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BELFAST —Bijde grensmet ler-
landkwamen vanmorgen op de weg
Belfast- Dublin zeker 3 mensen om
envielenerook gewondenbijeen ex-
plosieen wel het dorp Newry: 1 auto
Werd van de weggeblazen,2 werden
er vernield.Koeien leken eerdereen
zware bom- aanslag der IRA te heb-
ben voorkomen.Depolitie was getipt
dater een zware bom was gelegdby
een weg in het graafschap Tyrone,
klaar voor gebruik tegeneen politie-
of leger- patrouille. In een werkkeet
vond men 227 kg explosieven, in 3
Oietalen vuilnis- bakken.Koeien
touden de lonthebben opgevreten.

KOPENHAGEN — Bij de aan-
slag op de City ofPoros hebben Mos-
sad- agenten geschotenop de terro-
risten. De agentenvan deIsraëlische
geheime dienstbevonden zich aan
boordvan hetcruiseschip.De Mossad
had de Griekse regering ge-
waarschuwdvoor eeneventueleaan-
val ofgijzeling aan boord van een
schip in de Griekse wateren, aldus
een Deens blad en eenDeens radios-
tation. In Athene wees men het be-
richt van de hand als speculatie.

*****JERUZALEM— Het semi- offi-
ciëleSyrische blad AsSaoura noem-
dede inIsrael begonnenVS- marine-
Oefening "krachts- vertoon" om de
Palestijnen in bezet gebied te inti-
mideren zowel als de Arabieren die
tegen Shultz-vredesplan zijn.Er ne-
men 4000 VS- soldatenaan mee. Er
tijn nu al 246 mensen omgekomen
«inds dePalestijnseopstand 7maan-
den geledenbegon, van wie 4 Israë-
liërs. In een vluchtelingen-kamp
>erd een Palestijn gelyncht omdat
oijvoor Israel zou hebben gewerkt.

*****BAHRAYN—InhetMoslim- hei-
ligdomMecca namen vrydagbijna 1
miljoen mensen deelaan de jaarlijk-
se Haj. Berichten overonrust waren
er niet. Vandaag zijn de bidstonden
op deberg Arafat, waar Mohammed
tijn laatstepreek hield.

*****PRETORIA — In een zwarte
Woonstad in de provincie Natal,
Zuidafrika, kwamen 5 mannen om
toen men een politic- patrouille on-
der vuur nam en deze terugschoot.
Bij een ander incident werden 2
kwarten doodgestoken.

*****MOSKOU —De SU heeft vrydag
eerste SS- 20-raket vernietigd.

Waarbij eenVS- inspectie-groeppre-
Sentwas.Aldus Tass.Ditvloeitvoort
Uit hetINF-verdrag.

*****MOSKOU—De bestraffing isbe-
gonnen van directeurenvan bedrij-
ven in de roerige enclave Nagorny-Karabach. Tegen anderen worden
rechts- zaken voorbereid.Moskou isvan plan de orde en de arbeids-disci-
plinete herstellen, waarbijdeautori-
teiten ten volle hun bevoegdheden
Zullen gebruiken.De rust is nogniet
Weergekeerd in de enclave welke
aansluitingwil bijArmenië.

BAYRUT — Er is geen verband
tussen de vredein deGolfen de posi-
tie van deWesterse gijzelaars die inhanden van de Hezbollah- strijders
Zijn in Libanon. Aldus hungeestelij-
ke leider Fadlallah.

*****AMSTERDAM — De dollarzakte
Vrijdag verder weg en sloot in
Amsterdam op 2,0630 gulden, tegen
«,755 donderdag-middag.Dit als ge-
Volgvan de interventiesderCentralebanken. InWallStreet gingdedalingvan de Dow Jones index ook verder:
toet 25,59 punten naar 2061,00. De
'S-regering boektein junieen over-
schotvan 9,49miljarddollar.Dit was
Uiet onverwacht, omdat in juni de
«Wartaal- inkomsten- belastingbin-
den moet zijn.

*****TUNlS—Tunesie'spresidentßen
Ali verleendevrijdagtgvhet Islami-
tische feest AidAl Idhaendeverjaar-
dag derrepubliek gratie aan 932 ge-
hangenenonderwie 180politieke ge-
hangenenzoalsledenvan een Islami-tische fundamentalistische groep.

*****JERUZALEM/BUDAPEST —"let HongaarsePolitiburo- lidSzabo
de hoogste Hongaarse politicus

'1tientallenjarendie inIsrael op be-
zoek was en oa premier Shamir ont-
boette. Menvermoedteenbeginnen-
dedooiin derelaties tussenbeidelan-
den.De nieuweHongaarsepartij- lei-der Grosz kan zich verkiezingen
*°orstellmetmeerdan 1partij. Maardit gebeurt nietvan "vandaag op
"Uorgen", zei hij.

*****..ATLANTA — Ds Jackson heeft
jïjnaanhangopgeroepenzichachterPukakis en Bentsen op te stellenen
PetDemocratische duoaande zegete
?elpen. Nog tijdens ons leven zullen"en ik in hetWitte huis komen, zo
Toorspelde hij. Het duo werd met

«ejuich ontvangen ina&ckson "kamp" in Atlanta.

PvdA wil hulp
Suriname aan
garanties binden

DEN HAAG—Erkan geen
sprake zijn van hervatting
van Nederlandse ontwikke-
lings- hulp aan Suriname als
het leger een actie onder-
neemt in oost Suriname. Zo
menen de PvdA-Kamerleden
Knol en Pronk.

In schriftelijke vragenaan mi-
nister Piet Bukman vragen zij
hem aan de Tweede Kamer de
garantie te geven dat dit inder-
daad niet zal gebeuren. De mi-
nister van Ontwikkelings- sa-
menwerkingmoet duidelijkheid
verschaffen over de bestedings-
voorwaarden die hij heeft ge-steld in detijdens zijn jongstebe-
zoek aan Suriname bereikte
overeenkomst over voortzetting
van Nederlandse overbrug-
gings- hulp. Van de overbrug-
gings- financieringvan honderd
miljoen gulden kan Suriname
dit jaarnog zestig miljoenbeste-
den. Voor het eerste kwartaal
van 1989 is veertig miljoen gul-
denbeschikbaar.

