gezicht", aldusKook.

Secretaris- generaal Felipe
Noguera isal op Curagao voor de
voorbereidingen. Hij legdegiste-
ren uit dat de belangrijkste
doelstelling van de Canto is om
ervaringen en expertise uit te
wisselen: onderwerpen dievan
gemeenschappelijk belang zijn
worden door de leden besproken
en de problemen waarzij mcc te
kampen hebben in deze sector
dieonderhevig is aan een enorm
snelle ontwikkeling.

Thema congres:privatisering
Caribische Telecommunicatie
organisatie op Curacao bijeen

WILLEMSTAD — De 'Ca-
ribbean Association ofNatio-
nal Telecommunication Or-
ganizations' (Canto) houdt
volgende week haar jaarlijk-
se conferentie op Curacao.
Het themavan dezeorganisa-
tie,waar ook Setel lidvan isen
Landsradio geassocieerd lid,
is "Breaking new ground"
waarbij de privatisering van
telefoon- en telecommunica-
tie- bedrijvenvan allekanten
belicht zal worden. De Canto
is een zeer jonge organisatie
diein 1985doorzeven landen
in hetCaribisch Gebied werd
opgericht Inmiddels ishetle-
denaantal verdubbeld en de
Canto verwacht dit jaar nog
meer ledente werven.

Het Curagaose telefoonbedrijf
SetelNVis dit jaargastheervan

de conferentie die zondag in het
Caribbean Hotel beginten tot en
met vrijdag duurt. Vele afge-
vaardigden van deverschillende
leden en internationale gast-
sprekers komen dit weekeinde
naar Curacao. Ook worden er op
deze conferentie politici uit het
Caribisch Gebied verwacht die
depolitieke aspecten van priva-
tisering zullen bespreken. In to-
taal worden er 100 tot 130 deel-
nemers verwacht.

SNELLE GROEI
De Canto wil de Caribische

landen dichterbijeenbrengen in
de sector telecommunicatie. De-
ze sector isaaneen enormesnelle
groei onderhevig. Alleen voor
net Caribisch Gebied al, is de
verwachting datin dejaren1983
tot 1993in totaal 3,5 biljoen dol-
largeinvesteerdzal worden.Vol-
gens Noguera heeft het Cari-
bisch Gebied dan ookpotentieel
om een belangrijke positie in te
gaan nemen in deontwikkeling
vantelecommunicatie.De Canto
hoopt te bereiken dat in de toe-
komst een deel van de appara-
tuur die nu nog allemaal uithet
buitenland moet komen, in het
Caribisch Gebied vervaardigd
kan gaan worden. Niet alleen
voor de 'eigen markt' maar ook
voor export.

Latijns Amerika lijkt bijvoor-
beeld een potentiële markt voor
de export van expertise op dit
vlak: daarlopen deontwikkelin-
genverachterinvergelijkingtot
het Caribisch Gebied. Training
van personeel in deze sector, is
ook een aspect dat bij de Canto
veel aandacht krijgt. Dat er in
het Caribisch Gebied zelf oplei-
dingscentrakomen, zoals op Cu-
ragao, wordt doordeCantotoege-
juichd. Dat maakt het immers
eenvoudiger om opleidingen te
organiseren.

ACTUEEL
Het thema van dit congres is

ook voor Curagao zeer actueel.
Hier is het aspect van privatise-
ring van de telecommunicatie-
bedrijven immers ook aan deor-
de. Onder detitel "Breakingnew
ground" zal dat onderwerp uit-
voerig besproken worden. Be-
langrijkste spreker hierbij is
Mark S. Fowler, eenAmerikaan
die enormveel ervaring heeft op
dit terrein en in de Verenigde
Staten belangrijke veranderin-
gen in de telecommunicatie op
gangheeft gebracht.

Tevreden is Noguera ook over
hetfeit dat ditjaarvoor heteerst
Caribische politici aan deCanto-*
conferentie zullen deelnemen.
Die zullen de politieke aspecten
van privatiseringbelichten.

Publiek bepaalt hetprogramma
De Tempel goede keus

voor Curasao JazzFestival
WILLEMSTAD — De

tweede avond van het Cu-
racao JazzFestivalziterop
en wederom hebben jazz-
en muziekliefhebberskun-
nen genieten van goede

Eresentaties. Het festival
eeft zich verplaatst naar

de accomodatiesvan thea-
terDe Tempelwat een goe-
de zet bleek te zijn van de
organisatie. De verschil-
lende stijlen van de drie
groepen die aantraden
zorgden ervoor dathet pu-
bliek wederommuziekvan
diverse jazz genres te ho-
ren kreeg. Jacques Royer
en de zijnen hebben de
programma's per avond
met zorg samengesteld en
hun keus blijkt nu suc-
cesvol.

Dat niet alles vlekkeloos
verliep wasvan tevoren alin-
gecalculeerd en dooromstan-
dighedendieniet aandeorga-
nisatie te wijten waren begon
de eerste formatie wat later
dan gepland. Wederom ver-
welkomde Percy Pinedo als
ceremoniemeester het pu-
bliek en een speciaal wel-
komswoord was er voor de
'waarnemer' van de Interna-
tional Jazz Federation (IJF),
Scofield Pilgrim. Lito Scar-
so's Soundwas deeerstedie de
aanwezigen mocht verwen-
nen met moderne jazz.

MEESTER
Voor een viermans forma-

tie produceerde deze groep
een vrij volle sound. Een
strakke drummer, Bepo Del-
fina en de swingende basist,
Johnny Wout zorgden voor
een stevige ritmesectie. Een
ritmesectie die door de mees-
terLito Scarso gebruikt werd
om zijn techniek te etaleren.
Lito toonde zich vooral aan
meester in het proppen van
zoveel mogelijk noten in één
maat, maarmeteensouplesse
die op dit festival nog niet
werdvertoond.

Derol van saxsofonistPier-
re Vicco was wat aan de be-
scheidenkant. Wat hij echter
liet horen was mooi en goed.
Vooral zijn mondharmonica
solo in een latin jazznummer
was prachtig. Het kwartet
was er een van weinig woor-
denenveel muziek.Bepo Del-
fina mag nogmaals vermeld
worden om hetfeit dathij als
autodidact zeker niet onder-
doet voor de overige drum-

mers van ditfestival.

ARUBA
Na Lito Scarso werden de

organisatoren verrast door
hetpubliek. Deze besloot zelf
een pauzein te lassen en toen
een ieder weer terug was opzn plek werd doormiddel van
applaus om de volgende ar-
tiestgevraagd. Een leuke bij-
komstigheid in ditfestival.
HetDelbert BernabelaKwar-
tet uit Aruba was aan de
beurt. Alt- saxofonist Berna-
bela,pianist VictorCamacho,
drummer Carlos Bislip en
bas- man Mike Edwards,
brachten 'lichte iazz'. Een
welkome afwisseling na de
stevige ritmes van de vorige
formatie.

Enkele eigen composities

en wat bekendere nummers
werden in een vrijkort optre-
denten gehore gebracht. Pia-
nist Victor Camacho, die op
Curagao geen onbekende is,
bespeelde de vleugel op een
wijze die hem eigen is en ont-
ving verschillende ovaties
voor zijn solo's. Basist Mike
Edwards was sober maareffi-
cient in zijn spel. Hetpubliek
verwachtte Bernabela ook op
de fluit te zullen horen, wat
helaas niet geschiedde. Na
een dankwoord van de
bandleider, waarin hij de or-
ganisatie feliciteerde met dit
festival, bracht de groep een
samba van drummer Bislip
die daarmeezijnmuzikaliteit
bewees. Dit was tevens het
laatste nummer van het
kwartet.

GitaristStanleyBetrian

Het DelbertBernabelaKwartet

GEADOPTEERD
De eer voor het afsluiten

van deze tweede avond van

het festival was weggelegd
voorNosKos vanEricCalmes
enconsorten.De Nederlandse
drummer Lucas van Meer-
wijk werd door hetpubliek ge-
antillianiseerdomzijnfijnge-
voel voorLatijnse ritmes.

NosKos hadop deopenings
avond reeds furore gemaakt
en het publiek was wederom
ergingenomen met depresen-
tatie. Tot grote vreugde van
eerdere bezoekers bracht de
groep ook andere nummers
dan de vorige avond. Het ge-
luid was door hetkleinere po-
dium compacter. Met wee-
moed zullen Juchi,Felix, Ce-
drie, Rudy, Eric en denieuwe
Antiliaanse zoon, Lucas, aan
dit festival terug denken. Zo
ook het publiek. De enige
troost die allen meekregen,
was dat er nog een volgende
keer is.

VUURWERK
Voorlopig gaat het festival

vanavond verder met optre-
densvan IgorAtalita & Com-
pany. Dit is een gelegenheids-
formatie onder leiding van
Berklee- studentIgor Atalita.
In dezeformatie spelen onder
anderen gitarist Stanley Be-
trian en multimuzikant Wot-
ty Wout (bas).

Het Anbojou sextet uit St.
Maarten maakt ook haar op-
wachting en John Willekes
zal met Jazz Expression de
avondbeëindigen. In dezefor-

matie zal er steelpan- vuur-
werk te zien en te horen zijn
vanRussell 'Konky' Halmey-
er. In dezeeditie staatook een
interview met Russell. De
zaal van theater De Tempel
gaat om achtuur openen het
Curagao Jazz Festival begint
omhalfnegen.

Zondag zal de finale
plaatsvinden en dan zullen
aantreden de Dave Mathews
Group onder leiding van
Ronchi Mathews. Ronchi
heeft inmiddels een naam op-
gebouwd als toetsenman en
datzal hij ongetwijfeld weer
waarmaken.

Roy Louis Group zal de
laatsteformatiezijnopditfes-
tival en in een grote jam-ses-
sion zullen publiek en muzi-
kanten het festival beëindi-
gen.Wederom om halfnegen
's avonds in theater De
Tempel.

Vier nieuwe bedrijven
op Curasao gevestigd

WILLEMSTAD—Op Cura-
caozijnviernieuwe bedrijven
gevestigd. Dit zijn Peanut
Products Processors, Cura-
cao Packing Co., Cafepas en
Antillean Margarine & Fat
Co.Deze bedrijven zijn reeds
met de produktie aangevan-
gen of staan op het punt te
gaan produceren. De rege-
ring van deNederlandse An-
tillen heeft aan deze bedrij-
ven marktbescherming ver-
leend of toegezegd. De totale
investering van de vier be-
drijven bedraagt meer dan
zes miljoen Antilliaanse gul-
den, terwijl de totale directe
werkgelegenheid in de aan-
vangsfase 44 personen be-
draagt. Afhankelijk van het
succes op de lokale markten
de exportmarkt kan de
werkgelegenheid nog toe-
nemen.

Deze week heeft de demissio-
naire minister van Handel, In-
dustrie en Werkgelegenheid,
drs.Marco de Castro, deze nieu-
we fabrieken bezocht. Peanut
Products Processor is gevestigd
op het industrie- terrein Brie-
vengat. Hetis een pindakaas- fa-
briek, waarin ongeveereen mil-
joen gulden is geïnvesteerd. Mo-
menteel zijn er tien mensen
werkzaamenonlangs ismenmet

de produktie gestart. Op korte
termijn zullen vijfverschillende
merkenen smakenpindakaas op
de markt verschijnen.

