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* Page komt met slagvaardig be-
leid p.3

* PNP-ers blunderen in ei-
landsraad p.3

* flir Holland wil KIM-monopolie
doorbreken p.ll

* SUBT met minimale score ge-
wonnen p.14

* Californiëdedupevanheteigen
succes p.ó

* Verbod Fokkervlucht p. 15

<_
/7 Everts en

Abraham:
zo groen
als gras!AMIGOERUBEN PAGE

.geen rapporten.

Nieuws in veglvlucht
p JERUZALEM — Een 20- jarige
r^estijn werd doodgeschotenbij He-
*onop de Ie dagvan het bezoek van
S$-Buitenland- ministerShultz aan
J*t Midden Oosten op zijn nieuwe
?6des- missie. Het leger grendelde
»*t dorp Shuyukh op de westelijke
<*daan-oever afnadatkolonistener

een Palestijn hadden dood-jkschotenen een hadden verwond.
p politie zegt de zaak te onderzoe-
J*n. De Nederlandse premier Lub-
**B gaat medio juliop bezoek in Is-rael.

*****. PRETORIA—Bij eenbomexplosie
," de voorstad Roodepoort van Jo-
hannesburg zijn 4 doden(3 zwarten,

blanke) gevallen en 19 gewonden
Jjft wie 8 ernstig. De bom was ver-regen ineen vuilnisvatopeen druk-
j;estraat bij een bank- gebouw. Het
*fts de zwaarste aanslag sinds
'laart, toen er 3 dodenvielenbij een
**nslag waarvoor niemand de ver-
i heeftopgeëist, hl

Roodepoort dreigt een arbeids-
over een nieuwe arbeidswet.

WASHINGTON — Hoewel er een
*kere mate van vooruitgang is op
Jknsenrechten-gebiedin deSUwor-'en dezetoch nogop groteschaal ge-
Sponden, aldus een onderzoek door

zaken in Washington.
,°oral etnischeen godsdienstige dis-

senten zijn daarvan het slachtof-er- Het rapport verscheen bij Rea-
*ös terugkeer van zijnSU- bezoek.

*****JfAYRUT— AMAL- leider minis-
I /?* _rri vanLibanon heeft zijnmili-

'os (pro Syrië) ontbonden ivm de re-
mote reeks militaire nederlagen te-
ten Hezbollah (pro Iran). Men sluit
'fe kantoren in Bayrut en deBeka-
'allei en trekt zich politiek en mili-
*ir terug naar zuidLibanon., MONTREAL — Artsen tegen

begint een campagne
% de volgende VS- president te
?°ordringen van de noodzaak metdeJU een akkoord te sluiten over het
olledigverbieden vankernproeven,

hetcongres van deze vereniging. elkein 85 deNobelprijsvoor devre-
-7 Wonnamen 2000artsen uit61 lan-
"*deel.
e GENEVE — Iran en Iraq krijgen
)*?rme hoeveelheden wapens uit
."idafrika, aldus InternationalDe-pose review datdaartoe betrouwba-' bronnen aanhaalt. Het gaat om
Stieren,houwitzers en munitie.

*****
j&RUSSEL — Congo's ambassa-
rlr inBrussel Gambouelezei datal-

contracten voor het dumpen van
!^al vervalsingenzijn. Indezezwen-j' zijn 5 mensen aangehouden, on-
fj 1, wie de directeur Buitenlandse
i*ndel. Congo is nietuit op dergelij-
* akkoorden, hoe lucratief die ook

zijn.
*****v AMSTERDAM—Dedollardaalde

J'idag op de Europese wissel-
I lakten. In Amsterdam sloothij op
/W6O guldentegen 1,9410 donder-
||*B- Hij reageerde nauwelijksop de. .odedelingdathetaantalwerklozen
r Percentage van de VS- beroeps-
!j*volking toenam met 0,2 % tot 5,6
."Dit wasookverwacht. DeDow Jo-
£s index in Wall Street daaldevrij-
de met 18,86punten tot 2071,31.

*****
V Middelburg—De belangrijke
(£■ onderscheidingRoosevels four
JJ^doom awards zijn in Middelburg
gereiktaan Helmut Schmidt, die
e eersteWestduitse isdiehemkrijgt
A Wel wegens zijn inzet voor devre-.. jEllen Johnson Sirleaf, ex-
(T'nisterFinancien vanLiberia(fre-

of speech), TeddyKoliek, burge-
meester van Jeruzalem( freedom of[e0en de Deen Halfdan Mah-
A> directeur van de Wereld- ge-. "dheids- organsiatie (freedom of
A^t).Aanwezigwaren prinsesJuli-

en prinsBernhard.
*****.NEWDELHI—Eenaantal gebou-

I, Mie deGoudentempel, hetSikh-
j "igdom in Amritsar, Punjab, om-
j*enzullenwordenafgebroken.Dit
jr eventuele bezetting door separa-J'ische Sihks te voorkomen. De

duurteen halfjaar.
*****- Dedemissio-

[j*^e Deense premier Schluter gaat
een centrum- rechts kabi-

v' vormen. De formatie duurdebij-
-8,, weken. Bij de door hem uitge-geven vervroegde verkiezingen
p*ef het zeteltal van de coalitie-
Koers gelijk; men is een minder-'d inhetparlement.

*****bSTOCKHOLM - Het Zweeds
(v jffors- onderzoekings- instituut

vrijdag dat men donderdag
D l*Oüsche signalenopvingvan een

VS- kernproefmeteen
van 5,5op deRichter- schaal.

*****

BEZINNING
Daarbij werden inheel Colom-

bia gedurendetien minuten alle
activiteiten onderbroken voor
een momentvanbezinning. Fun-
gerend president, minister Ce-
sar Gaviria, liet in een
boodschap weten dat de Colom-
bianen als een massa hebben la-
tenweten datzij GomezHurtado
zo snelmogelijk weerinhun mid-
denwillen zien

Een dochter van de ontvoerde
politicus en kranteman, Maria
Mercedes Gomez, zei voor dera-
diodat deColombianennog nim-
mer zo duidelijk hun afschuw
van de terreur hebben getoond
als deze keer. Het was volgens
haar een massale betoging voor
vrede in Colombia en een afwij-
zing van ontvoeringen en van
hetgebrek aan vrijheid. Zij deed
een klemmend beroep om alle
mensen die in Colombia ont-
voerd zijn zoals haar vader weer
in vrijheid te stellen.

Voor dewoning van defamilie
Gomez Hurtado werd een spon-
tane demonstratie gehouden

van solidariteit, waaraan zon
duizend mensen deelnamen. De
familie had eerder laten weten
dat er nog geen enkel verzoek of
eis is binnengekomen van de
eventuele ontvoerders vanAlva-
ro Gomez Hurtado. Dit heeft de
onzekerheid over de ontvoerde
politicus nog doen toenemen
waarbij velen vrezen dat hij in-
derdaad is overleden als gevolg
van de kogel- wonden welke hij
opliep bij zijn ontvoering na de
zondagsekerkgang in zijn paro-
chiekerkop 29 mei.

Op de dagvan het nationale
protest lanceerde het linkse ver-
zet een aantal gewelddadige ac-
ties. Zo werden er twaalf dyna-
miet- ladingen aangebracht bij
denationale oliepijp- leiding, bij
hoogspannings- masten van de
stroom- voorziening enbruggen.
Aan de olietransport- leiding
werd opvijfplaatsen schadeaan-
gericht. Ook vijf electriciteits-
masten waren het mikpunt van
een dergelijke aanslag. Tenslot-
te werden twee bruggen op
hoofd- verkeerswegen vernield.
Dit laatste hadals gevolgdat de
bevoorrading voor het departe-
mentNortedeSantandervertra-
ging opliep. Dit departement
grenstaan Venezuela.

NATIONAALKABINET
Bij hetbestuurvan deLiberale

(regerings)partij is menvan me-
ning dat de situatie in het land
van een dergelijkeernst isdater
een kabinet van Nationale red-
dingmoet worden gevormd.Men
vindt datpresident VirgilioBar-
cozijnbuitenlandse reis moeton-
derbreken. De president heeft
dit inmiddels gedaan en keerde

vervroegdterug uit Italië.
De oppositie had de hele weekal aangedrongen op terugkeer

van de president maar Barcodeed dit af als politiek spel "omeenbelangrijke reiswelke ik aanhet maken ben te doorkruisen".
Nu er ookvanuitzijn eigenLibe-rale partij geluiden naar bovenkwamen over een nieuwepolitie-
ke aanpak van de gewelds- pro-blematiek heeft Barco besloten
zijn reis te_nderbreken.

Het laatste deel daarvan was
een bezoek aai^de Verenigde
Staten en in het bijzonder aan
zijn Amerikaanse collega Ro-nald Reagen. Rond dit Ameri-kaanse onderdeel van dereis was
een grootscheepse publiciteits-campagne opgezet waaruit
moest blijken datColombia zich
ten zeerste inzet voor debestrij-
ding van de drugs- handel, iets
waarover velen in Amerika eenandere mening hebben.

ZWARE KLAP
Bij een treffen tussen het Co-

lombiaanse legeren de guerrilla
op hetplatteland in deomgeving
van de gemeente San Pedro de
Uraba zijn tientallen doden ge-
vallen. Aan dekant van de guer-
rilla zelfs mogelijk zestig man.

De gevechten werden verschil-
lende dagen achtereen gevoerd.
Het is een van dezwaarste klap-
pen welke het leger het verzet
heeft uitgedeeld.

Bij het verzet was er sprake
van een gecombineerde eenheid
van manschappen van het
Volks- bevrijdings- legerEPL
welke Maoistisch is georiën-
teerd en de Gewapende revoluti-
onaire strijdkrachten van Co-
lombia (FARC) welke meer Sov-
jetrussisch is georiënteerd. Vol-
gens het dagblad El Mundo ver-
raste het leger een eenheid vanzon vierhonderd guerrilla- strij-
ders van EPL en FARC tijdens
een bijeenkomst over het coör-
dineren van de verzets- acties.
Deze guerrilla- conferentie werd
gehouden in dé omgeving van
San Pedro de Uraba op zon 250
km van Medellin in hetnoorden
van Colombia. Bij de gevechten
diedaarop volgden zij ervolgens
El Mundo zestig verzets- strij-
dersomgekomen.

Volgens NSS-enquête voor TROS:

CDA verliest acht zetels,
winst voor PvdA en D66

HILVERSUM — Fors verlies voor hetCDA levert derege-
rings- coalitiemet deVVDineenpeilingeenminderheid opvan
72zetels (tegen 81 nu).De Christen-democraten moetener van
hun huidige 54 zetels liefst acht prijs geven. De VVD komt
enigszins terug met 26 zetels (nu 27). De PvdA is de absolute
koploper met 53 zetels (een winst).D-66 zit tevens in de lift en
zou bij verkiezingen nu drie zetels winnen en uitkomen op
twaalf.

Deze cijfers presenteerde het onderzoeksbureau NSS zaterdag
voor de TROS-radio. De achteruitgangvan het CDA vergelekenmet
de uitslagvan deKamerverkiezingen van 1986 isbegin maart inge-
zet. Sindsdien schommelt departij rond de46 zetels. Medio april be-
gon het herstel van deVVD na flinke klappen in eerdere steekproe-
ven. De PvdA isin depeilingen vrij constant: meteenpercentage van
34,5 goed voor 53 zetels.

COMFORTABEL
D-66 zit met eenwinst van driezetels comfortabel ineen stijgende

lijn sinds de negenzetelsvan 1986. OokKlein links magzich verheu-
genineen groterepopulariteit. Opvallendin deenquête is derentree
van deCPN, diena in 1986 tezijn weggevaagd, numeteen vertegen-
woordigerterugzoukomen. PPR (nu 2)en PSP(1)zoudener iedereen
bij krijgen. In hetkamp vanKleinrechts is erzetelwinstvoor SGP(nu
3) en GPV (1). De RPF blijft staan op één zetel.

Wegens uitblijven van bewijzen

Ook onderzoek in Quo
Vadis-zaak gesloten

ORANJESTAD — Uit een
gesprek, dat de Amigoe gis-
termiddag had met Officier
van Justitie Van Wijland
blijkt, dathet onderzoek in de
zaak van Jantchi Arends/
'Quo Vadis'- programma ter
zake van uitlatingen, dat het
politiekorps corrupt zou zijn,
gesloten is.

De officierkreeg een briefvan
derechter- comnissaris waarbij
deze de stukkenterugstuurde en
het onderzoek als beëindigd be-
schouwde, omdat het verhoor

van Arends niets opgeleverd
heeft. Hij heeft op geen enkele
wijze kunnen waar maken, dat
er sprake zou zijn van ook maar
enige vorm van corruptie onder
hetkorps en de leiding hiervan.

DEZELFDE WEG
Deze zaak ging hierdoor de-

zelfde weg als die van de SEPA-
voorzitter Wolff, die op geen en-
kele wijze zijn beschuldigingen
waarkonmaken, dater opAruba
25.000 kilo cocaïne zou liggen,
datzakenlieden hieraan dik zou-
denverdienen.

ROME —ltaliëis bereidde 72 VS-
F- 16' s die uit Spanje moeten ver-dwijnen inRome onder te brengen
binnen een tijdsbestekvan3 jaar.Zij
gaan waarschijnlijk naar eenluchtmacht- basis in het zuidoosten
van Italië.

PRESIDENT BARCO VERVROEGD TERUGGEKEERD
Bij veldslag tussen leger en guerrilla tientallen doden

Colombia protesteert massaal tegen geweld
BOGOTA — Opmassale wijzeheeft de Colombiaansebevol-

king zijn afkeuring gedemonstreerd voor het geweld in de
vorm ondermeervan ontvoeringen.Desondanks neemthetge-
weld nietaf maar is er eerder sprake van een toename. Inver-
band daarmee heeft president Virgilio Barco zijn internatio-
nalereis afgebroken en is teruggekeerd naarColombia.Bij een
treffen tussen leger en guerrillazijn enigetientallen doden ge-
vallen. Erwordtzelfs gesprokenoverzestig doden aan dekant
van hetverzet.

Miljoenen Colombianen heb-
ben op allerlei manieren uiting
gegeven aan hun gevoelens van
afgrijzen van het ontvoeren van
de Conservatieve leider Alvaro
Gomez Hurtado van wie de
laatste dagen niets meer is ver-
nomen. Dit protest uitte zich in
het claxonerenvan auto's, in het
voeren van witte vlaggen, het
hijsen van de nationale vlag en
het massaal zingen van het Co-
lombiaanse volkslied bij mani-
festaties welke allerwege in het
land werden gehouden rond elf
uur in de morgen.

ZUIVERINGSOPERATIE
Kolonel Eduardo Arevalo van

deafdeling Voorlichting;van het
ministerie van Defensie in Bogo-
ta zei dat men tot donderdag 21
stoffelijke resten had geborgen

van guerrilla- strijders en ook
had men er nog vier gelokali-
seerd. Aan dekant van het leger
waren acht doden gevallen, on-
der wie een burger- chauffeur.
De woordvoerderbevestigde dat
het mogelijk is dat er in het
strijd- gebied nog meer stoffelij-
ke resten liggen. De troepenzijn
met een zuiverings- operatie be-
gonnenwaarbij men ookuitkijkt
naar eventuelemassagraven.

De gouverneurvan het depar-
tement van Antioquia, Fernan-
doPaneso, hadook begrepen dat
ereen groot aantal doden wasge-
vallen bij de gevechten aan de
kant van het verzet. "Het is
echtermoeilijkeen exactcijfer te
noemen, omdat er mogelijk ook
doden zijn begraven in debossen
en op afgelegen plaatsen. Vol-
gens hem waren in deomgeving
van SanPedro deUrabaenige co-
lonnes guerrilla- strijders bijeen
gekomenomdat zij uitanderege-
bieden verdreven waren.

BRUSSEL—Belgieroeptperljuli
zijn bevoorradings- schip Zinnia te-
rugmaar handhaaftzijn mijnenjager
Crocus tot heteindevan het jaarin de
Golf. Bij het mijnenvegen daar wer-
ken Nederland en België samen.

jarigeVoorzestien

206 jaar
gevangenis

LEWISTOWN — De zes-
tienjarige scholier Kristo-
fer Hans is tot 206 jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld
in hetAmerikaanse Lewis-
town.

Twee jaargeleden heeft hij
zijn lerares Frans dood-
geschoten omdat deze hem
een te laag punt had gegeven.
De consequentievan dat lage
cijfer was dat hij bij zijn moe-
derweg moest om bij zijn va-
der te gaan wonen. Dat was
namelijk deafspraak geweest
tussen de ouders toen zij
scheidden. Bij zijn wraakac-
tie heeft de toen veertienjari-
ge jongen ook het hoofd der
schoolverwond entweemede-
leerlingen.

President Colombia
bezoekt Italië

ROME —Vooreen bezoek van
twee dagen kwam in Rome aan
president VirgilioBarco van Co-
lombia. Hij werd door paus Jo-
hannes Paulus II in audiëntie
ontvangen evenals door presi-
dentFrancesco Cossigavan Ita-
lië. Vervolgens reisde hij door
naar Washington voor een ont-
moeting met president Ronald
Reagan.

Zoeken overlevenden gaat door
Zes kompels gered uit

Westduitse mijn
BORKEN — Red-

dingswerkers hebben van-
morgen in het Westduitse
Borken, waar woensdag
door een reeks explosies
een mijnramp gebeurde,
zes kompels levend gevon-
den. De mijnwerkers, die
het goed maken, hebben
het ongeluk overleefd
dankzij een opeenhoping
van zuurstof in eengangop
honderd meter diepte, die
door explosies werd afge-
sloten van de hoofd-
schacht, zo maakte de lei-
der van de reddingsploeg
bekend.

Tot nog toe werd aangeno-
men, dat alle57 mijnwerkers,
die ondergronds in de bruin-
koolmijn aan het werkwaren
toen zich een reeks explosies
voordeden, waren omgeko-
men. De lijken van 36
slachtoffers zijngeborgen. De
ontdekking van dezes overle-
venden heeft de hoop op nog
meer overlevenden doen stij-
gen. De reddingswerkers zet-
ten hun werk voort.

De overlevenden wisten
door klopsignalen de aan-
dacht van de reddingswer-
kers te trekken, zo zei de mi-
nister van Binnenlandse Za-
ken van dedeelstaat Hessen.
Het gaat om vijf Westduitse
eneen Turksemijnwerker.Er
worden nog vijftien kompels
vermist. Debedrijfsleidervan
de mijn, Erwin Braun, zei
vrijdag, dat het zoeken naar
de vermiste mijnwerkers nog
wel enkele dagen kon duren,
omdat dereddingswerkers
last hebben van giftige
koolmonoxyde- dampen en
puin in de ingestorte
mijnschachten.

Preussenelektra denkt er
sterkover de mijn en een na-
bijgelegen elektrische
centrale te sluiten, zo zeiden
vrijdag plaatselijke bestuur-
ders. Preussenelektra brengt
de meeste belastingscenten
in het laatje van Borken en is
de belangrijkste werkgever
van hetdorp, datveertiendui-
zend inwonerstelt.

Bij vliegtuigramp

Generaals
omgekomen
in Ecuador

QUITO —By een vliegtuig-
ongeluk is de commandant
van de Ec ____oraanse
luchtmacht, generaal Angel
Flores, om het leven geko-
men. Hetzelfde lot trof nog
twee andere generaals. Er
kwamen daarbij elf militai-
ren om.

Hetongeluk met dejetvan het
luchtmacht- commando is in de
nachtvan vrijdagopzaterdag ge-
beurd. Tijdensregenachtig weer
stortte het vliegtuig op een
woonwijk neer van de hoofdstad
Quito. Er zijn geen slachtoffers
onder de burgers gevallen. Het
vliegtuig was onderweg van de
luchtmacht- basis van Guaya-
quil naar de basis bij de hoofd-
stad. Het is niet bekend wat de
oorzaak van het ongeluk is.

Behalve generaalFloreszaten
er nogtwee generaalsinhettoes-
tel, namelijkRaul Cousinen Ga-
lo Coronel. Verder waren aan
boord drie luitenant- kolonels,
één majoor, twee kapiteins en
één korporaal. Bij het ongeluk
kwam eveneens om het leven de
Israëlische luchtmacht- attaché
TenShoa.

WILLEMSTAD — Gisteren
presenteerde de ALM haar
nieuwste vlootaanwinst, deFok-
ker Friendship typeF-227aan de
media. Nadat ALM-directie in
het hoofdkantoorophet vliegveld
uitgebreid informatie had gege-
ven over deF-227, vloogeen Bel-
gische bemanning de vertegen-
woordigers van de media uit
ArubaenBonaire naardeKonin-
ginBeatrixLuchthaven, waarde
Arubaanse persmensen uitstap-
ten. Daarnakeerde deF-227weer
naar Curagao terug.

De F-227 die ter vervanging
van de Twin Otters is aange-
schaft, vormt een aanzienlijke
verbetering. Niet alleen heeft de
passagier meer beenruimte, ookde luchtkoeling verschaft de
luchtreiziger meer comfort. Deze
ontbrak bij de Twin Otter. On-danksdeaanwezige air- conditi-
oning in deF-227 bleek deze niet
geheel te voldoen: van koeling
was slechts in beperkte mate
sprake. Het tweedehands toestel,
dat aan 40 passagiers plaats
biedt heeft 2,5 miljoen dollarge-
kost.HettweedeF-227toestel dat
deALM heeftgekocht, wordt vol-
gende week verwacht.

Foto: De verzamelde vertegen-
woordigers van demediavoor het
FokkerFriendship vliegtuig.



MENSEN

Toen de Duitse munteenheid
vlak na de tweede wereldoorlog
werd ingevoerd hadniemandhet
vermoeden dat de MARK van-
daag de dag een van de sterkste
munt- eenheden zou zijn. Onge-
veer veertig jaargeleden hadden
Amerikaanse en Duitse econo-
mische experts in een barrak er-
gensinKassei (West- Duitsland)
de waarde van de Mark vastges-
teld en sindsdien is de munt geg-
roeid tot ongekende 'grootte.

Voor het eerst is een West- Duit-
ser zijn RIJBEWIJS kwijtge-
raakt omdat hij zich schuldig
had gemaakt aan wreedheid te-
genoverdieren. Metopzet had hij
drie eendjes doodgereden. De
man, wiens naam niet is vrijge-
geven, is 63 jaar.De politie -man
in B. ïladbach die hem
op de bon sliisperde, zegt in depo-
pulaire krant Bild: "Hij heeft
met zijn auto een misdaad ge-
pleegd." De dollerijder ging twee
keer in volle vaart een eendenfa-
milie tegemoet. Hierover zegt
een woordvoerder van de West-
Duitse automobielclub: "Deman
heeft aangetoond dat i^ij psy-
chisch niot totautorijden instaat
is." Over drie maandenkomt de
zaak voor de rechter. Tot dan
houdt depolitie hetrijbewijs van
de man op hetbureau.

ZesKOSTBARE stukken van de
Spaanse schilder Joan Miro
(1893-1983), die begin april uit
het museum van zijn naam in
Barcelona gestolen waren, zijn
weer terecht. Zezy nin Spanje te-
ruggevonden, heeft de politie
mee -eld. Volgens de eerste
bericii! * n zijn de schilderijen,die
niet vei zekerd waren, niet be-
schadig'! Ze zijn gemaakt in de

vroege periodevan het surrealis-
me. Drie schilderijen zijn terug-
gevonden in de centraal- Spaan-
se stad Palencia, de andere drie
in de Catalaanse provincie Tar-
ragona. Erzijn zeker tweeSpan-
jaardenaangehouden, een in
Barcelona en de ander in Italië,
waarhij contact gezochthad met
kunsthandelaren. De directeur
van de Miro- stichting, Eduard
Castellet, noemde het terugvin-
denvan deschilderijen 'een won-
der', want hij had niet meer ge-
loofd dat dat nog zou gebeuren.
De dieven hadden geprofiteerd
van renovatie- werkzaamheden
in het Miro- museum, als gevolg
waarvan de bewaking niet opti-
maal was.

De leider van de Communis-
tische partij in Vietnam, Nguy-
en van Linh, heeft de JOURNA-
LISTEN in zijn land opgeroepen
'inhoudenstijlvan deperstever-
nieuwen. Nguyen wil de pers in
zijn land een levendige en geva-
rieerde school laten zijn, aldus
het persagentschap VNA van
dat land. De oproep van Linh
kwam vorige week tijdens een
tweedaagse bijeenkomst tussen
het partij- secretariaaten de
Vietnamese journalisten.Uit de
opmerkingen van de secretaris-
generaalvan deCP blijkt dathij
depers graag ziet als een 'forum
voor demassa', datsuggestiesuit
de bevolking doorspeelt aan het
partijkader. Daarnaast dienen
de journalisten te blijven be-
richten over ontwikkelingen
binnen de Communistische lei-
ding. De vertegenwoordigers
van de Vietnamese pers zouden
vorige week hebben toegegeven
datzijzich tot nu toenogaleenzij-

dig hebben ingelaten met het
doorgeven van informatie 'van
bovenaf. Hun artikelen zouden
danook vaakblijk gevenvaneen
'magere inhoud.'
De politie van Den Haag heeft
begin deze week een 35- jarige
Hagenaar aangehouden die er-
van wordt verdacht verleden
jaartot twee maal toe betrokken
te zijn geweestbij een geweldda-
dige OVERVAL op eenpostkan-
toor in die stad. Daarbij werd
vier en een halve ton buit ge-
maakt, aldus de politie. Ook de
moeder (56), vader (61) en broer
(33)van deverdachte zijnaange-
houden. De politie verdenkt hen
ervan voordeel tehebben verkre-
genuitde overvallen.Erwerd in
het huis van de familie een aan-
tal luxe spullen en een kleine
som geld in beslag genomen, al-
dus de politie- woordvoerder.
Het grootste gedeeltevan debuit
is spoorloos. De man, W.R., sloot
eind vorig jaarhetpersoneel van
het postkantoor onder bedrei-
ging van een pistool op in een
kast. Hij verdween met 300.000
gulden te voet. Een halfjaar eer-
derhadhij in het postkantoor al
ruim anderhalve ton buit ge-
maakt. De politie hield begin
van ditjaareen 23-jarigeRotter-
dammeraan inverband met deze
overvallen. De rolverdeling tus-
sen beide verdachten was nog
niet helemaal duidelijk.

Uit meer dan 35 Europese en
Amerikaanse musea is een uit-
gelezen verzameling archeolo-
gischeen etnografische voorwer-
penbijeengebracht voor de jubi-
leum- tentoonstelling van het
Rijks- museum voor volkenkun-

de in Leiden, dat anderhalve
eeuw bestaat. De expositie heeft
de ondertitel 'van mensenoffer
tot sport' meegekregen. Ze gaat
over 'ULAMA', het balspel bij de
Maya's en Azteken, hun voorlo-
pers en nakomelingen van 2000
voor ennaChristus. Debijeenge-
brachte voorwerpen worden
aangevuld met beeldmateriaal
van het spel zoals dat nu nog
wordt beoefend. Zo wordt
geïllustreerd hoe belangrijk het
spel door de eeuwen heen is ge-
bleven. Ulama is essentieelin de
cultuur van de indianen van het
gebied van noord- Mexico tot in
Costa Rica. Het spel ontwikkel-
de zich van een rituele of-
ferplechtigheid tot een
volkssport, waarbij ook grove
weddenschappen worden afge-
sloten. Het museumtekent hier-
bij aan dat het spel tal vanvari-
anten kent. Opvallend is hetge-
bruik van deheup bij het spel. In
een stadion met T- vormige ui-
teinden, kaatsten de spelers een
massieverubberbal van driekilo
direktvan heup naarheup ofvia
demuren van deplaats waarhet
spelwordt gespeeld. Hoe belang-
rijk het spel voor de indianen
was, wordt getoond door afbeel-
dingen van spel en attributen die
zijn aangetroffen.

*****Werknemers die aan FIT-
NESS doen zouden een goed-
kopere premie voor hun ziekte-
kosten moeten kunnen betalen.
Daarom moeten ziektekosten-
verzekeraars aan bedrijven die
een fitness- programma hebben
goedkopere collectieve verzeke-
ringen aanbieden. De bedrijven
zouden hierover met verzeke-
rings- maatschappijen moeten
gaan onderhandelen. Dat zei
professor dr J. Gseep deze week
tijdens een congres in Neder-
land. Greep is hoogleraar alge-
mene heelkunde, verbonden aan
het academisch ziekenhuis in
Maastricht. Volgens Greepis de
gezondheidszorg inhetWesterse
bedrijfsleven een ernstige kos-
tenveroorzaker geworden. Hoog
ziekteverzuim, werkdruk en ar-
beids- ongeschiktheid hebben
een nadelige invloed op het be-
drijfsrendement en verhogen de
kosten van gezondheidszorg. Al-
leen al om deze problemen te
voorkomen zouden bedrijven
volgens professor Greep veel
meeraandacht moeten besteden
aan fitness. Door een goed be-
drijfs- fitness programma ver-
mindert het ziekte- verzuim,
stijgt de productiviteit en wordt
het werkklimaat verbeterd, al-
dus Greep. Bedrijven moeten zo
snel mogelijk experts inhuren
die zich gaan bezighouden met
de bedrijfs- gezondheidszorg.
"Met name in de VS enin Japan
is een duidelijk positief rende-
mentvan bedrijfs-fitness al aan-
getoond."

AGENDA CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
4 juni 1988vanaf 08.00 uur t/m 6 juni
1988om07.00 uur

Dokter Olie, SentroMediko MariePampoen,
tel.: 615265/615044; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur;spoedgevallen: tel.:

BIOSCOPEN

zaterdag
21.00 uur TheLast Emperor (’.5,-p.p.);
24.00 uur Action Jackson (18 jr.. ’.5,-
PP)-
zondag
21.00 uurAction Jackson (’.5.-p.p.).

GOLDEN DRIVE-IN

TELECURAÇAO

ZATERDAG: 16.00 Voetbalwedstrijd
Waalwijk vs selectie NederlandseAntil-
len; 17.30 Telefiesta metTante Irma en
Tante Shirley: 18.30Studiosport; 19.30
Panoramiek; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30 Carrousel met Gonzalo Cuales;
21.30 Estreno: «Streetcar named
Desire»; 22.00 Wega di Number Kör-
sou: 22.10 vervolg Estreno; 23.00 Slui-
ting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Senor:
«broederFlavianus en koor StaRosa de
Lima»; 17.00 Sala di konsierto; 17.45WegadiNumberKörsou; 18.00Telepa-
tria met ChinBehilia; 19.00Alf; 19.30
Moda kv Mylène; 20.00 Notisiero Tele-
-8;20.30Shetedia; 21.00Dynasty; 22.00
Special; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

In SaoPaolo
Reizigers over
eerste metro
boos: oproer
in station

SAO PAOLO —Een metro-
trein werd in de stadSao Pao-
lo inbrand gestoken doorbo-
ze reizigers die het wachten
op hun late verbinding naar
hun werk beu waren. Een
andere trein werd door de
meute geplunderd. Er werd
ook aan de perrons schade
aangebracht.

Ongeveer duizend reizigers
maakten zich zo boos over ver-
tragingen met de metro- treinen
datzij tot dadenovergingen. Als
gevol < daarvan vloog een
treinst. 1in brand. Vaneen ande-
re treinbleefniet veel meerover
danhetkarkas. Alsofditniet ge-
noeg was richtte men ook op de
perrons veel schade aan. Hon-
derden agenten van de oproer-
politie hadden hun handen vol
om de muitendereizigers uithet
stations- gebouw te werken. Na
vier uurvan gevechten luktedit
eindelijk. Tweeagentenraakten
daarbij gewond. Bij de Metro-
dienst deelde men mee dat de
vertragingen het gevolg waren
van mechanische problemen.

Een Amsterdamse kanton-
rechter heeft3000 guldenimma-
teriële SCHADEVERGOE-
DING toegekend aan een vrouw
die vorig jaarwerd aangevallen
en gebeten door een Pitbull- ter-
riër. De uitspraak is onlangs bij
verstek gedaan, aldus deelde
gisterenhetkantongerecht mee.
De Amsterdamse vrouw kreeg
ook 1000 gulden onkosten toege-
wezen. De gebeurtenis vond
plaats in september 1987. Een
loslopende Pitbull viel het
hondje van de vrouw aan. Dat
hondjeraakte gewond. Devrouw
zelf werd, midden op straat te-
recht gekomen, in de hand gebe-
ten. Een toevallig passerende
dierenarts sloeg de terriër met
een staaf, waarop het beet .los-
liet.

613121 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar,Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
3 juni 1988vanaf 17.00uurt/m 6 juni
1988om 07.00uur:

Dokter Soliana, Spreekkamer: Schottegat-
weg Oost 34, tel.: 370635; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel.: 370635 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder,Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDEDISTRICT BANDABAO
3 juni1988 vanaf 17.00uurt/m 6 juni
1988om 07.00uur.
Dokter Schellens, Sentro Mediko Barber:
tel.: 641605/641658; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
641784b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, J/onhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

*****
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmedeopwerkda-
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
degeheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterAlber-
to, tel.: 74949, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
yan 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 vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel.:
641032.

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18 00uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
Curagao, Breedestraat 187, tel.: 625837/
623575.
Punda
Banda Riba, Herst31, tel.: 676822.
zondag
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625633/
625444.
Punda
Antiliana,Kaya Flamboyan 1-A, tel.: 76200/
76208.
VERLOF BEGRAFENIS ~ .
4 juni:RA. deWindt, Uteweg 53.
5 juni:M.V. Méyer,Kaya Wawa Scholtz 1.

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

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-enzaterda-
aavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuw» J
hoekstraat z/n): openingstijden dinsfl
t/mzaterdagvan09.00-12.00/14.00-1 1
uur;zondagvan 10.00-16.00uur; maarrf
gesloten.
t/m 5 juni1988 expositietekeningen v<
Epoo Doeve.
BARRETT YOUTH MOVEMENT: 20.301»
TheCaribbeanGospel Songfestival enII
Caribbean Gospel Concert' - Centro f
Arte.

INISIATIVA PARTIKULAR: 19.30uur\*
ring 'Dia diEdukashon di Adulto' -Hofi Pad
Sprocket .
ZONDAG I
DIVERSEN
POMPSTATIONS
open van 08.00-15.30uur:
Frederik - Salina,Curoil - Biesheuvel, Cuff- Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Schei*
laar - Mundo Nobo, Vanddis NY - Mai»
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw - S*
Domingoweg,Perry - Grand Central, ScK*
borgh - Cas Cora.
openvan 07.00-23.00 uur:
Curoil -Magrietlaan.

MAANDAG
DIVERSEN
TOEIRSTENSCHIP:09.00-18.00uur 'Car»
Costa'- vert. SELMA.