Pronk en Knol wensen voorts
de verzekeringdatde Surinaam-
se regering minister Bukman
garanties heeft gegeven dat de
toegezegde hulp nochdirectnoch
indirect ten goede komt aan het
Surinaamse leger.

GEMENE DADEN
Iran beschuldigde Iraq ervan

Iraans grondgebiedtewillen be-
zetten vooruitlopend op bespre-
kingen onder auspiciën van de
Verenigde Naties over tenuit-
voerlegging van de oproep tot
een staakt-het-vuren. Teheran

aanvaardde maandag resolutie
SSB van deVeiligheidsraad voor
een wapenstilstand in de Gol-
foorlog.

Hetlraanseopperbevel hadna
een vergadering vrijdagavond
alle Iraniërs opgeroepen aan
hun militaire plichten te vol-
doen. Hetbeschuldigde Iraq er-
van "zijn gemene en agressieve
daden" voor te zetten en zei dat
de gevechtenvan de laatste da-
gen daarvan het bewijs zijn. De
organisatie van de Iraanse "Ba-
sij' vrijwilligers, riep eveneens
haar troepen op zich voor te be-
reiden omnaar hetfront tegaan.

De strijd in de Golfoorlog laai-
de de afgelopen dagen langs het
hele, ruime twaalfhonderd km
lange front op. Een Iraakse le-
gerwoordvoerder verklaarde
vandaag, dat de Iraanse artille-

rie vrijdagavonddeplaatsBima-
lik, rond driehonderdkm noord-
oostelijk van Baghdad,beschoot.
Daarbij kwamen drie burgers
omen werden ervier gewond, al-
dus de woordvoerder.

Om gezondheidsredenen, na wekenlange onrust

Ne Win treedt af als
machthebber van Burma

RANGOON —De sterke man van Burma, generaal Ne Win
heeft zijn ontslag alspartij- leider aangeboden. Ook de andere
bestuursleden van de socialistisch georiënteerde partij heb-
ben ditgedaan. Win deelde ditmee op een speciale zitting van
deenige toegestane partijwaarvan hrj de leider is. Zijn ontslag
komt na een langdurige periodevan onrust in Burma.

Nogvrijdag werdin denoordelijkeBurmaanse stadProme denood-
toestand afgekondigd na zes dagen van onlusten tussen religieuze
groeperingen.Dit gebeurde opdevooravond van een spoed-vergade-
ring van deregerings- partij met alsthema: deaanhoudende onrust.
De onlusten, aldus de staatsradio in een uitzending vrijdag, waren
uit de hand gelopen.

REFERENDUM
Tegenoverhetcongres vanzijn partij deeldeWin, dieal sinds 1962

aan demacht was, mee dat hij voor eind september eenreferendum
gaat houdenom uitte makenofBurmaeen staatmeteen één-partij-
systeem blijft ofdater eenregering komt welkebestaat uitmeerdere
partijen. Deze uitspraken van Win zijn volgens waarnemers het ge-
volg van de al wekenlang aanhoudende studenten- onrust waarbij
veel bloed is gevloeid. Maar ook moet het aftreden van Win gezien
worden tegen deachtergrond van de grote economische problemen
welke deonrustverder aanwakkerden. De officiëlereden dathij zijn
ontslag aanbod aan deSocialistischeBurmaanse partij is datzijn ge-
zondheid achteruit gaat. Daarover deden al geruimetijd geruchten
deronde.

EERDER ONTSLAG
GeneraalWin die min ofmeer almachtig was in Burma is 78 jaar.

Het is niet deeerste keer dathij ontslag aanbiedt. In 1981 nam hij
ontslagalspresident. Maarbijbleefaan alspartij-leiderzodathijalle
touwtjes toch in handen hield. Ditmaal is het een collectiefontslag.
Ook devijfanderebestuursleden doendit, inclusiefdevice- president
derpartij en tevens president vanBurma: San Vu.

TEHERAN MOBILISEERT TROEPEN
Iraanse en Iraakse minister volgende week naar VN

Iran verwacht inval Iraq
NICOSIA — Iran heeft zaterdag de natie gemobili-

seerd wegens een verwachte invasie van Iraq. Alle Ira-
niërs die daartoe in staat zijn, werden door Radio-
Teheran opgeroepen zich bij hun onderdeel te melden
om naar het front te gaan. Het Iraanse opperbevel had
kort tevoren alle Iraniërs gezegd hunmilitaireplicht uit
te voeren en de burgerbevolking opgeroepen tot ver-
hoogdewaakzaamheid wegens verwachte Iraakseaan-
vallen.

De Iraanse radio onderbrak
vandaag de uitzendingen met
oproepen aanallevalide Iraniërs
zich naar de fronten in de Gol-
foorlog tespoeden omhet land te
verdedigen tegen een ophanden
zijnde Iraakse invasie. De oproe-
pen werden meer dan een half
uur omgeroepen en werden om-
lijst met marsmuziek. De zender
herhaalde een verklaring van
geestelijk leider ayatollah Kho-
meini, dat "aarzeling vandaag
morgen slavernij brengt".

MINISTERSNAAR NY
Iraakse troepen hebben vol-

gens het Iraanse persbureau IR-
NA vanochtend vroeg een nieu-
we aanval uitgevoerd op de stad
Shalamsheh, aan het zuidelijk
front. IRNAmeldde, dat de aan-
valwerdafgeslagen doorIraanse
troepen.

De ministers van Buiten-
landse Zaken van Iraq en Iran
vliegen waarschijnlijk volgende
week naar New York voor be-
sprekingen over manieren om
een eind te maken aan de Gol-
foorlog, die volgens schattingen
aanrondéénmiljoenmensenhet
levenheeft gekost. Volgens Iran
werd vandaag opnieuw aan het
gehele front gevochten. Com-
mandanten in Teheran ver-
klaarden dat Iraanse gevechts-
bommenwerpers aanvallen uit-
voerden op Iraakse stellingen
rond deplaats Qasr-E Shirin, die
vrijdag doordeIrakezenonder de
voet werd gelopen.

Iraq heeft nog geen nieuwe
strijd gemeld, maar het deelde
mee vrijdag bij invallen over de
grensruim 8.500 Iraanse solda-
ten krijgsgevangen te hebben
gemaakt. Baghdad verklaarde,dat het krijgsgevangen nemen
vanzoveel mogelijk Iraniërs doel
was bij de operaties om wat
Baghdad noemde Iraanse chan-
tagebij debesprekingen overeen
bestand te vermijden.

