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Nieuws in gogelvlucht
. HONGKONG— Bij slagregensin
J*Chinese kust- provincie Zhejiang
?JÖ 45 dodenen 37 gewondengeval-
*J|- Er kwam 86.000 ha landouw-
£°ndblank te staan; zon 7000 hui-
*nzijnvernielden dammenen brug-gewerden ondermynd.

Peshawar — Bij een bo-
P^Dslag ineen 3verdiepingenhoog
Jotel inPeshawar, Pakistan, vielen
,l doden en veel gewonden. Het do-
rf^tal zal nog stijgen. Het hotel
p*tte na deexplosie inenveelmen-
«?n zijn onder het puin bedolven.:Jeovermoedt datheteenAfghaanse
"waf. actieiswegens dePakistaanse
"^ün aan hetAfghaanse verzet.

Calcutta — Bij een twist tus-
»?* Moslims en Hindu's in West-
je,lgalen, India, over het eigen-
*niB-recht van een bid- plaats ont-

°J°nd een gevecht waarbij 30.000
betrokken waren. Er vielen

Jtodenen bijna 100 gewonden.Men
°jng elkaar te lijf met brand- bom-
?eö en messen. Premier Gandhi
j^ftzijn kabinet ingrijpend gewy-
S£den 6nieuweministersbenoemd.
Z° Wordt Rao, een der steunpilaren
vaö de Indische regering, minister

111Buitenlandse zaken.
*****

v —De hoopomnog overle-
gden te vinden wordt steeds min-
JJ*onder de meters hoge laag aarde
2lodder in het Turkse Catak na 2
!^d- verschuivingen. Volgens de vi-
-7" gouverneurvan de naburige ha-
jetlstadTrabzonzouhetdodentalon-
ï^de 100 liggen. In Catak moeten
i mensen hebbengewoond.

*****„ &AGHDAD — Iraq heeft de Maj-
J"ö- eilanden dierijk zyn aan olie
l7al 3 jaar door Iran werden bezet

De operatie daartoe werdaömorgen gelanceerd. Het zijn
eilandjes in een van de

bootste olie-velden van de wereld.
*****

v MOSKOU — De regionale raad
j»*11 deArmeense enclaveNagorny-
(J^abach in de SU-republiek Azer-

nam eenresolutie aanwaar-
datmen zich wil afscheiden

Bj| dezerepubliek en zich wil aan-
v bijArmenië.Aldus dePravda
JJ^orgen, welke de resolutie "on-
pndwettelijk"noemt.Over deKau-

situatie verschijnen onge-
£*kingezondenbrieven in dePrav-
-I(s' Welk dagblad wees op het
rjödwets- artikel waarin staat dat
3gaatom eenSovjet-republiek die

haar instemming kan
orden veranderd.

*****<J[EL AVIV — Op de bezette Jor-
ij?*ll- oever vielen zeker 14 gewon-
.l;ZowerdeenJoodsekolonist door
|JJ Palestijn neergestoken; bij He-
<lon faakten 13Palestijnen gewond
£*kogels en traangas toen het le-
u; een gewelddadige betoging ui-
tsloeg.

*****Reykjavik - Ongeveer
Ci kiezersBaanvandaagopIJs-
ta? Daar de stembus om een presi-
\U?j aan te wijzen. Het ziet er naar
w datmevrouwFinnbogadottir(58)

herkozen.
*****

V(°AYRUT — Chatila, een van de
bjj j^aamstePalestijnse bolwerken|)i°ayrut sindshet beginvan de Li-
ijw?*burger- oorlog is aan hetver-
'ia k en"DriejaarbelegdoordeShi'i-
vJ'J'e Amal- militie maakte het

vluchtelingen-kampgroot-
'is^ 8 Bl°°PriJP- Door de systema-
tic ,e bombardementen in de voor-
al?.Jismaanddoor de pro- Syrische
y lltie vervallen de laatste resten.J* de 500 gezinnenwelkeerbegin
\C?I nog woonden zijn er 25 over.
ij jjdagvielen erweer 4dodenbij de-

*****in <?OUL_Tienradikale jongeren
Q^oul hebben de zetel van het
cC u aar Ministerie bestormd en

JJoezet gehoudentotdat depolitie
C^ep. Zij eisen dat expresident
fe^ Öoo Whan berecht wordt we-
h6j 4jn betrokkenheid in 1980 bij
it^^rslaan van devolks- opstand
Viejwangju, waarbijruim 200 doden
Wea-Nakorte tijdwerdende bezet-

verdreven.
Washington — voor hetplan
tyJ^teriaal voor verfijnderaket-

illegaal buiten de VS te
i^enzijn 5 mensenopgepakt, on-
Moi* Egyptenaren, meallebei di-
v^atiek onschendbaar zijn; een
fy. Pen is een leger- kolonel die in

Pington gestationeerd is.
*****

iw^ETORIA — De uitgestrekte
V . woonstad Soweto op 50 km
g$ 2\>idwesten van Johannesburg
Man in de hoogte bouwen. Er zijn
njrj^en voor flat- bouw, waarvan 1
V \23 verdiepingen. Op het

n"lik is bijna alles laagbouw.
*****

Voorstellen van Zuidafrika van hand gewezen

Angola-overleg gekenmerkt
door verhitte discussies

CAIRO — Tijdens de be-
sprekingen over Angola en
Namibië, dievrijdag in Cairo
begonnen, zijn ernstige ge-
schillen gerezen. Volgens di-
plomaten verliepen de be-
sprekingen , waaraan naast
Angolaen Zuidafrika ook Cu-
ba en de Verenigde Staten
deelnemen, in een verhitte
sfeer. De bijeenkomst werd
aan het einde van de middag
verdaagd voor bilateraal
overleg.

Zowel van Zuidafrikaanse als
Cubaanse zijde werd gezegd dat
het er hard aan toe ging tijdens
debijeenkomst, waar gesproken
wordt over een regeling voor de
al dertien jaardurende oorlog in
Angola en deonafhankelijkheid
van Namibia dat tegen de wil
van de Verenigde Naties door
Zuidafrika wordt bestuurd. Vol-
gens diplomaten zijn er geschil-

len gerezen over het tijdschema
voordeterugtrekkingvan de Cu-
baanse troepen die de Angolese
regeringhelpen in de strijdtegen
de door Zuidafrika gesteunde
rechtse guerrillabewegingUNI-
TA. Cuba en Angolahebbenzich
bereid verklaard detroepen bin-
nen vier jaarterug te trekken,
terwijl Zuidafrika op een veel
kortere periode staat.

GEENVOORSTEL
Een hoge Angolese functiona-

ris noemde devoorstellen die de
Zuidafrikaanse Minister van
buitenlandse zaken, Roelof Bo-
tha, en zijn ambtgenoot van de-
fensie, MagnusMalan,tijdens de
bijeenkomst op tafel legden "on-
aanvaardbaar". " Het is eigen-
lijk helemaal geen voorstel. Het
gaat zelfshelemaalnietin opons
voorstel", zo zei hij.

De Angolese ministervanbui-

tenlandse zaken, Afbnso Van—Dunem M'Binda, hekelde de
Zuidafrikaanse~»óorstellen
waarinPretoria onder meer een
"nationale verzoening" inAngo-
labinnen zes weken eist.De An-
golesen en Cubanen toonden
zich zeergeërgerd doordeeisvan
Zuidafrika om inlichtingen over
hetaantal Cubanen datmet An-
golese vrouwen is getrouwd."De
Zuidafrikanen willen de apart-
heid naar ons uitvoeren", zo zei
een Cubaanse diplomaatveront-
waardigd. Zuiafrika, dat Nami-
bia pas onafhankelijkheid wil
verlenen alsCuba alzijn troepen
ui t Angola terugtrekt, wil met
zijn eis voorkomen dat er Cu-
baanse militairen in Angola
achterblijven die door te trou-
wen de Angolese nationaliteit
hebbengekregen.

Evenals de leider van deCu-
baanse delegatie, Jorge Valdes
Risquet, noemde Van—Dunem
het Zuidafrikaanse document
een "flagrante inmenging" en de
binnenlandse aangelegenheden
vanAngola.

Aanvankelijk heerste er enig
optimisme over het overleg, na-
dateenAngoleze minister in een
vraaggesprek met een Ameri-
kaanse krant had laten weten
dat zijn regering niet langer
vasthoudtaan de eis datdeVere-
nigde Staten hun steun aan de
UNITA van Jonas Savimbi sta-
ken voordat er sprake kan zijn
van hetvertrek van deCubanen.

EX-PREMIER DON MARTINA
Politiek Nederlandse
Antillen en Curaçao
verkeert in crisis

WILLEMSTAD — "De
politici opCurasaoenin de
Nederlandse Antillen zul-
len leringmoeten trekken
uit de vragen die in Neder-
land zijn gesteld betreffen-
de de geloofwaardigheid
en devastberadenheidom
de problemen echt aan te
pakken. Dat dient op de
eerste plaats te geschie-
den. De kwaliteit van de
politiek op Curacao en in
de Nederlandse Antillen
moet verbeteren, want de
politiekbevindtzich in een
echtecrisis".

Aldus het commentaar van
devoormalige premier ir Don
Martina, tevens politiek lei-
dervan deMAN, ophetresul-
taatvanhet overlegin Neder-
land over extra begrotings-
steun voor de Nederlandse
Antillen.

Martina: "Op de tweede
plaats: hetresultaat is een
minimum resultaat. Het be-
drag van 150 miljoen gulden
wa? al eenjaar lang bekend.
De delegatie had voor méér
moeten vechten, maar alvo-
rens een definitief oordeel te
vellen, willen wijeerst weten:
watwas de strategie, watwas
de taktiek van de Antilliaan-
sedelegatie?Hoe heeft neder-
landdaarop reageerd?"

"Op de derde plaats", aldus

ex- premier Martina, "zijnwe
zeer geïnteresseerd in het
programma dat deregering
voor het eind van dit jaarbij
Nederland moet indienen om
inaanmerkingtekomen voor
hetbedrag van 49 miljoen
gulden, dat genoemd wordt
als eerste tranche".

GELIJK
Don Martina zei, dat hij

niet 'verbaasd' was over de
150 plus 20 miljoen gulden:
"Waar ik wel van geschrok-
ken ben is, dat de Neder-
landse politici onze politici zo
aan de tand hebben gevoeld
over hun geloofwaardigheid,
daarvanben ik echt onder de
indruk"

Hebben die Nederlandse
politici daarin gelijk?

"Jammergenoeg hebbenze
gelijk", aldus Martina.

Hij voegde daaraantoe: "De
kwaliteit van onze politiek
zal in sterke mate mede- be-
palend zijnofwijsucceszullen
hebben in onze toekomst, of
onze toekomstrooskleurig zal
zijn".

Een bredebasisvan hetAn-
tilliaanse kabinet?

Martina: "Het standpunt
van de MAN is bekend: wij
willen eenkabinetmet de drie
grootste partijen. Maar wij
willennietsamenwerkenmet
Frente".

Conclusie Nederlands ochtendblad De Volkskrant na top-overleg:
De Koning wil Antillen onder financiële curatele stellen

doorVictor Hafkamp
DENHAAG—Minister drs, Jan deKoning vanNeder-

lands-Antilliaanse en Arubaanse zaken heeft met de
strikte voorwaarden diehij hechtaan extrabegrotings-
steunvoor deAntillen hetrijksdeel onderfinanciële cu-
ratele willen stellen.Voor deAntilliaanse premierMaria
Liberia-Petersbleek dat, dezeweekby debesprekingen
over de desastreuze schatkist-positie van de Antillen,
een bittere politiekepil te zijn.Dat schrijft vanochtend
De Volkskrant in een beschouwing, waarin op de be-
sprekingen tussen Nederland en de Antillen van deze
week wordtterug- gekeken.

Volgens het blad had haar be-
sluit om hetoverleg inDenHaag
op teschorten, in afwachtingvan
nader beraad in Willemstad
vooral te maken met haar te-
leurstelling over de hoogte van
het steun- bedrag datNederland
aanbood. Zoals bekend, wilde
minister De Koning niet verder
gaan danmaximaal 170 miljoen
Nederlandse gulden, waarvan
zeventig miljoen uit de normale
jaarlijkseontwikkelings- bedra-
gen voor de Antillen moet
komen. .

"Dat heet een sigaar uit eigen

doos, omdat het deel van zeven-
tigmiljoentenkoste gaatvanbe-
oogde ontwikkelings- pro-
jecten."

De grote zorg van de Antilli-
aanse premier is volgens De
Volkskrant nu hoe zij haai
achterban en detoch alknorrigt
vakbeweging kan overhalen
toch akkoord te gaan met weer
nieuwe maatregelen, zowel be-
zuinigingen als hogere belas-
ting- heffingenomhetgat tussen
de gevraagde300 en de geboden
170 miljoen te dichtenin deperi-
ode 1989-1992.Die aanvullende

inspanning van de Antillen is
onontkoombaaromdatLiberia-
Peters anders nietaan de Neder-
landse voorwaarden zou vol-
doen.

De Volkskrant citeert de spe-
cialiste voor Antilliaanse zaken
van deWD-fractie, Erica Terp-
stra. Zij zegt: "Ondankstien jaar
van voortdurend waarschuwen
en adviseren van Nederlandse
kant zijn deopeen-volgendepoli-
tiekeformaties op deAntillener-
in geslaagd een rampzalige fi-
nanciëletoestand tecreëren.En
datkwam heus niet alleen door
voorzienbare ellende als de slui-
ting van de Shell- raffinaderij.
Het dilemma is nu of men moet
blijven staan op een volstrekte
autonomie voor dehuishouding
vanhetrijksdeel opbasisvan het
Satuut voor hetKoninkrijk of
daterandere maatregelen nodig
zijn."

Terpstra vraagt zich af hoe
reëel hetbezuinigings- plan van
Liberia-Peters is. Geeftnet zicht
op een sluitende begroting in
1992 ? Welke garantiesheefthet

kabinet-Lubbers datdesanering
ook op langere termijn wordt ge-
dragen door een forse politieke
meerderheid op deAntilelen om
tevoorkomen dathalverwege de
rit naar 1992 het Nederlandse
begrotings- geld toch in een bo-
demlozepunt verdwijnt ? Welke
controle- moglijkheden heeft
Den Haagop een behoorlijke be-
steding van de hulp- gelden ?
Over deze vragen wil de vaste
Tweede Kamer- commissie voor
koninkrijks- delen een antwoord
van ministerDeKoning.

Een paar antwoorden van de
minister staan volgens De
Volkskrant al vast. De Koning
heeft mevrouw Liberia-Peters
geconfronteerd met een pakket
keiharde spelregels voor de toe-
gezegde 170 miljoenbegrotings-
steun. Daar zal ook in het ver-
volg van het overleg met de An-
tillen geen gulden meer bij ko-
men. Deregering in Willemstad
moet periodiek aantonen dat zij
volgens hetsanerings-program-
maheeftgewerkt en datmen dus
op schema ligt. Zo niet, danris-

keert het rijksdeel stop- zetting
van deextra steun- verlening.

VolgensDe Volkskrant begint
daar ook hetprobleem voor de
Kamerleden en in het bijzonder
deVVD. "Wat moet de gedrags-
lijn zijn als deAntillen door soci-
ale onrust op de politieke be-
sluiteloos- heid zien niet aan de
geëste sanerings- regeling wil-
len ofkunnen houden ?

"Dat risico zou doordeKamer
wel degelijk worden onder-
kend.'Terug naar de oude kolo-
niale verhoudingen meteen Ne-
derlandse regerings- commissa-
ris inWillemstadom bestuurlijk
orde op zaken te stellen ? Het
voormalige KVP- kamerlid Piet
van Zeilheeft zon paardemiddel
bepleit voor het Bovenwindse ei-
land Sint Maarten, toen zich
daar eenexplosie van onbehoor-
lijk bestuur voordeed".
Wijnie Jabaay noemt in De
Volkskrant de stemming tijdens
het beraad met Liberia-Peters
"nogal grimmig". Dat bleek uit
de aard van de vragen. Er kwa-
men weinig bevredigende

antwoorden, vooral op vragen
over deverschillen in cijfer- ma-
teriaal bij de sanerings-
plannen.

"Wat ik wel bespreekbaar
vindt, is een uitschuif- operatie
voor de schulden-positie van de
Antillen. De periodieke terug-
betaling van leningen moet uit
de jaarlijkse ontwikkelings-
hulp van Den Haag zelfkomen.
Verzachting van die ver-
plichting kan een welkom aan-
vullend steuntje in derug bete-
kenen voor de Antillen" meent
Jabaay.

Zij eist van de Antilliaanse
regering een bewijs van deugde-
lijk bestuur. Zij noemt als voor-
beeld de verdenking van ernsti-
ge corruptie op Curacaomet een
project van watertanks, waarby
vier miljoen gulden aan de
strijkstok dreigt te blijven han-
gen. Zevindt ook datdeAlgeme-
ne Rekenkamer nu eindelijk de
kans moet krijgen om in Wil-
lemstad controle uit te oefenen
op de besteding van de Neder-
landse project- hulp.

ACTIES IN OOST SURINAME MOGELIJK
Bouterse "zeer verrast"
over aanvang vredesoverleg

PARAMARIBO —Debevelhebbervan het leger in Su-
riname, Desi Bouterse, is "zeer verrast" over hetbesluit
van deSurinaamseregering aanstaande maandagin on-
derhandeling te treden met "de terroristen" van het
Junglecommando van Ronnie Brunswijk. In een toe-
spraak tot zijn manschappen in de Memre Boekoe-
kazerne zei Bouterse vrijdag militaire acties in oost-
Suriname "nietuit te sluiten".

Indien deregering een gewa-
pend treffen van het leger met
Brunswijk in oost-Suriname
wenst te voorkomen, zullen de
autoriteiten één van beide strij-
dende partijen duidelijk dienen
te verzoeken zich uithet gebied
terug te trekken, aldus Bouter-
se. De bevelhebber tekende
daarbij aan dathetNationale le-
ger krachtens de Surinaamse

grondwet verdedigende taken
heeft, "die wij zeker zullen uit-
voeren".

Bouterse wil voorkomen dat
het leger wordt aangewezen als
schuldige, mochten de onder-
handelingen van de regering
metBrunswijk in Frans Guyana
op niets uitlopen. De bevelheb-
ber heeft president Ramsewak
Shankar een nota overhandigd,

waarinhij aangeeft hoe"het ter-
rorisme voorgoed uit onze sa-
menleving kan worden verdre-
ven". De laatste politieke ont-
wikkelingen in zijnland noemde
hij "kritiek".

In eenreactie op detoespraak
vanBoutersezeipresident Shan-
karvrijdagavond dat deregering
tot het voeren van gesprekken
met het Junglecommando heeft
besloten, nadat Brunswijk zijn
eerder gesteld ultimatum rond
de Palmolie- plantage Patamac-
ca had laten varen. Shankar
kondigde aan nogvoor hetvrede-
soverlegmetBouterse contact on
te nemen.

De regerings- delegatie die
maandag met vertegenwoordi-

gers van het Junglecommando
zal spreken, vertrekt maanda-
gochtenduitParamaribo. In het-
zelfde vliegtuig reist de leiding
van het Surinaamse Comité
Christelijke kerken (CCX), dat
bij de onderhandelingen als be-
middelaar optreedt.

*****MANILA—In deFilipijnenisdon-
derdag de Nederlandse Conny
Tromp(22) aangehoudenvoor onder-
vragingopverdenkingvan steunaan
de communistische guerrilla- strijd.
Tromp reisde met een Filipijnse
priester. Manila heeft in het verle-
den verschillende malen geklaagd
over Nederlandse steun aan de com-
munistische guerrilla.

MUNCHEN- Met 2-0 heefthet Nederlands elftal het team
van de Sovjet- Unie verpletterd.
Daarmee is Oranje Europees
kampioen geworden.

RuudGullitenMarcovanßas-

Hans van Breukelen stopte op
een welhaast wonderbaarlijke
wijze een strafschop.

Vreugde alom bij de Oranje-
spelers.

Voor een verslag van de wed-
strijd, ziepag. 12.

ten, de twee 'Italianen' in de Ne-
derlandseploeg, zorgden voor de
doelpunten, allebei zéér fraai —
aan devoetbalkenners nu detaak
om uit te maken welk doelpunt
het mooiste was.

Orarye Kampioen 2-0



MENSEN

In een Heerjansdamse dieren-
speciaalzaak is op dit moment
een niet alledaags tafereeltje te
bezichtigen. In de zaak 'hangt'
een Afrikaanse PALMVLEER-
HOND, diedezeweek werdgebo-
ren. "De geboorte van dit dier is
uniek voor Nederlandse begrip-
pen", zegt de eigenaar van de
zaak, Janvan derWaal. In dier-
gaardeBiijdorp in Rotterdam is
erwel eens eerdereentje geboren
maar verder komt dit niet vaak
voor in gevangenschap. De
palmvleerhond heeft wat weg
van een vleermuis, maar is iets
groter.

*****Japanse archeologen zijn opge-
togen over de vondst van een
1300jaaroudekist ineen GRAF-
TOMBEdie ophet eerste gezicht
een met juwelenbezette kroon,
rijk geborduurde kledingstuk-
ken en gouden oorringen bevat.
HetFujinoki- grafbij de antieke
hoofdstad Nara in midden- Ja-
pan kent men al eeuwen als een
gewijdeplek, maaronderzoekers
hebben zich nogmaar pasmet de
inhoudvan desarcofaagbezigge-
houden. Wie degene is die in de
tombe uit hetmidden \an dezef
de eeuw ligt, is niet bekend,
maarteoordelen naar detot dus-
ver ontdekte voorwerpen gaat
menervan uit dathet iemanduit
deKoreaanse aristocratieis. Het
is deeerstetombe uit dieperiode
die niet door grafschermers is
leeggestolen. De onderzoekers
hebben vorige week door een
gaatje datzij in dekist boorden,
met verfijnde apparatuur foto's
en video- opnamen van de in-
houdgemaakt.De stoffelijkeres-

ten in dekist lijkentezijnbedekt
met goud, jadeen stukkenrijk
geborduurde stof. Verder legde
decamera ookrijk bewerkte oor-
ringen, ornamenten van groene
jade, een waarschijnlijk met
edelstenen bezette kroon en
beenderen van een volwassen
mens bloot.

Omdat haar dochter en vervol-
gens haar kleindochter haar
voorbeeld volgden, is Michele
Darduin deze week op 46- jarige
leeftijd de jongste OVER-
GROOTMOEDER van Frank-
rijk geworden. Haar
achterkleinzoon, Lionel, is drie
dagengeledengeboren inPeron-
ne, in het noorden van het land.
"Het is eenbeetje familie- tradi-
tie", zei Michele Darduin. "Ik
kreeg mijn dochterEvelyiie een
paar dagen na mijn veertiende
verjaardagen zijkreeg Nathalie
toen zij 16 was. Nathalie in Pe-
ronne heeft Lionel gekregen
tweemaanden nahaarzestiende
verjaardag. De vader van Lionel
is ook 16 jaar.

De officier van de rechtbank in
Den Haag heeft deze week vijf
jaarcel geëist tegeneen 47-jari-
ge Hagenaar diehij aanziet als
de LEIDER van een bende ste-
lende en frauderende junks. De-
ze J.J., een afgestudeerde socio-
loog die ooit nog eens plannen
had om te promoveren in de cri-
minologie, zou in Den Haag een
groep junksomzich heenhebben
verzameld. De junks stalen on-
der meer giro- pasjes en credit-
cards en zagen kans daarop geld

te innen. Dat geld ging naar J.
die de junks beloonde met
heroïneen somscocaïne.Hetwas
nietongezelligbij J.thuis inDen
Haag. Hijhielder volgens deoffi-
cier een soort 'soos' op na, waar
hij voor de junkskookte. "Hij
zorgde voor een sfeer waarin
men graagkwam en waarinmen
zich kon nestelen." Bovendien
deed J. volgens de officier aan
'nazorg", als er ledenvandegroep
werden opgepakt, kregen zij in
hun cel nog verdovende midde-
len van J. tenminste, als ze hem
trouw waren gebleven. Anders
hield deverstrekking onmiddel-
lijk op. J. is volgens zichzelf, zijn
advocaat en twee getuigen niet
'de spin inzijn web' diedeofficier
voor ogen staat. "En ikheb dere-
putatie dat ik nooit lieg", aldus
de verdachte die een heel boe-
kwerk had geschreven waaarin
een totaal anderbeeldvan de ge-
beurtenissen geschetst werd.

DeBritse zoöloogMike Karrison
heeftin deregenwouden van Ga-
bon in Afrika een tot dusver on-
bekende apensoort ontdekt. Dit
schreef het Londense weekblad
'New Scientist Magazine. De
apensoortkreeg denaam'Cerco-
pithecus Solatus' oftewel
ZONSTAARTGUENON, omdat
de aapin het bezit isvan een hel-
der oranje gekleurde staart. De
aap heeft een grijszwarte vacht
met een witte bef en een
bruinkleurige plek op zijn rug.
Harrison, die verbonden is aan
de universiteit van Edinburgh,
deedzijn ontdekking tijdens een
expeditietocht. Jagers brachten

een mannetjes- guenon met een
gewicht van zes kilo in zijn ex-
peditiekamp.

%$♦ # ♦

Een in Groot- Brittannië gebo-
ren man van 28 jaarheeft een
COMPUTER- PROGRAMMA
ontwikkeld dat berekeningen,
die met de handvele weken kos-
ten,binnen twintig seconden op-
lost. Volgens deskundigen is de
uitvinding van de in de Verenig-
de Staten werkzame Stephen
Wolframvan 'revolutionaire' be-
tekenisvoorwiskunde en andere
exacte wetenschappen. Het
programma maakthet eindeloos
uitrekenen van sommen overbo-
dig, althansvoor diegene diewe-
ten welke theoriën aan de bere-
keningen ten grondslag liggen.
De ontwerper van het program-
ma 'sjeesde' als student in Ox-
ford. Eenmaal opgenomen door
het Institute of Technology in
Pasadena (Californië) behaalde
hij op zijn twintigste het
doctoraalexamenfysica.

Een Amerikaanse vrouw heeft
dezeweek hetlangdurigeproces
in Madrid gewonnen waarop zij
bewezen wilde hebben dat de
vroegere, zeerpopulaire stieren-
vechter 'El Cordobes', de VA-
DER is van haar 19-jarigezoon.
Het Spaanse hooggerechtshof
verklaarde dat deweigering van
ManuelBenitez, in de arena 'de
man uit Cordoba', om medische
proevente ondergaan, een factor
was die opzijnvaderschap wees.
De 52-jarigeBenitez, diena een
schitterende enonorthodoxe car-
rière die hem beroemd en rijk
maakte, zijn 'traje de luces' aan
dekapstok hing, had gezegd dat
de proeven een aantasting van
zijn eer waren. De 38-jarige Alm-
a Velasco zei dat haarzoon was
verwekt tijdens een vakantie-
romance met de matador die in
1968 in Cordoba was begonnen.
Zij keerde naar de VS terug en
daar werd, in 1969, Manuel Be-
nitez Velasco geboren. Volgens
de vrouw was 'el Cordobes' aan-
vankelijk zeer blij en nodigde
moeder en zoon voor een bezoek
in Spanje uit. Maartoen derela-
tie verpieterde, weigerdehij het
kind als zijn zoon te erkennen.

Tussen de VERJAAR-
DAGSPOSTvan deal 25 jaarge-
vangen ANC- leider Nelson
Mandelazullen op18juliin ieder
geval ruim 100.000 felicitaties
van nederlanders zitten. De
campagne 'stuur een bericht
naar Mandela', waarvoor elfbe-
kende Nederlanders samen met
de Anti- apartheids Beweging
Nederland kort geleden het
startseingaven iseenenorm suc-
ces, aldus de organisatoren.
Oud- militairen, kinderen, ge-
vangenen,bodybuilders: duizen-
dentoonden zich met brieven en
kaarten solidair met de nu nog
69- jarige Mandela. Minister
Van den Broek van Buiten-
landse Zaken beloofde namens
de Nederlandse regering er alles
aan te zullen doen ervoor te zor-
gendat Mandela deNederlandse
verjaardagspost ook inderdaad
krijgt.
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TomPoesendePruikenmaker door Marten Toonder

2063—"Ikbegrjjp het niet"zei TornPoes. "Het is toch prettig
omeen goedeKritiek in dekrant te krijgen? En hetis toch fijn
alsuw schilderijen verkochtworden? Hetis eenbewijs, datuw
werk mooi gevondenwordt, zou ik denken!" "Jebenteen plat-
te halfwas!' snauwde dekunstenaar. "Je snapt niks van het
fijnere trilwerk! Ik behoor tot de onsterfelijken, en als ik bij
mijn leven succes heb, dan bewijst dat, dat ik burgermans-
rommel maak! Mijnwerk is nietbestemd voor degrofstoffelij-
ke vleesmassa's en voor debollekoppen van de... eh..."Verder
kwam hij nietOp datmomentwas heerBommel dichtgenoeg
genaderd en met een sprong stortte hij zich op de miskende

kunstschilder omhem enkeleharenuitterukken.Erklonk een
doffe slag en het gekletter van splinterend houtwerd slechts
overstemd door een hese kreet van Terpen Tijn. Heer Ollie
richtte zichalseersteuithetbrandhout opentoonde TornPoes
een plukje haren. "Dat isdat" sprakbjj. "Evenscherpopletten
en dan snel doortasten, zei mijn goede vader altijd en daar
houd ik mij aan!" TornPoes had daarzo gauw geen antwoord
op. Hij zag, dat Terpen Tijn ook was opgestaan en nu tan-
denknarsend zijn bijltje begonte zwaaien. "Kom mee!" zei hij
haastig. "We moeten hier weg, heer Ollie!"

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
25juni1988vanaf08.00uurt/m27juni
1988om 07.00 uur

Dokter Guerrero, SentroMedikoMariePam-
poen, tel.: 615265/615044; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel.: 74279b.g.g. 625822/625800 toes-
tel 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)

De Pakistaansekleermaker Mo-
hammedGhulamkreeg hetkoud
maarzijncollegawildedetempe-
ratuur- regelaar niet afzetten.
En dusbeet hij hem hetOOR af.
De 48-jarige Ghulamkreeg voor
het toebrengen van zwaar li-
chamelijk letsel driejaar gevan-
genisstraf,maarnaeen gloeiend
pleidooi van het slachtoffer
maakte derechter er drie maan-
denvan.

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
24 juni1988vanaf 17.00uurt/m27 juni
1988om07.00 uur.
Dokter Elhage, SentroMedioSeru Fortuna,
tel.: 84122; spreekuren 11.00-12.00/17.00-
-18.00 Uur; spoedgevallen: tel.: 371661
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
24 juni1988vanaf17.00uurt/m27juni
1988om07.00 uur
Dokter Tweed, Dokterskamer TeraKöra,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.: 86294
b.g.g.625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed,Vonhögen, Schellens,Luca-
ciusen Spong).

*****
NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvartde
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen hulsartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

*****
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00uur;
opzon- en feestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELEKRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen:zuster Madu-
ra, tel.: 626267,pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/mvrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Schoonhoven,
tel.: 74449.

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

*****
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÖRSOU:
voor meer informatie kunt u devolgende
nummers bellen: 75628,672289 en 55504.

*****LUCHTPOSTSLUITING (PostkantoorGrootKwartier)
Nederland: voor gewonestukken: maan-dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-destukkenéén uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdagen vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45 en17.00uur.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
zaterdag
Otrobanda
Sta Maria, Winston Churchillweg 155, tel.:
80800.
Punda
Brievengat, Corriweg 32,tel.: 79098/79567.
zondag
Otrobanda
Goede Hoop, Jan Noorduynweg 15, tel.:
82857.
Punda
Banda Riba, Herst 31, tel.: 676822.

*****
VERLOFBEGRAFENIS
25 juni:H.R.Andrade, Vesuviusstraat 19.
26 juni: M.V. Meyer, Kaya Wawa Scholtz
21.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BP
GING VBrievengat: iedere maandaS; V
woensdagavond om 19.30 uur te M
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond >19.30 uur te Openbare Basisscr ’■Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond
19.30uur gebouwCreditUnion San P* .
Kanga: iedere woensdag- en zaterds V
vond om 19.30 uur te Centrum Abra» r
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zal»
gavondom 19.30 uur te Aloëstraat 12.

*****
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS
openvan 08.00-15.30 uur: J*Craz-De Ruyterkade, Isa-Salina, Gas»
Sorsaca, Van der Dijs -Rio Canario, GJword- Gasparito, Curoil - Colon, GalrrwL
Cerrito, Curoil -Sta Rosa, Jansen- Sta-Tj
ria, Isa- Sta. Helena. i
open van 07.00-23.00 uur: £Curoil -Magrietlaan.

*****
MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP:09.00-18.00uur'0
Costa' - S.J. ..... F)
KERKDD3NSTEN " 1'
KLOOSTER ALVERNA(Gouv Ak
Lansbergeweg): zon.: 10.00uur hoW*"
(Ned.). *BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00 uur;Ufo
06.00 en 09.00 uur. ...
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon.: W
en 18.00uur. M
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): &\.19.00 uur; zon.: 09.00en 19.00uur. JTCHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): W
19.00 uur; zon.: 08.00,17.00 (Spaans)fo
19.00 uur. ,„
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van W
Carmel): zat; 19.30uur; zon.: 09.00 (l*W
en 18.00uur.
JANDORET(O.L. Vrouw vanGoedeRW
2on:: 10.00en 19.00uur.- i
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00*V
zon: 08.00 uur. J>JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00m\
z0n.:08.30,12.00 en 19.00uur (Ned.). Jl
KORAAL SPECHT (Goede Herder): 4.
19.00 uur; zon.: 11.00en 18.00uur. i
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05-'l'
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uür;zon.: 08.00'
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00,11*
(Engels) en 19.00 uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 m
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur. .
SANTAMARIA: zat.: 18.30uur;zon.:07fl
09.00 en 18.30uur. MSANTAROSA: zat.: 18.30 uur;zon.:oWj
09.00 en 18.30uur.
SANWILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur; X*
20.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagraö»
zat.: 07.00 en 19.00uur; zon.: 08.00,10"
(charismatica) en 18.00uur. 1
SUFFISANT (O.L. Vrauwvan Fatima): V
18.00uur;z0n.:09.00 en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT! (H. Petrus): zat.: 19.00*zon.: 08.30 uurr
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):ZÖ*
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur;l&
06.00en 18.00uur. ,
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): z»
18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.

*****
GEREFORMEERDEKERK
(SeruFortuna 208A)
10.00 uur ds O.W. Bouwsma.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30 uurds O.W. Bouwsma.
(Arowakenweg 28,GrootKwartier)
08.30 uur ds J. Glas.
17.00uurds J. Glas.
(Marakaweg 1, Montana/Sta. Ros»)
08.30 uurdsJ.Glas.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENH
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00 uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uurpreekdienst.
Enuny BertholdKleuterschool, Suf
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamento
dienst.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00+24.00 uurßetumofthelivingde-
athll (’.5,-p.p.).
zondag
21.00 uur Return ofthe living death II
(’.5,-p.p-)-

-*****

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30 Spotlights on
sports; 17.30Telefiestamet Tante Irma
en Tante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30Carrouselmet GonzaloCua-
les; 21.30 Estreno: «The Anapolis
story»; 22.00 Wega di Number Körsou;
22.10 vervolgEstreno; 23.00Sluiting.