Curagao Packing Co. is geves-
tigd naast het gebouwvan Win-
kel & Zonen in dePenstraat. Het
is een 'high tech' verpakkings-
bedrijfvan melkpoeder, dataan
alle internationale kwaliteits-
eisen voldoet. In het bedrijf is
meer dan drie miljoen gulden
geïnvesteerd. In deaanvangsfa-
se zullen tien personen te werk
worden gesteld. De produktie
start overongeveereen week.De
melkpoeder zal op de lokale
markt onderverschillende bena-
mingen verschijnen. Tevens zal
Curagao Packing zich sterk
richten opdeexport.Daartoe zijn
reeds veelbelovende contacten
gelegd met potentiële afnemers
in Haiti, Sto.Domingo en Guate-
mala. Zodra demelkpoeder- ver-
pakking goed op gang is, zal te-
vens begonnen worden met het
verpakken van verschillende
soorten snacks.

KOFFIEFABRIEK
Cafepas is eveneens gevestigd

op het industrie- terrein Brie-
vengat. Dit bedrijf gaat zich be-
zighouden met het branden en
malen vankoffie en het verpak-
ken van instant-koffie. De inves-
teringen bedragen meer dan 1,5

miljoenAntilliaanse gulden. De
fabriek zal aan ongeveer tien
personen werk verschaffen-
Overenkeleweken wordtmet de
produktie van verschillende
merken en smaken koffie ge-
start. Het grootste gedeeltevan
de ingevoerde bonen en alle in-
stant- koffie is afkomstig uit
Brazilië. Aangezien men ver-
schillende melanges wil pro-
duceren, zullen ookkoffiebonen
uit andere landen in deregie
worden geïmporteerd. Voor de
export zijn ook plannen ge-
maakt.

Antillean Margarine en Fat
Co. is gevestigd op Parerabij de
fabriek van Dioro olie, Alimen-
tos Antillanos. De fabriek gaat
margarine, shortening en lard
produceren. De investering be-
draagtongeveer800.000 gulden.
In de aanvangsfase biedt de fa-
briek werkaan twaalfpersonen-
Men is reeds begonnen met de
produktie van enkele soorten
margarine van het merk Dioro-
Op korte termijn zal ook Blue
Band onder licentie van Unile-
ver worden geproduceerd. Blue
Band isbestemdzowelvoor de \<r
kale markt als voor export naar
Aruba en St. Maarten. Op lang^T
re termijn wordt tevens gedacht
aan de produktie van mayon-
naise.

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

* Maandag 9 mei 1988
vanaf 09.00 t/m 15.00 uur

* Gedeelte Cubaweg (vanaf hoek Blomonteweg tot omgeving
hoekOrchillaweg), gedeelteTheBottomweg (omgeving Cuba-
weg), Zuurzak, Eendracht en omgeving, gedeelte Orchillaweg
(vanaf Cubaweg tot hoek Androsweg) en Marie Galanteweg.

Ë©lKODELA_H______l

AMIGOE ZATERDAG 7 MEll9B4*

"T"" NIEUW!
I deur tot deur ZEEVRACHT

service uit Holland!

""""" AIEROGARGO
AEROCARGO'S DEUR TOT DEUR SERVICE ...

EEN IDEALE MANIER OM UW VRACHT EN PAKKETTEN
VAN EUROPA NAAR CURACAO TE VERZENDEN.

" slechts $95.- per kubieke meter/kilo.

" GRATIS transport tot aan huis In Curacao.

" GRATIS Inklaring en afhandeling.

" GRATIS opslag.

" geen minimum tarief.

" conossement slechts $12.-.

" 20 ft. container load voor $2.000.-.
Voor verdere inlichtingen:

ua?2^_SSSJJ-V- SOCANA SHIPPING
"A/P AIRPORT ROTTERDAM / AMSTERDAMT? * ?H!1 {,8.8575 Tel. 010-4360644 / 020-860711etc. MIRELVA FECUNDA etc. TONY SWAGERSTHELMA PHILIPA NOL STUVEL
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RIJKAARD VOORNAAMSTE KANDIDAAT VOOR BARCELONA
Cruijff: 'VanEijden heeft geen capaciteiten'
Cruijfff vertelt op persconferentie
niet alles over de affaire-Ajax

VINKEVEEN—Op dedrempel van een groteinternationaletrainersloopbaan wenste de nieuwe Barcelona-coach JohanCruijff niet allemannenen paarden te noemen in demeestge-
JjUchtmakende affaire uit het nationale voetbal van dit jaar.'\idens de persconferentie over zyn plannen met Barcelona

Cruijffwelkanttekeningen plaatsen overzijn vertrek bij"Vjax. Ook wist hij de aanwezige pers te vertellen datFranktykaard een van devoornaamste kandidaten isom doorBar-celona aangetrokken te worden. Het conflict, dat Cruijff enjujkaardbij Ajax in september hadden, is uit de wereld. Het"teeft volgens Cruijffniet eens bestaan.

iho an£ aandringen ging een
Pschuldigende vinger naar hetMrcuit van tussenpersonen, dat

'ch altijd bemoeit met de[pttsfers inAmsterdam. "Ikver-
Pende veel geldbij de club. Daar
£>ort stelen dan niet bij. De
r^sfer van Larsson werd, toen
*e hem echt nodig hadden, in
,*ee dagen afgerond. Daar komtpnverder niemandtussen. Er is

e) toijn tijd geen dubbeltje ver-
eend aan transfers. Willems
:, Ajax 1,8 miljoengulden ge-
|*°st. Dan zal hier en daar wel

gebeurdzijn. Harmsenwilde. 'tijd een verlanglijstje met spe-
,erB van mij hebben. Voor wieRn? Hijkan dattochverder niet
®°ordelen. Ik zet daar mijnfaagtekens bij", aldus de 41--parige coach, die dehuidige rol

Jto bemiddelaar GerLagendijk
?* even ter sprake bracht. Die
I*l in dezaak-Bosman met Tou-
f» $100.000 bemiddelingsgeld
eoben bedongen. Dergelijke

?.aktijken waren voor Cruijff,
j?e zichzelf strikt eerlijk noem-
r>in zijn jarenbij Ajax uit den

En daarom moest hijweg.

ONTSLAGWAS SPEL
"e ontslagneming van Cruijff

januarien alle heisa daarna
*8 volgens hem onderdeel van

j/j11 strak geregisseerd spel met
rö niet door hem te specificeren

achter deknoppen.. narmsenwas hetniet.Die zit
iet in die groep. Van Eijden
J?*ft er zonder denigrerend te
/"len zijn de capaciteiten niet; *b. Maar er is wel aan meege-
lokt. In september rond de af-
r^e-Rijkaard is het achteraf alegonnen. Ik dacht dat de ge-wonenEuropa Cupvan Athene
r% moois wasvoor declub. Twee
"ar is de publiciteitvoor de club
r^ geweest, maarik trokblijk-
!?arte veel aandacht. Toenrond
r.eWedstrijd in Dundalk ben ik
?j* en daaraangevallen. In ok-

ben ik in Hamburg een
j^ltlemen's agreement over-
j^gekomen met drie mensen,
jj^rmsen, Bakker en Peter

de sponsor,
v na middernacht en kort

Barcelona een afkoopsom
3 twee miljoen aan Ajax hadgooden om mij tussentijds bin-

tehalen. Ikbenzelfsvan vele
*Iten gefeliciteerd. Later be-

dat plotseling weer niet,
b'hans volgens Bakker en
lansen omdat het een puin-
Jj°°P was? OmdatPeter LarssonJJUrder was dan een halfjaar
j 'tier? Allemaal halve waarhe-
idö en datkrijg je met mensen6 de materie nietbeheersen."

GEDWARSBOOMD
tj^Juijff heeft de indruk beves-

gekregen, dat hij in zijn
k rk werd gedwarsboomd. MetJJ^e zijn optreden in transfers,

hij zich gingbemoeientyel de commerciële directeur
Ik 1Eijdennaarzijnzinnietsnel|ju°eg werkte, werd bemoei-

al Op 10 september had ik alJ* Weken onderhandelingen
J Iter derug met de spits van
{''to, Rabah Madjer. Die zou
(3 seizoen komen voor nul een-
J[ huur en slechts een salaris

van Ajax. Op diet^ laat ik het bestuur deplan-
LJ* weten, drie dagen later
3>tBayern hem.Dat is doelbe-

uitgelekt.Cruijffdieeenin-
v^ationale spitsbinnenhaalt
(u^zo weinig geld: datkon niet.
v4h£n°°k misleid. Heb me aan-
h*Ikelijk nog diplomatiek op-
geld, omdat ik dacht dat er
H " praten nog wat te redden
jj.'-maar dat was een vergis-

zijn besluit op te stappen
jJ^uer een hele machinerie op
o^B om Cruijff terug te halen.
(jf BPelersgroep en professor Ko
4g?ePbemoeiden zichermee, tot
h edenraaddefinitiefneezeite-
|e^een terugkeer van Cruijff.
$Jj toneelspel vindt Cruijff

heb nooit gereageerd. Het
8^ Seweest- Waar moest

!|.penraad nouoverbeslissen?
\ &s Sewoon beïnvloeding
%i Pers' daarin ze zichzelf
Wfsen spreken. Cruijffzou te
Hl ' 'uisteren naar Bruins Slot,
t^aan de andere kant ben ik
tj^Senwys om te luisteren. Zij
Lekenzich in éénzin tweekeerse,i- De spelersgroep had wel

moetenopstappen. Nietvoormij,
maar om zichzelf te verdedigen.
Maar het bestuur had het na-
tuurlijk handig ingekleed. Aan-
voerder Van 't Schip had twee
keer salaris-verhoging ge-
kregen."

FRANKRIJKAARD
Frank Rijkaard is de voor-

naamste kandidaat om de twee-
debuitenlander bij Barcelona te
worden. Cruijffbevestigde debe-
langstelling van Barcelona voor
de 26-jarige middenvelder, die
als eigendom van de Portugese
zakenman Gongalves tijdelijk is
ondergebracht bij Real Zarago-
za. Volgens Cruijff, die van zijn
bestand buitenlandse spelers,
Archibald, Hughes, Schuster en
Lineker, slechts decentrumspits
van het Engelse elftal in dienst
houdt,bestaatbijRijkaard dewil
omvoor Barcelona uittekomen.
Het conflict, dat Cruijff enRijk-
aard bij Ajax in september had-
den, is uit de wereld. Het heeft
volgens Cruijff niet eens be-
staan.

"Het is meduidelijk geworden,
dathet conflictje op de training
slechts dedruppel was diedeem-
merbij Rijkaard deedoverlopen.
Er waren tot danzoveel andere
dingen gebeurd. Rijkaard wil
graag naar Barcelona. Dat weet
ik. Ik wil hem om zijn kwaliteit.
En hij weet dat ik niet tot de
schuldigen behoorde bij zijn pro-
blemen. Ik behandel die zaak
metRijkaard, zoals ik ook deko-
mende maanden metde Spaanse
voetballers ga praten. Ik was
overigens niet de man achter de
belangstelling voorKoeman."

Cruijff, als ongediplomeerd
trainer (zijn speciale licentie
geldt slechts in Nederland) in
Barcelona hetkomend jaargeas-
sisteerd door zijn rechterhand
Tonnie Bruins Slot en zijn oude
ploegmakker Carlos Rexach,
gaat op grote schaal inkopen
voor de afgezakte Spaanse club.
Erzullenvooral technischbetere
spelers gehaald moeten worden.
"Als ik op de tv naar Barcelona
keek, wasik naafloopecht moe",
zoomschreefCruijffzijnwaarde-
oordeel over het huidige elftal.
Met Bruins Slot gaat hij de ko-
mende weken rond kijken op de
Spaanse velden. "In Nederland
moet je dat in het seizoen veel
eerder doen. In de opzet van de
voetbal- organisatie in Utrecht
heb ik twee weken te lang afge-
wacht. Ik ging begin april in
plaats van half maart met spe-
lerspraten.De markt wastoen al
afgeroomd",aldus Cruijff, dieer-
vanovertuigd isdat hetrond zijn
persoon opgezette voetbalplan
binnen enkele jaren uit de mot-
tenballen gehaald moet worden.