VN-EXPERTS
Een groep experts van deVN,

die onder leiding staat van de
Noorse luitenant-generaal Mar-
tin Vadset, komt morgen aan in
Teheran. De acht officieren en
twee politieke adviseurs zullen
drie dagen in Iran zijn en dan
doorreizen naar Turkije. Van-
daar waren zij van plan naar
Iraw te gaan als Baghdad hen
zou willen ontvangen. Baghdad
heeft het vrijdagavond eindelijk
goedgevonden. Of Turkije nu
nog op het programma staat, is
de vraag.

De secretaris-generaal ont-
ving de hoofden van de Sovje-
trussische, Amerikaanse, Fran-
se, Britse en Chinese delegaties
bij deVerenigde Naties om hen,
als de permanente leden van de
Veiligheidsraad, op de hoogte te

ABERDEEN — De Texaanse
brand- bestrijderRed Adairheeft de
3evan de5brandhaardenvan hetPi-
per Alpha- platform in de Noordzee
gedicht.

stellen van de ontwikkelingen
van vrijdag ten aanzien van
Iran-Iraq. ' De eerste crisis is
voorbij", zei de Britse ambassa-
deur, Crispin Tickell,
woordvoerder van de vijf, tegen
dejournalisten.

GEENKANS
De bedoeling is dat Brazilië in

de toekomst jaarlijkseen tot

tweemiljard dollaropdiemanier
loskrijgt, wanneer men weer
meer gewendraakt aan het idee
vanBrazilië op debonus- markt.
In financiële kringen in
Frankfort keek men wel op van
het Braziliaanse plan. Brazilië
kan met moeite zijnverplichtin-

f jen aan watbetreft zijn buiten-
andse schulden, zei een finan-

ciële expert van een der grote
Westduitse banken. Deze was
van mening dat Brazilië nu nog
geenkans maakt omdathet land
eenvoudigweg niet de beschik-
king heeft om meer geld uit te
geven.

Curaçao
Culinair

inde
Amigoe
Vandaagpubliceren wij

het derde artikel in de se-
rie Curacao Culinair. Nino
Tomadesso, journalist
van het Limburgs
Dagblad — en culinair
specialist — komt uitvoe-
rig aan het woord over de
Curacaose keuken(s). De
kop boven het artikel mo-
ge ietwat vreemd klinken— "Neen...liever geen pe-
perkoek op Curacao!" —,
maar na het lezenvan zijn
indrukken begrijpt u er al-
les van.

Smakelijk lezen!
Oppagina 7.

Encycliek inPapiamentu
Ook in de Amigoe van-

daag het eerste deel van
eenvertaling in het Papia-
mento van de laatste en-
cycliek van Paus Johan-
nesPaulus II, Rei Socialis,
zoals die ondermeer in fe-
bruari in het Katholiek
Weekblad werd gepubli-
ceerd.

De vertaling is van de
handvan Eric Hies, diehet
Arubaanse' Papiamentu

heeft gebruikt.
Op pagina 12.

Brazilië wil beroep doen op bonusmarkt
FRANKFORT — Brazilië is

van plan weer kredieten te
gaanzoeken opdeinternatio-
nalefinanciële markt.Ditver-
klaarde zijn minister van Fi-
nancien tijdens een bezoek
aan de Duitse bondsrepu-
bliek.

Hetisnagenoegacht jaargele-
dendatBrazilië een dergelijk be-
roep ook deed. Minister Mailson
Ferreira da Nobrega zei tijdens
een pers- conferentei dat Brazi-
lië vooral belangstelling heeft
voor de Westduitse en Japanse
bonus-markt. Daarbij heeftmen
begin januari 1989 als streefda-
tum. Dan zal menbescheiden be-
ginnen. Dat men de bonus-
markt op gaat komt omdat het
heel moeilijk is, zo niet onmoge-
lijk, om gewone bank- kredieten
los te krijgen, aldus de be-
windsman. Brazilië is in deDer-
de wereld het land met de
hoogste schuldenlast in het bui-
tenland, namelijk zorond de 121
miljard dollar.

Cerro Bonito als monument

WILLEMSTAD -Dit is het
gebouw Cerroßonito. Jarenlang
was het een vervallen, vervuilde
ruïne tePietermaai.Nuligtheter
schitterend in de zon blinkend
bij.Pundaleeft 0p...

ORANJESTAD-Op deEag-
lebeach werd vrijdag het
startseingegeven voor de grond-
werkzaamheden voor het ti-
mesharing- projectParadise Be-
ach Villas van Sunny IsleReal
Estate Development Co. nv. Dit
project bestaat: 132 ocean-front
appartementen, zwembaden, he-
alth club, tennis- en squashba-
nen, sauna,jacuzzi, restaurants,
baren winkels.De eerstefase van
43 suites met lobby, restaurant,
zwembad en tennisbaan zal me-
diovolgend jaarklaar zijn.

HAAGSCHE COURANT

n\y| over CSi\\j Curacao
De Amigoe publiceert vandaag ook een artikel van Ger Beste-

breurtje over Curacao. Het artikel verscheen vorige week in de
Haagsche Courant, verluchtigd met twee schitterende kleuren-
foto's. Een lezenswaardige reportage van deze verslaggever, die
tevens voor het Rotterdams Nieuwsblad schrijft.

Op pagina 9.

U O Curacao - Aruba \

f am/tercfam /tor» >
# eenvoudigweg de beste ?



Mensen

Robert Hoffman meteen mandje
met24golfballen dieonlangs uit
de maag van zijn Duitse herder
Nikezijngehaald. Hoffmanisei-

fenaar van een golfterrein inAl-
any in de Amerikaanse staat

New York. Tijdens een routine
onderzoek van zijn hond, werd
een eigenaardige bobbel in diens
maag gevonden. Het bleken de
24 golfballentezijn. Debaas had
wel gemerkt dat Nike minder
trek had.