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. vaf
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogm*
(Ned.).
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur; zoo
06.00 en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10.1*
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat
19.00 uur; zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) er
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L J/rouwvan B*.
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (Nedl
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouwvan GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uur.
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00urf
z0n.:08.30,12.00en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (GoedeHerder): zat-:
19.00 uur;zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.15.
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur;zon.: 08.00&
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11.00
(Engels) en 19.00 uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uur
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTA MARIA: zat.: 18.30uur;zon.: 07.00.
09.00 en 18.30uur.
SANTA ROSA: zat.: 18.30uur;z0n.:07.30.
09.00 en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur; zon.:
20.00 uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO:zat.: 19.00uur; zon.: 09.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat.: 07.00 en 19.00 uur;zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L.Vrouw van Fatima): zat.:
18.00uur; zon.:09.00 en 18.00 uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon.:
06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat.:
18.30 uur;zon.: 08.30 en 17.30uur.

#** * *
GEREFORMEERDE KERK
(SeruFortuna2oBA)
10.00uur ds J.J. Schreuder.
(Cubaweg 100,BuenaVista)
08.30uur ds J. Glas.
(Arowakenweg 28, GrootKwartier)
08.30 uur ds J.J. Schreuder.
17.00uur dsO.W. Bouwsma.
(Marakaweg 1,Montana/Sta. Rosa)
10.00uur ds O.W. Bouwsma.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
zaterdagavond 19.00 uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uur preekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentsa
dienst.

REDEYE By Gordon Bess

ZRT€RDfIG4JUNII9BI

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

Persagentschappen: ANPenAfv
Samenwerkingsovereenkomst met
TheMiCfiii Herald, Dp Cou-
rant, De Brabant Pers.
DRUKKERIJ; Rotaprint NV
DISIWB __E (a_nnem_ tenV:
Gura?ao: Districo NY, teL: 370503,
37ÖÖ04 en370304.
Voor (dachten gelieve _zenummers
op te bellen, Het abonnementsgeld
k_ ook betaald worden via G&orek.
nr.: 2Ö8.00Q, Maduro's Bank rek. nr. :
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
Aruba: Nassaustra^t 110, tei.:_4333.
Bonaire(abonnemcn tenen incas-
so): mv. A. Wong-Lot-Sing, Noord Sa-
una.
Losse nummer.) 60ceot:
Abonnementsprijsopaileeilandenvan
de NederlandseAntillen vijftien gul-
tien per maand.
BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80.15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost)' jaar-
lijksvooruit tébetalen.

V Mr. and "Mrs. Francisco Geerman Dr. and Mrs. Elo? Arends 7
I Requests thehonor of >}ourpresence j\ al the marriage of theirchildren /

I Dilma and John-Eloy /

V vJhich vJill lakeplace al /
/ the Sacred Heart Church in Sa%>aneta \
I on Saturday, June eleven, nineteen hundred and eighty eight JV at siXp.m. /
I Mailing Address Reception: Aruba TWoli Club I} P.O. Bon 55 /
( Oranjestad, Aruba Time: 8:30 to 10:30p.m. \
\ Family and friends please consider this as a personal inOitationand // notice change ofreception's location \
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Directeur-Hoofdredacteur:
JosvandwSchot.
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DIAZ: ELKE ZICHZELF RESPECTERENDE PERSOON ZOU FUNCTIE NIET AANVAARDEN
Gedeputeerden Page en Monteslechts negen stemmen

PNP-ers Abraham en Evertsz
'blunderen' in eilandsraad

WILLEMSTAD — De twee nieuwe gedeputeerden Ruben
Page en Nelson Monte diegisteravond in een zeerrumoerige
eilandsraads-vergadering zijn gekozen, hebbenweliswaar de
meerheid van deuitgebrachte stemmen,maarniet demeerder-
heid van de stemmen van de coalitie. De PNP- raadsleden
Hendrik Abraham en—nieuwkomer—Dennis Evertszwaren
iö deveronderstellingdathet agendapunt 'verkiezingwaarne-
mend voorzitter centrale commissie' aan de orde was, enbrachten een stem uit opUlrico Schotborg. Daardoor kregen
Page en Monte elk slechts 9 stemmen van de 21uitgebrachte
stemmen. Omdater 10blanco stemmenwaren ingediend—van
de oppositie- partijen — kregen Page en Monte toch nog de
Meerderheid.

Zij zullen hun nieuwe functie aanvaarden omdat het hier
gaat "om een menselijkefout", aldusRuben Page.Hij ontken-
demetklem dater binnendePNPonenigheid zouzijn overzijn
kandidatuur en dat daarom twee stemmen op Ulrico Schot-
borg werden uitgebracht. DP- leider Agustin Diaz maakte
gisteren al — onder enorme hilariteit — in deraadsvergade-
ring bekend dat "elke zichzelf respecterende persoon, de
functie onder dezeomstandigheden niet zou accepteren.Er isimmers geen sprakevan meerderheid in deeilandsraad met9
stemmen."
Het liep al 'fout' vanaf de

minuten van deopenbare
eilandsraads- vergadering. De
enthousiaste menigte op de pu-
blieke tribune kreeg direct na

volkslied de eerste
Waarschuwing van voorzitterRonald Casseres omdat zij luid
aPplaud?sseerden.De waarschu-
wingvoor "orde in dezaal" moest
Casseres in het verdere verloopvan de vergadering, meerdere
"aaien herhalen.

Het was echter niet alleen het
Publiek dat voor onrust zorgde.Ook deraadsleden zelf, met na-
toe de oppositie- partijen MANelDP grepen elk detail aan om
°Ver te discussieren.

De raadsleden Abel Arrindell
(pp), Nelson Monte (SI) en Mor-
tis Isenia (MAN) dienden giste-ren hun ontslag in om plaats te
toakenvoor respectievelijk Ray-
mond Bentoera (DP), Ulrico
Schotborg (SI) en Don Martina(MAN). De twee eerste 'nieuwe-
'iögen'werden direct door de ge-
zaghebber beëdigd en mochten
*ton plaats innemen. Martina
*as verhinderd en zal volgende

door de gezaghebberbeëd-
igd worden.

SCHOON GEWETEN
MorrisIseniazei ineenkortaf-

scheidswoord dat hij de ei-
landsraad met "een schoon ge-
Weten" verlaat. Hij heeft zich inde elf maanden dat hij raadslid
Was, altijd volledigingezet, zozeifoj. Isenia sprak tevens zijn be-
zorgdheid uit over het "slechte
jtoago van politici". De bevol-king denkt dat geen van depoli-
'toi te vertrouwen zijn en dat zij
Partij- en eigen- belangen boven
toe van de gemeenschap stellen.J^ie indruk wordt gewekt doorhet functionerenvan slechts en-
kele politici, aldus Isenia, dieverpesten hetvoor derest.

Nelson Monte wordt gedepu-
teerde en zei in zijn afscheidsre-de ervan overtuigd te zijn dat de
P°litici moetenwerken inhetbe-
'toig van de gemeenschap. Dat is
°?k dereden dater vaak discus-seszijn in deeilandsraad, aldus"onte. Hij wordt voor de derde
toaal gedeputeerde en kondigde
?^n dat het volk een "nieuwe

Monte"krijgt.

GEHARREWAR, Direct na deze 'plechtigheid'
"6gon het geharrewar: MAN-j^adslidAngel Salsbachkondig-
de aan dat er geen nieuwe gede-
puteerden gekozen konden wor-
den omdat dit agendapunt niet

op de oproepingsbrief stond. Na
eenkorte schorsing liet voorzit-
terCasseres weten dat deverkie-
zing wél doorgangkonvinden op
grondvan deregels in deERNA.
Het ging volgens Casseres om
"uitbreiding van het aantal ge-
deputeerden" en indien dit door
eenraadslid terplekke zou wor-
denaangevraagd,kon deverkie-
zingdoorgangvinden. Ook ande-
re MAN-raadsleden mengden
zich in de discussie waarop Cas-
seres op een gegeven moment
geirriteerd liet weten dat "er ju-
ridisch advies ingewonnen zal
wordenmaarikbepaal nu hetbe-
leid van deze vergadering". On-
danks het tegenstribbelen van

DP-er Agustin Diaz dat er dan
wel debat mogelijk moet zijn,
werdook dat doorCasseres afge-
wezen met een tweede opmer-
king "ik bepaal het beleid".

Het was PNP-raadslid Donny
Hernandez die de verkiezing of-
ficieel aanvroeg als uitbreiding
van het aantal gedeputeerden.
Op de vraag van Diaz waarom
dat noodzakelijk is, werd sum-
mier geantwoord "gezien devele
werkzaamheden van het Be-
stuurscollege."

TEVEEL WERK
Bij het uitbrengen van het ste-

madvieswerd hierop gretig inge-
haakt door de oppositie- leden
die deafgelopen weken de coali-
tie- partijen te pas en te onpas
voor de voeten gooien datzij een
jaar geleden fel tegen uitbrei-
dingvan het aantal gedeputeer-
denwaren— van zes naarzeven
—, maar dat aantal nu wel
handhaven. Diaz adviseerde de
coalitie- genoten om de notulen
van die betreffende raadsver-
gaderingmaar eens goed door te
lezen en zei "blij te zijn dat nu
eindelijk erkend wordt dat het
Bestuurscollege teveel werk
heeft om doorzes gedeputeerden
uitgevoerd te worden."

Raymond Bentoera van deDP
vergeleek Ronald Casseres met
een 'bulldozer' omdathij elkedis-
cussie afhakte, waaropCasseres
meteen weer tegengas gaf. Toen
Bentoera tijdenszijnstemadvies
afdwaalde en wederom werd te-
recht gewezen door Casseres.

merkte hij enigszins gepikeerd
op dat hij in het DP- radioprog-
ramma derest wel zou vertellenomdat devoorzitter hemgeen ge-
legenheid gaf om zijn werk als
raadslid goedte doen.Ook die op-
merkingviel bij Casseres niet in
goede aarde: de voorzitter zou
zich slechts aan deregels van or-
deen traditie willen houden.

EENLIJN
Bentoera zei, evenals de ande-

re oppositie- leden, voor te zullen
stemmenomdatzij één lijn inhetbeleid houden. Eenjaar geleden
waren ze voor uitbreiding vanhetBCen diemeningheeft deDP
nu nog steeds, aldus Bentoera.
Hij sprak zijn verbazing uit overde tegenstelling tussen de zeer
felle protesten van de toenmali-
ge oppositie — nu coalitie — ende simpele verklaring van "veelwerk" gisteravond."Dit soortza-
ken demotiveert de bevolking.
Het beleid is niet meer duide-IVa _ Angel Salsbach van deMAN voegde daar nog aan toebhj te zijn dat de PNP alle be-schuldigingenvan toen nu moet
inslikken.

Toen er vervolgens gestemd
moest worden, brachten
Hendrik Abraham en DennisEvertsz — die zijn eerste ei-landsraads- vergadering mee-
maakte— abusievelijkeen stem
uit op Ulrico Schotborg die pas
bij het volgende agendapunt als
waarnemend voorzitter voor decentrale commissie verkiesbaar
was. Omdat deoppositie- partij-
en allenblanco stemden, kregen
de nieuwe gedeputeerdenRubenPage en Nelson Monte toch nog
de meerderheid, zij het met
slechts negen stemmen.

Chong: 'Tevreden'

Verlies ALM afgelopen
boekjaar sterk gedaald

WILLEMSTAD- Volgens
de voorlopige resultaten van
het financiële jaaroverzicht
over 1987 is de Antilliaanse
Luchtvaart Maatschappij
(ALM) het dieptepunt gepas-
seerd. Ondanks een stijging
van de inkomsten met vier
miljoen gulden is in 1988/'B7
een verlies geleden van 2,5tot
3 miljoen gulden. Vergeleken
met het jaar daarvoor is dit
bedrag gering. In het jaar
1987/'B6 werd een verlies ge-
ledenvan 24,5miljoengulden,
een recordbedrag volgens
ALM- directeur Kitland
Chong,terwijl in 1986/'B5het
verlies 18,5miljoen guldenbe-
droeg.De directeurverklaar-
de tevreden te zijn met dere-
sultaten van het afgelopen
jaaren hoopte dat de stijgen-
de trend zich dit jaar zal
voortzetten.

Deze resultaten heeft deALMgisterenbekend gemaakt.Hetfi-
nanciële jaarloopt van april tot
april. De directeur verklaardedat het recordverlies over hetboekjaar 1987/'B6 voor een deel
toegeschreven moet worden aande sanerings- maatregelen van
de ALM. In dat jaarmoest een
deel van dewerknemers afvloei-
en, wat de maatschappij 9,1 mil-joen gulden heeft gekost. Hetverlies over 1988/'B7 moet ge-
deeltelijk worden toegeschreven
aan het afbetalen van de schuld
en het onderhoud van de Twin-

Otters, terwijl ook de nuur van
de MD-80 op het resultaat bleef
drukken. Deze huur werd tot
september 1986door deoverheid
betaald.Sindsdienvormt het 'le-
asegeld' en derente van 16 pro-
cent een aanzienlijke belasting
voor de ALM. De vlieg-
maatschappijkreeg evenwel ex-
trainkomstenuitdeverkoopvan
de DC-30, wat het verlies over
1988/'B7 enigszins compen-
seert, aldusChong.

MISVERSTANDHendrik Abraham legde van-
morgen ineen verklaringaan de
Amigoeuit datersprakewas van
een "misverstand . Hij had zit-
ting inde commissie diede stem-
men moest uitbrengen en zowel
hij als zijn buurman — Dennis

Evertsz—waren indeveronder-
stelling dat het volgende agen-
dapunt aan de orde was. De twee
heren bleken zich behoorlijk op-
gelaten te voelen, zo vernam de
Amigoe uit andere PNP- bron-
nen. Temeeromdat delaatste da-
gen de geruchten deronde doen
datniet iedereenbinnen dePNP
even gelukkig is met kandidaat
Ruben Page. Dat werd vanmor-
gen in alle toonaarden ontkend.

Het incident was uiteraard
olieop hetvuurvoor deoppositie-
partijen. AgustinDiaz liet weten
dat een gedeputeerde de meer-
derheidvan de stemmen in de ei-
landsraad moet hebben. Dat
bleek niet het geval te zijn, het
gaat om de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen,en blan-
co stemmen tellen niet mee.
Daarop lietDiaz weten dat"elke
zichzelfrespecterende persoon
onder deze omstandigheden de
functie niet zou accepteren." In
hetrumoer en gelach datvervol-
gens ontstond, moest Casseres
meerdere malen om stilte
vragen.

De rest van de vergadering
verliep vlotjes: de raadsleden
hielden goed bij welk agenda-
punt aan de orde was en Ulrico
Schotborg werd alsnog gekozen
als waarnemend voorzitter van
de centrale commissie. Vervol-
genswerden dekandidaten Ulri-
co Schotborg en Papa Godett
voorgedragen aan het Be-
stuurscollege als voorzitter van
decommissieToerwagens. Hetis
gebruikelijk dat deeerste kandi-
daat— dus Ulrico Schotborg —doorhet BC wordt aangewezen.

RODE CIJFERS
Daarnaast vormen de perso-

neelskosten voor de ongeveer
690 werknemers een aanzienlij-
ke post op het budget van de
ALM. In het fiscale jaar
1986/'B5 waren deze nog 59,7
miljoen gulden. In 1987/'B6
konden dezeverlaagdworden tot
35,6 miljoen gulden, terwijl in
1988/'B7 ongeveer 32,5 miljoen
guldenaan personeelskosten be-
taald moesten worden. De direc-
teur hoopte evenwel dat de stij-
gende lijnin deresultaten van de
ALM zich zal voortzetten,
"Hopelijk komt de ALM dit jaar
uit derode cijfers".

Chong verklaarde tenslotte
dat met de drie vliegtuigen van
de ALM in het afgelopen jaar
evenveelvliegurenzijn gemaakt
als met devier vliegtuigen in het
jaardaarvoor. "Ook alzijn de in-
komsten het afgelopen jaar ge-
stegen met vier miljoen gulden,
de onkosten voor het onderhoud
van de vliegtuigen stegen eve-
neens tot drie miljoen gulden.
Een kleine vloot maakt de ALM
kwetsbaar. Als door een
technisch mankement of door
onvoorziene omstandigheden
een vliegtuig uitvalt, dan kun-
nen wij geen extra toestel inzet-
ten. Daarvoorheeft deALMgeen
geld".

TARIEVENOORLOG
De directeur vertelde dat de

ALM overweegt op de binnen-
landse vluchten een tariefs- wij-
zigingin tevoeren. "Devluchtta-
rieven zijn gerelateerd aan de
vluchttijden. Tot nu toe hebben
wijverlies op deroutes naarAru-
ba en Bonaire, doordat ditkorte
vluchtenzijn,maarwelmettwee
afhandelingen. Desondanks spe-
len wij met de gedachte om het
zogenaamde populaire tarief
weer in te voeren. Dit idee is
echter nog niet gerealiseerd".
Chong verklaarde desgevraagd
dat de ALM met Air Aruba is
overeengekomen geen tarieve-
noorlogop dekorte routes teont-
ketenen. "Wij hebben geleerd
van deprijzenslag in deVerenig-
de Staten, diefunest is gebleken
voor de vliegmaatschappijen".
Air Aruba begint haar vluchten
op 1 juli.

Fontein in Punda
werkt weer

WILLEMSTAD- De Kamer
van Koophandel is zeer ver-heugd dat de fontein bij het
Postkantoor inPundahetna lan-
ge tijd weer doet.

Dezefontein isbegin 1985doordeKamer aan de Curagaose be-
volking aangeboden als ge-
schenk ter gelegenheid van het
100-jarige bestaan van de Ka-
mer. De fontein is bedoeld ter
verfraaiing van de binnenstad
ten behoeve van zowel de lokale
bevolking als de toeristen.

Bij de overdracht van de fon-
tein in 1985 is tevens de ver-
antwoordelijkheid voor het on-
derhoud van de fontein overge-
nomen door de dienst LVV. DeKamer spreekt in een persbe-
richt het vertrouwen uit dat nu
demankementenzijn verholpen,
de fontein een daadwerkelijke
bijdrage zal vormen aan de
verfraaïngvan debinnenstad.

Eilandsraads
vergadering

WILLEMSTAD — Volgen-
de week woensdagavond, 11
juni,vindtereen openbare ei-
landsraads- vergadering
plaats op verzoek van de
MAN-fractie.

Het onderwerp van deze ver-
gadering is het "beleid van hetBestuurscollege inhet algemeen
en in het bijzonder het beleid
voor het innenvanschulden, bij-
voorbeeld schulden van de NAC
aan hetBC". Deze vergadering is
aangevraagd als gevolg van de
discussie die is opgelaaid over
het feit datdeNAC niet direct de
4 miljoen gulden hoeft terug te
betalen die volgens derechter
aan het BC toekomt.

Rectificatie
INDEKOP vanhet artikel

over de actie 'Yudaesunkv no
por yuda', van Darwin Gregg,
werd in de editievan gisteren,
3 juni, abusievelijk het be-drag van 1.000.000 gulden
vermeld. Dit bedrag dient tezijn 100.000.

'Geen nieuwe rapporten schrijven'

Page zal slagvaardig
in toerisme tewerk gaan

WILLEMSTAD-De
nieuwe gedeputeerde van
Toerisme, Ruben Page, zit
de ochtend nadat hij door
de eilandsraad gekozen is,
al achter zijn bureau om
zich door destapelrappor-
tenheente worstelen.Page
zegt zelf geen nieuwe rap-
porten te zullen schrijven.
Daar is op de eerste plaats
geen tijd voor wantermoet
actie ondernomen worden
en bovendien is Page er-
van overtuigd dat de be-
staande rapporten, veel
goedeideeën bevatten. Die
zullen danuitgevoerd wor-
den, aldus Page. Dater als-
nog een 'Tourist Develop-
ment Board' komt, welk
idee was aangedragen
door Herman George om
het toerisme uit de politie-
ke sfeer te halen, wordt
doorPage danook niet uit-
gesloten.

Kuben Page bekleedt een
functie waarover de afgelo-
pen maanden veel te doen is
geweest. De vorige regering
al was van mening dat de ge-
deputeerde van Toerisme
geen 'poletieke figuur' mag
zijn. Herman George werd
daarom als vervanger van
Reintje Martina aangesteld
en hij kreeg enorm veel lof.
George weigerde echter— op
grond van zijn politieke
MAN-kleur — in het nieuwe
Bestuurscollege plaats te ne-
men. Een vakgedeputeerde
uit de privé- sector werd niet
gevonden door de PNP en
daarop werdRuben Page
voorgedragen.

SLAGVAARDIG
Belangrijk werd in de dis-

cussies genoemd dat deze ge-
deputeerde 'slagvaardig'
moetzijn. Op devraagaanPa-

ge olhijzichzelfzo zou betite-
len, antwoordde Page
hartgrondig met "ja". "Ik ben
er de man niet naar om weer
een rapport te produceren.
Het toerisme heeft nu een
coordinator nodig', motivatie
en iemand diezorgt dat de de-
adline's gehaald worden", al-
dus Page. Zeker gezien het
feit dat andere sectoren op
Curasao zo achteruit zijn ge-
gaan, ziethij het toerisme als
een "uitkomst voor Curagao",
maar dan moet er nu wel een
goed toeristische beleid ge-
voerd worden.

ERVARING
Wat we van Page kunnen

verwachten, kon hij vanmor-
gennog niet zeggen. Eerstzal
de nieuwe gedeputeerde zich
door de stapelrapporten heen
werken en danzal hij een be-
leid uitstippelen. Daar is niet
veel tijd voor, zo legt hij
zichzelf al een deadline op.
Zijn ervaring als personeels-
manager bij de Cüracaose
Dok Maatschappij (CDM)
kan hij goed gebruiken,
meent Page. Hij heeft immers
met vakbonden en werkge-
verstemakengehad.Dieken-
niskomt hem in de toeristen-
sector, waar nogal eens ar-
beidsproblemen zijn, goed
van pas.

Ook zijnervaringin de Jay-
cees International waar Page
het schopte tot executive vice-
president en zelfs kandidaat
stond voor het presi-
dentschap, zal hem helpen.
Overal ter wereld heeft hij
contacten gelegd en boven-
dien kent Page vele culturen.
Dat isbelangrijk, zegthij, om-
datje danweet wat vooreisen
bepaalde toeristen aan het ei-
land stellen. Dat is een hulp
bij het bepalen van de
doelgroep.

Belangrijk voor toerisme
Curacaose delegatie naar
conferentie in New York
WILLEMSTAD — Dit wee-
keinde vertrekt een 20- man
sterke delegatie naar New
York om daar de 'Hospitality
Industry and Investment
Conference' bij te wonen. Dit
is de belangrijkste conferen-tie optoerisme- gebied die ditjaar voor de tiende maal ge-
houden wordt. Deelname aan
deze conferentie vloeit voortuit decampagne die deCura-
Sao Action Group enige
maanden geleden startte omhet toerisme te bevorderen.
De campagne is er vooral op
gerichtom devele goedeplan-
nen dieoptafel liggen maarfi-nanciering ontberen, werke-
lijkheid te maken.

Een hoogtepunt van de reisnaar New York is ongetwijfeld
het bezoek datgezaghebber Ro-
nald Casseres zal afleggen bij deburgemeester van New York.
Maandagmiddag wordthij daar
ontvangen waarbij Casseres de
burgemeester persoonlijk zal
uitnodigen voor de 'Conferentie
vanBurgemeesters' dieover en-
kele maanden in het ITC opCu-
ragao wordt georganiseerd. Dit
bezoek geeft de aanwezigheid
van de Curacaose delegatie in
New York pieer bekendheid en
gewicht, liet voorzitter Ron Go-
mes Casseres van de Action
Group vanmorgen aan de Ami-
goeweten.

De Action Groupbegon enkele
maandengeleden meteen grote
campagne omhet toerisme tebe-
vorderen. Er zijn verschillende
brochure's gemaakt en video's
waarmee de markt wordt opge-
gaan om investeerders naar het
eiland te halen.
Deelname aan deze conferen-

tie is een belangrijk onderdeel
van diecampagne omdathier al-
le grote project- ontwikkelaars
en potentiële investeerders aan-
wezig zullen zijn. Behalve leden
van de Action Group en verte-
genwoordigers van de overheid
—waaronder de gezaghebber en
gedeputeerde Farou Metry —zullen er dan ook verschillende
Antilliaanse project- ontwikke-
laars naar New York gaan om
daar op informele basis contac-
ten te leggen.

Om dat te bereiken is niet al-
leen een grote kamer afgehuurd
waarrustig vergaderdkan wor-
den, maar wordt maandagavond
ook een zeer grote receptie aan-
geboden doorde Cura§aose dele-
gatie. De kosten hiervanworden
gedeeld door de Action Groupen
de Overheid. Voor dereceptie
zijn 300gasten uitgenodigd.

WILLEMSTAD—Zondag 5 juni
wordt er in dekerk van Groot
Kwartier om zes uur 's middags
een eucharistie- viering gehou-
den ter gelegenheid van de Cor-
pus Cristi- viering.

WILLEMSTAD - Dewerkzaamheden bijdevissersha-
ven op Caracasbaai zijn inmid-delsgestart. Op defoto is men be-zig het gebied van de nodigeelectriciteiten verlichting te voor-zien.

Twee hoofdagenten
naar cursus in
Verenigde Staten

WILLEMSTAD— De Ameri-
kaanse autoriteiten hebben
twee plaatsen aangeboden aan
het Korps Politie Nederlandse
Antillen (KPNA) ter deelne-
mingaan een drie-weekste anti-drugscursus, die in de periode
van 6 t/m 24 junizal worden ge-
houden in deRegional Training
School in Glynco, Georgia (VS).

De Raad van Ministers is ak-
koord gegaan wet het voorstel
vanministervanJustitie, mrIvoKnoppel, om devolgendeperso-
nen af te vaardigen: hoofdagent
S.A. Pieter en hoofdagent S.T.Gonzalez.

In het verleden hebben ver-
scheidene leden van het KPNA
een dergelijk cursus gevolgd. Al-
lekosten verbonden aan het cur-
sus- programma zijn voor reke-
ning van de Amerikaanse auto-riteiten.

PROKLlffll
Ami, pronte mandatario di Tcritorio InsulardiKörsou;
KONSIDERANPO:
kv Deklarashon di Dcrecbinan Humano den Su esensia ta stipula derecbinanfundamental pa logra vn mundoliber, autónotno ipasifiko-,
kv adultonan ta transpasd e baloman kv derecbinan humano ta basd riba dje;
kv a base di esaki cdukasbon di adulto ta c yabi vital pa konscrvd derecbinanhumano;

kv pa desaroyo divn pais, cdukasbon kontt'nuo ta indispcnsahel,
kv pa logra esaki, ta nesesario pa gobièrnu karga cdukasbon di adulto ekspltsita-
mcnte den su metanan t manebo diana;
kv ta nesesario pa na Körsou stipula vn dia ojisial riba kua vn i tur porreflehd ribaensenansa, rekapasttashon t formasbon dt adulto,
TA RESOLBE:
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AFSCHEIDSBOODSCHAP

Vice- president Castillo
Claramount hoorde de
boodschap van Duartes zoon
Alejandro die vanuit Was-
hingtonopbelde. De vice- pre-
sident las, zeer onder de in-
druk, in het parlement een
boodschap voor van de presi-
dent. Daarin roept hij op tot
nationale eensgezindheid om
de democratie eenkans te ge-
ven en om een punt te zetten
achter de burger- oorlog. Het
was woensdag namelijk vier
jaargeleden dathij president
werd. Hij had bij die gelegen-
heidhetparlement zelfwillen
toespreken. Zijn boodschap
leek nu een afscheids- woord
te zijn.

Een van de woordvoersters

van het ziekenhuis in Sar
Salvador waar de presidem
aan een eerste onderzoek
werd onderworpen, Ana Ma-
riaRuiz, erkende dat "de situ-
atieernstig is". Maarzijwilde
geen verdere details geven
over deziekte waaraan Duar-
te zou lijden. Uit bronnen
dichtbij de president was te
vernemen dat de Salvado-
raanse artsen bang zijn dat
Duarte maag- kanker heeft.
Dit werd ook door de Salvado-
raanse media gemeld diezich
ook op betrouwbare bronnen
beriepen.

PresidentDuarte is 62 jaar.
Hij studeerde aan de Was-
hingtonsekatholieke univer-
siteit van Notre Dame af als
ingenieur. Hij kampt al se-
dert het begin van 1988 met
gezondheids-problemen. Bij
verschillende gelegenheden
heeft hij daarom zijn
werkzaamheden moeten
opschorten. Ook aan zijn ui-
terlijk was het duidelijk te
merken dat Duarte ziek was.
Hijzieterbleek uiten ook ver-
magerd.

Vonnis geveld: kanker
President Duarte: Gods
wegen onvoorspelbaar
WASHINGTON — Ik ge-

loof dat U allemaal weet
dat Gods wegen onvoor-
spelbaar zijn. Waar ik aan
lijd is een bloedende zweer
van zeven centimeter
lengte in mijn maag. Hij
heeft een kwaadaardig ka-
rakter. Dit zei president
José Napoleon Duarte van
El Salvador tot journalis-
ten toen hij in het vliegtuig
werd gebracht op de
luchthaven van San Salva-
dor dat hem naar Was-
hington zou brengen. Nog
geen 48 uur later was het
door hem verwachte von-
nis geveld: maag- kanker,
welke ook andereorganen
heeft aangetast.

De inmiddels in het Walter
Reed hospitaal opgenomen
Salvadoraanse president
werd op deze reis vergezeld
van zijn echtgenote Ines en
hun kinderen Alejandro en
Maria Eugenia. Hem werd
uitgeleide gedaan door leden
van zijn kabinet en door het
corps diplomatique evenals
door persoonlijke vrienden.
Velen van hem omhelsden de
president, duidelijk onder de
indruk. Verschillende keren
kon men zien datdepresident
tranen wegwreef met zijn
zakdoek. Duarte voegde er
nog aan toe dat de diagnose
uiteraard gesteld moet wor-
den doorartsen en dat ditniet
zalgebeurenvoordat deresul-
taten van alhet onderzoek be-
kend zijn dat men in deVere-
nigde Staten zou gaan instel-
len. Duarte wekte de indruk
dathijaanvoeldedatdeziekte
ongeneeslijk was. Inmiddels
heeft het onderzoek inder-
daad aangewezen dat het
kanker is en dat organen zo-
als de lever en de longen ook
zijn aangetast.

ONVERVANGBAAR
MinisterRicardo Acevebo

van Buitenlandse zaken die
een bezoek aan Nederland
brengt merkte op dat deziek-
te van Duarte een nieuwe di-
mensie toevoegt aan de sinds.kort algeheel snel verslechte-
rende situatie in zijn land.
Volgens de bewindsman is
Duarte onvervangbaar voor
El Salvador. De ziekte komt
op een zeer slecht moment.
Vlak na de grote nederlaag
welke de christendemocraten
hebben geleden. Het land be-
vindtzich in een crisis waarin
de guerrilla zijn acties op-
voert en ook derechtse dood-
seskaders heropgeleefd lij-
ken. Daarnaast doetzich in de
eigen partij een ernstige
breuk voor. Maar vooral de
opkomstvan deultra- rechtse
Arena- partij baart Acevebo
grote zorg. Deze zege zal de
spanningenbinnen EL Salva-
dor verder doen oplopen, zo
vreest hij.

Gratis seminar
door Amerikaanse
muziek-experts

ORANJESTAD—Twee Ame-
rikaanse muziekexperts, Omar
Clay en Ed Kelly, zijn momen-
teel opAruba in verband methet
Jazz and Latin Music Festival.
Zij zullen een seminar houden
voor alle lokale musici, leerlin-
gm van de Muziekschool en
andere belangstellenden. Het
seminar wordtin Cas di Cultura
gehouden op 7,8,9,14,15 en 16
juni, van zes tot acht uur 's a-vonds. Er zullen onderwerpen
die met muziek te maken heb-
ben, worden behandeld, zoals
pre-history of music, African/
European roots, the Latin chan-
ge, main stream, avant-garde,
electronic innovations, what's
next. Deelname aan het seminar
is gratis.

Jeugdtennisom
Eddy Ras-beker

ORANJESTAD — Het
jeugdtennis- toernooi om de 'Co-
paRotativa Eddy Ras' werd met
vijf wedstrijden voortgezet. De
laatste uitslagen van het toer-
nooi, dat in teamverband wordt
gespeeld, waren: Holiday Inn
Casino -Ling and SOns4-2, Stu-
dioOne- Esso Ponton4-0,La Co-
modidad -Revlon 3-3, waarna de
zege toegekend werd aanLa Co-
modidad vanwege meer gewon-
nen 'games'(37-29 games)enFo-
gata - Syfo 4-2. De wedstrijd tus-
sen Servistar en Coca Cola werd
wegens tijdgebrek gestaakt met
de stand 3-3.

De wedstrijden worden mor-
gen voortgezet om tien uur Bur-
gerKing - Syfo en Sony - Golden
Tulip Hotel en om drie uur de
twee wedstrijden: Coca Cola -
Grand Holiday Casino en Playa
Trading -Fogata.

ORANJESTAD — Zater-
dag 11 juniwordt ophetPalm
Islandeencultureel forum ge-
houden.

Tijdens ditforum zal hetcultu-
rele beleid van de regering wor-
den bekendgemaakt. Dit beleid
houdt een activiteiten-program-
ma voor de komende twee jaren
in. Verschillende culturele orga-
nisaties en individuelen werden
uitgenodigdaan ditforum deelte
nemen. Men kan hiervoor in-
schrijvenbij hetInstitute diCul-
tura, telefoon 22185.

DEN HAAG — In Wellington
(Nieuwzeeland) kwam de ontweifl
tekst klaar voor een verdrag dato
exploitatie van delfstoffen regel'
Het is een aanvullingop het verdra
van 5"9 datnietrepte over het winn*
daarvan in Antarctica. Greenpeac
gaatzich daar tegen verzetten.

TE KOOP
EIGENDOMS TERREIN met hierop twee typische

Arubaanse huizen en een Supermarket"
"JUDELLA" genaamd.

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

Voor nadere informaties
kunt U contact opnemen met
Pedro de Freitas, Tel.: 21097

m ** In Aruba,
? T Schoonheidsspecialiste "volledig bevoegd" met
S A 1 ervaring (acné, pigmentvlekken, etc.)
M Tel.: 32282.

_^__|C
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Gezochtzo spoedig mogelijk

EEN REPRESENTATIEVE DAME I
voor onze winkel in de Havenstraat

met als functie Cashiere/Verkoopster

Minimum opleiding M.A.V.O.
Gelievepersoonlijkte solliciteren oponskan-
toor aan de Tomatenstraat op maandagmid-
dag tussen 3.00 - 4.00.

* 'i

BALLAST NEDAM ARUBA N.V.
Zoektper direct voor haar

HYATT REGENCY ARUBA PROJEKT
een

ADMINISTRATEUR/PERSONEELS
FU .KTIONARIS M/V

i.v.m. hetvertrekvan onzehuidigefunktio-
naresse

Tot deWERKZAAMHEDEN zullen gaan behoren:

— Het zelfstandig voeren van de dagelijkse Boekhou-
ding— Verantwoordelijkheid voor de loon c.g. salaris ad-
ministratie— Het onderhouden van de contacten met het perso-
neel op de Constructie site.