ZONDAG: 16.10Sena diSeftor; 17.00
Sala dikonsierto; 17.45Wega di Num-
ber Körsou; 18.00 Telepatria met Chin
Behilia; 19.00Alf; 19.30Modaku Mylè-
ne; 20.00 Notisiero Tele-8;20.30 Shete
dia; 21.00 Our House; 22.00 Musical
special; 23.00 Sluiting.
(wijzieineen voorbehouden)

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker

I, , , ï

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

AMIGOE
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DOORLICHTING LIBERIA VASTE KAMER-COMMISSIE

Aarts: sociale dialoog werknemers
werkgevers en overheid is gewenst

Kamerleden: 170 miljoen
keer redelijk voorstel

doorHanneke vanKouwen
DEN HAAG/WILLEMSTAD —De Nederlandserege-

J^gisweliswaarakkoord gegaan methetverlenen van
d*'0miljoen guldenbegrotingssteun aan deNederlandse
i maar dezebeslissing zal nogbevestigdmoetenWorden door de Nederlandse Tweede Kamer. Om de
wlementariërs die zitting hebben in de zogenaamde
J âste commissie voor Nederlands Antilliaanse zaken

ipfdege inte lichten overhetverzoekenhetreilen en zei-
,e*> in de Antillen, sprak premier Maria Liberia-Peters,
,?JJgestaan door enkele andere politici, ruim twee uur
Het deze groep. "Ik vind Maria Liberia een kei van een
jj!?oUw'\was dereactie van parlementariër Erica Terp-
r^a v«m de VVD na afloop van diebespreking.
..Voorzitter Willem dew aadsteniet van de vaste Ka-mercommissie, lid van de CDA,Jas tevreden over de bespre-
r^g. Hij meent dat heteerste be-'fag dat de Nederlandse rege-
■^g als voorstel lanceerde, al
?**redelijk is: "Ik zeg niet dat
j[?t genoeg is, maar ik zeg ook
2iet dat het een laag bedrag is.j**ntals u datvergelijkt met de

waarover wij hier in
l^derland praten wanneer we
«et over problemen hebben dierer bestaan, dan is het niet zo
:at het volmaakt logisch is en
W er met groot gemak 50 mil-rn, 100 miljoen of 125 miljoen

wordt gesteld.
Wanneeru ziet welke proble-'tenwij inNederland hebbenten

*?Qzien van studie- financie-L^g, belasting- hervorming en
j^Oitu maar op, dan is het niet

de Nederlandse kas onuit-
ptelijk is. U moet goed beden-
pö dateen bedrag van 125 mil-
l?6n (we spraken met De
I vóórdat het
patste voorstel van Nederland
**i 170 miljoen gulden bekend
*««;(HvK) niet niks is.
ijk vind het een heel redelijk
v^rag. Wat mij betreft had de
3erlandse regering ook 100
lJl)oenkunnen geven enwatmij

kan het bedrag ook iets
Jogeruitkomen. Maar in de orde
*8n grootte waarin 'gepraat
*°rdt, vind ik 125 miljoen geen
Redelijk bedrag", aldus Wil-
etö deKwaadsteniet.

EXTRA
j.Zijnpartijgenoot Harry Aarts,
*? ook tot de vaste Kamercom-missie behoort, was na de lang-
-.^ge bespreking een stuk posi-
leVer dan's morgenstijdens een
Part interview waarbij hij eenpar krachtige uitspraken deed
le de Amigoe al eerder publi-
j^rde.Hij legde de nadrukop de
',ederlandse situatie: "De mi-
eter kan wel zeggen dat hij x

*''Joen gulden ter beschikking
l eH, maar hij moet aangeven
j°ehij dat financiert in de Ne-

situatie".
U weeteven goedalsik dat el-

ke tienmiljoende gulden buiten
debegrote middelen,bijminister
Ruding vandaan moetkomen en
we weten hoe moeilijk het is om
buiten debegrotingextramidde-
len te krijgen. Dus dat zul je in
het totaal moeten bezien. Hoe-
veel rek zit er in de Nederlandse
financiële positie om ten bate
van het belangrijke doel, de
sandering van de situatie in de
Nederlandse Antillen, iets te
doen".

Ook Aarts was onder de in-

drukvan depresentatie van Ma-
ria Liberia-Peters die volgens
hem "met grote overtuiging"
nogmaals de moeilijke positie
van de Nederlandse Antillen en
Curasao naar voren heeft ge-
bracht. "Met name het probleem
van dekleinere eilanden dieeen
extra druk betekenen voor het
land, is door haarbenadrukt. En
ik moet eerlijk zeggen, datis na-
tuurlijk een belangrijk punt".

Aarts heeft zelfopgemerkt tij-

dens het overleg hoe belangrijk
het isom in een situatievan ont-
slagen en aantasting van de
rechtspositie, te proberen de so-
cialepartners erbij tebetrekken.

"Ik heb gevraagd ofer kans is
op een soort sociale dialoog tus-
sen werknemers, werkgevers en
overheid, zodat je de maatrege-
len dieopkorte termijnzeer pijn-
lijk zijn, kan bekijken op de
langere termijn. Dan krijgen de
belanghebbenden, de vakbon-
den, toch meer vertrouwen dat
de situatiekan verbeteren. Ik
ben dan ook blij dat de premier
heeft uitgelegd dat de nieuwe
minister van Arbeid en Sociale
Zaken,Stanley Inderson, ookbe-
zien vanuit zijn achterban,
waarschijnlijk deaangewezen fi-
guur is om detoch wat verstarde
verhoudingen in de sociale sfeer
weer op gang tebrengen".

Waar Aarts 's morgens nog
problemen had met de "wankele
coalitie- basis" zoals hij dat
noemde,bleekhij 's middags 180
gradenvan gedachtentezijnver-
anderd. "Erzijn wat vragen ge-
steld over het politieke
draagvlak, maarwatmijbetreft,
vind ik dat eigenlijkniet zorele-
vant want het gaat er tenslotte
om dateenregering demeerder-
heid heeft in het parlement. Die
regering is er nu, die had groter
kunnen zijn, maar derealiteit is
dat die er niet is. We hebben ook
amperhetrecht om tezeggen: er
moet een brede basis komen,
want dat is een zaak van de An-
tillenzelf.

Muziekochtenden
in Tamarijn

WILLEMSTAD — De Protes-
tantse Jeugdvereniging Tama-
rijn organiseert op de woensda-
gen6en 13 julien opdevrijdagen
8 en 15 julivier muziek ochten-
den voor de jeugd van vier tot
twaalf jaar. Tussen negen en
twaalf uur kunnen de kinderen
luisteren naar verhalen op mu-
ziek, tekenen, instrumentjes
makenen uiteraardookzelfmu-
ziek maken.

De kosten per ochtend zijn 15
gulden per kind en bij deelne-
ming aan alle vier de ochtenden
zijn dekosten 50 gulden.

Belangstellenden kunnen
zich opgeven bij Muziekinsti-
tuut Landheer tel: 77539 en bij
het Protestants Jeugdhuis Ta-
marijn tel: 75458.

Jazz-workshops
WILLEMSTAD — De Dienst

Culturele Zaken organiseert op
de dagen 28,29,30 junien 1 juli
een aantal jazz- workshops. De
bijeenkomsten worden gehou-
denin dezaal van het Cultureel
Centrum Curgao in Emmastad
enzullen opalle dagenvanzeven
uur 's avonds tot negen uur 's
avonds zijn.

De workshops staan onder lei-
ding van de Nederlandse musi-
cus Frank Dijkstra, afgestu-
deerd aan het Rotterdamse con-
servatorium en gespecialiseerd
in Latin jazz. Deelname aan de
workshops is gratisvoor alle mu-
sici en vooral voorpianisten isde
cyclus héél interessant.

Opgave voor deelname aan de
workshops kan telefonisch ge-
schieden bij deDienst Culturele
Zaken, nummer 613900.

Asinaorganiseert
PrayerBreakfast

4Willemstad — op zon-
u 8 3 juli organiseert Asina
£®°si»shon di Industrialis-
CB'lan Antiyano) in hetPrin-
v*8s Beach Hotal & Casinot^ 9.30 tot 11.30 uur haar
Q^ede 'Prayer Breakfast.S^.stspreker is Jaime H. de
j.j a > Msc, die een redevoe-
j^gzal houden getiteld 'A
te °per mind-set for prog-

4L?et doelvan het 'Prayer Bre-
tie Pr°gramma is een Posi"j ĉ verandering van debeper-
Ww n van onze samenlevinSte

en een nieuwe
H entaliteit die verhoging van
h rftien voorstaat, te creëren.
n s?.fom is Jaime de Sola uitge-
yevc 8d om te spreken over bo-
js onderwerp. De Sola
L rra<<aoenaarvan geboorte en
c^ cft een M.I.T.- opleiding als
j^ttnschingenieur. Momenteel
,j hij als Corporate Vice Presi-
j^iitwerkzaam bij Amerada
HaH

S ra^on n New York,
hij vele jarenbij de multi-national Shell werkzaam is ge-lest.

■Jaime H. de Sola.

OPHELDERING
"We hebben een buitenge-

woon lange en indringende dis-
cussie gehad waarbij nog eens
eenkeer van allekanten isuitge-
legd wat deproblemen zyn. wehebben veel opheldering gehad
op vragen die we tot nu toe welhadden, maar die nog niet be-
antwoord waren", dat was dere-actie van parlementariër EricaTerpstra van de VVD na afloop
van het overleg met de Antilli-aanse delegatie.

Haar positieve reactie neemt
niet weg, datdeWD nog steeds
sceptisch" tegenover begro-

tings- steun staat. "Dat heeft
niets te maken met het feit datwij ons heel goed realiseren dat
er gigantische problemen zijn.
De afweging zal moeten komen,
daarwaarhetgaatomeenrealis-tisch sanerings- plan, daarwaar
het gaat om de financierings-
mogelijkheden en uiteindelijk
een uitzichtdat ervoldoende ga-
ranties zijn — dat er een plan op
tafel ligt datuitzichtbiedt opeen
wezenlijke verbetering. Want
anders is het geld weggooien in
eenbodemlozeputen datmoeten
we niet hebben".

Volgens Terpstra is het een
voorwaarde dat het sanerings-
plan rust op een brede politiekebasis "omdathet anders niet uit-
voerbaar is".Daarnaast blijft de
voorwaarde staan dat het sane-
ringsplan uiteindelijk moet
steunen op twee poten: "Het be-
zuinigings- beleid en aan de
anderekant ook een versterking
en verbreding van de econo-
mische activiteiten. Dat bete-
kent dat als de Nederlandse
regering positiefoordeelt, ereen
zware lijstvan condities zal wor-

den opgesteld". Terpstra was
evenwel onder de indruk van de
Antilliaanse premier die door
haar omschreven werd als "een
kei van een vrouw".

MISTIG
PvdA-ster Wijnie Jabaai was

minderte sprekenover debijeen-
komst waar volgens haar "nog
veel mistige dingen zijn overge-
bleven". Zij deelt evenwel deon-
gerustheid van premier Liberia,
zeker gezien het hoge werkloos-
heid- percentage, met namevan
dejongeren."Ikheb altijdgezegd
daterhulp dientte wordengebo-
den. Alleen zal dat onder hele
strenge condities moeten ge-
beuren".

Verheugd was Jabaai ook met
de uitleg van gedeputeerde Fa-
rou Metry over detanki-gate af-
fair: "Ikbenblij dater juridische
stappen ondernomen zijn want
terecht zeggen demensen hier in
depolitiek datals erhulp wordt
gegeven, ookeen voorschotvan 4
miljoen gulden terug gehaald
moet worden".

Depremierzelfwasookblij dat
zij zoveel tijd aan hetoverleg had
besteed. Zeker omdat zij tot de
ontdekking kwam dat er nog
steeds een verkeerde indruk van
de Antillen bestaat. De zaken
warenbovendien onduidelijkge-
worden door de verschillende
rapporten die onder de parle-
mentariërs bleken te circuleren
met telkens andere cijfers daar-
in, waardoor verwarring is ont-
staan.

Aeroclub
vijftig jaar

WILLEMSTAD—Maandag3
juli viert de Aeroclub Curacao
haar 50- ste verjaardag, ter ge-
legeheid daarvanorganiseert de
club een 'Landingsdag' welke

Blaats8 laats zal vinden op de Club te
lato.■ Tijdens de feestdag zullen er

verschillende wedstrijden tus-
sen piloten gehouden worden
(onder andere in Precisie- lan-
ding). Verder is er een uitgebrei-
de expositie van allerhande
vliegtuigen en wat daarmee ge-
associeerd kan worden.

De 'Landingsdag' op3juli aan-
staande is voor iedereen toe-
gankelijk en kaartjes zijn é drie

' guldenpervolwassen persoonen
één gulden per kind, verkrijg-
baarbij de ingangvan de Aero-
club Curacao te Hato. Voor meer
inlichtingenkan men bellen met
615180 of616988.

"Dat de oppositie het niet eens
is met het beleid, dat maken we
in Nederland ook mèe,maar wat
belangrijk is, is dat de coalitie-
partners hetmet elkaar eenszijn
en dat demeerderheid dienu ge-
vormd is,bij elkaar bljjft, ook als
het, op een gegeven moment
moeilijk is omdat de maatrege-
len diegenomen moetenworden,
soms impopulair zijn".

ECHTE SITUATIE
"Dit soort vergaderingen is

goed om dezakenduidelijkuit te
leggen en de verkeerde indruk-
ken weg te werken. Veel Neder-
landers denken allesvan deAn-
tillen te weten, maar in werke-
lijkheid weten ze weinig van de
situatieaf. Vanafeenafstandbe-
palen ze hun standpunt. We heb-
ben dan ook geprobeerd uit te
leggen hoe de situatie echt in el-
kaar zit".

Hetziet er niet naar uitdatde
toezegging van de Nederlandse
regering om in totaal 170 mil-
joenNederlandse guldensaan de
Antillen te lenen, nog voor het
zomerreces van de Tweede Ka-
mer aan de orde zal komen. Ze-
ker nietnu deAntilliaanserege-
ring extra tijdheeftgevraagdom
het voorstel met een veel lager
cijfer, eerst thuis te bespreken.
Gezien dereacties van de 'Antil-
len- experts' van elk van depar-
tijen, kan ditvoorstel van de Ne-
derlandse regering op vrij brede
steun rekenen. De oppositiepar-
tij PvdA is in ieder geval de
'voor'-stemmers.

DP-topman Diaz over resultaat
top-overleg in Nederland:

'Eigenlijk nog geen honderd
miljoen begrotings-steun'

WILLEMSTAD — Agus-
tin Diaz, de secretaris- ge-
neraal van de Democra-
tische Partij (DP), noemt
het resultaat van de be-
sprekingen in Nederland
over extra begrotings-
steunvoor deNederlandse
Antillen "schaars".Hij wijt
dit aan een gebrek aan
kracht van de huidige An-
tilliaanseregering. "Uit de
houding tijdens het over-
legbleek duidelijk, dat Ne-
derland zich afvraagt in
hoeverre dezeregering het
vertrouwen van de bevol-
king geniet en of dezerege-
ring eventuele toezeggin-
gen wel nakomt", aldus
Diaz.

De DP-topman wil met een
'eind- oordeel' komen wan-
neerhij alle stukkenkent("Ik
heb gehoorddater tal van bij-
lagen bij hetconcept- protocol
horen") en tot na het moment
waarop hij achtergrond- in-
formatie heeft verkregen. Di-
az: "Ik verbaas me erover, dat
de Antilliaanse delegatie- le-
den met geen woord reppen
over debijlagen, terwijl daar-
in toch het een en ander moet
staan".

OPTIMISME
Evenmin begrijpt hij iets

van hetoptimisme, dat deAn-
tilliaanse delegatie tentoon
spreidt over de eventuele
voortgang van de besprekin-
gen: "Ik hoor de delegatie- Ie-

den weinig zeggen over de
condities, die Nederland
heeft gesteld. Slechts het be-
drag, datNederland beschik-
baar wil stellen, wordt ge-
noemd. En een dergelijke
houding van dezeregering
wijst er weer op, dat binnen
het kabinet nog steeds de op-
vattingheerst van 'mooie jon-
gen spelen. Zoals, bijvoor-
beeld, gesteldwordt: indienje
ontslagwilt, magjewegen als
jewilt blijven, mag dat ook".

Na een voorlopige analyse
van de gegevens, die hem tot
nu toe ter beschikking staan,
zegtDiaz over het bedrag van
170 miljoen Nederlandse gul-
dens: "Dat komt eigenlijk
neer op 154Antilliaanse gul-
dens. En, wat ik ervan begre-
pen heb: zeventig miljoen
daarvan komt uit de KAB-
NA- begroting. Dus als daad-
werkelijke steun voor de beg-
roting blijft nog geen honderd
miljoen over. Je krijgt na-
tuurlijk bij het volgende be-
stedings- overleg, dat Lub-
bers zegt, dat er al zeventig
miljoen is gereserveerd".

Voorlichting Liberia
aan studenten Leiden

doorHanneke vanKouwen
DEN HAAG / WIL-

LEMSTAD —Op uitnodiging
van deSocietas luridica Anti-
liana, een verenigingvan An-
tilliaanse juridische studen-
ten inLeiden, gafpremierMa-
ria Liberia-Peters gistera-
vond een lezingover definan-
cieel- economische proble-
men indeAntillen en hetover-
leg van de laatste dagen.

Bijgestaan door gedeputeerde
FarouMetryvan Financiën, leg-
de de premier uit met name de
uitnodiging geaccepteerdte heb-
ben omdat de Antilliaanse stu-
denten in Nederland afhanke-
lijkzijn van informatie in deNe-
derlandse kranten en die infor-
matie is "niet volledig" aldus Li-
beria-Peters die melding maak-
te van een "gebrek aan informa-
tie over hetreilen en zeilen in de
Antillen".

Voor eenredelijk gevuldezaal
met behalve Antilliaanse ook
Nederlandse studenten, gafLi-
beria-Peters in vogelvlucht een
overzicht van de problemen die
tot de economische crisis op de
Antilliaanse eilanden en metna-
meop Curacaohebben geleid. Ze
bleef even stilstaan bij Sint
Maarten, waarover bij vlagen
veel—negatiefs—gepubliceerd
wordt in de Nederlandse
kranten.

Veel werklozen van Curasaokonden opdat eiland terecht, al-
hoewel de infrastructuur, bij-
voorbeeld de woningmarkt, niet
op deze invasie van
werkkrachten berekend was.
Dat heeft tot gevolg dat deprij-

zen opSint Maarten nu'skyhigh'
zijn.

Liberia-Peters noemde daar-
naast hetprobleem vande illega-
len op SintMaarten: dooreen ge-
brek aan kader en door een ge-
brek aan middelen kan dit pro-
bleem niet grondig aangepakt
worden. Wel is men bezig met de
bouw van een nieuw politiebu-
reau, een Huis van Bewaring en
een postkantoor.

MISSIES
Over Curagao legde de pre-

mier onder andereuitdaterveel
inspanningen worden gedaan
om Duitenlandse investeerders
aan te trekken. Regelmatig ver-
trekken missies van vertegen-
woordigers van de overheid en
het bedrijfsleven naar het bui-
tenland om daar te trachten po-
tentiële investeerders aan te
trekken.

In Venezuela bestaat hoe lan-
ger hoe meer belangstelling van
dezijde van deVenezolaanse in-
dustriëlen. Metname hetfeit dat
via de Nederlandse Antillen de
EEG-markt toegankelijk is en de
Noordamerikaanse markt,
maakt Curacao een aantrekke-
lijke vestigingsplaats. De pre-
mier maakte in dit kader overi-
gens meldingvan deproblemen
rond produkten voor de EEG-
markt. In de praktijk blijken
namelijk veel produkten de Eu-
ropese markt niet op te mogen
omdat ze een of andere vormvan
protectie genieten. Dat is een
probleem waaraan gewerkt
moet worden, aldus de premier
die vreest dat de Venezolanen
anders niet langer
geïnteresseerd ziin.

AMBTENAREN
Over de 'dertien procent

van Metry'—de solidariteits-
hefïing zoals die door dePNP
is voorgesteld — zegt Diaz:
"Nederland wil daarnog eens
bovenop vijftien procent hef-
fen. Dat betekent voor de
ambtenaren 28 procent in-
leveren".

Door vakbonden en door
premier Liberia is min of
meer 'gedreigd', dat de kans
op 'sociale onrust' opCuracao
zou toenemen, indien Neder-
land nietaan de Antilliaanse
wensen zou voldoen. Boven-
dienheeft een vakbond als de
ABVO in een telegram aan■Lubbers laten weten, dat"het
niet uitgesloten is, dat onze
werklozen als koninkrijks-
genoten morgen naar Neder-
land komen om daar
minstenseen bestaans- mini-
mum aan sociale steun te ont-
vangen". Wat vindt Diaz
daarvan?

"Dat maakt op Nederland
geen enkele indruk. Minister
De Koning heeft duidelijk ge-
zegd, dathij begrip heeft voor
onze problemen, maar dathet
"jullie (van deAntillen; red.)

Eroblemen zijn". Daar heeft
ij gelijk in. Wij Antillianen

zeggen ook altijd tegen een
ander 'Ta bo problema'. Het
zijn ook onze problemen. Van
de politici, de vakbonden, de
zakenwereld, het bedrijfsle-
ven, van alle Antilliaanse
burgers".

Diaz: "De vorige regering
onderkende dat.Vandaar het
volume- beleid. Dat berustte
opderealiteit. De voormalige
regering had de moed om
maatregelen te treffen. Nu
met deze regering is een
enorm stuk van onze geloof-
waardigheid verloren ge-
gaan".

Gospel groep
WILLEMSTAD— Zaterdag 2

juli geeft de gospell- groep 'Deo
Gloria Chorale' een voorstelling
intheaterDe Tempel. Datzal ge-
schieden om half negen 's
avonds.

De groep is afkomstig uit St
maarten en bestaat uit54 leden.
Zij brengen voornamelijk 'black

gospel' en werken van grote
meesters zoals Mendelssohn-
Bartholdi, Mozart, Beethoven en
Bach.

De toegangskaarten voor de
voorstellingvan 2julikosten vijf
guldenenzijnverkrijgbaarbij de
Dienst Culturele Zaken (Rig-
nald Yankey).

(öITp)
PIERSON, HELDRING &

PIERSON (CURACAO) N.V.

©CUROIU
CITCO
"ennia

MADURO & CURIEUS BANK N.V.

Vanaf 2 juli VAKANTIEKICK van dit jaar
Landhuis Brakkeput

open lucht café
Van woensdag t/m zondag van 9.00 uur
's avonds tot 2.00 uur. .Muziek van een D.J.
jjm^ Entree: GRATIS
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ORANJESTAD —De vereni-
gingvan sociale werkers, Asoci-
acion di trahadornan pa Bienes-
tar socialdiAruba(ATSA) houdt
een buitengewone ledenver-
gaderingopmaandag27juni. Op
devergaderingzal een nieuwbe-
stuur voor twee jaarworden ge-
kozen en zal er gesproken wor-
denover deATSA-werkzaamhe-
denvoor dekomende periode. De
vergadering begint om acht uur
in het Cede Aruba-gebouw, aan
de Patiastraat.

ORANJESTAD— De J.F.
Kennedy school zal het school-
jaarafsluiten met twee sportda-
gen. De eerste sportdag is op
maandag27junivoorklas-2, ter-
wijlklas-1 enklas-3 devolgende
dag aan de beurt komen. De
sportdag bestaat uit de sporten:
volleybal, korfbal, zaalvoetbal
en handbal. Het team dat de
meeste punten verzamelt wordt
tot kampioen uitgekozen.

Van den Heuvel op Aruba
ORANJESTAD — Aad van

denHeuvel van de Nederlandse
actualiteiten rubriek van
Brandpunt en hoofdpersoon in
andere Nederlandse televisie-
programma's is momenteel op
Aruba. Hij gaat demogelijkheid
na om eenvan zijn programma's
op Aruba samente stellen.

Aad van den Heuvel bracht

vrijdageenbezoek aanminister-
president Henny Eman die tij-
dens zijn verblijf in Nederland
speciale genodigde was in een
van de programma's van Van
denHeuvel.

Bij die gelegenheidnodigde de
premier Van denHeuvel uit één
van zijn programma's op Aruba
in elkaar te zetten.

Rutgers-foram
ORANJESTAD—In de Nati-

onale 'Bibliotheek wordt van-
middageen forum over jeugdli-
teratuur gehouden ter ere van
Wim Rutgers die op 2 juli naar
Nederlandvertrekt. Debijdrage
vanRutgers aan het literaire en

culturele leven van Aruba was
aanzienlijk.

Recentelijk nogverscheenvan
zijnhand hetboek "BonDia, met
wie schrijf ik" op de markt. Het
forum begint om vier uur in de
hal van debibliotheek.

Manuel da Silva
naar Migratiecongres Madeira

ORANJESTAD — De voor-
zitter van deAsociacion Soci-
al Cultural Portuges Aruba
Manuel daSUva vertrektvan-
daag naar Madeira voor het
bijwonen van een congres.

ledere vier jaarwordt op Ma-
deira een dergelijk congres ge-
houden waar Portugezen bijeen-
komen diezich overal terwereld
hebben gevestigd. Het onder-
werpvan hetcongres is "Immig-
ratie". Gesproken zal worden
over deervaringen enproblemen
die Portugezen bij immigratie
opdoen en waar mogelijk vanuit
Madeira kan worden meege-
werkt om een oplossing te vin-
den. De reis en verblijf- kosten
worden door deregering van Ma-
deirabetaald.

ZAKENVARIA
... DE FASHION PACKAGES
organisatie presenteert een glit-
ter gold internationale modes-
howop 2juliin Holiday InnAru-
ba. De deelnemers zijn: twee be-
roeps- modellen uit Venezuela,
Miss CuracaoAnoushkaCovaen
Marisela Cratz uit Curasao, en
uit Aruba: Brigitte Wauben,
'Jacky van Putten, Jeanette Al-
varez, JessicaHarms,Karin van
derVaart, Juliade?Ruyter, Ros-
sini van Wijk, Anthony TïoraP
en Norman Helmeyer. Het io
Venezuela woonachtige Aru-
baanse modelvan het jaar 1982,
Aiza Croes, zal op die avond
past.mnHpl ziin
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FOR SALE
VERY LARGE BAGS

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

FOR SALE
WHITE WASH (AcetyleneResidue)

A’Is. 2.50 per 5 gallon
LEON BATTERY FACTORY

Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095

BEKENDMAKING
De Regering van Aruba maakt hierbij bekend dat ingevolgede wettelijkeregelingen iüle vaartuigen in Aruba dienentezijn geregistreerd bij het Ha-venkantoor.

Bezitters van vaartuigen in Aruba, dieeen radiozendinrichting aan
boord van hun vaartuig hebben, dienen in het bezit te zijn van een
door de gouverneur van Aruba afgegeven (geldige) vergunningen
certificaat van radiotelefonist voor het gebruiken van deradiozend-
inrichting.

Eenieder diezichschuldigmaakt aan een dergelijkeovertredingkan
gerechtelijkvervolgd worden en dein hun bezit zijndeinstallatiekan
in beslag worden genomen.

Degenen die momenteel beschikken over een vaartuig wordt drin-
gend verzocht z.s.m. contact opte nemen met het Havenkantoorenindien hij ook een radiozendinstallatie heeft, dan met de afdeling
Publiekrechtelijke TelecummunicatieZaken van de SETAR te
Frankrijkstraat 1 ter registratie en voor nadere informatie.

De Minister van vervoer
en Communicatie

©sporfcshop antiliano n.y.
Schelpstraat4-6 Oranjestad Tel. 23886

GEWELDI GE

adidas^M
VAKANTIE-AANBIEDING VOOR DE JEUGD VAN ARUBA

alleen geldig in de periode
van 27 juni t/m 9 juli 1988
en zolang de voorraad strekt

r»r»lf4*fc*lS trainingspak

f»Mf»f«kHs sportschoenen
SPORTSET '

FTWFFim sporttas

SAMEN VOOR SLECHTS 99 FLORIN
Bovendien bij aankoop van deze set

GRATIS
een jeugdbasketbal (ADIDAS minibasket)

of
een lederen jeugdvoetbal (GOLD CUP # 4 )

of
een tennisracket (PINGUÏN of RUCANOR )

U heeft een keuze uit: trainingspak model Europa of Universal
in de maten 116-128-140-152-164-176-2-3, in diverse kleuren.
Sportschoenen model Explorer, Nevada, Paris.
T-shirts diverse modellen en kleuren in alle jeugdmaten.
Tassen model Turin in diverse kleuren.

ATA AKI BO OPORTUNIDAD
STUDIA V LO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
taparticipa eu e siguientecursonan lobai cuminsé. Haci vso
di e oportunidad aki... Inscribi!

*KOKKI (asistente)
Dia di inscripcion: 27 di juni na Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 'or di anochi.
E curso lo cuminsé dia Idi juli1988na Hotelvakschool Bus-hiri.

* BARTENDER:
Dia di inscripcion: 27 di juni na Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 'or di anochi.
E curso lo cuminsé dia Idi juli 1988 na Caiquetio Club na
Paradera.

Tur e cursonan ariba mencionó ta diriglprincipalmente ari-ba préctica.
Pa mas informacion y formulario por }ama tel. 33331 ofacudi personalmente na e Jobcenter den Biblioteca Natio-nal na Oranjestad - G. Madurostraat 13.

ij1!■Pr ENSI-NANSA
JA PA

_T ■ RMPLEO

TE KOOP
HUIS

gelegen aan de grote
weg te Savaneta.

PRIJS: ’.75.000,—
(financiering mogelijk)

Voor informatie: 31644
I muil

lelsuffe inrj. jetripQ1 l!^t_im^S. A SUNDEVELOPMENT COMPANY

nffpres- ARUBA BEACH CLUBUTle'&- CASADEL MAR BEACH RESORT

1) Job security
2) Pleasant working atmosphere
3) Soundbenefit package
4) Career growth opportunities
5) Good (competitive salaries)

i ————-------- i ■■——■—^——■*—

Has a vacancy for:

a Secretary

Requirements:
Basic secretarial skills
Good knowledge of English, Spanish & Dutch
both in writing and speaking
Shorthand in English is recommended
At least 2years of experience.

TheQuality Employers

VERSCHENEN
BIJ DE BOEKHANDEL OP DE

NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Beknopt leerboek van de
Staatsinrichting van de
Nederlandse Antillen
Mr. H. L. BRAAM - NAF/AF 19.50

Deze uitgave komt in de plaats van het bekende boek "HOE
ONS LAND GEREGEERD WORDT" dat in 1953 voor hét eerst
verscheen. Na 6 herdrukken verschijnt thans een geheel her-
ziene en aangevulde uitgave onder bovenstaande titel.

Drie nieuwe hoofdstukken zijn toegevoegd
o.a. in verband met de nieuwe staatkundige
verhoudingen na Aruba's uittreden uit de
Nederlandse Antillen t.w.:

- De Samenwerkingsregeling N.A. en Aruba
- De Staatsregeling van Aruba
- De Staatkundige Ontwikkelingen 1634-1986

¥\\*M STORES NV
ARUBA

Help A.R.S.CA. Helpen
steunt de Biketour

enßadioton
op 3 juli 1988

Stort NU Uw bijdrage op een der lokale
banken
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ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT
Tl'Éfc Zondagavond

'(VjËyffy3 gezellig dansen
f^j*r Muziek:ö\^/ LA NUEVA FUERZA

Oranjestad, Aruba. ©O/jpOf© PTZ2A
Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541 -*W*M
van Aruba. Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.

___Ë_É _t^_K GOLDEN TULIP__ W ll>\fl ARUBA CARIBBEAN
VIfV RESORT &CASINO

| F.oa«ng-^rt«uran» Q°M,QHTCLüB

onder directie Leny & Eduardo .„^P^-^r^1?-0Ellis. Ace by our ««'"ging House-
Open: 11.00- middernacht. Kcurtïntimelo 30DmHap

v
py Hour: 6.00-8.00 Taly

Zakenlunches* o a Club open from 9:00 pm- ''"2:00 am-
i u~~~: o-.~.~- ~" w m Cover char9e show-time$7.50 min. 2 drinks

NaSSI namesen Verse VIS. Forreservations please call 33555

phone: 32040tffiSW o'stadaruba
frr3**--^*z^<^^-z Open:Dagelijks 7.30 -4.00 p.m.
! __x"^ Zondag: gesloten.
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HetRestaurant met Surinaamse allures,
zonder pretenties.
i.
; Gezellige sfeer, goede service
; vindt U in Wijverwachten Uvoor lunch

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6-^7.00) of dinner (18.00-

-; CATHmSffiARON Telefoon 22977 of 27833.
< ' '

Boulevard Theatre „
I "L.A. BAD" "MOONSTRUCK"action - drama romantic - comedy; 18yrs. 14yrs.

Midnight Fri. & Sat. at 12.00 ""■""';
"FORBIDDEN WORLDS"

sexmovielByrs————————————Matinee Sundayat 6.00
'HIGH FLYING HERO"

all ages
ririVA . In* Today at 8.30 & 12.00rfriYC " llli Sundayat 9.00_
"BRIGHT LIGHTS, BIG CITY"

'____, drama 18 yrs_____________
t__mmm______%_\mAm«é«mimmmm.wmmmmmmma»mm*

A great way

______t__%vÊP^^ * 'Ti ijtt 8?i

L "'^«'BP'' W?1 S^Mff §§ phere at La Quinta Beach

Fresh Water Pool, Pool i
Snack Bar, "Cattle Baron"
Restaurant. I — ■
For more information & ■ W *%
reservations please call us.

Hf^^HHHj La Quinta Beach Resort



Een vaste medewerker van
Roy Louis is zijn oudere broer
Elmer. Sinds hun kinderjaren
hebben zij in verschillende for-
maties en bands samenges-
peeld. Elmer is percussionist
en studeerde enkele maanden
geleden afaan demuziek- uni-
versiteit van Berkley.

...RoyLouis...

Elmer, nietin de schaduw

■■.Warren Hill, LP met Chaka
*han.

dat 'gevoel' te houden".
Inzijn composities isin ieder

geval duidelijk de invloed van
zijn Curacaose afkomst voel-
baar. Zijn titels zijn soms ge-
woon in zijn moedertaal (Flor
di Anglo).

Zelf speeltLouis regelmatig
in jam- sessions en dan het
liefst jazz. Muziek- liefhebbers
hopennatuurlijk dathij ookdit
maalbeschikbaar zal zijn. Zijn
volgend groot concert op Cura-
sao denkt debassist in novem-
ber te doen. "Als ik het goed
heb, wordt er in dieperiode we-
deromeen internationaalfesti-
val georganiseerd."

1
vervolg oppag. 6

"Roy Louis vindt niet dat El-
mer in zijn schaduw staat, inte-
gendeel: "Elmer is minder
spraakzaam dan ik, maar het
respect dat ik voor hem heb, is
niet te meten. Veel mensen
denken dat ik genialer of geta-
lenteerder ben dan hij. Als je
eenswistwathij allemaal inzn
mars heeft. De reden dat mijn .
broer nietzo nadrukkelijkaan-
weziglijkt, is zijnzeer beschei-
denkarakter. De meeste stuk-
ken diemenvan onze groep(en)
kent zijn van mijn hand. Maar
Elmerkan netzo goedalsik een
band dirigeren, stukken ar-
rangeren en componeren. Dat
heeft hij trouwens al bewezen
tijdens zijn studie aan de
Berkley universiteit".