NUNEZ
In Barcelona heeft Cruijff

doelbewust voor één jaargete-
kend. De situatie bij de club
vroeg erom, Nunezblijft nogeen
jaarvoorzitter, enCruijffwilook
voorzichtig de plaatselijke slan-
genkuil in. In januari,een dagna
zijn ontslag bij Ajax, wenste hij
op verzoek van Nunez het roer
niet direct over te nemen. Hij
wachtte liever vier maanden
voordat hij tekende voor het
nieuwe seizoen. "Hij wist dat ik
de ideale man was voor Barca.
Door mij aan te stellenbestreed
Nunez debeschuldiging, dat hij
zichteveel mettechnische zaken

bemoeide. Bovendien sta ik bo-
ven allepartijen daar in diestad.
Dat was met het contracteren
van detrainer van Espanol, Cle-
mente, niet zo geweest." Cruijff
herinnerde er bovendien fijntjes
aan, dathij ooit Nuhezals presi-
dent van derijkste club ter we-
reld in het zadel hadgeholpen.

De vele twijfels die er lange
tijd waren over de werkelijke

komst van Druijtt naar Spanje
deedde Vinkevenermeteen kor-
te opmerking af. "Ik had mijn
handen altijd nog vrij toen ik
overhet Utrecht-planonderhan-delde.Bij mij moet sinds de mis-lukte zaak bij Ajax alles op pa-
pier. Om mondeling rond zijn
geef ik niets." Dat Ajax-
-voorzitter Harmsen heeft ge-
zegd dat Cruijff bij Barcelona
maar eens moet bewijzen een
top-trainer te zijn, geeft hem
geen extra inspiratie.
"Ik heb best rancunes, maar ik
laat me er niet door leiden."

...JOHANCRUIJFF: zou graag
Frank Rijkaard als tweede bui-
tenlander naar de Catalaanse

club willen halen ...

Beslissingsserie
bowling-toernooi

SEROE COLORADO —Dinsdag 10 mei zal een aan-
vangworden gemaaktmetdeplayoff- wedstrijden van deEssoclub Handicap Bowling
League.

De ploegen die de playoff ge-
haald hebben, zijn Panama Sto-
re, Mansur, Budweiser (in deMonday Mixed League), Nadec,
Pueblo Supermarket en Dragon
Video (Tuesday MixedLeague)
Heineken, Panama Store en Ca-ribbean Store (Men's League),
Oasis Video, Conar en PDB (La-
dies League).

dinsdagavond om acht uurzullen twee wedstrijden wordengespeeld: Budweiser - MansurenDragon Video - Pueblo Super-
market. Brfjde wedstrijden in deMixed i. * :gue.

OPENINGSTREFFER
De drie treffers voor rust wa-

ren een logisch gevolgvan wat er
zich op het veld afspeelde.
Hensley Filomena tekende voor
de eerste twee waarna Sherman
Fonseca de voorsprong tot 3-0
vergrootte. De openingstreffer
viel reeds in de 16e minuut en
werd directuiteen vrije trap we-
gens hands door Filomena inge-
schoten. Een uitgekiend schot
via de staanderin de linkerbene-
denhoek. Met een goede indivi-
duele actie waarbij hij verdedi-
gerAldrin Troemanbehendig op
het verkeerdebeen zette, bereid-
de Godfried Penij het tweede
doelpunt voor.

De trefzekere Filomena
zorgde weer voor de afronding.
Hij liep tijdig in en schoofdebal
beheerst langs Sherwin Jamani-
ka. Nog een keer werd het doel
van Jamanika in de eerste helft
doorboord en weer via een aan-
val over rechts waar Troeman
weer dezwakke schakel inUnde-
ba's verdedigingslinie bleek.
Chica Francisca onderschepte
een pass, omspeelde Troeman en
bediende Fonseca op maat. Nog
net voor Jamanikabij debal kon
komen, tikte Fonseca in.

Undeba startte verrassend
sterk na de hervatting en kreeg
twee uitstekende kansen om de
score draaglijker te maken. De
eerste in de vorm van een
strafschop in de55e minuut, na-
dat Shurmel Lodowika na een
goede doorbraak onderuit was
gehaalddoorKelly Maxwell. Ed-

dieBasilio schootechtertegen de
paal. Ookzijn tweede pogingom
deterugstuitendebal in te schie-
ten mislukte.

JerunMuzo, die overigens on-
der de omstandigheden een ver-
dienstelijke partij speelde, ver-
prutste detweedekans dieUnde-
ba kreeg. Alleen voor doelman
Ingemar Pieternella knalde hy
onbeheerst over. Dat wasook de
laatste serieuzepoging van Un-
deba.

Centrohernam daarnahet ini-
tiatiefen wist zich wel raad met
dekansen diehetzich in dereste-
rende speeltijd wistte scheppen.
ViaRubinet Sylvanie en Sher-
man Fonseca werd de score ver-
deropgevoerd tot 5-0.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuehu-
biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondag vanaf
13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO

(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Santa Rosa Indians/ Mermen
Speedstick vs Royal Scorpions /MCB -Sentro DeportivoKórsou.
ZONDAG
BASEBALL
(AA-klasse)
10.30uur Wild Cats/Banco diCaribevsBlue
Hawks/Ray-O-Vac - Sentro Deportivo
Kórsou.

SCHIETEN
(Schietclub PSV)
10.00uur schietwedstrijden(centraal vuur) -schietbaanVaersenbaai.

SOFTBALL
(Liga Amistat)
10.00uur Cheprokvs Lipton;
12.00uurLuvac vs Aguilas;
14.00uur AwaLimpi vs Carpatula;
16.00uur Love Ice vs Lucas Bols - Suvek
Softball Park.

BOKSEN
(Sta MariaBoxing Club)
16.00 uur finales int. amateurwedstrijden -Cinderella Magic Kingdom (Cinelandia-
gebouw).

FFK-kampioen zeer trefzeker
Monsterscore 5-0
Centro Dominguito

WILLEMSTAD — Aangedreven door een enormewilskracht om zich na de 1-2 nederlaagtegen SUBT/Fatum indeopeningswedstrijd van decompetitieterehabiliteren, haal-deregerend FFK-kampioen Centro Dominguito/Triple A gis-teravond met een monsterzege van 5-0 vernietigend uit naarUndeba/NAC.Eenresultaat datallerminstgeflatterdis aange-
zien Centro zijn tegenstander totaal overklaste en gretig ge-bruik wist te maken van de doelkansen die het zich met eencombinatie van technisch kunnen en creatief spel wist tescheppen.

Twee spelers vervulden een
glansrol in het succes van deDo-minguito-ploeg, namelijk Sher-
man Fonseca en Hensley Filo-
mena. Beiden waren briljant inhunrol als aanvallende midden-
velder. Niet alleen stuwden zij
hun ploeggenoten constant
richting Undeba-doel, maar zelf
waren zij de makersvan 4van de
5 treffers van de ploeg.

Behalve de eerste twintig mi-
nuten na de hervatting toen
Centro enige moeite had om
weeropritmetekomen, kreeg de
Bandabaose ploeg geenkans om
enigegreepop hetspeltekrijgen.
Voortdurend in beweging met
subliem positiespel en soepele
coördinatie tussen de drie linies,
commandeerde Centro prak-
tisch vanaf de start de acties en
het tempo.

Kampioen 1e divisie naarAntillen

RKC speelt tegen vijf
Antilliaanse ploegen
WAALWIJK —De nieuwe

eredivisionistRKC uitWaal-
wijk maakt van 13 tot en met
25meieentripnaar deNeder-
landse Antillen. De Waal-
wijkse ploeg, de het kampi-
oenschap in de eerste divisie
behaalde, speelt op Curagao
en opArubaintotaalvijfwed-
strijdentegen lokale teams.

RKC-trainer Leo van der
Veen namhet initiatieftot de
trip om daarmee de te-
leurstelling in de spe-
lersgroep weg te nemen over
dè annulering van de reis
naar Milaan eerder dit sei-
zoen. Een voorwedstrijd bij
een competitieduel van Inter
Milan ging niet door, omdat
de zaak dooreen reisorgani-

satie slecht was afgehandeld.
Dit keer legde Van Veen zelf
de contacten met een sport-
promotiebureau op deAntil-
len. Een nogonbekende spon-
sor staatgarant voor debij de
reis te maken kosten, een be-
drag van ongeveer hon-
derdduizend gulden.

RKC speelt op 15 mei zijn
eerste wedstrijd tegen een
elftal, dat wordt samenges-
teld uit op Curacao gedeta-
cheerde Nederlandse mari-
niers. Het programma ziet er
verder alsvolgt uit: 16 meite-
genSUBT; 19meitegen Jong
Holland; 21 mei tegen Uni-
versal op Aruba en op 24 mei
tegen Victory Boys.

Bij jeugdbaseball
Marlboro verslaat
Coca Cola met 8-5

SAN NICOLAS—In hetLago
Sportpark werd vrijdagavond de
jeugdbaseball-competitie voort-
gezet met deontmoeting tussen
Marlboroen CocaCola. Hetwerd
een 8-5 overwinning voor de si-
garettenploeg Marlboro, dievier
hits maakte en vijf fouten be-

ging. Coca Colamaakte vijfhits
en tweefouten.

Winnende gooier
werd Edwin Chundro, die in de
vierde inning werd vervangen
door Ryan Maduro. Verliezende
gooier was Reinaldo van den
Berg.

NationalLeague:
Chicago Cubs-SanFranciscoGi-
ants 3-2, Philadelphia Phillies -Atlanta Braves 7-3, Pittsburgh
Pirates - San Diego Padres 4-1,
Montreal Expos - Houston
Astros6-5, New York Mets - Cin-
cinnati Reds 4-3, Los Angeles
Dodgers - Saint Louis Cardinals
10-2.

AmericanLeague:
Minnesota Twins - Boston Red
Sox 5-0, Milwaukee Brewers -Kansas City Royals 4-0, Texas
Rangers - New York Yankees 7-
6, Toronto Blue Jays- California
Angels 3-2, Cleveland Indians -Seattle Marmers 8-4.

Barcelona-spelers
willen Nunezkwijt

BARCELONA - De
opstandige spelersgroep van
Barcelona heeft, via Johan
Cruijff zijn aanval op presi-
dentNunez voortgezet.

De wijziging in het
technisch beleid heeft niets
veranderd aan dewensvan de
spelers, dat de voorzitter ver-
dwijnt. De situatie in Nou
Camp is zo gespannen dat de
mogelijkheid bestaat dat de
spelersgroep in zijn geheel
ontslag zal vragen indien er
aan detop nietsveranderd.

Aanvoerder Victor vertel-
de vrijdag zich Cruijff te her-
inneren als een van de groot-
stevoetballers. "Maar",voeg-
dehijer aan toe,"ik vraag mij
afwat dewerkelijke reden is
hem aan te trekken als coach
voor de club. Het lijkt veel op
het leggen van een rookgor-
dijn datvoor de buitenwacht
moetverdoezelen watde wer-
kelijke problemen van declub
zijn. Dat isniet de technische
staf, dat is de wanorde in de
organisatie."