Funktie-eisen:
— MBA niveau of gelijkwaardige opleiding— Bekendheid met het voeren van geautomatiseerde

Boekhouding m.b.v. 1.8.M. p.e. 30— Gedegenkennis vanArubaanseArbeids, Socialeen
Fiscale wetgeving aisook deaspecten derverzeke-
ringen— Kennis derNederlandse, Engelse, Papiamentse Ta-
len in woord en geschrift. Beheersing van Spaans
strekt tot aanbeveling.— Goedecontactuele eigenschappen.— Zelfstandig in teamverband kunnen werken— I.v.m. debelangrijkheid van defunktie is eenruime
ervaring van genoemdewerkzaamheden essentieel
met voorkeur in debouwnijverheid.

Eenpsychologischekeuring kan deel uitmakenvan de
selectie procedure. Indien U aan bovenstaande eisen
voldoet, wordt U verzocht Uw schriftelijke sollicitatie
metrecente pasfoto te zenden aan:

Ballast Nedam Aruba N.V.
Postbus 711
Oranjestad, Aruba
t.a.v.: Dhr. A.J.J. Ruijgrok.

■__-_.IMaMMH.Mi_aH___M___MM_____MM.___t

FOR SALE
VERY LARGE BAGS

OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL
a A’Is. 10.00per bag

FOR SALE
WHITE WASH (Acetylene Residue)

A/Is. 2.50 per 5 gallon

LEONBATTERYFACTORY
Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095

I* M.WWMM. H

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT_ ,_,;

efrfi^fó- Designed to be different
We are the mostpopular Disco

wW^Es and entertainmentcomplex in Aruba.
h jSj Our Sound pounds and
$\^r our Lights delight

L.G. Smith Blvd. __tr_i__f_. I R_jE_L
Oranjestad, Aruba. „!#*«’_» ■■w* ?" ■ ■■>
Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541 Am^»
van Aruba. Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.

| —__—— 1..1 I »^^^^"«^^^«__«______________ M__________> '_ttÉ__f >_(__t GOLDENTULIPW V li _il ARUBA CARIBBEANT^s=- Vir!/ RESORT &CASINO... 'T""""* __ NIGHTCLUBFloating Restaurant proudly presents:

> onder directieLeny & Eduardo . VEGASLATINO
jr||js Ace. by our swinging House-
Open: 11.00- middernacht. _£___!_tiii»__in „nm£py Hour: 6.00-8.00 Taly **^E£»»Un- \
ZakenlunCheS: 0 a. Club openfrom 9:00 p.m. till2:00 am
«if» _.-.__..'_. Cover charge show-time$7.50 min. 2 drinks (NBSSI HameS en Verse VIS. Forreservations please call 33555; .—. i

s^**^ —^ phone: 32040"^^f^i__(._.^£. " o'stad aruba
£_=ÉM__BH=__=- open: Dagelijks 7.30 - 4.00 p.m.; X Zondag: gesloten. |

Het Restaurant met Surinaamse allures,
zonderpretenties.

> Gezellige sfeer, goede service
i vlndt u jn Wijverwachten Uvoor lunch

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
r\ r*. /O (6.00-7.00) of dinner (18.00--! ____I%p_i&__ Telefoon 22977 of 27833. :

Boulevard Theatre
1 Today 8.15 11 Today 8.45

'HERO AT LARGE' 'BABYBOOM'
comedy 14yrs comedy 14yrs

Midnight Fri. & Sat. at 12.00
'PLEASUREPRODUCTIONS'

sex movie 18 yrs
Matinee Sunday at 6.00

'GREATEST LULLABIES'
adages; ;

Drive-In «echopark'

i Tod
eayajB-30*^ 00 comedylByrs.Sunday at 9.00 ' '___tt«___a__-i____-----M_________M-H---_-Ma-----M_-_-*-M

Father's Day

HARDWARE SPECIALC
REG. NOW ■&

BLACK& DECKER 3/8" DRILL #7143 97,00 67,90
BLACKS DECKER 3/8" DRILL #7144 126,00 88,20

__<_*_____
FLUORESCENT LIGHT DORCY 41-1028 37,50 26,25 _/^Sf\__

«**_^^ _BÏ______Sl 7FT NYLON HAMMOCK 18,05 12,65 #-C2^^KT\\BHpi BLACK & DECKER 11/2 H.P.-71/." 155,00 97,65 f*^Jp§
BLACK & DECKER FINISHING SANDER 111,00 77,70 Y^{\jiÊËÈÈm\\\X
BLACK& DECKER HAND SANDER 145,00 97,15 qPU^^^J^/J==A
BLACK & DECKER SINGLE SPEED 87,00 60,90

ALUM STEP LADDER 4FT — 67,70
ALUM STEP LADDER 5 FT. - 73,85 Lol^ l__^r\§f||l ALUM STEP LADDER 6 FT. - 85,60 l^_^__s^\|p||| S^ WOOD STEP LADDER 4 FT. - 41,25 _L \>^J^_^\kidßp^»* WOOD STEP LADDER 5 FT. - 47,80 RS\ | vL^\*?**"'' WOOD STEP LADDER 6 FT. — 55,90 Lr\. I \f^*^24 PC SOCKET SET 73,75 55,30 X \i V

x^^^^^p1^ BLACK & DECKER ROUTER MACHINE 175,00 122,50

B__. BLACK & DECKER CARLITE I2 VOLT 59,35 41,55 NOSTINMUCHOggg ||| _____________________________________________________ MAS PA PAPA
'dB 'W> ARIBASUDIA■■ PACADACOMPRADI

_M ______■ 1 ■AFL7S.OOCASHPffß m* BI DEN DEPT. DI
il^llllß IN I HARDWARE

4Bv!S|fe I [m\f IWiilliiffii BOTARICIBI UN
<i_^ll if. ■HT| "LCD DIGITAL QUARTZ

WATCH" REGALO.

ZAT€RDfIG4JUNII9BB4 AMIGOE

IB I

HnHH
EB

I 2 SIMAN PA PUEBLO PROBECHA §
1 ZINK PA DAK 32" HANCHO- 12726' UNICAMENTE f. 3.25/PIA 1
Ï WAYA PA CURA BERDE, 4', 5' Y6' HALTU, 15% DESCUENTO p
g BWG-11,25MTR/ROL |1 WAYA PA CURA BERDE, 6' HALTU, BWG-9 UNICAMENTE f. 320.00/ROL 1y (MAS DIKI), 25 MTR/ROL g
U STAKAPACURA6' f. 8.40 SO b
U PLYWOODPACABINET3/4"x4'xB' SPECIAL f. 59.85/SHEET
1 FLATASBESTOSSHEETI/4"x4'xB' f. 19.20/SHEET |j
1 ASBESTPADAK"COPESA"6'xB' UNICAMENTEf. 2.80/PIA 1IJ PANCHICORAOVH 15% DESCUENTO |
Ï ACCESORIOS PA PANCHI 20% DESCUENTO §
U TUBO Dl ASBEST 6' - 3 MTR. 55.00 SO |

J TUBO Dl KOPER 1 5MM & 22 MM 15% DESCUENTO

! TUBO PVC TUR SIZE 15% DESCUENTO |
GLAS V SPIEL, TUR DIKI, TUR COLOR, 15% DESCUENTO 1
CORTANAMIDI 1
"HT' ANTISLIP VLOERTEGELS 12" x 12" 20% DESCUENTO _=
TUR WALL TILES (TUR TIPO) 20% DESCUENTO |
TUR FLOOR TILES(TUR TIPO) 20% DESCUENTO |
PEGO (PA PEGA TEGELS) f. 14.00/SACO Dl 25 KG. |)

1 PALU-MADERA (TUR SIZE) 15% DESCUENTO É
ÏJ NOTA: OFERTA UNICO AKI SOLAMENTE PA DOS SIMAN ENTRANTEI DI fi§

JUNI'BBTECUIBDIJUNrBBYUNICAMENTEARIBACOMPRANAN cfj]
U "CASH" H
I TA ANTIL SOPOR!! JIHlilliili^^



nietaan dathetITC aan dever-
wachtingen en doelstellingen
kanvoldoen. Ikdenkwel datde
opening van het ITC op 1 juli
voor sommige mensen een te-
leurstellingzalzijn. Zij hebben
zulke hoge verwachtingen van
het Trade Center voor die da-
tum; dat is nietrealistisch. Het
ITC heeft tijd nodig om haar
product bekendheid te geven
op de markt. Dat gebeurt niet
van de ene dag op de andere.
Als die tijd aan het project
wordt gegund, denk ik dat de
resultaten zeer bevredigend
zullen zijn."

daarmeealeeneind opdegoede
weg zijn."

Sellers is er zelfs van over
tuigd dat het niet lang zal du-
ren, voordat het ITC uit haar
voegen zal groeien. "Ik denk
dat als we agressief met het
product de markt op gaan, er
zoveel aanvragen zullen bin-
nenkomen, dat we dat nietkunnen verwerken. Alsalle fa-
ciliteitenopen zijn en dezaken
eenmaal op gang komen, moe-
tenwe gaandenkenwaarweop
den duur heen willen. Dat zal
nietbinnen eenjaar gebeuren,
ofbinnen tweejaar,maarop de
lange duur moet de vraag be-
antwoord worden, ofwe bereid
zijn om uit te breiden."

SUCCES
Bedoelt u dat hetITC op 1 juli
nog niet helemaalklaar is?

"Nee, maar heerst een ver-
wachting op het eiland dat als
het ITC haar deurenmaar een-
maalopent, alles goedzal gaan.
Dat is niet waar. Wij hebben
tijd nodig om de markt op te
gaan. Eerdere markt- studies
bij te schaven en een strategie
te bepalen. Te veel tnensen
denken dat alle problemen
achter derug zullenzijn op lju-
li. Zo gaat datechter niet."

Het organiseren van
congressen en dergelijke, is
overigens maar een onderdeel
van het ITC. Sellers verwacht
dat op de lange termijn de in-
vesteringen terug verdiend
zullen worden met de kantoor-
en'trade'- centers. "We verove-
ren diemarkt langzaam maar
zekeren datzalnog welwat tijd
kosten. De komende jaren zal
het ITC meer bekendheid krij-
gen dankzij decongressen. We
hopen dat uit de organisatie
daarvan, contracten voort-
vloeien voor de andere onder-
delenvanhet ITC.Waarschijn-
lijk kunnen we in het derde of

"Nee, dat is niet genoeg om
geld mee te verdienen. We zul-
len waarschijnlijk in de ko-
mende jaren ook geen winst
maken. Voor wat betreft het
aantrekken van conferenties,
conventies en tradeshows,
duurthet zekereenjaaroftwee
om een plekje op de markt te
veroveren. We zullen voorais-
nogkleine congressen kunnen
aantrekkenmaar datisnietge-
noeg om winst mee te maken.
Weverwachten de groteprojec-
ten, congressen en seminars,
niet eerder dan 1990."

Is die bezetting voldoende voor
hetlTC om winst te maken?

BEZETTING
HetITC is al geruimetijd be-

zig omeenplekje op demarkt te
veroveren.Hoeziethetplaatjeer
nu uit? Watzijn de verwachtin-
genvoor winstenvoor hetITC?

"Dat is moeilijk te zeggen.
Het ITC is weliswaar al enige

'We moeten rekening houden met
de uitstraling van een
onstabielepolitieke situatie

ENTHOUSIASME
Bij eerdere ontmoetingen, was
ik enigszins verbaasd over uw
enorme enthousiasme. Ik kreeg
wel eens de indruk dater voor u
geen 'negatieve punten' be-
staan. Ikheb er daarom watge-
noteerd zoals de slechte
luchtvaart- verbindingen naar
en van Curagao.

"Een van de eerste criteria
om een bestemming voor een
conventie te evalueren, is hoe
men daarkomt: zowel het kos-
ten- aspect als wijze waarop.
Op ditmomentmoeten we zoe-
ken naarvoordelen diewijkun-
nen bieden om dat negatieve
punt teverbloemen. Want ditis
voorons eenprobleem. Weheb-
ben alwel eens metdeALM ge-
sproken en met verschillende
andere luchtvaart- maat-
schappijen maar die discussies
lopen altijd uit op devraag van
hetkip en hetei: alswij voor de
klanten zorgen, zullen zij voor
stoelenzorgen. Ikben erechter
van overtuigd dat als wij een
verzoek indienen voor extra
stoelen, aan dat verzoek vol-
daanzal worden.En dan praat
ik niet alleen over de ALM
maar ook over andere maat-
schappijen dieopCuragaovlie-
gen. Bovendien zijn er nog
meer mogelijkheden, zoals
charters, om de passagiers te
vervoeren."

De luchthaven is een anderpro-
bleem. Wat denktu daarvan?

"Ik heb begrepen dat er on-
langs eenrenovatie- plan is ge-
presenteerd. Dat is noodzake-
lijk want een luchthaven is de
eerste en laatste indruk van
Curagao die een toeristkrijgt.
Ik heb dezemaanden alveel ge-
reisd ensomskreeg ikzeer goe-
de service en voelde ik me echt
welkom, maar andere keren
had ik het gevoel geholpen te
worden door iemand die zijn
dagniet had. Dat iseentypisch
probleem in deze sector: soms
hebben we goede dagen en
somsslechtedagen.Wemoeten
er echtervan doordrongenwor-
den, hoe belangrijk die goede
dagen zijn. Dat kan voor een
deel worden bewerkstelligd
doorcursussenvooriedereen in
de 'hospitality'- industrie. Als
wij onze mensen goed voorbe-
reiden — en dan bedoel ik ook
de managers — om meer aan-
dacht te schenken aan de de-
tails van service zoals ook op
andere eilanden gebeurt, zal
Curacao een goede indruk ge-
ven. Wij als managers hebben
hierineen groteverantwoorde-
lijkheid; eventuele slechte ser-
vicekan nietzomaarophetper-
soneel worden afgeschoven."

Het ITC is dan ook bezig om
'Convention Bureau' op te
richten om al die informatie te
kanaliseren. Daar zullen ook
hotels, de luchtvaart- maat-
schappijen en anderen baat bij
hebben. Sellers: "We kunnen
datnietalleen doen.We nemen
het initiatief en willen iede-
reen helpen maar wegaanniet
zitten wachten op actie van
hunkant."

qao in vergelijking met een
andere bestemming in het Ca-
ribisch gebied, moeten we niet
alleen duidelijkmaken wat het
ITC kan doen, maarook de mo-
gelijkheden van alle anderen:
de luchtvaart- verbindingen,
de hotels, de attracties en wat
er gedaankan worden in Cura-
sao na de vergadering. Toch is
datniet typisch iets van Cura-
sao. Ook elders ter.ereldzie je
datTrade Centers een volledig
pakket aanbiedenaan deklant
met alle mogelijke informatie.
Die taak heeft het ITC en dat.
kunnen we niet uitbesteden.
Wel hebben we de hulp nodig
van anderenom die informatie
te vergaren."

vierde jaarvan het ITC deba-
lans opmaken om te bepalen
wat de vooruitzichten zijn. In
de komende jaren zal er eerst
nog veel energie en geld in het
project moeten'worden ge-
stoken."

Dat betekent echter dathetITC
zich ook over dit soort zaken
druk moet maken. Indien ereen
groepgeïnteresseerd is omnaar
hetITC te komen, moet hetITC
alle inspanning doen om datte
bewerkstelligen, vanafhet mo-
ment dat de klanten op het
vliegtuig willen stappen.

"Dat is waar, alleengeldt dat
niet alleen voor het ITC maar
voorheel Curagao. Alswij over
een activiteit praten op Cura-

Denkt u dat de marketing een-
voudigerwordt als hetITCeen-
maal haar deuren heeft geo-
pend?

"Zeker, het is altijd gemak-

Wat maakt u zo zeker dat het
ITC een succeszal worden?

"Ikgeloofin hetproject en ik
geloofdat hetproduct Curagao
alle componenten bevat omhet
project een succes te maken.
Dat is op de eerste plaats de
enorme inzet van dezakenwe-
reld, de infrastructuur diehier
aanwezig is en deontwikkeling
van andere projecten die een
aanvulling zullen betekenen
op het ITC zoals hotels en uit-
breiding van deVrijeZone. We
hebben alle puzzelstukjes en
die moeten op de goede plaats
gelegd worden. Ik denk datwe

tijdbezig met marketing maar
dat leidde tot 'letters ofintent'
metmensen die geïnteresseerd
zijn om ruimte te huren. Deze
maandworden die'lettersofin-
tent' opnieuw bekeken en moe-
ten er contracten worden gete-
kend voor ruimte in het Busi-
ness Center, de Trade Mall
'voor permanente tentoonstel-
lingen van producten) en de
Exhibition Hall. Op grond van
die voorlopige toezeggingen

.JOHN SELLERS IS geen man die je snelover hethoofd
*iet. Niet zozeer omdat hij altijd het hoogste woord heeft
"aaar meer vanwege zijn zeer imposante verschijning. Je

daardoor gedwongen 'naar hem op tekijken. Maar
°°kop andere terreinen dwingt JohnSellers, algemeen di-
recteur van het International Trade Center Curasao, res-
ect af: het is een hardwerkende man die dagelijks al zeer

opkantoor komt en 's avondslaat de deurpas achter
2lch dicht trekt. Als 'niet- Curacaoenaar' komt ook zijn
?ftorme enthousiasme en verbondenheid met het ITC en

opvallend over. Hij voeltzich, na enkele maanden
?P heteilandte wonen, alhelemaal 'thuis'vertelthij.Seders
18ervan overtuigd dathet ITC een succes wordt.
„Ken afspraakvooreen interviewis nietmoeilijktemaken.

eUersreist weliswaarzeer veelvuldig inhetkader van zijn
erkzaamheden, maar alshij op Curacao is, ishij direct te
*nden voor een gesprek. Hij heeft zich al volledig inge-
e*"ktenkan urenpraten overhetITC.Dathetallemaalniet

®gemakkelijkzalgaanenernogheelwat werkverzet moet
°rdenopCuracao voordatwe echteen belangrijkeplaatsv^len innemen in het Caribisch Gebied, is Sellerszich ter-..egebewust Hij wil echter meer accentleggen op de posi-evekanten: diemoetenzoveelmogelijkworden uitgebuit.

door HANNEKE VAN KOUWEN

'We hebben tijd nodig
om de markt op te gaan'

ANDERS
Toen Sellers werd benaderd

door mensen van het bureau
ArthurD. Little, we _ hemver-
teld datC_agao 'anders' is dan
andere eilanden. De eerste in-
druk die hij kreeg uit de bro-
chures en tekeningen, was dat
dat inderdaad het geval is.

■ John (Walter) Sellers kwam°?ginditjaarnaarCurasao als, 'gemeen directeurvanhet In-
J^ational Trade Center Cv-
JJSao(ITC). Hij was daarvoorefkzaam als directeur van
?* 'International Trade Acti-..^ies and Convention Facili-
Jj'van de stadTampa in Flo-
'^a, Verenigde Staten. Daar. .as hij belast metalle interna-
,°öale handelsbeurzen, han-
e'smissies, promotie, marke-vng en coördinatie van de di-erse marketing- vertegen-

mische ontwikkeling door het
stimuleren van zaken- toeris-
me en internationale handel
als bronnen van nieuwe
werkgelegenheid en inkomen.

Voor John Sellers was vervol-
gens het bezoek aan Curagao
doorslaggevend: wat hij zo an-
ders vindt, is de mentaliteit
van de zakenlieden op het ei-
land. Die zijn echt bereid de
handen uit de mouwen te ste-
ken om gezamenlijk te
trachten het eiland te ontwik-
kelen.

oordigers in het buitenland.
lJ Was verantwoordelijk voor
stdagelijks functioneren van

, conventie- faciliteiten van
2e stad en van de 'shopping

w ?'.!n het centrum. Tevensas hij verantwoordelijk voor
iriv insPanningen van Tampa
Var.

k andmetketaantrekken
en k Confferenties, conventiesnnandelsshows.

*o zijn hoedanigheid als al-
ls .e?n directeur van het ITC
Vo urs verantwoordelijk
d_°ir bereiken van de
tj elstellingen van het ITC.
joofddoel is het functionerenkatalysator voor de econo-

Heeftu hetgevoel datereen gro-
te druk op u, en hetITC-project
in het algemeen, wordt uitgeoe-
fend? Een mislukking van het
ITC zou immers miljoenengul-
denkosten.

"Helemaal niet. Ik tjwijfel er

NAPA
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hebbenweeenbezetting van45
tot 55 procent. Maar niet eer-
der dan dat de definitieve
contracten binnen zijn—ofnog
liever, dat we de betalingen
hebben ontvangen — kan ik
daar een definitieve uitspraak
over doen. Onze verwachtin-
gen zijn wel gericht op een be-
zetting van ongeveer 50 pro-
cent."

keiijker om iemand met resul-
taten te overtuigen als met te-
keningen en verhalen. Zelfs
nu, als wij klanten meenemen
naarhetconstructie-terreinen
ze lopen rond in de niet- afge-
bouwde ruimtes, is het nog
moeilijk."

'Ik twijfel niet aan
het succes van ITC'

John Sellers: een
dynamische manager



Califcrnië de dupe
van het eigen succes

doorBERTKNAPEN: NA JAREN VAN onbeteugelde groei hebben de bewo-
ners van Californië er meer dan genoeg van. Ze zijn woe-
dendoverdeachterblijvendeinfrastructuur. Alseen heide-
brandverspreidtzichover hetparadijsvanhetlaissez-faire
een beweging voor het afremmen van de groei. ledereen,
van linkstotrechts, wilnu beteronderwijsenbetere wegen.
Nog even en deroep om hogere belastingen en meer over-
heidsbemoeienis weerklinkt. Californië getroffen door de
dialectiek van het succes.

Het wegennet rond Los Ange-
les. Inzetje Amsterdam (op de-
zelfde schaal).

RIOLERING

DeHarbourFreeway inLosAn
geles.

Aziaten en Mexicanen de
meest geliefde immigratie-
plek ter wereld. Als je bouw-
stops afkondigt, krijg je ge-
woon twintig mensen op een
appartement. Zo is dat inde he-
le Amerikaanse immigratie-
geschiedenis al gegaan".

Tot op heden vallen de ver-
traagde- groei-besluiten be-
trekkelijk willekeurig. De ene
maand hier een tijdelijke
maatregel, dan andere maand
daar. Het staatsbestuur van
Californië heeft er nog niets
mee te maken en de Republi-
keinse gouverneur George
Deukmejian is nog een zuivere
representant van de wijkende
overheid. Maar volgens meni-
geen nadertuitgerekend Cali-
fornië stap-voor-stap het mo-
ment waarop het taboe van de
jarentachtigwordtdoorbroken
en burgers gaan vragen om
méér regering:

Unaniem is de klacht over
hetwegennet. De teruggedron-
gen overheid van Californië
geeft per hoofd van de bevol-
king het laagste bedragvan al-
le staten uit vooraanleg en on-
derhoud van wegen.

Unaniem is de roep om een
betere waterhuishouding voor
de groeiende bevolking en lui-
derwordt deklacht datde over-
heid van deze high-tech-staat
bezig is een van de haar van
oudsher beste troeven — het
onderwijs — te verspelen. Da-
vid Teece, docent aan de busi-
ness school van' Berkeley Uni-
versity: "De staat heeft zijn on-
derwijs- infrastructuur ver-
waarloosd". Californië nam
twintig jaar geleden de eerste,
maar neemtnu de38eplaats in
onder de staten van de VS als
het gaat om onderwijs- uitga-
venperhoofdvan debevolking.
Enkele top- universiteiten zijn
goedgebleven, maarvooral het
brede opvangbekken vankleu-
terscholen, lagere scholen en
middelbare scholenisinkwali-
teit achteruit gegaan.

is het stadhuis. De invoegs-
trook naar Freeway 10 doseert
mij een interval- stoplicht de
toevloed van auto's. Per groen
signaal mag één auto optrek-
ken om gelijkmatigheid in het
invoegritme te garanderen en
opstoppingen zo te voorkomen.
Maar al na een mijl zit het ver-
keer muurvast. Vliegtuigjes
van radiostations draaien hun
rondjes en hunverkeers- waar-
nemersrapporteren dat er een
kleine botsing is geweesten dat
nu de derde en vierderijstrook
zijn geblokkeerd. "Twee be-
trokken automobilisten lijken
met elkaar te ruzieën", meldt
"Airborne 2" ietwat hitserig.

Deopstopping biedt gelegen-
heid tot een korte conversatie
met een jonge man die in een

Mensen zijn hier
gewoon woedend'

Wie in Los Angeles een
bouwvergunning vraagt, moet
)ang wachten. Wie in een van
'de buitenwijken een kantoor
wil bouwen of een nieuwe
woonwijk, kan het vergeten.
Wie in San Diego wil wonen,
moet naar het stadhuis om te
vragen ofhetbouwquotum alis
bereikt. Voor 1988 is het al te
iaat.

Antwoord: ja, maar de men-
sen hebben er langzamerhand
genoegvan.

■ Is dit Californië? Is dit het
bruisende sociaal- econo-
mische laboratorium vanAme-
rika, waar Reagan in het lais-
sez-faire voor een groei- ex-
plosie zonder weerga hebben
gezorgd? Is dit hetzelfde Cali-
fornië, van waaruit deopstand
der burgers tegen de fiscus en
deregulerende staat over heel
Amerika is uitgewaaierd?

"Het is als een heidebrand",
oordeelt dr.LarryKimbell, "en
het doorkruist alle politieke
scheidslijnen". Kimbell do-
ceert economie aan de univer-
siteit van Los Angeles en is di-
recteur van een soortCentraal
Bureau voor de Statistiek.
Kimbell: "Mensen zijn hier ge-
woon woedend. Het is niet toe-
vallig dat hier vorig jaar een
man of vijftien werden neer-
geschoten door irritaties in de
files. Ik ga mezelf maar na, ik
bentweekeer verhuisdomfiles
tevermijden en, verdomme, nu
raakt hetop mijn nieuweroute
ook weer verstopt".

De beweging voor vertraag-
de groei trekt van stad naar
stad in deze 27 miljoen inwo-
ners tellende staat die zo vaak
voorop heeft gelopen bij ont-
wikkelingen in de Verenigde
Staten. "Het is een massale en
niet te stuiten beweging", zegt
Frank Hotchkins, die als direc-
teur van een aantal zuidelijke
counties verantwoordelijk is
voor planning in een gebied
met 13 miljoen inwoners.

De cijfers van Kimbell il-
lustreren verdere bloei voor
Californië, maar de opmerkin-
gen van Kimbell zijn uitingen
van woede.

De woede van Californië is
een betrekkelijk recent ver-
schijnsel. Het is een produkt
van economische groei, onge-
kende immigratie en een te-
rugtredende overheid. Tot op
zekere hoogte wordt Californië
getroffen door de dialectiek
van het succes.

Na een paar inzinkingen
groeide de economie van Cali-
fornië de laatste vier jaar tel-
kens harder dandievan deVer-
enigde Staten in het algemeen
en datzal ook dit jaarhet geval
zijn. Met gemak zoog de staat
sedert hetbegin van dit decen-
nium vier miljoen nieuwko-

inmiddels mooier af dan het
was—de historicusKevin Star
heeft er zelfs een boek, Inven-
ting The Dream, aan gewijd —
maar toch waren het de jaren
waarin popsterren, high-tech-
enthousiasten en onroerend-
goed- experts hetzelfde lied
zongen: California, here I
come.

Volgende maand — precies
tien jaar na Proposition 13 —gaan de inwoners van Califor-
nië naar de stembus voor de
presidentiële voorverkiezin-
gen. De inwoners van Orange
County, 2,2 miljoen in getal,
even ten zuiden van Los Ange-
les, gaan die zevende juni ook
voor iets naar de stembus dat
de rest van Californië meer
lijkt bezig te houden dan de
vraag wie straks in het Witte
Huis komt. Er ligt een volks-
initiatief ter tafel dat nieuw-
bouw in Orange County alleen
nog maar'toestaat, wanneer de
betrokken project- ontwikke-
laar een oplossing heeft en be-
taalt voor hetextra verkeer dat
een kantoor of woonbuurt met
zichbrengt. Indepraktijk bete-
kent dat praktisch een
bouwstop, want elke woning
betekent nu eenmaal per defi-
nitie meer en niet minder au-
to's. De kans dat het initiatief
wordt aanvaard, is groot.

ORANGE COUNTY
De Kamer van Koophandel

is qualitate qua een fel te-

nieten zes maandenvan deom-
geving en, hopla, er staat weer
een kantoor en weer een file".

Leidt dewoedeover dagelijk-
se files tot een onverwachtere-
naissance van de jaren zeven-
tig met grenzen-aan-de- groei?

Frank Hötchkins, directeur
planning voor zuid-Californië:
"Ik weethet niet, in elkgeval is
het minder idealistischen zwe-
verig dan toen. De ouders van
de baby-boom waren de voort-
rekkers bij de belasting-
opstand in de jarenzestig. Hun
kinderen hadden in die jaren
lange haren en waren milieu-
bewust. Diezelfde kinderen
hebben intussen hun aandeel
in de Amerikaanse koek ver-
worven. Zij hebben nu een fan-
tastisch monsterverbond met
hun ouders gesloten en zijn ge-
zamenlijk tegen verdere groei.
Nostalgie, het eigen verleden
en behoud van het eigen bezit
gaan hand in hand en rechtse
Republikeinen en linkse De-
mocraten vinden elkaar op de-
ze manier gemakkelijk".

Een econoom heeft fijntjes
uitgerekend dat dehuizenprij-
zen met dertig procent zullen
stijgen in Orange County alser
straks niet meer kan worden
gebouwd. Hötchkins: "En u
dacht dat mensen in het stem-
lokaal alleen maaraan defiles
en het milieu denken?"

Anderen wijzen erop dat de
beweging voor vertraagde
groei xenofobe trekken ver-

In juni zal het precies tien
jaar geledenzijn datPropositi-
on 13 werd aangenomen. Dit
plebisciet was dekroon op vele
jarenvan aktie van eerbare
burgers tegen de opdringende
overheid en de bureaucra-
tische regelzucht. Proposition
13 was ook de afronding van
een belasting- opstand van de
middenklasse, deoverheid van
Californië deed forse stappen
terug. Californië werd een
Amerikaans paradijs, een "le-
vend bewijs dat Amerika
functioneert" zoals de Ameri-
kaanse Almanak twee jaarge-
leden lovend vaststelde: Lage

particulier initiatiefversus de
grenzen aan degroei, komt be-
drogen uit. "Deze stad kan
evenmin als iemand anders,
boven zijn standleven",zegt lo-
co- burgemeester Mike Gage,
"dusmoeten we optreden voor-
dat er een crisis uitbreekt".
Daarmee is de kous af. Bijna
metalgemene stemmen wordt
besloten om het aantal bouw-
vergunningen onmiddellijk
met dertig procent te ver-
minderen. De zwarte burge-
meester Thom Bradley iaat
diezelfde middag vanuit Aus-
tralië weten dat hij het
raadsbesluit zalondertekenen.
Hij heeft weinigkeuze, ook po-
litiek. Hij predikt sinds enige
tijd "beheerste groei", zijn ge-
vaarlijkste uitdager bij de ver-
kiezingen volgend jaar is een
"nul- groeier".

NaFreeway 10waar de twee
gebotste automobilisten overi-
gens ontspannen teenagers
bleken te zijn, is er nog een
opstopping op Wilshire Boule-
vard. Oorzaak is hier het ge-
drang van illegale immigran-
ten voor een immigratie- kan-
toor. Het blijkt vandaag de
laatste dag te zijn waarop ille-
gale immigranten, die vóór
1982 deVS binnenkwamen en
aan enkele andere voorwaar-
den voldoen, een aanvraag tot
legalisatie kunnen indienen.
Honderden Mexicanen en afen
toe een Koreaan verdringen
zich op het trottoir voor het
kantoor aan Wilshore Boule-
vard. "Als het niet lukt met
mijn papieren, dan moet ik te-
rug naarMexico", zegteenman
diemaanden getwijfeldheeftof
hij de gokvan deaanvraag zou
wagen. Wat moethij vanaf de
stoeprand ook anders zeggen
tegen een vreemdeling in een
auto. De waarheid luidt ver-
moedelijk anders. Steekproe-
ven hebben aangetoond dater
praktisch niemand terug gaat
naar Mexico. Ze blijven ille-
gaal, er is een open grens en
voor 50 dollar heb je eenrede-
lijk ogende verblijfs- vergun-
ning op dezwarte markt. De fi-
le nabij het immigratie- kan-
toor wordt veroorzaakt door
voorrijdende en stoppende fa-
milieleden, nieuwsgierige pas-
santen en busjes van lokale te-
levisiestations.

springend Amerikaans ver-
schijnsel — lijkt in Californië
nognijpender dan elders.

'Zij hebben een fantastisch
monsterverbond gesloten'

mers op (van totaal 23 naar 27
miljoen inwoners). Bijnadertig
procent van debevolking isvan
Latijns- amerikaanse, bijna de
helft anglo-blank en de rest
zwart ofAziatisch. De progno-
ses zeggen dater overtien jaar
weer zeven miljoen inwoners
meer zullenzijn en datLatijns-
amerikanen en anglo-blanken
elkaar dan in evenwichtzullen
houden, voor zover althans de
smeltkroesaan zulke categori-
eën dan geen einde heeft ge-
maakt. De groei van Latijns-
amerikanenkomt voor dehelft
voor uit immigratie, de andere
helft is natuurlijk geboorte-
overschot. Onder de Mex-
icanenin Californiëiseen ware
baby-boom aan de gang.
Brandpunt van al deze ontwik-
kelingen is Los Angeles. Het
speelt in deze tweede grote
Amerikaanse immigratiegolf
van de twintigste eeuw derol,
die New York in hetbeginvan
dezeeeuw bij deeerste had.

Enwat deeconomische groei
betreft: er komt een moment
waarop de betrekkelijk lukra-
ke vertragings- besluiten van
diverseregio's totenige coördi-
natie dwingen want, in de
woorden van een bankdirec-
teur in Los Angeles: "lemand
moet uiteindelijk gaan sturen
en besturen".

Nog zijn méér overheids- be-
moeienis en hogere belastin-
gen taboes, maar volgens Lar-
ry Kimbell "merk je in kleine
kring dat de grote bedrijven
meer overheids- uitgaven wil-
len". Kimbell: "Niemand zegt
het met zoveel woorden, maar
ik merk het in gesprekken,
zelfs met oude strijdmakkers
en vrienden van Reagan". De
Kamers van Koophandel
schrijven in cci gezamenlijke
studie voorzichtig dat "de
vraag naar publieke diensten
en infrastructuur krachtig zal
blijven" in Californië. Je hoeft
geen getraind Pravda-lezer te

(vervolg oppag.7)

LUKRAKE VERTRAGING

STILSTAANDBLIK
Ochtendspitsopeennormale

werkdag. Doel vanmijn autorit

auto naast me handig koffie
nipt uit een plastic beker, 's A-
vonds werkt hij tot half negen
en is dan in eenkwartier thuis,
's ochtends varieert derit van
een tot anderhalf uur. Hij is
tamelijk bitter over de dage-
lijkse chaos: "Je ziet het er elk
jaargetijdeerger worden". Een
korte uitwisseling van file-
ervaringen in Europa en Los
Angeles leidt tot de conclusie:
het blijft natuurlijk overdre-
ven om in een file op elkaar te
gaan schieten, maar feit is dat
de aanblik van twaalfrijen
stilstaandblik frustrerender is
dan dievan zes.