"Het feit dat wij steeds sa-
menzijn, iseenkwestie van, ja,
hoe zal ik datuitleggen. Het is
gewoonaltijd zogeweest en wij
voelen ons allebei heel prettig
daarbij." Op het eerste gezicht
lijktElmereen jongerebroer te
zijnvanRoy, maar hij is infeite
vier jaar ouder. De bekendste
groepen waar de broers Louis
samen in hebben gespeeld zijn
Spacemasters (jaren '60 op Cu-
racao) en Pasport (jaren '70 in
Europa). Elmer is op dit mo-
ment weer naar Boston om al-
daaraan zijn verplichtingen te
voldoen.

Ondanks het feit dat Roy
Louis al op vele plaatsen in de

wereld heeft gespeeld èn opge-
treden, is hij toch steedsom de
zoveel tijd op Curacao. Hoe
komt dat? "Rare vraaghoor, ik
benper slotvanrekening netzo
goed Curacaoënaar gebleven.
Mijn moeder woont hier, mijn
familieleden en mijnvrienden.
Curagao is enblijftvoor mijhet
vertrouwde stekje."

Dit jaarkwam de vader van
Roy enElmer,EdgarSupriano,
te overlijden. Aan de be-
langstelling voor de teraarde-
bestellingkon menmerken dat
de gemeenschap dezetwee jon-
gens wel degelijk in haar hart
heeft gesloten. Overal waar
Louis optreedt, staat hij erop
dat vermeld wordt dat hij van
Curacao afkomstig is. Ook in
zijn muziek is dit te merken.
Toch is hij niet uitgesproken
patriottisch, zeker niet in zijn
stijl. Anders moetjetoch salsa
en tumba's in je repertoire op-
nemen?

"Dat heb ik jaren gedaan.
Vooral in mijnmuziek-carrière
op Curacap heb ik tot 'verve-
lens' toe delokaleritmes en me-
lodieën gespeeld. Wil ik in de
wereld iets voor 'onze' muziek
betekenen, dat moet ik zien te
integreren in demuziek van de
'wereld. Groepen zoals Dobble
R, Turbo, en Name vind ik
goed. Alshet inmijnvermogen
ligt, ga ik naar een concert of
feest van een lokale groep. Om

BOODSCHAP
Met zijn muziek wil Louis

slechts één belangrijk ding be-
reiken. Zijn boodschap over-.,
brengen op demensen dienaar j
zijn spel luisteren. "Voor een
zanger is het iets gemakkelij- '
keromdemensenwattevertel- 1
len. Je hebt dan woordenen Jkreten tot jebeschikking. Toch I
denk ik dathetheel goed moge- \
lijk om mensen door middel *
van instrumentale muziek ook *
iets mcc te geven. Inmijn spel, *
in mijn arrangementen en in l
mijn composities probeer ik J
echt mijn gevoel te verwerken. I
Dit gevoelprobeer ik dan over *
te brengen. Dat is mijn 5
boodschap. Gebonden aan de *wetten van demuziek en debe- \
perkingen van elk instrument *ishetjuisteenuitdagingomdie ;
zo duidelijk mogelijk te 'ver- ï
tellen'".

"Ik heb het ontbreken van |
eentekst in mijnwerkeneigen- J
lijk nooit als een gemis erva- "ren. Ik denk dat als ik daar de |
behoefte aanheb, omdat ikaan "de muziek niet voldoende heb,»
daar zeker gebruik van zal ma- *ken. Zeker, als ik de commer- 1
ciële kant op ga, zal ik vroeg of»
laat teksten gaan gebruiken.;
Zelf weet ik niet ofik daar net»
zogoedinben als in hetnoteren I
vannoten.pauzesenaccoorden «
(samenstelling ?ah eëö aantal !

MANAGER WILSON
Roy Louis heeft echter een

'personal manager. Betekent
dit dat Martha Wilson alleen
zijn belangen behartigt?
"Nee", zegt ze zelf, "ik ben ben
mij ongeveer eenjaar geleden
gaan interesseren voor de ma-
naging van muziekgroepen. Ik
ben een muziek- fanaat, maar
speel zelfbijna geen noot. Ik
heb deband vanRoy Louis een
tijdje gevolgd en zag dat het
héél héél hard werken is wat
deze mensen doen. Vooral als
het op afsprakenen deals aan-
komt, is hetvoorhen nietbij te
houden. Ik heb toen besloten
om de manager van Roy Louis
teworden, omdat de hele groep
toch uiteindelijk om hem
draait".

"Daarnaastheb ik nog enke-
le andere groepenbenaderd die
mij toestemminghebben gege-
ven hun zakelijke belangen te
behartigen. Nietveel want dan
kom ikzelfin deproblemen. Op
ditmomentzijn dat er naast de
Roy Louis Band, drie stuks, te
weten: Caribbean Express, de-
ze groep stond ditjaaropde no-
minatie voor een Grammy-
Award in het salsa- genre en
zal in de toekomst meer van
zich latenhoren;verder iser de
formatie Ananda, een latin-

Warren Hill gelukt om audi-
ties te doen bij Chaka Khan.
Hij zal nu ophaar nieuwsteLP
desax-partijenmogenmeebla-
zen. Dat zijnzeerwelkome 'cre-
dits'. Niet alleen voor Warren
zelfmaar ook voor deband."

Nog geen jaar is Martha dus
in de gladdewereldvan demu-
ziek- business maar toch staat
zii haar'vrouwtje' als een door-

jazz groep uitBoston; de Ame-rikaanse percussionist Bill
Summers staat nu ook onder
mijnhoede. Meerkan ik er, als
ik het werk naar behoren wil
doen, niet meer bij nemen,
althans nu nog niet".

"Ook voor de leden van de
Roy Louis Band probeer ik zo-
veel mogelijk te doen. Zo is het
bijvoorbeeld de saxofonist

De groepbrengt fusion- jazz.
"it genre is de laatstetijd in op-
mars, maar of datook commer-
cieel is? "Nee", vertelt Louis,
maar dat is ook niet zo be-
leid. In de Roy Louis Band
*&ö ik mijn muzikale creativi-
teitkwijt."

"Opkorte termijn zullen wij
de band opnames makenv°or een demo- band. Niet di-

fect een LP, want datgedeelte
]*een hoofdstuk apart," zegt
Martha Wilson. "ledereen kaneenstudioinduikenen lukraak
*en aantal stukken opnemen

uiteindelijk in een LP uit-
gebrachtworden. Ik streefern-
a&r dat de band eerst bij een
v&n de grote maatschappijen
ondergebracht wordt. Ik heb.
Jjeeds contact gehad met CBS,

en Atlantic. CBS is de
?jaatschappij dieooksuperster
Michael Jackson in haar stal

ROY LOUIS BAND

Tijdens het gesprek is ook de
Persoonlijk manager van Roy
kouis aanwezig, Martha Wil-

Een manager is in de mu-

ziekwereld geen luxe. Wilson
"ehartigt eveneens de belan-
Sen van deRoy Louis Band. De
formatie die onlangs exc-
elleerde tijdens het Curacao
"azz Festival. Met het noemen
][&n dezegroepzijnwe eigenlijk
Mand bij de huidige activitei-
tenvan Louis. Hijvormt samen
Qlet broerElmer de spilvan de-
Se groep.

heeft. De demo is bedoeld om
het geluid van deband te laten
horen." Wilson doelt hiermee
te zeggen dat een LP, uitge-
bracht onder een bekend label
meerkans opcommercieel suc-
ces heeft. Let wel, kans, want
zekerheid bestaat er niet in de-
ze branche.

De verschillende leden van
degroephebbenbij hetmuziek-
minnend publiek een diepe in-
druk achtergelaten. De over-
gaveen desoepelheidwaarmee
zij van het ene ritme in het
andere doken en dan de
technische hoogstandjes! "Na-
tuurlijk drukt de apparatuur
die wij gebruiken een stevige
stempel op het geluid dat de
band produceert," vertelt
Louis. "Maar in degrote wereld
vanmoderne muziekkunje het
je niet veroorloven om met
achterhaalde synthesizer
programma's te komen of ef-
fectloze composities +e pre-
senteren. De muziekstudie is
vandaag de dag ook een gelui-
den- studiegeworden. Heel be-
langrijk zijn uitteraard de ef-
fecten. Vooral voorhet creëren
van een sfeer."

Dat was inderdaad te mer-
ken tijdens het laatste grote
concert van Roy Louis en zijn
band. De verschillende arran-
gementen en geluidskeuzes
waren tot in de finesses uitge-
zocht en dat maakte dat de
band niet te vergelijken was
met de overige groepenen for-
maties op hetfestival.

"SS*
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. .Manager Martha Wilson en Roy Louis

NAPA
Op Curasao geboren bassist

ROY LOUIS
breekt internationaal door

door IZAAN MOENIRALAM

'THERE ISno business like showbusiness' is eenbeken-
de uitspraak van een bekende Amerikaanse artiest. Die
waarheid is ondertussen wel gebleken. Waar computers
een bedrijf de toekomst- strategieën kunnen voorrekenen
enwaar statistiekenen soms watmoeüijkereberekeningen
haarfijn de dienstuitmaken infirma's, kan geenenkele ar-
tiest in welke branche dan ook op langere termijn zijn of
haar 'zaken' plannen. Een artiest, muzikant, filmster of to-
neelspelerkan vandaag gevierdzijn en morgen verguisd.
Bekendheid en beroemdheidzijn met met een computer te
berekenen.

ROY LOUIS is muzikant en artiest inhart en nieren. Mu-
ziek iszijn levenenzijn lust. Overzijntalentenen 'credits' is
al heel wat geschreven. Op Curacao is hij populair, in de
Antillen bekend en in zijn woonplaats Boston is Louis één
van de vele grote talenten. Op dit moment verblijft Roy
Louis voor enkele dagen op zijn geboorte- eiland Curacao.
Evenrust inhet drukke levenvan deveelgevraagdebassist.
Opverzoek wilLouis zich aan een voorzichtigbeeld van zijn
toekomst wagen.

'Als mijn boodschap aankomt
heb ik mijn doel bereikt'

gewinterde prof. Martha heeft
haar kantoor in Boston maar
zal zich, naar zij zelf meedeel-
de, binnenkort in de Antillen
metname opCuracaogaan ves-
tigen."Lekker centraal",vindt
zij, "en van hier uit is de hele
wereld bereikbaar."

BROER



De anderevisie, ookonder de
Nederlandse bevolking, was
dat dekolonie van groot econo-
misch belang was en datna de
oorlog het Nederlandse gezag
in Indonesië eerst hersteld
diende te worden. Daarna zou
er misschien over enige vorm
van zelfbestuur gepiaat kun
nen worden..

Zoals bekend werd op 17 au-
gustus deRepubliek Indonesië
uitgeroepen door onder andere
Sukarno. Nederland verklaar-
de onmiddellijk de republiek
niet teerkennenenstelde insa-
menwerking met de Britse op-
perbevel- hebber voor Zuid
Oost Azië, Mountbatten, een
verklaring op dieonmiddellijk
bij landing op Nederlands- In-
disch grondgebied uitgevaar-
digd zou worden.

GROOTBELANG

onaanvaardbaar, zo maakten
de bevelhebbers bekend. En
waarvoor iedereen ge-
waarschuwd had gebeurde: on-
middellijk na het vertrek van
de Britten escaleerde de situa-
tie in Indonesië.

Behalve de politieke crisis
bevond Nederland zich ook
plotseling in een economische
crisis. Mede onder invloed
daarvan werd uiteindelijk be-
sloten toch weer naar de oor-
spronkelijke akkoorden van
Linggadjati terug te keren.
VanuitDen Haag werd een in-
terim- regering voorgesteld.
De Republikeinse regering
was intussen ernstig verzwakt
doorde militaire problemen in
het landenwees hetvoorstel af.
Tevens goktenzijervolgens De
Jongop dat Nederland de oor-
logniet zoukunnen volhouden
vanwege de financiële pro-
blemen.

Uiteindelijk leiddehet afwij-
zen van de interim- regering
tot de politionele acties, aldus
De Jong. De politieke impasse,
maar vooral de financieel- eco-
nomischedwang- situatieen de
weigering van deVSom dezete
helpenoplossen, waren een be-
slissende invloed op Neder-
land, zo besluit De Jong het
boek. Allealternatievenwaren
geprobeerd: diplomatieke op-
lossing, internationalisatie,
militaire actie engeenvan hen
had resultaat geboekt. De ui-
teindelijke verandering van
houdingvan deVSvan pro- Ne-
derlandsnaarpro-Indonesisch
gafde doorslagen leidde tot de
onvermijdelijk terugtrekking.

land ontstondeen politieke cri-
sis. Het Indonesische legerver-
trouwde het Nederlandse niet,
het was bang dat de Nederlan-
ders genadeloos zouden toes-
laan na 30 november. Ook de
Nederlandse troepen waren
geen voorstander van de Unie
zoals die in Linggadjati tot
stand was gekomen. De aan-
tasting van de eenheidvan het
Koninkrijk was voor het leger

ROY LOUIS

sprekingen had de Neder-
landse regering al bepaald dat
slechts gesproken kon worden
van eenprotocol(een maand la-
ter werden verkiezingen ge-
houden). Niettemin werd wel
derepublikeinse status van Ja-
va erkend, een hele stap
vooruit.

Beidepartijen stonden onder
druk. Sjahrir omdat de Britse
troepen in deloopvan 1946zich
zouden terugtrekken uit Indo-
nesië en hij volgens De Jong
wel wist dathij slechts derust
zoukunnen handhavenmetbe-
hulp van deBritse troepen. Ne-
derland stond om dezelfde re-
den onder drukwant dedan in
Indonesië arriverende Neder-
landse troepen zoudenbij lange
na niet de getalssterkte van de
Engelsen benaderen. Ook was
het voor het bijna bankroete
Nederland onmogelijk om fi-
nanciële steun te krijgen van
de Verenigde Staten zolang er
geen uitzicht was op een poli-
tieke oplossing.

ook wat hij zelf inlevert, dat
zijn vechtlust, overgave en dis-
cipline. Aan dat laatste ont-
breekt het nogal bij de lokale
artiesten. Zonder overigens ei
te doen aan hun talenten en
prestaties, want een ieder is
vrij omzijneigen doelenenver-
wachtingen te bepalen. "Om te
beginnen zou een samenwer-
king met wie dan ook (want ik
maak daarbijgeenonderscheid
tussen een landgenoot of niet
landgenoot) betekenen dat on-
ze interesses op hetzelfde vlak
liggen. Onze muziekkeuze
(pop, jazz, salsa)zaldaarbij een
grote rol spelen. Een genre als
popmuziek heeft naast artis-
tiekebelangen ook commercië-
lebelangen. Er zijn zekermen-
sen waar ik graag iets mee zou
willen doen. Daarvoor hoeven
wij niet eens op hetzelfde ni-
veau te staan, als ik maar het
gevoelheb dat deander(en) ook
alles geven.O ja,ik denk dater
zich in de toekomst zeker kan-
sen en mogelijkheden zullen
voordoen om met een bekende
of minder bekende artiest sa-
mente werken. Dat sluit ik ze-
ker niet uit. Met Jean McDa-
niëls (hitsingle: Feel like ma-
king love) heb ik bijvoorbeeld
een goed contact. Maar de tijd
zal leren ofwij samen iets zul-
lenproduceren. Van lokale ar-
tiesten hebikeigenlijkgeense-
rieuze toenadering gemerkt.
Zelf heb ik vorig jaar Izi Mon-
santo ontmoet, een vrij onbe-
kende artiest, maar met hem
zouikweleen projectwillenbe-
ginnen in depopmuziek. Show
hoeftvoor mijnpersoonniet. Ik
hou hetvoor mezelfop eenvou-
digepresentatie. Muziek,recht
toerecht aan.

De conferentie op de Hoge
Veluwe is later als mislukt
aangemerkt. De Jongbestrijdt
dit, want er werden toch een
aantal belangrijke concessies
gedaan. Er kwam weliswaar
geen akkoordtot standmaar de
mogelijkheden voor een latere
overeenstemming werden
opengelaten. De conferentie-
resultaten leidden overigens
wel toteen algehelestrijd in In-
donesië.

Inmiddels waren in Neder-
land verkiezingen gehouden
waarbij de KVP een flinke
winst behaalde. Deze partij
was fel tegen de Republiek en
probeerde ook onmiddellijk op
alle manieren de bereikte re-
sultaten onderuit te halen. De
KVP hoopte nog steeds de on-
derhandelingen te kunnen
rekken tot het "probleem" op
militaire wijzekon worden op-
gelost. De PvdA was daarente-
genvoorstander van een voort-
zettingvan debesprekingen en
uiteindelijk leidde alle ruzie
tot de instelling van een com-
missie- generaal. HetKVP-lid
in deze commissiekreeg overi-
gens van zijn eigen partij het
mandaat mee debesprekingen
op alle mogelijke manieren te
torpederen, aldus De Jong.

Nietteminleidden debespre-
kingen van de commissie- ge-
neraal met Van Mook en dere-
publikeinse leiders uiteinde-
lijk tot de besprekingen van
Linggadjati in november van
1946.Dat was volgens De Jong
debestekans geweest omuit de
problemen tekomen. Op debe-
sprekingen van Linggadjati
werd de soevereine staat van
Indonesië erkend binnen een
Nederlandse - Indonesische
Unie onder leiding van de Ne-
derlandsekroon.

MISLUKT

Volgens De Jongzijn er ook
door de Britteneen aantal fou-
ten gemaakt. Ten eerste waren
zij veel te laat in Indonesië, de
repatriëring van krijgsgevan-
genen uit andere delen van
Azië hadprioriteit. Ook hierbij
werd overigens door de Neder-
landse regering een grote fout
gemaakt. Zij oefendegeen zwa-
re diplomatieke druk uit op de
Britten eerder naar Indonesië
te gaan. Daarnaast legde de
Britse luitenant- generaal
Christison op 29 september
vanuit Singapore voor deradio
een verklaring af waarin
impliciet deRepubliek erkend
werd. Het Japanse 16e leger
dat nog steeds in Indonesië
aanwezig was, gaf zich daarop
over aan derepublikeinen. Dat
gebeurde allemaal nog voor de
Britten eigenlijk echt aange-
komen waren in Indonesië, op
twee kruisers na. De Britten
hadden na de capitulatie van
Japan de Japanse troepen ver-
antwoordelijk gesteld voor on-
derandere deordehandhaving
in Indonesië maar datwas niet
echt goed van de grond geko-
men. De Japanners trokken
zich terug in kampen en be-
mpeiden zich nergens meer
mee.

FOUTEN

Er ontstond een machtsva-
cuümen derevolutie verander-
defundamenteelvan karakter,
aldus De Jong. Een vrij "bur-
gerlijke" revolutie veranderde
in eenexplosie, maarzonder or-
ganisatie en zonder leiders. En
dat was het centrale probleem
waardeBritse, Nederlandseen
Republikeinse onderhande-
laars mee te makenkregen.

SAMENWERKING
Roy Louis iseen genie opmu-

zikaal gebied. Maarzondereen
ijzere discipline en een zekere
vastberadenheid zou zijn geni-
aliteitnooit ontdektzijn. Geni-
aal zijn er meer hier op het ei-
land,enRoy is er echt niet vies
vanom met lokaleartiesten sa-
men te werken. Door zijn om-
gangmetartiestenvan velerlei
slag en zijn ervaring weet hij
beter danwie ookdathetberei-
ken van detopveel inspannin-
gen en opofferingen vereist. In
hetgeval dater vaneen samen-
werkingsprake zouzijn, eisthij
van zijn eventuele partner dan

tonen). Denk niet direct dat ik
vrede ofliefdeofiets dergelijks
propageer. Dat is heel subjec-
tief. Mocht iemand die naar
mijnspel ofmuziek luisterthet
gevoel van vrede ervaren, of
van vreugde ofverdriet, dan is
dat devrijheid vanhemofhaar
zelf.

"Mijn muziek levert de in-
grediënten tot het ervaren van
dit gevoel. Natuurlijk zal een
vrolijk stuk zelden iemand tot
zwaarmoedigheid stemmen,
maar ombij elk stuk te denken
dat de boodschap net zo over-
komt als hij bedoelt, is niet
reëel. Met de Roy Louis band
heb ik het voordeel dat mijn
mede- muzikanten mijn arran-
gementen, klankkeuzes en
overgangen goed aanvoelen.
Niet iedere super- muzikant is
daartoe in staat en dat hoeft
ook niet, omdat wij vrij zijn in
de interpretatie. Heeft mijn
toetseniste bijvoorbeeld een
stuk gecomponeerd, dan pro-
beer ik aan te voelen wat zij
daarmee wil uitdrukken. Dan
is hetnietbelangrijk meer wel-
ke noot ik speel, maar hoe ik
hem speel.

Muziekis deenige taal dieie-
dereen 'verstaat. Je hoeft
daarvoor geen scholing of op-
leiding te hebben want het is
een taal die jevoelt. Als musi-
cus dien ikrekening te houden
met mijn publiek, als artiest is
datandersom. Op een gegeven
ogenblik gaan ook andere be-
langen eenrol spelen. Eencom-
mercieel stukzal ik heel anders
benaderen dan een lied dat ik
schrijfter ere van bijvoorbeeld
Suriname. Ineen commerciële
opdracht tellen dezakelijke be-
langen zwaarder. Daar ont-
komt zelfs de grootste artiest
niet aan die dezerichting op-
gaat."

(vervolg vanpag.s)

CONCERTEN
Tijdens de laatste concerten

is gebleken dat de Roy Louis
bandtoch wat aan depresenta-
tie heeft gedaan. Dit is de in-
breng van manager Martha
Wilson. "Om de groep te kun-
nen verkopen is depresentatie
héél belangrijk. Dat is mijn af-
daling dusheb ik datduidelijk
gemaakt. Gelukkig hoeft Roy
niet in de glitters eneerlijk ge-
zegd vind ik dat destage- apea-
rance die de groep nu heeft,
overeenkomt met de muziek
diezij ten gehore brengt." In de
show- en muziekwereld van
vandaagbetekent eenverschij'
ning op stage de helft zo niet
meer van een succesvol con-
cert.

CRISIS
De tijd drong evenwel. Op 30

november zouden de Britse
troepen Indonesië verlaten.
Het verdrag werd wel gepara-
feerd maar de Nederlandse on-
derhandelings- delegatie ging
terug om het verdrag aan het
parlement voor te leggen. Van
Mooktekende nog aan dat een
beslissingbinnenvijfdagen ge-
nomen moest worden.

Dat gebeurde niet. In Neder-

TEGENWERKING
Ondanks de voortdurende

tegenwerking van het kabinet
inDen Haag datbangwas voor
de publieke opinie in Neder-
land, ging Van Mook door. Hij
zocht en zag nog steeds een op-

bossing langs diplomatieke
weg inplaats van een militaire
confrontatie. Dat meende ook
de leider van het Indonesische
kabinet, Sjahrir.Zijnprobleem
was volgensDe Jongdezwakke
positie vanzijnregering ten op-
zichte van de revolutionaire
achterban die liever een mili-
taire oplossing wilde,

Van Mook en Sjahrir kwa-
men uiteindelijk in maart 1946
tot een soort overeenkomst. In
april werd ditbesproken op de
Hoge Veluwe maarvoor debe-

daad gesprekken aanknoopte
met deRepubliek. Groot- Brit-
tannie had uiteraard directe
politieke besprekingen metpo-
litiekerepublikeinse leiders op
het oog met als doel een rege-
ling waarbijrecht werd gedaan
aan de nationalistische gevoe-
lens, zo schrijftDe Jong.

Van Mook bereikte overi-
genswelmetzijnbesprekingen
dat enkele tienduizenden Ne-
derlanders die nog
geïnterneerdwaren inde kam-
pen het leven gered werd. De

Britten besloten tot een mili-
taire actienadatVan Mook het
fiat had gekregen voor zijn be-
sprekingen. De Britten wisten
uiteraard niet wat de inhoud
van die besprekingen mocht
zijn.

BESPREKINGEN
Op 2 oktober arriveerde lui-

tenant gouverneur- generaal
Van Mook in Indonesië. Hij
wilde onmiddellijk besprekin-
gen aanknopen met onderhan-

Drs J.J.F. de Jong schrijftproefschrift
Nederlands beleid Indonesië na WO II

ALGEMEEN%M \2)/a.

Dat staat in het proefschrift "Diplomatie of strijd. Een
analyse van het Nederlands beleid tegenover de Indone-
sische revolutie 1945-1947" van drs J.J.P. de Jong,
werkzaam alshoofdvan hetbureau Indonesiëvan de direc-
tieAziëen Oceaniëvan hetMinisterievan Buitenlandse Za-
ken, diedaaropvrydagaan deUniversiteitvan Utrechtpro-
moveerde. De Jongbestudeerde voor het proefschrift Ne-
derlandse,Britse, Amerikaanse en Indonesischearchieven
en sprakmet een aantal Indonesische hoofdrolspelers. Zelf
noemde hij het bij de presentatie een netwer-
kanalyse van deinternationalebetrekkingenrond deIndo-
nesische kwestie.

DE REVOLUTIE IN 1945 in Indonesië na de capitulatie
van de Japanners en de daaruitvoortvloeiende gebeurte-
nissen kunnen niet alleen op het conto van Nederland en
Indonesië geschreven worden. De visie dat de dekolonisa-
tie vanIndonesië geheel enalafhingvan dezetwee landenis
fout.

Revolutie in
Indonesië niet
alleen veroorzaakt
door
Nederlanden
Indonesië

delaars van de Republiek en
vanuit Den Haag — waar vol-
gens De Jong door afstand een
daarmee samenhangende on-
bekendheid met de situatie in
Indonesië heerste —kwam de
mededeling dat ondergeen be-
ding gesproken mocht worden
met Sukarno maar dat Van
Mook wel hetrecht had tot het
voeren van besprekingen met
meer gematigde republikei-
nen. Voorwaarde was echter
nog steedsdathetNederlandse
gezag hersteldzouworden voor
gesproken zoukunnen worden
over zelfbestuur. Dat mede on-
der drukvan Groot- Brittannie
dat slechts bereid was mee te
werken als Nederland inder-

Dat zou de enige manier zijn
waarop Indonesië op vrijwilli-
ge basis voor samenwerking
met Nederlandzoukiezen. Vol-
gens De Jongwerden alvoor de
oorlog de nationalistische ge-
voelens van de Indonesische
bevolking sterk onderschat,
een fout van de Nederlandse
regering.

Aan heteinde van de Tweede
Wereldoorlog waren er twee
verschillende visies op Indone-
sië, toen nogNederlands Indie.
In 1942 had koningin Wilhel-
mina, onder andere onder druk
van deAmerikanen die deoude
koloniale waarden afwezen,
een rede gehouden waarin
voorzichtig gesproken werd
van eentoekomstige structuur
op basis van "deelge-
nootschap". Enkele leden in
hetkabinet wezen in die tijd al
op het opkomend nationalisme
in Indonesië en pleitten voor
een verklaring waarin Indone-
sië na de oorlog zelfbeschik-
kings- recht in hetvooruitzicht
werd gesteld. Vooralookomdat
het waarschijnlijk na deoorlog
in feite vrij zou zijn omdat Ne-
derland er niet onmiddellijk
weer aanwezig zou kunnen
zijn.
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boekwinkels zijn op Curasao
beter ontwikkeld dan op Aru-
ba. Wel is de bibliotheek daar
zeer actief als promotie-
centrum.

De tweede afdeling van het
boek geeft een overzichtvan de
belangrijkste jeugdboeken-
schrijvers van de Antillen en
Aruba. Daarbij geeft hij biog-
rafieën en bibliografieën, be-
sprekingen en analyses van de
werken e.d.

De derdeafdelingtenslotte is
een soort excursiewaarbij Rut-
gers deCuracaose enArubaan-
se boeken probeert te plaatsen
in een Caribisch verband.
Daarin trekt hij lijnen naar de
jeugdliteratuurvan Suriname
ennaar bijvoorbeeldEngelsta-
lige Caribische jeugdboeken.

volgden Frances Kelly en
anderen.

Het nieuwste boek datnu bij
dedrukker ligt, is vanRichard
Pieternella en heet: "Niet hui-
len bij de zee". Het gaat over
een Curacaos meisje van vijf-
tienjaar dat zwanger wordt.

"Deze boeken gaanover hun
eigen leefwereldenwat nogbe-
langrijker is, hun eigen bele-
vingswereld. Doordat er een
taal- overeenkomst is, denkt
men in Nederland dat er ook
een overeenkomst is inproble-
men. Maar er is een enorm cul-
tuur- verschil en daar worste-
len onze schrijvers mee. Als je
er voorkiest in het Nederlands
te schrijven, ben je nog geen
Nederlands auteur. De voer-
taal isNederlands,maar dewe-
reld is Caribisch".

JOURNALISTIEK
Van heteenkwam hetander,

vertelde Rutgers: "Het journa-
listieke werk, het korte baan-
werk, kost mij moeite. Ik heb
ruimte nodig, vrijveel woorden
nodig. Daarom schrijf ik liever
voortijdschriften. Ikhebin het
Vlaamse tijdschrift "Ons Er-
fdeel" een hele serie artikelen,
eenkroniek, verzorgd overwat
erverscheen in Surinameenop
de Antillen. Voor zon tijd-
schrift werk je bijna een jaar
vooruit, het is lange termijn
werk".

Rutgers publiceerde ook ar-
tikelen in o.a. Kristofen Antil-
leanReview ennatuurlijk in de
NAPA.

Hij zal echter zeker blijven
studeren en schrijven.

TOEKOMSTPLANNEN
Aan het slotvan het gesprek

onderstreept Rutgers nog-
maals dathijhoopt datzijnver-
blijf in Nederland tijdelijk zal
zijn. Hij kan nog niet duidelijk
zijn over wat hij precies in Ne-
derland gaat doen, al heeft hij
wel plannen. Hij wil namelijk
in dekomende jaren een, insti-
tutionele geschiedenis van de
literatuur van de Nederlandse
Antillen en Aruba schrijven.
Daarbij hebben professor J.J.
Overstèegen en Carel de Ha-
seth hem al hun steun toege-
zegd. Het is alleen nog niet ze-
ker ofhet financieel haalbaar
is.

In Nederland vraagt men
een schrijver: "Waarom
schrijft u?" De eerste vraag
hier is: "Waarom schrijft u in
het Nederlands?"

En de Nederlandse critici
vragen aan Antilliaanse en
Arubaanse schrijvers: Waar-
om schrijftuzulk anderNeder-
lands?"
Zorgelijk zegt Rutgers: "Ze
hebbenop hetogenblik dewind
niet mee. De belangstelling
voor de Derde Wereld in
jeugdboekenis aan het wegeb-
ben. Ze zoeken het nu meer in
de fantasiewereld. Voor onze
auteurs is het een moeilijke
start".

VERSCHILLEN

Nog strengere aanpak supporters

CHARUBA
De samenwerking van Cha-

ruba, deArubaanse uitgeverij,
met de Nederlandse uitgever
Leopold komt ook ter sprake.
Leopold heeftzichvorig jaarte-
ruggetrokken uit die samen-
werking. "Uitgevers moeten
economisch denken. De ver-
koop van de Papiamentse boe-
ken isergtegengevallen.De di-
rectie van Leopold had er geen
oog op dat deze markt zo klein
was. Daarbij kwam nog de ex-
tramoeilijkheid datdespelling
van het Papiamentu opAruba
anders isdan op Curasao,zodat
de boeken in de Arubaanse
spelling niet in hetCurasaose
onderwijs gebruikt konden
worden.

Charubagaatnualleen door.
Er liggennogvierofvijfboeken
op stapel, poëzie en toneel in
het Papiamentu en Engels. De
Charuba- schrijvers die in het
Nederlands schrijven zijn naar
Leopold gegaan.UNOCAheeft
de uitgeverij een aanvangs-
subsidie gegeven, die ze kun-
nen terugstorten als de ver-
koop loopt."

Wat de vorm betreft heeft
menwel eenstap terugmoeten
doen door dekleine oplage. Zo
is hetboek BONDIA opA4ge-
typt afgedrukt. De poëzie
echtei, waarbij het veel meer
opdevorm aankomt, wordtwel
in drukkers- kwaliteit uitge-
voerd.

MIEP DIEKMAN
Zijn belangstelling voor

jeugdliteratuur bracht Rut-
gers al snel in contact mét het
werk van Miep Diekman. Zij
kwam naar Aruba om metAli-
ce van Romondt te praten en te
kijken of er op Aruba geen
schrijvers waren. Uit die sa-
menwerking is uiteindelijk
Charuba geboren, deArubaan-
se uitgeverij diesamen metLe-
opold in Nederland jeugdboe-
ken uitgeeft en het schrijven
stimuleert. Miep Diekman
hield lezingen op de scholen,
w.o. het Colegio Arubanp en
dat werd een hele happening.
Daar heeft Rutgers haar toen
ontmoet. Hij maakte een inter-
view met haar voor deAmigoe
en lasalhaarboeken.Dat lezen
verwerkte hij tot een lees-
verslag: "De Caribische boe-
ken van Miep Diekman", dat
bij Charuba/Leopold werd uit-
gegeven. Hierin bespreekt hij
al haar Caribische
jeugdboeken.

Niet voorgoed zoals hij zelf
hij hoopt na een aan-

ki'jaren weer terug te komen.
zegt danook niet: "Ik ga te-

r.ug", maar "Ik ga weg". Aruba
J8 thuis. Nu WimRutgers voor-
°Pig vertrekt van Aruba, had
\fel Casimiri een gesprek met

cm waarin Wim wat te-
r.ugblikt op zijn Arubaanse
Jaren.

me bracht Rutgers vakanties
door opCurasaoenopAruba en
toen hij na Surinamekon kie-
zen tussen Aruba en Curasao
viel dekeuze, welbewust, op
Aruba. Daar laghet accent an-
ders, nu opdeAntilliaanse lite-
ratuur, maarhetlagtoch in het
verlengde, namelijk op Cari-
bische literatuur. Opvallend
daarbij was dat waar men in
Suriname relatief onbekend
was mét deAntilliaanselitera-
tuur, men hier ook niet veel
wist van de Surinaamse litera-
tuur; er was gewoon niet veel
belangstelling.

UNA-LEZING
Het andere boek dat een de-

zer dagen uitkomt was nóg net
niet klaar: "Het nulde hoofd-
stuk van de Antilliaanse lite-
ratuur". Daar is hij heel lang
mee bezig geweest, al vanaf
1980. Uit deinhoud zijn aleen
paar artikelen in de Amigoe
verschenen. Het gaat over de
Antilliaanse literatuur in de
eerstehelftvan denegentiende

ARUBA
In 1975 kwamen in de sektie

Nederlands van het Colegio
Arubano veel nieuwe leraren,
w.o. bijvoorbeeld naast Wim
Rutgers ook Frank Booi en zij

JEUGDLITERATUUR
Dit jaar verschijnt ook een

nieuw boek van Wim Rutgers
over Caribische jeugdlitera-
tuur: "BON DIA, met wie
schrijfik?" Hetbock is ten tijde
van hetgesprekpas twee dagen
oud en hij heeft het meege-
bracht om te laten zien.