*** * *Het Amerikaanse CULTURE-
LE IMPERIALISME heeft don-
derdageen nieuwoverwinninkje
op de Sovjetuniebehaald. En het
ogenblik was met eenkoel hoofd
gekozen. In een van de warmste
zomers dieMoskou ooit heeft ge-
kend en bij het gebruikelijke te-
kort aan consumptie-ijs, heeft

PRINS BERNARD junior, de
tweede zoon van prinses
Margriet en mrP. van Vollenho-
ven,zal na devakantieeconomie
gaan studeren aan de George-
town University in Washington.
De Rijksvoorlichtingsdienst
heeft dit meegedeeld. De prins
behaalde vorig jaarhet HAVO-
diploma enheeft de aanvullende
VWO-opleiding gedaan. Hij is
volgens de RVD met een zeer
goede lijst geslaagd.

*****

Baskin-Robbins uit Glendale in
Californië zijn 31 smaken naar
Moskou gebracht en in het Ros-
sia hotel tegenover hetKremlin
zijneerste salon in de Sovjetunie
geopend. Baskin-Robbins paste
er wel voor op het plaatselijk be-
reide ijs af te vallen. Als het te
krijgen is—ishet meestalvanil-
le envoor chocolastaatmen in de
rij, maar men meende toch een
nieuw concept te hebben ge-
bracht , dat van de vrijheid van
keuze. De transactie met de ge-
meente Moskou heeft twee jaar
geduurd, maar Baskin-Robbins
mag nietklagen, want McDo-
nald's heeft twaalf jaar moeten
wachten voordat het zijn ham-
burgers inMoskou mocht verko-
pen. De Amerikaanse ijsco's zijn
voorlopig slechts voor de toerist
te koop, want alleen tegen harde
valuta worden de ijsjesverkocht.
Volgens de Baskin-Robbins pre-
sident zijn besprekingen gaande
over de beschikbaarheid tegen
roebels.

*** * *Vertegenwoordigers van het ko-
mite Zuidelijk Afrika hebben
donderdag in Zambia een CHE-
QUE ter waarde van 250.000
gulden overhandigd aan de pre-
sidentvan het African National
Congress (ANC), Oliver Tambo.
Een woordvoerdervan hetkomi-
te heeft ditmeegedeeld. Hetgeld

is vergaard dooreen inzameling
die hetKZA deafgelopen weken
organiseerde in een aantal bla-
den, onder het motto "een kado
voor Mandela". Volgens een
woordvoerder van het KZA kan
het ANC dit geld "bestemmen
voor een doel naar eigen keuze".
Mandela was bij zijn gevangen-
neming in 1960 president van
het ANC.

*****
DIEVEN die zich gekleed had-
den alsbewakingspersoneel van
geldtransportauto's hebben
woensdag in hetkantoor vaneen
luchtvaartmaatschappij in New
York ruim een miljoen dollar
aan geld en cheques buitge-
maakt. De drie mannen droegen
het donkerblauw dat het perso-
neel van de koeriersdienst
draagt waarvan Pan American
World Airways gebruik maakt,
zo vertelde de woordvoerdster
van de politie, Mildred Schnei-
der."Zij pikten ruim een miljoen
dollaropen gingen weg. Tienmi-
nuten later kwamen de echte
koeriers om het geldop tehalen.
De dieven hadden identi-
teitskaarten laten zien die echt
leken en getekend voor de
opdracht, en waren toen met de
twee zakken geld weggewan-
deld. De FBI is ingeschakeld.

GEORGE RODGERS (4e van
rechts) herdacht bij de ELMAR
hetfeit dat hij 25 jaar in dienst
was. Bij diegelegenheidkreeg de
jubilaris de jubileumspeld opge-
daan door adjunkt-direkteur
Freddy Wever die tevens de ge-
bruikelijke enveloppe met in-
houd overhandigde. Bij de foto:
de heer Rodgers met zoontje en
ELMAR-functionarissen.

*****
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TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30 Spotlights on
sports;,l7.3o Telefiesta metTante Irma
enTanteShirley;lB.3oMarathon; 19.30
Notisiero Tele-8; 20.00 Uitzending

softballwedstrijd: Taiwan vs Antillen;
22.00 Wega di Number Kórsou; 22.10
Caroussel; 23.00 Sluiting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45Wega di Num-
berKórsou; 18.00Telepatria met Chin
Behilia; 19.00 Uitzending softballwed-
strijd:Taiwan vs Antillen;2l.ooModaku
Mylène; 21.30 Notisiero Tele-8; 22.00
Shete dia; 22.30OurHouse; 23.00Slui-ting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

Tom Poes en de Pruikenmaker doorMarten Toonder

2086—HeerBommelen TornPoes lieten deslapende Harewar
in de herberg achter bij de slapende herbergier en liepen de
buitenlucht in.

"Hier staat eenkist met aanplakbiljetten, jongevriend",zei
heerBommel. "Hetzijn aankondigingen voor eenbijeenkomst
van pruikendragers! Heel belangrijk! Ik kan er niet veel van
zeggen, maar er gaan grote dingen gebeuren, als je begrijpt,
wat ikbedoel. Ga jijdezepapieren numaaraanplakken, danga
ik mijntoespraak uithethoofdleren.Netjesdoen, tornPoes!En
een beetje voortmaken, want er is geentijd te verliezen!"

Hy liepweg, en lietTornPoes achterbij dekist, waar ookeen
emmer met stijfesel en eenkwast stond, zodat hij meteen aan
hetwerkkongaan.Hij plakteeenpapier opeenreclame-zuil en
las toen wat erop gedrukt stond.

"Pruikendragers verenigtu!" las hij. "Er moeteen eindeko-
men aan de heersende haarkloverij. Wij zijn allemaal gelijk,
waarom zullenwe danelkanderin hethaarzitten? Hedenmid-dagzal deheer Bommel eenredevoering houden overhet on-derwerp: wie een pruik draagt van Harewar denkt als Hare-
war! Niemand is een haarbeter dan een ander! Verzekert dewereldvrede en draagt een Harewar pruik! Samenkomst om
twee uur ophetmarktplein!"

"Net wat ik dacht!" mompelde Torn Poes. "Wie een pruik
draagt van Harewar denkt als Harewar. Maar daarzal ik eenstokje voor steken!"

Enhij veranderde de laatste regel met een stuk zwartkryt,
zodaterstond: "Samenkomstomtwee uurbij deaanlegsteiger
van de brandweerboot".