Deradio meldt hele series fi-
les en datklopt statistischook.
Veertigprocentvan alle wegen
in Californië vertoont van
's ochtends vroeg tot 's avonds
laat verkeers- opstoppingen.
Er worden ook diverse files in
verband met reparaties opge-
somd, het merendeel blijkt la-
ter bij navraag provisorische
reparaties te betreffen. De
kwaliteit van de wegen is
slecht en achterstallig onder-
houd — toch al een in het oog

De auto geparkeerd nabij Ci-
ty Hall (1,50 dollarper twintig
minuten, maximum 3 uur 20
minuten). Boven vergadert de
gemeenteraad van Los Ange-
lesalgeruimetijdovergrenzen
aan de groei. Het riolerings-
systeem blijkt onder de toe-
stroom van inwoners te bezwij-
ken. "Het is eenvoudigwegniet
op zoveel miljoen gebruikers
gebouwd", licht de directeur
openbare werken verontschul-
digend toe. Wie ideologische
duels had verwacht over het

belastingen enruim baan voor
het particulier initiatiefen bo-
vendien een tolerant, vrijzin-
nig sociaal en cultureel kli-
maat. Mensen verhuisden
naar Californiëvoorwerk, voor
240 gegarandeerde dagen van
zonneschijn, voor deruimte en
voor hst leven-en-laten- leven.
Natuurlijk schilderen oude in-
woners van Californië het nu

toont. Onbeteugelde groei
trekt onbeperkt immigranten
aan en vertraagde groei zou
een haltkunnen toeroepen aan
de instroom van vreemdelin-
gen. Hötchkins: "Ja, allicht
speelt datmee, alis hetnatuur-
lijk onzinnig om te denken dat
je de immigratiezo kunt afrem-
men. Immigranten blijven ko-
men, want Californië is voor

genstander van deze groei-stop
en directeur JackKyser draait
de argumenten opzijnkantoor
geroutineerd af. Maar het
duurt geen halfuur of hij ver-
zucht: "Ach, ik kan me de irri-
tatie wel voorstellen. Ik herin-
ner me nog hoe je twintig jaar
geleden overal sinaasappelbo-
men zag in Orange County.
Mensen bouwen een huis, ge-
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derwerp via een ets van Dürer
en Aristoteles (die de me-
lancholie, het overlopenvan de
zwarte gal, zag als het bijpro-
dukt van hoge begaafdheid,
een bemoedigende gedachte).

In 'Veranderlijk en wissel-
vallig'schrijftMeijsing vrijwel
autobiografisch over zijn be-
staan hier in Nederland en in
Italië, over zijn zwangere
vriendin en de erotische uit-
stapjes langs enkele vrouwen,
in één vanwie hetgeoefendoog
bijvoorbeeld zonder moeite de
saxofoniste Vera Vingerhoeds
kan herkennen. Aan het eind
van hetboek is er een dochter-
tjeeneenovergelukkigevader.

ALGEMEEN

Na behalen AKO-literatuur-prijs:door JAN-HENDRIKBAKKER
"Het is vandaag eigenlijk deeerste dag dat ik niet hele-

maal meer in eenroes rondloop. Voorheteerst weer even
luchter", zegtGeerten Meijsingmonter,verbazend monter
eigenlijk nog, als we het zo bekijken. Want tussen de be-kendmaking van deAKO- literatuurprijs en ditgesprek ziteen lang Pinkster- weekeinde. Maar in deloop van het ge-
sprekzalmet enkele pittige glaasjes dedraad snelweer op-genomen worden. Voorlopig is er nogkoffie.

van de uitgeverij dan jaarlijks
deafrekening krijgt met daar-
op ’1,34 ofzo, dan valt er wei-
nig meer te verdienen. Ik heb

Geerten Meijsing
hoopt op
sleepboot-effect

vriendin: alles is geschreven in
een prettigeroes van zinnelijk-
heid en zintuigelijkheid.

jeugdheeft gehad, wat in deze
branche zeldzaam lijkt te zijn.
Nee, de zwaarte en deernst zit
elders. Meijsing, alias Joyce &
Co, alias Eefje Wijnberg, de
vertaler ookvan de groteFran-
se decadente schrijver Huy-
mans, enzelfin deencyclopedi-
eën geboekstaafd als een van
de weinige Nederlandse deca-
dente schrijvers.

Van een tragische innerlijke
verscheurdheid lijkt hier geen
sprake. Meijsing is een per-
soonlijkheid die weette genie-
ten. Hij isookeen van deweini-
ge schrijvers dieherhaaldelijk
uitroept dat hij een gelukkige

Misschienligt hetaan schrij-
vers' Italiaanse inslag.Aljaren
pendelt hij op en neer tussen
het heldere Toscane en de zwa-
re luchten boven Amsterdam.

Meijsing: "Italië is me heel
goed bevallen. Hier in Neder-
land voel ik me altijd nogal
beëngd. Datheeft nietalleente
maken met de smoezeligheid
van deomgevinghier inhet we-
reldje van Amsterdam, maar
ook met de smoezeligheid van
opinies die men er hier op na
wenst te houden.

ledereen moet zo nodig een
opinie hebben, er wordt ge-
zwetst over werk datmen nim-
mer zelf gelezen heeft. Deze
stad gonst van dat soort opi-
nies. In Italiëwonen wij op een
heuvel, heel idyllisch, omge-
ven door stilte. Maar het gaat
vooral om dat plaatsje daar,
Lucca, ik hou zo verschrikke-
lijk van dat stadje. Dat is een
heelgroot geluk.En ach, intel-
lectueel levenis ernietzo.Daar
kan ik dan natuurlijk ook wel
weer naar verlangen, en naar
vriendinnetjes,hier inAmster-
dam. Dat blijf je houden na-
tuurlijk".

SMOEZELIGHEID

NIEUWLEVEN
"Inmijn laatste boek ishetzo

dat het leven het wint van de
kunst. Erwordt eenkind geb_
ren, opeens is er werkelijk
nieuw levenensta jemidden in
de generaties. De kunst is hier
de dienstmaagd van het leven
geworden. Maar voormijheeft
toch ook altijd dat andere ge-
golden. Datmijn echte leven in
mijnboeken is.Mijn vorigere-
latie iskapot gegaan omdatzij
dat niet wilde accepteren. Zij
wilde mij buiten mijn werk,
maar mijn feitelijk leven doet
er niet zo toe. Dat is maar een
rommeltje. Bovendien ishetal-
lemaal onder voorbehoud. God
zij dankhebben we defacultei-
ten om er uit te stappen als we
dat willen en nodig vinden. 1

Wat echttelt zijn deboeken die
blijven. Ik weet hetwel, men
zal mij welweereenposeurvin-
den, en vreselijk arrogant na-
tuurlijk. Maar een van mijn
grootste genoegens is het her-
lezenvan mijn ouderewerk.En
hetenige datik hoop isdatdeze
prijs voor dit boek een klein
sleepboot)e zal zijn dat mijn
andere boeken meeneemt".

* Geerten Meijsing: "Ik heb dit
vreselijke beroep vaarwel wil-
len zeggen".

, Ik heb daarentegen
hartverwarmende en ontroe-rde reacties gehad van Je-
°en Brouwers en van mijn

Adri van der Heijden,
**n kouwe kikker doorgaans,aar hij heeft me een heel ont-
j^erendebrief geschreven.

alleenzij hebbenzo gerea-
geerd, maar ook mensen die al
Ja^en, net als ik, zonder enige

of roem, tegen dedippen op schrijven. Geen
jaloezie. Ik geloofecht

at ik mijn mening over demensheid moet herzien".

Meijsings laatste boek 'Ver-
anderlijk en wisselvallig' werdbekroond met de AKO- litera-
tuurprijs, door een unanieme
Jury die dit boek verrassend
herkoos boven dat van mede-dingers als W.F. Hermans en

TipMarugg.
Ik was er werkelijkvastvan

overtuigd dpt ik He prijs nóóit
*°u krijgen", blijft Meijsing. rhalen. "En mijn uitgever
irbt ornetre over. T>Je <j*.fme

&en schijn van kans. Waar-
om? Ik denk toch dat het alle-
maal sterk te maken gehad
jjeeftmet hetfeitdatmijn zusje
"Je schrijfster Doeschka Meij-
Slng) in de jury zat. Dan kun-
den ze het niet maken je diepriJs te geven, denk je dan".

MaarMeijsingkreeg deprijs
*èl. Ondanks de vettige op-
merkingen die hier en daar injjemedia hunronde al gedaan
ftadden. "Ik had er zelfs geen
foment moeite mee gehad datJ^eschkain dejuryzat. Zijwel.
*jj wilde er uitstappen, hoorde

'*" Ze is er ziek van geweest, naa'leswater gezegd is. Maarhet
Merkwaardige is dat ik daar,
j*Uik deprijs eenmaal heb, he-'etoaal niets meer van hoor.
otmijn groteverbazinghebikn.°g geen kwaaie gezichten ge-

zien".

Ik kan me voorstellen dathet
ITC veel personeel nodig heeft.
Bent u al bezig om die mensen
aan te trekken?

"We zullen niet veel perso-
neel in dienst nemen. Het ligt
in de bedoeling om veel werk
uit te besteden. Een van de
doelstellingen van het ITC is
om dewerkgelegenheid op Cu-
racao te bevorderen. Ik zie die
doelstelling liever invervul-
ling gaan door een lokaal be-o o -'—

drijf in de gelegenheid te stel-
len service te verlenen aan het
ITC in plaats van zelfveel per-
soneel aan te nemen. Zo'n be-
drijf kan immers de mogelijk-
heden ontplooien om aan meer
klanten servicete verlenen. Er
zal dus wel veel personeel in
het ITC rondlopen, maar
slechts eenklein deel daarvan
is in dienstvan het ITC."

met schoonheid. Maar op den
duur begon ik er steeds meer
last vantekrijgen. Iklagopbed
enkwam tot niets meer. Ikben
met pillen gaan ex-
perimenteren. Mijn depressies
waren zo verlammend, de me-
lancholie was uitgegroeid tot
een drukkende ziekte. En ik
stondop hetpunt mij aan te ge-
ven bij de medische autori-
teiten..".

"Maar op een gegeven mo-
mentbegon ik er zowaarbove-
nop te komen. Helemaal zelf.
En danbeide armen halfgehe-
ven, quasi,alsofhetomeenper-
soonlijke verlossing gaat: "Ik
ben genezen! Een nieuwe ver-
liefdheid? Zou dat het zijn?"
Vervolgens verzandt het on-
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"Neteven ietsbeter"

"De hoge electriciteit- kos-
ten zijn denk ik geenprobleem
voor dezakenlieden diebewust
voor Curagaokiezen terwijl ze
daarvan op de hoogte zijn. In-
diendiekosten kunnenworden
gecompenseerd met andere
voordelen van het eiland, denk
ik niet dat dit deontwikkeling
van Curagao in deweg hoeft te
staan. Ikben me ervan bewust
datdeutiliteits- voorzieningen
hier duurzijn, maar ik hoop dat
het eiland zoveel andere voor-
delen biedt, dat het plaatje
daardoor weer in balans komt
en we een concurrerende posi-
tiekunnen innemen. Ofdathet
geval is, kan ik niet zo beoor-
delen."

Sellers heeft overigens per-
soonlijknoggeenelectriciteits-
en water- rekeningen gehad.
Hij zal binnenkort samen met
zijn gezin intrek nemen in een
woning en verwacht daar dan
vanzelfkennis mee te maken.

"Voor noodgevallen hebben
we inderdaad generatoren. In
de drie maanden dat ik hier
werk, is op kantoor misschien
zes keer de stroom uitgevallen,
maar nooit voor lange tyd. We
hebbenop hetITC opvang- mo-
gelijkheden voor kortdurende
stroomuitval. Dan kunnen de
zaken gewoon doorgaan. Ikzie
dit dus nog niet zo als een pro-
bleem."

Electriciteit, niet alleen de
kosten daarvan maar ook het
feit dathetelectriciteits- bedrijf
het van tijd tottijd laatafweten,
is ook een probleem. Ik neem
aan dat het ITC generatoren
heeftgeïnstalleerd om datpro-
bleem op te vangen?

klanten ook laten zien datmen

Het contract voorhetSonesta
hotel is nu officieel getekend.
Daar heeftu meerdere malenop
aangedrongen. Waarom vind u
het zo belangrijk dat het
contract getekend is?

"Met name de markt voor
congressen en seminars heeft"
al zo veel beloften gehoord van'"
'als julliekomen, zorgenwij dat' <
dit en dater is', datze het niet >
meergeloven voorzehet inder-» > I
daad zien. Als in juli het IT. v
open gaat en we kunnen de"

"Ik denk echter niet dat de
huidige hotels voldoen aan de
kwaliteits- eisen van onze
klanten. Er moet meer aan-
dacht aan details geschonken
worden: diekleine dingenwaar
de klanten op letten moeten
meer aandacht krijgen. Ik
denk ook dat die wetenschap
inmiddels doordringt. Jezietal
kleine — maar zo belangrijke— veranderingen in hotels als

Denkt u dat de hotels die we nu
hebben, voldoende kamers bie-
denvoor deklanten van hetITC
en denkt u dat het kwaliteits-
niveau van deze hotels hoog ge-
noeg is?

"Als we hetproduct eenmaal
op de markt hebben gebracht,
denk ik datwe steedsmeer ho-
tels nodig hebben. In septem-
ber zal echter worden begon-
nen metdebouwvanhetSones-
ta hotel ophet ITC terrein. Dus
ikdenk dattegen detijddaton-
ze marketing- strategie
vruchten begint af te werpen,
er meerdere hotels op komst
zijn."

MEER HOTELS

"Ik denkdatdattotopzekere

Een veelgehoorde klacht is dat
heteiland middel en hoog- ma-
nagement niveaupersoneel ont-
beert. Heeft u datookzo ervaren
bij het ITC?

PERSONEEL

met debouw van het hotel bej
gonnen is, geloven ze dat."

hoogte waar is. De posities
waar het ITC tot nu toe perso-
neel voor heeft moeten aan-
trekken,zijn echtergevuld met
lokale krachten. Ik denk dus
datertoch voldoendegeschoold
personeel aanwezig is of men-
sen die decapaciteiten hebben
om te worden opgeleid. Boven-
dienkan niet op eenmarkt van
150.000mensenverwachtwor-
den dat alle 'know how' in huis
is. Als jeCuragao zou vergelij-
ken met een stad van dezelfde
grootte in deVerenigdeStaten,
zou je daar veel krachten vin-
den die uit andere steden zijn
aangetrokken omdat de eigen
markt dieniet bood."

'De luchthaven is de eerste
en laatste indruk van Curagao'

een paar planten, nieuwe
vloerbedekking en een verfje
over de muren. Er moet nog
veel gedaan worden, maar ik
denk dat we op de goede weg
zijn."

HUISWERK
"Voor wat betreft de service

in dehotels, geldt hetzelfde als
voor deluchthaven. Onze men-
sen moetenop een regelmatige
basis worden herinnerd aan
hetbelang van dezeindustrie.
Alsweweten datserviceeen in-
vestering is voor het doel dat
we ons voor ogen hebben ge-
steld, is iedereenbereid omeen
extra handje uit te steken. Dat

"Ik denkdat de interesse vai?n

alle mensen om mij heen, voor''A
mij het belangrijkste is. Heic"feit dat iedereen zichzo betrok-, ■

ken voelt bij ditproject. Dat zij;;;
even graagzien alswij van het,
ITC, dat hetproject een succes
wordt. Het is de mentaliteit
van demensen op Curagao, dié
zo bereid zijnommeetewerken' "
omhet eilandeen succes te ma-
ken, dat voor mij de baan hier
zeer aantrekkelijk maakt."

Wat vindt u het leukste vari
hetwerk hierop Curagaoin ver-
gelijking meteerdere banen? '

is het huiswerk datwe moeten
doen. Als het ITC cursusserf
gaat organiseren voor het ei-
genpersoneel, zullenwe ande-
re instanties ook uitnodigen.
Met de opzet van die opleidin-
gen zijn we al bezig. Service is'
immers een van de be-
langrijkste onderdelen van de-'
ze industrie. Als we demooiste
faciliteiten zouden hebben, al-
lehotelsen anderenoodzakelij-
ke componenten, maar de ser-
vice zou ontbreken, komen wej
nergens."
Nog een negatiefpunt: depoli-
tieke situatie.Is dievan invloed'op het ITC?

"De negatieve uitstraling,
van depolitieke situatiebleek
tijdens onze reis naar Neder-
land. Bij alle zakelijke contac-"
ten die we hadden, was de
eerste vraag 'wat gebeurt er
met deregering?'. Het geeft de'
indrukvan onstandvastigheid.
Dat zal op de lange termijn ne-^
gatieve gevolgen hebben voor'
Curagao. Lokaal hebben wij;
echter geen vertraging onder-"
vonden van deval van derege-'
ring. Op alle vragen die wij
hadden, zelfs in detijdvan een
interim- kabinet en dekomst'
van de nieuwe regering, kon-'
denweantwoordkrijgen. Maar"
we moeten terdege rekening;
houden metdeuitstralingnaar1het buitenland van een onsta-
biele politieke situatie."

echt ditvreselijke beroep vaar-
wel willen zeggen".

"Wanthet schrijvengaat mij
niet makkelijk af. Het is tel-
kens toch een helse bezigheid.
Het Maarten 't Hart-gevoel
ken ik niet: lekker metdewind
in jerugje latengaan. Enmaar
schrijven. Bij mij gaat schrij-
ven altijd buitengewoon pijn-
lijk. En dat was ook een reden
om te»stoppen, vond ik. Ik be-
gon dat hijgerige te krijgen,
eindelijk een boek af, dan me-
teen weer verder aan iets
nieuws. Tegen deklippen op,ik
moestmijnrekeningen betalen
tenslotte". Meijsing hoopt vu-
rig dat 's lands grootste litera-
tuurprijs de aandacht nu niet
alleen op 'Veranderlijk en wis-
selvallig"zalrichten, maarook
opzijn vroegere werk. "Ik ben
natuurlijk nu de laatste die
klagen mag", lacht hij. "Maar
eigenlijk is het ook om heel cy-
nisch van te worden. Mijn
laatste boek is veel meermetde
vrije slag geschreven en zeker
niet mijn beste vind ik. Uitge-
rekend voor dat boek krijg ik
een prijs.

Het onderwerp bevalt Meij-
sing duidelijk: "In het begin
was de melancholie iets met
aantrekkelijke kanten. Als
jongetje had ik dat al. De som-
berheid ontroerde me altijd
meer dan deblijdschap. Ikweet
nog dat mijn vioolleraar ver-
rast was dat ik zo graag in mi-
neur-toonsoorten speelde. Me-
lancholie was iets aange-
naams".

toch niethet theoretische gym-
nasium- toontje waarvoor op
grond van sommige uiterlijke
kenmerken van zijn werk te
vrezen viel. De jury van de
AKO-prijs (behalve zus
Doeschka, Henk Bernlef,
Frans Boenders, J.J. Over-
steegen en Hedy d'Ancona)
prees hem zelfs voor 'de bijna
on-Nederlandse lichtheid van
toon.En inderdaad is dat hoor-
baar in 'Veranderlijk en wis-
selvallig. Het boek heeft zelfs
iets opgeruimds.

Toch gaat het eigenlijk over
de melancholie en hoe zij be-
streden dient te worden. Inhet
boek zelf is dat, op voorschrift
van de klassieke schrijvers,
vooral door 'het beoefenen van
de bijslaap, want de coïtus is
het enige dat echt helpt tegen
de melancholie. Koestert hij
zijn eigen melancholie
misschien als een artistiek
goudmijntje?

ERWIN

a i ,?-ing begon te schryven
pS lid van het schrijvers- col-
'ectief Joyce & Co. Al gauw

dienaam hetpseudoniem
}|an de schrijver zelf. Als Joyce
*Co voltooide hij een compact
?euvre, waaronder de alom be-
kende maar door slechts enke-,en gelezenErwin- trilogie. De
pjtiek was hem meestal rede->Jk welwillend gezind, maarerkopen deedJoyce& Co vrij-
I

e l niet. Ook Meijsings
aatste, onder eigen naam ge-pbliceerde verhalenbundel,
eek die kant op te gaan. DechrijVer besloot uit Italië over
f komen om het tij nog te ke-
-oj- Overal was hij aanwezig

V1netboek tepromoten. Maarj!letsbaatte. InhetHaagse lite-
vair café Schlemmer zat hij
J^r een geheel lege zaal, ver-jthij vol bitter cynisme.

Alles was eenramp. Ik heb
stn^°en kar(* over gedacht te
(/?Ppen. Mijnuitgeverij wordt
2* voorzichtiger, moetje beg-

JPen. Al mijnboeken zijn nog
leverbaar. Ze zijn nogi et Verramsjt. Daar magik ze

j, el dankbaarvoor zijn. Want
A.verkocht tot voorkort niets.
jj*Je jarenlang schoenen ver-
■°Pt diemaar niet worden af-

W°Rlen moe^ Je overwegen
(j: 'anders tegaan doen. Ikzat

®P in de schulden. En als je

Ik beschouw deze prijs dan
eigenlijk ook maar als een er-
kenning van mijn vorige werk
en vooral van 'Cecilia'. Want
dieroman had deprijseigenlijk
veel meer verdiend".

Meijsing (37) is een breeduit
waaierendspreker, maar heeft

VERDIEND

Californiëmie.....
ZIEKTE

"Ikbrachthet ookin verband

OfReason dat de uitvinding
van het begrip 'privatisering'
opeist, nog een keer de stem-
ming van Californië kan van-
gen, valt te betwijfelen. Als au-
towegen, rioleringen en
luchtwegen verstopt raken en
het onderwijs zorgen baart,
krijgt vroeg of laat bij een ver-
kiezing een politicus dereke-
ning gepresenteerd en gooit de
opvolger het roer om. Frank
Hötchkins; "De aankomende
politici hollen zo onstuimig op
het onderwerp 'vertraagde
groei' afdatze over eikaars be-
nen struikelen. Er heerst hier
deze dagen een adem- bene-
mende chaos van doelstellin-
gen enbegrippen". Hij en ande-
re betrokkenen voorspellen dat
het nog maar een kwestie van
maanden is enCaliforniëkrijgt
een modewoord uit debureau-
cratie van dejarenzestig terug:
infrastructuur.

de overheid buiten de verbete-
ring van de infrastructuur te
laten. Reason bestookt de pers
in Californië met ingenieuze
plannen voor dubbeldeks auto-
snelwegen, elektronische tol-
kaarten, onderwijs en ditalles
verzorgd door het particuliere
initiatief.Stichtings- directeur
Philip Fixler: "We zitten bove-
nophet onderwerp 'vertraagde
groei. De vertraagde groei-be-
weging kan tegen onze
doelstellingenindruisen,maar
het hoeft niet.

We werken hard aan privé-
oplossingen voor de files, de
uitlaatgassen en het onder-
wijs. Volgens ons is dedreiging
van meer overheids- bemoeie-
nis uit de lucht als we de files
kunnen oplossen. Over enkele
weken lanceren we een grote
campagne voor dubbeldeks-
autowegen in particulier ei-
gendom en beheer".

(.Vervolg Vanpag.6;

wJII om te merken wat hier
g

ordt bedoeld. Kimbell: "Nog
st 't 1} en Milton Friedman's
ü- Wing dat hogere overheids-
dwaven a^iJ^ worden afge-

°ngen door speciale belan-
|n _ oepen, wordt hier gelo-

östraft. ledereen van links
u rechts wil beter onderwijs,

lere wegen, betere infra-
Het verschil met

is alleen datgeenmens
en^?re uitgaven voor bijstand

»dergelijke bepleit. Die con-
l, ftsus is onwrikbaar ge-geven".
(je .e ideologische strijdersvan
ha_aren zeventig zien de buin.E en van de drijvende

«chten achter de terugdrin-
sti Ê an de overheid, de, «.enting van rijke Republi-

vrienden in Californië
PaïÜ3^ Reason'is een cam-

■ begonnenomtochvooral

(vervolg vanpag.s)

'Ik twijfel niet aan......

Don Juan en het huiselijk ge-
luk gaan hand in hand, geen
morele conflicten, geen moei-
lijk gedoe van een jaloerse
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Wist je dat

OP DE RIVIER de Ganges in China varen nog steeds
zeilschepen, diemen"paflar"noemt. Ze lükenprecies op
de schepen, die 4000 jaargeleden op de Nijl in het oude
Egypte van de Farao s voeren!

De Chineseprimula iseen sierplant.Erzijn tweesoorten
van: de alba met witte bloemen en de rubra met rode
bloemen. Tenminste...Als jederubra op eenkoeleplaats
met eentemperatuurvan 15 tot 20 graden zet,krijgt hjj
rode bloemen. Maarals jehemop een warmeplaats zet,
meteen temperatuurvan ongeveer35 graden,krijgt hy
wittebloemen.

*****

De girafis het "hoogste" dierop aarde. Zijnkop bevindt
zich namelijk ongeveer 6 meter boven de grond. Dat is
makkelijkbij het eten, maarlastigbij het drinken.Wan-
neer de girafwil drinken, moethy zijn voorpoten hele-
maal spreiden, ofdoordeknieën zakken.En zois hij een
gemakkelijkeprooi voor de leeuwen, want dankan hij
zijn hoeven niet gebruiken omkeiharde trappen uit te
delen.

*****

Om zelf
te maken

Knikkerspel

DIT SPEL IS heel een-
voudig en heel snel te ma-
ken. Alleen: Wees voor-
zichtig, want als je één
gaatje te groot maakt,
moetje weer helemaal op-
nieuw beginnen. Neem de
deksel van een schoenen-
doos en teken er een ge-
zicht op zoals op het voor-
beeld. Neem ook 7 knik-
kers. Maak nu in beide
ogen, deneus endemond(4
gaten naast elkaar) gaten,
die zo groot zijn, dat de
knikkers er net niet door-
heen gaan. Om het alle-
maal wat mooier te ma-
ken, kleuren we de deksel
en het gezicht met stiften
ofplakkaatverf.

En nu gaan we ermee
spelen. Doe de 7 knikkers
in de deksel en probeer,
door de deksel voorzichtig
heen en weer te schudden,
alle knikkers in de zeven
gatentekrijgen. Jekunt er
ook nog een wedstrjjd van
maken: Wie deminste tijd
nodig heeft om alle knik-
kers op hun plaats tekrij-
gen, heeft gewonnen.

Strandballen
OP HET STRAND liggen
twaalf grote gekleurde
ballen. Ze lijken heel veel
op elkaar.TochzietJeroen
meteen, welkevan hemis,
want de zijne is nèt even
andersdandeandere.Wel-
ke bal is dat?

NATEKENENENKLEUREN

Stompie en Knerta
WEET JE NOG, hoe

Stompie enKnerta en alle
anderebergmuizen opreis
waren gegaan? Het was
vier weleen later en nog
steeds trokken ze verder.
Twee weken geleden had-
den ze de grote verza-
melplaats verlaten, waar
ze alle andere bergmuizen
ontmoet hadden. Ze waren
nu metvele duizenden die-
ren. Ons vijftal was steeds
bij elkaar. De anderen
plaagden hen, omdat ze
vriendschaphadden geslo-
ten met een kikker. Maar
daar trokken ze zich niets
van aan. Ze hadden het
veel te leuk met elkaar.
Vandaag zouden ze ver-
stoppertje spelen. Stompie
zou tellen en de rest zou
zich verstoppen.

Kwek vondzichzelfreu-
ze slim, toen hij in een
klein poeltje dook en mid-
den op de bodem ging lig-
gen. Stompie zou hem zo
nooit vinden, dacht hij.
Maardatvieltegen! Stom-
f>ie haddeplons gehoorden
iep regelrecht naar het

poeltie. En daar zag hij,
heel duidelijkKwek op de
bodem liggen. Kwek er-
gerde zien dood. Stel je
voor, als eerste gevonden
te worden. Knerta was
achter een grote steen
gaanzitten.Maarze hader
niet op gelet, dat de steen
veel te Klein was. Toen
Stompie zoekend verder
liep, zag hij dadelijk haar
rug boven de steen uit
steken.

Snuffelend liep Stompie
verder totdat hij een be-
kende geur in zijn neus
kreeg.'?Hé", dacht Stom-
pie, zyn neusvleugels wijd
opensperrend. "Het is net
of ik.... Hallo, Bolletje",
schreeuwdehij toen. "Kom
er maar uit" Snoepgraag
was de slimste, dacht hij
zelf. Hij zou in een boom
klimmen. Daar hingen de
takkenvaneenboomtotop
de grond. "Proberen", zei
Snoepgraag, "Het lukt
vast wel". Maarverkwam
hij niet, want opeens
kwam er een verrukkelij-
kegeurin zijn neus. Mmm,
zonfijne zoete geurhadhij
nog nooit geroken!
Snoepgraag vergat alles
om zich heen.

Ha, hier washet!Hijhad
dehoning- voorraadvan de
bijen gevonden. Een klei-
ne openinginde grondwas
deingang. Begerig stakhij
zijn snuit zo ver mogelijk
naar binnen. Maar net,
toen hij wilde proeven,
voeldehij een afschuwelij-
ke prik in zijn tong. "Au
au , jammerde
Snoepgraag, "Mijn hele
tong wordt dik. Mammie!"
Hij wist niet hoe gauwhij
moest maken dat hij weg
kwam. Zo gebeurde het,
dat Snoepgraag radeloos,
halfkrankzinnig met wijd
open mond en een tong zo
dik, als ze nognooit gezien
hadden, op zijn vriendjes
kwam toestormen. Die
middag vergat
Snoepgraag nooit meer!.

Onze vriendjes
MIJNOUDERS hebben

eenpaar jaarin Duitsland
gewoond. Daar hadden ze
een kanariepietje, dat op
zekere dag bezoek kreeg
vanvijfhongerige vinkjes.
Hun ouders waren
waarschijnlijk dood ge-
gaan. Op een dag had mijn
moeder de kooi van Pietje
in de tuin gezet,omdat het
zo mooi weer was. En daar
zaten ze plotseling: 5 vin-
ken- kleutertjes boven op
de kooi. Pietje keek eens
omhoog enopeenshiptehij
naarzijn voederbakje, pel-
de de korreltjes met zijn
snavel en begon de ukkies
doordetralies heen té voe-
ren! Tot de avond was hij
ermee bezig.

Maar toen moeder zijn
kooi naar binnen bracht,
bleven de kleine vinkjes
piepend in de tuin achter.
Moeder waagde het erop
en deedhet deurtjevan de
kooi open. En het duurde
niet lang, of alle vijf zaten
ook in hetkooitje. En Pie-
tje leekhet heel gewoon te
vinden. Dit gingzo een he-
le week door. 's Morgens
werden de vijf vrijgelaten
en begon Pietje te voeren.
Pn 's Avonds lietenze zich
opj^üten.Daarna verdwe-
nen ze voorgoed.
Waarschijnlijk waren ze
toen net zelfstandig ge-
noeg geworden.

PETER

Puzzel van de week

HORIZONTAAL: 1. deel
van een voet; 3. muziek-
noot; 4. muzieknoot; 6. heb
je nodig by aardrijkskun-
de; 7. gij; 8. afkorting van
het NieuweTestament; 9.
daarkun je een prijs mee
winnen.
VERTIKAAL: 1. gebouw,
waar jekan slapen; 2. heb
jenu voor je liggen; 3. deel
van de week; o. bewoner
vanEstland.

Vliegtuigjes
EEN VAN deze kinderen
heeft zijn vliegtuig nog
aan het touw. Kun jij zég-
gen, wie het is?

DE HOGE HOED

Wat denk je: is deze hoed
hoger dan derand van de
hoed breed is? Eerstraden
en daarnameten!

ZIE VOORoplossing enë
winnaar.de Kinderkrant
over twee weken. Stuur 'foplossing vóór 16juni 1988
naar de Amigoe (Scher
penheuvel z/n ofP.0.80J
577; Aruba - Nassaustraatj
100;Bonaire - deheerLin-
kels, P.0.80x 122, Bonai-;
re) en zet op de enveloppe
KINDERPUZZEL.
Winnares van deweek is:

Lelicia Tromp,
L.G.Smithbvd.492,

Aruba.
Zij ontvangt een waardejl
bon van ’.15,- van Augusjl
tinus Boekhandel.
Oplossing vorigekeer:
HORIZONTAAL: 1. staiöj
4. erwt; 7. acht; 9. eb; 10
ser; 12. echt; 14. edel; 16.
ion; 18. al; 19. idee; 21
stok; 22. drie.
VERTIKAAL: 1. SOS; 2
aard; 3. M.c; 4. eet.; 5. wd
to; 6. t.b.; 8. held; 11. eelt.
13. hier; 15. eik; 17. nee
18. as; 20. e.d.

In de brievenbus

Beste Tante Nel, j>
Het is mij vandaag einde- °lijk geluktdehelepuzzel te *'maken. Ikhoop dat ik het,
ook helemaal goedheb ge- dmaakt? Ik wilde ook ver- ,j
tellendatik het onderwerp c
"Wist je dat?" een heel in- h
teressant onderwerp is. ft c
knip ze altijduitenbewaar
ze in een aparte map.Ver jj
der rest mij nog te zeggen d
"Heel, heelveelsuccesver- *der met de mafstekinder ]
pagina van Cura^So en de ,
NederlandseAntillen!". j

GISELLE ARCHER^Caracasbaaiweg 217 \
Curasao N.A- (

HalloGiselle, j
Half gefeliciteerd, omdat (
je de puzzel van de week ,
goed opgelost hebt. De j
andere nelft van de felici-
tatie komt, als je een vol'
gende keer ook nog alo
winnares uit de bus komt.
Reuze bedankt voor jeaar-
dige briefen groetenvan,

TanteNel

Oplossing vliegtuigjes: A.
Oplossing strandballen:

"ta
a?suoAoq opu.aap__} iiQ.

'S AVONDS LAAT, als
het donker was, durfden
de kaboutertjes wel aan
dekant van degrote weg
te lopen. Maar gevaar-
lijk bleef het! Dat
merkten ze, toen er een

pen, want ze rolden sa-
men met het servetje
over de grond.