WimRutgers pleitervoor dat
de jeugdliteratuur meer se-
rieus moet worden genomen.
"De eisen diemen steltaan vol-

ARUBAANSE LITERATUUR

Samen metFrank Booi, Joy-
ce Pereira en Glenda Nava gaf
Rutgers ook een bloemlezing
uitvan Arubaansepoëzie: "Co-
secha Arubiano"; een soort
Arubaanse tegenhanger van
Pierre Lauffer's "Di Nos".

De Arubaanse literatuur
krijgt op Curasao veel te wei-
nig publiciteit, vindt Rutgers:
"Nu zijn het zelfs twee landen
op zes eilanden. Jeweet veel te
weinigvan wat er op de andere
eilanden gebeurt. Dat bleek
heel sterk op hetFESTANTIL
in 1980waar schrijvers van al-
le Antilliaanse eilanden aan-
wezig waren. In begin juli, als
ik in Nederland ben, is er in
Amsterdam een Amerikanis-
ten- congres met een grote af-
deling literatuur. Van die gro-
te afdeling is een klein onder-
deel de literatuur van Surina-
me, de Ned. Antillenen Aruba.
Ik zal daar een inleiding hou-
den over de Arubaanse litera-
tuur.

De ontwikkelingvan deAru-
baanse literatuur is heel an-
ders dan die van Curasao. Op
Curasaoligt debloeitijdvan de
Spaanse periode aan het eind
van denegentiende eeuw,opde
Boyenwinden ligt die periode
bij de Engelstalige literatuur
gelijk,maarAruba had nietsin
die tijd. Althans er werd niets
gepubliceerd. Als er geen tijd-
schriften zijn, geen publicatie-
mogelijkheden, komt er niets
in deopenbaarheid. Pas als er-
gens een drukpers is, begint de
literatuur.

Op Aruba komt de eerste
drukperspasop heteind van de
negentiende eeuw. De litera-
tuur vanArubabegintpas inde
dertiger jarenna dekomst van
de Lago.

In 1932 schrijft HenryLam-
pe in het Nederlands: "Aruba
voorheen enthans". Dat boekje
is helemaal onbekend en nooit
herdrukt. Het werd geschre-
ven in dezelfde tijd als John de
Pool's: "DelCurasaoquese va".
Als Curasao verandert, veran-
dert Aruba ook, maar waar
John de Pool vol nostalgie
praat over vroeger, is Lampe
juist heel positief over de mo-
dernetijd. Hij vindthet nuveel
beter dan toen.

De eilanden weten weinig
vanelkaar. ledermaaktzijnei-
gen ontwikkeling door in zijn
eigen tijd. De grote lijnen zijn
echter weer gelijk. Jekunt dat
vergelijken methetEngelsCa-
ribisch gebied en met Surina-
me: ook daar lopen dezelfde lij-
nen. Ze komen terug, als is het
niet op hetzelfde moment: de-
zelfde thema's en dezelfde vor-
menkomen terug".

'Het korte baan werk
ligt mij moeilijk,
ik heb veel woorden nodig'

SURINAME. Wim Rutgers kwam naar
r^uba vanuit Suriname. Toen
*jjj bijnaklaar wasmet zijn stu-
?le stondereennoodkreet inderant om leraren voor Surina-me. Zijn vrouw en hij liepen al
j°ndmet het idee verder te wil-
l^11kijken dan de grenzen van
r ederland als ze daartoe de
*ans zoudenkrijgen, düstogen
!e naar de voorlichtings- bij-
enkomst in april 1971. Veer-en dagen laterhad hij zijnbe-
aming en eind 1971,toen hij
pin studie voßooid had, ver-
gokken ze met een vierjarig
°^tract naarSuriname.
Dat beviel prima: "Een ge-weldige tijd in een geweldig

ty?d", maar het bleek wel dat
jj lni Rutgers gelijk opnieuw
js°estbeginnen met studeren.
[* lJ kwam namelijk terecht op

®t Algemeen Pedagogisch In-
..'tüut, deonderwijzers- oplei-

in Suriname, en hetprog-
oatnma daar was sterk gericht
P Suriname en het Caribisch

gebied. Nu had hij tijdens zijn
e ederlandse opleiding welens gehoord van Helman en
*n Debrot, maar daar hield
j.jllkennis over de Caribischeleratuur wel mee op. Hij
i °estbeginnen metlezen, boe-
ï.eö van Surinaamseen Antil-va3nt;e schrijvers, maar ook
palingenuithetEngelstaligaHbisch gebied en uit Zuida-
frika. Dat inlezen was de
inleiding voor zijn eerste
JjOekje, bestemd voor de leer-
den van school: Gedachten,ver gedichten. Hierin speel-
®Q de vormkenmerken in de

«jëzie, depoëtica een groterol;S?voorbeel d<-nhaaldehij uit de
literatuur.Tijdens zijn jarenin Surina-

Hurd, minister van Binnen-
landseZaken, nahet gesprek.
"Het is duidelijk datdehuidi-
ge maatregelen onvoldoende
zijn en dienen te worden ver-
scherpt."

Tegelijkertijd zei een
woordvoerder van de
Westduitse politie in Dussel-
dorf, dat deEngelsen niet de
aanstichters waren van de
rellen, die de stad twee
nachten teisterden. "Niet de
Britten, maar de Westduitse
jongeren zijn verantwoorde-lijk voor de schandalige ge-
beurtenissen van de afgelo-
pen dagen."

De bijeenkomst was maan-
dag al op de agenda geplaatst
als gevolg van de problemen
met de Britse supporters na
het verlies van Engeland te-
gen lerland. Thatcher vroeg
Colin Moynihan, minister
van Sportzaken, en Hurd om
eeri uitgebreid rapport over
het Britse supportersgedrag
in West-Duitsland.

Moynihan zag woensdag
het Engelse team verliezen
van Oranje en kondigde toen
al een flinkpakket maatrege-
lenaan dattegen hetvoetbal-
vandalisme bij Thatcher zou
worden ingediend.Hurd bood
woensdag deWestduitserste-
lefonisch zijn verontschuldi-
gingenvoor het gedragvan de
Britse fans aan. Hij ex-
cuseerde zich voor de grote
overlast, die de Britten het
Westduitse politie-apparaat
hebben bezorgd.

LONDEN — De Britse
eerste minister Margareth
Thatcher heeft na een bij-
eenkomst van vijfkwartier
in haar ambtswoning met
een aantal adviseurs een
'Anti-Hooligan pakket' ge-
presenteerd.

Kort nadat de FA (Football
Association) hetbesluit had
genomen de aanvraag bij de
Uefa om de Engelse clubs
weer toe te laten tot de Euro-
pesebekertoernooien weer in
te trekken, besprak Thatcher
nieuwe maatregelen om de
relschoppers, die volgens
haar de naam van. Groot-
Brittannië in Europa tegrab-
bel gooien, aan te pakken.

In het pakket wordt de
vraag gesteld of het nog wel
zin heeft, dat deBritse verte-
genwoordigende teams deel
blijven nemen aan internati-
onale evenementen, andere
in het concept genoemde aan-
bevelingen zijn:
—reisrestrictiesvoor suppor-
ters op langere termijn— verdere beperkende maat-
regelen betreffende de toe-
gangtot dewedstrijden— een scherper verbod op de
verkoop van alcohol in de
buurt van de voetbalstadions
—verhevigde inzetvan depo-
litie-recherche om vandalis-
me bij de wortels aan te
pakken

Wij zijn ontzet door wat er
in West-Duitsland is ge-
beurd", verklaarde Douglas

wassen romans, gelden net zo
goed voor jeugdromans".'

Het boek BON DIA beoogt
drie dingen. In de eerste afde-
ling laat Rutgers zien wat er
gebeurt als op deAntillen ofop
Aruba een boek op de markt
wordt gebracht. Hij geeft daar-
in een beschrijving van ma-
nuscript tot boek. De startpro-
blemen: Voor wie schrijf ik,
voor volwassenen of voor
kinderen? Inwelke taal schrijf
ik? Waar vind ik een uitgever?
En als het boek geschreven is:
Wiemaakt de illustraties? Hoe
verloopt de distributie en de
promotie?

Een literaire infrastructuur
ontbreekthier, al is het op Cu-
rasao wat beter dan op Aruba.
Op Curasao besteedt men bij-
voorbeeld op deradio aandacht
aan nieuwe uitgaven. Ook de

besloten het lesprogramma
aan het Colegio aan te passen:
de historische letterkunde
werd geschrapten veel Antilli-
aanse letterkunde werd inge-
voerd. Daarnaast vroeg men
aandachtvoor de jeugd-litera-
tuur. Het accent werd verscho-
ven van de historische naar de
literair- analytische kant en
daar past het Antilliaanse
tussen.

Naast het lesgeven bleef
WimRutgers ook schrijven. De
laatste tijd in Suriname en de
eerste tijd op Aruba werkte hij
aan een boekover SHRINIVA-
SI,onder detitel: DeDichter en
het Woord. Dat boek isblijven
liggen en het ligt er nog. Maar
het lesgeven vraagt voorberei-
ding en hij begon ook hier te
schrijven voor zijn studenten.

In die tijd verzorgde Jos de

eeuw, een onbekend en nooit
genoemd hoofdstuk, dat voor-
namelijk bestaat uit gelegen-
heids- poëzie. Rutgers onder-
zocht daartoe alle nummers
van de Curasaosche Courant
tussen 1812 en 1865,het enige
orgaan waar men in die tijd in
kon publiceren. Op Aruba be-
schikt men over de nummers
vanaf 1847, dus hij heeft veel
onderzoek moeten doen in het
archief op Curasao. Omdat hij
alleenmaar in devakanties en
in sommige weekenden hier-
aankon werken, hebben deme-
dewerkers van het archief en
Carel de Haseth hem daarbij
geholpen. Zij vonden een hele
serie gedichten en daar wilde
Rutgers "WAT" mee doen. Zij
werden debasisvan"Hetnulde
hoofdstuk". In de lezing die
WimRutgers afgelopenzondag

Zopratend metWimRutgers
word ik steeds nieuwsgieriger
naar deliteratuur van Aruba,
want daaroverismij inderdaad
niet veel bekend.

Rutgers erkent dat er niet
veel proza wordt geschreven,
welpoëzie en wattoneel. Inzijn
boek "Dubbeltje lezen, stuiver-
tje schrijven", heeft hij een
hoofdstuk gewijd aan Ernesto
Rosenstand en het Arubaanse
toneel.Rosenstand schrijft ook
poëzie (Un angelo sm fin) met
als bijvoorbeeld Filomena
Wong(Mitabiba denmipensa-
mentu) en die poëzie- bundels
worden goedverkocht.Er isbe-
langstelling voor.

Op Aruba hebben echter
vooral de jeugdschrijverszich
delaatstetijdgeprofileerd.Dat
begon in 1985 metDesiree Cor-
rea (Mosea's eiland), daarna

TONEELEN POEZIE

Thatcher komt nu met
'Anti-Hooligan pakket'

ALGEMEEN
Pleitbezorger van Antilliaanse literatuur
Wim Rutgers gaat weg -niet terug-

want hij komt zeker weer naar Aruba

NELCASIMIRI

WIMRUTGERS

DE NAAM Wim Rutgers klinkt bekend en vertrouwd
Voor alletrouweNAPA-lezers.Al vanaf destart van deNA-
PA isWimRutgers medewerker op het gebiedvan delitera-
tuur,eneenzeergewaardeerde medewerker. Zynartikelen
dieniet alleen in deNAPA verschenen maar ook in diverse
literaire tijdschriften, in Nederland, België en op deAntil-
len. Zij geven een duidelijkbeeld van een eigenvisie op de
Antilliaanseen deSurinaamse literatuur,het gebied waar-
°PWimRutgers zich,vooral doorwerkenleefomstandighe-
den, gespecialiseerd heeft.WimRutgers zal dezezomer na
eenperiodevan dertienjaarArubaverlateninverband met
gezins-omstandigheden.

Roo de boekenpagina van de
Amigoe en Jos deRoo was een
oude bekende uit Suriname
waar hij les gafaan deChriste-
lijke onderwijzers- opleiding.
Op zijn verzoek begonRutgers
metzijnrecensies voor deAmi-
goe. De eerste verscheenbegin
1977 over Astrid Roemer's:
"Waaromzoujehuilenmijn lie-
ve, lieve...". Hetbock ispasher-
druktin Nederland.

op de UNA hield in het kader
van de Cola Debrot- voor-
drachten vertelde hij over wat
zijn onderzoek in de Curaca-
osche Courant zoal had opgele-
verd, niet alleen aan ge-
dichten, maar ook aan adver-
tenties en recensies over ge-
beurtenissen in het culturele
leven uit die jaren.

Ook deCur^gaose jeugdboe-
ken baren hem zorgen: "Nu
schrijvenSoniaGarmersenDi-
ana Lebacs, maar wie volgt
daarna?" en

"Zolang het Nederlands
voertaal is op de middelbare
scholen,wil jedekinderen in de
gelegenheid stellen in dietaal
wat te lezen over zichzelf en
over hun eigen mensen. Maar
waar blijft de jongere genera-
tie", zucht hij opnieuw.

"Er worden ook geen
jeugdboekengeschrevenin het
Papiamentu, terwijl er geen
kinderboeken meer geschre-
ven wórden in het Nederlands.
Daarheeft hetPapiamentuhet
helemaal overgenomen".

y\ svj / * y~x -g]
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8ONTSPANNINGamm
Lions Duikhotel

laag wordt gestort. De be-
tonvloer is nauw verbondenmet
de eerstgenoemde wanden en
kan snel worden gefabriceerd »
aldusKleyn.

Curasao - P.0.8. 577; Aruba - Nassaustraat 110 en
Bonaire -Kaya GobernadorDebrot 154, t.n.v. deheer
Hubert Linkels.

DE GOEDE inzending hader aldus uitmot ten zien:
HORIZONTAAL: 1. Rank; 4. Absalom; 9.
Raat; 13. Oma; 14.Dar; 15.Bic; 17.Sla; 18. Of;
19. Bok; 20. Bek; 22.KLM; 24.Ka; 25. Dosis;
27. Vaart; 28.Kopal; 30. Ons; 32. SAI;34. Tal;
35. Dra; 36.Kegelbaan; 40.Kil; 42.Arena; 43.
Knoek; 44. Ski; 46. Ketelbink; 50. Alf; 52.
Oen; 54.Cor; 55. Ega; 56.Benul; 58. Grein;59.
Deern; 61. A.D.; 62. Fee; 64. Uit; 65. Dun; 66.
Va; 67. Lof; 69. Kot; 71. Luw; 72. Mes; 73.
Gems; 74. Lepreus; 75. Mini.

VERTIKAAL: 1. Rood; 2. Amfoor; 3. Na; 4.
Aak; 5.Br.; 6.Areaal; 7. Ob;8. Mik; 10. As; 11.
Alkali; 12.Taal; 14.Dos; 16. Elk; 19. Bis; 20.
Base; 21.Krib; 23. Mot; 26. Snaaien; 29. Pak-
kage; 31. Genen; 33. Hanna; 35. Dis; 36.Kek;
37. Gat;38. Aki; 39. Nok; 41. Lef; 45.Koedoe;
47. Ecru; 48. Loeier; 49. Brit; 51. Larven; 53.
Nuf; 55. Een; 56. Balg; 57. Lek; 59. Duw; 60.
Nasi; 63. Col; 65. Dus; 68. FM; 70. Te; 71. Lu:
72. Mi.

KRUISWOORDPUZZEL.

UITHET GROTE aantal inzendingenvan deze Ami-
goe-kruiswoordpuzzel vanverleden week is uiteinde-
lijk als gelukkige winnares van de weekprijs van 25
gulden getrokken: Zr Christine StaCruz 37 Aruba
De winnareskan haar prijsnaidentificatieafhalenop
het kantoor van de Amigoe op Scherpenheuvel (tot
15.00 uur 's middags).
Oplossingen moeten ingediend zijn op Curasao vóór
donderdagmorgen tien uur en op Aruba vóór
woensdagmiddagvijfuur enduidelijkop deenveloppe
vermelden:

Schrier, na enige wrijvingspun-
ten in het begin, nu goed ver-
loopt. Over de samenwerking
met de overheidwas de directeur
minder te spreken. "Nadat de
aanvraagin oktobervorig jaaris
ingediend, is deerfpacht vanhet
perceel waarop momenteel ge-
bouwdwordt, nognietgeregeld",
zeiKleyn dievreesde dathetpro-
ject dat voor een groot deel uit
partikuliere middelen gefinan-
cierd wordt, daardoor gestag-
neerd kan worden. "Geldschie-
ters eisen eigendoms- papieren
vanhetproject, dusvan de grond.
Terechtbetalen zij niet, als deze
er niet zijn. Daardoor kan een
aannemer niet betaald worden
wat tot gevolg heeft dat hetpro-
jectnietop tijd gereedkomt', al-
dusKleyn.

Tenslotte verklaarde de direc-
teur met nadruk dat het gehele
bouwteamdat met devoorberei-
ding en,uitvoering van dit hO
telprojedrbezig is, uit lokale in-
stanties en bedrijven bestaat-
"Het is dus niet nodig gebleken
buitenlandse'know-how' tehulp
teroepen", zeiKleyn diehieraan
toevoegde dat ook voor grotere
projecten debenodigdekennis op
Curasao aanwezig is. Kleyn;
"Onsverzoekaan Curasao inzijn i
algemeenheid, de overheid, in-
clusief alle instanties diero*?
projecten te maken hebben o*
kunnen krijgen, en het be'
drijfsleven is: laat dat zo blijven,
wijkunnen het".

HORIZONTAAL: 1. Alleen; 5. Noord Afri-
kaans herdersvolk; 10. Godenliederen; 14.
Gegevens aan het slot van een drukwerk; 16.
Bevallig; 18. Slee; 19. Delfstof; 20. Spoedig;
22. Papegaai; 23. In het jaar; 24. Europeaan;
25. Stekel; 26. Vis; 28.Artikel; 30. Niet flink
manspersoon; 32. Ingezet stuk; 34. Eenheid
van luchtdruk; 35. Ouderwets stukspeelgoed;
39. Gemeen;41. Grieksegod;42. Verlegen; 43.
Energie; 45. Vurea waaromheen mensen zich
plegen te verzamelen; 47. Groente; 49. Non-
sens; 51. Door middel van; 52. Voegwoord; 54.
Omslag; 56. Meisjesnaam; 57. Oppervlakte-
maat; 59. Deel van een mast; 61. Profijt; 63.
Meisjesnaam; 64. Jongdier; 65. Lidwoord; 66.
Spreuk; 69. Fouten; 71. Zuivelproduct; 72.
Onberispelijk; 73. Gezicht.

VERTIKAAL: 1. Kunstleer; 2. Deel van het
hoofd; 33. Laatstleden; 4. Opbrengst; 5.
Stomp; 6. Voegwoord; 7. Job;8. Muzieknoot; 9.
Groente; 10. Effen; 11.Domina; 12.Zonder dit
geen leven; 13.Ringvormig koraaleiland; 15.
Gezond; 17. Tijdperk; 20.Domme mensen; 21.
Draag- constructies; 24.Drukfout; 27.Dunne
strook; 28. Rivier in NoordBrabant; 29. Boek
metkaarten; 31. Grotetroep; 33. Muzieknoot;
34. Buitenkans; 35. Kledingstuk; 36. Boom;
37. Aanmatigende houding; 38. Graad van
licht- gevoeligheid; 40. IJdel meisje; 44.Kleu-
ter; 46. Spraakklank; 48. Rund; 50. Voorzet-
sel; 52. Dieventaal; 53. Zilt; 55. Deel van een
gevel; 57. Pedant optreden; 58. Windrichting;
60. Meisjesnaam; 62. Begerig naar; 64. Bel-
gischeRadio enTelevisie; 65. Rivier inEnge-
land;67.Rivier in Noord Brabant; 68. Middel-
baar Onderwijs; 69. Maanstand; 70. Op de
voorzijde van hetblad.

reau Broos en Van Werkhoven
voorbereid. Directeur Kleyn
meende dat het dieptepunt in de
toeristensector gepasseerd is en
dat wat de aanwezige hotel- ca-
paciteit betreft Curasao zich
thans in een stijgende lijn gaat
begeven. Tevens sprak hij zijn
voldoening uit over het feit dat
hét hoogste punt geheel volgens
tijdschemaisbereikt. Volgens de
directeur was ditmogelijk door-
dat een nieuw bouwsysteem,
gietbouw, was toegepast, dat el-
dersreeds veelvuldig wordt ge-
bruikt. "Het systeem bestaat
hieruit datwanden worden ge-
stort tussen kamergrote schot-
ten. Naeendagkunnen deze ont-
kist worden en staat een gehele
wandklaar, dienauwelijksmeer
afwerking behoeft en waar alle
leidingenreeds zijn ingestort. De
vloeren worden gemaakt van
prefabplaten waarop een beton-

WILLEMSTAD — Gister-
middag werd het heuglijke
feit gevierd, dat het hoogste
puntbereiktwerdbij debouw
van het Lions Duikhotel. Dit
wordt heteerste nieuwe hotel
op Curtkgao sedert vijftien
jaar.De directeur,ir. J.Kleyn,
van het aannemers- bedrijf
Betonbouw, betreurt het dat
deregeling voor de erfpacht
na maanden nog steeds niet
rond is. Volgens de directeur
verlopen de bouw-
werkzaamheden van het 72
kamers tellende hotel voor-
spoedig. De verwachting is
danookdathetlionsDuikho-
tel voor de aanvang van het
toeristen- seizoen op 15 de-
cember gereed zalzijn.

Initiatiefnemer tot de bouw
van een duikhotel is de Lions
Club Curasao.Kleyn verklaarde
datde samenwerkine metDutch

Het project is in samenwer-
king met het architecten- bv-

PostzegelsKIESKEURIG
Verloskundige

DE VERLOSKUNDIGEoefent controle uitop het verloep van
dezwangerschap, zij verrichtnormale bevallingenen geeftadvie-
zen zowel voor, tijdens alsna debevalling. Zodra ercomplicaties
dreigen op te treden, wijst zij dekliente doornaar een arts. OP WEG NAAR Seoel '88

vragen dezeweek dePosterijen
van Grenada en van de Grena-
da Grenadines bijzonder de
aandacht. Op 13april jongstle-
denprobeerden genoemde Pos-
terijen de postzegel- verzame-

laars met het thema "Olym-
pische Spelen" niet één been,
maar gewoon beide onderda-
nen uit te draaien. Het lijkt er
steeds meer op,dat deGrenadi-
aanse Posterijen intensief be-
zig zijn de kip met de gouden
eieren te slachten.

De vreemdekapriolen van de
Posterijen van Grenadazijn te-
genwoordig een konstante uit-
daging aan het adres van defi-
latelistische vrijheid van de
postzegel- verzamelaars. De Ie-

kunstzwemmen van demoder-
ne tijd; een wedstrijd of een
krachtmeting van dehoplieten
(bij de oude Griekenhet zwaar-
bewapende voetvolk in oor-
logs- omstandigheden); een
momentopname bij de rui'
tersport; een tweetal surfersoi
plankzeilers in aktie en eefl
wedren van strijdwagens uit
het oude Hellas. Op de twee
soevenier- velletjes is dan nog
een tennismatch te zien eneen
snapshot uit de pentatlon o 1
vijfkamp.
(wordt vervolgd).

M.ARVIS
Pa: 4 a 6 persona

Recept van Bunchi Romer

In Nederland
Parlementaire
enquête in
paspoort-zaak

OPLEIDING
De opleiding duurt drie jaar en wordt gegeven aan drie

kweekscholen voor Verloskunde. De studie omvat zowel theore-
tische alspraktische vakken. De theoretische vakken zijn: fysio-
logie, anatomie, scheikunde, verloskunde, geschiedenis van de
verloskunde, pediatrie, gynaecologie, farmacologie, pathologie,
psychologie, sociologie, voedingsleer en dieetleer. In ieder jaar
van de studie vindt een praktisch gedeelte plaats.

Inheteerste jaarbeperkt zich dattot deverzorging vanmoeder
en pasgeborene. Dat gebeurt vooren na debevalling. Tijdens de
bevallingmoetde leerlingvooral observerenenenige eenvoudige
handelingen verrichten.

In het tweedejaar mag de leerling onder leiding bevallingen
verrichten. Bovendien moet hij dan inkraam- en poliklinieken
stages lopen.

Verder staan er nog stages op hetprogrammaop decouveuse-
afdeling en bij de afdeling gynaecologie.
Het derde, tevens laatste jaar,bestaat uit stages m de Verloska-
mer kraamkliniek enpolikliniek. Om dethuisbevalling te leren
kennen volgtmen ook stages bij erkende, zelfstandig werkende
verloskundigen. De opleiding mag tussendoor niet gestaakt
wordön.

De examens zijn geregeld bij de Wet Uitoefening der Genees-
kunst. . , ~. ,

Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch ge-
deelte.Aan heteindvan heteerste entweedejaar wordt eentheo-
retisch schriftelijkexamen afgelegden aanheteindvan het derde
jaareen praktisch examen.

Na ditexamen leggenzij, diemetgoed gevolgiijntoegelaten de
wettelijk vereiste eed of gelofte af. Het einddiploma of getuigs-
chrift geeft aan debezitter dewettelijk vereiste bevoegdheid om
zelfstandig hetberoep vah verloskundige uit te oefenen.

Mester di:

1 kup dihariha
1 % kup di awa

salu
Vi kucharitadi baking powder
3 pechu digaliha

pida ehèmber,kaska islais
2 siboyo largu,kèrté napida pida g^ |" "
1 mango grandi of dospareu Viel1i* *^*zetadushi
3 kuchara dibinager
3 kuchara di sherry seku Ar « | yYI Clfl flO
4 kucharitadi soya IVtl IllClUy^
.2 kucharita di suku
2 kucharita di maisena
2 kucharita di konsomé di galina
1 kucharita dizeta dizjozjoli.

Modadiprepara:

1. Meskla e harinakv 1kup di awa, salu i ebakingpowder.
Traha un mansa lizu. Lag'é para unkuartu di ora;

2. Slaisegalinanarepi hanchuibruaegalina dene meskla
di harina;

3 Körta e mango na blöki,no muchu grandi;
4. Keinta ezeta dushibon ihasaerepi di galinanan,pa nan

birabunitabruin;
5. Basha e zeta kv a hasa galina, lagando mas o menos 1

kuchara den e wea;
6 Hasa e ehèmber dene zeta te ora etabruin kla;
7 Kombiné e sobra awa,kv e binager, sherry, soya, suku,

maisena,konsomé digalina iezeta dizjozjoli ïbasha esa-
ki riba e ehèmber; ~;,_«, _■

8. Buta e siboyo aseka, baha ekandela ï lag e kushina vn
ratu (2 min.)

9. Brua e galinakv emango ibuta esaki dene sous ïbolbe
lag'ékushina vn ratu. Sirbié unbes.

zer of lezeresoordele zelf.Op 13
april jongstleden spuiden de
Posterijen van Grenada voor
Grenada zelfeen serie van acht
postzegels en van twee soeve-
nier- velletjes ter ere van de
OlympischeSpelenteSeoel.De
frankeerwaarde van de zegels
bedroeg 1,2,3,4,5en 10dollar-
cents plus eenmaal 6 dollar en
eenmaal 7 dollar. Frankeer-
waarde van de soevenier- vel-
letjes: tweemaal 5 dollar. Into-
taal dus 23,25 Westindische
dollar.

Zoiets noemt men: centen
maken! Maar we waren er nog
niet. Voor de Grenadines van
Grenada, bewoond door ander-
halve man eneen paardenkop,
volgde op die 13 april 1988 ook
een Olympische emissie van
acht zegels en twee soevenier-
velletjes met volkomen gelijke
frankeerwaarden, maar met
een gewijzigd zegelbeeld. La-
ten we eerlijk zijn: de zegels
van 1,2,3,4en 5 cent gaan van
de drukker of vanaf de Filate-
listische Dienst rechtstreeks
alsmassawaar naar depakket-
ten- fabrikanten.
' Wil men er een gestempeld
exemplaar van bemachtigen,
dan dient men bij een hande-
laar zonpakket Grenada en de
Grenadines tekopen en de des-
betreffende zegels naar Grena-
da ter afstempeling te zenden.
Ik wens u daarbij van harte
succes toe. Een aantal jarenge-
leden heb ik zoiets ook eens ge-
probeerd bij de Filatelistische
Dienst van St. Lucia. Ik kreeg
mijn zegels prompt ongestem-
peld terug. Voor het verkrijgen
van een afstempeling moest ik
de zegels eerst opplakken op
een enveloppe! Aldus het bege-
leidend schrijven! Hopelijk is
men op Grenada wat ruimer
van opvattingen.

Totdeopleidingkun jetoegelaten wordenalsjeinhetbezitbent
vantenminste eenHAVO- diplomametscheikunde.biologie, Ne-
derlands en Engels. Bovendien moetje per 1 september van het
jaardatdeopleidingstart minimaal 19en maximaal 35 jaarzijn.

Deaanmeldingvoor destudieisvan 1oktobertot 1 januari.Aan
detoelating is een psychologisch onderzoekverbonden.

De opleiding kan gevolgd worden aan een van de volgende
kweekscholen voor verloskunde: Louweseweg 6, 1066 EC,
Amsterdam,Zandweg 180,6418PB HeerlenofWestersingel 112,
3015 LD, Rotterdam, waar je ook terecht kunt voor meer infor-
matie. .

Verder dient vermeld te worden dat de eerstejaars altijd ver-
plicht zijn intern te wonen. Tweede en derdejaars kunnen, na
overleg en mits tijdig aangevraagd, extern wonen.

PEDRO CASIMIRI

TOELATINGSEISEN

DEN HAAG— Voor het
onderzoek naar de "onge-
lukkige" gang van zaken
rondom de invoeringvan
een nieuw fraude- besten-
digpaspoort in Nederland
ishet onmogelijk een eind-.
datum te stellen.

Dit deelde devoorzittervan
de commissie Hermans
(WD) mee in de Tweede Ka-
mer.Met een overweldigende
meerderheid gaf de Tweede
Kamer er zijn zegen aan de
onderzoeks- commissie om te
zetten in een parlementaire
enquête-commissie.Dit bete-
kent datgetuigen gedwongen-
zijn alle gevraagde medewer-
kingteverlenen en ooktot net
afleggen van getuigenissen
onder ede. De reeds ingestel-
de "gewone" onderzoeks-
commissie was bij zijn werK
namelijk gestoten op

weerstanden.

Terug naar de series van 13
april. De beide zegels van 10
dollarcents zijn naar mijn me-
ning de enige zegels van deze
twee series die door de Grena-

SERIES Achtereenvolgens zou te
zien zijn: de lint- oefening van
hetdames-turnen; eenofander
uit de eertijdse worstel- en
vuist- vechtpartijen uit de
Oudheid; het synchroon

Op de 1 centszegel van Gre-
nada ontsteken een tweetal
Walt-Disney- creaties met be-
hulp van een brandglas de
Olympische toorts. Op de 2
centszegel proberen een aantal
stripfiguren de ontstoken fak-
kel naar Seoelte dragen. Op de
3 centszegel heeft de vlaggen-
parade van de deelnemende
landen plaats. De 4 centszegel
is gesierd met het loslaten van
devredesduiven. Mickey Mou-
se met een raketmotor op zijn
rug neemt op de 5 centszegel
deel aan de openings- cere-
monie. "Dat in Zuidkorea ook aan-
vaardbare demonstraties ge-
houden worden, is te zien op de
zegel van 10 dollarcents. Een
spandoek met de Olympische
leuze: Citius-Altius- Fornius
wordtfier meegedragen. Op de
zegel van 6 dollar zijn deWalt-
Disney- figuren dapper aan het
wuiven met Koreaanse waai-
ers, terwijl op de zegel van 7
dollar het oudste Koreaanse
postkantoor wordt afgebeeld.
Resten de soevenier- velletjes.
Dat is overigens vrij eenvou-
dig: het eerste bloc beeldt de
openings- ceremonieuit en het
tweede de sluitings- ceremo-
nie.Bij deGrenadaGrenadines
raak ik in moeilijkheden. Mijn
informatiebron laat mebij één
zegelbeeldin de steek.

dianenzelfgebruikt gaan wor-
den. De zegels en velletjes van
5,6 en 7 dollar zijn uitsluitend
bestemd voor deverzamelaars.
Welke zegelbeelden worden er
opbeide seriesgebruikt?Uit de
studio'svan WaltDisney heeft
men een heel arsenaal van
stripfiguren laten aanrukken
om op neide series een aantal
Olympische sporten te beoefe-
nen en om aan enkele Olym-
pische ceremonieën deel te
nemen.

Kruiswoordpuzzel
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Wereldattractie in Arnhem
Tropisch oerwoud achter de dijken

NU, RECHTS BOVENIN het regenwoud, begint het tro-
pisch klimaat toch wel vat op jete krijgen: zweet trekt in
gootjes over het gelaat, het hoofdhaar begint te plakken,
langs debinnenkant van debroekspypenkruipt devochti-
ge hitte omhoog, de oksels kriebelen, de band van het
Polshorloge lijkt wat te zijn ingenomen, de schonezakdoek
blijkt in de rechterhand genomen te zijn en isreeds een
vochtige lap door hetvoorhoofdwissen, jesnakt naar eenfruitpunch met veel Ijsblokjes; kortom, we zjjn in het oer-
Woud.

band konden samenzijn- en be-
keken worden door de mens
vanuit een veilige auto en, la-
ter, een treintje. Toen het
nieuwtje ervan afwas—in heel
Europa verschenen de Safari-
parken in navolging van
Arnhem—kwam Burger's met
weer een primeur, een eigen
territoriumvan driekwarthec-
tare voor een grote chimpan-
see- familie.

Maar jewilttoch steeds weer
wat nieuws, zowel de ex-
ploitant als de bezoeker van
eeninrichtingtot leringen ver-
maak in dier-en plantkunde.

Joep Wensing is een van de
biologen van Burgers's Zoo. Hij
was vanaf 1982 betrokken bij
derealisatie van hetoverdekte

tropische oerwoud:alweerzon
ding, zo weet men de trots we-
reldwijd bevestigd, dat voor-
alsnog zijnweerga in mondiaal
dierentuinland niet kent.
Amerikanen zijnkomenkijken
en hebben verzucht: ja,zo had-
denwij het óókmoetenaanpak-
ken, but we're too latenow.

FLORA
In de hal is het oerwoud nu

nog aan het aarzelen. Onder
leiding van JoepWensingen op
aanwijzingen van een collega-
bioloog en directeur Van Hooff
werden deafgelopen maanden,
zon twintigduizend planten,
bomen en struiken, acht- a ne-
genhonderd soorten, onderhet
kunststoffen gehemelte in de
aarde gezet. Veel van die flora
gedraagtzich aluitbundig. Het
is de verwachting dat binnen
vier tot vijfjaar het gewas op
die manier twintig meter om-
hoog geschoten is, datdeteflon-
koepel bedekt is en men in het
oerwoud in hetkletsnatte don-
ker vooruit trekt met hooguit
een hand voorogen, en een an-
der voor de tast.