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DEDISTRICT COST
23 juli 1988vanaf08.00 uur t/m 25 juli
1988om 07.00uur.
Dokter Winklaar, Dokterskamer Sta. Rosa,
tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:616784b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
22 juli 1988vanaf 17.00uur t/m 25juli
1988om07.00uur

Dokter Soliana, Spreekkamer: Schottegat-
weg Oost 34, tel.: 370635; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00uur;spoedgeval-
len: tel.: 370635 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-

'Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDE DISTRICTBANDABAO
22 juli 1988vanaf 17.00uur t/m 25 juli
1988om 07.00uur.
Dokter Sommer, SentroMedikoBarber,tel.:
641605/641658;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
648930b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed,Vonhögen, Schellens, Luca-
cius en Spong).

*****
NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vande
artsen vanBandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen deartsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/mvrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezuster van dewacht bellen:zuster Pata-
ca, tel.: 87342/79063,pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuracao): Kantoor Rio
Canario-/Gosieweg, tel.:44231/44232; ge-
opend van maandag t/mvrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; dewachtheeftzuster Panneflek,
tel.: 671505.

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

*****
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504.

*****
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
Groot Kwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur; woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
destukkenéén uur van tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45en
17.00 uur.

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 (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
Popular, hoek Madurostraat/Columbus-
straat 15,tel.: 611269/612376.
zondag
Otrobanda
Otraljanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633/625634.
Punda
Wilhelmina, Hendrikplein 13, tel.: 612380/
613078.

VERLOF BEGRAFENIS
23juli:M.V. Meyer,Kaya Wawa Scholt
24juli:R.A. de Windt, Uteweg 53.

*****
DIVERSEN m
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BE*
GING
Brievengat: iedere maandag-H
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajf
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond'
19.30 uur te Openbare Basissen»
Brievengat V\
Bandabao: iedere donderdagavondm19.30uur gebouwCreditUnion San Pedu
Kanga: iedere woensdag- en zaterdat.
vond om'19.30 uurte Centrum Abra#'
achterKooyman.' Iq
SantaRosa: iedere maandag- enzatei^gavondom 19.30uur teAloëstraat 12. ft„

***** etct

ZONDAG e
DIVERSEN ie'
POMPSTATIONS e<
open van 08.00-15.30 uur: J
Frederik -Salifia, Curoil -Biesheuvel, Cirï- Cas Chiquito, Isa - Plantèrsrust, ScheiP'
laar - Mundó Nobo, Vanddis NV - Maja
Pampun, De Hasetn - Parera, Nieuw - SL
Domingoweg, Perry -Grand Central, Sclt.
borgh - CasCora. J
open van 07.00-23.00 uur: '«■Curoil - Magrietlaan. ip

***** io
KERKDIENSTEN w
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. vf
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogf
(Ned.). Ie
BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00 uur; zcflj
06.00en 09.00 uur. ,„
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10T
en 18.00uur. ai
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zfp
19.00 uur; zon.: 09.00en 19.00uur. Fc
CHARO (01. Vrouw van Coromoto): zt
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans)r
19.00uur. i{
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw vanB*
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00(N«t
en 18.00uur. j,
JANDORET(O.L.Vrouwvan GoedeRaaT
zon.: 10.00en 19.00uur. °HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00*zon.: 08.00 uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00 uil
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned.), fl
KORAAL SPECHT (Goede Herder): xr
19.00 uurj zon.: 11.00 en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.4
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30 uur; zon.: 08.00'
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11."
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 u*fzon.:06.00,09.00en 19.00uur. I
SANTAMARIA:zat.: 18.30uur;zon.: 07.(f
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.3
09.00en 18.30uur.
SAN WILUBRORDO: zat.: 19.00 uur; zok
20.00 uur.
SERUGRANDI(Fuik):zon.:I7.OOuur. !SOTO:zat.: 19.00uur;zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagrad
zat.: 07.00 en 19.00 uur; zon.: 08.00,10.4
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L. Vrouwvan Fatima): za|
18.00 uur; zon.: 09.00 en 18.00uur. I
TERAKORA:zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uif
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zof
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00uur; zor
06.00en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zaf
18.30uur;zon.:08.30en17.30uur. i
GEREFORMEERDEKERK
(SeruFortuna2oBA)
10.00uur ds J. Glas.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30 uur leesdiesnt.
(Arowakenweg 28,GrootKwartier)
08.30 uur ds J. Glas.
17.00uur ds leesdiesnt.
(Marakaweg 1,Montana/Sta. Rosa)
10.00uurds J.Glas.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uur zangdienst.
zondagmorgen 09.30 uur preekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Surf
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamento
dienst.

TIUVISIONDISTRIBUTION SYSTEMS N.V.
( CURASAO I

Schottegatweg Oost 209
TEL.: 616218
TDS
ZATERDAG: 19.00 TMC A Christmas
Story; 20.05 TBS Beach Red; 21.00
TMCTheHanoi Hilton; 22.20TBSShark
Kill; 23.30 TMC Fairy Tales; 23.50 TBS
Night Tracks (till 6.00a.m.); 24.45 TMC
Invaders from Mars.
ZONDAG: 02.25 TMC Predator; 18.30TMC The Hanoi Hilton; 19.00TBS Jail-house Rock; 21.00 TMC Footloose;
21.00 TBS National Geographic Ex-
plorer; 23.00 TMC She's gotta have it;
23.00TBS Sports Page; 23.30TBS Jer-ry Falwell; 24.30TMC HowGreen wasmy valley; 24.30TBS World tomorrow.

MAANDAG: 01.00 TBS Christian
Children's Fund; 01.30 TBS James Ro-
binson; 02.00 TBS To be announced;
02.30TMCHeavencan wait; 10.05TBSElvis on tour; 13.05TBS The Dirty Do-zen: Next Mission; 18.00TMC First
Born; 20.00TMC Help; 20.05 TBS The
Postman alwaysrings twice; 21.30TMCAhard day'snight; 22.35TBSCat'sEve;
23.00 TMC Airplane II The Sequal;
24.30TMC Wolf atthe door; 24.35TBS
National Geographic Explorer.

*****
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Wega di NumberCURAÇAO

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



ALTERNATIEF
Waar de Curacaose overheid

al bezig is om een inventaris te >maken van het aantal ambtena-
ren datvrijwilligmet ontslag zal
gaan, begint de Antilliaanse
regering nier ook zeer binnen-
kort mee. Zoals bekend heeft de
nieuweregering een alternatief

yens ondersteunen. Naast vrij-
willigers dietoegang haddentot
deVillage-gemeenschap, was er
ook iemand nodig die het werk
kon coördineren. Aanvankelijk
kreeg Jessica tot taak om de en-
quette formulieren te screenen,
scoren en interpreteren. Volgens
Jessica is het tijd dat er basis-
voorzieningen komen voor de
village-bewoners.