International Carasco ver-
klaarde dathij niets tegen denieuwe trainer heeft. "Maarhet aantrekken van Cruijff
alleen lost niets op. Het be-
stuurvan Barcelona tracht de
problemen voor zich uit te
schuiven. Met allleen het
contracteren van Cruijff
wordt er niets opgelost. Óók
daarintrouwens heeft Nunez
zich niet van zijn beste kant
laten zien. Ikvind het uiterst
incorrect dathij onze huidige
coach Luis Aragones niet
eerst op de hoogte heeft ge-
steld."

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de vrijdag gespeelde wed-
strijdenin dehoogste klasse van
de Amerikaanse baseball- com-
petitie zijn:

Maandag inschrijven

Op 15 mei Citco
10kilometerloop

WILLEMSTAD — Op zon-
dag 15 mei organiseert de
RRCK in samenwerking met
Citco een 10kilometer-loop.

Deze lange afstandsloop start
om 06.30uur op het Waaigat en
delaatstemetersmnoeten inhet
StadionAntoine Maduroworden
afgelegd.

Daar de organisatie een groot
aantal deelnemers verwacht,
kan op dewedstrijddagzelfreeds
vanaf 05.30 uur worden inge-
checkt door de atleten. De in-
schrijving voor deze loop kan
slechts noggeschieden op maan-
dag9meivanlB.oo-21.00uurin
het clubhuis van deRoad Run-
ners Club Korsou, dat gelegen is
achter het Trupial Inn Hotel te
Zeelandia.

Het inschrijfgeld bedraagtfl
5,-. Leden van de Curagaose At-
letiek Bond en jongeren tot 16
jaarbetalen slechts de helft. Le-
denvan deRRCK betalen niets.
Zij moetenechterwel huncontri-
butie over 1988 hebben betald.
Voor alle deelnemers is ereenT-
shirt beschikbaar. De winnaars
krijgen fraaie medailles, de
andere lopers dieoptijd definish
bereiken krijgen een herinne-
ringsmedaille.

Op vier velden
Volleybal-wedstrijden
op strand Seaquarium

WILLEMSTAD —Op 28 en
29 mci organiseert Sedreko
ophet strandvan hetSeaqua-
rium volleybal- wedstrijden.
Op vier velden zullen zowel
dames- als herenwedstrijden
worden gespeeld.

Belangstellende teams kun-
nen zich laten inschrijven tot 23
mei in landhuis Hel, alwaar Se-
dreko huisvest. Bij inschrijving
van het team moetvan elke spe-
ler (maximaal acht spelers) een
identificatie- bewijs worden
overlegd. Opbasis hiervan wordt
een toegangspas voor het strand
gemaakt.

Erkan in drie leeftijdsklassen
worden ingeschreven. Klasse A
is van 7 toten met 13 jaar;klasseB is tot 17 jaarenklasse C is be-
stemdvoor 18 jaaren ouder. Per
team mogen slechts twee leden
vandeFeVoKo (de lokale volley-
balbond)worden ingeschreven.

Elk lid van het kampioens-
team in elke klasse krijgt een
toegangsbewijsvoor hetSeaqua-
rium dat eenjaar lang geldig is.
Daarnaast krijgt elke spelereen
[>aar gymschoenen. Voor de spe-
ers van het team dat de tweede
plaats bereikt is een trai-ningspak beschikbaar.

Geenen-Brown winnen Asiento-competitie

Bridge-uitslagen
Asiento en Baranca
WILLEMSTAD — Me-

vrouw Geenen en de heer
Brown hebben de competitie
van bridgeclub Asiento ge-
wonnen. De laatste wedstrijd
opdinsdag3meiwerd doorde
heren Baerecke en Van der
Net gewonnen. De winnaars
van de totale eindstand wer-
den dinsdagavond tweede.
Een avond laterv.erd debrid-
Sewedstrijd van Baranca

oor Mw. De Vries en Hr.
Opstal gewonnenmetminiem
verschil voor de dames Bus-
traan en Engelman.

In de opzet voor de nieuwe
competitie van Asiento heeft
men een aantal afspraken ge-
maakt. Zozullen de spelers wor-
denverdeeld intwee groepen in-
dien zich op dinsdagavond meer
dan 15parenaanmelden opRust
&Burgn. Voordeindelingvan de
groepen wordt gekeken naar de
eindscore van de laatst gehou-
den competitie. Men zal deze in-
deling wekelijks bijstellen naar
aanleiding van de geleverde
prestaties.

De uitslagvan de laatste com-
petitie-ronde was als volgt:

1.Hn. Baerecke - Van der Net:
68,52%; 2. Mw. Geenen - Hr.
Brown: 64,12%; 3. Ds. Engelman- Bustraan: 63,19%; 4. Ds. De
Jong - Winkel: 62,27%; 5. Ds.
Sheeser - Schouten: 55,79%; 6.
Hn. Denie - De Vries: 53,47%; 7.
Hn. Jilesen- Jilesen: 51,16%; 8.
Mw. De Vries - Hr. Van Opstal:
50,46%;9. Echtpaar Van denEn-
de: 50,00%.

De eindstand van decompeti-
tie luidt naaraanleiding vanhet
bovenstaande resultaat als
volgt:

1. Mw. Geenen - Hr. Brown:
61,63%; 2. Mw. Winkel: 56,30%;
3. Echtpaar Van de Ende:
55,16%; 4. Mw. De Vries - Hr.
VanOpstal: 54,76%; 5. Hn.Blan-
kevoort - Winkel: 51,50%; 6. Hn.
De Vries - Denie: 51,49%; 7. Hr.
Kruisheer: 51,27%; 8. Ds. Shees-
er - Schouten: 50,82% 9. Mw.
Kruisheer: 50,09%.

BARANCA
Deresultaten van decompeti-

tie-avond , 4 mei, van Baranca
rijn;

1. Mw. De Vries-Hr. VanOpstal: 62,96%; 2. Ds. Bustraan-Engelman: 62,73%; 3. Hn.Schrils - De Haseth: 60,65%; 4.Ds.Fontilus-Horstheis: 54,17%;5. Hn. Baerecke - Van de Net--53,94%; 6. Mw. Buist - Hr. Van
Silfhout: 52,55%; 7. Echtpaar
Van Henegouwen: 51,85%; 8.Hn. De Vries - Pais: 51,62%; 9.
Echtpaarvan Beek: 50,23%.

Bridge
uitslagen

ORANJESTAD — Hieron-
der volgen de uitslagen van
de vijfde en de zesde avond
van detweede competitieron-
de van bridgeclub Aruba
Ariba.

De vijfde avond A-poule: 1.
mevr. Verbunt/heer Dorsman
65.71 procent, 2. heren Poot/So-
mers 56.78,3. echtparen Bilder-
beek en Verstraten 53.21, 5.
mevr. Palstra en heer Palstra
52.50, 6. heren Conway /Van
Veen 50.00; B-poule: 1. dames
Flanegin/Bergen 61.61, 2.
echtpaar Van Wal 57.58, 3. da-
mes Van Veen/Van derGriendt
57.14,4. echtpaar Aal 51.78.

Van dezesde avondA-poule: 1.
heren Poot/Somers 60.71,2. he-
ren Timmer/Hennelijn 58.92,3.
echtpaar Verstraten 56.42, 4.
mevr. Bermudez/heer Marapin
55.36, 5. echtpaar Bilderbeek
55.00, 6. heren De Vries /Pen-
nings 50.71; B-poule: 1. dames
McLeod/Van duin 57.64, 2. da-
mes Van der Griendt/Van Veen
56.94, 3. echtpaar Nierop 55.95,
4. echtpaar Gitano-54.56, 5.
echtpaarReeve en damesFlane-
gin/Bergen 50.68, 6. echtpaar
Moret 50.00.
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Teleurgesteld in Meta Corporation
Huurders Fortbogen blijven
pleiten voor halvering huur

WILLEMSTAD- 'Tachtig
procent van dehuurders van
de Fortbogen verdient niet
eens een droge boterham",
dat is deeerstereactie van al-
le huurders die zeer teleur-
gesteldzijnover deverklarin-
genvan directeurEduardo de
Veer van Meta Corporation
tegenover de Amigoe. De
huurders hebben een geza-
menlijke verklaring geschre-
ven waar iedereen uit de
Fortbogen achter staat. Zij
blijven pleiten voor een
halvering van de huur, ten-
minste voor de duurvan één
jaar.Dat er veel minder aan-
loop is danverwacht was, ligt
namelijkvolgens dehuurders
ook aan het management van
MetaCorporation.

De Amigoe berichtte al eerder
over de problemen in deFortbo-
gen. De huurders, die ondanks
alles in het project geloven en er
wat van willen maken, vechten
almaanden voor een huurverla-
ging.EduardodeVeer lietechter
ingesprek met deAmigoe duide-
lijk weten dat daar geen sprake
van is. Daterzaken dichtgaan,is
een aspect waar alle beginnende
winkelcentra mee te kampen
hebben, zo liethijweten.

RAADSEL
.De verklaringen van De Veer,
èn met name hetfeit dathij liet
weten dat deklachten slechts
van een handjevol huurders af-
komstig zijn en de grote meer-
derheid van de winkeliers goede
zaken doen, zijn niet in goede
aarde gevallenbij dehuurders.

"Delaatstekeer datwij Eduar-
dodeVeer hebben gezien,wasbij
de officiële opening van de
Fortbogen", aldus de gezamen-
lijke verklaring van de huur-
ders. Dat er nieuwe gegadigden
staan te dringen om in een boog
te trekken, geloven de huurders
niet:erstaanvanafhetbeginnog
steedsdrie units leeg: een enkele
boog, een dubbele boog en een
unitvan driebogen. HoeDe Veer
dan ook kan beweren dat de bo-
gendie doorhetvertrekvan win-
kels weer snel opgevuld zullen
worden, is voor de huurders een
raadsel. Zeker is wel, dat hoe
meerbogen leegkomen te staan,
hoe moeilijker het voor de win-
kelswordt omdathetproject dan
steeds minder aantrekkelijk
wordt.

De kwestie ishalfapril aanee-

kaart bij de voormalige gedepu-
teerde van Toerisme, Herman
George.Een aantal afgevaardig-
denvan de huurdershad een ge-
sprekmethem waarbijzij hetge-
voel kregen dat de gedeputeerde
begrip had voor de situatie. In-
middels is er nog niets gebeurd
en is het Bestuurscollege van
signatuur veranderd. De com-
missie zal maandag actie onder-
nemen en het nieuwe BC be-
naderen om duidelijk te maken
dat de huurdersin dezeaanloop-

Eeriode onmogelijk dehoge huur
unnen betalen.

GEBREKKIG
Kritiek hebben dehuurdersop

het functioneren van Meta Cor-
poration, zo blijkt uit het geza-
menlijke schryven: "De promo-
tie is gebrekkig en ondoeltref-
fend." Dat wordt veroorzaakt
door een slechte coördinatie en
ongelukkige communicatie. Me-
ta Corporation erkent dater fou-
ten zijn gemaakt en dat de ex-
ploitant ook een aanloopperiode
nodig heeft. Voor de huurders is
dat onbegrijpeliik: die dachten

PARIJS — De Libanese ontvoer-
dersdie deze week 3 Fransen loslie-
ten hebben hun exgevangenen ver-
teld dat alleWesterse gijzelaars in
Bayrutnog in leven zijn, zoverklaar-
de de echtgenote van de vrijgelaten
journalistKaufmann die had ge-
vraagdheelvoorzichtig met uitspra-
ken te zijn.

dat er een professionele organi-
satie in dearm wasgenomen en
vinden het bovendien niet
rechtvaardig dat zij met de aan-
loop-kosten vanMetaCorporati-
on worden opgezadeld.