"Het ismewatmoois",
bromde kabouterBrr en
krabbelde overeind.
"Het is een schande!"
riep Poetsje en kroop on-
derdecupvandaan. Pin-
kie zei niets. Die moest
heel hardrennen omziin
weg waaiende
puntmuts niet te verlie-
zen. "Het isbar en boos,
zoals die mensen rom-
mel maken", zei kabou-
terBrr hoofdschuddend.
"Kijk eens om je heen!
Flessen, kranten, cups,
plastic zakken, blikjes,
het lijkt hier wel een
vuilnisbeltin plaatsvan

keer een auto langs
kwam stuiven.En er een
cup en eenpapieren ser-
vetje uit het raam ge-
gooid werd. "Help!" gil-
de Poetsje, "Help, ze ne-
men me mee!" De cup
was pardoes boven op
haar gevallen. Maarka-
bouter Brr en Pinkie
konden haar niet hel-

de kant van een weg!"
"Als wij de boel nu eens
opruimden? Samen met
de dieren uit de mondi?"
zei Poetsje. En dat von-
den kabouter Brr en
Pinkie een goed idee.
"Dé geiten kunnen de
kranten opeten", be-
dachtkabouter Brr. "En
de konijntjes en hage-
disjes kunnen de blikjes
op een hoop gooien",
knikte Poetsje. "Dan
kunnen de vogels de
cups oppikken", zei
Pinkie.

Maar degeitjesschud-
den hun kopjes, toen ka-
bouter Brr bij hen
kwam. "We eten de hele
dag al zoveel dingen, die
de mensen weg gooien.
Wé kunnen echt niet
méér op", zeiden ze.
"Maar we willen wel
helpen alles op een hoop
te gooien".De konijntjes
en nagedisjesvoelden er
ook niet zoveel voor te
helpen. "Dieblikjes heb-
ben scherpe randen",
zeiden ze. 'We hebben
ons er al zovaak aan ge-
sneden". En devogeltjes

Rommel
vonden, dat de mensen
zelf maar hun rommel
opmoestenruimen. Nou
ja,om dekaboutertjes te
helpen wilden ze dan
wel een paar cups over- *
vliegen.

Maar het ging alle-
maal veel te langzaam.
Na eenhalve nachthard

werken hadden de ka-
boutertjes en de dieren
nog maar een klein
hoopje rommel bij el-

kaar gezocht.En de weg
leek nog even vuil. "We
moeten Karel Krokodil
vragen ons te helpen",
zuchtte kabouter Brr.
"Die kan meer sjouwen
dan wij samen. Ik ga
hem gelijkhalen". Sinds
hij een splinter uit Ka-
rels poot had gehaald,
waren kabouter Brr en
dekrokodil dikke vrien-
den. En omdat het toch
maar een saaie boel in
zijn dierentuin-kooi
was, ging Karel maar
wat graag met het ka-
boutertje mee.

Het leek wel een
vorkheftruck! Overal
waar hij langs kwam,
hapte hij alle flessen,
blikken, cups en papier
metzijn grotebek op.En

net toen de volgende
morgen de eerste men-
sen opstonden, was de
weg schoon. Helemaal
schoon. En lag al het
vuil keurig langs de
kant van de weg op een
grote hoop bij elkaar.

"Karel, jebent een
wonder!" zfei Poetsje en
gafhem een dikke zoen
op zijn neus. "Ahum",
Karel Krokodil zwaaide
vreselijk verlegen met
zijn staart heen enweer.
"Dank jewel, Poetsje.
Dan gaiknu maar weer
naar de dierentuin te-
rug. Als jullieme nodig
hebben,roepen jullieme
maar". Ai, wat schrok-
ken de mensen, toen ze
Karel over dewegzagen
lopen. Vooral, als ze de
papieren zakjes van hun
brood uithetraam gooi-
en, ofdecup, die ze leeg-
gedronken hadden. Dan
schóót Karel Krokodil
er op af, want hij had
toch niet voor niets de
weg zo mooi schoon ge-
maakt!.

De volgende dag?
Toen hoefde Karel niet

meer terug te komen.
"Hébje hetal gehoord?"
haddendemensentegen
elkaargezegd. "Die gro-
tekrokodiluitdedieren-
tuinheeft onze weghele-
maal schoon gemaakt".
De een schaamde zich
nog harder dan de an-
der, omdat ze er zelf
niets aan hadden ge-
daan. En inhet vervolg
deden ze allemaal hun
best om de weg net zo
schoon te houden als hij
nu was. Dank zij de ka-
boutertjes enKarel Kro-
kodil!

NELBASHJO
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Daarom zal de voornaamste
viering van de duizendste ver-
jaardag van deze kerkge-
meenschap in de diaspora
plaatsvinden inRome".

Op 9 en 10 juli viert de
Oekraïense kerk in bal-
lingschap in de basiliek van
Sint Pieter haar grote feest.
Wellicht dat de vreugde daar-
van nog vergroot zal zijn door
een echt gebaar van toenade-
ring zowel van dekant van het
Patriarchaat in Moskou als
van dekant van de Russische
overheid. Aldus Gerard Klip-
pers in hetBisdomblad.

IN HET TWEEDE DOCU-
MENT, dat onlangs door

IPaus JohannesPaulus IIge-
werd vanwege het

jjülleniumvan deRussische
!*erk, eistdepaus onomwon-den volledige godsdienst-
j^jjheidvoor deOekraïense

'katholieke kerk. Vanwege

'Politiekecomplicatiesen oe-
j-umenische voorzichtig-
heidheeft depausintweeaf-
jjonderlijkebrieven aan-
dacht geschonken aan het
duizendjarige christendom
"tRusland.: Inzijneerstebriefnodigde de
iPaus de hele katholieke we-

uit om op geestelijke
ditjubileumvan deRus-

sische christenen mee te vie-
*e&.Onmiskenbaar was daarin
het gebaar van toenadering tot
deRussische OrthodoxeKerk,
dieeen "groot deelvan de erfe-

!s*s van de oude christelijke
**Us' overgenomen heeft".

steeds geen godsdienst- vrij-
heidbestaat.

Mgr. Faustino Sainz Munoz
betoogde namens het Vati-
caan, dat de Heilige Stoel on-
verkort blijft vasthouden aan
deuitvoering van devier mini-
mum eisen door de USSR.
1. wijding van een bisschop
voor dezg. Wolga -Duitsers;
2. het toelatenvangrotere aan-
tallen studentenop depriester-

miteit.Op grondvan denieuwe
politiek van partij-chef Gor-
batsjov vroegen zij openlijk om
erkenning van hun kerk. Mgr.
Pawlo Wasylyk en mgr. Iwan
Semedi hebben voor het oog
van de hele wereld decatacom-
ben-kerk in de Oekraïense
weer een gezichtgegeven. Hun
namen werden bekend ge-
maakt door mgr. Kornyljak,
bisschop van München, die

de samenwerking van de
Oekraïeners met de Nazi's in
de Tweede Wereldoorlog. "Bo-
vendien", zo stelde deze
bisschop, "bestaat deze kerk
nauwelijks. Want ruim 95%
van de bevolking noemt zich
Russisch- Orthodox.

Daar staat tegenover dat Jo-
sypTerelja, een vorigjaarnaar
het Westen verbannen leider
van het Oekraïense volk heel

Wel is in dit verband op te
merken, dat enkele weken ge-
leden in een Russische krant

seminariesinLitouwen en Let-
land;
3. meer vrijheid bij het benoe-
men van bisschoppen in Litou-
wen en
4. deofficiële erkenningen het
toestaan van de Oekraïense
katholieke kerk.

VERZOENING
Inaansluitingop debriefvan

de paus richtte kardinaal Lu-
bachivsky zich ineen genereus
verzoenings- gebaartothet Pa-
triarchaatvan Moskou.Kardi-
naal Myroslav Iwan Luba-
chivsky is momenteel de gees-
telijke leider van het
Oekraïense yolk.' Als groot-
aarts- bisschop van Lemberg
leeft hij in ballingschap te Ro-
me. Bij zijn gebaar van verzoe-
ning sprak hij: "Vergeef ons,
zoals wij jullievergeven. Laat
ons broeders in Christus zijn,
laat ons elkaarrespecteren in
hetbewustzijn datwehetzelfde
geloofhebben in de Verlosser".

een artikel werd gepubliceerd
waarin de besluiten van de sy-
node van Lemberg in 1946 on-
rechtmatig werden genoemd,
omdat zij zouden indruisen te-
sjen de Sovjet-wetten. Elke af-
scheiding onder christenen is
een ergernis en brengt schade
voort aan de zaak van het
Evangelie, zo stelt de paus in
zijn document.Hijroept katho-
lieke èn orthodoxe christenen
op om mee te werken aan de
eenheid. Daarom moeten er
ook misverstanden en weder-
zijds wantrouwenoverwonnen
worden.Pas dan isereenmoge-
lijkheid om in een dialoog van
liefde de toenadering te be-
werkstelligen, die nodig is om
tot werkelijke eenheid te kun-
nen komen.

"De Apostolische Stoelvoelt
een bijzondere genegenheid
voor de Oekraïensekatholieke
kerk, omdat zij in de loop der
eeuwen zovele blijken gegeven
heeft van haar gehechtheid
aan Rome, met inbegrip van
het hoogste bewijs daarvan
door het martelaarschap.

IN HET JAAR 986 zond
vorst VladimirvanKiev een
gezantschap naar Constan-
tinopel. In één van de be-
richten, diehetgezantschap
aan de vorst schreef, lezen
we: "Wykwamen te Byzan-
tium (dat is: Constantino-
pel, het huidige Istanboel)
enwerdennaardeplaats ge-
brachtwaarzij hunGoddie-
nen. Opeens wisten we niet
meer ofwe in de hemel wa-
ren of op aarde. Want ner-
gens op aarde is zon
schouwspel te zien, noch
zulk een schoonheid. We
kunnen het amperbeschrij-
ven. Van toen afwisten we:
dóórleeft Godonderdemen-
sen. Die schoonheid zullen
we nooit vergeten. Zoals
mensen die eenmaalhetzoe-
te geproefd hebben, daarna
het bittere liever laten
staan, zo kunnen wij niet
langerbij onze afgoden blij-
ven. "Volgens een oude
overlevering is dit deeerste
indruk, die denog heidense
voorvaderen van de christe-
lijke godsdienst hadden.

V' 2o schildert een Oekraïense
Jj^stenaar de heilig verklaar-
r*grootvorst Vladimiren diens
Q^terook al heilig verklaard-Ma. Zij werden beiden inder-
Jd in Constantinopel gedoopt

A*vdatDeßusvanKievbesloot
Ach tot het christendom te*°*n....

geestelijk leidsman is van de
ruim 30.000 Oekraïense ka-
tholieken, die in noord-west
Europa leven.

TROUW AAN ROME DUUR BETAALD
...de Oekraïense schilderSwia-
toslaw schilderde de doop van
deßusvanKiev(ziefoto): in het
midden de heilige koning Vla-
dimirmet hetkruis, daarnaast
de vorsten- dochter Oelna en
Vladimirszonen...

. Later richtte de paus een
aan dekatholieke

V Bij hen bevindt
e 2lch de eigenlijke bakermat
& .Vftn de kerstening van Rus-
y 'a&d. Inzijn jongstebriefkomt
. depaus nadrukkelijk op voor
.de eigen plaats die de
\ Oekraïense katholieke kerk
' "eeft indelangetraditievan de

christelijke geschiedenis.r , De Oekraïense katholieken- Rebben hun trouw aan Rome
J dum- moeten betalen met ver-
" v°lging, met deportatie, met- zelfs met de dood.
!JB^.n-synode van Lemberg in

*^46 onder druk van de com-» hïünistischedictatorStalin op-r Keheven en gedwongen töege-
voegd aan de Russisch-

' orthodoxe Kerk. Allebisschoppen, meer dan 1400
Priesters, ongeveer800zusters; jj& tienduizenden leken wer-
denin Stalinistischestrafkam-
i opgesloten. Slecht weini-genkeerden daarvanterug.

GROTE GESCHENK

andere cijfers noemde. Als se-
cretaris van de ondergrondse
kerkgemeenschap verklaarde
hij datderuim vijfmiljoengelo-
vigen tellende kerk in het ge-

Paus eist godsdienstvrijheid
voor Oekraïense katholieken

Na schijn-synode van Lemberg sprake van catacomben-kerk
De aanvraag om erkenning

is nogsteeds inbehandelingbij
de Sovjet- autoriteiten. De
Raad voorReligieuze Aangele-
genheden verklaarde desge-
vraagd, dat het lot de compe-
tentie van het Patriarchaat
van deRussischeKerk behoort
hierovereenuitspraak te doen.
Het Patriarchaat van Moskou
schuift de kwestie echter weer
terug naar de communistische
leiders in hetKremlin.

ERKENNING

De doop van vorst Vladimir
in 988 was het startpunt voor
debekering van nagenoeg alle
inwonersvan deRus' vanKiev.

Sinds die tijd bestaat de ka-
tholieke kerkgemeenschap inr*t verborgene, als een onder-
FOndse geloofs- gemeenschap.
**et iseencatacomben-kerk ge-

CATACOMBEN-KERK GAATUITOVERheel dewereldenonderwijst allevolke-
ren; doopt hen in de naam van de Vaderen deZoon en de
Heilige Geest.Zobegint deapostolischebriefvan Johannes
Paulus II naaraanleiding van deviering van Duizend jaar
Christendom in deRus van Kiev, een streek in de huidige
Sovjetunie.

lingen

Blijkbaar wil niemand zich
aan dezegevoeligekwestie een
buil vallen. Mogelijk dat de
contacten tussen de Rooms-
Katholieke kerk en de Rus-
sisch Orthodoxekerktijdens de
feestelijkheden injunikunnen
leiden tot nieuwe ontwikke-

Herdenking
DUIZEND JAARgeleden

deed hetchristendom offici-
eel zijn intrede in Rusland.
De Russische orthodoxe
kerk herdenkt ditfeit dezer
dagen in aanwezigheid van
onder meer een uitvoerige
delegatie van het Vaticaan.
Bij gelegenheid van dit feit
brengtKerk en Wereldhier-
bij een samenvatting uit
twee pauselijke brieven in
verband met ditmillenium.
Een en ander is overgeno-
menuit hetBisdomblad van
Den Bosch. ,

Hoewel vanuit Constantino-
pel diverse pogingen onderno-
menwarenom deRus vanKiev
tothetchristendomtebrengen,
lukte dit pas definitief irt het
jaar988, toen vorst Vladimir
zich liet dopen. Hij trad daar-
mee in het voetspoor van zijn
grootmoeder Olga, die zich al
omstreeks 955 had laten do-
pen. Ze heeft het echter niet
meer mcc mogen maken dat
één van haar (kleinkinderen)
tot hetchristendom overging.heim over tienbisschoppen be-

schikt en zon duizend pries-
ters.

Vorig jaaraugustus traden
twee bisschoppen uit de anoni-

Inzijnbriefbedankt de paus
nadrukkelijk de Oekraïense
katholieken voor hun verbon-
denheid met Rome. Hij beves-
tigthunplaats in dekatholieke
wereldkerk en erkenthun tra-
ditiesen eigenriten.

DELEGATIE
Kardinaal Casaroli staat

aan hethoofd van een officiële
Vaticaansedelegatie, dievan 5
tot 1 _ uni aanwezig isbij de of-
ficiële viering van het milleni-
um van de doopvan deRus' van
Kiev.

van het Oosten en een Kerk
van het Westen, met allerlei
theologische, juridische en li-
turgische tradities die van el-
kaar verschillenden, toch was
er volle gemeenschap tussen
Rome en Constantinopel. Deze
Kerk heeft deplaatselijkekerk
van Kiev ondersteunen gedra-
gen, nu precies 1000 jaar gele-
den. Daarom is "deze herden-
king nietalleeneenhistorische
herinnering, (...) maar ook en
vooral een uitnodigingom onze
pastorale en oecumenische
aandacht van het verleden
naardetoekomstterichten.om
onsverlangen naar de eenheid
te vergroten en om ons gebed
hiervoor te versterken". De
viering van het millenium is
dusook oecumenischvan aard.

Overdefeestelijkhedenrond
de viering van het millenium
ligt ookeen schaduw. Inde loop
van de tijd hebben namelijk
grote groepen christenen zich
losgemaakt van de eenheid
met Rome. Met hen leven wij
niet (meer) in volledige 'com-
munio', dat wil zeggen in ker-
kelijke eenheid. Diverse syno-
des en andere ontmoetingen
hebben geleid tot het herstel
van de 'communio' met een
flink gedeelte van dezechriste-
nen, toen zij bereid waren om
het primaatschap van de paus
te erkennen. Maar ondertus-
sen zijn er helaasnogregelma-
tig wrijvingen tussen de
orthodoxe kerk aan de ene en
de katholieke kerk aan de
anderekant. De situatiewordt
nog gecompliceerd, door het
feit dat miljoenen Oekraïense
gelovigen over heel de wereld
verspreid wonen, vooral in
Noord Amerika en in West-
Europa.

SCHADUW

Hij zegt de Oekraïeners zijn
onvoorwaardelijke steuh en
trouwtoe. Depaus sluithierbij
duidelijkaan bij de eerder door
het Vaticaan verwoorde
standpunten omtrent de
godsdienst- vrijheid in Rus-
land.

ONTHUTSEND
Van 4 tot 7 februari van dit

jaar werd in Venetië een
congres gehoudenwaaruitvoe-
rig gesproken werd over de
godsdienst- vrijheid in Oost
Europa. De balans die daar
werd opgemaakt, is dertien
jaar na de ondertekening van
de beroemde Acte van Helsin-
ki, onthutsend.

Naeenuitgebreide dankzeg-
ging voorGods goedheid en ge-
nade schetst de paus de histo-
rische lijnen, waarlangs het
christendom inde strekenrond
Kiev werd gebracht. De beke-
ring werdvoorbereid door het
werk van de HH. Cyrillus en
Methodius, twee broers uit
Thessalonica. Zevertaalden de
H. Schrift in het Oud-slavisch
en namen de liturgie uit
Constantinopel over, die zij
eveneens in de oud- Slavische
taalvertaalden. Deze initiatie-
venwerden door detoenmalige
paus Johannes VIII krachtig
ondersteund en uitdrukkelijk
goedgekeurdin het jaar880.

Ook de huidige paus volgt
metgrote aandacht de ontwik-
kelingen in de Slavische lan-
den. Een nogal voor de hand
liggendereden hiervoor is, dat
depaus uitPolenzelfdiep door
de Slavische cultuurbeïnvloed
is.

CYRILLUS

Franse en Portugese verte-
genwoordigers verklaarden,
uitvoerig gedocumenteerd,dat
erindehuidige Sovjet-Unieon-
der partijchef Gorbatsjov nog

Reeds paus Pius XIIwees er-
op, dat deKerk niet Latijns of
Grieks ofSlavisch is, maarka-
tholiek. Dat woord komt van
hetGriekse'kath'holongè',dat
betekent: over héél de aarde
verspreid. De Kerk mag en
moet zelfs tot op zekere hoogte
pluriform zyn; dezepluriformi-
teit mag echter niet ton koste
gaan van de kerkelijke een-
heid, de 'communio'. De ban-
dendiedeafzonderlijkekerken
met debisschop vanRome on-
derhouden zijn in deze zeer il-
lustratief.

De paus heeft met dezebrief
de SlavischeChristenen (voor-
al diegenen dieuitde Oekraïne
afkomstig zijn of daar nog
steeds wonen) een hart onder
deriem willen steken.Hij heeft
uit de geschi_t_üt. inspireren-
depunten naarvoren gehaald,
dieook hedentendage van be-
lang zijn, met name op het ge-
bied van dekerkelijke eenheid.
De 'communio' die bestond in
de negende eeuw, toen vorst
Vladimir vanKiev zich liet do-
pen en deKerk nog ongedeeld
was, wordt ook in onze tijd na-
gestreefd. Weliswaar zijn de
contacten met de orthodoxe
kerken verbeterd, er blijven
nog (te) veerpunten van one-
nigheid over.

De apostolischebriefis zoals
gezegd een bemoediging, maar
ook een fijnzinnige meditatie
over dekerkelijke eenheid, die
gefundeerd is inde doop. Daar-
naastkomt ook dewereldvrede
ter sprake. De brief heeft dus
méér dan alleen maar een be-
vestigende betekenis, hoewel
de christenen in Oost-Europa
dezebevestiging goed kunnen
gebruiken.

KATHOLIEK

nauw met dekatholieke kerk
verbonden is". In dezelfde pa-
ragraafspreekt depausdehoop
uit, dat door deze herdenking
nieuwe perspectieven voor de
tot standkoming van dekerke-
lijke eenheid naar boven mo-
gen komen.

Ondanks de scheiding
spreekt de paus de orthodoxe
broeders en zusters in het ge-
loof op vriendelijke wijze toe:
"Metreden is ditfeest op speci-
ale wijze ook de geest van de
Russisch- orthodoxe kerk, die
haar hoofdzetel te Moskou
heeft en die wij 'zusterkerk'
mogen noemen. Zij heeft zelfs
grotendeels de erfenis van de
oud christelijke streek Rus'
ontvangen, terwijl zij zich ver-
bond met dekerkvan Constan-
tinopel en dezetrouwbleef. De-
ze kerk heeft, zoals ook de ove-
rige orthodoxe kerken, waar-
achtige sacramenten, vooral
echter — uit kracht van de
apostolische successie — de
Eucharistie en het pries-
terschap, waardoor zij zeer

ZUSTERKERK

Maarer is méér.Debekering
van de Oekraïense streken,
waarvanKiev het centrum is,
geschiedde in een tijd, dat de
Kerk nog ongedeeld was. We-
liswaar bestond er een Kerk

OECUMEEN

EENHEID
Het is dan ook niet vreemd,

dat deHeilige Vader ook enke-
le woordenricht tot de christe-
nen die niet meer in volle een-
heid met deKerk vanRome le-
ven. Beidekerken, dekatholie-
ke én deorthodoxe, hebben de
vaste wil de eenheid te zoeken,
ondanks alle door eeuwenlan-
ge misverstanden ontstane
moeilijkheden, die deze een-
heid(nog)belemmeren. Met in-
stemming citeert de paus het
Tweede Vaticaans Concilie,
dat vastgesteld heeft, dat de
kerkelijke eenheidingenen de-
le een zekere verscheidenheid
in gebruiken entradities in de
weg staat. Bovenal, vindt de
paus, "moeten wij onsbewust
zijn, dat de volle gemeenschap
een gave is en niet alleen de
vrucht van enkel menselijke
inspanningen en wensen,
ofschoon deze bijzonder nood-
zakelijk zijn en voorwaarde
voor vele dingen".

tonte.n' door deSovjet- au-
&?p iten niet wordt erkend.
£«swordter beweerd, dat de-

seloofs- gemeenschap hele-
j*?*lnietbestaat. Metropoliet
iö «_"et DenyBenko verklaarde
jj^eninterview voor de West-
d_ if dat de 00Tzaa^ van
ka_ , deOekraïenseathoheke kerk gelegen is in

KERK & WERELD
BIJ MRLLNIUM CHIRSTENODOM IN SU

Briefis meer dan bevestiging christenen in Oost-Europa

JohannesPaulus: eenheid
is gefundeerd op doop

Daar
leeft
God
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Kruizwoordpuzzel AchtNederlanders in transatlantische solo-zeilrace

'De duurste manier om
naar Amerika te gaan'

uur om vervolgens aan dek tt
kijken of alles nog goed gaat
Vervolgens gaan ze weer ceS
uur in dekooi en dat herhaal!
zich tot ze voldoende hebben
geslapen. Als de regelmaat efl
eenmaal is, worden ze zelflj
wakker voordewekker afloopt

doorHANS VANREEUWIJK
HET FORMULE-1 circuit voor zeezeilers. Zo wordt de

singlehanded transatlantic zeilrace, van het zuid-Engelse
Plymouth naar Newpoort aan de noordoostkust van de
Verenigde Staten,wel genoemd. Op 5 juni gaat hetspekta-
kel weer van start.

zijngeldschieter over de finan-
ciën. Varen zal hij wel, maar
hier en daar een reclamepraa-
tje voorhet in Friesland geves-
tigde Sailsurfers zal niet over
zijnlippen komen. Verderkrij-
gen enkele andere Neder-
landse deelnemers van spon-
sors eenbijdrage indekosten of
materialen.

Natuurlijk hoopt iedere zei-
ler op een goedeklassering. Bij
demeestengaatheter echter in
de eerste plaats om veilig aan
de overkant te komen. Want
dathet niet zomaaromeen zeil-
tocht gaat, tonen decijfers. Bij
iedererace ishet aantal uitval-
lers hoog. Van de 89 boten die
in 1984van start gingen, haal-
dener 64 definish. Vijfentwin-
tig deelnemers gaven op we-
gens materiaalpech, of keer-
den terug omdat ze al varend
tot de conclusiekwamen dat de
te levéren prestatie hun kun-
nen te boven ging.

Triest dieptepuntwas deedi-
tie van 1976, toen er twee do-
den waren te betreuren. Ver-
moedelijk over boord gevallen
enverdronken, wanthunboten
werden later onbemandaange-
troffen.En van de 124 starters
bereikten er slechts 78 de fi-
nish. De organisatie greep in
en steldebeperkingen aan het
aantal inschrijvingen. Ook

mochten de schepen voortaan
niet langer zijn dan achttien
meter, want om nog snellere
tijden tekunnen klokken, wer-
den de boten steeds groter en
steeds moeilijker bestuurbaar
voor slechts een beman-
ningslid. Wat te denkenvan de
75 meter lange viermaster
Club Mediterannee, die in '76
tweede werd. Ook deden er ca-
tamaransen trimarans, groter
dan een tennisveld, mee.

BULTRUGGEN
HenkvandeWeguitMiddelp

burg was tijdens devorige
een van die deelnemers, die de
finish niet zou halen. Also;
gisteren is gebeurd. Zo helder v
staat die 27e juni 1984 nc
zijn geheugen gegrift. c

"Het was in de j
ochtendschemering. Door
geweldige dreun werd ik
mijn kooi door dekajuit gei
gerd.lk hoorde een \

schrikkelijk gekraak en zag [
dat de boot water maakte. Ik j
bleek een walvis te hebben ge-
raakt."

Na via deradio om assisten-
tie te hebben gevraagd, verliet
Henk zijn zinkende schip en
stapte in zijn opblaasbaar red-
dingsvlot. Vanuit de helikop-
ter, waardoor hij zon vier uur
later werd opgepikt, kon hij de
vier buitruggen nog zien,
waarvan hijer een hadgeramd.
Zijn — onverzekerde — schip
was inmiddels al lang ge-
zonken.

Door een financieel steuntje
in de rug van vrienden kon
Henk weer een boot bouwen.
Het kostte hem toch nog een
klein kapitaal en tweeduizend
arbeidsuren, maar hij doet
weer mee. "Het is gewoon de
duurste manier om naar Ame-
rika te gaan.Eenvliegtuig- tic-
ket kost meveel minder. Maar
dan mis je wel.veel", grapt
Henk van de Weg.

' Watdataangaat is er in hon-
derd jaar niets veranderd.
Want aan het eind van devori-
ge eeuw zei een Britse lord het
al: "In je oliegoed onder een
koude douche gaan staan ter-
wijl je biljetten van een pond
verscheurt; dat is zeezeilen".

Bertus Buys, ookwel bekend
als de Haagse haringkoning,
vaart de race met zijn Sea-
Beryl voor detweede maal. Vo-
rige keer had hij 32 dagen en
veertien uur nodig. Zijn stre-
ven is het ditmaal in minder
dan deitig dagen te doen. "Dat
moet kunnen. Ik heb meer er-
varing enook is mijnschip ver-
beterd". Net als alle andere
deelnemers, heeft hij het over
deuitdaging als hemwordt ge-
vraagd wat hem beweegt om
bijna een maand in jeeentje op
deoceaan tevaren. Gevaarlijk?
"Ach nee, je moet gewoon geen
risico's nemen. Safety first".

De nachtenzijn voor de solo-
zeiler het moeilijkst. Om zo
goed mogelijke prestaties te
kunnen leveren, moet er goed
worden geslapen. De automa-
tische stuurinrichtingzorgt er-
voor dat de boot op koers blijft
en een radaralarm moet
waarschuwen of er andere
schepen in de buurt zijn. De
meesten slapen ongeveer een

SLAPEN

* Bertus Buys, nu nog samen
met zijn vrouw AU aan boord
van deSea-Beryl in de Scheve-
ningse haven.

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß donderdagmorgen tien
uur en opAruba vóór woensdag-
morgen tien uur en duidelijk op
de enveloppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

Curasao - P.0.8. 577; Aruba -Nassaustraat 110 en Bonaire -Kaya Gobernador Debrot 154,
It.n.v. de heer HubertLinkels.

DE GOEDE inzendinghad er al-
dusuit moeten zien:
■

UITHET GROTE aantal inzen-
dingenvan deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijk alsgelukkige win-
nares van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

De winnares kan haar prijs na
identificatie afhalen op hetkan-
toor van deAmigoe Aruba, Nas-
saustraat 110 (tijdens kan-
tooruren).

HORIZONTAAL: 1. Chaos; 5. Manna; 9. Grens; 14. Aalt; 15.
Kop; 16.Nar; 18.Krot; 19. Nat;20.Los; 22. Sol; 24.Por; 25. Vr.;
26. Vol; 27.Dop; 29.Een;3l. De; 32.Rek; 33. Geluw; 35.Eer; 37.
Ster; 39. Een; 40. Pek; 42. Reek; 44. Engels; 45. Vergen; 46.
Klei; 47.Sem; 49.Leg; 50.Edel; 52.Tee; 54.Loven; 56.Ens; 57.
Rm; 59.Tip;61. Sof;62.Dos; 63.Eg; 64.Ros; 66. Sok; 68.Das; 69.
Eng; 70. Eden; 72. Nut; 74. Mik; 75.Rede; 76.Lente; 77. Serie;
78. Pater.
VERTIKAAL:I.Canvas;2.Haar;3.AIt;4.OT;S.Mos;6.AP;7.
NN; 8. Aas; 10.Rk; 11.Erp; 12. Nood; 13. Streek; 15.Kol; 17.
Roe; 20.Lok; 21. Bol; 23.Lee; 26. Vergiet; 27.Den; 28.Pup; 30.
Nergens; 32.Renet; 33. Gesel;34. Weven;36.Reeds; 38.Tel;39.
Els; 41.Keg; 43. Ene; 46. Korrel; 48. Mos; 49. Lef; 51. Legger;
53. Eis; 55. Vos; 56. Eos; 58. Mode; 60.Pon; 62.Dak; 63. Ende;
65. Sen; 67.Kus; 68.Die; 69.Eet; 71. NT; 73. Te; 74. Mi; 75.Ra.

Vera Henriquez
Bontemantelstraat 18

Aruba

als eerste nonstop solo de we-
reld te hebben rond gezeild,
won in veertig dagen. Er was
zoveel belangstelling datde or-
ganiserende Royal Western
Yacht Club of Engeland be-
sloot voortaan iedere vier jaar
dedoorrace uitte schrijven, die
tegenwoordig wordt gespon-
sord door de Deense brouwerij
CarlsbergnadathetBritsezon-
dagsblad Observer dat jaren
had gedaan.

* New MagicBreeze, waarmee
Wytze van derZee deeersteprijs
in zijn klasse in de wacht hoopt
te slepen.

Zon honderdtien deelne-
mers, verdeeld over zes klas-
sen, binden dan de strijd aan
met elkaar en metde elemen-
ten om debijna 3000 zeemijlen
(ruim 5400 kilometer) het
snelstafte leggen.Alsheteven
kan in minder dan de zestien
dagen,zes uurenvijftien minu-
ten, die de winnaar van 1984
nodig had.

Ook Nederland is van de par-
tij met achtdeelnemers. Varië-
rend van de 52-jarige Goos
Terschegget uit Nijkerk, die
van plan is met zijn 18 ton we-
gende tweemaster 'binnen de
tijdslimiet van vijftig dagen zo
Bourgondisch mogelijknaar de
overkant te varen', tot Wytze
van der Zee met New Magie
Breeze, dievan allerlei moder-
ne snufjes is voorzien. Deze
Fries, die derace al tweemaal
heeft gevaren, heeft met zijn
5,5 tonmetende en 15.70 meter
lange superracer slechts een
doel voor ogen. "Al zal ik zeker
niet de enige kanshebber zijn,
ik moet 'm kunnen winnen",
zegt de 49-jarige architect.

In 1960 werd de wedstrijd
voor het eerst uitgeschreven.
Aanleiding was een wed-
denschapvantweeBritten,wie
het snelst in zijneentje de over-
steek naar Newpoort zou ma-
ken. Er deden vijf zeilers mee.
Francis Chichester, die later
een adellijke titel verwierf na

Waren de deelnemers aan-
vankelijk nog pure amateurs,
daarkwam al snelverandering
in. Met name Franse en Britse
bedrijven huurden professio-
nele zeezeilers, in de hoop dat
deboot met hun naam erop als
eerste de finish zou bereiken.
Van de Nederlandse deelne-
mers in Wytze van der Zee ei-
genlijk de enige die met zijn
New MagicBreeze (de drie be-
ginletters staan voor de
geldschietende bank) fiks
wordt gesponsord. Maar in te-
genstelling tot veel van zijn
buitenlandse concurrenten is
hij amateur. Voor hetbrood op
deplank moeteen architecten-
bureau zorgen dat Wytze van
derZeesamen meteen compag-
non leidt.

Daarnaast is er nog de 32-
-jarige Roel Engels uit Middel-
burg, dieerookin wasgeslaagd
een bedrijftevinden datenkele
tonnen op tafel wilde leggen.
Maarvoor derace isbegonnen,
is dat al opeen mislukkinguit-
gelopen. De zeiler is gewikkeld
ineenjuridische procedure met

PROFS

Postzegels
denkenden geen gebreken —
zou in onze dagen niet .meer
aanslaan. De moderne mens
wil ook de zwakke kanten, de
schaduwzijden van de voort-
rekkers kennen. Volgens de
hedendaagse mode mag nie-
mand boven de grauwe massa
uitsteken. Gebeurt dit toch,
dan wroet men net zo lang tot
men eenreden gevonden heeft
om ook deze hoogvlieger ge-
nadeloos afte schieten.

Na hetbehalen van jetweedegraads- bevoegdheid TEHATEX
kun je doorstromennaar de eerste graadsopleiding welke gege-
venwordt aankunstacademies.

Het eerste jaar is hier ook een propadeutisch jaarwaarin de
vakkentekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen niet
apartgegeven worden. Dekeuze maak jepas inhettweede ofder-
destudiejaar. Vakkenwaarin leswordt gegeven zijn0.a.:ruimte-
lijkevormen, tekenen, textiele werkvormen, ennatuurlijk deon-
derwijskundige vakken.

De opleiding duurt 5 jaaren geeft recht op een eerstegraads
lesbevoegdheid, waarmeejedusleskunt geven aan debovenbouw
HAVO,VWOenkunstacademies. Buiten hetonderwijsheb jenog
mogelijkhedenbijbijv. reclamebureaus. Behalve afgestudeerden
van een NLO kunnen ook bezitters van een VWO- of HBO-
diploma toegelaten worden.Kunstacademies en NLO's vind jein
een groot aantalplaatsen in Nederland. Voor adressenkun jehet
beste even je dekaanraadplegen.