Drie tropische landschappen
gaat men door: dat van Zuid-
oost Azië, van Afrika en vanZuid-Amerika. Joep Wensing:
"De temperatuur in onze oer-
woudhal is aan de grond
constant van twintig tot vij-
fentwintig graden. Maar kom
je hoger dan zit je al aan de
veertig. Dat, met de vochtig-
heids- graad, leidt ertoedathet
hier groeit als een tierelier.
Wat we nuaan beplanting heb-
ben, de snelgroeiers, zal er la-
ter weer uit gehaald worden;
die zijn alleen maar, als vul-
hout, functioneel om schaduw
te verschaffen aan de tragere
groeiers, die in hetregenwoud
deblijvertjes zijn. Sommige bo-
menzullen zo hoogworden, dat
ik hetbij mijn leven niet meerbeleven kan".

Wensing loopt met ons op,
verbaast zich er over dat deze
struik alweer een decimeter
hoger is danvorige weekenaan
het blad, toch al zo monstreus
van formaat, weer een forse
rand heeft toegevoegd. "Veel

cultuurplanten", wijst hij tij-
dens dewandeling doorAfrika,
Azië en Amerika, "de koffie-
struik, colaboom, de oliepalm,
in Zuid-Amerika derubber, de
avocado, passievrucht, mani-
ok, enfin: het weinige eetbare
dateen tropischoerwoudbiedt,
dat hebben we hier".

SCHRALEPOT
Het weinige eetbare, ja: de

bioloog legtuit dathet tropisch
regenwoud weliswaar derijkst
gevarieerde vegetatie van de
wereld biedt, maar dat ertege-
lijk door al dat broederlijk sa-
menzijn derplanten en bomen,
een schrale potwordt gekookt.
Vandaar dat men er ook nooit
grote dieren aantreft.

Wel kleintjes, in Zuid-
Amerika dewaterzwijntjes bij
voorbeeld, de luiaard, eenkro-
kodil hier en daar, boshonden
en neusbeertjes; in Azië de
klauwloze otter, dekantjil, een
dwerghertje.

Maar wel zijn er in dat tro-
pische woud steeds vogels en

vlinders. In het Burgers' Bush
werden deze week dus veertig
brilvogeltjes, dertig suikervo-
geltjesentwintigbladvogeltjes
uitgezet, kleine opdondertjes,
maar.kien op insecten. Met de
kolobri's werd nog even ge-
wacht, die komen later als het
bedje wat meergespreid is.

"Elk diertje moet nuttig
zijn", zegt debioloog. Vandaar
dattegen de slakkende miljoe-
nenpoot wordt ingezet, dat de
vlinders uit de kokons komen
van rupsen die van giftige
planten eten en dus doorde vo-
geltjes in het tropische oer-
woud van Arnhem maar één
keer worden opgevreten en
daarna nooit meer. De onver-
mijdelijke kakkerlakken ('die
kun je niet tegenhouden,
hier...') vinden vraatzuchtige
duizendpoten op hun weg, die
van Irian Jaya werden
geïmporteerd.

Zo houdt men deboel, devis-
sen en dekreeftjes, de padden
en de kikkers, over en weer
schoon in hetreeenwoud. De

vogeltjes en de vlinders vlie-
gen, zoeven en tjilpen, het
zwijntje knort, het water ruist
door zijn vijftien meter diepe
val — het enige grondgeluid
van iedertropischoerwoud, het
eeuwige gestrijk der krekels
zal straks misschien wel
kunstmatig moeten worden
verstrekt, omdat voor die tro-
pische krekeitjes de bodem in
Nederland toch een mindere
accommodatie dande echtetro-
pische biedt enonleefbaar is.

Verder ishetin Arnhem alle-
maal verbluffend ver van huis;
moerassen,palmbomen, tama-
rindes, parasolbomen, lianen
en een op een strandje aange-
spoelde kokosnoot, dieaan het
kiemen isin het zand- dat alles
op derand van Betuwe en Ve-
luwe.

De deze maand geopende
eerste fase van Burger's Bush
heefttwaalfmiljoen gulden ge-
kost. Men verwacht er per jaar
zo'n miljoen bezoekers mcc te
trekken.

De weg waarlangs we om-
hoog gegaanzijnheeft dekleur
vanlateriet, verweerd gesteen-te, er ishetprofielvan een eeu-
wenoud karrespoor in te ont-waren en soms onderbreekt
een keitje hinderlijk deregel-
matige pas. Links passeerden
We deterrasbouw van eenpaar
rijstvelden, in die sawa kwa-men de grassprieten al boven
het gelige water uit, die straks
derijsthalmen zullen zijn. Er-
achter zagen we een wand van
bananen- struiken, we veeg-
den het voorhoofd nogeens af.
Bi ZuidoostAzië immerswaren
we?

Nee, dantien minuten later:een lager en droger landschap,
je ademt wat vrijer. Er is een
Landrover uit de bocht gevlo-
gen op het pad dat je door de
*rengigdichtevegetatievolgt,
hetvoertuig ligt algeheel en al
gestript door inboorlingen in
"et struikgewas (zien we daar
trouwens niet mango's en pa-
Paya's aarzelend in de bloei?)
en je schriktvan het nog verse
remspoor. Dit is dus inAfrika.

Jezouhet denken.
Maar het is Arnhem, Bur-

gers' Dierenpark, 75 jaar oud
en in naamgeving met zijntijd
"neegegaan: Burgers's Zoo &
Safari.

DUITSE VINDING
Deze week werd hier de

eerste fase voltooid van 's we-
relds grootste overdekte tro-
pische oerwoud: een hal van
150bij 90 meter dieoverkapt is
met een kussenplafond van
transparent teflon, dataan een
uitwendig skelet hangt.

Een Duitse vinding, die con-
structie, maar daar, in Duits-
land, wilde hij bij gebrek aan
visie van de dierentuin- direc-
teuren niet werken. In het
Arnhemse park echtervan wij-
len Jan Burgers, die daar in
1913 zijn fazanterie begon te
tenen, nam het concept gretig
over. 'Burgers's Zoo', nu onder
de leiding van Antoon van
Hooff zat al een tijd te spinsen
°P ietsnieuws. Innoverend wa-
*en ze altijd al, ginds in
Arnhem: in de jaren zestig

er het eerste 'Safaripark'
terwereld aangelegd, een open
terrein binnen het areaal van
een diergaarde, waar grote
groepen dieren in sociaal ver-

Pauselijk en bisschoppelijk schrijven over
rechtvaardigheid in de gezondheidszorg

JEZUS KWAM OP aarde
?Pdat wij allen mogen leven111volheid. Aanzijnvolgelin-gen gaf Hij door woord, te-
*en entegenwoordigheid de

van het ziele-leven«oor geloof, hoop en in het
ölJzonder de liefde tot God
?a denaaste. Door wonder-
bare handelingen van gene-
r^g deelde Jezus nieuw le-
jen aan de lamme, de me-
J?atse, deblinde, dedove, en
e zieke, te beginnen met de

r^noonmoeder van Petrus
Jj?t aan dereeds begraven
pk van zijn geliefde vriend
razarus. Deze genezende
handelingen, zo zegt de
evangelist, waren tekensau verwondering onder
*j?tvolk.Deze wonderen no-

hen uithun hartente
voor de Blijde

boodschap van Gods liefde.
innerlijke zieleleven nam

°ms plaats voor de genezingan het lichaam, misschien als
Aan de melaatse Sa-

maritaan zei Jezus: "Sta op enwandel. Je geloof heeft je ge-

red". Bij andere gelegenheden
genasJezuszonder te vragenof
zonderenigekonditie. Toen Je-
zus devrouw zag die al 18jaar
ziek was,riep Jezushaaren zei;
"Vrouw, jebent genezen van je
ziekte" (Lk. 13:10-13,17,19).

GENEZINGEN
De genezingenverricht door

Jezus op een Sabbath veroor-
zaakte vragen en conflicten
over de gezondheidszorg en de
wet. Jezus genas mensen op
een feestdag. Hiermee gaf Hij
duidelijk te kennen dat vol-
menselijk levevoorrang had op
wettelijke regelingen deson-
danks hunreligieuze of morele
oorsprong. Wanneer dereli-
gieuze leiders zich tegen de ge-
nezingen opde Sabbath verzet-
ten noemt Jezus ze hipokrie-
ten. Hij herinnert ze hoe ze op
de Sabbath hun ossen en ezels
losmaakten om ze te laten
drinken.

En deze vrouw, een dochter
van Abraham... is het niet ge-
oorloofd haar los te maken van
haar ketenen op de Sabbath?

(Lk. 13:14-17 —14:1-6). Dit isde eerste christelijke verkla-
ring van recht op gezondheid-
en medische zorg door Jezuszelfaan deleiders vanzijn land
en tijd. Een paarmaanden la- 'ter stierf Jezus als gevolg van
deze leeromtrenthet levenvan
ziel en lichaam. De week voorhetgebeurenopColgotabeloof-
de Jezus eeuwig leven aan al-
len die luisteren naar de Men-
sen op de laatste dag. "Ik was
een vreemdeling en je hebt me
opgenomen, haakt en je hebt
me gekleed, ziek en jehebt mebezocht". Door zijn verrijzenis
bevestigde Jezus zijn belofte
van eeuwig leven. Aan zijn
apostelen gaf Hij de opdracht
deze Blijde Boodschap te bren-
gen naar alle volkeren. Ge-
meenschappen die deze
boodschap deelden werden deKerk van Christus (Mt. 25:31-
-46).

ENCYCLIEK
Negenhonderd jaar later

herinnerde Paus JohannesXXIII ons aan deze roep van

Christus aanzijnKerk. In 1961
gafhij de sociale leer van de
Kerk een "push" metzijn ency-
cliek Mater et Magistra.

Generaties, na Pinksteren,
in 1961 verplichtte Paus Jo-
hannes XXLLL deKerk tot het
bevorderen van devolheid van
het leven vanziel en lichaam in
de moderne wereld. De eerste
zinnen van zijn encycliek Ma-
ter et Magistra opent deKerk
tot de volheid van een beter le-
ven voor alle mensen van alle
tijden:

DeKatholieke Kerk is door Je-
zusChristusopgerichtalsMoe-
der en Lerares van alle Volke-
ren, zodatallen die doordeeeu-
wen heen methaar inkontakt
komen, zowel de volheid van
een beter levenzullen genieten
en gered zullen worden".

SPECIALETAAK
Paus Johannes zegt dat al-

hoewel de Kerk een speciale
taak heeft voor de heiliging
van de zielen, die ons naar de
hemel leidt, zijzich ook bekom-

mert om de dagelijkse behoef-
tenvan demensheid. Deze zorg
omvat meer dan de dagelijkse
behoefte van eten en drinken,
maar ook welgesteldheid en
vooruitgang in de omstandig-
heden van de tijd. De Paus be-klemtoont dat de publieke au-
toriteiten zorg moeten dragen
voor de fundamentele behoef-
ten van allen, zelfs die op het
plattelandwonen. Onderdebe-
hoeften die betrekking op de
gezondheid citeert Paus Jo-
hannes, "zuiver drinkwater,
onderdak en medische zorg. Zo
voegt de encycliek Mater et
Magistra een nieuwe dimensie
aan desociale leervan deKerk,
70 jaren geleden begonnen
door Leo XIII met zijn ency-
cliekRerum Novarum in 1891.

Leo XIII concentreerde op het
economische systeem, zo deed
ook zijn opvolger in 1931 met
zijn encycliek Quadagesimo
Anno. Johannes XIII legde het
economisch systeem in een
bredere contest. Deze Paus er-
kende ook dat een van de be-

langrijkste karakteristieken
van onze tijd is de "sociali-
satie".

ASSOCIATIES
De verschillende sociale re-

laties leiden tot het vormen
van associaties die werken
voor devooruitgang en grotere
efficiency en een hogere le-
vensstandaard onder de bur-
gers. De politieke autoriteiten
hebben de verantwoordelijk-
heider zorg voortedragen voor
aspecten van het persoonlijke
leven zoals de gezondheidszorg
als ook zij die lichamelijk of
geestelijk gehandicapt tereha-
biliteren en bij te staan. De ka-
tholieke leer omtrent
rechtvaardigheid in de gezond-
heid, 20jaarna Vat II heefteen
geheel andere koers genomen
ingeleid door Mater ét Magi-
stra, Pacem in terris en Gaudi-
um et Spes.

In hoeverre heeft deze leer
hetbeleidvan deverschillende
landen beïnvloed. De VSken-
nen geen national ge-

zondheids- beleid. Ook onze ei-
landen kennen die niet. Daar-
om hebben de Amerikaanse
bisschoppen in een gezamenlij-
ke schrijven richtlijnen gege-
ven voor een nationaal beleid.

Hun pastorale briefbevesti-
gen de bisschoppen het vol-
gende:

Everyperson has a basicright
to adequate health care. This
right flowsfrom thesanctityóf
human lifeandthe dignitythat
belongs to all human persons,
who are made in the image of
God. It implies that access to
that health care which isneces-
saryandsuitablefor theproper
developmen tandmaintenance
oflife must be provided for all
people regardless ofeconomic,
social or legal status. Special
attention should be given to
meeting the basic need of the
poor. With incfeasingly limi-
tedresources in the economyit
is the basic rights of the poor
that are frequently threatened

vervolg oppag. 10
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lEDER MENSKRIJGT bij zijn geboorte miljarden her-
sencellen mee. Langzaam sterven die cellen af tijdens het
leven. Hoe ouder iemand wordt,desteminderhersencellen
hij ofzij overheeftOnsbreinverslijt onvermijdelijk; deher-
senenkunnen zelfgeen nieuwe cellen aanmaken.

tiënten, maar de ingrepen zijn
volgens Boer nog te recent om
het alofnietslagen ervan goed
tekunnen beoordelen.

fect model: de directe aanlei-
ding om ook bij mensen te be-
ginnen.Er is nu discussieof de
stap van apen naar mensen
niet te snel is gemaakt".

VIJFLANDEN
"In Mexico, Zweden, China,

de Verenigde Staten en sinds
kort ook Engeland heeft men
mensen met deziekte van Par-
kinson behandeld met het in-
planten van nieuwe cellen",
zegt Boer. "Voor het grootste
deel met succes, al zijn er ver-
schillende methoden gebruikt,
evenals verschillende cellen.

Tot dit voorjaar was dr. Ge-
rard Boer inhet Nederlands In-
stituut voor Hersenonderzoek
(NIH) inAmsterdam bezig met
hetonderzoek naar dewerking
van hormonen in ratteherse-
nen. Dat betekent ook sinds
1980 het transplanteren van
stukjes hersenweefsel bij rat-
ten. Het hersengebied is een
ander, maar de methode is de-
zelfde alsbij een sinds septem-
ber verleden jaar toegepaste
manier om Parkinson- patiën-
ten te genezen: het overbren-
gen van stukjes hersenen van
ongeboren kinderen in de her-
senen van oude, ziekemensen.

Door de plotselinge be-
langstelling voor die nieuwe
geneeswijze heeftBoerzijnstu-
dietijd voor een deel in de men-
senhersenen gestopt. Het 75
jaar oude Hersen- instituut
heeftcontatten methersen- on-
derzoekersoverde hele wereld.
Ookmetdeartsen indevijflan-
den, die Parkinson- patiënten
behandeld hebben met hersen-
cellen van ongeboren kinde-
ren: foetussen van ongeveer
tien weken.

Dat ishet grote probleem bij
hersenziekten alsdeziekte van
Parkinson. Lijders aan deze
ziekte hebben een tekort ge-
kregen aan cellen van het her-
sengebied, dat de zwarte kern
wordt genoemd.

In diekern wordt dopamine
geproduceerd, een belangrijke
chemische stofdiehelpt bij het
overdragen van zenuwprik-
kels, vooral wanneer iemand
bewuste bewegingen maakt.
Te weinig dopamine in de her-
senen betekent moeilijk bewe-
gen, trillen en tenslotte ver-
stijven.

Omdat de hersenen zichzelf
nietkunnen vervangen—her-
sencellen kunnen wel taken
van andere cellen overnemen—is men gaan denken aan het
van buitenaf inbrengen van
nieuwa hersencellen. Om zo
nieuwe productie- centra van
bepaalde stoffen in te planten.

De tweede groep werd in
1985in Mexico behandeld met

heet en waar de dopamine ge-
maakt wordt,rechtstreeks aan
in hetgebiedwaar de dopamine
nodig is. Normaal liggen die
twee gebieden in de hersenen
ongeveer tien centimeter uit
elkaar en wordt de werkzame
stofvia de uitlopers van cellen
naar het werkgebied gebracht.

InZweden ismen in 1983-'B4
begonnen met hettransplante-
ren van bijniercellen bij vier
mensen. Dat heeft niet gehol-
pen. Het waren oude patiënten
met ernstige vormen van de
Parkinson- ziekte. De reden
van mislukkingkan de ouder-
domzijn, deernstvan deziekte,
ofhetfeit datmenbijniercellen
van de mensen zelf gebruikt
heeft.

bijniercellen. Het waren onge-
veer twintig patiënten tussen
40 en de55 jaar.Bij hen werkte
het wel.Er trad verbetering op
bij eenflinke groep.

"Vervolgens hebben de Chi-
nezen inPeking goederesulta-
ten geboekt met bijniercellen.
Vorig jaar juli waren dat vier
patiënten. Het zullen er nu
vast meer zijn".

Na een hele serie proeven
met apen is men overgestapt op
het gebruiken van foetaal her-
senweefsel. Twee patiënten in
Mexico behandeld doorIgnazio
Madrazo in Mexico City in het
ziekenhuisLa Raza in septem-
ber 1987, twee patiënten in
Zweden, medio januarivan dit
jaar behandeld door de neuro-
loog Olie Lindvall in Lund, en
twee mensen in Engeland in
het Middenland Center in Bir-
mingham, behandeld door Ed-
ward Hitchcock. UitEngeland
en Mexico komen berichten
over een enorme verbetering
van het ziektebeeld bij de pa-

Dr. Gerard Boer demonstreert
het apparaat, waarmee men
plakjes hersenweefsel voor mi-
croscoop- onderzoek snijdt.

land. Met een bepaalde stof—
oorspronkelijk een verontrei-
niging van drugs bij junks—
heeft men bij apen alle ver-
schijnselen van de ziekte van
Parkinson kunnen opwekken,
veroorzaakt doorbeschadiging
van de dopamine- cellen. Ver-
volgens heeft men alle ziekte-
verschijnselen kunnen laten
verdwijnen door transplanta-
tievan hersenweefsel.Een per-

BETER DOEN
Waarom heeft menper se het
hersenweefsel van ongeboren
menselijke vruchten van rond
de tien weken nodig? Zijn de
bijniercellen nietgoedgenoeg?

Boer: "Uit dierproeven is ge-
bleken, dat hersenweefsel het
beter doet dan debijniercellen.
De tweede reden is dat de bij-
nieren van Parkinson- patiën-
ten ook aangetast zijn. De be-
langrijkste reden is misschien
wel dat je met het inbrengen
vanbijniercellen dezogenaam-
de bloed- hersenbarrière be-
schadigt. Dat iseensoortfilter-
systeem, opgebouwd uit cel-
wanden rond de bloedvaten in
de hersenen. Het zorgt ervoor
dat geen verkeerde stoffen in
de hersenen terechtkomen.

En tenslotte zijn er de proe-
venmet apen in deVSen Enge-

VOOR GELD
Steljevoor dater vrouwen zijn
diezich zwanger laten maken
en na negen oftien weken zeg-
gen: haal het maar weg en ge-
bruik het voor mijn man, mijn
vriend, mijn vader ofmoeder?
En misschien zelfs tegen beta-
lingvangeldvooreikepatiënt..-

-"Boer: "Mijn antwoord daar-
op is heel simpel: van elke
techniek dieeenpositieve wer-
king heeft, kun je ook de nega-
tieve opnoemen.Dat isvoormij
geenreden om detechniek niet
toe te passen. De Nederlandse
Gezondheids- raad heeft al in
1984 in eenrapport gezegd, dat
het gebruik van foetussen tot
24weken is toegestaan, mits de
dood onomstotelijk vaststaat
en de ouders toestemming
geven.

Ik ben er wel op tegen als
mensengaan zeggen: ik maak
nu een vrucht voor opa, tante,
mijnvaderofmijnman. Ikvind
dat een grens overschrijden.
Dat is conceptie met de bedoe-
ling om het kind op te offeren.
Dat gaat mij te ver.

Ikben ook tegen hetverzoek
aan de vrouw om bijvoorbeeld
nogeen maandtewachten, om-
dat het voor de behandeling
van de Parkinson- patiënt be-
ter uitkomt. Het gaat bij de in-
grepen tot nu toe zo, dat er een
afspraakvoor een abortus isen
dat tegelijkertijd een patiënt,
die het weefsel moet ontvan-
gen, standby is,zodat de cellen
nagenoeg direct worden ge-
transplanteerd.

Maar misschien is het ge-
bruik van geaborteerde
vruchten in de toekomst niet
meer nodig, wanneer men het
voortkweken van zenuwcellen
in het laboratorium onder de
knie heeft".

kunt nu eenmaal niet zomaar
in allerlei hersengebieden cel-
len gaan injecteren".

Watgaaternu inNederlandge-
beuren?

Boer: "Dr. H. Steinbuschvan
deVrijeUniversiteit, dr. J.van
Manen van het Academisch
Medisch Centrum en ik als
neurochemisch onderzoeker
hebben een brief geschreven
aan alle afdelingen neurologie
en neurochirurgie van de aca-
demische ziekenhuizen en aan
ziekenhuizen met gespeciali-
seerde afdelingen. In de brief
staat deopmerking, dater een
belangrijke ontwikkeling aan
de gang is, en de vraag of daar
in Nederland niet over meege-
dacht moetworden ineen nati-
onale werkgroep. Hoe kijken
we er tegenaan, en onderne-
menwe stappen, als we vinden
dat de methode ook in Neder-
land moet worden toegepast?
Van bijna alle aangeschreven
ziekenhuizen hebben we een
positieve reactie gehad. Begin
junikomt er een vergadering
om de zaak in kaart te
brengen".

"Als enige hersenziekte
komt Parkinson in aanmer-
king, omdat we precies weten
dathet ontbrekenvan dopami-
ne- cellen in eenkleingebied de
oorzaak is. Er is geen andere
hersenziekte, waarvan jekunt
zeggen: er is een bepaalde
groep cellen verdwenen. Je

NIET ZOMAAR
Kan dehersenweefsel- methode
ook worden gebruiktvoor ande-
re ziekten?

"Essentieel bij het tran-
splanteren vanhersencellen is,
dat alleen cellenoverleven die
nog in ontwikkeling zijn. Cel-
len uit volwassen hersenen
overleven niet. Dat komt door-
dat zenuwcellen — want daar
pratenweover—geenbolletjes
zijn, maar bolletjes meteen he-
leboel uitlopers naar andere
cellen. Ze maken heel veel ver-
bindingen. Als je volwassen
cellen uit de hersenen neemt,
breek je al die uitlopers af en
gaat de cel dood".

De meest gebruikte be-
handelingtotnutoe bij deziek-
te van Parkinson is toediening
van een stof die dopamine
vormt.Die werktechternietal-
tijd en levert ook vervelende
bijverschijnselen op.

Boer ziet in detoekomst wel
een goed alternatief voor de
toepassing van foetaal hersen-
weefsel in het laboratorium.
"Men zou zenuwcellen in een
vroeg stadium ertoe kunnen
brengenzich te delenente ver-
meerderen,om zo een voorraad'
aan te leggen. Ook kan men
met behulp van hormonen of
het inbouwen vangenen cellen
zich laten ontwikkelen tot do-
pamine- cellen. Maaropditmo-
ment is het allemaal toe-
komstmuziek".

UITLOPERS
Maar waarom per se hersen-
weefsel van foetussen?

Pauselijk en bisschoppelijk..........
leervan deH. Schrift, "demens
is geschapennaarGodsBeeld".

Deze menselijke waardig-
heid wordt bereikt in ge-
meenschap door samenwer-
king in liefde en solidariteit.

sickness, inability to work, wi-
dowhood, old age...'

vervolg van pag. 9

first. The Church should work
with the government to avoid
this danger.

te houden en de actuele uitoe-
fening van de mensenrechten
te vermeerderen.

Het is opvallend dat de Paus
de gezondheid en medische
zorg zo hoog plaats in zijn leer
over mensenrechten. Het mo-
tiefis dat ziekte het menselijk
bestaan zo bedreigt en het
menselijk potentieel en zelfre-
alisatie tegenhoudt. Gezond-
heid is een vereiste voor dever-
vulling van de menselijke
rechten en plichten inhet dage-
lijks leven.

CONCLUSIE
Op onze Antilliaanse eilan-

den is de gezondheid en me-
dische zorg een privilege ge-
weest van de welgestelden. De
arme zieke aan zijn lot overge-
laten werd een geval van lief-
dadigheid. Het St. Elisabeth
Gasthuis opgericht in 1855
door de Eerwaarde Heer F.E.
Keickens is begonnen als een
liefdadigheids- instelling om
de anne zieke te voorzien van
verzorging en medische hulp.

BEVESTIGING
Door hun bevestiging dat ie-

der mens recht heeft op vol-
doende gezondheid en me-
dische zorg kregen de Ameri-
kaanse bisschoppen een hoge
punt in deontwikkelingvan de
Katholieke leeromtrent diton-
derwerp. Een vluchtige blik op
sociale kerkelijke leer brengt
ons dus tot het idee dat de ge-
zondheid enmedische zorg een
recht is voor iedereen. Wegaan
nu een kijkje nemen naar de
achtergrond en het pad dat de
Kerk gevolgd heeft om te ko-
men tot deze leer.

RECHTVAARDIGHEID
Sociale rechtvaardigheid is,

de derde basis van de sociale
katholieke leer. Zonder dit ele-
mentzijn deeerstetwee mense-
lijke waardigheid en mensen-
rechten puur theorie zonder
concreteresultaten.

De woorden van depastorale
brief van de Amerikaanse
bisschoppen over Gezondheid
en Gezondheidszorg kunnen
ons inspireren en misschien
richtlijnen geven voor een An-
tilliaanse aanpak:

'Following on these princi-
ples andourbeliefin health ca-
re as a basic human right, we
callfor thedevelopmen tofa na-
tional health insurance prog-
ram. It is theresponsability of
the government to establish a
comprehensive health care
system that will ensure a basic
level ofhealth care for all.

Hoewelhetgrootste gedeelte
van de gezondheidszorg op de
Antillennietmeer in handen is
van de religieuzen, heeft de
Kerk toch de taak het recht
voor allen opgeschikte gezond-
heid en medische zorg te sti-
muleren.

H. PAULINO

De ingreep kan op verschil-
lende manieren. Men legt het
stukje hersenweefsel in de
opengelegde hersenenbovenop
de plek waar het nodig is. Of
men maakt een gaatje in de
schedel en brengt met behulp
van een dun buisje een stukje
hersenweefsel op de bestemde
plek in de hersenen. Daar
druktmenhet danuit hetbuis-
je. Dat is toegepast in de VS,
Zweden, Engeland en China.

Een derde methode is om de
cellen van een stukje hersen-
weefsel van elkaar los te ma-
ken, in eenvloeistofopte lossen
enteinjecteren. "Ik weetnietof
die al is gebruikt. Het openleg-
gen van de hersenen is hetris-
kantst. Zo werkt men in Mex-
ico, en daarbij zijn twee ofdrie
patiënten overleden nabijnier-
cel- transplantaties".

Men gebruikt niet alleen
hersencellen van foetussen,
maar ook dopaminehoudende
cellen uit de bijnier van de
mens. Het overplanten van bij-
nier- cellen gebeurt vooral in
China en de VerenigdeStaten.
In deVS is transplantatie van
hetweefsel van foetussen voor-
lopig verboden door de autori-
teiten. InMexico, Engeland en
Zweden, gebruikt metveel foe-
tusweefsel".

MENSELIJKE RECHTEN
Menselijke rechten geven de

categorieën, manieren waar
door de menselijke waardig-
heidwordt uitgedrukt in de ge-
meenschap. ledere recht ver-
klaart een aanspraak van een
particulier persoon ofgroep en
zijn relatie met een ander. le-
derrecht verklaart ook een te
vervullen plicht door een per-
soon of groep. In zijn encycliek
Pacem in Terris behandelt
Paus Johannes derechten van
de Mens. De Paus begint zijn
encycliek met de woorden "le-
dereen heeft recht op leven, li-
chamelijke intrigiteit en de
middelen die geschiktzijn voor
de ontwikkeling van het
leven".
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TELAVIV — Israel nam 4Pales-
tijnse strijders gevangen dievanuit
Libanon Israel wilden binnenko-
men. Een 16-jarigePalestijn werd
door soldatenin bezet gebied gedood
toen men een betoging uiteenjoeg.
Algemeenwas destakingin deGaza-
strook. In Israel braken weer bran-
denuitwelkeaandePalestynen wor-
den toegeschreven.

*****

De gezondheidszorg voor de ar-
me zieke, melaatse en blinde is
begonnen als charitatiefwerk
van dereligieuzen. Later wer-
denvelen van dezetaken die de
Kerk had via de religieuzen
doorhet gouvernementoverge-
nomen, maar de ge-
zondheidszorg ligt nog tussen
het charitatieve en het recht
voor allen. Hier heeft de Kerk
een taak om het recht op ge-
zondheid- en medische zorg
voor allen te bevorderen. De
katholieke sociale leer kan de
publieke opinie beïnvloeden
vooral met betrekking tot het
recht op gezondheid en me-
dische zorg voor allen maar
vooral deminderbedeelden.

WAARDIGHEID
De sociale katholieke leer

kent de volgende 3 elementen:
menselijke waardigheid, men-
sen rechten en sociale
rechtvaardigheid. Deze drietal
waarheden vormen de basis
voor deprincipes van de sociale
leer ontwikkelt sinds Vat 11.

De menselijke waardigheid
is de hoeksteen van de sociale
katholieke leer. De pastoral
Konstitutie Gaudiumet Spes is
degrondslagvan deze leer. Het
eerste hoofdstuk van dit docu-
mentgaat over dewaardigheid
van de Mens, gebaseerd op de

NIET GEHOLPEN
Bij het inbrengen metbuisje

of injectienaald wordt veel
minder beschadigd. In feite
brengt men cellen van het her-
sengebied, dat zwarte kern

Onder dezeeerste middelen
voorhet menselijk bestaan, sa-
men met de eerste behoeften
van voedsel, onderdak en kle-
ding voegt de Paus de gezond-
heid en medische zorg. 'There
fore every human being has a
right to security in cases of

De sociale rechtvaardigheid
heeft tot taak het beoordelen
van structurenensystemenom
vast te stellen in hoeverre deze
demenselijke waardigheidres-
pecteren en zorg dragen voor
mensenrechten. Het bevorde-
ren van de sociale rechtvaar-
digheid is het bevorderen van
dehervorming van de bestaan-
de economische, politieke en
culturele en sociale structuren
en de creatie van nieuwe om de
menselijke waardigheid hoog

ALGEMEENNAPA

Hoe de ziekte van Parkinson
ontstaat is nietbekend. Wel is er
eentheorie diezegt, datiedereen
met een bepaald aantal dopa-
minecellen geboren wordt en
dat dit aantal met de leeftijd
langzaam afneemt. Wie bij de

geboorte minder cellen meek-
rijgt of tijdens zijn leven door
een ofandereoorzaak veel cellen
verliest, komt een stuk lager op
de glijdende schaal uit. Onder
een bepaalde grens treden de
verschijnselen van deziekte op.

Vrucht als celfabriekje

Nieuwe hoop voorParkinsonpatiënt:
transplantatie van hersenweefsel
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KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/""■OO-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Jfjowspoedgevallen na kantoortijd: 21639,
f950 en 22316.

127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en3<£9 en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-4.00-17.00 uur worden opgegeven;°enalveopzaterdag. Alleen zoekertjes, die3> maandag en donderdagvoor 10.00 uur

nnerTzijn, kunnen de dag daarop(dus
U|nsdagen vrijdag) verschijnen.
BIOSCOPENBOULEVARD THEATER

'; 20.15 uurLABad (18jr.);24.00uurFor-
Worlds (18jr.)."■20.45 uur Moonstruck (18 jr.).

WE-IN: 20.30+24.00 uurBright Lights,
( 18 jr.). "*****J^ACHTREGELINGDOKTOREN

Madiki,Tanki Flip, Noord, Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
Pn V?*"1'Tanki F"P 24> ,el-: 2710°-
°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

B. Britt-Croes,viaCentra MedicoSan*olas, tel.: 48833.
dokter Croes,tel.: 27591/24300TOspitaal).

(Shakespeare-
f^at 13, tel.: 27263/24300): spreekuren"aandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/"""30-1 7.30 uur; zaterdagvan 08.30-12.00UUr-De wacht heeft dokter A.E. Hart.

*****S-NTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
«nith Boulevard 34, tel.: 21777): draLG.
2?*e-Martinez, Engelandstraat 7, tel.:

*****U"T GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
£*>'&■ tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:'<"■: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:£'020/48301; SanNicolas: tel.:4s9o6,- Da-
j^a:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
*n of ander ongeluk gelievetapcentrale op tebellen, tel.: 115)

j^ERSENr^GHT INFORMATION CENTER: dage-

' Ks.geopend van 07.00-20.00uur; na20.00
Ur informatiesviaverkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
r*;00uurper daggeopend(alleen geslo-
*1van zondag 20.00uur tot maandagmor-
w07.00uur).

t.°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-/rH(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

'8-30-19.30 uur. _
Koningin wilhelmina fonds (tel.:£4652/22817): informatiecentrum
Jjoensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -raardenbaaistraat 8 (boven).

r^OTESTANTSE CHRISTEN VROUWENOUND: 20.00-23.00 uur fundraising bbq -°"shiri Beach Hotel.

$ONDAG?ÏOSCOPEN?O|JLEVARD THEATER
(18jr.); 24.00uurFor-

(18jr.).
uur HighFlying Hero (alle leeft.);

rjW uur Moonstruck (18 jr.).
(, j'VE-IN:21.00 uurBrightLights, BigCity

S'yERSEN
SolMG -STA CRUZ: 16.00-19.00 uur- ConnieFrancisclub.

«PORT,JLETlEK(lDEFßE):o7.oouurstart3ein-
rnationale Concorde-triathlon.

[fOETBAL (FC ROMA mini-WK): 10.00
1, °ff. opening door Yubi Richardson;
■r^Ouur 'Curagao' vs 'Engeland'; 13.00uur
Vs-M bia'vs 'Aruba'; 15.00uur 'Suriname'
q-.r'ederland'; 1 7.00uur 'Bonaire'vs'Portu-aal -veldCentra diBarrioy Deporte Dakota.

IDLING (ARBAS): 13.00+16.00uurB-
"^e kampioenschappen - Esscolub.

JJJNIS (Copa Rotativa Eddy Ras):

ta* uur(A-finale) GoldenTulipCourtbrea-
£*vs Servicestar; B-finale: Golden Tulip
"_?_[sBurgerking; 18.00uurprijsuitreiking
"ariboro Tennispark.

fetDIENSTENuaW^'Vzon.: 09.00en 19.00uur.
Ek)»"TA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 uur.M^NUELKAPEL: zat.: 19.00uur.lar^RD: zat.: 1900 uur; zon.: 07.30 en
Orauur-IO^NJESTAD:zat.: 19.00 uur;zon.: 06.30,
P«X°en 19.00uur.
17 ERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
póqUur-Sam£HiquitO:zon.: 08.00uur
Samt"'COLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.
Oa rV, ACRIJZ: zat.: 19.00 uur; zon.: 06.30,
SA^fn 18.30uur.TA|J3NETA:zat.:l9.oouur;zon.:l7.3ouur.