"Deze mensen hebben te veel
gewachtopvoorzieningendie el-
ders heel gebruikelijk zijn",zegt
ze. Zij denkt daarbij aan goede
woningen met sanitaire voorzie-
ningen, een winkeltje om de
hoek en gemeenschappelijke
voorzieningen zoals warme
maaltijds- distributie. De slui-
ting van'de olie- raffinaderij op
SanNicolaas heeft deVillagege-
meenschap aardig ontwricht.
Vooral dejongebevolkingtussen
de25 en45jaaris weggetrokken.
Debejaarden zitten daardoor in
een nog benardere positie. Toch
wekt het volgens Jessica verba-

wil Qe ï j 9 bejaarden zich staan-
kosten met titu "Met het
minderen. "Er zullen z^„„Pn

schrift van deAntflUatroSfc
sttcböng dieinNootdßra."bant en Limburg
weïkzaam is. tenbehoeve
van hétwelzijn van deAn-
ülh^en;enArubiöijé«, ver^scheendezfrmaandhe*^gaande attikei,fesehre-
*m door Li»dö Meoteas,
Bei leek ons interessariivoor ortze Arubaanse le-
zers omkeftnis te küttnißja
titenaeövan hetgeenertfvefcdeVillageï&ggschfreven.

lenervaak iemand is uitdezelfde
leeftijds- categorie. Slechts een
kleine groep kan rekenen op
steun van een jongerfamilielid.

Dit blijkt uit een onderzoek
naar debejaarden- problematiek
inVillage,gepubliceerdonder de
titel: "Onderzoek bejaarden-
problematiek Village Aruba
1987". Hetrapport isgeschreven
door JessicaM. deLange, diehet
onderzoek geleid heeft. De
opdrachtgever was Cede Aruba,
Centrale voor bemiddeling bij
mede- financiering van ontwik-
kelings- programma's. Deze
stichting heeft de bevoegdheid
om gelden uit het ontwikke-
lings- fonds toe te wijzen aan di-
verse projecten.

MAATREGELEN WORDEN UITGESTIPPELD OVER TIJDSPAD VANn memorandum over 170 miljoen begrotingssteun

Antilliaanse regering wil eigen
vrantwoordelijkheid benadrukken

WILLEMSTAD — Dit weekeinde, ofbegin volgende week,
zail deNederlandseregering eengewijzigdeversievanhet con-

fot-memorandum ontvangen alstegenvoorstelvan deAntil-
ujianse regering. In deze gewijzigde versie wordt de nadruk

'legd op deeigen verantwoordelijkheid van deAntilliaanse
"■jgering.Daarnaast iseen aantalkleine redactionele verande-ren aangebracht. Premier MariaLiberia- Peters, die gister-
Mdag tijdens een persconferentie uitleggafover deplannen

a»ti de Antilliaanse regering, wilde niet vooruitlopen op het
[entvele antwoordvan Nederland.Zij verklaardewel dathet
«er onverantwoordelijk" zouzijn geweestvan deAntilliaan-
[regering, indien hetvoorstel voor begrotingssteun van Ne-
tland, zou zijn afgewezen.
IVa indieningvan hetgewijzigdememorandum zal deAntilli-, fyse regering zich voUedig gaanbuigen over denoodzakelij-
e hiaatregelen.Inplaatsvan dievoor dekomende vier jaaruit
Stippelen, zal een tijdsperiodevan twee jaarworden aange-

> 'uden.

rt Gedurende de afgelopen we-
en is het concept- memoran-
lm dat Nederland heeft opges-
fld in antwoord op hetverzoek

Jö extra begrotingssteun, uit-
Jierig door deAntilliaanserege-
sfcg besproken, zowel intern als
Pet debestuurscolleges van de

t pdere eilanden en de sociale
I prtners.
lEr waren volgens minister-
resident Liberia- Peters drie

mogelijkheden: het memoran-
dumkon afgewezen worden, ge-
accepteerd wordenofonder voor-
behoud van een aantal wijzigin-
gen geaccepteerd worden. Voor
de laatste mogelijkheid heeft de
regering gekozen. "Gezien defi-
nancieel- economische situatie
en gezien het feit dat we niet
kunnen voorspellen of we in de
toekomst meevallers of tegen-
vallers zullen krijgen, zou het

zeer onverantwoordelijk zijn om
deze steun afte wijzen."

De wijzigingen zijn er voor-
namelijk op gericht om de eigen
verantwoordelijkheid van de
Antilliaanse regering en het Cu-
racaose bestuurscollege, meerte
accentueren.Liberia- Peters: "In
het memorandum wordt gespro-
ken over maatregelen die zijn
voorgesteld door het IMF en de
wereldbank: buitenlandse insti-
tuten. Het macro- economische
beleid dat deAntilliaanse rege-
ring zichvoor ogenheeft gesteld,
komt vrijwel overeen met de
voorstellen van die instituten.
Onze voorstellen worden echter
opzij gelegden dievan de institu-
ten naar voren geschoven. Daar
zijn we het niet mee eens: als de
Antilliaanse regering zich eèn

bepaald beleid voor ogen heeft
gesteld en datwordt uitgevoerd,
moet dat gestimuleerd worden.
En in geval het IMF en de We-
reldbank maatregelen voorstel-
len waar wij ons in kunnen vin-
den, kunnen we die meenemenomdat we dat zelf willen. Maar
deeigenverantwoordelijkheid is
belangrijker."