PEDRO CASIMIRI

VERDERE MOGELIJKHEDEN

De NieuweLeraren- opleidingen(NLO) zijn scholenvoorHoger
Beroepsonderwijs, dieopleiden voor een onderwijs- bevoegdheid
waarmee jekunt lesgevenaan LBO, MAVOen de onderbouw van
HAVO/VWO. Het eerste studiejaar is een propadeutisch jaar
waarinjein tweevakken lessenvolgt. In diteerste jaarwordtook
een begin gemaakt met deonderwijskundige voorbereiding van
de aanstaande leraar. Deonderwijskundige voorbereiding is be-
doeld om jevoor te bereiden op het lesgeven. Jekrijgt er vakken
alspsychologie, pedagogie, methodiek. Als onderdeel van de on-
derwijskundige voorbereiding loop je ieder jaar gedurende een
bepaalde periode stage op verschillende schooltypen.

Aanvankelijk laghet in debedoeling omvan detwee gekozen
vakkenereen optweedegraads- eneenop derdegraads- niveau te
volgen. Steeds meerraadt men de student aan beide vakken op
tweedegraads niveau te doen. Het geeft jebij het zoeken van een
werkkring over het algemeen wat meer mogelijkheden. Jekunt
toegelaten worden met een HAVO-ofMBO-diploma. Voor de op-
leiding TEHATEXwordt wel enige aanleg voor dezevakkenver-
langd. Beschik je niet over het juiste diploma om toegelaten te
worden en ben jeouder dan 21 jaarkun jedispensatie vragen.

TWEEDE GRAADS

Leraar Tehatex-vakken
TEHATEX staat voor tekenen, handvaardigheid en textiele

werkvormen. Voor deopleidingtot leraarTEHATEXbestaan zo-
wel een tweede graads- als een eerste graads- opleiding.

prijskaartje bekijken. Het is
eenerg misleidendprijs-etiket.
Immers:voor 20 gramvan een
bepaald artikelbetaaltu’ .2,80
en voor 1 kilogram van het-
zelfde artikel behoeft u maar
’.14,- neer te tellen.

Crazy gewoon,want volgens
Bartjes is nog altijd 50x20
gram=l kilogram. Zou zon
prijskaartje ergens in een su-
permarket staan, dan waren
binnen één dag allepakketten
van 1 kilogram uitverkocht.
Hoezit ditraadseltje in elkaar?
Heel simpel. De' naam prijs-
etiketis volkunen fout. Het is
een postzegel met een fran-
keerwaarde van2,Boöre.Datis
in Denemarken bet gangbare
tarief voor een brief 20
gram. Wenst uechter inditEu-
ropese land een pakket t* ver-
zenden van 1kilogram zwaar-
te, dankost n dat 14 öre. Per-
soonlijk zet ik mijn pet afvoor
deze leuke vondst van de ont-
werper T. Hensen.
(wordt vervolgd).

M. ARVIS

tal gebruiksvoorwerpen kan
bewonderen, die aan de
denkbeeldigeOldShatterhand
en Winnetou hebben toebe-
hoord.

Karl May overleed op 31
maart 1912 te Radebeul bij
Dresden. VanKarl May's boe-
ken zyn vooral bekend: De Be-
renjagers, VanBagdadnaar Is-
tanbul, Winnetou(3 delen), De
Schatvan hetZilvermeer en In
het land van de Mahdi. De
tweede merkwaardigheid voor
vandaag is te vinden op een
Deense zegel van 26 februari
1987, uitgegeven ter gelegen-
heid van het veertigjarig be-
staan van de Deense konsu-
menten- bond. U mag met be-
hulp van een vergrootglas een

Karl May'sreis- en avonturen-
romans mag dan van twijfe-
lachtig gehalte zijn, zelfs de
grootste criticus zal moeten
toegeven, datKarl May door
zijn eenvoudige stijl de jeugd
ongemeen wist te boeien. May
reisde inzijnboekenuitgebreid
doordeBalkan inEuropa, door
het Midden-Oostenen doorhet
Verre Westen vanNoord Ame-
rika. De in deze gebieden aan-
wezige landschappen be-
schreef hij tot in details,
ofschoon hij inzijn leven nim-
mer deze streken met eigen
ogen gezien had.

Irt de tegenwoordige tijd zou
Karl May geen voet meer aan
de grond krijgen. De overdre-
ven zwartwit- tekening van
zijn hoofdpersonen — zijn hel-

Old Shatterhanden Winne-
tou stonden altijd tegenover
schurken en de laatstgenoem-
den ontkwamen nooit aan hun
gerechte straf. De verzamelde
Werken vanKarl May, die tus-
sen 1892 en 1932 zijn uitgege-
ven, omvatten een zeventigtal
dikke delen. InBamberg is een
heus Karl May-museum inge-
richt, waarin men o.a. een aan-

DEENSE ZEGEL

IN DE WERELD van de
Postzegel kan men vele
merkwaardigheden tegenko-
men. Bij de voorbereidingen
van ditartikelstuitte ik ook de-
zekeer opzon geval,dat, mijns
inziens, demoeite waard is om
aan de vergetelheid te worden
ontrukt. Op 12 februari 1987
gaven dePosterijen van de
DuitseBondsrepubliek een ze-
gel uit van 80Pfennig ter her-
denkingvan de 75-ste sterfdag
vanKarl May.

Zijn voor de tegenwoordige
jeugdArendsoog en Witte Ve-
der deechteheldenuithetVer-
re Westen, van deonmetelijke
prairievlakten in Amerika,
voor de ouderen onder ons zijn
Old Shatterhanden Winnetou
de gfootsten onder de groten
van het Wilde Westen. In wer-
kelijkheid zijn het ofwarenhet
de nagenoeg onsterfelijke
scheppingenvan derijke fanta-
sie van de Duitse jeugdschrij-
verKarl May, dieop 25 februa-
ri 1842 te Hohenstein- Ern-
stthal in Sakson geboren werd.

Het literaire gehalte van

ONTSPANNING_4P_

HORIZONTAAL: 1. Zilt; 4. Zielepoot; 9. Eenheid van
tijdsduur; 13. Deel van het gezicht; 14. Kwab; 15. Ex-
communicatie; 17.Duw; 18.Loco citato; 19.Speelgoed; 20. Mu-
zieknoot; 22. Niet afzonderlijk genoemd; 24. Knock out; 25.
Hoofdvan een Arabische stam; 27. Meubelstuk; 28.Loogzout;
30. Electro- cardiogram; 32. Onderwerp; 34. Kunstmatige in-
seminatiemetkiemcellen van dedonor;35. Tenlange leste;36.
Wens; 38. Plan; 41. Seconde; 43. Schranderheid;44. Deel van
de mond; 46. Stoot; 47. Echt; 48. Bestemming; 50.Boomsoort;
52.Vlaktemaat; 54. Opgrote afstand; 55.Vet; 57.Bek; 58. He-
melbrood; 60. Bergruimte; 61. Keukengerei; 63. Gulden; 64.
Beroep; 65.Reeds; 66. Een zekere; 68.Fijn; 70. Voegwoord; 71.
Klem; 72.Plaats, beroemdomzijnkaas; 73. Inbezit nemen;74.
Hoeveelheid.

VERTIKAAL: 1. Drank; 2. Fluim; 3. Slee; 4. Muzieknoot; 5.
Tuberculose;6. Vorstelijkhoofddeksel; 7. Getijde; 8. Germaan-
se godin; 10. Voorzetsel; 11. Zet in schaakspel; 12. God van de
liefde; 14. Vernis; 16. Houtenkom; 19.Klein varken; 20. Ont-
lasting; 21. Werkeloosheid; 23. Waagstuk; 26. Verduistering;
29. Een naam geven; 31. Het kweken; 33. Begrip; 35. Speel-
goed; 36. Lagere Technische School;37. Pudding; 39.Rivier in
Engeland; 40.Kunstwerk; 42.Dunne stok; 45.Eenpersoort; 49.
Plechtig gewaad; 51.Pit; 53. Hobbeligijs;54. Hokje; 55.Ar;56.
Knaagdier; 58. Vloerbedekking; 59. Zonder uitzondering; 62.
Geestelijke; 64. Meertje; 67. En anderen; 69. Muzieknoot; 70.
Persoonlijk voornaamwoord; 71. Pa.
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AGENDA

ARUBA
Block tegen Bedrijfsdocumentatie managementmagazine:

Air Holland wil KLM-
monopolie doorbreken

Wilt U gezellig en goedgaan lunchen?

Dan natuurlijk naar feï__a^^^CC^
Elke dagvan 11.30-14.30. II
De menu's voor de volgende week:
MAANQAQ : HUTSPOT MET GEHAKTBAL il
DINSDAG : BAMI GORENG MET SATE,KROEPOEK EN I

GEBAKKEN El H
WOENSDAG : KIP CORDON BLEU METRIJST OF PATAT II

EN GEMENGDE SU V
DONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE- I

BROOD EN BOTER
VRIJDAG : GEBAKKEN RED SNAPPER MET AARDAP-

PELEN EN VERSE GROENTEN
ZATERDAG : HOLLANDSE BIEFSTUK MET AARDAPPE-

LEN EN VERSE GROENTEN.
>. Het is goedzaken doentijdens een gezellige lunch. ✓"r

centimeter verder van elkaar
staan, is er meer beenruimte.
Tijdens devluchten kan er geko-
zen worden uit een audio- prog-
ramma met vijf kanalen. En
voorts hebben elke negen rijen
eeneigen monitorwaaropvideo-
programma's worden-gepresen-
teerd.

risten vanuit Europa naar Aru-
ba en de Nederlandse Antillen.

» AMIGOE: 08.00-12.00/■1 '4-00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

,j Telefoon: 24333.

i ~?°r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
1«950 en 22316.

127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

jPOLITIE: 100.. URMCENTRALE:IIS.
BEKERTJES verschijnen op dinsdag en

f Vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-1/2 00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
'"ehalveopzaterdag. Alleenzoekertjes, die
jjPmaandag en donderdag voor 10.00uur

! °lrinen zijn, kunnen de dag daarop (dus
jj"'nsdag envrijdag) verschijnen.
'Bioscopen
"| boulevard theater. 1,20.15 uur HeroatLarge (14jr.); 24.00uur

Productions (18 jr.).
! '!■ 20.45 uur BabyBoom (14 jr.).;WE-IN: 20.30+24.00 uurEctoParif (14

Uitvoerig schrijft het blad
over demonopolie-positievan de
KLM waarover reeds veel te
doen is geweest. Vooralook in de
politieke sfeer.Zeker nu libei ali-
satievan het luchtverkeerinEu-
ropa in toenemende mate reali-
teitbegint te worden, is het in de
ogen van de concurrentievan de
KLM tijd, datookzij een graantje
kan gaan meepikken van het ui-
terst lucratieve vervoer van toe-

ORANJESTAD— "AirHolland, de snel uitbreidende
luchtvaartmaatschappij van deex-MartinairenTransa-
viaman JohnBlock, wil hetmonopolievan deKLM inhet
toeristisch verkeer van Europa naar de Nederlandse
Antillen en Aruba doorbreken. Daartoe is een minder-
heidsbelang van twintigprocentgenomeninAir Aruba.
Nu nog een papieren maatschappij, maar Block verze-
kert, datdatspoedigzal veranderen".AldusBedrijfsdo-
cumentatie Management Magazine van mei 1988onder
dekop 'Block wil monopolie KLM op de Aruba-route
doorbreken.

VIA OMWEG
Dat is tot heden altijd geblok-

keerd door de KLM. Deze vindt
het streven zeker niet leuk, dat
Blork Hip monopolie- positie wil

gaan aantasten. Block ligt daar
nietwakker van. "Als AirAruba
een deelvan datvervoer wil heb-
ben, zal er voor allebetrokkenen
een plausibele oplossing moeten
komen".

Opnieuw ontpopt Block zich
als een luchtvaart- pionier. In
zijn optiek is de aanval de besteverdediging, alleen valt hij nu
wel aan via een omweg: Air
Aruba.

Uitvoerig schrijft het blad
over de overcapaciteit van Air
Holland, diedeze onder meerwil
faaninzetten op deroute Ameri-

a-Aruba, doch ook wordt de
aandachtgericht opvervoer van
en naar Europa vanuit Aruba.
Eén van de drie nieuwe Boeing757 (met elk 213 stoelen) zou
vanuitAruba worden ingezet.Block is erg trotsop deze vlieg-
tuigen. Doordat de stoelen vijf

Verscherpte
controle op
disco's en
nachtclubs

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30Animated Classics; 19.20Scien-ce &Technology; 19.35Big story; 20.00Mama's family; 20.30 Studiosport;
21.25 CNN international news; 21.55Estreno: «Turning to stone»; 23.30Sports tonight (CNN); 24.00Sluiting.

ZONDAG: 17.00 Style with ElsaKlensch; 17.20Week inreview; 18.05 In
search of ; 18.30 National geograp-
"c; 19.30 Showtime; 20.30 Purba kv!<eshi;2o.4sMus_l;2l.ooC_ Vadis?;
22-15 CNN international news; 23.30Sports tonight (CNN>; 24.00Sluiting.

BAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
'8.30 CNN International news; 19.30Theworld tomorrow;2o.ooTelenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45 Dan-ces of the world: «The Netherlands»;
21.00Dynasty; 22.00Larry King show;
22.50 Showbizztoday; 23.00 MoneyLi-
js(CNN); 23.30 Sportstonight (CNN);
24.00 Sluiting.

Rococo Plaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki LeenderM 58G-

Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.

OPTICAS (nachtdienst)
pabao brug: StaAnna, tel.: 28181.*«iba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

0ONTREGELING DOKTORENy^njestad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokterA.

v'd Linde, Beatrixstraat 31, tel.:28337.
|~<- Chiquito, Savaneta en San Nicolas:jtokter E. Boderiee, via Centro Medico SanNicolas, tel.: 48833.kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300hospitaal).

£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
«nith Boulevard 34, tel.: 21777): dra N. Al-;arez-Quezada, Venezuelastraat 21, tel.:

j^TGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
y°'&. tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:

' e-" 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:y°2o/48301; San Nicolas:tel.:4s9o6; Da-JJfe:tel: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

e oor brandgevallen, ongelukken of
a?° of ander ongeluk gelieve
*">nncentrale op te bellen,tel.: 115)

&'VERSEN
IijHGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopend van 07.00-20.00uur;na 20.00r '^formaties via verkeerstoren.
sSO SERVICE CENTER (Oranjestad):."00uurperdaggeopend(alleen geslo-
"van zondag 20.00uur tot maandagmor--961107.00 uur)

_.ER HORACIO ODUBER HOSPI-. j^L(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

'B'3o-19.30uur.8'30-19.30uur.
;?R

N|NGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
J°s2/22817): informatiecentrump^ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -dardenbaaistraat 8(boven).

F—r:f—r: .Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

_"

Beatrixstraat 34, fc . Tel. 22720 J

DEA-agenten
op Aruba

ORANJESTAD — De leden
van Women's Club of Aruba ko-
zen onlangs een nieuwbestuur,
die op dinsdag 7 juni inTempta-
tions on the Beach geïnstalleerd
zalworden. Enid Croeswerd her-
kozen tot voorzitster van hetbe-
stuur, datverder uit devolgende
dames bestaat: Liliana Jansen
(vice-president), Juliet White
(recording secretary),Amy Hen-
riquez (corresponding secreta-
ry), Mathilda Gonzalez (treasu-
rer), JoyCarson (program chair-
person), Paula Ecury (wellfare
chairperson), Bredge Reeve
(ways and means chairperson),
Zoraida Hardeveldt (study
group chairperson), Willy McJa-
net, Carla Paris, GloriaPoulson,
WillyLo-Fo-Sang,Karma Dary-
anani, Joan van Romondt enEl-
vers (members at large).

Bestuur van WCA

Aruba Jazz andLatin musicfestival:
Tegenslag bij start:
instrumenten absent

SAN NICOLAS- De basiscursus
softball, georganiseerd

doorIDEFRE, is geëindigd met
de uitreiking van het certificaat
aan 27 meisjes van de verschil-
lende scholen in San Nicolas. De
cursus begon in september vorig
jaaren werd geleid door sport-
instructeur Jesse Beukenooom
(links op defoto).

Morgenavond gaat alle be-
langstelling uit naarCelia Cruz,
WillieColon enTitoFuente. Een
volledig uitverkocht Mansur
Ballpark wordtverwacht.

Ne Reeves optreden, maar ook
Hiroshima en Yellow Jackets,
diegisteravondnietaanbodkon-
den komen omdat hun instru-
menten ontbraken.

ORANJESTAD—Dedirec-
teur van Le Visage, Ron von
Kaenel, zal zich niet zonder
meer neerleggen bij het be-
sluitvan deregering, dathem
na tien jaar gewerkt te heb-
ben op Aruba, zonder met de
justitie in aanraking te ko-
men, nu geen werkvergun-
ning wordt gegeven.

In deafwijzingsbrief staan zo-
danige insinuaties, datVonKae-
nel dezezondermeernietkan ac-
cepteren. Hij zal aanstaande
woensdag Aruba moeten verla-
tenen heeft een weekomorde op
zakentestellen. Hij heeft inmid-
delszijnadvocaat opdracht gege-
ven een kort geding tegen deze
afwijzing aan te spannen. In dit
stadium wilde hij geen verdere
verklaringen afleggen doch her-
haalde dat hij niet kan accepte-
ren, dat hem dingen ten laste
worden gelegd, die pertinent
niet waar zijn.

Von Kaenel
weer naar
rechter

Na afwijzing vergunning

Speciale aandacht wordt be-
steed aan de hotel / nachtclub,
welke is herbouwd aan de Ko-
ningstraat waar vroeger Prima-
vera stond. Hierbij zou ook een
nachtclub zijn gekomen, waarin
striptease shows werden aange-
kondigd. In verband hiermede
werd op dit bedrijf de controle
verscherpt.

Deze verscherpte controle is
het gevolg van toenemende
klachten, datpersonen beneden
zestien jaarzich in ditsoort gele-
genheden totvroeg in deochtend
ophouden en daarbij ook alcohol
zouden gebruiken. Voorts zal al-
le aandacht worden besteed of
bedoelde bedrijven zich ook aan
de vastgestelde sluitingstijden
houden.

ORANJESTAD—Vanpoli-
tiezijde werd aangekondigd,
dat de controle opnachtclubs
en disco's verscherpt gaat
worden. Bedrijven waar ge-
constateerd wordt, dat deze
in overtreding van de voor-
waarden van de vergunning
zijn,worden geslotenwaarbij
de vergunning op het spel
staat.

Wega diNumber
Aruba

ORANJESTAD- In de A-
klasse tenniscompetitie ishet
duoLoes Sint/Riet Escalona
damesdubbel-kampioen ge-
worden.

In de finale behaalde Sint/
Escalona een 4-6,6-2,7-6 zege op
Gisele/Dyana Escalona.
Woensdag 8 junivolgt de heren-
dubbel- finale om halfacht, tus-
sen vader en zoon, Humphrey/
Aaron Hosé en EddyRas/Frans
Ponson.

Een datum voor de damesen-
kel- finale is nog niet vastges-
teld. Wel bekend is, datdezefina-,
Ie in gezinsverband zal worden,
uitgevochten tussen mamaRiet.
Escalona en dochterGiseleEsca-
lona. -

Sint-Escalona
wint A-titel

Bij tennis

ORANJESTAD — De Aru-
ba Bowling Association (AR-
BAS) organiseert volgende
week selectie- wedstrijden in
verband met het Tournament
ofthe Americas, van 30 juli-7
augustus in Miami.

De selectie- wedstrijden wor-
dengehouden op 11,I2en 13juni
in het Camacuri Bowling Cen-
ter. De wedstrijden beginnen za-
terdag 11 juniom één uur's mid-
dags, zondag 12 juni eveneens
om één uur en maandag 13 juni
om zevenuur's avonds. Inschrij-
ving voor dit toernooi kan ge-
schieden in het Camacuri Bow-
lingCenter of deEssoclub.

Bowling-selectiewedstrijden

Ook konden de berichten niet
bevestigd worden, dat met hen
twee speciale afgerichte honden,
die ingezetkunnen worden bij de
strijd tegen verdovende midde-
len, naar Aruba werden ge-
bracht.

Vanmorgen hebben de DEA-
agentenmet douane enpolitie ende twee honden een onderzoek
ingesteld in de haven van Oran-
jestad.Vermoedelijkworden ook
nog andere plaatsen bezocht.

Of hun bezoek verband houdt
met de zaak-Triana is niet be-
kend. Wel werden de bezoekers
door depolitie afgehaald en naar
de politiewacht gebracht, waar
besprekingen met de politielei-
ding plaatsvonden waarover in
dit stadium geen nadere bijzon-
derheden werden verstrekt.

ORANJESTAD — Met
propjetN5381-X, dieverleden
week de Colombiaanse
drugsbaron Triana naar de
Verenigde Staten bracht,
kwamen gisteren weer twee
DEA-agenten naar Aruba.

ORANJESTAD — In een
niet geheel uitverkochtDon
Mansur Ballpark ging giste-
ravond het Aruba Jazz and
Latin Music Festival van
start. Ook van buiten Aruba— zowel vliegtuigen uit de
Verenigde Staten als Cura-
cao komen vol binnen — be-
staat grotebelangstelling.

Voor het publiek was het een
grote teleurstelling, dat op het
laatste ogenblik de Yellow Jac-
kets en Hiroshima niet konden
optreden, omdat huninstrumen-
ten niet tijdig op Aruba waren
aangekomen. Michael Franks
en zijn groep waren wel present
en zorgden voor een uitstekend
optreden, dat door het publiek
herhaalde malen met applaus
werd onderbroken. Vooral de
saxofonist van de groep kreeg
voorzijn"éénmans show'een da-
verende ovatie. De liederen van
Michael Franks hadden een uit-
stekend ritme, terwijl hetgeluid
bij zijnaftreden afwas.

Overigens zal het vanavond
een dubbele avond worden, om-
dat niet alleen de geprogram-
meerde GeorgeBenson en Dian- Vervolg Astros-

softball-toernooi

ORANJESTAD—Conformde
eis van de officier veroordeelde
de rechter de vrouw N.G. tot
tweeëenhalf jaar gevangenis-
strafwegens hetin bezit hebben
van cocaïne.

Tijdenseenrazzia in haar wo-
ning aan de Wilhelminastraat
vond men 117 gram cocaïne.Bij
het uitspreken van zijn vonnis
benadrukte derechter, dat wel-
ke hulp ookverleend wordt bij of
aan de handel in verdovende
middelen een ernstige zaak is,
omdat degemeenschap hierdoor
in gevaar wordt gebracht.

Conform eis:

Voor drugsbezit
2,5 jaar

ATLETIEK(AAB): vanaf 08.30uur wedstij-
denin hetWilhelminastadion.

SPORTVERENIGING LA FAMA: vanaf
10.00 uur sportactiviteiten.

MAANDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/ mvrijdag van 09 00--12.00/16.00-19.00 uur;zaterdag van09.00-
-12.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07 30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte maken via tel.; 23145 of25111).

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren-
-07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra
Plat 23(tel.: 28159).

BE GELEIDINGSCENT RUM
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN«MAN NA OBRA»: elke maandag endonderdag van 09.00-12.30 uur gele-
genheidom productente kopen in hetoude gebouw van «Bibito Pin», t/o
Protestantse kerk, Piedra Plat.

*****KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 uurEMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur; zon.:06 30
10.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur;zon.: 10.00en
19.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur
SANTA CRUZ: zat.: 19.00 uur; zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.:17.30uur
TANKILEENDERT: zon.: 09.00uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
PIEDRA PLAT: 10.30uur ds Hessen; zon-
dagsschool in het Jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: 09.00 uurds Hessen; zon-
dagsschool opdezei;Jetijd.

"*_ " *
DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12):09.30uurkerkdienst.

ORANJESTAD — Het Super
Copa Amstelito softball- toer-nooi wordt zondag in Astros,
Ballpark voortgezet. Er zullen,
vijf wedstrijden worden ge-
speeld: Survival Lucky Stars -Sabana Grandi Stars (9.30 uur),
Amstel Vets - Diario Racque- »teers (11.30 uur), Sugar Kings -Rolando's (1.15uur),ExtraSlug-'gers - Pova Vets (3.00 uur), Que'
Hiciste - Formosa (4.45 uur).

Voor vorming jeugd
basebaüselectie

veertig
spelers uitgenodigd

ORANJESTAD—De Venezo-
laanse ambassadeur voor het
Caribisch gebied, Frangois Moa-
nack, heeft vrijdag een cheque
overhandigd aan de voorzitter
van de SociedadBolivariana van
Aruba,RogelioMaldonado. Deze
cheque heeftte makenmet debe-
lofte vanpresident drJaime Lu-
sinchi, dat Venezuela zal bijdra-
gen in de kosten van vernieu-
wing van het Bolivariana- ge-
bouw. Bij de aanbieding van de
cheque waren aanwezig minis-
ter- president mr Henny Eman,
de Venezolaanse consul Jesus
Cordero Ceballos, vice-consul
Armando Rojas Sardi en be-
stuursleden van Sociedad Boli-
variana.

Venezolaanse donatie
voor Bolivariana

Misviering voor jeugd
en fakkelmars door
Savaneta

ORANJESTAD-Twaalfreisagenten
van Alen Tours, uitNew Jersey,Brooklyn, QueensenLong Island, verblijven momen-teelopAruba voor naderekennis-

making. Alken Tours is een van
de belangrijke wholesalers die
een groot aantal bezoekers naar
Aruba brengt.De reisagenten ne-
men deelaan een seminar over de
toeristen- industrie in het alge-
meen.

MinisterArmandEngelbrecht:
Faciliteiten bij nummerplaatbelasting

sociaal oogpunt

b^ESTIVAL: 17.00-18.00 uur optreden
IV. c Ferrari' - parkeerplaats ten westen''ashion.

'(Cur_E YBALL: 2000uurLa Salievs Cobra(c3ao); 21.00 uur CBN Vets vs Cobra
laaN?30)" overdekte speelplaats St An-, te Noord.

fc^ *****
CfCOPENI^EVARD THEATER\h^'HeroatLarge (14jr.).
)50 J**uur GreatestLullabies (alle leeft.);
br_A^<BabyBoom (14 jr.).:'IN: 21 .oo uurEcho Park (14jr.).

t,..^: 16.00-19.00uurviering 2-jarigbe-
:hjD ,IJJet een mini-jazz seacruise - a/b
foi_. ria Monica' (muz.: Hooiberg Jazz,e'; vertrekplaats naastBali-pier).

«sHnENN,S: (C°Pa Rotativo Eddy
i Gou 00 uur Bvr9erKing vs Syfo, Sony
f Qra„Hn_IuliP Hotel:ls-00uur Coca Cola
"9ata HolldayCasino, PlayaTrading vs

feALLWt_? 1SVFinancien VAD)
uurinhe*Kibaimaßallpark.

Iriaifr_ oopa Amstelito 1988)
"«■3O uur -Astros Ballpark.

SAVANETA-Op initiatief
van Jeanne d'Arckabouter/
padvindersgroep, uit Sava-
neta, is er Vanavondeen mis-
viering gevolgd dooreen fak-
keloptocht doorSavaneta.

De misbegintom halfzeven en
direct na afloop wordt een aan-
vang gemaakt met defakkelop-
tocht. Het vertrek hiervan is bij
het Jeanne d'Arcclubhuis, naast
Buurtcentrum Savaneta. Men
gaat naar de hoofdverkeersweg
in westelijke richting tot aan de
politiewacht en vandaar inzuid-
elijke richting terug naar het
clubhuis. De verschillende
jeugd-bewegingen zijn uitgeno-
digdaan deze activiteiten deel te
nemen.

ORANJESTAD — De in-
voering van het systeem om
de autonummerplaat- belas-
ting in kwartalen te betalen
heeft deregering gedaan als
een soort financiële ver-
lichting voor depersonen die
het financieel al moeilijk
hebben.

Dit werd absoluut nietgedaan
om meer geldin de overheidskas
te krijgen. Zo deelde minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht,vrijdag meenaar aan-
leiding van publicaties.

Deministerwees tevens ophet

feit, dat debelasting voor kleine
auto's verlaagdwerd van ’.250,-
-tot tweehonderd florin, eveneens
om de financiële drukop hen die
het al moeilijk hebben, te ver-
lichten.

Op grond van hetzelfde princi-
pe vaneen meerredelijke verde-
ling van de belastingdruk werd
er indertijd ook de invoerrechten
op kleinere auto's verlaagd van
veertig naar dertigprocent. Met
hetnemen van genoemdebeslui-
ten heeft deregering geen mo-
ment een verhoging van in-
komsten in gedachtengehad, zei
debewindsman.

ORANJESTAD-In te-
genstelling tot hetbericht van _
gisteren over de behandeling
van deTriana-zaak in de Staten ,rr

van Aruba zal deaandachtige Ie- _~

zer begrepen hebben, dat de uit- ~j
spraak van AVP- StatenlidChi- '"bi Croes over het in deze gevoer- -
deregeringsbeleid positief luid- JK

de en niet negatief zoals abu-
sievelijk werd gemeld.

Chibi Croes:
wel tevreden

ORANJESTAD — De Ama-"'
teur Baseball Zond Aruba (AB-"'
BA) heeft veertig spelers uitge-"-
nodigd om deel te nemen aan de^"
trainingen voor het vormen van»"
een jeugdselectie.De trainingen"»'
beginnen morgenochtend half.?
tien in hetLago Sportpark. Hen-: v
ry Barrera is aangewezen als
manager van de selectie. Hij
krijgt hierbij assistentie van de
coahes JesseBeukenboom, Ale ./!
Falconi, Henk Arnold, Carl Ar- _
rindell en JohnnyThiel.

ORANJESTAD — Bij de
Brandweerdienst is men zeer
verheugd over het feit, dat het
Hyatt Regency Hotel een auto-
matische sprinkler- installatie
zal krijgen. Deze installatie
vergt een investeringvan onge-
veer één miljoen dollar en dient
om hotelgasten te waarschuwen
bij het ontstaan van brand.

Brandweer: blij met
Sprinkler bij Hyatt
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Good Luck.
Aruba Hi-Winds Pro-Am

We hope to see you in our stands on €agle Beach.
Open: every day 11.00 a.m. -19.00 p.m.

Restaurant Association Aruba
!

Bali Restaurant The MillRestaurant
BuccaneerRestaurant The Old Cunucu HouseRestaurant
Burger King Palapa Bar& Restaurant
Cattle Baron Papiamento Restaurant
ChezMathilde PizzaPub
De Dissel Roma Mia
Giani's Garden Sandra's
HeidelbergRestaurant Trocadero
Kentucky Fried Chicken TwinkleBrothers
LaTaurina WaningDjawa "Mama's & Papa . (

/A__t- Associated Members:

i_. _*fe?ï__ CompraN.V.
Rfc_€__*. __a_es_V.V.

': "'_ \W V^l*^>( MaiUJnTrading N.V.

Bob Bini
Aruba Hi-Winds

Pro-Am 1988

__€y§sw_RUBA HOTEL and
RISM ASSOCIATION

Welcome
participants of

Aruba Hi-Winds Pro-Am 88
>_ish apleasant sta^inAruba and specialty in the
"home ofthe \oindsurfers".

Wml^^rr; Hv \deaokcmr and

DROP IN AT OUR STAND
DURING THE ARUBA HI-WINDS
COMPETITION AT EAGLE BEACH.

Save s bottle tops, and
exchange them, with a small
amount of money, for a
BEACH BAG or SUN CAP

k (MSsflèuT

fw^ ARUBA H I-WINDS Pro-Am
i^^\^B__< ___r

■'■;4h^_w___--' " sanctioned -""" t°urnament ■

JUNE 6 -12,1988
ARUBA Hl-WIMDSPRO-AM 1988PROGRAM

Saturday, June 4,1988
14:00 p.m -18:00 p.m Registration and race Information In the lobby of the Aruba

Beach Club. Also sale of tickets for accompanying spouseor
friends. Setting up of stands, etc on the Eagle Beach.

Sunday, June5,1988
10:00 am -18:00 p.m Registration and race information in the lobby of the Aruba

Beach Club. Tickets for social events for non-participants on
sale.

17:30 p.m Press conference in the rtt-Lites Banquetroom ofCasa del Mar
Beach Resort

Monday, June6,1988
08:30 am. skippers meeting at the Eagle Beach for amateurs.
08:55 am. Official opening Mi-Winds Pro-Am for amateurs
09:00 am. Speed Slalom races for the amateurs.
11:00 am. -19:00 p.m. Food & Beverage stands open
13:00 p.m JibeSlalom for the Amateurs I
14:00 am. -18:00 p.m. Registration continued at the Aruba Beach Club Lobby J
16:00 p.m. -18:00 p.m. Mi-Winds happy Hour with rerrari, courtesy of J

the Golden Tulip Hotel a
18:00 p.m Press Conference in the Press Trailer M
19:00 p.m- 21:00 p.m. "_t-t_<no_ Each-Other" cocktail, rty at the Bucutl Hotel's M

■ "Golden Gallion" courtesy of the Aruba Hotel and Tourism M
Association ( ArtAT.A) Jfl

Tuesday, June 7,1988 9
08:30 am. Skippers Meeting for the amateurs M
09:00 am. Speed Slalom Races for the amateurs fl
11:00 am. -19:00 p.m. Food & Beverage stands open Jfl
12:00 a.m. SWppers meetingfor the professionals _X
12:55 p.m. Official opening Hi-WindsPro-Am 1988 M
13:00 p.m. Jibe Slalom Races for the professionals ___!
16:00 p.m. -18:00 p.m. Hi-Winds Happy Hour with Latin four, courtesy of jflf

Manchebo Beach Hotel WÈ
18:00 p.m. Press Conference in the Press Trailer fl W_f
Wednesday. June 8. 1988 VL \ j
08:30 am Skippers Meeting for professionals M"M M
09:00 am. Speed Slalom for the professionals ,**smC m ■11 :00am. -19:00 p.m food & Beverage stands open
12:00 am. Skippers meeting for the amateurs
13:00 p.m JibeSlalom for the amateurs l[!"J " "

16:00 p.m -18:00 p.m Hi-Winds Happy Hour with Sound Tamer, courtesy of Aruba
Beach Club

18:00 p.m Press Conference in the Press Trailer
19:30 p.m - 22:00 pm BBQ. and show around the pool ofCasa del Mar, courtesy of

the Aruba Hotel and Tourism Association
22:00 p.m. - wee hours Disco dancing duringRoseland. "*l.OO Mite".
Thursday, June9,1988
08:30 am. Skippers Meeting for professionals
09:00 am. Speed Slalom for professionals
11:00 am. -19:00 p.m food & Beverage stands open
12:00 am. "Hangover BeerContest" Pro-Am
13:00 p.m. Jibeslalom for the professionals
16:00 p.m -18:00 p.m Hi-Winds Happy Hour with TiplcoLos Amigo*

courtesy of Holiday Inn
18:00 am. Press conference in the Press Trailer
friday, June 10,1988
08:30 am. Skippers meeting for professionals
09:00 am. Speed Slalom for the professionals

il1 :00am. -19:00 p.m. food & Beverage stands open
12:00 am. Skippers meeting for the professionals and amateurs
13:00 pm. Local Long Distance Race for professionals and amateurs,

sponsoredby Matlonal/Panasonic/AMC/Unlcon
16:00 p.m -18 p.m Hi-Winds Happy Hour with the Aruban Band, courtesy of

the Aruban Band
18.00 p.m Press conference In the Press Trailer
20:00 p.m - Midnight Beach Disco Happening Pood Si Beverage stands will remain

open with Happy Hour prizes

Saturday, June 11,1988
08:30 am. Skippers Meeting for the professionals
09:00 am. Speed slalomfor the professionals
10:00 am. -19:00 p.m. food & Beverage stands open
12:00 am. skippers meeting for professionals
13:00 am. Jibe Slalom for professionals
15:00 p.m -19:00 p._ Hl-Wlnds Happy Hour with the Aruban Band
18:00 pirn. Press conference in the Press Trailer
20:00 p.m Recommended: Jazzfestival Downtown
Sunday, June 12 1988
10:30am Skippers Meeting for the professionals and amateurs
11:00 am. Local Long Distance Race sponsored by national/Panasonic/

AMC/Unicon
10:00 am. -19:00 p.m. food 8. Beverage stands open
12:00 am. Skippers meetingfor the professionals
15:00 am. "Gun for fun" Speedtrlals for professionals and amateurs,

sponsoredby Amstel Beer
15:00 p.m -19:00 pm. Hi-Winds Happy Hour with the Aruban Band

Oncompletion ofthe races, competitorsfor the CuracaoOpenPro-Am must loadtheirboards in
2 containers on the beach

20:00 p.m - Midnight Awardsbanquetat thePalm Island; folkloricshowand musicby

I "Musical Time"; courtesy of Aruba Hotel & Tourism Associa-
tion (AH.AT.A)

Monday, June 13 1988
Participants leave Aruba; farewell and see you next year I!

iTheGovernment ofAruba
\ welcomes

! oil participants of

Aruba Hi-Winds Pro-Am 1988

/Il^ We wish you good luck and

' '-flLS^lNsïx Q P,6QSQnt stQY inflruba.