LEENOERT: zon.: 09.00uur.

O J*OTESTANTSEKERKDIENSTEN
DqTnJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
SgöiPl^he andzondagsschool).
dsfJ^ECOLORADO: 11.30 uur ds A. van

dao?^ PLAI": 10.30uur ds Hessen; zon-
av^hool in het Jeugdcentrum; 19.00uur

dao!« 'COLAS: 09.00uur ds Hessen; zon-
«sschoolop dezelfde tijd.

beJ^EUW APOSTOLISCHEKERK (Schu-
12):09.30 uur kerkdienst.

T*.^1-MARINIERSKAZERNE SAVANE-
v|qI;S°O u"rkerkdienst voor iedereen0.1.v."""Predikant J.G.Feenstra.

Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

Uw garantie
l. voorzekerheid 7

TACHTIG LEERKRACHTEN ZETTEN ZICH VRIJWILLIG IN
'Leerstofbeschrijving voor basisonderwijs'

Eerste fase innovatie onderwijs
van Aruba in december afgerond

ORANJESTAD—Het teamvan zes leraren datbelast
is met het projekt leerstof- beschrijving voor het basis
onderwijsheeftministervanOnderwijsMitoCroesinge-
lichtover hetverloopvanhetprojekten hemeenrapport
overhandigd. Hetprojekt is één van defasen van het in-
novatie-proces in het onderwijs.

gegevens verwerken en het team
dat hetprojekt leidt, bestaande
uit Nina Schwengle, Betty So-
lagnier en de heren Don Quant,
EricRincones, Franklin Oduber
en Frank Williams.

Wilt U gezellig en goedgaan lunchen?
Dan natuurlijk naar i 1
DE DISSEL I

Hospitaalstraat V^ajlp y II
Elke dag van 11.30-14.30. '^De menu's voor devolgende week:
MAANDAG : ANDIJVIE-STAMPPOT MET SPEKLAPJE 11DINSDAG : HOLLANDSE HACHEE MET AARDAPPE- ILENEN GEMENGDE SLA IWOENSDAG : KIP-KERRIE MET RIJST OF PATAT EN GE-MENGDE SLADONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE-

BROOD EN BOTER
VRIJDAG : GEBAKKEN SCHOL MET AARDAPPELEN

EN VERSE GROENTEN
ZATERDAG : GEHAKTBAL METAARDAPPELEN EN VER-SE GROENTEN.

>v Het is goed zaken doentijdens een gezellige lunch. f
De eerste fase, hetregistreren

vanhetgeenerinhetbasisonder-
wijs op Aruba gebeurt, heeft dit
schooljaar plaatsgevonden. De
volgende fase zal, op grond van
de studies enresultaten van alle
rapporten die de minister heeft
latenmakenen metraadpleging
van alle betrokken instanties,

moeten bepalen hoe het basison-
derwijs in elkaar moet zitten om
optimaal te zijn voor de leerling
en de gemeenschap.

In het schooljaar 1987-1988
hebben alle leraren van de ba-sisscholen maandelijks neerge-
schreven wat ze de leerlingen
hebben gedoceerd in twee vak-

Officiële opening van
Calabas-softbalpark

NOORD — Te Calabas zal
zaterdag 2 juli de officiële
openingplaatsvinden van het
Calabas Softballpark.

De opening wordt omhalftien
verricht door de minister van
Sportzaken, Watty Vos, gevolgd
door een toernooi waarin ook
ploegen uit Curagao en Bonaire

Ingezonden
Apades

EN CONEKSHON eu e pre-
sentashon di algun miembro d;
Apades den e programma Qu ,
Vadis di diadomingo 19 di juni
1988, gobierno ta pone Apades
na straf.

Debi eu diadomingo 26 di juni
1988, — esta diadomingo awor,
Apades tin apertura die Motiva-
tionCentre na SanNicolaas, den
e edifició di Vianas, pariba di
Wema —, naunda gobierno i tur
partidopoliticonan taenvitapae
apertura aki. Gobierno di Aruba
ta specialmente envitapaafecta
e apertura. Debi eu den e prog-
ramma Quo Vadis e gobierno no
a wordo elogia, gobierno lo no ta
presente mas na e apertura.

Aki, mi ta mira cla eu tin vn
falta grandidimadures politico,
pero maspeligrosota, cvunorga-
nisashoncv ta trahacv almai cu-
erpopa progreso si supais,riesga
trececualkier opinion euno ta na
agrado die gobierno aki, ta mar-
ca i lo wordo poni riba vn
"blacklist" pa bida largo.

Taesaki tae democracia eunos
tin awendia? Ta hendenan eu ta
elogia e gobierno aki so ta paga
belasting?

E comunicado aki, E organi-
sashonApades notin arte nipar-
te den dje. Ni bestuur, ni e
miembronan. E comunicado aki
ta directamentefor di e curason
di vn ciudadano Arubiano eu ta
mira su democracia i su libertad
diexpreshon, diapa diata bajen-
do den mal direkshon.

Haciendo vso di e oportunidad
aki, mikier a haci vn biaha mas
vnapelashon na MinisterPresi-
dent pa por fabor, contesta mi
carta toeante transportashon di
e schildercabine i demas topico-
nani tambe sr.R. Harms di direc-
tie onderwijs, toeante droga na
skolnan.

JUANFARRO
Aruba

zullen uitkomen.
Het programma vermeldt devolgende wedstrijden: 10.00uur

Calabas Blue Jays - Warda 'D'(Curagao); 12.00uurExtra Slug-
gers - Soda Fountain La Sonrisa
(Bonaire); 2.00 uur: Westpunt
Hitters - Huize Stars (Curasao);
4.00uur:LaRocca -Salinja Slug-
gers.

Zondag 3 juli: 9.30 uur; Noord
Eagle Stars - Huize Stars (Cura-
gao); 11.15uur: Que Hiciste - So-da Fountain La Sonrisa (Bonai-
re); 1.00 uur: Financiën - Tusca-
ni; 2.30 uur Caribu All Stars -Warda 'D' (Curagao); 4.00 uur:Kibaima Vets - Casanova.

Het Calabas Softballpark is
het eerste op Aruba met een
backstop van PVC-buizen en se-
mi-ondergrondse dugouts.

SAN NICOLAS - Goed
pitcherswerk van Richard
Orman eneen zeer opportune
honkslag van Marcelito Pa-blo bezorgden Richmond
woensdagavondeen 2-0base-
ballzege op Lucor Jewellers.Richmond stondvoordewed-
strijd op de vierde plaats en
door deze zege deelt de siga-
rettenploeg nu de derde
plaats metCoca Cola.

De winnende pitcher RichardOrman permitteerde slechts
twee hits aan de Lucor- batters,
terwijl een hit van Marcelito Pa-blo op het juistemoment de twee
winnende Richmond- runs over
de thuisplaat bracht. De Lucor-
nederlaag werd op naam van
Ronnie Yrausquin geboekt.

Het wedstrijdverloop was
twee runs, acht hits, één error
voor Richmond, en geen run,
twee hits entwee errors voorLu-
cor. Marcelito Pablo en MarkAmoroso van Richmond warendebeste batters met twee hits in
vierbeurten.

Debaseballstrijd wordt vrijda-
gavond voortgezet met deconfrontatie: Lucor Jewelers -Aruba Video Center. De stan-denlijst biedt — na de wedstrijdRichmond - Lucor Jewellers
het volgendebeeld: Marlboro 10--1, Aruba Video Center 9-3, CocaCola Rangers en Richmond 5-7,Lucor Jewellers 4-8 en GoldenTulip Thrillers 2-9.

ken. In totaal werden tien vak-ken in het projekt opgenomen.
Eén en anderkomt eropneer dat
elk vak door tien verschillendescholen wordt beschreven en
verspreid over alledistricten.Dehierdoor verkregen gegevens
zijn dusrepresentatief voor ge-
heel Aruba.

VRIJWILLIGERS
Naast het feit dat alleleerkrachten geholpen hebben

met registratie van gegevens is
er ook een groep van 80 leraren
en leraressen diein hun vrijetijd
op vrijwillige basis alle binnen-gekomen gegevensverwerkt. De
eerste fase van het projekt zal in
december zijn afgerond.

Bij het in ontvangst nemen
van hetrapport, bracht minister
Croes dank uit aan alleleerkrachten van het basison-derwijs, de80vrijwilligers diede

Van Bernhardfonds
Donatie voor
buurthuis Dakota

ORANJESTAD — Centro
di Bario y deporte Dakotaheeft een donatievan ’.5175,-
-gekregen van het PrinsBernhard fonds.Dit bedrag is overeenkomstig
de subsidie- regeling bestemd
voor specifieke zaken: aanschaf
van een televisie- toestel met vi-
deo, spelmateriaal en twaalf cu-
atro's (viersnarig tokkel instru-
ment). De cuatro-lessen begin-
nen inaugustusbij hetbegin van
het nieuwe schooljaar. Het spel-
materiaal zal bestaan uit een
pingpong-tafel en een sjoelbak.Het televisie- toestel werd van-
morgen al gedoopt met de EK-finale Nederland —Rusland.

Met oog op Ms en MrAruba-keuze
ABPA komt met happening

SANTA CRUZ - In ver-
band metdegrotevakantieen
als fundraising voor deorga-
nisatie van de MR and MS
Aruba wedstrijden, organi-
seert deAruba Bodybuilding
and PowerliftingAssociation
(ABPA) een Strenght and fit-
ness happening. Dit gebeurt

ARUBA BEACHCLUP Casa
delMarorganiseerdenf, ste'carreer night', welke bestemd
was voor studenten die onlangs
afstudeerden. President van SunDevelopment Co., Emirto de Cu-ba, en afdelingshoofden van dehotels gaven uitleg over de hotels
en hun filosofie, waarna de stu-denten de verschillende standskonden aflopen en vragen stellen,zoals op bijgaande foto blijkt.

Vakbonden aan Staten:

VUT-wet moet eerst in
GO-A aan orde komen

ORANJESTAD — De vak-bonden van Overheids- per-
soneel GABA, SEPA en SA-DA hebben in een telexboodschap aan de voorzittervan deStatenmrHectorGon-
zalez laten weten dat zij het
niet eens zijn met hetfeit dat
deStaten met debehandeling
van deVut-wet beginnen ter-
wijl dezenietin hetGOAwerdbehandeld.

De drie vakbonden zetten ui-
teen wathun standpunt over hetbehandelen van deze Vut-wetdoor de Staten is, temeer omdathet gebleken is dat uit de Nota
naar aanleiding van het verslag
over de behandeling van deVut-
wet in decommissie van de Sta-ten onjuistheden staan. De vak-bonden doen een dringend be-
roep op de Staten om eerst hetGOA ditontwerp telatenbehan-

delen en dat dan pas de Staten
hierover beslissingen nemen.

De Vut-wet stond voor giste-
ren op de agenda van de Staten,
doch toen deStaten gisteravond
zeven uur uiteen gingen was
men nog steeds met het agenda-
punt van Americana hotel bezig,
waarbij ineerste ronde de minis-
ter geantwoord had. De Staten
zullen zich dinsdagmorgen weer
buigen over deze kwestie — dan
is ook de uitspraak van de
rechtszaak bekend — waarna
het Vut-ontwerp aan bod komt
waarbij hetverzoek van de vak-
bonden eveneens ter sprake zal
komen.

Het agendapunt van benoe-
mingvan plaatsvervangende le-
den voor de Rekenkamer werd
als laatste punt in deagenda ge-
zet omdat de Staten meer in-
lichtingen willen hebben wie
hiervoor beschikbaar zijn.

pp zondag 31 juliomtien uur
m desporthal.

De te houden wedstrijden zijn
nietalleen voorpersonendieaanbodybuilding en powerliftingdoenmaar ook voor degenen dienooit getraindhebben en die hetgevoel hebben datzij watkracht
en fitheidbetreftnog heel watin '
hun spieren hebben.

Er zullen wedstrijden zijn in
bench press, barbell curl^ arm
wrestling en een aerobics ex-
travaganza marathon. Voorts
zullen er demonstraties worden
gegeven in squat, en deadlift. De
aerobics extravaganza is voordaTies en heren tarnen.De deel-
nemers hebben op 31 julitussenhalf negen en half tien de gele-
genheid om in te schrijven. Deminimum leeftijd is zestien jaar.

De ABPA organiseert de wed-
strijden voor Mr and Ms Aruba
1988 op zaterdag 3 september in
een nog aan te wijzen lokaliteit.
De wedstrijden voor Mr and Ms
AntiliasenAruba worden opCu-
rasao gehouden op een nog vast
te stellen datum, terwijl de. wed-
strijden voor Midden-Amerika
en het Caribisch gebied van 29
september — 3 October op Nas-
sau, Bahamas plaats hebben.

San Juan: veel
werk Brandweer

ORANJESTAD — Ruim
twintig maal moest de
brandweer gisteravond
uitrukken voor knoekoe
branden, die in het kader
van de San Juan- viering
op Aruba steeds weer ge-
meldworden.

Men verbrandt dan name-
lijkook autobanden om debo-
ze geesten te kunnen verdrij-
ven. De branden werdenvoor-
namelijkbeneden debrug ge-
meld en hadden op verschil-
lende plaatsen een gevaarlij-
ke omvang, waarbij zelfs eni-
ge woningen gevaar liepen.
Verder had de San Juan-
viering — dit jaar op aan-
merkelijk meer plaatsen dan
voorgaande jaren— een rus-
tig verloop.

Wega diNumber
Aruba

MAANDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-
-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-
spraak te maken viatel.: 23145 of 25111).

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).

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

*****

Jazz andLatin musicfestival loopt naar eind

Publiek wild enthousiast
bij optreden Feliciano

ORANJESTAD —Voor hetoptreden van de blinde ar-tiest JoseFeliciano in hetka-der van het Arubaanse Jazz
en Latin Music Festival be-stond vrijdagavond op-merkelijk grote belangstel-
ling in hetDon Elias Mansur
Ballpark.

Het stadion was uitverkocht
enuit dereacties van hetpubliek
bleekwel duidelijk dat "ElCiego
Maravilloso" een van de topar-
tiesten van hetfestival is gewor-

den. Hetpubliek was zo enthou-
siast dat het door de afzetting
braken aan derand vanhetpodi-
um de zangerkwam toejuichen.

Tijdens de avondtrad ook BibiProvence uit Curacao met haar
groep op — de Amigoe berichtte
afgelopen woensdag reeds over
het optreden van deze groep —welke uitstekend voor de dag
kwam. Vanavond en morgena-
vond zijn de laatsteavondenvan
het eerste Arubaanse Jazz- fes-
tival.

ORANJESTAD-De heerLa-gendijk, die opAruba technischebijstand verleent aan de dienstTechnische Inspectie, hield eeninformatie-dag in het Hulpbes-tuurskantoor teNoord.Rij sprak
onder andere over de wetten, reg-
lementenen controleop deveilig-heid op de weg. De informatie-dag (zie foto) werd bijgewoond
doorambtenaren van deverschil-lende overheidsdiensten.

*****PIRAEUS — Eendeze week in
Griekenland gearresteerdePalestijn
iswoensdag in Piraeus tot3 jaarver-
oordeeldenruim 500dollarboete we-
gens het vervoeren van wapens en
explosieven. De man had een
Westduitspaspoort en wilderichting
Israel afreizen.

*****

Procedure regering maakt GO-A totfarce
GO-A wil met regering
praten over functioneren

ORANJESTAD—Het GOA
kwam vrijdag voor de eerste
maal in vergadering bijeen.
Eén van de eerste daden van
het GOA was een telex
boodschap zenden aan de
regering waarin om een ge-
sprek wordt gevraagd over
het functioneren van het
GOA.

Het GOA noemt het ironischdatjuii ite dagdathetGOA vergadert, in de Staten deVut- wetgeving wordt behan-deld. Door deze procedure, ge-
volgd door deregering wordt het
werk van het GOA een farce.
Voorts wijst het GOA—doorSe-
pa en Gaba vertegenwoordigers— erop dat de vertegenwoordi-

gei a v uu ui i i.6i;i'ing inde eerste
vergadering geen inlichtingen
konden geven over behandeling
van de ontwerp- wetten noch
over de prioriteit hiervan on-
danks het feit dat de voorzitter
van GOAop 10junijlderegeringdit in een briefhad gevraagd.

Daarom werd door het GOA
besloten binnen een week een
vergadering met deregering te
vragen over het functioneren
van het GOA en dewaarde diede
regering aan het GOA hecht.

Voorts wordt deregering ver-
zocht onderhandelingen met de
betrokken vakbonden betreffen-
de de overeenkomst van Noord
en de wetvoor vrijwilligontslag.
De telex was getekend door de
voorzitter van GOA I.C. Martis.

Toekomstplannen nog onbekend

Wilhelminastadion
in handen overheid

ORANJESTAD — Voor no-
taris mr J.R. Croes heeft de
stichting Sportstadion Arubaafgelopen dinsdaghet Wilhel-
mina- stadion overgedragen
aan hetland Aruba.

De heer Adonis van Domein-
beheer tekende voor het landAruba. De stichting ontvangt
van de regering voor de over-
dracht van het stadion een sym-
bolisch bedrag van dertig mille.Wat de stichting met dit geld
gaat doen isnognietbekend, ver-
wachtwordt datdeAVB hiervan

een groot gedeelte zal krijgen
omdat uiteindelijk het initiatief
om destijds het stadion te bou-
wen en destichting op te richten
uit kringen van het AVB- be-
stuurkwam.

Hetisniet bekend wat derege-
ring met het stadion gaat doen.
Verwacht wordt wel dat het op-
genomen zal worden in deplan-
nen van deregeringom dediver-
se sport- faciliteitenop Aruba—die in een slechte onderhoud-
toestand verkeren — op te gaan
knappen.
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defensie met deneus op de teiten
had gedrukt.

De eerste tien minutenvfcn de
wedstrijd warenvoor deRussen,
die de indruk gavenniet met de-
zelfdetactiek tewillen spelenals
in de eerste wedstrijd tegen
Oranje. Mededoorhetontbreken
van de geschorste Kusnitzov
(twee maal geel) en de we-
tenschap dat de Nederlandse
ploeg voorbereid was op een ver-
dedigendRussisch elftal wilde,
de Sovjet- coach vriend en vijand
verrassen met een aanvallend
Russich team. Dat de mannen
uit de Sovjetunie kunnen aan-
vallen heeft de Italiaanse ploeg
bijvoorbeeld aan denlijve onder-
vonden toen zij in de halve eind-
strijd door de Russen werden
weggespeeld.

Na deeerste vijftien minuten
kreeg deploeg van Gullit steeds

meer vatop het spel. De druk op
hetRussische doelnam toe ener
werd in tegenstelling tot de
eerste wedstrijd meer over de
flanken gespeeld. Een
doorbraak van Ruud Gullit
noopte de Sovjet verdediging er-
toe aan de noodrem te trekken.
Devrijetrapp, netbuiten hetzes-
tien meter gebied, leverde zelf
niet veel op, maar de gevolgen
waren des te erger voor deRus-
sische ploeg.

Doelman Dasajev verwerkte
de goed genomen vrije trap van
de in Italiaanse dienst spelende
Gullit tot een hoekschop. De ge-
nomen hoekschop bereikte indi-
rekt het hoofd van Van Basten
die op zijn beurt het hoofd van
Gullitvond. De spits die in dit
toernooi nogniettot scoren geko-
men was gafDasajev het nakij-
ken. 1 - 0 en dat tevens de
ruststand.

De Russen drongen daarna
wel aan, maar misten behalve

Twee ongewijzigde ploegen
traden in de beslissende tweede
helftaanennaachtminuten spe-
len maakte Marco van Basten
met een schitterende volley, op
aangeven van VanTiggelen, zijn
vijfde doelpunt van dittoernooi.
Hij werd hiermee tevens topsco-
rer van deze EK.

STRAFSCHOP

Ehlvest - Andersson
zet voor zet

WILLEMSTAD- Vandaag
herdenkt de MAN de sterfdag
van mede- oprichter Willy Fran-
co. Franco stierfvorigjaargeheel
'onverwacht. Hijheeft veel voorde
Curagao samenleving betekent.
Ondermeer was Franco gedepu-
teerde.

Vanmorgen bezochten tal van
MAN- ledenhetgrafvan Franco
te Bottelier. Partijleider ir Don
Martina legde daar eenkrans.

Vanavond om acht uur wordt
Franco herdacht tijdens een
plechtigeH. Mis, in hetLandhuis
Morgenster gehouden.

Foto: een beeld van de
kranslegging hedenmorgen. Kranslegging op grafvan Willy Franco

wat geluk(schot op depaal) ook
het 'cadeautje' dat de Neder-
landse doelman Van Breukelen
voor hen in petto had. In enkele
van zijn zwakste momenten van
het toernooipresteerde deOran-
je- goalie het om tot twee maal
toe in defout te gaan. De eerste
maal bracht de paal redding en
naeengrove charge van dePSV-
er,mocht hijzelfzijn fouten weer
goed maken. De strafschop die
Sovjets vijfminuten nahet twee-
de Nederlandse doelpuntkregen
werd door Hans van Breukelen
gestoptzoals hij dat alleenkan.

Na deze tegenslag zakte de
Russiche ploeg als een kaarten-
huis inelkaaren gaven de Neder-
landers een voetbal- show. Leuk
voor de toeschouwers, de score
bleefwel beperkt tot 2 - 0. Als de
Nederlanders wat nauwkeuri-
ger met de kansen waren omge-
gaanhad de eindstandwelvierof
vijf doelpunten verschil aange-
wezen.

De Sovjets capituleerden en
ook de wissel van Passulko, die
tegen de leren scoorde, voor de
falende Protasov kon daar geen
verandering inbrengen.

De Oranje- ploeg is voor het
eerst Europees Kampioen en zal
zich nu moeten voorbereiden op
de Wereld Kampioenschappen
in 1990 die inItaliëgespeeld zul-
len worden.

WILLEMSTAD — Het Ne-
derlands elftalheeft vanmor-
genvoor deeerstemaal deEu-
ropese Kampioenschappen
op haar naam geschreven.
Dooreenklinkende 2 -0 over-
winning op het elftal van de
Sovjetunie won de Oranje-
ploeg niet alleen de finale
maarnam zij tevensrevanche
op denederlaag diezij van het
zelfde Sovjet- elftal, in hun
eerste treffen van dit toer-
nooi, moest incasseren. Mar-
co van Bastenbezegelde in de
tweede helft het lot van de
Russen met een fantastisch
doelpunt, nadat deNederlan-
ders indeeerste driekwartier
door een kopbal van Ruud
Gullit al op voorsprong wa-
ren gekomen. Doelman Hans
van Breukelenvan hetNeder-
landse elftal stopte een door
hemzelf veroorzaakte
strafschop en stelde aldus de
overwinningveilig.

De Nederlandse ploeg, die
voor deze gelegenheid helemaal
in het oranje was gestoken, be-
gon wat nerveus aan de finale
van het toernooi dat zij zo desa-
streus was begonnen. Geen won-
derwant deRussen hadden in-
middels al bewezen een niet te
onderschatten tegenstander
zijn. Ook al startten de Neder-
landers als favoriet, het was de
Sovietnloeg die de Nederlandse

WILLEMSTAD-De Cura-
caose mangrove-vegetatie op
het schiereiland van deCara-
casbaai dreigt verloren te
gaan, als de plannen van een
Canadese groep investeer-
ders om dit gebied voor toe-
ristische doeleinden te ont-
wikkelen, zullen doorgaan.
De mangroveplantenzijn niet
alleen de enige kustplanten
die hetgehele jaardoorgroen
zijn, ook dienthet ondiepe en
rustige zeewater, waarin de
mangrovewortels groeien,
als broedkamer voor een
groot aantalvissen enkoraal-
dieren. Bij vernietiging van
de mangrovebossen zal het
vissebestand dusdanigachte-
ruitgaan, dat ook de vissers
hiervan te lijden zullen heb-
ben. Dit stelt dr. W.L. Bak-

huis, voorzittervan deMilieu-
raad.

De Milieuraad heeft geconsta-
teerd dat de stijgende tendens
om steeds meer hotels langs de
kust te bouwen, een bedreiging
vormt voor de mangrovebossen.
Deze organisatiewil dan ook tij-
dig aan de bel trekken om te
voorkomen dat de ongeveer 150
hectare mangrove- vegetatie op
Curasaoopgeofferdwordtaan de
toeristische ontwikkeling, hoe
positief dezeverder ook is. Bak-
huis: "Op een schiereiland van
de Caracasbaai is een mooi aan-
eengesloten mangrovebos, wat
zeerzeker demoeite waard is om
te behouden. Een Canadese
groep investeerders wil dit ge-
bied opkopen, terwijl alleen het
begin van het schiereiland ge-
schikt is voor toeristische doe-
leinden. Hier moet een goed al-
ternatief vóór gevonden wor-
den", zo zei devoorzitter.

VISSERS
Mangrovebossen hebben een

belangrijke biologische functie
Bakhuis benadrukt het belanÜ
van de mangrove niet alleen ui'
het oogpunt van conservering
maar ook omdat de plaatsen
langs dekust waar deze planten!
groeien, een belangrijke broed-
kamer- functie hebben. "Vete
larven vanvissen,koraaldiereöJ
kreeften en krabben brengen
hun eerste levenstijd juisttussen
deze mangrove- planten doof'
Daar vinden ze niet alleen voed'
sel, maar ook beschutting tegen
iirooidieren, waartegenze invol'
e zee onbeschermd zijn. Zondef

de mangrovebossen, zal het vis*
sebestand dan ook aanzienlijk
achteruitgaan, waar de vissers
ook de gevolgen van zullen oD'
dervinden. Deze unieke, altijd
groene bossen, moeten dan ook
behouden blijven", aldus Bak-
huis.

twee smalle doorgangen nad
zee. Uitdieping en verbredin»
van dezekanalen leidt volgenj
Snedaker ertoe dat er meer zot
water naar dit binnenwate]
stroomt, wat niet alleen de w«i
terkwaliteit verbetert, maaroolj
demugervan weerhoudt tebrw
den in dit binnenwater. Eefl
schoner binnenwater vlak bil
een hotel is ook vanuit toerisj
tisch oogpunt zeker aan te bevej
len. Daarnaast heeft Snedakej
de status en de waarde Van <M
overige mangrovebossen opCuj
ra§ao geëvalueerden beheersopj
ties gegeven die zowel mogelijk
heden bieden voor toeristisch^
ontwikkeling als voor het b«"
houd van deze mangrovebossen'
Zijn conclusie is dat de conditiej
van de bossen tot nutoe goed ifti
De bevindingen van Snedakef,
zijnweergegeven in eenrapport
datmomenteel verwerkt word'
toteen eindrapport.

HOLIDAYBEACH
Vlak naasthet Holiday Beach

Hotel iseveneens een mangrove-
bos, waar zich veel watervogels
ophouden. Er was ooit sprake
van dat het hotel drastische
maatregelen zou nemen om de
mangrovete verwijderen, omdat
het stilstaande water veel mug-
gen- overlast zou geven. De Mi-lieuraadheefttoen onderleiding
van dr. Bakhuis een aantal men-
sen bij elkaar weten te krijgen,
die de uitvoer van de plannen
van het hotel hebben kunnen
voorkomen. Bakhuis zei dat hij
daartoe een Amerikaanse ex-
pert, prof Samuel C. Snedaker,
in dearm heeft genomen, die al-
ternatieve oplossingen voor de
bestrijdingvan demuggenplaag
heeft gevonden.

Het mangrove gebied bij dit
hotel is gelegen ineenhalf- inge-
sloten binnenwater met slechte

BELFORT—Dekorte par-
tij tussen Ehlvest en An-
dersson had het volgende zet-
tenverloop:

Wit:Ehlvest (Sov)
Zwart: Andersson (Zwe)

1. e2-e4 c7-c5
2. Pgl-fi e7-e6
3. d2-d4 csxd4
4. Pf3xd4 PbB-c6
5. Pbl-c3 a7-a6
6. Lfl-e2 DdB-c7
7. f2-f4 Pc3xd4
8. Ddlxd4 b7-b5
9. Lcl-e3 LcB-b7
10.0-0-0 TaB-c8
11. Tdl-d2 PgB-fB
12.Le2-f3 LÜB-e7
13. Thl-dl 0-0
14. e4-e5 Lb7xf3
15. g2xf3 b5-b4
16. esxf6 b4xc3
17.Td2-g2 Dc7-b7
18.Tg2-g7t KgB-h8
19.Tg7-gBt

Zwart geeft op.

FAVI is deinstelling diezichbezig houdt met de dienstver-
lening aan blinden en slechtzienden op Aruba.

FAVI stelt zich ten doel: de integratie van alle visueel ge-handicaptenin hetnormale maatschappelijke leven.
FAVI tracht dit doel te bereiken o.a. in programma's van:

maatschappelijkwerk;revalidatie; geïntegreerd on-
derwijs; groepswerk; sociale aktie; enz. "

FAVI roept sollicitanten op voor de
funktievan:

Itinerant teacher
Taakomschrijving:

Begeleiding van visueel gehandicaptekinderen, geïntegreerdin het
reguliere onderwijs.
Begeleiden van leerkrachten bij wievisueel gehandicapte kinderen
zijn geïntegreerd.

* Begeleiding van ouders van visueel gehandicaptekinderen.
* Voorbereiding en vervaardiging van aangepastleermateriaal.

De FAVI zoekt:
* Bij voorkeur: kleuterleidsterA+B met 880vakstudie of volledig be-voegd onderwijzer(es).

lemand die bereid is alles aan te lerenwat voor dezeboeiendetaak
nodig is.
lemand diebereid is buiten de gangbare schooltijden te werken en
soms zelfs buitenkantooruren.
lemand die goedkan funktioneren in een team van werk(st)ers van
verschillende disciplines.

* lemanddieóokgoedzelfstandig kan werkenen overzeergoedekon-
taktuele eigenschappenbeschikt.
lemand diezowel Papiaments, Nederlands alsEngels beheerst.

* lemand die de beschikking heeft over een eigen auto ten behoeve
van het werk.

De FAVI biedt:
Ëen prettige werksfeer waarindeeigen creativiteiten inventiviteittot
volle ontplooiingkunnen komen
Salariëring volgensoverheldsschalenen kilometervergoeding voor
gebruikvan eigen auto

De FAVI verzoekt: Pb
gegadigdenbinnen twee weken schriftelijk te solliciterenbij:

MevrouwGlendaKrozendijk,
Koördinatrice,FAVl,

FAVI AKTIVITEITENCENTRUM
Campanastraat 5

Tel.: 25 222
Gelieve bij Uw sollicitatie te vermelden: leeftijd, geslacht,rang, ervaring,
vorigewerkkring(en), reden van sollicitatie, referentie(s) onderbijvoeging
vanfotokopieën van diploma(s).

Ingezonden

Ambtenaren op Curasao
GrotekloofDukakis en Jackson

Democraten VS werken aan
partijprogramma-compromis

DENVER—De Democratische partij van deVerenigde Sta-ten wil ditweekeinde klaar komen met hetpartij-programma
op basis waarvan men de presidents- verkiezingen ingaat. In
het ter tafel liggende ontwerp wordt over intern betwiste pun-
ten in algemene termen gesproken. Duidelijk is wel dat men
huiverigstaattegenover deergconcrete standpuntenvan Jes-
se Jackson.De meningen tussen Michael Dukakis en Jacksonlopen erg uiteen. Jacksonheeft ondertussen een besluit geno-
men ten aanzien van een eventuele nominatie voor het vice-presidentschap. Voor die eer zal hij bedanken, zo meldde de
pers.

Aanhangers vanDukakis, diezeker is van denominatie tijdens de
Eartij- conventie in juli in Atlanta voor het presidentschap en aan-

angers van zijnbelangrijkste rivaal op dewegnaar dezenominatie,
dezwarte domineeJackson,zijn inDenver drukbezig methet opstel-
len van een partij- programma dat op departij- conventie moet wor-
denaanvaard. Indeontwerp-tekst wordtfellekritiek uitgeoefend op'
de "verdraagzaamheid" van de regering - Reagan tegen laakbare
praktijken zoalshet fraude- schandaal bijDefensie. Maarin het docu-
mentomzeilt men echter zorgvuldig onderwerpen als debetrekkin-
gen met Israel en het fiscale beleid, waarover veel onenigheid be-
staat.

penenmeenaar Curagaonemen.
Nu ben. ik door de inspecteur

dus gedwongen om al mijn
centjes, mijn deviezen enz. in te

Eakken en mee te nemen. Er
lijft dus geen cent op Curagao

over. Er wordt aan mij voor wat
betreft auto's niets meer ver-
diend.Ikbetaal geen extrabelas-
tingen meer, ik geef de dealer
geen inkomen, erwordt geen ex-
tra service meerverleend, deha-
ven arbeiders hebben minder te
doen en iedereen betaalt straks
een stukje minderbelasting.

M.a.w. dit kortzichtige en on-
begrijpelijk beleid van de inspec-
teur kost de Nederlandse Antil-
len, kost het volk wat het al zo
moeilijk heeft, extra geld. De in-
specteur wil het niet dus het ge-
beurt ook niet, of het nou goed
voorhet land is ofniet.

Ik hoop datvandaagofmorgen
men op Curagao ooit eens wak-
ker wordt en personen in
functies plaatst die daartoe niet
alleen de scholing hebben maar
ook devorming om te weten wat
zij met die scholingmoeten doen.
Men zit op Curagao met enkele
hoofden van diensten, die zon-
dermeer schade toebrengen aan
de lokale economie en de minis-
ters hebben hun handen over el-
kaar geslagen en durven zon
man kennelijk niet aan te
pakken.

Godzij met Curagao, wantver-
schillende ambtenaren zijn het
niet.

N.N.
Curagao

Naam en adres van de in-
zenderzijn bij deredactie van
de Amigoe bekend.

NASCHRIFTREDACTIE:

Ditweekeinde gaatmen delaatstehandleggen aan ditprogramma
en daarbij hoopt men dat hetniet totbotsingen komt tussen Dukakis
en Jackson.Hetzieternaar uit daterprogrammatisch gezientussen
beide Democratische politici een diepe kloof gaapt. De mensen-
rechten- activist Jacksonis op de conventiezeker van eenkwart van
de afgevaardigden. Hij wil dat de Democtaten zich uitspreken voor
een onafhankelijke Palestijnse staat, voor bevriezing van deDefen-
sie-uitgaven en voor belasting- verhogingen om het begrotings- te-
kort tebeperken en ookmoet debelofte worden vastgelegd dat deVS
nooitals eerstekernwapens zullen gebruiken.

Over dezepunten heeft Dukakis een fundamenteel andere opvat-
ting. Tot heden toe staat in het ontwerp voor hetpartij- programma
dathetDefensie- budgetevenwichtiger moet zijn maarer staat nietsindatlijkt opeenbevriezingvan deDefensie-uitgaven. Ookwordter
in opgeroepen tot het "handhaven van de bijzondere betrekkingen
metIsrael". Dukakis lietal weten dathij nooitakkoord zal gaan mei
een tekst waarin de Democraten zich uitspreken voor de stichting
van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Menverwacht dat deaanhangvan Jacksonzal proberen het prop-
ramma aangescherpt tekrijgen, maar het is niet duidelijk tot hoever
zij daarbijwillen gaan. Jacksonheeft gedreigddatdestrijd totaan de
conventiezal doorgaan als de partij eenprogramma opstelt dat hemniet bevalt.