TIJDSPAD
De Antilliaanse regering wil

ook een ander tijdspad hanteren
dan in het memorandum wordt
genoemd.Daar wordt gesproken
over maatregelen voor de ko-
mendevier totvijf jaar(de perio-
de1988toten met 1992;red). Dat
wil deregering veranderen in
een tijdspad van twee jaar. Dit
om beter in tekunnen spelen op

eventuele ontwikkelingen in de
Antilliaanse sociaal- econo-
mische situatie. Als voorbeeld
noemde depremier deproblema-
tiek van de ambtenaren- salaris-
sen. De regering is geconfron-
teerd met verschillende ge-
rechtelijke uitspraken dat er
maatregelen genomen moeten
worden om de discrepantie in
ambtenaren- salarissen op te
heffen. "En de enige manier om
dit probleem op te lossen is een
salaris- verhoging in bepaalde
categorieën of een verlaging in
andere categorieën. En hoe
denkt u dat we alle salarissen
van de gehuwde ambtenaren
kunnen verlagen. Ik denk dat ik
datvandaagzou moeten doen en

Stichting bedrijfsvakopleiding
Curaçao kan concurreren
met kwaliteit werknemers
WILLEMSTAD — Gister-middag werd het project'Stichting Bedrijfsvakoplei-

ding Metallurgische sector'officieel op ganggebrachttij-
dens eenkleine ceremonie inhet opleidings- centrum vande Curacaose Dok Maat-schappij (CDM). De stichtingheefteenkapitaal van 8.1 mil-joen gulden, dat ter beschik-king is gestelddoor de Neder-landse regering, waarmee indekomende tweetot driejaar
opleidingen verzorgd moetenwordenvoor werknemers uitdemetallurgische sector

Gedeputeerde Ricardo Isebia,president- commissaris van deCDM, verrichtte gisteren deoffi-ciële opening. Hij Wees in zijnspeech op het feit dat de slechtefinancieel- economische situatiemet zich meebrengt dat middel-matigheid niet langer geaccep-teerd worden. "In goede tijdenkunnen we middelmatigheidvan werknemersnogwel door de
vingers zien, in moeilijkeecono-mische tijden zijn het alleen de

besten die overleven", aldus de
gedeputeerde.

Volgens Pete Samson, be-
stuurslid van de nieuwe
stichting, kan met ditproject de
vermindering van het niveau
van dewerknemers in demetal-
lurgische sectoreen halt worden
toegeroepen. Omdat de grote be-
drijven in deze sector, zoals deIs-
la en CDM, wegens financiëe
problemen de opleidingen moes-
ten stopzetten, is er een vergrij-
zing ontstaan in de "pool" van
goede vaklieden. Daarkomt nog
bij dat het niveau van afgestu-
deerdenvan detechnischeschool
steeds minder voldoet aan de ei-
sen van de praktijk, aldus Sam-
son die een evaluatie van het
technisch onderwijs zeer nood-
zakelijk noemde.

In samenwerking met onder
andere de Feffyk en de verschil-
lende bedrijven in de metallur-
gische sector, zal de Stichting
Bedrijfsvakopleiding Metallur-
gische Sector cursussen gaanor-
ganiseren voor het personeel in
deze sector.

Ook de directeuren Mario
Evertsz van deCDM en Guiller-
mo Archila van de IslaRaffina-
derij, zeiden het initiatieftoe te
juichen. "We worden allemaal
geconfronteerd met concurren-
tie. Het is tegenwoordig niet al-
leenmoeilijkom nieuweklanten
tekrijgen, maar ook om de oude
klanten te behouden", aldus
Archila die zei datconcurreren-
deprijzen alleen niet voldoende
zijn: dekwaliteit gaat een steeds
belangrijkererol spelen.

Dat onderstreepte Mario
Evertsz ook: hij pleitte gister-
middag voor een zogenaamde
"Industrial Project Manage-
ment". Deze entiteitzou zich be-
zig moeten houden met een di-
versificatie van de metallur-
gische sector.Dit ideeis aleerder
gelanceerd door de CDM maar
nog niet uitgevoerd. Al zien de
perspectieven eranno 1988beter
uit(delslaheeftShellvervangen
endeCDM denkteenbreak-even
resultaat te bereiken) denkt
Evertsz datditproject nogsteeds
doorgezet moetworden.

WILLEMSTAD-Tijdens een
kleine ceremonie werd gister-
middag het project op bedrijfs-
vakopleidingen in de metallur-

gische sector te organiseren, op
gang gebracht. Deze stichting
heefteen kapitaal van8,1 miljoen
gulden dat door Nederland ter

beschikking isgesteld.
Foto : gedeputeerde Ricardo

Isebia diedeafkortingSBMSvan
de stichting als 'officiële daad'
vastlasti

onderzoeksrapport Jessica de Lange:

In septemblage lijkt langzaam afnaatregelen
Uil*WILLEMSTAD - In sep-
[jdjmber moet er meer duide-lijkheid zijn over de maatre-
raxHen die de Antilliaanse

'gering nog dit jaargaat uit-
ite_eren om je noodzakelijke

ezuinigingen doortevoeren.
* ministers werken, samen
ietwerkgroepen en commis-
es, aan de voorbereidingen

C_*ö de verschillende maatre-
hei^len. Hun deadline is de
Maaand september, zo bleek
."jstermiddag tijdens een
'^rsconferentie van Maria

"beria- Peters. "De maand
-ptember zalzeerbelangrijk
'orden voor wat betreft dui-

vplijkheid en informatie over
)g| verschillende projecten
je nu in voorbereiding zijn.

z°Hs in december de Neder-
10fttdsevertegenwoordigers

Ah de gemengde commissie
z$Curacaokomen, moeten al
tee zaken op tafel liggenen

S) F beslissingen genomenzijn,
"dat we kunnen bewijzen

B*twe onsbewustzijn vanon-
verantwoordelijkheden en

a^eraan niet proberen te ont-

Premier Liberia- Peti
niet eens met dekritie
vakbonden die menen Q®el erg
overleg gedurende de afgJjageer
dagen over het antwoord *\ daar-
Antilliaanse regering <De wijk
voorstel van 170 miljoen stdein-
begrotingssteunvanNedete ster.
slechts een wassen neus w,or( j | swerdvolgens debondenaby jjeeft.geen informatie gegevena* .
maatregelen die debevolr* . "

wachten staat. Dat daar nKÏjp"
in algemene zin over is £* vma"
ken, is te wijten aan het $ «ever
de informatie nog niet vJec, ge-
bekend is, aldus de prömi\ het
Voordat de zaken helemaal z
uitgewerkt, heefthetgeen zint
zou het alleen maar onrust ve^enoorzaken om halve gegevens t,enverstrekken. 're_