; Welcome
Aruba Hi-Winds Pro Am 1988

h Banco di
____*- Parih..

I, ■ -ïvSP^^ Aruba

ik
mSA licores aruba n.v.

vJish |
Aruba Hi-WindsPro-Am 1988

ft Good Luck
Jjt_S____*. sponsored"GunforFun"

sPeed trials forprofes-

" -A'" v^S^pß* sionals and amateurs.

J TOYOTA I
X 001301313 BGKOQHI _ Q GCDQ3 _ Ifl^GL I

1^ Wish aft Windsurfers I
success during the |

\A*u** m-WW %j^^competition %
■?ax. ■ toÉJi^^\^. *
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ARUBA HI-WINDS Pro-Am 1988
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" SANCTIONED mmm* TOURNAMENT

/fw. Bon Bini
; |^^^

>̂^
Good Luck

Welcome

ABOUT THIS TIME one year
!Ü>o Aruba was preparing itself
fthefirstArubaHi-WindsPro-
jjoiboardsailing tournament.**Pectations were high and ex-
'j.tenientwas buildingas the list
j*competitors was growing. ThePublicity that our first tourna-
Jtentreceived was very positive
j*®greater than the organizing
j,o,»Unittee ever anticipated,

f^erybody had a great time andeft with promises to return thelextyear.
,This year's Aruba Hi-Winds
jfo-Amfrom June6 through 12
j?* milestone in manyrespects.
Ipithusiasmis again comingto a
L^'ingpoint, as everybody is ge-
rlng ready for the big tourna-
Ire *' w^'c^ *s now P81* °f theBA (Professional BoardsailorsAssociation) World Tour - 15
jornaments in 11 countries??und the globe. Up to date ofr^s writing more than 200 com-
petitors (compared to 125 in
L 987) from more than 90
entries have already pre-
?_tered. More than 90 profes-
j^als(compared to 36 in 1987)
!rVe so far pre-entered, most ofcm via the PBA, which now
r^troles professional competiti-
yl. All the top ranked nataes,B*h as: Robby Naish (World
{tampion in'87),BjörnDunker-Leek, Anders Bringdal, Nevin
§?. c,Phil McGain, Axel Ohm ,
?J°rn Schradder,Robert Territe-
Qal, Britt Dunkerbeck, Anike
■Sjaveline (World Champion in
"'), Nathalie Le Lièvre, Marti-
jj*van Soolingen, Nathalie Si-
k!' Rhonda Smith, andour two
jTjaltalents JuliadeRuyter and
fj°ger Jurriéns will be compe-
JÜfor the US$ 40.000,- in cashPjfesplus anotherUS$4.0000,-
-.^°Hsored byAmstel Beer in the
L, u& for Fun' Speed Trials and
Jr|?pother USI 4.000,- sponso-
J'J National /Panasonic-

Kpw Unicon in the Local Long
ptanceßace.

The Amateur Division has
J^o grown to an entry group of
r^re than 110 competitors, of
*bich 25 Aruban racers have
/8o entered so far suggesting
j^tthis sport is also growing inPopularity in Aruba. Tanya
j*endrick from Florida will be

c againtodefend herOverall
goner'sCrown inthe Women's
'^ision. Among the men there

TjH be an interesting competiti-
A especially when one takes in
/account all the preparations
jjj^gmade by the local heroes,
hjehchas:MorrisFriedman, Glenn
jVchardson, Brian and Edmund
JJbis,Francis Granadillo, who3°ecompetingwiththe inter-zonal racers. There will be
(jv. activeamateurprizes putup
./■ Sailboards Aruba, Windsur-
£B World and Windsurfing
jf"*,Roger's Windsurf Place,

impressions,Windsurfing Vaca-s^s, Wind Rider Travel, Vela"tots Travel, etc.

Welcome
Aruba Hi-Winds

Pro Am 88

ABN
Algemene ttank
Nederlandny

~» ARUBA

The Coordinating Committee
has been working hard during
the lastfive monthsto make the
Aruba Hi-Winds Pro-Am '88 a
big success and fun for the spec-
tators as well. There will be en-
tertainment onthe Eagle Beach.
There will be special facilities
and services (an Information
Center with phones with the
helpofSetar andan IBMCompu-
ter andCanoncopierbyAntraco)
for the newsmedia. We anticipa-
te exciting races — and we hope
thatthere will be a lotof wind to
makethis possible—so we hope
to get interesting media covera-
ge, both local and from abroad.
We have received confirmation
of coverage by ARD-TV from
Germany (40 million viewers)
and NCRV-Holland (10 million
viewers), and by another dozen
or more magazines and newspa-
pers from the USA andEurope.
All this is good publicity that
Arubaneeds to help in itsefforts
tofurther develop the tourist in-
dustry.

During this past year we, the
organizers,have made somenew
friends, andwe are enclosing an
articlewrittenby oneofthe ama-
teur competitors, Jerry Sica of
the US Virgin Islands, to illus-
trate thetype ofpublicity we ha-
ve received abroad. We would li-
ke to invite everybody to the
Eagle Beach to come and enjoy
the Aruba Hi-Winds Pro-Am '88
withus.

RODNEY CROES
Chairman/P.R.

Committee
Aruba Hi-WindsPro-Am

j
-_

Aruba
Hi-Winds
Pro Am 1988

Knjo>J
the races
in the sun
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r ;

■ ARUBA ALOE
BALM N.V.

(JsinOTME HOME YOURVa'T1 ff^_l_ Miin_ fl_s

NOtrOURFtLMf
Aruba's First ColorLab.

fi Checkpoint ColorI ll6*s_ Harmsbuildin9 and Columbusstraat

I ./fo^^>^@>( Have a nice stay in flruba.

; For a double success
we go to the
Aruba Hi-Winds Pro-Am 1988

| with sunglasses

:!JL ODUBER ::is*3_te &KAN ,
■■^^S^MÊ^^ CENTER OF NASSAUSTRAAT

\^o& I

Mrguaranteed
you need it.

Welcome I
Aruba Hi-Winds Pro Am 1988
and look for

[Ê B) Icecream j
fi on our sunny island. rm-.'_W_ tipltop

'%-ï ■."fySffimS^* Arendstraat 111
|s#iéiÉÉlÉiÉ^
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mIIPADIi IHAH We have much moreUUKADILIUAU From 2 h.P. till 200 H.P.
CONFIABIUDAD 1 1

(M^^^ DESIGMED TO BE^PEREMT Ê
(£&^^^_mr*&/ CLUB VISAQEiS the most populardisco, and enter- ncA
\SI I^^ I^"^^ tainment center in Aruba. Our sound pounds and |*t
\Sf You can dance to the latest disco sounds, have a jST
tf-é ARUBA'S HOTTEST sh°P '" °UrneW SOUVenir eat a Piz2a' jtAf3( or Pay a gameof pool in our billiard palace. V©|
Tftj LATE MIGHT DISCO. _ "_ . tm v [CIvW Come and see the 25-ft (5,000 gal.) salt water urlïfjk aquarium with sharks, moray eels, sea turtles fgf
\Ói and other fascinating sea life. Is\
*fl Our SIREMA Cocktail Lounge is relaxing and com- Mk(cj fortable. You can sit and enjoy ourfabulous deep- jan[
Tel WelCOmC fried chicken wings and other foods while iC3
/AA Aruba watching the action and sipping on your EJ)*I v- «t- j

favorite cocktail. /P4ca ill-winas For one of the wor)tfs greatest PiZ2asi visit our csT
jEI PfO-AHI GASPARE PIZZA! Take-away orders- call 33541. JEI(fcj 88 Wednesday isLadies' Might. PREE entrance and a IvyJET FREE drink for all LADIES! }gl
(Cy LQ. Smith Blvd. 152 Phone: 334J1 8 or 22397 Wf

Welcome

WelCOme Olfe ARUBA HI-WINDS Pro-Am 1988

_^3^*^g^^^^^- " SANCTIONED «__- TOURNAMENT

Have a pleasant stay In Rruba.
'it irS A GOOD TIME fffSM£gk&. FOR THE GREAT TASTE [fIU

Boulevard Center, Oranjestad, Aruba.

Windsurfen. Topsport
; Pro-Fashion Topmode

j: ;: Welcome
Aruba Hi-Winds Pro Am 88

| UUe invite you to the
: Topboutique in the Nassaustraat.

IPRO - FASHION
''m^^k* Boutique
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WILLEMSTAD — SUBT/
Fatum bleef gisteravond ver
beneden het peil datvan een
club van zijnklasse verwacht
mag worden, maar streek ui-
teindelijk toch met een mini-
mum score devolle winst op:
1-0. TegenstanderDe Koning
haalde daarentegen voor zijn
doen wel eenredelijk niveau,
maarbleek nietbijmachte om
al was het maar een van het
relatief grote aantal doelkan-
sen dat het kreeg, te ver-
zilveren.

SUBT maakte zijn winnende
treffer reeds in detiende minuut
van de wedstrijd. Spits Stè Giri-
gorie strafte op kundige wijze
een verdedigingsfoutvan DeKo-
ning af, maar had daarmee ook
zijnenige, goede actie in dewed-
strijd verricht.

De gehele ploeghad trouwens
een slechte dagmetuitzondering„ misschien van Elvis Janga, die

«. tenminste nog het benodigde
enthousiasme wist op te bren-
gen. Bij Den Koning zette zich
daarentegen de (langzaam) stij-

gende lijn in zijn spel voort, wat
echter geen garantie bleek voor
tenminste een puntendeling.

i Met name liet deafronding veel. tewensen over, terwijl dekeeper
Papito Nivilac van SUBT de
schotendiewel de goederichting
hadden, op vaardigewijzewistte

GENOEGKANSEN
De Jan Doret-ploeg kreeg ge-

noeg kansen om tenminste een
keer te scoren. Als gevolgvan ge-
brek aancoördinatie achterinbij
SUBT vielen herhaaldelijk ga-
ten in de verdediging van de
blauw-gelen. De Koning brak
ook vaak genoeg door maar het
gewenste succes bleefuit. Het
enige wat men aan de wedstrijd
overhield was devoldoening dat
het, quaspelniveau, ondanks al-
les toch weer iets beter was ge-
gaan dan in de vorige drie wed-
strijden en niet minder dan 12
hoekschoppen, waarvan 9 in de
eerste helft. De beste sco-
ringskans werd in de slotfase
verprutst doorLionel Brion.

De nederlaag is de vierde van
het seizoen voor de JanDoret-
ploeg. SUBT bracht met zijn
overwinning zijn puntentotaal
op zes en klom naar de eerste
plaats, Centro met vijf punten
(eveneens uit vier wedstrijden)
naar de tweede plaats verwij-
zend. Een significant resultaat
dusvoor SUBT, ondankshet abo-
minabele optreden.

In de eerste divisie kwamen
Eleven Brothers en Centro Bar-
ber tegen elkaar uit. Eerstge-
noemde ploegwonmet 2-1. In de-
ze divisie ligt, zoals bekend, De-

Volgende week weer beschikbaar

Gerald Vanenburg op
training geblesseerd

Damesvoetbalteam
verliest van China

GUANGZHOU — Het Ne-
derlands damesvoetbalteam
heeft vrijdag de tweede wed-
strijd voor het internationale
toernooi in Guangzhou met 0-
-1 verloren vanChina.

Oranje hield hetruim een uur
vol tegen de uitstekend en fana-
tiek spelende Chinese dames. In
de twintigste minuut van de
tweede helft werd een fout van
Jacqueline Zwarts Nederland
noodlottig. De rechtsachter van
Vreeswijk liet debal van devoet
springen en de snelle linksbui-
ten Sun QinGmei strafte dit on-
middellijk af, tot grote vreugde
van de 18.000toeschouwers die
waren gekomen ondanks de
rechtstreekse tv-uitzending.

Ria VestjensvanBraakhuizen
kreeg een gele kaart wegens

ACMilan-spits schikt zich in situatie
Van Basten lost problemen
op na gesprek met Michels

METTMANN — Internatio-
nal Gerald Vanenburg moet
opmedisch voorschrift enke-
le dagen rust houden. De 24-
-jarige vleugelspits van het
-Nederlands elftal kampt met
een blessure aan de rechte-
renkel.

Die kwetsuur liep hij donder-
dagavond op tijdens de eerste

aanmerkingen opde leiding.vffl
de Braziliaan Arpgifilho, djP
twee jaargeleden nog de final*
van de strijd om de wereldtiw
voor heren leidde. Coach PiP
Buter zei na afloop vol bewondj*
ring: "Ikheb nognooitzo'ngoefl jl
wedstrijd damesvoetbal gezieflü
Nederland heeft daar zonde]
meerzijnbijdrageaangeleverd]*Nederlandheeft nogkans ziel 4rechtstreeks te plaatsen voor $K
kwartfinales door een overwiJ]
ning in dewedstrijd van morge* j:
tegen Canada. Bij verlies of gflilijkspel is Nederland afhankfr.
lijkvan deresultaten indeandfl
re poules.

Aan het toernooi in China n«L
men de volgende landen deejh

China, Nederland, Canadam'
Ivoorkust(poule A) en Austria
Thailand, Brazilië en Noorwfl|
gen(poule B).

BOKSEN/WEST BERLIJN -ji
Het gevecht tussen AleJi
Blanchard en de in West-Berlijl
levende Turk Agamali Yildeiö
gaatniet door.De Turkwerd me'
vocht achter zijn longen in eet
Westberlijnsziekenhuis opgenc
men. Het gevecht (op acht rott
den vastgesteld) was een partij
in het kader van het bij]
programma van het gevecht orij
dewereldtitel(IBF-versie) in hef
halfzwaargewicht tussen d4
Westduitser GrazianoRocchigf
ani en de Amerikaan Jamtjj
Walker.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

rug tekrijgen in de basis. "Oran-
jeis een andere zaak danAC Mi-
lan. Dat is één, aan de andere
kant is hetMichelsdiedeeindve-
rantwoordelijkheid heeftvoor de
opstelling. Gullit heeft daar
geen invloed op."

WILLEMSTAD - Het door
Sedrekoop hetstrandvan hetSe-
aquariumgeorganiseerdevolley-
bal- toernooi is een groot succes
geworden.In totaal hebben27 te-
ams zich ingeschreven, waarvan
8 dames- en 19 herenteams. Er
moesten zelfs een aantal teams
worden geweigerd, daar de in-
schrijvingsdatum alvoorbijwas.

Bij de heren werd hetteam van
Capriles Klniek kampioen na
winst in definale opBarbaquari-
um (15-8,15-13). Bij de dames
won Huricane in de finale van
Vobocas (15-13, 18-16KBij de
jeugdwon BarbarianvanR.CM.
met 15-2,15-6.

Op enefoto reikt degedeputeer-
de van Sportzaken, George Hu-
eck, metzijn inmiddels karakte-
ristiek geworden basebal-cap op
het hoofd, de eerste prijs uit, ter-
wijl op de anderefoto een over-
zicht wordtgegeven van een wed-
strijd van dit zo succesvol verlo-
penevenement, datom herhaling
vraagt

I f

UITNODIGING g

In hetkader van de Cola Debrotvoor drachten opzondagmorgen
zal

WILSON GARCIA
opzondagmorgen 5 junieen voordracht houden over

MEER DAN VORM ALLEEN
(Schilderen is inzien)

Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 5 juni 1988
Tijdstip : 11:00 uur
Taal : Nederlands
Toegang : Vrij. Na afloop koffie/thee op dePatio.

De Rector-magnificus UNA 111 j£3N/S\
Mr.drs.Alexßeinders. BflllWW m

___*vande.__ri___i
'_w. of the Nethef landsArtiles
(Jr__teddéto__sNe_n__s

CAR PARTS SERVICE
Na jaren lang succes in meerdere landen
in de wereld

Nu ook in Curagao!!!
Alle nieuwe onderdelen voor:

Personenauto's * Vrachtauto's
* Motoren

Leveren wij razend snel per luchtvracht.
Uw voordeel: tijd besparing en prijs-
verschil.
Bel: 0031 80771003 geef duidelijk het
merk - type - bouwjaar - onderdeel num-
meren Uw telefoonnummer, danbellen wij
zo spoedig mogelijkterug om U deprijs en
levertijd door te geven.

Handelsonderneming
RAC.M. Keiler
Kraayenhofflaan 132 6541PX
Nijmegen NL

w-c-ni-iig xii _*Av.i.i.i_-i____i 1 waar het
Nederlands voetbalgezelschap
van 40man en 1 vrouw zich voor-
bereidt op de eindronde om de
Europese titel voetbal. Vanen-
burg probeerde op het trai-
ningsveld van het hotel een bal
van clubgenoot Wim Kieft te
blokken enkreeg een ferme tik.

"Dat krijg jemet zoveel con-
currentie voor de linksbui-
tenplaats", gekscheerde dePSV-
er, dievrijdag de gehele dagrust
moest houden. Bondscoach Mi-
chels gaater van uit datVanen-
burg hèt als GüïïitWeef snel in-
zetbaar is. Michels zei dat Van-
enburg zich had verstapt. Van-
enburg zelf, onwetend wat zijn
coach had gezegd, hield het op
een ongelukkige schop. De vori-
ge week totvoetballervan deere-
divisie(seizoen '87/88) uitgeroe-

fien spits dacht zelf een wat
angere rustperiode nodig te

hebben.
"Ik kon nu echt niets. Het

duurt nog wel een paar dagen
voor hetbetergaat. Maarernstig
is het allemaal niet. Hetvalt al-
leenwattegen, want ik benvrij-
wel nooit geblesseerd", ver-
klaarde de 22-voudige internati-
onal.

Nederland speelt zondag in
Kerkrade dezevende oefenpartij
uit de reeks van negen. De te-
genstandervan Oranje is deere-
divisieclubRoda JC. Marco van
Basten is voor dat duel
waarschijnlijk devervanger van
Vanenburg op de linksbui-
tenplaats.

METTMANN — Op advies
van Johan Cruijff is Marco
van Basten woensdagnacht,
uren na de interland tegen
Roemenië, op bondscoach
Michels afgestapt. "Ga pra-
ten", had Cruijffzijn geplaag-
devertrouweling enkele uren
eerder aangeraden. Van Bas-
ten, diekort na hetduel in het
Olympisch stadion met de ge-
dachtehad gespeeld uit de se-
lectie te stappen, ging nog de-
zelfde nacht in Zeist om deta-
fel met Michels.

Het gesprek verduidelijkte de
zaken zodanig, dat de tamelijk
vertwijfeld geraakte VanBasten
zich sindsdien loyaal heeft op-
gesteld in de Nederlandse voet-
balploeg, die zich twintig man
sterkvoorbereid op de eindronde
om het Europees kampi-
oenschap.

"Maar toen we gingenpraten,
stond voor mij eigenlijk al vast
dat ik er gewoon bij bleef. Daar
heeft het resultaat van het ge-
sprek nietechtinvlbed op gehad.
Het Europees kampioenschap is
voor een voetballer gewoon te
mooiomte laten schieten", aldus
VanBasten, die in tegenstelling
tot bondscoach Michels redelijk
mededeelzaam was over het on-
derhoud.

SENTRODEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGINGCURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Royal Scorpions/ MCB vs Wild
Cats/Banco di Caribe - Sentro Deportivo
Kórsou.

ZONDAG
VOLLEYBALL
('Frits Parabirsing Cup')
10.00uurApachi vs Green Socks;
11.00 uur Watakeli vs StaRosa Star (da-
mes);
12.00uur winnaarA vs winaar B;
13.00ui ir winnaarC vs winnaar D (heren)
14.00uur finale dames 'best offive';
15.30uur verliezerAvs verliezer B (heren);
16.30uur finale heren 'bestoffive' - Victory
Boys-terrein te Zapateer.

BASEBALL
(Little League)
10.00uur Fria vs ABN;
12.00uur Libby's vs Eagon;
(SeniorLeague)
14.00uur Mas Productionsvs MueblesKen-
nedy;
16.00uur Zwitsalvs MaltaAmstel - Curagao

LittleLeague Ballparkte Suffisant.
(AA-klasse)
10.30uur Sta Maria Pirates/Walle Con-
structions vs Sorpresa - Sentro Deportivo
Kórsou.
VOETBAL
(Federashon Futböl Kórsou)
16.00uur Hubentut Westpuntvs Indekor;
18.00uur Centro Dominguito vs Jong Hol-
land - Stadion Antoine Maduro.
(Independiente)
10.00-17.00 uur knockout-toernooi op het
terrein van Porta Blanku.

SOFTBALL
(LigaUniTur)
10.00 uur Pepinavs Warda 'D';
12.00uur Teremoto/MCB vs Isla Rangers;
14.00uur SureLottery HS vs Family;
16.00uur GasoraGiantsvs BowdiPailu-Sta
Maria Ballpark.
('GrupoKoraalspecht den Moveshon')
finale
10.00 uurKobra vs Chapin(winnaar A);
12.00uurPolistar vs Sigi Gosa (winnaar B);
14.00 uur (dames) Heil Angels vs Rising
Trotters (demonstratie- wedstrijd);
16.00uur winnaar Avs winnaar B - veld te

Koraalspecht.

FIETSTOCHT
(BBC Amendaris)
08.00 uur start 48-km toer bij Z-86 aan de
Roodewegnaar heteindpuntbij ABNte Pie-
termaai.
TAEKWONDO
(Curagao Taekwondo Bond)
10.00 uur wedstrijden in vier categorieën
(heren boven 15 jaar)- sportzaal UNA, Jan
Noorduynweg.

De 23-jarige aanvaller van AC
Milan verwacht niet dat zijn
clubgenootRuud Gullit, de aan-
voerder van het Nederlands
elftal,bij bondscoach Michels in-
vloed gaatuitoefenenomhem te-

VanBastenkreeg geentoezeg-
ging voor een toekomstige posi-
tie inhet elftalvan Michels. "Mi-
chels zei dat ik moest zorgen bij
de les te zijn in trainingen en
wedstrijden. Als ik er in kom,
dan zal dat aan de flank zijn.
Daarop moet ik me concentre-
ren. Ikben dusiets wijzer. Ikheb
niet een echte kans gehad op
mijnplaats voorin. Of mijn ver-
diensten uit achttien eerdere in-
terlands niet meer tellen? Ach,
het gaat om de huidige situatie,
om dehuidige vorm."

VanBasten hadhet vooral aan
hetbegin van dezeweek moeilijk
met zijn positie van derde
centrum-spits en stand-in
linksbuiten.

"Ik had mnijn twijfels. In de
kranten las ik na de persconfe-
rentie van dinsdag, dat het ex-
periment met mij aan de lin-
kervleugel voorbij was. Toenheb
ik dus gedacht, nu hoef ik niet
meer mee te gaan naar West-
Duitsland. Later heb ik inge-
zien, dat dat te extreem gedacht
was. Ik heb met Cruijff gepraat.
Nu hoor ik dat ik op dat gebied
geciteerd ben in een Amster-
damsekrant. Ik hebbuiten Cru-
ijff met niemand over deze din-
gen gesproken. Maar hetkoppie
hing inderdaad naar beneden.
Dat is voorbij. Ik moet nu knok-
ken voor mijnplaats. Dat heb ik
nog nooit meegemaakt. Maar je
moet alles een keer meemaken,
zegt men wel eens."

het seizoen niet had kunnen
voetballen, maar dat ik de
laatste tijd Snel vooruit was ge-
gaan. Om dat te waarderen had
hij mijn meegenomen naar
West-Duitsland."

POSITIEF
Michels kwam vrijdag bij de

persconferentie pasbij het twee-
de verzoek om enige toelichting
toteen enkele zin. "Marco ishier,
dus is het gesprek positief ge-
weest." Van Basten kwam wel
met de inhoud. "Michels heeft
gezegd dat hij tevreden is over
Bosman, zoals die in Oranje
heeft gespeeld. Verder vond hij
dat Willem Kieft een goed sei-
zoen heeft gehad.Dat warenzijn
eerste twee mensenvoor deposi-
tie van spits naast Gullit. Over
mij zei hij, dat ik driekwart van

NEW YORK — De uitslagen
van devrijdag voor de MajorLea-
gue gespeelde baseball- wed-
strijdenzijn:

DORDRECHT — Het be-
stuurvan dewerelddambond
(FMJD) heeft besloten het
toernooi om de wereldtitel
dammen, datvan 23 julitot en
met 23 augustus in Brazilië
zou worden gehouden, af te
gelasten.

"Van Braziliaanse zijde is op
geen van derappels gereageerd,
zoda het FMJD-bestuur nietsan-
ders overbleef', aldus president
PietRoozenburg. "Dat betekent
nietdat hetWK-toernooi ditjaar
niet wordt gehouden,maar in ie-
der geval is de oorspronkleijke
periode niet meer haalbaar."

"Brazilië heeft na de alle-
reerste toezeggingvan vorig jaar
geen enkele informatie meer
verstrekt. We weten niet ofer fi-
nanciële dan wel organisato-
rische problemen zijn, maar van
enige activiteit is ons niets be-
kend." DeFMJDheeft inmiddels
contact opgenomen met onder
andere Suriname, dat de organi-
satie later dit jaar wil over-
nemen.

Aan het toernooi zouden in to-
taal 24 spelers deelnemen. De
deelnemingvan deAfrikanenen
de meeste Amerikaanse spelers
staatechter terdiscussie, omdat
hun bonden nog contributie-
achterstand hebben. Voor half-
julimoet dezezaak zijngeregeld,
anders worden dedeelnemersuit
die landenniettoegelaten tothet
WK-toernooi.

WK dammen niet
in Brazilië

Surinamekandidaat

American League:
Milwaukee Brewers - California
Angels 8-2, TexasRangers -Chi-
cago White Sox 9-3, Oakland
Athletics - MinnesotaTwins 8-5,
New Vork Yankees - Baltimore
Orioles 4-0, Cleveland Indians -
Detroit Tigers 6-3, Kansas City
Royals - Seattle Mariners 3-1,
Toronto Blue Jays - Boston Red
Sox 6-3.

National League:
Los AngelesDodgers - Cincinna-
ti Reds 13-5, Houston Astros -
San Francisco Giants 8-4, San
Diego Padres - Atlanta Braves 7-
5, Chicago Cubs-NewYork Mets
5-0, SaintLouis Cardinals - Phi-
ladelphia Phillies 5-4 (10 in-
nings), Pittsburgh Pirates -Montreal Expos 2-1.

Oranje hoog
genoteerd

LONDEN — Het Neder-
lands elftal staat hoog geno-
teerd bij deEngelse bookma-
kers als het aankomt op de
kansen tijdens de eindronde
om de Europese voetbaltitel
in West-Duitsland.

Oranje heeft net als Enge-
land een waardering van vijf
tegen een. West-Duitsland
wordtmet 2tegen 1 als de gro-
te favoriet beschouwd. ler-
land, 20 tegen 1, staat het
laagst in aanzien.

De cijfers van vrijdag van
de Londense bookmakers wa-
ren: West-Duitsland 2-1,
England en Nerderland: 5-1;
Sovjetunie en Italië ook 5-1,
Denemarken 12-1,Spanje 16-
-1 en lerland 20-1.

PONTIAC — Voor de eerste
keer intwmtig jaarheeftDetroit
Pistons de finale van de Ameri-
kaanse basketball- competitie
bereikt. Dat ging ten koste van
Boston Celtics, dat inPontiac, in
de staatMichigan, dezevende en
beslissende wedstrijd met 90-95
verloor. Boston was de laatste
vier jaarfinalist.Detroitkomt in
de eindstrijd uit tegen de win-
naar van de andere halve finale,
Dallas Mavericks ofLos Angeles
Lakers. De finale van het NBA-
kampioenschap gaat over zeven
wedstrijden.

In de strijd tegen het geweld
onder de toeschouwers hebben
de Sportministers een aanbeve-
ling doenuitgaan deverkoopvan
alcoholische drankenin destadi-
ons te verbieden. Voorts willen
zij meer internationale samen-
werking tussen de diverse poli-
tiekorpsen, diezich methetvoet-
bal- vandalisme bezighouden.

Een voorstel van de Zweedse
minister van Sport, Ulf
Loennqvist, om dekwestie van
de Zuidafrikaanse apartheid op
de agenda te zetten, haalde het
niet. Over ditprobleem spreken
de Sportministerspas weerop de
eerstvolgende officiëlezitting: in
mei 1989 inReykjavik.

ATHENE — De Raad van
Europa wil zich opeen breed
front teweer stellen tegen de
twee grote uitwassen van de
sport: de dop-ing en het ge-
weld in de stadions.

De Sportministers van de 21
lidstaten, aangevuld met verte-
fenwoordigers uit San Marino,

inland, Joegoslavië en het Va-
ticaan, hebben tijdens een infor-
mele bijeenkomst in de Griekse
badplaats Vouliagmeni het
voorbereidende besluit genomen
te komen tot een conventie, die
voor debetrokken landenzal gel-
den. Het voorstel is afkomstig
vandeBritseministervan Sport,
Colin Moynihan, en behelst een
pakket dwingende maatregelen
op juridisch gebied. Ook andere
landen zullen worden uitgeno-
digd de conventie te onderte-
kenen.

Conventie tegen
doping en geweld
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SpelDe Koning weer iets verbeterd
minimale inspanning SUBT
levert kleine zege op: 1-0

Strand-volleyballtoernooi groot succes

stoppen portivo Sta.Rosa opkop.
Zondag wordt voorlopig de

laatste wedstrijd gespeeld. In
verband met de voorbereiding
van de selectie wordt decompeti-
tie namelijk tot 19 juni op-
geschort. Het programma voor
zondag is als volgt: Hubentut
Westpunt - Indekor en Centro
Dominguito - Jong Holland. Dit
laatstetreffen heeft directe con-
sequenties voor derangschik-
king van de ploegen aan de top
van de ranglijst. Samen met
SUBTvormen detwee strijdende
clubs van zondag detop.

BASKETBAL/ MONTEVIDÏ]!— Brazilië, Canada en Puerj'
Rico hebben zich varzekerd w,
deelneming aan het Olympic'
basketbal- toernooi.De Brazilij
nen versloegen de al geplaatsjj
Puertoricanen in definale-poUr
van het pre-Olympisch toernoj
in Montevideo met 101-92. C|
nada won met 87-70 van gast
land Uruguay.



Minister Jesurun: Bonaire
uit tv-isolement gehaald

Junny Jesurun bedankt voor medewerking

Ceremoniemeester Tico Grijt
leidde als eerste spreker Junny
Jesurun in die samen met zijn
collega Irving Halley het initia-

Workshops
Papiamento

In verbandmet

invoering op school

KRALENDIJK —Deplannen
van hotel- eigenaar Parker van
hetConcorde- hotel inNew York
voor debouw van een vijfsterren-
hotel opBonairezijn deafgelopen
week geconcretiseerd. Parkergaf
een gedegen overzicht van de
plannen en de mogelijkheden
aan deßonaireaansepers,terwijl
duidelijk werd uitdegesprekken
die voorts werden gevoerd met
Robby Parker en gedeputeerde
Ramoncitoßooi, datdebouw van
het hotel op het voormalige Fla-
mingo Paradise- terrein nog dit
jaarzal beginnen. De Bonaire-
aanse delegatie wastweedagente

fast bij Parker die zijn enorme
otel samen leidt metzijn vader

en zijn echtgenote. Bij de foto:
Parker (links) heet zijn gasten
welkom bij de aankomstvoor het
Concorde- hotel.Rechts hethoofd
van het Toeristen- bureau Rudi
Ellis en in het midden gedepu-
teerdeRamoncitoBooi.

uit", aldus vader Jesurun, die
duskennelijk ongelijk heeft ge-
had in zijn zorgenoverzijn zoon.

Minister Jesurun beaamde
dathet werkvan zijnzoon en zijn
collega Halley Bonaire uit een
televisie- isolement had verlost.
Jesurun: ~Met nadruk wil ik
stellen dat beide jonge onderne-
mers ditzelfhebben gedaan. Op
deAntillen is men al gauw ge-
neigd omhulp te vragen. Vooral
aanpolitici dienogaleens dehel-
pende hand moeten toesteken.
Dat gebeurde in dit geval niet.
Hoewel de politicus voor Junny
wel erg dichtbij woonde, hebben
zij zelfhun weg gevonden en ge-
sproken met de gedeputeerden
en met debankenwaarzij hunfi-
nanciënmoestenregelen."