Er was een centrale muziek-
installatie toegezegd en een góé-
de bewegwijzering vanaf de
Breedestraat naar de Fortbogen
omdat hetproject nu in feitewat
afzijdig ligt van de binnenstad.
'Totopheden is ditnognietgetér
aliseerd." Het stankprobleem
door deriolering is nog steeds
niet opgelost en een goede par-
keervoorziening voor dèklanten
is er evenmin. Er waren mobile
stands toegezegd die de winke-
liers buitenkonden plaatsen:
ook daarwacht men nog steeds
op.

HALVERING
"We willen een succes maken

van het project en geloven er nog
steeds in, zonder een aanlooppe-
riode is dit echterniet terealise-
ren", aldus de huurders. ZijWij'
ven pleiten voor een halvering
van dehuur, bijvoorbeeld tot het
einde van het volgende toeris-
ten- seizoen. De meerderheid
van de huidige huurders houdt
het met dehuurvan 1500gulden
per boog niet lang meer vól. De
restaurants en enkele winkels
hebbenredelijke klandizie maar ■ook die vrezen dat als er straks:
groteleegloopkomt, dit tenkoste
zal gaan van hun inkomsten.

NEW YÖRK- VS- Defensie- mi-
nister Carlucci viel VS- politici aan
dié zeggèiï dat de VS te veel betalen
aan de defensie van hun bondgeno-
ten. Zijn onder- ministerTaftmaakt
een föridrèis om met hen over een
groterebijdrageaandedefensie-kos-
ten tet»aten.

WILLEMSTAD — De politie
werd gedirigeerd naar een
opslagplaats aan het Juliana-
pïein waar men bezig was in te
breken. Toen depolitie arriveer-
denwaren devogels gevlogenen
zette de patrouille een speur-
tocht in. Ter hoogte van de An-
singhstraat werden twee man-
nen aangehouden. De 26-jarige
E.H. en de34-jarigeR.M. diebei-
denin hetbezi cwarenvanpapie-
ren zakken bevattende een to-
taal van 14 spijkerbroeken. De
verdachtenen de spijkerbroeken
werden overgegeven aan dere-
cherche die zal uitzoeken welk
verband er bestaat tussen de
mannen, de broeken en de in-
braak.

WILLEMSTAD - Onlangs
herdachtLidia G. Suares, datzij
25 jaren geleden in dienst trad
van deSociale Verzekeringsbank
(BVB).Zü is belast metde leiding
,van de afpeling ziekte- en onge-
vallen- verzekering. Namens de
regering van deNederlandseAn-
tillen ontvingzijgelukwensen en
de bekende enveloppe van A.
Constansia, directeur van de
bank.

Foto: Suares samen nietde di-
recteurvan deSVÊ.

Emmabrug viert verjaardag
WILLEMSTAD — Van-

daag 'viert' Koningin Em-
mabrug haar 100ste ver-
jaardag:op deze dagzullen
'vroegere tijden' weer eens
herleven door devele acti-
viteiten dieer om en op de
Emmabrug plaatsvinden.
Zo zullen de wagens met
paard weer over de brug
trekken,zijn ervoorstellin-
gen van 'oude muziek',
folkloristische dansgroe-
pen en nog veel meer.

In 1886 schreef Leonard
Burlington Smith een brief
aan de toenmalige gouver-
neur Nicolaas van Je
Brandhof waarin hij pleitte
voor een brug tussen Punda
en Otrobanda. Smithkreeg in

bouw van de Pontonbrug ge-
schiedenis heeft gemaakt op
Curasao,staat in deNapa van
dezeweekeenuitgebreidarti-
kel. Zijnkleindochter Thelma
Mc Comb en echtgenoot Fre-
dericW.McCombzijnvoor dit
eeuwfeest uitgenodigd als
specialegasten. Ook is er een
boek uitgegeven door het
Centraal Historisch Archief
over "100 jaarEmmabrug".

Vandaagvinden er dé hele
dag activiteitenplaats in
Punda en Otrobanda.Datbe- -" "
gon vanmorgen vroeg al met
een kranslegging in de Pro-
testante begraafplaats waar
Smith begraven is. Daarna is
er een plakkaat onthuld bij
VillaWashington. Later in de

,1887 toestemming om die
brug te bouwen op voorwaar-
de dat deze open en dicht
moest kunnen om de boten
doorgang te verlenen. Zo ont-
stonddéPonton-brug, deKo-
ningEmmabrug, die in latere
jarenook de bijnaam de 'old
swinging lady'kreeg.

Op 8 mei 1888 werd deKo-
ninginEmmabrug officieel in
gebfüik genomen. Toenter-
tijdwas debrug ooktoeganke-
lijk voof paard en wagen en
later yóor auto's. Pas na de
komst van deKoningin Julia-
rtabrug (denieuwebrug)werd
de Pontonbrug gesloten vóór
auto's.

Over Leonard Burlington
Shiith, die niet alleen met de

ochtendzijn de culturele eve-
nementen met muziek- en
dans- shows in Punda en
Otrobanda begonnen die de
helemiddag doorgaan tot ze-
ven uur 's avonds. Van zeven
tot achtuur is er een soireeop
het Brionplein.

Om acht uur
is er een fakkeloptocht die op
de parkeerplaats Colon be-
gint en via de Roodeweg,
Breedestraat Otrobanda, Bri-
onplein, Emmabrug, Breede-
straatPundanaar het Pieter-
maaiplein gaat. Om negen
uur 's avondswordt het feest
'knallend' afgesloten meteen
vuurwerkshow op het Water-
fort inPunda en hetRiffort in
Otrobanda.

Jubileum-uitvoering
muziekinstituut van
Iman en Aya Landheer

DE MUZIEKSCHOOL van
Iman en Aya Landheer viert
dit jaar haar tien-jarig, be-
staan met een uitvoering in
Centro Pro Arte, waarbij me-:dewerking verleend wordt
doorde leerlingenvan deEco-
le deDanse vanLucia Schnog.
Gisteravond vond de eerste
voorstelling plaats, zondag
zal de tweede plaatsvinden.
Voor depauzewordthet prog-
ramma verzorgd door dé léef-
lingen van de muziekschool
en deballetdansers. De muzi-
kanten zijn allemaal blazers,
dwarsfluiten, klarinetten,
hobo's,fagotten, versterkt de-
ze keer metMichael Baalaan
de drum en natuurlijk Iman
Landheer zelf achter de
piano.

Ze zitten tijdens het spelen
aldoor in deorkestbak van de
schouwburg vaö waaruit ze
goed hoorbaar, maar wel on-
zichtbaar zijn. Slechts één
keer komen zé naar boven als
dekeurploeg, Adjadjó, haar
zes Russische volksdansen
speelt. Zij spelen echter de
muziek bij alle balletteh etf
als de blokfluiters op het to-
neelhun 'Kortjakje' latehho-
ren, spelen deze gevorderde
leerlingen vanuit de or-
kestbak devariaties.Zy doen,
daterg goeden ik vind, datze
wat tneer waardering, ook
zichtbaar, zouden moeten
krijgen.

Een groot succes is de grote
groep van ongeveer 65 leer-
lingen: de blokfluiters.-Met
grote ernst tonen zij vol trots
hun kunnen, keurig gedisci-
plineerd, ookby hetopkomen
en afgaanvan het toneel.

Zy mochtenna de pauze te-
rugkomen als toeschouwers
op het toneel bij hetverhaal
van Babar, dat door Aya

Landheer verteld wordt bij di-
a's die gemaakt zijn van het
oorspronkelijke prenten-
boekje van Jean deBrunhoff.ImanLandheer speelt hierbij
de muziek van Francis Pou-
lenc. Met zijnmuziek brengt
hij het olifantje tot leven,
wórdthijblij ofbedroefd, gaat
hij op reis ofboodschappen
doen.De muziek bedenken is
één stap, maar de muziek zo
tot levenbrengen, kan alleen
een goede pianist en dat is
Landheer.

Het blokfluit- publiek had
alleen opheteindmoetenblij-
ven zitten, zodat Iman
Landheer zijn welverdiend
applaus en bloemen vóór op
het toneel in ontvangst had
kunnen nemen.

Onder leiding van Lucia
Schnog werd op de mu-
ziekstukken diedeleerlingen
spéélden, gedanst, door deéén
wat zekerder dan de ander,
maar mooi aangekleed en
goed aangepast aan de mu-
ziek. Een bloemenwals van
Tchaikovsky wordt zo een
féést om naar te luisteren en
te kijken. Ook de Carnival
Calypso, makkelijk in het ge-
hoor liggend, maakte het pu-
bliek enthousiast,ook door de
wervelende dansers die aan
heteind van de dans het
woofd'pauze' vormden.

Het was een geslaagde
avond, waarbij alle blazers
hun beste beentje voorzetten,
hetballet de muziek goed il-
lustreerde en de familie
Landheer muziek vertelde of
hetverhaal musiceerde.

Zondag moet echter wat
meer gelegenheid worden ge-
boden aanhet publiek omzijn
waardering tetonen.

NELCASIMIRI

Man in been geschoten
WILLEMSTAD— Gisteren

avondvond er ter hoogte van de
St Domingoweg een overval. plaats. Een pompbediende werd
door een nog onbekende man in

.zijn been geschoten. De vrouw
van depompbediende dietoeval-
lig aanwezig was riep de hulp
van de pompeigenaar in die net
terugkwam van debank alwaar
hij de dagopbrengst had gedepo-
neerd. Hy had de overvaller wel
gezienmaarhadniet in dégateti

dat deman met zulke intenties
de pomp zoubenaderen.

De gewonde pompbediende
werd mét spoed naarnet zieken-
huis overgebracht. Na een vijf
uur durende operatie "kan de
man 2ijn been blijven behou-
den", aldusdrElco DeWindtvan
het Ziekenhuis.