PALESTIJNSE STAAT

MET ENIGE belangstelling
heb ik de diversepublicaties ge-
volgd verbandhoudende met de
Eroblemen die deheer Tiggelaar

eeft gehad met de inspecteur
van invoerrechten en accijnzen,
betreffende zijn auto.

Ik ben zeer geschrokken, ja,
zelfs geschokt van de uitlating
van deze inspecteur, dat betaal-
deinvoerrechten slechtskonden
worden teruggekregen als de
wagen naar een ander land dan
Nederland zou gaan.
Mijn vraag is: Wat heeft de in-
specteur ermee te maken naar
welk land deauto gaat?Hetkan
tochnietenige invloedhebbenop
onze lokale wetgeving ofeen au-
to nu naar China, Alaska, Ne-
derland of de maan gaat?

Is dit somseen vorm van ern-
stige discriminatie tegen deEu-
ropese Nederlander?

Ikvraag mijafof als dithet ge-
val is en deze inspecteur zo fel is
tegen Europese Nederlanders,
waaromhij ook nietfel ageertte-
gen de miljoenen die Curagao
vanuit Nederland, te weten uit
de zak van de Europese Neder-
landers, elk jaarontvangt en nu
weerwilontvangen. Ikvraag mij
af, hoe eenregering die toch ei-
genlijk altijd voor een groot ge-
deelte (uiteraard terecht) terug
wil vallen op Nederland, zich
kan permitteren een dergelijke
ambtenaar in dienstte houden.

Ikben voorenkelejarenopCu-
ragao werkzaamen doehiermijn
werk naar behoren. Ik vervul al
mijnplichten en heb plezier om
inditgastvrijenmooi landtemo-
gen wonen. Ik zou graag langer
willen blijven, maar helaas,
daarvoor krijg ik waarschijnlijk
geen nieuwkontrakt. Al dezere-
denen waarom ik als Europese

Nederlander niet langhiermag
blijven wonen aanvaard ik, res-
pecteer ik enkan ikbegrijpen.

Er zijn echter dingen die ik
nietkan begrijpen.

Ik heb getracht bij een lokale
garageeenauto tekopen en deze
belastingvrij te krijgen. Dit ge-
zien het feit dat ik binnen de
kortste tijd Curasao, helaas,
moet gaan verlaten. In elk land
terwereldkan ikeenautokopen,
daarop de verschuldigde belas-
tingenbetalen enbijhetoverleg-
genvan eenbewijs datdewagen
binnen enkele maanden geëx-
porteerd is, mijn belastinggel-
denterug krijgen.

Zeergroot wasmijn verbazing
toen ik van deze dealer vernam
dat dit nietkon. Op aandringen
mijnerzijds omhet toch teprobe-
ren, liet deze dealerweten dat de
inspectie der invoerrechten en
accijnzen dit heeft afgewezen in
het verleden omdat, en daarvan
liet hij mij brieven zien, de in-
spectievond datditnietin hetbe-
lang was van bevriende landen.

Mijn vraag: Wat heeft de in-
specteur ook in dit geval te ma-
ken met andere landen?

Als de inspecteur naar Neder-
land gaat, waar hij ongetwijfeld
al is geweest, struikelthij op het
momentdathij Schipholverlaat,
over duizenden belastingvrije
auto's die aan iedereen te koop
worden aangeboden. Ook aan de
Antilliaan die naar Curagao wil
komen. Waarom niet de Neder-
lander dieterugnaar Nederland
gaat?

Denkt de inspecteur nou
werkelijk dat in Nederland men
zegt "Nee, wij doen geen zaken
want dat vinden ze op Curagao
niet leuk?". Erzijn genoeg men-
sen die op deze wijzeeenautoko-
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Oranje in voetbal-show
naar Europese titel: 2-0

Van Basten, Gullit, Vanßreukelen
schitteren in fantastische happening

WILLEMSTAD - Minister
vanArbeid en Sociale Zaken drs
Stanley Inderson heeft gistera-
vondeen toespraakgehouden ter

afsluiting van een congres van de
vakbonden CFW, CBV en IRO
FIET. Het congres werd deze
week in het SSK- gebouw ge-
houden.

Foto: minister Inderson darm
de Surinaamse vakbondsleiden
Henk Olfers voor diens bijdrag\
aan het congres.

Milieuraad vecht voor
behoud mangrovebossen



"VERDIEN UW VAKANTIE TERUG"
Breng Uwfilmrolletje bij:
f=LJUIJiTH=ÊG_=&L.F*_Z.t=I

"Boogjes" Punda óf

samsam
Curasao Salinja

en U maaktkans
■t'M'Mfi lM"i>iifi^iiHHH H'Ü>'IIH II

1500 guldeir
iéiiÉiihÉÉitnÉiÉin>iÉii nu in i iniiiii

te winnen
Gooi Uw onvangststrookje in de daar-
voor bestemde bus en U doet mee.
f=UJllÊmf=9Gi=PRINT
Wij drukken af op FUJIpapier voorhet
beste resultaat.
U ziet het direct!

(Trekking eind augustus 1988)

... v.1.n.r.: Rensenbrink, Schrij-
vers, Keizer, Suurbier, Krol, Is-
rael, Jongbloed, Treytel, Nees-
keris, De Jong, Geels, (midden):
W. v.d. Kerkhof, Haan, Cruijff,
Strik, Rep, Rijsbergen, Jansen,
(onder): v. Hanegem, Fahrdonc,
Michels,R. v.d. Kerkhof, Vos, v.
lersel (de omcirkeldefigurenzijn
volgens Rep de 'boeven' uit het

WK-team van toen) ...

ren meetrokken. Nu heb je
eenheel jongelftal.Mührenis
wel wat ouder, maar dat is
nou juist geen vechter. In '74
washetspeloptechniek geba-
seerd. Jehad zeven, acht goe-
de spelers en vier harde wer-
kers. Nu is het net andersom.
Hetvoetbal isonbesuisder ge-
worden. Er wordt nu meer ge-
schopt naar de achilles-
pezen."

WILLEMSTAD — De uit-
slag van devierde ronde van
het Asiento-dames vakantie-
bridgetoernooi is alsvolgt:

1. Bochove - Valkenberg:
62,30%; 2. Hansen - Van Hene-
gouwen: 58,33%; 3. Boer - Van
Vliet: 55,95%; 4. Echtpaar Van
Meijeren: 54,76%; 5. Van
Werkhoven- Goudberg:53,97%;
6. Senior - Van der Plank:
53,17%; 7. Darianani: 51,98%.

De overige zeven paren scoor-
den onder het gemiddelde van
50%.

Bridge-uitslagen
Asiento-dames

In de B-klasse gaat Klok nu
aan de leiding met 7 uit 9. Ko-
mende maandag wordt hij van
die(tijdelijke) plaats verdreven.
Dan spelen Blanken en Thomas
hun afgebroken partij uit.Beide
heren volgen de leider met een
scorevan 6,5 uit8en staan daar-
meegedeeld opdetweedeplaats.
Richardsons greep naar de top-
positie via het duel tegen Tho-
mas, mislukte. De afgebroken
partij tussen die twee werd doorRichardson zonderverder te spe-
len alsnog gewonnen gegeven.

klasse, Houtman, won in een
korte partij van Zalm. 'Remise-
koning" Jacques Bet stapte van
zijn ongewilde principes af en
verraste vriend en vijand door
zijnpartij tegenRoose tewinnen!

IndeA-klasse leidtSmith met
8,5uit 10, gevolgd doorHoutman
met 7 uit10en Wagenaarmet6,5
uit 10.

Opgaande lijnDe Koning/ABN
Jong Colombia met 0-2 ten
onder tegen Jandoret-elf

Hier wordt ook weer ge-
rust, gegeten en gedronken.

Vervolgens weervia de Go-
sieweg en de Schottegatweg
weernaar hetvertrekpunt

Daar wordt gerust. Men
krijgt eriets te etenente drin-
ken. Daarna gaat men dan
weer verder via de Amandel-
weg, Dr. Maalweg, de Schot-
tegatweg Oost en de Sta.Ro-
saweg naar de Schout bij
Nacht Doormanweg door
naar het S.D.K.

WILLEMSTAD- Op 3 juli
organissert Komishon Hu-
bentut M.A.N, een grote
fietstoertocht, welke 's mor-
gens om07.00 uur startbij het
M.A.N.-centrum Landhuis
Morgenster.

De stoet wordt vooraf ge-
gaan doorDJ Morganen ein-digt by het vertrekpunt. De
kosten voor deze fietstoer-
tocht zyn tien gulden. Groe-
penvantienofmeerpersonen
kunnen een gereduceerde
prijs krijgen. Inschrijven in
Landhuis Morgenster.

Voor het inschrijfgeld ont-
vangt men een T-shirt, men is
verzekerd tegen eventuele
ongevallen en menkrijgt iets
te eten en te drinken.

Deroute isingrote hjnenalsvolgt: Vanaf het Landhuis
Morgenster via de Schotte-
gatweg West, naar deRoode-
weg en de Breedestraat (O),
over de Enunabrug, naar de
Penstraat en verder naar het
Seaquarium.

Fietstoertocht
zondag 3 juli

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL

Rinus Israel, in '74 wis-
selspeler en totvoor kort trai-
ner bij Feijenoord, heeft kri-
tiek op Michels als het gaat
om depositie van aanvoerder
Ruud Gullit, die soms op
rechts moet acteren. "Ge-
beurt dat", aldus de Amster-
dammer, "dan is er naar mijn
idee iets niet in orde met het
elftal. Want Gullit behoort
een vrije rol te hebben."

Van Hanegem stoort zich
zeer aan hetfeit, dat insiders
Gullit vinden tegenvallen.
"Ik denk dathij het heel goed
doet", verduidelijkt de ex-
-middenvelder. "De mensen
hebben een verkeerd beeld
van zijn spel. Ze vergelijken
hem met een Cruijff en een
Platini, maar Gullit is een
heel ander type. Juist met
zon iemand in de ploeg kan
een team goed functioneren.
Maar de supporters ver-
wachten dathij alles doet: hij
moet de ballen niet alleen
slim aangeven, maar ze ook
nog zelfin het doel schieten."

Rep deelt de lofover Gullit
niet. De Noordhollander is
weliswaar zeer onder de in-
druk van Gullits optreden in
de afgelopen Italiaanse com-
petitie, maar inzijnogen stelt
de show van de man met het
rasta-kapsel in West-
Duitslandhevig teleur.

OVERGULLIT

De Jong Colombianen speel-
denzonderfuten lekenzelfs niet
geïnteresseerd in depunten. Het
feit datDeKoning inde23stemi-
nuut aan de leiding kwam was
helemaal geen prikkel voor hen
om de zaken serieuzer aan te
pakken en toen het in de 22ste
minuut van de tweede helft 2-0
werd bleken zij te gauw bereid
tot overgave. Eenvolkomen ver-
diendezege dusvoor DeKoning.

uitgang in zijn spel, lag het ge-
heim van het succes van De Ko-
ning van gisteravond in een
enorme dosiswilskrachtvan alle
elf spelers. Negentig minuten
lang werdmetvolle overgave ge-
speeld waardoor het conditio-
neel tegenvallende Jong Colom-
bia geen moment dekans kreeg
om vat op het spel te krijgen.
Praktisch alle duelsom hetbezit
van debal werd doorDeKoning-
spelers gewonnen.

WILLEMSTAD — Hekkes-
luiter De Koning/ABN heeft
gisteravond de eerder ge-
constateerde opgaande lijnin
zijn spel met een concrete
daad gestaafd. Driehonderd
toeschouwers warener getui-
ge van hoe het streekgenoot
JongColombia/Winkel & Zo-
nen in de derby van Boca-
Jandoret beide winstpunten
ontfutselde met een overwin-
ningvan 2-0.

Ofschoon de Jandoret-ploeg
doorhetfeitdathetéénwedstrijd
meer heeft gespeeld en boven-
dien een ongunstiger doelsaldo
heeft nog steeds genoegen moet
nemen met de laatste plaats,
geeft deoverwinning in ieder ge-
val uitzicht op succes in haar
strevenomlos tekomen van deze
plaats. Men heeft nu in ieder ge-
val evenveel winstpunten als Si-
thoc / Hubo terwijl de
achterstand op Jong Colombia
dat de zevende plaats inneemt,
slechts 1 punt bedraagt.

Behalve een duidelijke voor-

WILLEMSTAD —De
hardheid inhetspel van de
Sovjetunie en het ontbre-ken daarvan in het Neder-,
Jands team, is tijdens het
EK meermalen een punt
van discussie geweest.

Begrijpelijk.
Als we het huidige Ne-

derlandse team vergelij-
ken met deploeg diein 1974
in West-Duitsland speelde
niet Johan Cruijff als de
grote vedette, dan is dit
Oranje als lieverdjes te be-
stempelen. De ploeg van
1974 bevatte 'halve moor-
denaars.

Dat is onder andere de me-
ting van Johnny Rep in een
artikel in het NRC - Han-
delsblad. "Er zitten gewoon
geen gangsters meertussen",
aldusRep, in 1974bij hetWK
als 'broekje' spelend in de
rechterspits, over deformatievan bondscoach Rinus Mi-
chels. "Destijds haddenwe die
boeven volop: Van Hanegem,
Neeskens, Suurbier,Krol en
Rijsbergen, allemaal halve
Moordenaars."

Van Hanegem is ook van
Mening dat Oranjenietagres-
sief genoeg is geweest. Hij
vindt dathet voetbal inhet al-
gemeen 'gemoedelijker' is ge-
worden.

"Als wij een paar keer een
klap hadden gehad", vervolgt
'DeKromme', "danpakten we
zein bepaalde situatiesterug.Dat moet natuurlijk niet het
uitgangspunt zijn, maar als
hetnodig is moetje het wel inde bagage hebben. In het
Duitse elftal heb ik me geër-
gerd aan twee van diekleine
yentjes. Thon en nog één. Ze
haakten van die irritante
overtredingen als trekken enPlukken. Vroegerwerder dan
teruggeïrriteerd, tegenwoor-
dig zie jedat veel minder. Nu
*il ik niet propageren dat je
jedereenonderste boven moet
j^gelen, maar het moet er
"^ninzitten. Dat is ietswatje
?ietkunt aanleren. Hetziter-
Mofniet."

De thans 50-jarige 'Mister
pjax', Sjaak Swart, mist in
franje de steun van oudere,
geroutineerderecollega's. "In
1974 had jeeen ploeg met ge-
routineerde spelers die voor-
gingenin de strijden de jonge-

Rep meent dat Gullit-in-
deze-vorm niet goed gehoeg
was geweest voor een plaats
in hetnationaleelftalvan '74.
"Misschien kan een hapto-
noom als Ted Troost iets voor
hem doen. Ik weet niet wat
zon man precies kan. Ik heb
er geen ervaring mee, maar
van mij mogen voetballers
hem opzoeken als hun dat
nuttiglijkt."

HAPTONOOM

Terwijl De Koning zijn eerste
seizoen-overwinningviert, moet
Jong Colombia de klap van de
eerste nederlaag verwerken. De
Bocaploeg had tot gisteravond
drie puntendelingen op zijn
naam staan en was dus in feite
ongeslagen. Door het verliesheeft het, voorlopig althans, de
aansluiting met de kopgroep
verloren.

In de eerste divisie verstevig-
deEleven Brothers gisteravond
zijn positie alskoploper met een
3-0 overwinning op Indekor. Bij
rust stondhetreeds voormet 1-0.Eleven Brothers heeft thans 7
punten uit 4wedstrijden met een
doelsaldo van 10-3.

Morgen wordt de klassieker
SUBT/Fatum— JongHolland/
Kodela verspeeld. SUBT is zoals
bekend ongeslagenkoploper van
de eredivisie terwijl JongColom-
bia momenteel de derde positie
inneemt. Indeeerste divisie ont*
moeten Vasco da Gama en Hu-
bentut Westpunt elkaar.

doelpunt had wel voorkomen
kunnen worden door Juliana
wanthet schotkwam vaneen af-
stand van 50 meter. Uiteen vrije
trap in de middencirkel loste
Randell Constancia een verras-
sings- schot dat over het hoofd
van de onthutste keeper in het
net viel.

Raadgevingen van een
haptonoom of psycholoog
kunnen volgens Swart op
sommige spelers een gunstig
effect hebben, "hoewel ik de
indruk heb dat er over zon
hulpverlener vooral gein
wordt gemaakt."

Ook Swart meent dat de
huidigegeneratievoetballers
minderdan dievan vroeger is
opgewassen tegen tegenval-
lers. "Als jetegen ze moppert
zijn ze sneller aangeslagen.
Ze zijn ook vlotter uit hun
doen wanneer er iets nega-
tiefs over hen in de krant
staat. Ik denk dat de spelers
van nu wat meer verwend
worden en het makkelijker
hebben dan wij in onze tijd.
Als ik vroeger naar de trai-
ningging,nam ik een tasmet
voetbalspullen mee en 's
avonds gingen die in de was.
Nu ligt alles voorze klaar. Ze
krijgen ook veel meerbetaald
en hoeven niet meerecht voor
depremies teknokken."

En Israel: "Ik zou geen be-
hoefte hebben aan zon man
om me op te peppen. Maar
mogelijk leert hij jegoed ont-
spannen. Overigens, ik erger
me zeer aan de verhalen van
de spelers die zich in West-
Duitsland vervelen. Hettoer-
nooi duurttweeweken. Laten
ze een voorbeeld nemen aan
profwielrenners. Die zijn het
hele jaarvan huis."

Van de Kerkhof sluit zich
bij die woorden aan, terwijl
Van Hanegem zegt weinig te
zien in de hulp van Troost:
"Als je voor het Nederlands
elftal wordt gekozen, bete-
kent dat dat je een van de
beteren bent. Dan moet je
over zoveel vertrouwen be-
schikken, dat jejeeigen pro-
blemenkunt oplossen. Daar
moetje geen hulp voor nodig
hebben."

KANSLOOS
De treffers werden gemaakt

door Lionel Brion en Randell
Constancia. Brion scoorde in de
23ste minuut van de wedstrijd
uit een strafschop na een over-
tredingvan Armand Martinate-
gen Cedric Martinez. Debutant
SherwinJulianadie gisteravond
onder de lat stond voor JongCo-
lombiawaskansloos. Hettweede

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uurtot na02.00uur;zondag vanaf13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAr^n
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20 00 uur gele-genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en-trainingvoor deieuadvanaf 7
tot 23 jaar. '^
BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Wild Cats/Banco di Caribe vs StaRosa Indians/Complan - SentroDeportivo
Kórsou.
(Senior League)
20.00 uur Zwitsalvs Muebles Kennedy - Cu-ragao Little League Ballpark te Suffisant.
ZONDAU
VOETBAL
(Independiente)
vanaf 10.00uur wedstrijden - Porta Blanku-
terrein.
(FederashonFutbolKörsou)
tweedeen derde divisie
10.00 uur Terra Corra vs SV Montagne
Abou;
12.00 uur UD Desa vs Eagle Liverpool;14.00uur SVThorenquest -C-Buena Vista;
16.00 uur CH Mahuma vs SV Atomic - Ma-
huma-veld.
eerste divisie
16.00 uur Vasco da Gama vs Hubentut
Westpunt;
eredivisie
18.00 uur SUBT vs Jong Holland - Stadion
DrAntoineMaduro.

WILLEMSTAD— Club Hi-
picoCurasao heeft inhetwee-
keinde van 17,18 én 19 juni
haarclubkampioenschappen
georganiseerd.

In de L-dressuur werd Pia
Krijen met haar paard Zela Z
(van Stal Zeeland) kampioen.
Hetpaard is pas op Curagao ge-
arriveerd.

Indra Horsford won de
springshow, welke op zaterdag-
middag werd gehouden. Zij
sprong met haar paard Railway
na een vergeefse poging bij de
tweede sprong over 1,45meter.

De zondagmorgen gehouden
show van pasofino-paarden vielgoedin desmaakbijhetdezedriedagen goed opgekomen publiek.
Er werd een deskundige toe-lichting bij deze demonstratie
gegeven door de heer Booi.

NEW YORK -De uitslagen
van de vrijdag gespeelde wed-strijden in dehoogsteklasse van
de Amerikaanse honkbal- com-
petitie zijn:

Clubkampioenschappen
Club Hipico Curasao

SOFTBALL
(Liga UniTur)
10.00uur Warda 'D' vs IslaRangers;
12.00uur Family vs Citco;
14.00 uur Teremoto/MCB vs Gasora Gi-
ants;
16.00uur Bow di Palu vs Sure Lottery HS-Sta Maria Ballpark.

...BILLYMARTIN: voor de zo-
veelste keer ontslagen als mana-
gerbij deNew York Yankees...

Cleveland Indians — New
York Yankees 7-5, Baltimore
Orioles — Boston Red Sox 6-2,
TorontoBlue Jays— Detroit Ti-
gers 6-3, Texas Rangers—Chi-
cago White Sox 5-2, Seattle Ma-
riners —Kansas CityRoyals7-0,
Milwaukee Brewers — Califor-
niaAngels5-4, MinnesotaTwins
—OaklandA's 11-5.
NATIONALLEAGUE:

New York Mets — Chicago
Cubs 8-3, Pittsburgh Pirates —Montreal Expos 5-3,LosAngeles
Dodgers —Cincinnati Reds 5-3,
AtlantaBraves— SanDiego Pa-
dres4-3,PhiladelphiaPhillies—
St. Louis Cardinales 7-6, San
Francisco Giants — Houston
Astros 11-0.

AMERICANLEAGUE:

NEW YORK—BUIy Martin,
demeest omstreden manager
in hetAmerikaanse baseball,
is voor de zoveelste keer ont-
slagen door de meest gere-
nommeerde baseball-firma,
deNewYorkYankees.

Eigenaar George Steinbren-
nerschoofMartin, die sinds 1975
vijfkeer alstechnisch leider van
het miljoenenbedrijf werd aan-
genomen,terzijdeomdat deYan-
kees deze week de eerste plaats
in de oostelijke divisie van de
American League verspeelden
aan deDetroit Tigers.

Martin, die een keer zelfont-
slag nam, wordtvervangen door
Lou Pinella, die in 1986 en 1987
die functie ook al vervulde, en
door Steinbrenner naar een
hogere functie alsgeneral mana-
ger werd weggepromoveerd ten
gunste vanMartin.

Martin pleegt het bont te ma-
ken, Zijn temperamentvol optre-
den-zowel in alsbuiten destadi-
ons - is spreekwoordelijk. Deze
maand werd hii nog voor drie
wedstrijden geschorstvoor onbe-
tamelijk gedrag jegens
scheidsrechter Dale Scott. Vori-
ge maand raakte hij gewond tij-
denseen gevecht in een topless-
bar in Texas.

Tallozekeren was devroegere
korte stop van de Yankees be-
trokken bij dergelijke inciden-

Lou Pinella weer manager

Billy Martin ontslagen
als manager van Yankees

ten. In 1977 leidde Martin de
Yankees naar de eerste zege in
deWorld Series sinds 15 jaar.

Door blessuresvan sterspelers
alsDon Mattingly, Rickey Hen-
derson en Willy Randolph ble-
ven de prestaties van de laatste
weken onder Steinbrenners
hooggestelde verwachtingen.
Daarnaast was er scherpe kri j
tiek op het functioneren van de
werpersstaf. Van de laatste ne^

fenwedstrijden wonnen deYan-
eeser slechts twee.

.BELFORT — Jaan Ehlvest~eft verrassend de leiding
!*öomen in hetwereldbeker-

inBelfort. De
lj?rige grootmeester uit

-^binversloeg in de achtsteH°ö<ie de Zweed UlfAn-
rj^son in negentien zetten,
p^dat wereldkampioenKas-
tijd °V teëen Hjartarsson in

J^öood een huizenhoge ge-
positie hetglippen en

jOest berusten in remise,
voLam **eEstlandereenhalfje

faf' est heeft een bescheidenwmg van 2585. Op basis daar-
-BcoL moet hiJinBelfort 6,5 punt
5j ,*en. Na acht ronden heeft hij
ovp Pllll**ll- Het gevolg van vierjj^r^inningenen vier itmises.
i Jonge grootmeester uit de ge-

vanKeres brak in de
rjf/J^kwereld pas vorig jaar
ir?n 1982werd hiJweliswaar
Jeu jtronin&en Europees
de amPi°en, maar hij gafer
CL^°°rkeur aan zijn studie psy--2: r°gie te voltooien alvorens/c« beroepsmatig op schakenAfleggen.
het aar gleden werd hij in
o£1,1 deRussische titel derde. Op

SCHIETEN
SchietclubSWßO
09.00 uur wedstrijden op het onderdeel
luchtdrukgeweer - Schietbaan SWRC te
Suffisant.

*****MUNCHEN- Hans Ban-
gertertreedt af.

De Westduitser is al29jaarse-
cretaris-generaal van de Euro-
pese voetbalunie. De beslissing
werd genomen op een bijeen-
komst van de Uefa in München.

Op die vergaderingwerd Ger-hard Aigner, ook een Westduit-
ser, tot zwi opvolger benoemd.
De wissePgaat volgend jaar in.
De 45-jarige Aigner bekleedde
tot dusverre meerdere functies
binnen de Uefa en was de laatste
jaren naaste medewerker van
Bangerter. Hij is oud-
scheidsrechter.

basis daarvan werd hij in 1987
uitgezonden naar het interzone-
toernooi in de Joegoslavische
plaats Szirak, dathij won. Daar-
doorplaatste hijzich voor dekan-
didaten-matchesin het Canade-
se St. John, waar hij verloor van
zijn landgenoot Joesoepov.

SENSATIE
In Belfort isEhlvest de sensa-

tie van hettoernooi.
In deachtsteronde profiteerde

hij van een blunder van An-
dersson. De verdedi-
gingskunstenaar uit Zweden
haalde devolgordevan twee zet-
ten (Lxf3 en b4) door elkaar en
werd gedwongenna 19zetten op
te geven.

Kasparov drukte de IJslander
Hjartarsson langzaam maar ze-
ker vanhetbord,maar deed in de
tijdnoodfase minder geslaagde
zetten, waardoor de IJslander
meteeuwig schaakkon ontsnap-
pen.Karpov versloeg Beljavski
op zijn bekende sluip-door-
kruip-door methode en Short
brak af tegen Ljubojevic met
tweepionnen meer.Spasskiging
na een halfuur tennissen (remi-
se tegen Sokolov), Ribli volgde
een kwartier later en Jan Tim-

man knoopte met zwart in een
Nimzo-Indiër de Cubaan Nogu-
eiras elegant op.

De Amsterdammer, die in de
ochtenduren zijn afgebroken
partij tegen Joesoepov ondanks
een pion meerremise gaf, speel-
dezeer agressiefen nauwkeurig.
Nogueiras verdedigde zich lang
goed, maar moest zich deson-
danksovergeven. Door zijntwee-
de ovewinning verliet Timman
de laatsteplaats.

STAND
De standna achtronden:

1. Ehlvest (Sov): 6; 2. Kasparov
(Soy): 5,5; 3. Karpov (Soy): 5; 4.
Sokolov (Soy), Spasski (Fra),
Hübner (WD1): 4,5; 7. Ribli
(Hon): 4; 8. Ljubojevic (Joe): 3,5
en 1 afg.; 9. Joesoepov (Sov),
Speelman (GBR), Andersson
(Zwe), Beljavski (Sov): 3,5; 13.
Short(GBR): 3en 1afg.; 14.Tim-
man (Ned), Hjartarsson (IJs): 3;
16. Nogueiras(Cub): 2,5.

CAIRO—Bij debrandinhetkloos-
ter inEgypte zijn 47 doden gevallen,
voornamelijk kinderen en veertien
zwaargewonden. Er bevonden zich
binnen de muren 5000 pelgrims. De
brandwashetgevolgvan hetontplof-
fen van gasflessen.
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De elfvan nu zijn lieverdjes
'Het Oranje van 1974bevatte
een aantal halve moordenaars'

Clubkampioenschap schaken 'Curagao'

Remise-koning Bet
verrast met winst
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Estlander verrassend aan leiding
Jaan Ehlvest sensatie van
Wereldbeker-schaaktoernooi

WILLEMSTAD—Hetclub-
kampioenschap van schaak-
vereniging Curgao nadert
haar eindfase. In deA-klasse
gaat Antilliaans kampioen
Smithaan de leiding. In de B-
klasse heeftKlok de leiding
genomen.Hij won deafgebro-
ken partij tegen Vuurmans.

Het duel tussen Zonenschain
enVan Loon, beiden middenmo-
ters indeA-klasse,wasfel. Beide
herenkwamen niet door eikaars
defensie heen. Het leidde tot re-
mise. Alex Roose won met zeer
aanvallend spel van Ed de Ca-
stro. Nummer twee in de A-



AMIGOE

WILLEMSTAD-Gistermid-
dag vond de viering plaats van
hetfeit dat het hoogste punt van
het inaanbouwzijndeLionsDive
Hotel werd bereikt. Voor heteerst
sedert vijftien jaarzal weer een
nieuw hotel van 72kamers aan de
Curagaose hotels worden toege-

voegd. Het initiatief voor dit ho-
telproject is afkomstig van deLi-
ons Club Curagao. De aannemer
isBetonbouw dieop Curagao een
nieuwe, snelle bouwmethode,
namelijk gietbouw, introduceer-
de. De architect is NorbertBroos
van Architecten- en Inge-

nieursbureaußroos van Werkho-
ven. Het project zal volgens de
planning voor de aanvang van
het toeristenseizoen in december
opgeleverd worden.

Foto: vlnr. ir J.Klèyn (direc-
teur Betonbouw),H. Schutte (Li-
ons Club), N.Broos (architecht),
Koki van Eps (Lions Club).

WILLEMSTAD-Gistermid-
dag werd bij hetPrincess Beach
Hotel op hetzelfde tijdstip dat bij
hetLions Duikhotel het bereiken
van het hoogste punt gevierd
werd, spantenbier geschonken.
Dit ter viering van hetfeit dat de
nok van de 65 kamers tellende
Flamingo Wing bere:ht is. Als
symbool hiervan maakte direc-
teur Theo van Bergen van het
bouwbedrijfABC Construction
devlagop hethoogstepunt van de
Flamingo Wing nat metbier. De
nieuwevleugel iseen exacte kopie
van dereeds eerder voltooide Pe-
lican Wing.

NEW DELHI — De regerende
Congress I partij van Gandhi leedhij
de tussentijdse verkiezingen welis-
waar een zware nederlaag maar dit
wil volgens waarnemers niet zeggen
datdaarmee deoppositiezeker isvan
een zege bij deparlements- stembus.
Over plannen voor eventueel ver-
vroegde verkiezingen wordt niet
meer gesproken na de nederlaag.

Foto: Directeur Van Bergen
gooit in aanwezigheid van de

STICHTING FILMTEAM
zoekt voor haar productieteam uit Nederland (6 personen) in de
maand augustus 1988

GROOT HUIS TE HUUR
gemeubileerd, slaapkamersmet airco, telefoon.

Filmteam maakt in augustus deopnamenvoor de
CURACAO PROMOTIEMOVIEI9BB

Aanbiedingen 79824
\ I_ /

G.&V. CARIBBEAN CARGO
SERVICES N.V.

een lokaalgevestigd bedrijf inde scheepvaarten transport-
sector zoekt ter uitbreiding van haar huidige bezetting
een:

ADMINISTRATIEVE
KRACHT

Deze moet in staat zijn om met grote matevan zelfstandig-
heid vrachten inte klaren en verder administratief afte han-
delen.

Verlangd worden:
* opleidingop HAVO niveau
* typediploma
* gedegen kennis van de Engelse, Spaanse en Ne-

u6rldnds6 \Qc\\
* minimaal 3 jaarervaringop het gebiedvan Inklaren

en vrachtafhandeling.
Geboden wordt: ,„ ,een prettigewerkkring meteen salariëring welke In

overeenstemming is met debelangrijkheid van bo-
venvermelde functie.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een re-
cente pasfoto, te richten aan de directievan

G& V Caribbean Cargo Services N.V.
P.O. Box 442

Strikte geheimhoudingverzekerd.
(B,^a^,l^n_mm_________________m___m m^mhmm_\

AMSTERDAM —De koers van de
VS- dollarsteegvrijdag nog ietsver-
der,vooral doordatde indrukbestaat
datdegroteindustrie-landenweinig
moeite hebben met een wat hogere
koers. De slotkoer,s in Amsterdam

was 2,0315 gulden, bijna 2 et meer
dandonderdag.De Dow Jones index
in Wall Street daalde weer iets,met
5,33punten tot 2.142,96. Over de he-
le week was er een winst van 39
punten.

— ,

yK 1

Heeft Uw zoon / dochterproblemen om zich te con-
centreren?
WUt U dathij/zij een betere studieaanpak aanleert?
Stichting E.D.U.R.E JLorganiseert gedurende deva-
kantietijd twee cursussen:- effectief leren studeren.- beter leren concentreren.
Voor meer informatie over decursussen, gelieve te
bellen: tel. 672268.

V J

Openbare Verkoop
Op dinsdag 26 juli 1988 desvoormiddags om 10uurzal ten
kantore aan de Polarisweg 31 -33 alhierten overstaan van
een van de notarissen ofdiens plaatsvervanger van het
kantoor Palm & Senior in het openbaar worden verkocht
krachtens Rechterlijk bevel:

eenperceel grondgelegen opCuracaoop "MUN-
DO NOBO", ter grootte van 100m2, nader om-
schreven inrooibrief nummer87van 30 juni1926,
met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
W. Kerckerinckstraat 10.

Het onroerend goed is verhuurd.
Deveilingvoorwaarden liggen terinzage opvoormeld nota-
riskanoor vanaf 8 dagen vóór de veiling en houden onder
meer indatiedere bieder gehouden isterstond eenbankga-
rantie of anderevorm van zekerheidte stellen totnakoming
van zijn bod en debijkomende kosten.

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

■
«anl II lICK caribe nv

Ten behoeve van onze afdeling Automatisering zoeken wij kontakt met een

SYSTEEMANALIST/PROGRAMMEUR M/V
Hij/zij moet in staat zijn samen te werken met medewerkers van verschillende niveaux en
disciplines, waarbij het accent ligt op het analyserend aspekt van de funktie.
Uiteraard dient hij/zij te beschikken over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkings-
vaardigheden.
Onze gedachten gaan daarom uit naar een kracht die in het bezit is van tenminste een
HAVO-diploma met wiskunde, maximaal 5 jaarprogrammeer-ervaring heeft in RPG. II en
flexibel is ten aanzien van het maken van dienstreizen.
Tevens verwachten wij dat hij/zij (deel) systemen zelfstandig kan ontwerpen, testen en
implementeren.

Indien U interesse heeftvoor dezefunktie, kunt U Uwsollicitatie richten aan afdeling Perso-
neelszaken.
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selektieprocedure.