Naditofficiële gedeelteknipte
mevrouwSolianahetlint dooren
waservoor devele genodigden—
van wie er een groot aantal uit
Curagaowasovergekomen—ge-
legenheid om een kijkje te ne-
men in het gebouw van Flamin-
go TV. Daar werd drukgebruik
van gemaakt, terwijl deoverige
gasten zich tegoed konden doen
aaneen drankje en eenhapje.

mers de notariële acte onderte-kenden. Toevalligerwijze bij mr
Solianazelf dietoen bij het nota-
ris- kantoorKnuf werkte. Solia-
na meende in zijn toespraak dat
dekabel- televisie tot verschil-
lende doelen kan bijdragen,
vooral voor de culturele ont-wikkeling van de bevolking.
Niettemin weesgezaghebber So-
lianaook op het gevaar van dezekabel- televisie,waarspeciaalop
defilmkanalen films met een er-
otische inslag werden uitgezon-
den, die absoluut niet geschikt
waren voor jeugdigekijkers. So-liana verzocht deouders danook
met klem attent te zijn op de
programma's waar hun kinde-
ren naarkeken.

De minister van Verkeer enVervoer Luis Gumbs sprak
slechts een kort woord en felici-
teerdebeide jongelui Jesurunen
Halley met het behaalde succes.Het laatste woord was voor ex
Statenvoorzitter en nu gevol-
machtigd minister Jesurun, diein zijn toespraak een zucht van
verlichting slaakte datzijn zoonJunny toch iets had bereikt.
„Dat zag er vroege, niet naar

KRALENDIJK- Tijdens het
verblijf van gedeputeerde van
Toerisme, Ramoncito Booi, en
het hoofd van het Toeristen- bu-
reau,Rudi Ellis, de correspon-
denten van de nieuwsmedia van
Bonaire, de afgelopen week in
New York, mocht de delegatie
kennis maken met de we-
reldkampioen boksen Leonard
Spinks. Tijdenshet—late—ont-
bijt onderhield Spinks zich heel
gemoedelijk met deBonaireaan-
se correspondenten en in het bij-
zonder metgedeputeerde Booi en
het StatenlidEllis. De laatste
maakte overigensvan degelegen-
heid gebruik Spinks uit te nodi-
gen een bezoek aan Bonaire te
brengen. De Amerikaanse we-
reldkampioen werdingeleid door
hoteleigenaarRobby Parker, die
een vriend is van de bokser.
Spinks was tot genoegen van de
delegatiebereid om veertienmaal
een handje te geven en veertien
maal op defoto tegaan.Bij defo-
to: aan de ontbijttafel gedepu-
teerde Ramoncito Booi en we-
reldkampioen boksen Leonard
Spinks(rechts).

KRALENDIJK «.In hetka-
dervan deinvoering van het
Papiamentu in de basisscho-
lenheeft degedeputeerdevan
Onderwijs, Carmo Cecilia, er
de aandachtopgevestigd, dat
ditpet 1 augustusvan dit jaar
zalgaan gebeuren.

Dat is bekrachtigd bij hetBC
besluit van 16 mei 1988 en het
R.K. Schoolbestuur heeftgezegd
in deze het beleid van het BC te
volgen. Inverband met de invoe-
ring zullen er van 23 tot en met
25 juniworkshops worden geor-
ganiseerd voor alleleerkrachten
uit hetbasisonderwijs. Door in-
leiders vanuit Curagao zullen
dan de laatste informaties en
tipsworden gegevenmetbetrek-
king tot de methode die inge-
voerd zal worden: Papiamentu
nos idioma.

De leerkrachtenzijnopBonai-
re momenteel bezig met het
tweede deel van de vierdelige
cursus, die hen bevoegd zal ma-
ken voor dekomende twee jaar.
Dit tweede deel wordt in juniaf-
gesloten met een tentamen.

tiefhebben genomenenvele deu-
ren moestenopenenomtenslotte
beloningnaarwerken tekrijgen.
Jesurun memoreerde een groot
aantal namen van mensen die
hun bijdrage hebben gleverdaan
het slagen van dit voor Bonaire
zo belangrijke project. Hij noem-
de daarbij ook de naam van de
toenmalige adviseurvan het BC
JopieAbraham, dieeen gewillig
oor had voor de ideeënvan beide
ondernemers. Uiteraard noem-
de Junny nog een groot aantal
namenvan mensen dieeveneens
hun bijdragen hebbengeleverd.

Rudi Ellis, diezowel alsminis-
ter van Verkeer en Vervoer in
die tijd zijn medewerking ver-
leende, zeinuinzijnkwaliteit als
Statenlid en politicus blij te zijn
metdebijdrage, diede Flamingo
TV leverdevoor een beterBonai-
re en zelfs een beterAntillen. El-
lis herinnerde aan de belangrij-
ke besprekingen die afgelopen
week door de Amerikanen en
Russische leiderszijngeweesten
die via het Amerikaanse televi-
sie- station CNN werden uitge-
zonden. Vroeger was Bonaire
daarvan verstoken.

Gedeputeerde Juancho Me-
iaan, voor wie er trouwens geen
stoel meer over was bij de geno-
digden, merkte in zijntoespraak
op, dat de kabel- televisie een
enorme stap is geweestvoor Bo-
naire.

ren zonder dat er contact ge-
maaktbehoeft teworden methet
oog. Gouvernements- arts Henk
Welvaart attendeerde de Ami-
goe erop, dater tenminste tien
oogdrukmeters op Bonaire zijn.
Niet alleen in zijn apotheek,
maarook een aantalbij de assis-
tent oogarts Marien. Het doel
van deLionsactie is om een me-
teraante schaffen, dievoorlopig
weer het nieuwste is op dit ge-
bied. Hoewel de vorige maal
ruim 120 enthousiaste deelne-
mers de beide interessante rou-
tes hebben gelopenen deorgani-
satie een succeskon worden ge-
noemd, werdhet gestelde doel—
voldoende financiën, althanshet
bedrag waarop was gemikt —nietbereikt.

finish zijn op de Papa Cor-
nesschool te Antriol en er zijn
twee afstanden voor lopers van
zeven tot twaalf jaartelkens
twaalfkilometer. Voor senioren
(boven de zestien) de eerste
twaalf kilometer en de tweede
Haevijftienkilometer.

Na herhaalde verzoeken
Lionsclub herhaalt wandelmarsen
voor aanschaf voor oogdrukmeter
KRALENDIJK — De Bo-

naire Lionsclub heeft op 30
april en 1 mei een wandel-
mars georganiseerd onder de
naam Kaminata pa tres' vn
lus. Het doel was om financi-
eel bij te dragen voor deaan-
schaf van een zogenaamde
oogdrukmeter. Daarvan zijn
er verschillende op Bonaire,
maar deze specialetonometer
om debloeddruk in deogen te
meten, was er nog niet.

Deze tonometer kan namelijk
de druk van de oogbol registre-

Programma tentoonstelling
en workshops leerkrachten

derwijs is, maar tevens een in-
specteurs- functie op het depar-
tement van Onderwijs bekleed-
de. Voorts is er een lezing om
15.20uur doorJosanneFleming
van het Methodist Agogic
Centre te Sint Maarten. Na de
discussieis ergelegenheid om de
tentoonstelling te bezichtigen.

Op 7 junibegint de workshop
eveneens om drie uur met een
leerplan- ontwikkeling door de
dames Josanne Fleming en
Edith Jones. Tenslotte is er een
workshop voor leerkrachten
voor klas 1en 2 over schrijf- on-
derwijs doorNorma Kelly.

KRALENDIJK — De ten-
toonstelling van hedendaag-
se leermiddelen en de lezin-
genover leerplan en schrijf-
onderwijs worden in samen-
werking met de Sedukal uit
Curacao georganiseerd door
de SEFvan Bonaire.

Dit strektzich uitover drie da-
gen,waarbij op 8 junide gedepu-
teerde van Onderwiis de ten-
toonstellingen de workshopsom
drieuur zalopenen.Direct daar-
na is ergelegenheidomkennis te
maken met de voorzitter van de
Fundashon material pa skol, de
heerMendes de Gouveia, die mo-
menteel gedeputeerde van On-

PART II
Teneinde dat doel toch te be-

reiken en de gehele bevolking
een kans te geven een daadwer-
kelijke bijdrage te leveren in de
aanschafkosten van de tonome-
ter,heeft deLionsclub naampele
overwegingen besloten, mede op
aandringen van verknochte
wandelaars, om de wandelmars
teherhalen. Dat gebeurt dan on-
der de naamKaminata pa tres'
vn lus deel 2op zaterdag en zon-
dag 11 en 12 juni. Er zal die da-
genvroegworden gestart. Zotus-
senzes en zeven uur 's morgens.
Deze keer zal er voor de best ge-
disciplineerde groepeen speciale
trofee beschikbaar zijn. Start en

KRALENDIJK — In ver-
band metdeeerstevluchtvan
de Fokker Friendship die
voornamelijk de verbinding
tussen Curacao en Bonaire
zal onderhouden,was ervan-
morgen — zaterdag —eigen-
lijk een min ofmeer officiële
ontvangst gepland van de
eerste vlucht van het nieuwe
toestel. Zoals bekend is deze
vlucht niet doorgegaan.

HugoGerharts, dieopBonaire
de ALM vertegenwoordigt,
moest alle uitgestuurde uitnodi-
gingenom aanwezigte zijn weer
intrekken. Daarbij maakte hij
dankbaar gebruik van de ver-
zameling mensen die aanwezig
waren bij deopening van hetka-
beltelevisie- station. Gerharts
vertelde dat deeerste vlucht van
het nieuwe vliegtuigzowel naar
Bonaire alsnaarCuragao geheel
vol geboekt was. De vlucht kan
echter niet worden uitgevoerd,
aangezien de Luchtvaart- in-
spectie geen toestemming heeft
gegeven.

ALM-vertegenwoordiger: bureaucratie

Gerharts ontstemd over
verbod voor Fokkervlucht

de vluchtvan Curasao naar Bo-
naire teveel problemen oplever-
de. Een geval van echte bureau-
cratie, noemde Gerharts de be-
slissing van de Luchtvaart- in-
spectie. In elkgeval washet pro-
bleem voor deALM om de ge-
boekte reizigers toch nog maar
eenkeer met de—ongekoelde—
Twinotter over te vliegen.

KRALENDIJK—De Open-
bare Leeszaal en het Cultu-
reel Centrum Bonaire (CCB).
zullen gastheerzijnbij deoffi-
ciële opening van het filiaal'
van de leeszaal teRincon.

Zoalsbekend wordtal\_iafde.
dag dathetnieuwe wijkcentrum
werd geopend, gesproken over
eeneigenfiliaal in dezewijk. Dat
zal dan nu een feit worden. De
opening is gecombineerd met
een cultureel programma in het
jeugdhuisvan Rincon. Dit ge-
beurt op zaterdag 4 junivan ze-:
ven uur tot halfelf.

lap***

WENEN — De OPEC- vergade-
ring is verschoven naar 11 juni.Dit;
om nietsamen te vallen metde Ara-
bische topconferentie.

*****

Opening Rincons
filiaal van
leeszaal

Ondernemers-organisatie Nicaragua:
MANAGUA: LEIDER VAN CIA

Aanhouding van voorzitter weer
bekende Sandinistische manoeuvre

VERWONDERD
Gerharts vroeg zich verwon-

derdaf,hoehet mogelijkkan zijn
dateen vliegtuig, datgeheel ge-
reviseerd is in Europa envervol-
gens de reis naar de Antillen
heeft gemaakt—en dan moeten
ze toch ook over een plas water,
aldus Gerharts — datkennelijk

zijnwerkzaamhedenvoor deCIA
bestond uit het verzamelen van
statistische gegevens.

Behandeling hoger beroep
in Grenada-proces maandag

Tegen moordenaarspremierBishop

zoals men die al van jarenher
kent. Men wijst er van dekant
van Cosep op dat het onderzoek-
instituut waarover de regering
spreekt in standgehoudenwordt
door medewerking van de Kon-
rad Adenauer- stichting van de
Duitse bonds- republiek.

INIESEP functioneert over-
eenkomstig statuten welke door
de Centrale bank zijn goedge-
keurd, aldus de Cosep- reactie.
Daar moetverder uit blijken dat
INIESEPzich bij zijnwerkzaam-
heden baseert op de Nicaragu-
aanse grondwet waarin met
evenzovele woorden staat dat de
staatsburgers het recht hebben
en de vrijheid informatie in te
winnen en deze te verspreiden.
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EILANDGEBIED CURACAO
Ondergetekende brengtterkennis van be-
langhebbenden, dat vorderingen t.l.v. het
Eilandgebied Curacao wegens leverin-
gen, diensten,enz., diebetrekking hebben
op het dienstjaar 1987,

uiterlijk 30 junia.s.
schriftelijkbij debetrokken instanties moe-
ten zijn ingediend. Ingevolge artikel 37van
de "Comptabiliteitsvoorschriften ei-
landgebieden" zijn vorderingen, inge-
diend na genoemde datum, verjaard. v

Het Hoofd van de afdeling Financiën
van het eilandgebied Curacao,

-drs. I.F. Kuster-

MANAGUA — De aanhou-
ding van devoorzitter van de
organisatie van het particu-
liere bedrijfsleven in Nicara-
gua, COSEP, is de"zoveelste
manoeuvre van de bekende
Sandinistische routine", zo
meent men inkringen van het
onafhankelijke bedrijfs- le-
ven in Nicaragua. Volgens de
regering staat COSEP- voor-
zitterMario JoseAlegriaCas-
tillo aan het hoofd van een
netwerk van CIA- agenten in
Nicaragua.

In het dagblad van de Sandi-
nisten, Barricada, en in het de
regering goedgezindeEL Nuevo
diarioverscheen in verband met
deaanhouding van Alegria Cas-
tillo eencommuniquewaarin on-
der meer wordt gemeld dat be-
trokkene sedert 1985 voor de
Amerikaanse geheime dienst
CIA werkzaam is. Een deel van

'JA. UT—beL_d_tingvande
VS- ambassadeur in Bayrut door de
Fo lange christelijke militiewerd af-
gedaan als een misverstand. Men
dacht dat de VS- ambassadeur werd
achtervolgd. Syrische troepen tra-
den op om een confrontatie tussen
Hezbollah- en AMAL- strijders te
beëindigen in zuidBayrut. Hetwas
het eerste gevecht sinds de Syriers
deze buurt introkken.Syrië dreigde
op iedereen te schieten die te-
eenstanders probeert te gijzelen.

ONDERZOEK- INSTITUUT
Alegria Castillo is ook direc-

teur van het Instituut voor eco-
nomisch en sociaal onderzoek,
INIESEP, dat nauw verbonden
is met de COSEP. Zijn aanhou-
dinggebeurde op last van het di-
rectoraat generaalvande staats-
veiligheid wegens het verzame-
len van geheime documenten en
het doorspelen daarvan. Iniesep
geeftregelmatig een bulletin uit
waarbij men zich baseert op offi-
ciële documenten en op die uit
particuliere bronnen.

Volgens de Veiligheidsdienst
heefthij een net van agenten ge-
organiseerd bij verschillende
staats- instellingen om aan in-
formatie tekomen. Verschilende
van deze "agenten van Alegria
Castillo" worden met name ge-
noemdin hetregerings- commu-
nique. Ook zijzijnopgepakt. Nog
wordt opgemerkt dat Alegria
Castillo in 1987 in totaal 28 da-
gen in de Verenigde Staten ver-
bleefbij verschillende reizen.

DUITSE HULP
Bij Cosep ziet men deaanhou-

dingvan Alegria Castillo als de
zoveelste afleidings- manoeuvre
van dekant van de Sandinisten

GEHEIM PLAN
Het onderzoek- instituut doet

dit dan ook en verzamelt gege-
vens welke beschikbaar zijn in
de vorm van overheids- publica-
ties en pamfletten maarook ver-
zamelt men statistisch materi-
aalvan deoverheid. Een van die
documenten was het Econo-
misch plan voor 1988, wat
kennelijk een geheim document
is. Tenslotte noemt deCosep een
aantal voorbeelden waarbij bur-
gers door de autoriteitenwerden
beschuldigd van misdrijven,
waarna later bleek dat zij on-
schuldig waren.

van de partij was.
De rechtszaak tegen de be-,1,

klaagden met aan hethoofd Ber-
nard Coard en diens echtgenote
die allebei hoge functies hadden'
in Bishops regering is al jaren
slepende en isnu aan zijn hoger
beroep toe. De lange duurheeft-
van doen met allerlei bezwaren"
tegen de toegepaste procedures,
en het optreden van de betrok-
ken rechters.

Bij dezezaakzijndertienadvo-'
caten betrokklen. Negen \&n[
henzijn door de overheid ter be-
schikking gesteld. De behande-
ling van het hoger beroep zal
naar verwachting twee tot vier
maanden duren. Veertien be-
klaagden werden in eerste in-»
stantie tot de doodstraf veroor-
deeld. Driekwamen er met lang^
durigegevangenis- straffenvan-.'
af. Bij hen werd doodslag bewe-
zen geacht, bij de veertienande-'
ren achtte de rechtbank moord
bewezen.

ST GEORGE'S — De be-
handeling van het hoger be-
roep in de zaak tegen zeven-
tien beklaagden op Grenada
in verband meteen poging tot
een machtsgreep in 1983 is
uitgesteld tot maandag. Be-
klaagden is moord en
doodslag en medeplichtig-
heid daaraan ten laste gelegd
waarvan onder meer detoen-
malige premier Maurice Bis-
hop het slachtofferwerd.

De zeventien beklaagden be-
hoorden tot de orthodox Marx-
istische richting in de New Je-
wels movement van Maurice
Bishop. In oktober probeerde de-
ze groep demacht over tenemen,
wat uiteindelijk uitmondde in
een bloedbad waarbij de gevan-
gen genomen premier en mede-
standers werden gedood. Dit
werd toen doorWashingtonaan-
gegrepenals een motiefvoor een
invasie waarbij ook een symbo-
lische Caribische politie- macht

15fZrÏÏ€RDfIG4JU_I9BB

GEVAAR
Gezaghebber mrGeorge Solia-

na herinnerde aan het alle-
reerste begin,namelijk 20 maart
1985, toen beide jonge onderne-

AMIGOE

FLAMINGO TV OFFICIEEL IN GEBRUIK
JOLITIE:8000
BRANDWEER: 8222
fAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL:8900

[LANDFILL te Lagoen: maandagt/m vrijdag
"an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
"ur; zondag gestoten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
'openingstijdenvoor hetpubliek)

fl bandag en donderdagvan 14.00-18.00
M; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
f '4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
mr)
3f 'openingstijdenvoor lezers)
Ijj^oensdagvan 14.00-19.00 uur.

s!pOSTSLÜITING: maandag t/m vrijdag
lil ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
o. s|"kken 16.30uur.
\Service clubss' 2*anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel

°°naire.
j *ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.

£°und Table: elke tweede maandag -Terra Corra.°°tary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

■teSTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:38 00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
tend.

[JUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
W_n gelieve contactopte nemen met de. "eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

lii pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
i) dopendopvrijdagvan20.00-24.00uur;za-

_agvan 12.00-24.00uur.
i JpREEKUUR(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
<J Kralendijk; laatste donder-,«?a9 van de maand van 10.00-12.00uur te

' "«icon.e
I.'^OkoUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
et Jaireaanse schelpen en koraal; open van
jj J^sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -u . a NikibokoZuid 3.fl
3l L«V: openingstijden slachthuis maan-
:f *_t/mwoensdagvano7.oo-12.00/13.00-

-' ]6.00 uur en donderdag en vrijdag van
1.00/11.30-14.30uur..e

gfint BernarduskerkKralendijk:
,1 .elijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00
-'" Uur.
!" JVomotokerkAntriol:é .elijks 19.30uur; zondag09.00 en 18.00
ei Ur

r^dovicuskerkRincon:
"a9elijks, ook zondag, 19.30uur.

.. I(UCHTENBEZORGING doorgeven
,JJ!*o mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya
l. 1»ciqUe4.

KRALENDIJK —Het doorknippenvan een driekleu-
rig lint dat detoegang tot de studiovan FlamingoKabel
Televisie belemmerde, was de officiële opening van het
jongebedrijf, datopBonaire metzoveel succesisbegon-
nen aan het uitzenden van televisiebeelden via een ka-
bel. Velelovendewoorden vanalle sprekers. De vrijdag-
morgen nieuw benoemde gevolmachtigde minister in
Den HaagE. Jesurunvattehetkort enkrachtig samenin
zijnkwaliteit van vader van een vanbeide directeuren:
Hetisvan grootbelang datjongeAntillianen nuzelfeens
het initiatief hebben genomen.

AGENDA
BONAIRE



r 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 1?uur te

i Koraal Partir kav. 87 !
*X tel.: 674103 s*

r TEHUUR
BUNGALOW

AAN ZEE
max. 2 personen

’.850.- p.mnd. (excl.
water/gas/electra)
Tel.: 55181 (na 18.00uur)

GEVRAAGD
WOONHUIS

TE KOOP
in Julianadorpop middellan-
ge termijn. Prijs ’.120.000.-.Enige overname geen be-
zwaar. Tevens direkt te huur
voor ’.700.- p.m.
Inlichtingen per brief aan:
"Woonhuis", postbus 2138, Cu-
racao.

___________--MM__P

Elke zondag
heerlijk 1

SURINAAMS ETEN
TEKOOP

bami, nasie, rotie, rijst +pom, moksie-moksie,
enz.

corcobastraat 9
Marie Pampoen -

Tel.: 617483 J
i PORCHSALE: *■Wegens Vertrek TE K(X)P: "
Sony 19"T.V.; koelkast Frigidaire 3-deurs 1 jaaroud; Phillipswasmachi-ne 220-V.;eettafel +4st. Porchtafel +stoelen hout;Picknicktafel ;2Ma-
noustoelen; eikensalontafel; 3 stuks
eenpersoonsbedden; wandrekken +kastjes; kinderstoel; kinderautos-toel; 2 stuks filmcamera's; 2 stuksfllmprojectors; projectiescherm; 2stuksfllmtafels;4airco's60008.T.U.;1 GT Performer Crossflets; bloem-potten + diversen.

Kaya Aron 126- Abrahamsz
Tei.:_iBß.. J

a.s. Zondag v.a. 12uw
HeerlijkSurinaamseten ver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastel, Bami, Nas-
si, Rotis, Chinese kip,
Saoto Soep.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

Leer
paardrijden!
U loopt al een tijdje met het idee rond
dat u wilt leren paardrijden. Maar bij
wie?
Welnu, datprobleem is opgelost.
Vanaf 4 juni aanstaande staan de deuren
van "Criadero La Perla" wagenwijd open
voor jong en oud die onder professionele
begeleiding paso en
paso fino paarden willen j*

leren bereiden. Jé
tientje per lesuur.j«

"Criadero La _»eiia" - .';. É Erf-:«/...
Tel: 648174 of §|p^p
kom langs. Za&a^t^ef^sU

> *

m^R^Jf Pater Euwensweg 9▼ Wm W Curapao
Tel. 623166

SVB Banko di Seguro Sosial

De Sociale Verzekeringsbank
deeltaan alleverzekerden mede, datertot/met3ojuni 1988gelegenheidbestaat om een verzoek in te dienen om
VAN HUISDOKTER TE VERANDEREN

Daartoe moet U zich wenden tot de Sociale Verzeke-ringsbank, Pater Euwensweg 9 Curacao ofKaya Grandi 28Bonaire met Uwidentiteitsbewijs, en inschrijvingsformulier,
ondertekend door Uwwerkgever en Uw nieuwehuisdokter.'

De Direkteur van de
SocialeVerzekeringsbank

A.A. Constansia.V . 4

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op 6 juni 1988van
17.00 tot 23.00 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Onveilig zeegebied
ii 4000 meter uit dekust. j

C TEHUUR
LUXEVACANTIE

BUNGALOWS
(Fully equipped)
l June-16 July

(minimaal 14dagen)
CARIBBEANVACATION

HOMEN.V.
Tel.: 615636 (na 18.00 uur) J

pp &£otet /^fS
Vanavond 4 juni

LIVE - SHOW
van 9 -10 uur p.m. 1 - 2 uur a.m. met

Um^f, MELVIN LANDBURG
u^SÈ^m enzijn orkestH^Q_*m 2 Er zu,len ook verschillende gueststarsQ\\XJ£vj? optreden.

* r t^Ct, Tussen door gelegenheid tot dansen met'IWfW Live-Music.9*Jov «\ J% Entree: ’. 7.50 p.p.
k Restaurantbezoekers vrije toegang.

««*_;-_«__ jM
Lgn' nib

EILANDGEBIED CURACAO
HetBestuurscollege van hetEilandgebied Curacao maakt be-
kend datde heer

SU CHONG LUM
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging ingevolge de "Vergunningslandsverordening
1963"(P.B. 1963 no. 28)van eenKOFFIEHUIS- ENRESTAU-
RANT "A" VERGUNNING voor het perceel gelegen te

CAS CHIQUITOz/n, alhier.
üit verzoekschrift en debijlagen liggen vanaf de dag na deze
bekendmaking gedurendeveertien dagentervisie bij deafde-
ling Algemene en Juridische Zaken van het Centraal Be-
stuurskantooraan deTheaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren
tegen het verlenen van bovengenoemde vergunningen ken-
baar te maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

v . :

mi /^= ..... >litsss industrial electronicsff(j (antilies) n.V.

C7, 7Door toenemende aktiviteiten zoeken wij voor
de RADIO-COMMUNICATIE SERVICE

AFDELING een:

COMMUNICATIE-TECHNICUS
geïnteresseerden moeten in het bezit zijn van een
MTS-E diploma of gelijkwaardige opleiding. Bij
voorkeur met ervaring op radio-communicatie
gebied.
Na een inwerkperiode zal de betrokken persoon
belast worden met hetzelfstandig verrichten van
service werkzaamheden en zal tevens in team-
verband moeten werken.
Wij hechten veel belang in initiatief f®ÊÏHtfC»en zelfstandigheid in handelen. OUff
Centro Comercial Antilia 1 / ttt. Mjl'l g371000 Lpou*fl

r ► IMPRESACHIKI *+
Nu dekansom een compleet gereviseerde copieermachine „Mi-
nolta" mét garantie te kopen vanaf’.1.495-.

ShowroomErieweg2B-Zeelandia.
tI'^^SÊÊÊÊÊSS*^*^ __^v.'' '"*______***■'■■ S^ j=g__ Ü_lliuis|^(uis & *H____H_hßl Se* Bf

__%ffiMfc
"~°" ~~~~~~,~ MINOLTA

/---■■■^—wilt U een

EIGEN TERREIN
voor uw
EIGEN FABRIEK
aan een *

GROTE VERKEERSADER?
bel dan612066 - Benchi Leon.

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

* Zondag 5 juni 1988
vanaf 09.00t/m 16.00uur.

* IS6!."2micvin9'lslawe9-Shellweg,Essoweg,Maracai-boweg, Standardweg,Creoleweg, San Lorenzoweg en omge-£__??"*_ 'ïï Cardonwe9 «»***" Tia JuSnaw^Shellweg), gedeelteMonte Carmelo(ten oosten van PuntaCar-donwegen ten zuiden van Lagoweg).

305KODEl_ASS-
-«______-________.

Kom een poesje uitzoeken in
DIERENASIELPARERA!

*W€l _______ zoekt vooréén van haarstafme-lV._U.iWi dewerkers een
E ONGEMEUBILEERDE

WONING TE HUUR
in een rustige buurt.

\Aanbiedingentel.: 74777 tijdenskantooruren^

la_-_r---___Li_j_j_j_j___j___ji_i_ji-i__iHMMMMMM.^^v/Sm
w A***\\m**m*mm**Ê*WÊÊW*iMt*****m**********mmm

Young Look bestaat deze maand 1 jaaren wil dit graag ,
methaarklanten vieren.

Vanaf 6 t/rrn «juni ontvangt Uop elke aankoop

20%KORTING

7/wiA
dé boutique voor de jeugd van 4 t/m 18 jaarmet debekendeEuropese merken:Pointer, Barbara Farber,Portofinoen
Pampolina.
1

Adres: Charles Debrotweg 5A
(zijweg George Maduroweg)

Geopend: elke middag van 3-6 uur, do. vrij. en
zaterdag ook 's morgens van 10-12 uur.

/MMi-t^^toui_j___j_._j_j_j_j_j_-_j^^^^^MMMM^pJ

t NEDERLANDSE JjÉÊSSjp
ANTILLEN fIÈMS

ZOEKT
voor haar stafmedewerkerseen

GEMEUBILEERD WOONHUIS
van 2 slaapkamers en een

ONGEMEUBILEERDWOONHUIS
met 3 slaapkamers, beiden met 2 badkamers in rustigebuurt.

Huurprijs NA/1.750.- tot NA/1.1.000.- permaand.

Aanbiedingen: tel. 613600afd. PZ. (Kantooruren).

DEPARTEMENT VANFINANCIEN
Verjaring

De aandachtvan belanghebbende(n) wordt eropgevestigd datallevorde-
ringen ten laste van de Rechtspersoon deNederlandse Antillen wegens
leveringen, diensten, etc, verrichtgedurende 1987en deeerste maanden
van 1988,voorzover deze betrekking hebben ophet dienstjaar 1987,

UITERLIJK 30 JUNI A.S.
schriftelijkbijhetDepartementvan Financiën, Pietermaai4-4Amoetenzijn
ingediend.
Vorderingeningediendna genoemdedatum, zijn ingevolge artikel 35 van
deComptabiliteitslandsverordeningverjaard. Voor degoede orde zijerop
gewezen datverjaardevorderingenopgezegeldverzoekschrift (zegelpa-
pier van ’. 5.-) dienen te worden ingediend.

De Direkteur van het
Departement van Financiën a.i.
drs. H.J.J. Victoria

noot: vorderingen over het dienstjaar 1987en voorgaande jaren
waarvan oorzaakvan dete lateindiening bijdebelanghebben-
de^) ligt, komen derhalvenietvoor betaalbaarstellingin aan-| merking. I

IG3niA6-0X offers you Business Solutions.w____«__«»m_«_«_bb__r

We document the world I
Xerox Antilliana N.V.
Curacao:
Schotfegatwog 2
P.0.80x 3022 St. Maarten:
Willemstad, Aruba: Walter JA.NisbethRoad 49 Bonaire-Cura9aoN.A. Nassaustraatl7o P.0.80x 483 OberslElectronicsTel:o9-370233 Oranjestad.Aruba Philllpsburg, St. Maarten N.A. Breedestraat z/nTelefax:370911 Tel: 08-25645/25492 Tel:05-22785/227e6 Kalendik BonaireTelex: 3375KANT NA Telefax:32266 Telefax: 23924 Tel: 07-8741

r _ ___ _ __
__^ j

| "Tapoko di'ei e muchanan a sina gatia, awor I
l atanantakorerönttahasimalukaba." j
I
i

| Siguré.
Pasobra abo tambe ta bira grandi pareu! kunan.

I J! -_.nnia-._J

GUATEMALA..J^m
Guatemala, een land met ondoordringbare jungle,$EEf;'?Sß| «^''lü \W ':&*sBWi-i-iS' met de mooiste meren, met een oude Maya cul- f^WjÈS*^ ■._: ■■-■mÊk _l E '.Si.

AA? tuur- metvriendelijke dorpjes en metgrote steden. iCiLa* ____. '5:-:

!. __ ~ 7 Nachten accommodatie wü bieden bovendien in ons Guatemala :|:_. :|
xSSx&S:;.. — Belastingen op hoteltarieven programma it.!:©:— Fooien voor porters op de lucht- f TJjAAÏ
WSAAAAAmASS*. haven en in de hotels. M ' H daagse ALL GUATEMALA- »jj

_<_-___-*"_.___ " ■ V " Tikalexcursie Jf. ■::-:S:-:-xS::::xx-.-... * Excursies naar Copan en Quirigua _^P:'-'-:-:i_
x -^:. x..., " Reizen in combinatie met Costa Rica. ■"""'"':'■■

i#a_*pi X^ rm
'■■■ MaduroPlaja 76700 Colon 626300/01 BONAIRE _-_«»»"^^^^ ':':'i::; Punda: 613853/54 hla 72576/77 Kralendijk 8652/53 ':°' ' " . v L. ■■ ■'.. ■

ZflT€RDfiG4JUNn96_jAMIGOE16
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	WILLEMSTAD — Gisteren presenteerde de ALM haar nieuwste vlootaanwinst, de Fokker Friendship typeF-227 aan de media. Nadat ALM-directie in het hoofdkantoor op het vliegveld uitgebreid informatie had gegeven over de F-227, vloog een Belgische bemanning de vertegenwoordigers van de media uit Aruba en Bonaire naar de Koningin Beatrix Luchthaven, waarde Arubaanse persmensen uitstapten. Daarna keerde de F-22 7 weer naar Curagao terug. De F-227 die ter vervanging van de Twin Otters is aangeschaft, vormt een aanzienlijke verbetering. Niet alleen heeft de passagier meer beenruimte, ook de luchtkoeling verschaft de luchtreiziger meer comfort. Deze ontbrak bij de Twin Otter. Ondanks de aanwezige air- conditioning in de F-227 bleek deze niet geheel te voldoen: van koeling was slechts in beperkte mate sprake. Het tweedehands toestel, dat aan 40 passagiers plaats biedt heeft 2,5 miljoen dollar gekost. Het tweede F-22 7 toestel dat de ALM heeft gekocht, wordt volgende week verwacht. Foto: De verzamelde vertegenwoordigers van de media voor het Fokker Friendship vliegtuig.
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	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	NATEKENEN EN KLEUREN
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	Wega di Number Aruba
	ORANJESTAD-Twaalfreisagenten van Alen Tours, uit New Jersey,Brooklyn, Queensen Long Island, verblijven momenteelop Aruba voor nadere kennismaking. Alken Tours is een van de belangrijke wholesalers die een groot aantal bezoekers naar Aruba brengt. De reisagenten nemen deel aan een seminar over de toeristen- industrie in het algemeen.
	SAN NICOLAS – De basiscursus softball, georganiseerd door IDEFRE, is geëindigd met de uitreiking van het certificaat aan 27 meisjes van de verschillende scholen in San Nicolas. De cursus begon in september vorig jaar en werd geleid door sportinstructeur Jesse Beukenooom (links op de foto).
	KRALENDIJK – Tijdens het verblijf van gedeputeerde van Toerisme, Ramoncito Booi, en het hoofd van het Toeristen- bureau, Rudi Ellis, de correspondenten van de nieuwsmedia van Bonaire, de afgelopen week in New York, mocht de delegatie kennis maken met de wereldkampioen boksen Leonard Spinks. Tijdenshet—late—ontbijt onderhield Spinks zich heel gemoedelijk met de Bonaireaanse correspondenten en in het bijzonder met gedeputeerde Booi en het Statenlid Ellis. De laatste maakte overigens van de gelegenheid gebruik Spinks uit te nodigen een bezoek aan Bonaire te brengen. De Amerikaanse wereldkampioen werd ingeleid door hoteleigenaar Robby Parker, die een vriend is van de bokser. Spinks was tot genoegen van de delegatie bereid om veertien maal een handje te geven en veertien maal op de foto te gaan. Bij de foto: aan de ontbijttafel gedeputeerde Ramoncito Booi en wereldkampioen boksen Leonard Spinks (rechts).