Meer informatie omtrent de
overvalen dedaderkon depolitie
vanmorgen niet geven.
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BONAIRE OF DE GALAPAGOS*) ?
Maduro Travel's volledige reisprogramma's r~~ii "
naar meer dan 50 bestemmingen
en met enkele honderden mogelijkheden l^^rT^^v
zijn nu klaar voor U ___^\\^^^

_______^^ ASV. / \ -t^Yoaa _*_/ / cosfL 4 Sï"*m_ " ff

om een ideale vakantie uit te zoeken. \?*^ V^J^/T/ *$$ iË -^T
Maduro Travel, de eerste op het gebied van de zgn. \>^k J>^ 'li^Söè? ir"packages" heeft wederom met zorg een groot aan- \\W (Vo^°K 7^^^^ ®^m! /
tal reizen voorbereid! YV§ \ /^^^<"^
Wij hebben niet alleen verschillende reizen verfijnd, V^ \ %ss& /iM^^^M^&> . /maar ook het totale pakket meer dan verdubbeld. V| \ _^V^?^^^" #De hoofdbestemmingen, waarover wij uitgebreide V
informatie hebben, zijn onder andere: 1 -B^insaißfe^i^^4^^^*^^^W
ARUBA, BONAIRE, BOLIVIA, BRAZILIË, COSTA RICA, ECUADOR, | mÊmm^
FLORIDA, GUATEMALA, MEXICO, PANAMA, PERU en ST.MAARTEN^^^: .ffipigll h^/Om U enkele voorbeelden te geven: 5K^-Ï^ jfibpsssss I

4 dagen cruise op de 'SANTA CRUZ' naar de . - I —_u_w "—" ~~ £- ■■-■" " .GALAPAGOS enanden voor USS 465,- P-p") I 10-daagse rondreis in PERU
mcl.: cruise, hut, alle maaltijden en gidsen aan voor NAfl. 1.930 — p.b.

boord zowel als op de wal. r— '''_jf'_%"-' I-—_^*_?—. . ' 0 1 mcl.: vliegreis, hotels, rondreizen en excursies.
8- daagse rondreis GUATEMALA *> Vanult BalTra (Eguador) Retour vliegreis Cutepao-Rio de Janeiro-Curacao I „-_-;, 1
voor nail 877,- p.p "J' "Irfzn V!&?«-** I 3daa** "package"; de zgn. "Esaki ta e Kos" ~* ~~]■nel.: vuegre,». hotel, ror^re,zen en «xcurs.ei.l 'nel- JJjJ^J^* U naar 5

in hefManchebo Beach Hotel in ARUBA voor NAfl. 197,-p.p._______
■■. , . mcl.: vliegreis, hotel, ontbijt, champagne, fruit-

~_~Z nnoTA mo„ rr—"—■" ', -" ';' ' '."."' „„_._-,—, ~) mand, US$ 10.-aan casino chips en nog8 dagen COSTA RICA 8 dagen ttitiSe op de m/s 'VICTORIA veei■ voor NAfl. 554,- pp. voor NAfl 1.119*p.p. -^r_~~—~ " 7Z ï. .„. ' . . i "' '^ .'"''"'
8 dagenFLORIDA mcl " vliegreis, hotel en stadstour Incl.: cruise, hut en alle maaltijden. 3-daagse "package"; de zgn. Ban Bonaire in Divi
voor NAfl. 872,- pp.T L ' ~*~~*, "—"~~—— Flamingo Beach Resort, Bonaire Beach Hotel of
mcl.: vliegreis, hotel en autohuur nriizen ziin aebaseerd OD 2 personen Habitat voor NAfl. 186,- p.p. | 15-daagserondreis in PERU en BOLIVIA voor*) minimaal 2 personen | Miie prijken ..ijn yeudsetHu wp * pwauiieii mcl.: vliegreis, hotel ontbijt, service en kamerbe- __f_?*j_\

in één hotelkamer Of SCheepshütv': lasting, T-shirt en nog veel meer. ".",..'"_.'*"'?' _, .I . ____,- mcl.: vliegreis, hotels, rondreizen en excursies
---'-■"■ ■ . .. ■ 1

I J^i ■ '■ - " ■ ■■-■■■- ":.-- '/.-. ...
f i___^_^_^ ________________________ AmUM- __________Ji __■ H _■__■ _____________ __________ __■_____ ____M____M ___T ___M____. ") De Galapagos eilanden; de eilanden met zijn bijzondere die-
/ ■■ BP _____ \ B^«r^" "^____l ____r^^_____ I Br __(_r^^ Hr 11 Mm. I ren die zon grote rol speelden in Darwin's evolutie theorie
f 1 \ Atf^m ■ ■ ■ ■ ■ _É^^ mèf Wmm-m I liggen in de Stille Oceaan op ongeveer 1000 km ten westen
1 I I ■ m ■ fl W I van Equador. Ook hier naar toe kan Maduro Travel reizen

>^ __S HET begin van een ideale vakantie !
i -:- -■-■■■■■ '-- - -■■ "-■■■" ■ ■-----.-■ - . . ..---■ ~ . - - „ -,-..- ■,■ ~".", —... "-. . i ——I, ■*
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AGENDA
BONAIRE

ï^)LITIE:8000
BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
UNDFILLteLagoen: maandagt/mvrijdag
"an 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00
"ur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00
"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
Uur)
(openingstijden voor lezers)*öensdagvan 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
«ukken 16.30uur.
SERVICECLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
Uons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
nound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.ftotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:°800-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
Pend.

MUZIEKBSLIOTHEEK: voor bezichtiging
Jiervan gelieve contactop te nemen met de
wRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9fiopendop vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
wdag 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 te°incon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
laireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.

j-W: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-6.00 uur en donderdag en vrijdag van°6.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KerkdienstenSintBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
Uur.
Coromotokerk Antriol:
"agelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
Uur
MidovicuskerkRincon:
dagelijks,ookzondag, 19.30 uur.
Klachtenbezorging doorgeven
'an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
"acique 4.

BRUSSEL — Martens is opnieuw
tot formateur benoemd voor de yor-
tt-ing van een nieuwe 5 partijen-
fegering. Daarmee komt een einde
aan de langsteBelgische regerings-
crisis van na de oorlog. Nu gaan de
christendemocraten weer samen-
Verken met de socialisten.

Vervanging Philips enKAS nv

Playa Trading open
KRALENDIJK _

Woensdagavond was de offi-
ciële opening van het winkel-
bedrijf Playa TradingBonai-
re, gevestigdinhetwinkel- en
kantoren- complex van Bo-
naire Trading en Handelmij
Kralendijk. Hoewel dewinkel
in huishoudelijke artikelen,
televisie, koelkasten en keu-
kengarnituur al reeds enige
weken draait, was de over-
gang van de Kaya Grandi
naar hetnieuwe enruime on-
derkomen niet officieel ge-
vierd.

In aanwezigheid van verschil-
lende prominenten uit het be-
drijfsleven,onder wie Hugo Ger-
harts, Bejolha- directeur Hans
van Ham, Aisco directeur Jan
van Gielenen de voorzitters van
de VBB enKvK, respectievelijk
Evert Piar en Aubrey Sealy,
werdhet nieuwebedrijf tendoop
gehouden.

Playa Trading Bonaire is in
feite in de plaats gekomen van
het bedrijf datvroeger operatio-
neelwas onder de naamPhilips

en laterKAS N.V.De manager is

onveranderd dezelfde gebleven
en dat is Gabriel Saleh. De eige-
naarszijn nieuw.Een daarvanis
Frans Goedmakers die onlangs
op Curasao is gepensioneerd en
een ruime markt zag voor een
winkelbedrijf dat zich uitslui-
tend wenst toe te leggen op we-
reldbekende merkartikelen.

Tijdens een hapje en een
drankje legde Goedmakers een
gedeelte van zijn plannen voor
dieongetwijfeld eenbijdrage zul-
lenbetekenen voor de economie
van Bonaire. Ter gelegenheid
van de opening bood het bedrijf
aan deOudenvan Dagen van het
tegenoverliggendeCas diSosie-
go doosjesbonbonsaan. Ditwerd
uiteraard door debejaarden zeer
opprijs gesteld.

MANILA — Het Filipijnse huis
van afgevaardigdennameen wetaan
welke de doodstraf herinvoert voor
zware misdrijven. Dit is een aanvul-
lende maatregel, geziende toename
van hetgeweld.

.■.

Boekenbeurs
met 850.000
kijkers
BUENOS AIRES — De

veertiende Internationale
boekenbeurs in de Argen-
tijnse hoofdstadziter weer
op. In de achttien dagen
dat debeurs duurdezijn er
niet minder dan 850.000
mensen een kijkje komen
nemen.

In voorgaande jarenlag dit
cijfer echter hoger. Dit was
volgens de organisatoren het
gevolg van het feit dater dit-
maal nagenoeg geen scholen
op bezoek zijngeweest. Dit op
zijnbeurt kwam door een we-
kenlange staking in het on-
derwijs. De beurs wordt altijd
gekenmerkt doorhetmassale
bezoek maar ook door de aan-
wezigheid van bekende bui-
tenlandse persoonlijkheden.

TANKER MARSHALL TE LAAT MET BRANDSTOF
HandelmaatschappijBonaire betreurt ontstane situatie

Canberra's bezoek aan Curacao
oorzaak benzinegebrek Bonaire

KRALENDIJK —Juistvoor devrijedagen eindvorige
week bleek het niet mogelijkom op Bonaire benzine te
tanken. In de lokale media werd alsreden vermeld, dat
Bonoil welwat laat was geweestmet hetaanvragen van
de voorraad. De Handels- maatschappij Kralendijk
(HMK) verantwoordelijk voor Bonoil, rapporteert
echter elke maandag aanCuroil op Curacao hoeveel invoorraad is.

Het dagelijkse gebruik van
benzine op Bonaire ligt rond
twaalfduizend liter aldus de me-
dedelingvan deHMK/Bonoilen
debrandstof wordt via dekleine
tanker Marshall naar Bonaire
vervoerd. Dat zou ook gebeurd
moeten zijn op woensdag 27
april. Aangezien echter op dat
moment deCanberraopCurasao
wasen daar—zoalsgebruikelijk
—ookwildetanken, hetgeenmo-
menteel niet meermogelijk is te
Caracasbaai besloot men om de
tanker Marshall in te zetten en
de benzine voor Bonaire, dan

maar in de Canberra te pompen.
Reden diedaarvooropgegeven

werd was het feit dat anders
misschien de Canberra Curasao
niet meer als aanloophaven zou
aandoen. Het een en ander liep
een beetje uit en derhalve arri-
veerde de Marshall pas op 1 mci
op Bonaire waar inmiddels de
voorraad geslonken was tot het
nulpunt. Overigens wasdedirec-
tie van Bonoil op de hoogte van
hetfeit, datdebenzine gingopra-
ken. De media die daarnaar in-
formeerden kregen bij de direc-
tievan de HMK danook een be-

vestigend antwoord. Maar te-
vens een verzoek om er nietover
te schrijven, aangezien dat
mogelijk watpaniek zou veroor-
zaken enzekerniet inhetbelang
van Bonaire was.

NIJPEND
De benzine- situatie was der-

halve welnijpend, maar niet de-
sastreus, aangezien slechts depomp van Kralendijk niet meerkon leveren. Andere pompen
hadden nogbenzine in voorraad.
Met nadruk stelt de directievan
HMK/Bonoil, dathij de situatiewel betreurt, maar verder geen
deel had in de oorzaakdaarvan.

KRALENDIJK- DeFedera-tie Antilliaanse Jeugdzorg
(FAJ) heeft aan hetbuurtcentrum Tera Cora en aan
de directrice van de Watapa-
naschool te Rincon een cheque
overhandigd. Dat gebeurde door
de voorzitter van de FAJ opBo-
naireRichard Pietersz in ge-
zelschapvan NormanEvertsz die
technisch adviseur is van de or-
ganisatie. De cheque die te Tera
Cora werd aangeboden is be-
doeldalsfinanciële steun voorde
noodzakelijkerestauratie van het
sportterrein dat voor het wijk-
centrum is gelegen. De tweede
cheque werd aangeboden aan de
Watapanaschool die daarvoor
een foto- copieapparaat zullen
aanschaffen. Bij defoto's: links

RichardPietersz die(rechts) aan
secretarisFransFranceesvan het
buurtcentrum Tera Cora de che-
que aanbiedt. Ook de twee jonge-
dames van de Watapanaschool
Michilene Winklaar en Gwendo-
lien Saragossaontvangen deche-
que uit handen van Richi Pie-
tersz.

Nieuw bestuur
Gran Chaparal

KRALENDIJK — Tijdens
de vergadering afgelopen
week van de Dominoclub
Gran Chaparal werd een
nieuw bestuur gekozen.

Voorzitter en vice- voorzitter
zijn de heren Enrique Daniel en
Evaristo Leoneta. Eerste en
tweede secretarisR. Josephiaen
E. Josephia. Eerste en tweede
penningmeester H.J. Josephia
en V. Daniel. Commissaris voor
algemene zaken is, P. Carlo en
commissarissen zijn S. Marche-
na en S. Raphaela, S. Marchena
tenslotte isbelast met de public
relation van deDominoclub.