Eilandgebied Curasao
Inschrijving van kursisten voor de eilandelijke
leergang
"HET CURA^AOS AVONDLYCEUM"

(opleiding Havo-boyenbouw)
Gegadigden kunnen zich inschrijven van 4t/m 8
juli 1988van 18.00-21.00uurophet PeterStuyve-
sant College.
Gelievebij de inschrijving over te leggen:— stortingsbewijs van f. 30,— op giro 19.11.40

t.a.v. het Curacaos Avondlyceum— cijferlijst van Mavo-4 waaruit blijkt dat dekan-
didaat geslaagd is (N.B. géén Mavo-3)— één pasfoto

N.B. Geen inschrijving op eerste schooldag.

Het Hoofd van de
Dienst Onderwijs,
H.A.JOURDAIN

TEROVERNAME
voor diegene die over ondernemersgeest enenthousiasme beschikt

HORECA BEDRIJF
met vele mogelijkhedenzowel in hetRestaurant
als buitengebeuren.

Serieuze gegadigdennemen contactopvia nr. 27
aan het buro van ditblad. Curasao.

MAX is back!
MJ MAKFACTOR■makes its Curagao comeback!

IMF I^. \ Come join us when

J^ the MAX FACTOR

W ____W_\ demonstrates the
new line of make up!

MISS DIANA BILLUPS WILL GIVE FREE DEMONSTRATIONS AND ADVICE AT THESE LOCATIONS:
MONDAY 27/6: BOTICABANDA ARIBA 9.00-12.30 WEDNESDAY29/6 :CASA COHEN 9-12.30/2.30-6

BOTICA BRIEVENGAT t 2.00- 6.00 THURSDAY 3O/6 : ZUIKERTUINTJE 9-12.30/3-6.30
TUESDAY 2B/6: ALEX 9-12.30/2.30-6 FRIDAY 1/7: CENTRUM SUPERMARKET 9 - 12.30 /3- 6.30

distributor: BREMAR AGENCIES
George Maduro 4, Tel: 370673/ 76570
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werknemers en genodigden bier
naar de vlag.



... Louis Mambre spreekt een
dankwoord uit...

...deGepensioneerden tijdens het
ontbijt...

WILLEMSTAD -Onlangs,
heeft deKAE N.V. traditiege-,
trouw een "Dag voor Gepensio-.
neerden" gehouden voor haar ex
werknemers. Deze dag werd be-
gonnen meteenontbijt inhetRe-
creatie en Sportcentrum van de
KAE, waar de gepensioneerden
vergezeld door de echtgenotes.'
door de algemeen directeurvan'
deKAE werden ontvangen.

De activiteiten, van deze dag j
liepen afbij Landhuis Savonet,
na eenbezoek aanhetrecentelijk
geopende museum bij Landhuis
Savonet. In de middagurenkon-
den de gepensioneerden genie-
ten van muziek verzorgd door
een "Kaha di Orgel" en Mari-
achi.

Louis Mambre, een der gepen-
dioneerden, heeft namens de
overige gepensioneerden de»
KAE bedankt voor het feit dat "aanhengedachtwerd; deKAE is ,
een van deweinige bedrijven die
iets voor de gepensioneerden
doet.

KAE denkt aan
gepensioneerden

Surinamer Smits in
hoofdrol Gringo Viejo

NEW YORK — De film
Gringo Viejo met als regis-
seur de Argentijn Luis
Penzo en met in de hoofd-
rullen GregoryPeck, Jane
Fonda en Jimmy Smits is
wat zijn opnamen betreft
in Mexico klaar. Dit liet
men bij Columbia Pictures
weten.

Montevideo — Perso-?*el van het belangrijkste
Btiu Indrijfvan Uruguayisin
."*king gegaan. Men -wordt
»?ia,*"blJ gesteund door hun"*bond.
g^Jt gebeurt uit protest tegen
haffenwelke zijn opgelegd aann tweeduizend functionaris

die actief hebben deelgeöo-
stataan een recen*e algemene
k^jking tegen het economische
I» leid van delegering. Ministert^go Fernandez Faingold gaf
Uil e* bus" Pe^neel eigen-
yif *e weinig verdiende. Hij
rC?de er onmiddellijk aan toe
S«t deregeringvanpresident Ju-

öanguinetti niet zal toestaanjT*net land verlamd wordt door
boj^ gs"acties- Volgens devak-
ie j

*8 aan °ngeveer tweedüi-
isj« personeels- leden van het

CUTCSA een schorsingan djjg dagen opgelegd omdat
?J nunwerk haddenverlaten omeeltenemen aaneenvakbonds-vergadering.

Buspersoneel inMontevideo staakt

Nasancties directie

De Mexicaanse revolutie
speelt in feite de hoofdrol in
deze opmerkelijke film. De
film is gebaseerd op degelijk-
namige roman van de Mex-
icaanse schrijver Carlos Fu-
entts. Daarin speelt éen
attractieve Amerikaanse
min (Fonda) de hoofdrol sa-
men met detwee mannen die

r'iaar verliefd zijn. Dat is
een Amerikaan die naar

Mexico is verhuisd en wiens
rol wordt gespeeld door Peck
en een jeugdige generaal van

het leger van Pancho Villa,.,
voor welke rol Smits is geko-
zen. Defilm is geheel in Mex-
ico opgenomen maar wel op
verschillende lokaties. Zoals
in het bergachtige gebiedvan
Durango en in de legenda-
rische stad Zacatecas evenals
in eenhistorischefincaophet
platteland, ten noorden van
de federale hoofdstad.

SURINAAMSE STER
Fonda en Peck zijn alge-

meenbekende namen in Hol-
lywood. Jimmy Smits steeg
eenpaar jaargeledenmetgro-
te snelheid naar de hoogste
toppen derbekendheid met defilm Tweepolitie- agenten in
Apuros, eenMGM-productie.
Maar ook werd hij bekend
door de tv- serie The Law.
Smits is in deVS geboren uit
een SURINAAMSE vader
eneen Portoricaanse moeder.

SAN JUAN — De verslagen
Democratische adspirant voor
hetpresidentschap domineeJes-
se Jacksonbracht een driedaags
bezoek aanPuertoRico. Hij voer-
de er overleg met politieke en
vakbonds- leiders. De man die
door goutéfneur Dukakis werd
verslagen in derace naar depre-
sidents- nominatie door deDe-
mocratischepartij zei datzijnbe-
zoekookbedoeldwas alseen aan-
halen van de reeds bestaande
banden metpolitieke enberoeps-
groeperingen op Puerto Rico.
Doel fe Portoricaanse steun te
krijgen opdekomende Democra-
tische conventie.

Jesse Jackson
op Puerto Rico

... de gepensioneerden op weg*
naarLandhuis Savonet...

Kaya Grandi half jaardicht
Politie doet verzoek aanpubliek mee te werken
WINKELIERS EN RESTAURANTIERS NIET GELUKKIG Diep bedroefd, maar dankbaarvoor al hetgeen hij voor ons heeft

betekend, maken wij het overlijden bekend van

Elmer Richard van der Horst
Namens mevr. deWeduwe:

JosephinaE.M. van derHorst-Stoit-Dijck
Zijn kinderen:

Etienne en Nalinie
Corinne
Denise en Myron
Frans

Zijn zus en broer:
mevr. deWeduwe Aida V. Rober-van derHorstenfamilie
Eddie W. van der Horst en familie

Zijn tantes:
mevr. de Weduwe Antonia C. van der Horst-Pina
mevr. de Weduwe Maria Evertsz-de Castro

en overige familieleden

De teraardebestelling zal plaats vinden op zondag 26 juni 1988
om 4 uur 's middags, vertrekkende vanuit derouwkamer El Tri-
bute Parera naar de Protestantse begraafplaats aan de Oranje-
straat.

Gelegenheidtot kondoleren vanaf 13.00 uur.
Verzoeke geenrouwbeklag aan huis.
Gelieveinplaats vanbloemen eendonatie aanhetPrinses Wilhel- I
minafonds.

en maatregelen die in verband
met de afsluiting worden geno-
men, zullen bijdragen tot een
grotereveiligheidvan dewegge-
bruiker. De werkzaamheden zijn
noodzakelijk, aldusgezaghebber
Soliana om het imago van de
Kaya Grandi en omgeving te

verbeteren. Dat kan een recht-
streeks voordeel opleveren voor
het toerisme.

Naar de Amigoe heeft verno-
men zijn verschillende zakenlie-
den niet erg gelukkig met de af-
sluiting. Uiteraard zal dat toch
zijn gevolgen hebben voor de
klandizie. In deKaya Grandizijn
onder andere twee restaurants
ftevestigd en deenige twee juwe-
iersbedrijven. Ook andere be-

drijven, dienietspecifiekvan het
toeristenbezoek, maar groten-
deels afhankelijk zijn van de lo-
kale bevolking, zullen ongetwij-
feld hun deel ondervinden van
het feit, dat deze winkels niet
meer met de auto bereikbaar
zijn.

den, aangezien de aanwijzingen

In verband met de wegomleg-
gingheeft hethoofdvandeplaat-
selijke politie bekend gemaakt,
dat het verkeer dat gewoonlijk
gebruik maakte van deKaya
Grandi nu omgeleid zal worden.
Daarvoor worden diverse aan-
wijzingsborden geplaatst. Ver-
zocht wordt zich hieraante hou-

WEGOMLEGGING

voorzien. De werkzaamheden
vallen onder de vierde fase van
het Wegrenovatieproject, waar
bij het laatste bestedingsoverleg
ruim een miljoengulden door de
Nederlandse regering werd
goedgekeurd.

Deze afsluiting is in hetkader
van de opknapbeurt die de bin-
nenstad zalkrijgen. Het ligt niet
alleen in de bedoeling om de
kaya Grandivan een nieuwweg-
dekte voorzien, maarook om het
gezicht van deze voornaamste
winkelstraat van Bonaire een
ander aanzien te geven. Zo zul-
len alle bovengrondse leidingen
zoals electriciteit en telefoon on-
der de grond gelegd worden.
Daarna zal dan het wegdek ver-
nieuwd worden. Deze
werkzaamheden ziin opgedra-
gen aan Antillen N.V. die de
laatstemaanden hard werkt om
in en om Kralendijk de wegen
van een nieuwe asfaltlaag te

KRALENDIJK — Inverband met derenovatie van hetpar-
keerterrein voor het bestuurskantoor en de aanleg van een
promenade zal de vroegere Breedestraat (Kaya Grandi) met
ingang van 28 juniworden afgesloten. Derenovatie van deze
winkelstraat zal tot halfdecember duren.

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8800
LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00

zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdagvan 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
I<oo-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
*oensdag van 14.00-19.00 uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSJöwanis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
Bonaire.Uons: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.
"Otary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
°8.00-12.00/14.00-15.30uur loketten peo-
pend.

MIIZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met de
''eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00 uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uurte
"incon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bó-
"aireaanse schelpenen koraal; open van
dinsdag t/m vrijdagvan 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.

J-W: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-
-,8-00 uur en donderdag en vrijdag van
08.00-11.00/11.30-14.30 uur.
ÖSiuni)
«ONAIRE BEACHHOTEL«0.30 optreden van Studio diBaile
Körsou (folkloristische dansen).

Ö6 juni)
SCHOLENGEMEENSCHAPBONAIRE
JO.OO-13.00 uur informatie-dag voor <teou-
ders -aula
pAPA CORNESSCHOOL (ter afsluiting
v«nhet schooljaar): 10.00uur sportwed-
strijden,

JEUGDHUISJONGBONAIRE
fO-30 optredenvan Studio diBaile Körsou
Wro-jazz 'The Cripple').

KERKDIENSTENSintBemarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00uur.
Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30 uur;zondag09.00en 18.00uur
Lodovicuskerk Rincon:dagelijks, ookzondag, 19.30uur.
Klachtenbezorging doorgeven
"*n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

KRALENDlJK—Voormaan-
dag heeftgezaghebber mr.Solia-
na een vergadering bijeengeroe-
penvan deeilandsraad.Deze be-
Snt om negen uur 's morgens,

et belangrijkste punt van de
vergadering is het ontwerp ei-
landsverordening tot voorlopige
vaststelling van de begroting
van het eilandgebied Bonaire
voor het jaar 1989.

Voorafgaandeaan ditagenda-
punt wordt een tweetal brieven
van hetBC behandeld. De eerste
is van 3 juni 1988 en is een ver-
zoek om toestemming aan de
Stragrena N.V. een perceel
grond onder afwijkende voor-
waarden in erfpacht tegeven. De
tweede brief is gedateerd op 22
juni 1988 en is een verzoek van
het BC om toestemming aan
Rock Stars Ine. eveneens onder
afwijkende erfpachtvoorwaar-
den een perceel grond uit te
geven.

Begroting '89
in eilandsraad

Maandagmorgen

Barney stuurtmilitaire minister laan uit

Nakritiek op collega
Economische planning

KRALENDIJK - Vrijdagmid-
dag zijn de 22 brigadiertjes van
de StBernardusschool vertrok-
ken voor een weekeinde Curagao.
De verkeersbrigadiers van de
Bernardusschool zijn nog deeni-
ge die het verkeer regelen als de
school uitgaat. Dat doenzij nu al
twintig jaaren derhalve reden
voor die verkeerspolitie om het
jaarlijkse uitstapje met de ver-
keersbrigadiertjeseens bijzonder
te maken. Met behulp van ver-
schillende sponsors konden ge-
noeg fondsen bijeengekregen
wordenom eenreisje te organise-
ren naar Curagao. Daar verblij-
ven de 22 brigadiers samen methun begeleiders inLandhuisHa-
badi. Tijdens hun verblijfzullen
verschillende excursies worden
georganiseerd. De 22 ver-keersbrigadiertjes werden uitge-
leide gedaan op de Flamingo
luchthaven vanÊonaire doorver-
schillende ouders en het hoofdvan de StBernardusschool Hu-
bert Linkels. Zondagavond om
zeven uurkeren zij weerterug ophun geboorte-eiland.

Opdefotodegroepverkeersbri-
gadiers samen met links majoor
Bruncken, politie agent Abra-hams en majoor Phelipa. Agent
Benny Anthony was de groep alvooruit en staat derhalve niet op
defoto.

LUXEMBURG — Griekenland
heeft vanmorgen vroeg op hetaller-
laatste ogenblik een besluitover deEuropese landbouw-prijzen geblok-
keerd enzalhetnietdooriedereener-kende veto- recht gebruikenals men
nietverder onderhandelt.Het bijna
aanvaarde voorstel hield geringe
prijs-verhogingenvoor de zuidelijke
EG- landen.

KRALENDIJK — Donder-
dagmiddag werd aan de ze-
ven geslaagden het certifi-
caat voor beperkte radiotele-
fonie uitgereikt. Het aantal
deelnemers aan het examen
was vijftien. De bestgeslaag-
de dame was Marisela Croes
en bij de herenwas dat Felix
Keller.

Het certificaat dat door de ze-
ven kandidaten is behaald geeft
een bevoegdheid om aan boord
van een vaartuig de radiozend-
en ontvanginrichting te bedie-
nen. Bovendien is het mogelijk
dat de geslaagde kandidaat als
radio-telegrafist assistentie zal
verlenen innoodgevallen ofsitu-

LRD neemt beperkt
radiozendexamens af

Geldig in ITU landen in regio

KRALENDIJK - Zeven van
de vijftien kandidaten voor het
radiozend— examen afgenomen
doordeLandsradiodienst (LRD)
wisten huncertificaat te behalen.
Het waren Marisela Croes, Ma-
riela Dortalina en deherenRod-
ney Thode, Robert Croes, Ger-
man Boekhoudt, Felix Keller en
AlfredFrans. Opdefoto een aan-
talkandidaten. Debestgeslaagde
dame Marisela Croes staat niet
op defoto.

atiesvan een spoedeisendkarak-
ter. Datkunnen eveneensveilig-
heidssituatieszijn,waarbij men-
senlevens op zee gevaar lopen.
De eisen van het certificaat zijn
volledig afgestemd op deregle-
menten die voor de radiotelefo-
niegeldenvolgens de I.T.U.Ove-
rigens is dit certificaat niet al-
leen geldig voor de Nederlandse
Antillen, waar het examen is af-
gelegd, maarhet istevens geldig
voor diverse landen in de ITÜ
regio.
Hetcertificaatkan wel ingetrok-
ken worden. Datgebeurtbijvoor-
beeld als dehoudernietmeervol-
doetaan de gestelde eisenofge-
handeld heeft in strijd met de
wettelijke voorschriften of met
de wettelijke belangen van de
concessievoor hetscheeps- ofbe-
perkt kuststati on dathij ofzij be-
dient. De cursus en het examen
stonden onder auspiciën van de
Lands Radio Dienst (LRD).

Cubaanse ballingen
gered uit zee

MIAMI — Twee vissersbo-
ten hebben zes Cubanen uit
het water gevist die zich aan
boord bevonden van twee
vlotten niet ver van Florida.

Zij werden gelokaliseerd in
hetKanaal van Florida op onge-
veer dertigkilometer tenzuiden
van Cayo Marathon. Zo deelde
men bij de Amerikaanse
kustwacht mee. De vluchtelin-
gen waren er ondanks alles ge-
zond aan toe, behoudens de ver-
schijnselen vanondervoeding en
de gevolgen van een langdurige
periode van eenzaamheid.

rinha over de economische poli-
tiek die behoefte om te zwijgen
niet getoond. Hij leverde name-
lijk fellekritiek ophetbeleidvan
zijn collega op Economische
Slanning JoaoBatista deAbreu.
[ij oefende onder meer kritiek

uit op het bevriezen van de sala-
rissen voor het overheids- perso-
neel gedurende twee maanden.

Dit was eenonderdeelvan een
pakket maatregelenom deover-
heids- uitgaven in teperken. On-
danks deze maatregelen, aldus
de minister van de
Strijdkrachten, is het slecht ge-
steld met deinflatie. Hijvond het
noodzakelijk dat de betrokken
minister maatregelen zou tref-
fen. Zou hij dat niet doen, dan
vroeg hij zich publiekelijk af
"waarvoor we dan ministers
hebben".

BRASlLlA—President Jo-
se Sarney heeft een minister
van de Braziliaanse
strijdkrachten, brigade- ge-
neraal Paulo Roberto Cama-
rinha, van zijn post als chef
staf onthefen. Dit gebeurde
nadat debewindsmankritiek
had geleverd op het econo-
mischebeleid van deregering
waarvan hij deeluitmaakte.De chef van burgerlijke kabi-
net van de president, Ronaldo
Costa Coputo, maakte de beslis-
sing van de regering bekend in
het presidentiele paleis. Hij wil-de er verder niet opingaan.
"Géén commentaar. Dit is een
besluit van depresident", zei de
woordvoerder. Debrigade- gene-
raal die gelokaliseerd werd in
$enrestaurant had evenmin be-hoefteaanverdere verklaringen
-ever-deaezaak.

Inen interviewmet hetofficie-Ie pers- agentschap had Cama-

WASHINGTON- De Vere-
nigde Staten heeft 250 man ex-
tra militair personeel naar Pa-
namagestuurd.Hetmeestehier-
vangeldtpersoneelvoorde logis-
tieke dienstén voor werkzaam-hedenin deadministratieve sec-
tor. Het gaatverder ookom vijf-
tig man veiligheids-personeel.

VS sturen meer
militairen
naar Panama

Camarinha was een der zes
militaire ministers in het kabi-
netvanSarney. Onder dezemili-
taireministerswashijereen van
mindere garnituur. Zo hebben
daarinzitting decommandanten
van de leger- onderdelen zoals
marine en luchtmacht. De mi-
nisters- post van Chef stafwordt
bij toerbeurt ingenomen. Het is
voor het eerst dat een militaire
minister door de president de
laan wordt uitgestuurd. Het le-
f;er is namelijk nog een be-
angrijke machts- factor in Bra-

zilië. Tussen 1964en 1985maak-
ten zij deregering uit.

ZES MILITAIREN
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a.s. Zaterdag en
zondag v.a. 12 uur

Heerlijk
SURINAAMS ETEN
verkrijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, Saoto
Soep.

Adres: Cassandraweg 26
t-^ Telf.: 72860 s*

GEZOCHT
Huis

of

Appartement
minimaal 2 slaapkamers

in nette buurt
Tel.: 83578

| TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF |
zoekt

I ELECTROMONTEURS
en

ELECTRICIENS
met ervaring op industrie-terrein

j Sollicitatie terichten onder letter S van ditblad, Curasao.
m itllt (

......j

I A
N.V. MIJNMAATSCHAPPIJ CURACAO

Al naar gelang leeftijd en opleiding heeft de
N.V. MIJNMAATSCHAPPIJ CÜRAQAOeen vakature voor een

VOORMAN ofASS. VOORMAN
voor dewerktuigbouwkundige werkplaats

Gezien de aardvan dewerkzaamheden wordt devoorkeur
gegevenaan sollicitanten die in het bezit zijnvan het diplo-
ma MTS werktuigbouwkunde.

Sollicitatiesschriftelijk te richten aan:
N.V. MIJNMAATSCHAPPIJ CURACAO

P.O. Box 3078

De lekkerste \

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie ale-
sie, nassie, bami, shrimp
special, brume bonen, etc.

kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12uur te

Koraal Partir kav. 87
tel.: 674103 y

■■■■■■.....TT

lIMTERPHOTO
Bloempot

Uwfoto-totaalzaak voor
— Ontwikkelen en afdrukken

van Uw fotorolletje— Pas-foto's & Studio-foto's— Groot assortiment in foto-
artikelen.

Bloempot Shopping Center

EILANDGEBIED CURACAO
Ondergetekende brengt terkennis 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.
schriftelijk bij debetrokken instanties moe-
ten zijn ingediend. Ingevolgeartikel 37van
de "Comptabiliteitsvoorschriften ei-
landgebieden" zijn vorderingen, inge-
diend na genoemde datum, verjaard.

Het Hoofd van de afdeling Financiën
van het eilandgebied Curacao,

-drs. I.F. Kuster-: I

CITCO BANK ANTILLES N.V.
zoekt op korte termijn voor een van haar direktie-
ledeneen:

ONGEMEUBILEERD
WOONHUIS

met 3 of 4 slaapkamers
in een goedebuurt, b.v. Mahaai,

Rooi Catootje of Damacor.

Aanbiedingen voorzien van prijs, kunt U richten
via de Afdeling "Customer Desk", of via
telefoon 370388 - toestel 218.

t/o Industrieparkz/n - Brievengat
_AraWak^ Clay Products Tel.: 77658 ["'

1^
9 decorative ö > ] i\ "ST' / OPEN HOUSE |:;

Speciaal voor vakantiegangers of als U gasten krijgt ;
uit hetbuitenland. !;;.
Tijdens de Open House |

10%KORTING opalles
Zaterdag 18 junivan 9- 4 uur
Zondag 19 junivan 9-3 uur

Gratis Licht
om Uw huis, kantoor of waar U wilt

Geen electriciteits rek. H^BfcvGeen aansluitkosten
Geen onderhoudskosten z$
TheWalkLite |
The Patio Lite F
Verkrijgbaarbij: j§?
I[Ï\k| INGMiKR N.K .$

Schottegatweg Oost 199 - Tel. 613544
v J

OPENBARE AANBESTEDING
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curagao maakt
bekend de aanbesteding van

Bestek D.O.W. no. 88 - 20
Hetverhuizen van de inventaris van de OpenbareBibliotheek, van Consciëntiesteeg 2, Jonan van ,
Walbeeckplein 13 en filiaal Mundo Nobo naar de
nieuwe Openbare Bibliotheek aan de Abraham
Mendez Cnumaceiro Boulevard te Curagao.

INLICHTINGEN
Inlichtingen zullen worden verstrekt.ten kantore van de iOpenbare Bibliotheek te Johan van Walbeeckplein 13 op
woensdag 6 juli 1988 om 10.00 uur a.m.
NOTA VAN INLICHTINGEN
De nota's van Inlichtingen en Wijzigingen liggen vanaf 13 Ijuli 1988ter inzage op hetkantoor van deDienst van Open- ibare Werken Curagao. iAan de kopers van een bestek zal de daarop betrekking
hebbende nota worden toegezonden. I
INSCHRIJVING EN AANBESTEDING j
De inschrijving dient, in een gesloten enveloppe waarin !
duidelijk hetbesteknummer is vermeld, te worden gedepo-
neerd in een daarvoor bestemde en alszodanig aangedui- i
de bus op het Bestuurskantoor, Concordiastraat 24, Wil-
lemstad, tot uiterlijk op woensdag 20juli 1988om 10.00 uur
a.m. wanneerde opening derinschrijving zal plaatsvinden. j
BESTEKKEN
De bestekken en de daarbij behorende bescheiden zijn
vanaf heden bij de Dienst van Openbare Werken Curagao
te verkrijgen na betaling van Na/. 15,—per bestek.
I

Namens het Bestuurscollege voornoemd,
Het Hoofd van Dienst Openbare Werken,
A.TH.DEJONGH.M.C.E.

NIEUWE CURSUS ENGELS L.O.
Het bestaande examenvoor de AKTE ENGELS L.O. wordt in
1989/1990voor hetLAATST afgenomen.
MAAK NU UW STUDIE AF OF BEGIN NU
OM TIJDIGKLAAR TEZIJN
Aanvang: Medio augustus a.s.

I Inlichtingen:Tel.: 73125 - dageh|ks na 2uur
Cursusleider: C.H.R. Redmond

docent Engels M.O.
StaatsgediplomeerdTolk/VertalerEngels

meert (}S/ ( flwterlllsewdl Wateenrust_

«

Nospais tin himno i
bandera. Sfmbolo

di union i
inspirashon.

Demostra bo amor
pa nos luga. Duna

bo aporte p'e
progresa.Hisabo
bandera i selebra.
Dos diyülita fiesta

Nasional.

Sj^^lP Kórsou: |
vn pueblo

j""8 Nun bandera .

f (
WAARSCHUWING

De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend daterop27 juni1988van
07.00 uurtot 13.15uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Onveilig zeegebied
+ 4000 meter uit de kust. I

DOE ER WATAAN!
IRRITEREND zl)n zo,
die vlooien,karpetten

t _zs__s~*.en luizen I ',0—"rV
Enookhiel ’ VA* Il \GEVAARUJKI '%Zf
ZQ vermlnderon .o»^^do woonlandvan 'Uw dlor logon il.kt.n
«n leunntnb.v. UNIWORMBN(vlo)
enKARMJIBUIUai
voroonokon. .
Holvele krabben kan JML'.y
lelijk. INFECTIES 10l .XJrt. "
gevolg hebbon iuUci'
BESTRIJD DEZE WAAS mot

Wg%_V**'^^^^ HoolÉ«igig»iwrjJjjfc

[ UmUMDONAniIIIVANDIPIIIitN'BCMnMINOt

ROME —JohannesPaulus IIhééft
de SU- leider Gorbatsjov gevraagd
voor een vorm vanperiodiek overleg
tussen het Vaticaanen Moskou. Het
verzoek stond in een brief voor het
Kremlin.De-paus heeftaan de schis-
matieke mgr'Lefebvre een dringend
verzoek gedaanaftezienvan dewy-
ding van bisschoppen. De Westduit-
se,Franse enZwitsersebisschoppen-
conferenties deden een soortgelijk
verzoek. Zij spreken over onherstel-
bare schadeals Lefebvre toch door-
gaat. Deze zei dezer dagendathij de
wijdingdoorzet.

x*i acarvifacnyl
K ■ VOOR AL UW VIDEO RECORDINGS VAN: 1
\ m ’ bedrijfsopnamen

\^ / voorlichtingsfilmsendokumentaip.es.

\^ w / edukatieve programma's

\^b w / reklame opnamen en afwerking (spots)

\^^ w / kulturele en sport evenementen
\ w / toneelstukken en novela's

W Wij zijn volledig ingericht met een:

L _^-^"^^ DRIE CAMERA OPNAME STUDIO Bxlo METER
EEN PROFESSIONELE EDITING SUITE MET 4 VTR MONTAGE

TIME CODING EN SPECIAL EFFECTS,
alsook SIMPELE EDITING mogelijkheden.

Wij beschikken over de nieuwste SONY BVU en BETACAM APPARATUUR, en nodigen
u uit voor een geheel vrijblijvend bezoek aan onze studio.

CARIBBEAN VIDEO FACILITIES N.V.
DOUWE ZALM CENTER

Kaya Douwe Zalm 1-Q
Tel.: 74422

(ffl) |T jjv \^qi~ p.p.^

X^^^^^^Ê^' DD A 711 IC
lS£ï7"ï&TvV I A*bw^^^ti^^iE^S]SvsLf.#i k B^ ■ ■" ■■■§■■■■■■

Jr^3xyt-"';\ Bl' Maduro Trave' kunt uUw eigen reis door Brazilië
l^^KZ^f v\ samenstellen. Van elke belangrijke plaats in Brazilië
J yr A^y heeft MaduroTravel een keuze uit verschillende excur-

S / // siesen een keuze uit een groot aantal hotels.
/*#* *-)nze reis-adviseurs en -adviseuzes staan gaarne tot Uw

fc|ip /^ dienstom samen met U Uw reisplannen uit te werken.

/N^^^i^. *)NAfl. 991,-, inkl. "Brazil Airpass" waar-

' :^ss^^\ mee U naar vijf steden in Brazilië kunt
'% Jx^ \ vliegen. Hierbij wordt dan opgeteld de_ 'V \ door U gekozen hotels en excursies: YYX&flïlt'C) '' \ Maduro pla" 76700: iItUUUIW Punda: 613853/54 ;:

tynyfni' :S' Colon: 626300/01Li CIVCI -- lila: 72576/77

DEPARTEMENT VANFINANCIEN
Verjaring

De aandachtvan belanghebbende(n) wordt eropgevestigd datallevorde-
ringen ten lastevan deRechtspersoon de Nederlandse Antillen wegens
leveringen, diensten,etc, verrichtgedurende 1987en de eerste maanden
van 1988 voorzover deze betrekking hebben op het dienstjaar 1987,

UITERLIJK 30 JUNI A.S.
schriftelijk bijhetDepartementvan Financiën,Pietermaai4-4Amoetenzijn
ingediend.
Vorderingeningediend na genoemdedatum, zijn ingevolgeartikel 35van
deComptabiliteitslandsverordening verjaard.Voorde goedeorde zij erop
gewezen dat verjaardevorderingenop gezegeldverzoekschrift (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 1987 en voorgaande jaren
waarvan oorzaakvan detelate indieningbijdebelanghebben-
de^) ligt,komen derhalvenietvoorbetaalbaarstelling in aan-
merking.

OMWISSELING WATERMETER
Het omwisselingsprogramma van onze watermeters omvat in de
week van 27 junit/m 1 juli1988devolgende wijken:

Ledaweg - Vetter ■ Noord Zapateer ■ Oost Jongbloed "JongbloedenKaya Pachi JanBakhuis.
KODELA verzoekt alleverbruikersom zowel destand vóórals na de
meteromwisselingtenoteren,om eventuelecontrole tevergemakke-
lijken.

S@iKODELA^
?f§! Ontvangen Egfe

"ALEGRE" combinaties
in hand-painted stoffen '"HANG TEN" combinaties i

broeken, blouses, shortsen rokken I m

Boutique ffó^ Jl
mg Caracasbaaiweg Q _{*% *}____

Tel.: 613496 V *k3XT(Sfy
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	Telegram
	ORANJESTAD-De heer Lagendijk, die op Aruba technische bijstand verleent aan de dienst Technische Inspectie, hield een informatie-dag in het Hulpbestuurskantoor te Noord. Rij sprak onder andere over de wetten, reglementen en controle op de veiligheid op de weg. De informatiedag (zie foto) werd bijgewoond door ambtenaren van de verschillende overheidsdiensten.
	ARUBA BEACH CLUP Casa del Mar organiseerden f, ste 'carreer night', welke bestemd was voor studenten die onlangs afstudeerden. President van Sun Development Co., Emirto de Cuba, en afdelingshoofden van de hotels gaven uitleg over de hotels en hun filosofie, waarna de studenten de verschillende stands konden aflopen en vragen stellen, zoals op bijgaande foto blijkt.
	Kranslegging op graf van Willy Franco
	WILLEMSTAD – Minister van Arbeid en Sociale Zaken drs Stanley Inderson heeft gisteravond een toespraak gehouden ter afsluiting van een congres van de vakbonden CFW, CBV en IRO FIET. Het congres werd deze week in het SSK- gebouw gehouden. Foto: minister Inderson darm de Surinaamse vakbondsleiden Henk Olfers voor diens bijdrag\ aan het congres.
	WILLEMSTAD – Gistermiddag vond de viering plaats van het feit dat het hoogste punt van het inaanbouw zijnde Lions Dive Hotel werd bereikt. Voor het eerst sedert vijftien jaar zal weer een nieuw hotel van 72 kamers aan de Curagaose hotels worden toege- voegd. Het initiatief voor dit hotelproject is afkomstig van de Lions Club Curagao. De aannemer is Betonbouw die op Curagao een nieuwe, snelle bouwmethode, namelijk gietbouw, introduceerde. De architect is Norbert Broos van Architecten- en Inge- nieursbureaußroos van Werkhoven. Het project zal volgens de planning voor de aanvang van het toeristenseizoen in december opgeleverd worden. Foto: vlnr. ir J. Klèyn (directeur Betonbouw ),H. Schutte (Lions Club), N. Broos (architecht), Koki van Eps (Lions Club). WILLEMSTAD – Gistermiddag werd bij het Princess Beach Hotel op hetzelfde tijdstip dat bij het Lions Duikhotel het bereiken van het hoogste punt gevierd werd, spantenbier geschonken. Dit ter viering van het feit dat de nok van de 65 kamers tellende Flamingo Wing bere:ht is. Als symbool hiervan maakte directeur Theo van Bergen van het bouwbedrijf ABC Construction de vlag op het hoogste punt van de Flamingo Wing nat met bier. De nieuwe vleugel is een exacte kopie van de reeds eerder voltooide Pelican Wing. Foto: Directeur Van Bergen gooit in aanwezigheid van de werknemers en genodigden bier naar de vlag.
	KRALENDIJK – Zeven van de vijftien kandidaten voor het radiozend— examen afgenomen door de Landsradiodienst (LRD) wisten hun certificaat te behalen. Het waren Marisela Croes, Mariela Dortalina en de heren Rodney Thode, Robert Croes, German Boekhoudt, Felix Keller en AlfredFrans. Opde foto een aantal kandidaten. De bestgeslaagde dame Marisela Croes staat niet op de foto.
	KRALENDIJK – Vrijdagmiddag zijn de 22 brigadiertjes van de St Bernardusschool vertrokken voor een weekeinde Curagao. De verkeersbrigadiers van de Bernardusschool zijn nog de enige die het verkeer regelen als de school uitgaat. Dat doen zij nu al twintig jaar en derhalve reden voor die verkeerspolitie om het jaarlijkse uitstapje met de verkeer sbrigadiertjes eens bijzonder te maken. Met behulp van verschillende sponsors konden genoeg fondsen bijeengekregen worden om een reisje te organiseren naar Curagao. Daar verblijven de 22 brigadiers samen met hun begeleiders inLandhuisHabadi. Tijdens hun verblijf zullen verschillende excursies worden georganiseerd. De 22 verkeersbrigadiertjes werden uitgeleide gedaan op de Flamingo luchthaven vanÊonaire door verschillende ouders en het hoofd van de St Bernardusschool Hubert Linkels. Zondagavond om zeven uur keren zij weer terug op hun geboorte-eiland. Op defotodegroep verkeersbrigadiers samen met links majoor Bruncken, politie agent Abrahams en majoor Phelipa. Agent Benny Anthony was de groep al vooruit en staat derhalve niet op de foto.