SCHULDIGLIJDEN
Deverklaringvan dekritische

journalistenwerd ondertekend
door journalistenvan de dagbla-
den Hoy en La Tarde en Radio
Nanduty. Daarin staat dat men
niet kan "aanvaarden dat de
strijdkrachten en hun corrupte
kliek presentzullen zijn als me-
de- bouwers aan de ge-
meenschap". Zijdoenjuisthette-
genovergestelde, zij zijn ver-
antwoordelijk voor de ex-
ploitatie, dehonger en het lijden
waarin ons land nu verkeert.

Onze bond en wij als verslag-
gevers onderdaan de gevolgen

van deze anti- democratische
regering welke ook tegen het
volk ingaat en wij geloven dat
het een grote vergissingzou zijn
deeltenemen aan genoemdebij-
eenkomst met de paus.Dan zou-
denweonze principes te schande
maken, als werkers ineen sector
welke al zo hard is gestraft. Wij
kunnen ons niet verzoenen met
hen die ons onderdrukkenen die
ons ontslaan uit ons werk en die
op alle mogelijke manier probe-
ren te voorkomen datonze orga-
nisatie zich inzetten voor dever-
betering van de arbeids- en le-
vens- omstandigheden.

Begin augustus klaar
Politiewacht Rincon kost
driekwart miljoen gulden

KRALENDIJK — Vorige
maand werd de hoogste top
bereikt van de in aanbouw
zijndepolitiewacht teRincon.
Dit project, dat eigenlijk fi-
nancieel wat moeilijk lag,
heefttoch denodigeprioriteit
gekregen, aangezien ook een
wjjk alsRincon zich aanzien-
lijkuitbreidtterwijl dedichts-
bijzijnde wacht in het zeven-
tienkilometer verderop gele-
genKralendijk is gelegen.

Bij het bereiken van het
hoogste punt was er tussen ex-
minister van Justitie ir Don
Martinaen gezaghebber mr Ge-
orge Soliana als hoofd van de
plaatselijke politie danook geen
contradictie in de toespraken te
horen. Beide heren waren het er
over eens, dat hetbesluit van de

regeringom debouw van depoli-
tiewacht door te zetten, op de
goede gronden was genomen.

Onafhankelijke journalistenbond:
Niet naar samenkomst
met paus in Paraguay

ASUNCION_ De vakbond
van journalistenvan Paragu-
ay, welke niet erkend is door
deregering van president ge-
neraal Alfredo Stroessner,
heeft meegedeeldniet aanwe-
zigte zullenzijnbij deontmoe-
ting van paus Johannes Pau-
lus tijdens diens bezoek aan
Paraguay. De paus zal dan
van gedachten wisselen met
allen "die medewerken aan
de opbouw van Paraguay".

De journalisten- organisatie
zegt datmenafzietvan hetbijwo-
nenvandeze samenkomstomdat
men deovertuiging is toegedaan
datook corrupte sectorenvan de
Paraguyaanse gemeenschap
danaanwezigzullenzijn. De ont-
moeting wordt belegd op 17mei.
De paus komt in Paraguay aan
op 16 mei. Het is zijn laatste on-
derdeelvan dereis langsvierLa-
tijns- Amerikaanse landen.

Panama zet CD-
opponent uit

MIAMI—-De Panamese op-
positie- leider IvanRomero is
in Miami aangekomen nadat
hij door Panama was uitge-
wezen.

Romero is secretaris generaal
van de Christen- democratische
(CD) partij van Panama. Vol-
gens deAmerikaanse Immigra-
tiedienst zou Romero voor zijn
uitwijzing zijn geslagen tijdens
zijn detentie. Hij was donderdag
na terugkeer uit de Verenigde
Staten in Panama aangehouden
en in een militaire gevangenis
opgesloten. Toen werd hij mis-
handeld. De Christendemocra-
ten zijneen derbelangrijkste op-
positie-partijen inPanama. Men
doet mee met de Nationale bur-
ger- kruistocht.

AANNEMERS
Op 26 oktober van het vorige

jaar is het werk begonnen, dat
wordt uitgevoerd door het Aan-
nemers- bedrijf Jansen terwijl
Taxabon N.V. hettoezicht heeft.
De electrische installaties wor-
den verzorgd doorElcons terwijl
als adviseur is aangetrokken
Energy & Automation Inc.

Architectvan het gebouw isde
firma ProjectPlanners & Desig-
ners N.V. De kosten die gemoeid
zijn met de bouw van de politie-
wacht te Rincon bedragen
’.750.000,- en daarvoor ontstaat
dan een gebouw dat in op-
pervlakte ongeveer360vierkan-
te meter meet. Daarin zijn dan
ondergebracht het kantoor van
de postcommandant, de kanto-
ren van de administratie, secre-
taresse, surveillance dienst, de
kantine en het theorielokaal, de
toiletten en het archief. Er is in
het gebouw ook een cellen-
complex met een totaal van vier
cellen. Tenslotte een wapenka-

ROME — JohannesPaulus II is
vandaag aan zijn nieuwe Latijnsa-
merikaanse reis begonnen welke 13
dagen gaat duren. Het is zijn 9e be-
zoek aan dit continent en de 37ereis
buiten Italië.

Mereneenpassantenkamer. Op-
levering wordt begin augustus
verwacht.

Vitesse en Juventus samen
aankop voetbal Bonaire

KRALENDIJK — Hoewel
de beide top- ploegen uit de
voetbal- competitie— Vitesse
en Juventus — geen verlies-
punten hebben geleden,
moesten beide ploegen toch
tot tweemaal toe met een ge-
lijkspel genoegennemen.

In hettotale puntenaantal na
vier wedstrijden, betekent dat
duselkslechtszespunten. Op de
derde plaats een wat tegenval-
lend Real Rincon met slechts
vier punten. Hekkesluiter is
Estrellas dat geen enkel punt

heeftbehaald, maarookgeen en-
kele wedstrijd heeft bepaald.

Het grootste aantal toeschou-
wers dat genoteerd werd was
aanwezig bij de wedstrijd Real
Rincon tegen Juventus dat in
een gelijkspel eindigde. Er wa-
ren 625 bezoekers en 114kinde-
ren. Ook dewedstrijd Vitesse te-
gen Real Rincon was goed be-
zocht met 328 groten en 38
kinderen. De wedstrijd eindigde
in een 2-0 overwinning van Vi-
tesse.

De stand momenteel is:
Cresp. Gew. GeL. VfrL Jtoeuxan Pn/~

Vitesse j 4 j 2" I 2 1 0 't 10 JA j 6 1Juven-t-os 4 2 2 0 " 9. 3 p

Real Rincon 4 1 2 1 7 7 4
Vespo ~T"1 1 ' "1 \ 5 1 5 ! 3
Flamingo J> 1 0 f 2 j p _J | 2

puis cc ° 1 m g'TJnn

Bijpaus-bezoek
Peru: deel van
gevangenen strafvermindering
LIMA — De Peruaanse

regering heeft aan meer dan
honderd gevangenen straf-
vermindering verleend in
verband met het bezoek dat
paus JohannesPaulus IIbin-
nenkortaan Peru brengt

Zij zijn gekozen uit ongeveer
tweeduizend gedetineerden in
111 gevangenissen, welke over
heel Peruzijn verspreid. Het ge-
ven van straf-vermindering aan
een dergelijk aantal is voor Peru
een noviteit.

Het gemeente- bestuur heeftbesloten in verband met dit be-zoek een aantal straten op teknappen. HetPeruaanse episco-
paat heeft op zich genomen een
gigantisch muur- mozaiek te
herstellen over een lengte van
driehonderd meter. De muur is
verdeeld in 24 taferelen, welke
elk een departement van Peru
voorstellen. De muur ligt tegen-
over de pauselijke nuntiatuur,
waar de paus te gast is tijdens
zijnbezoek van 54 uur aanPeru.

Textiele vormgeving-expo levert bewijs

Sabaan heeft
oog voor kunst

THE BOTTOM — Dat
'gewone' mensen over on-
bekende creatieve kunnen
beschikken bleek zondag-
middag, 24 april, tijdens
een goed bezochte ex-
positie in het
jeugdcentrum in The
Bottom.

De volwassenen die deel
hadden genomen aan de
avondcursus 'textiel vormge-
ving^ stelden op deze smaak-
vol ingerichte exposite hun
werken ten toon. Het geheel
gafeenoverzicht van diverse
manieren en mogelijkheden
om stof te dessineren (be-
schilderen, bedrukken, be-
spuiten, marmeren, afbinden
en verven, linoleumdruk).

Opvallend verrassend wa-
ren de resultaten van het

'marmeren', een eenvoudige
techniek, waarbij destofvoor-
zichtig op een waterop-
pervlak met olieverf wordt
gelegd. In verband met de
enorme belangstelling voor
deze avondcursus, zal de cur-
sus nog een keer worden her-
haald.

De affiches, welke de ex-
positie aankondigden, waren
werkelijke kunstwerken en
vervaardigd door de beide
cursusleidsters. Deze affiches
bleken zo in trek bij enkele
'kunstminnende' Sabanen
dat ze reeds een dag vóór de
aanvang van de tentoonstel-
ling werden 'ontvreemd. Dit
ontlokte één van de leidsters
deuitspraak: "Ikwist wel dat
Sabanen oog voor kunst
hebben!"

NUANTILLEANRATE /^SSO
OP BONAIRE / -^jTA

CARABEIABUNGALOWS/ \?*_\_jP)
BUDDYDIVE RESORT \ **P J
Vanaff. 65.- +room tax. perbung.per nacht.
Tel.: 8065.Redelijke duikprijzen. f

"j/Tflaminqo\
«BEACH

1 \ HOTEL ftf CASINO /

Has vacanciesfor thefollowing positions:- SOCIAL HOST OR HOSTESS
Requirements: Mavoeducation.Must beabletospeakEnglish, Spa-

nish andDutch.
Driver's licenserequired.
Outgoing personality for handlingtourists.

-COOLTECHNICIAN
Requirements: Experience with: Walk-in coolers/Freezers

Airco's/Splltunitairco's
Ice machines, etc.

Must beable toworkon his own initiative.

- EXECUTIVE CHEF REQUIRED
FOR 4 - STAR RESORT HOTEL

Requirements: Advanced CulinaryEducation.
Management experience for fully staffed kitchen
Minimum 8years experience aschef.
Mustbeabletocoordinateandsupervisepersonnel,
quality control, inventories, menu's, food cost,
maintenance, sanitation.

Applicants shouldapplyin person at theFlamingo BeachResortatperson-
nel Manager'soffice between 9:00a.vi. - 5:00p.m.

KRALENDIJK -Een eigen
politiewacht te Rincon werd al
geruime tijd als een bittere nood-
zaakgevoeld.Derealisatie zalon-
getwijfeld weer denodigerust ge-
ven in de wijk Rincon, waar niet
opvallend veel problemen zijn,
maar waar debouw van de nieu-
we politiewacht ook gezien moet
worden alspreventieve maatre-
gel voor het geen in de toekomst
misschien zou kunnen komen.
Bij de foto: depolitiewacht die
over drie maandenklaar zal zijn
voor gebruik.
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THE THREE ACES
High level music from
the sixties and the
eighties.
No entrance-fee.

Seru di Domi
Otrabanda

El 'Centro de Informacion'
de Negocios en MIAMI

Ofrece los siguientes servicios
para:

IMPORTADORES -EXPORTADORES
COMERCIANTES-FABRICANTES-

TURISTASAntes de hscer sus negocios ocompras,
Vlsllenos primero en el Downtown MIAMI

100,000contactos dlrectos con
importadores-expor.adores de USA

e Tenemos sistema compulariiadode intormeclon.

" Seccionde lollelos comerciales,
induslrieles y labricantee GRATIS.

" Servicio deFAX y TEIF.pan teclblt inmediau
informacion de cases comercieles que
venden los productos que Ud. necesita.

" El 'Centra deinlormacion' puede representar
sus productos enUSA. si Ud. eipona.

e Servicio deenvio deinlormacion a Ud.porcorreo.
e Tambien Ud. puedeobtenerla TARJETA

DE DESCUENTO. para sus compras en MIAMI
(Ud. puedeahorrar mucho dineroen sus compras

'Int'l Export Computer
Informacion Center.

115 S.E. 3 AYE. MIAMI Fl. 33131.
TELF. (305) 358-7533

STATEN VAN DE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
OPENBARE

VERGADERING
van de

STATEN VANDE
NEDERLANDSEANTILLEN

op MAANDAG, 9 mei 1988, des
morgens om 10.00uur.
TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN:

1. Ingekomen stukken.
2. Het opmaken van de voor-

drachten voor het voorzitter-
en het ondervoorzitterschap
der Staten van de Neder-
landse Antillen voor de zit-
ting 1988-1989.

3. Sluiting van de zitting 1987-
-1988 derStatenvan deNeder-
landse Antillen namens Z.E.
deGouverneur van deNeder-
landseAntillen.

De Griffier,
mr. C.M. Grüning.

TEHUUR

LUXE VACANTIE
BUNGALOWS

fully-equipped 4-6 per
periode: 22 mei-18 juli
(minimaal -14 dagen.)
CARIBBEAN VACATION

HOME N.V.
Tel.: 615636- na 18.00 uur.I J

f De lekkerste

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

/TZ~~~A__sr~ C\ Ikben
mewl sS? |( «"»teriH«eerdl WrfeennMrt_____^^

Finelines.
Custom
Mini-Blinds
" Slim 1" aluminum slats

" Available in 72 designer colors.

" Proven Graber quality

" Precise control of light and view.

" Decorative energy saver
" Versatile, practical, durable.

Tijdelijk
35%| Korting I

STATENVAN DE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
OPENBARE

VERGADERING
van de

STATEN VANDE
NEDERLANDSEANTILLEN

op DINSDAG, 10 mei 1988, des
morgensom 09.00 uur.
TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN:

Opening van de zitting 1988-
-1989 namens Z.E. de Gouver-
neur van de Nederlandse An-
tillen.

De Griffier,
mr. C.M. Grüning.

TEKOOP OPKORAAL PARTIR ■ KAVEL 19
Sleutelklare woning, 2 slaapkamers, op 730 m 2ei-
gendomsterrein.
Prijs: ’. 80.000.- totaal.
Opleverbaar 1 september aanstaande.

[_~D
<—' JbTABILAmv.1-! Tel.: 84670.
BOUWORGANISATIE

INTERNATIONAL TRADE CENTER CURACAO.
TE HUUR GEVRAAGD

T.B.V. HAAR ALGEMEEN DIREKTEUR
REPRESENTATIEF

ONGEMEUBILEERD WOONHUIS
Aanbiedingen: tel. 624433 tijdens kantooruren.

Het bestuurvan de
StichtingProtestants Nijverheids

Onderwijs te Curacao
vraagt voor haarKoningin Juliana Huishoudschool:

LERARES:
a) naaldvakken (invalster voor ± 2 maanden)
b) handenarbeid invaller(ster) voor ± 2 maanden
Specifiekeeisen:
funktie a) bij voorkeur in het bezitvan Na akte
funktieb) L.O. handenarbeid
Combinatie van beide vakken is ook mogelijk.
Algemene eis:
—bij voorkeur ervaringbij het voortgezet onderwijs.
Sollicitaties metuitgebreide curriculum vitae en telefoonnummer sturen
naar het bestuurvoornoemd, P.0.8. 3555, alhier, vodf 25 mei 1988.

Inlichtingen:— mevrouw J.A. Merkies, direktrice, tel.: 612019— mevrouw S.V. Wiel, onderwijsfunktionaris, tel.: 78178/74

\ Fort J
Waakzaamheid

te
Seru di Dömi

J Otrabanda 'v . J

<§>TISCES*% I
j SeafoodRestaurant & Bar // Caracasbaaiweg 476 -Te1.: 672181 [
ÏÊkMEË^ Het hpsfp ir% X
jgjpjT voor Moeder

f^ HETMARIAIMMACULATALYCEUM
PRESENTEERT
haar: Meisjeskoor

MUSiC INTEGRATIONAMD LOVE
0.1.v.

RAMON L. WILLIAMS
Centro Pro Arte 13+14 mei 8:30p.m.
Kaarten a ’ 12 50
Zondagmiddag 15 mei Matinee voorstelling 4:00 p.m.
Kaartene/. 10.-

Uitgevoerd worden:
Semi-klassieke werken, popmuziek, spirituals,
volksmuziek uit verschillende landen en Antilliaanse
muziek.
Kaarten verkrijgbaar bij:
Mensing's Caminada, Boekhandel Salas - Centro Pro
Arte - administratie M.I.L. en dekoorleden.

11111 l Wiekomt mij ophalen? 1
WÊÈ Ikwacht op U in het I
||||| dierensasiel Parera. I

DANK
Aan allebezorgde leden van

ONDERLINGE HULP
die mij hun steun hebben gegeven, gedurende devergadering van Maandag j.1., in Hotel
Stelaris. Aan de leden, diezich nog steeds afvragen, of zij moeten doorgaan met betalen,
delen wij mede, dateenieder voorzichzelf hierover moetbeslissen. Wel moetmen erreke-
ning mee houden, datOnderlingeHulp Ned., geenVestigingsvergunning meerheeft.
Voor verdere inlichtingen, kunt U zich wenden tot de onlangs geïnstalleerde Kommissie.

Casey Welvaart.

UITNODIGING
In het kader van de DR. "BOY" WINKEL-lezingencyclus organiseert de
UNA in samenwerking met de Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de
Dep. Salü Mental (voorheen afdeling Geestelijke Volksgezondheid)en de
Nederlands Antilliaanse Stichting voor Hoger Klinisch Onderwijs
(NASHKO) een lezing dieverzorgd zal worden door

PROF. DR. B.P.R. GERSONS
(hoogleraar ambulante en sociale psychiatrie aan de

Rijksuniversiteit Utrecht in Nederland)
op maandagavond 9 mei, getiteld

"SOCIALE PSYCHIATRIE:
dewisselwerking tussen psychiatrie en samenleving"

Plaats : Aula-UNA
Datum : 9 mei 1988
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij.

m^

De President-curator UNA
Drs. L.B. van der Veen. \O/ | [In

Universidat Nashonal djA_aJ

Universiteit vande Nederlandse Antillen
University of the Netherlands Antilles
Universidad de lasAntilias Neerlandesas

V J
EXECUTORIALE VERKOOP

Op woensdag, de 11 de mei 1988, des voormiddags te 09.30 uur
zal ten overstaan van de ondergetekende deurwaarder worden
overgegaan tot de executoriale verkoop van:
1. de opstallen van een clubgebouw, staande op een

oppervlakte van ongeveer 980m2 gelegen aan de
Ecuadorweg No. 63, plaatselijk bekend als "COPA
CABANA";

2. de inboedel zich bevindende invoormeld opstallen
waaronder stoelen, tafels, bottlecoolers, e.d.

Vorenbedoelde opstallen en goederen zijn te bezichtigen vanaf
één uurvóór deverkoopen wordenverkocht bij opbod tegengere-
debetaling.

De deurwaarder
R.C. Ersilia.

Servisio di Informashon di
Gobièrnu Sentral

TAPRESENTA
Minister-President di Antias,

Sr. Don F. Martina
densu

DISKURSO Dl DESPEDIDA
den kual lo e duna vn
RESUMEN Dl SU PERIODO Dl GOBERNASHON

Transmishon : via TeleCuracao i Emisoranan lokal
Fecha : Djadumingu, Bdi Mei 1988
Ora : 20.30'0r(mitar di nuebe)

*—~m—*—~^—~*——>—*—*— *—*—*Ê——mÊ—mmmmmmÊÊÊÊÊ—}m*.-**tmm——mm—M-—

r~ r^dePrestobusfK

Voor alle onderhoudswerken
aan Uw huis, kantoor, etc. etc.

0.a.: Timmerwerken, lood-
gieterswerken, electra-
werken.

Voor een afspraak tel. 674771
fax. 676951

___________________________________________________________________________________________________■

ALM maakt haar
non-stop vluchten naar
en van Miami bekend.

ledere maandag en donderdag: 4
LM 975 vertrek Curasao 09.35 (direkt)

aankomst Miami 12.30 j

LM 976 vertek Miami 14.00 (direkt)
aankomst Aruba 16.40
vertrek Aruba 17.10
aankomst Curacao 17.35

ledere zondag:
LM 975 vertrek Curacao 08.45

aankomst Aruba 09.10 [;
vertrek Aruba 09.40 (direkt)
aankomst Miami 12.30

LM 976 vertrek Miami 14.00 (direkt) i,
aankomst Aruba 16.40
vertrek Aruba 17.10
aankomst Curacao 17.35 e

Op alle vluchten gratis drank. Denk aan ons .
''Bonus TicketProgram. *———————————— —
V

Voor meer informatie .
gelieve contact op te jh■ ■■A
nemen met uw _U_W<_t WL—. l l^__^____L
reisagent of de
] j 1

"" -I
OPENBARE VERKOPING ;
j

Op 24 mei 1988, des morgens om 10.00uur,zal tenoverstaanvan
één van de notarissenvan hetkantoorSMEETS &THESSELING,
of dienswaarnemer, te hunnenkantore aan deEmancipatie Bou-
levard 18, in hetopenbaar wordenverkocht krachtens onherroe-
pelijkevolmachtex artikel 1203van hetBurgerlijkWetboek van de
NederlandseAntillen:
I

een perceel grond, gelegen op Bonaire, ter grootte van
695 m2, kadastraal bekend als Afdeling 4, Sectie D,
nummer340, met hetdaarop gebouwde huisen garage
plaatselijk bekend als Kaya Jan N.E. Craane (Kachi)
nummer 42 (voorheen: Bernhardweg) en al hetgeen
verder daartoe door aard, bestemming of natrekking
behoort.

De veilingcondities liggen vanaf 8dagenvóór deveilingter inzage
ten voornoemde kantore van Smeets& Thesseling. Deze condi-
ties houden ondermeer in de bepaling, dat van iedere bieder ge-
vorderd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn boden verdere
verplichtingen, een bankgarantie of anderezekerheid stelt.
De executantbehoudt zich hetrecht voor deveilinguitte stellenen
op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te
noemen. *

SMEETS &THESSELING
Notarissen
Emancipatie Boulevard 18
Alhier.
Te1.:74222/78222.

—*

MxxVertical Blinds

§ GEWELDIGESELEKTIE IN VOORRAADVAN II f """"Vk" I
g P.V.C., ALUMINIUM, VERSCHILLENDE ''-Si ' Kom langs met deze COUPON \ C
ö STOFFEN EN MATERIALEN IN ALLE KLEU- I 11 I ! en U ontvangt 30% korting ILB
8 REN VOOR ELK INTERIEUR. 1 L S. 8

§ _____________ * Open op een kier of gesloten, ~ 11111 <

§ , /CDT|^A| D| |N|nc LOKAAL GEFABRICEERD III^yERTICAL BL Do Grobec dus snelle aflevering
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