VILLAGE
Village ligt vrijwel in het

centrum van San Nicolas. Dit
stadsdeel is altijd al een doornin
het oog geweestvan vele Aruba-
nen. Het ontstond toen de bui-
tenlandse werkkrachten zich
vestigden op heteiland als goed-
kope arbeiders. Village werd op-

febouwd uit hutten, opgetrok-
en met kis'A Uwuu tixxAii

isten op de begroting van de
rale regering.

i
_

AUTONOMIE
nvt name St Maarten is gein-
w«seerd in deze grotere auto-
laie. De eilanden moeten
bewel eerst middelen vinden
lajie verantwoordelijkheid te

ten dragen. Indien immers
aide diensten gedecentrali-
-1 worden, moeten de eilan-

dijok zelfvoor dedaaraanver-
D<en kosten opdraaien.
ve
de datkader heeft St Maarten
onntrale regeringgevraagd of
ge Nederland kan benaderen
wihet verzoek om technische
tiiand zodat het eiland debe-
onngdienstgoedkan opzetten,
vastotnu toeniet geluktom de

«tingdienst zodanig op te
jaftn dat er een continuiteit
leet in het innen van belas-
dajelden. "Wij zullen Neder-
zw zeker benaderen", aldus de
Hcüer gistermiddag. 'Tk bener
beovertuigd dat de andere ei-
kelen, Saba, St Eustatius en
diaire, ook hun uiterste best
rii om meerfondsen tecreëren

zodat we langzaam maar zeker,
inhetkadervan de herstructure-
ring, bepaalde verantwoorde-
lijkhedenkunnen overdragen."

De financiële commissie eva-
lueert momenteel de andere
maatregelen die worden ge-
noemd in de bijlage van het me-
morandum maar waarvoor nog
geen tijdspad was bepaald en
geen cijfers waren ingevuld.

Daarnaast zijn de minister van
Handel, Industrie en Werkgele-
genheid en de minister van Ar-
beid en Sociale Zaken bezig met
stappen om meer beweging te
brengen in de arbeidsmarkt. Al-
le ministers hebben bovendien
deopdracht om een continuebe-
wakingte houden over deuitga-
venvan dedepartementen waar-
voor zij verantwoordelijk zijn.

"Als iedereenzijn verantwoor-
delijkheiddraagt, moeten weuit
ditdieptepunt kunnen komen
want alle economieënterwereld
kennen dit soort cycli van hoog-
tepunten en dieptepunten", al-
duspremier Liberia- Peters.

Vervolg oppag. 12
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r ER WORDT WEER GEVOCHTEN OP FORT \
I NASSAU om een plaatsje op ons gezellige, sfeer-

V volle terras. /
* * *

Zaterdag 23 juli van 22.00 uur tot 2.00 uur:
Fantastische LIVE-MUSIC verzorgd door
Krishnu Penso and the Greatest Red.

* * *
Geen entree en een tropische welkomstcocktail
bieden wij U van harte aan.

Tel.: 613450

?fct* 9t<ls3ftit u {
RESTAURANT .„ ~ U\'M4..ÜTT ,'IL. l_

Wegenstoenemende werkzaamheden inRestaurant La Bistroëlle, Res-
taurant Fort Nassau en Restaurant LandhuisZeelandia, alsmedede ope-
ningvan het InternationalTradeCentre Curacao medioaugustus, komen
Wij graag op korte termijn in kontakt met kandidaten voor de volgende
funkties:
SERVEERSTERS/WAITERS/HOSTESSES

Punktie-eisen: * een afgeronde schoolopleiding
* goedekontaktuele eigenschappen
* meertalig(Engelsen Nederlands minimaal)
* goedemotivatie
* een minimale leeftijd van 18 jaar.

BARTENDER
Funktie-eisen: * ervaringin een internationaalgeoriënteerde bar

* bekendheid met "American bar"
* meertalig(Engels en Nederlands minimaal)
* een minimale leeftijd van 21 jaar.

Wijbieden enthousiaste, gemotiveerdeen bovenal vriendelijkemedewer-
kers / sters een goede werksfeer, een interne opleiding en een vast
dienstverband.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van levensloop en pasfoto kunt U
richten aan:

Restaurant Landhuis Zeelandia
t.a.v. deheer Albert Vink
Polarisweg 28
CURAQAO.

IS I KI I
Tj \

ANCAISE

erveringen:
25666/625667

"** FESTIVAL DES FONDUES
Fromages
Fondue de fromage Maison (2 Pers.)
Cheesefondue, withsilveronions, homandpickles
Fondue auxTomates .....(2Pers.)
with tomatoesandBasil

Fondue Schabzieger (2 Pers.)
madewithaspicyherbal-cheesefromSwitzerland

Fondue au fromage blanc (2 Pers.)
Cheesefondue with curds, verylight

Fondue aL'aneth (2 Pers.)
withfresh dill
Fondue Tessinoise (2 Pers.)
withfresh peppersandpaprika
Fondue aux herbes (2 Pers.)
with differentfresh herbs

Fondue Chinoise (2 Pers.)
chkken-breost, pork-tenderhlnandvealwithvegetables tobe cooked In chickenbouilhnwithsherry
Fondue Bourguignonne (2 Pers.)
beef-fondue, servedwithfruits, potatoesondseveral sauces

Fondue Pêcheur (2 Pers.)
seafood fondue, withfish bouillon, sauces, rice, pickles andfruits

Fondue americaine (2 Pers.)
Seafood fondue, breadedseafood,sauces, fruits ondpotatoes

Dessert WJ ■■"■.' "Cv '""—^Fondue Helene l/fb^and (2 Pers*)
meltedchocolate with pears If
Fondue auNiei ..' .7.. ,?.V. (2 Pers.)
meltedchocolate, honey, cognac andfruits

Fondue au mokka (2 Pers.)
meltedchocolate, coffee andfruits

Fondue au chocolate (2 Pers.)
the dosslclwithrum, biscuitsandfruits.

ETENSRESTEN ?
Goedl
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College Beroep
AOV en AWW

WILLEMSTAD— Deze week
hebben devolgende personen in
handenvan ministervanArbeid
en SocialeZaken drs S. Inderson
de eed afgelegd als lid van het
College van Beroep inzake
A.O.V. en A.W.W.: E.G.A. Sen-
dar als Ie ply. werknemerslid;
K.E. Valpoortals2eply. werkne-
merslid; D.F. Cijntje R.A. als
werkgeverslid; C.J. Hilgersom
als Ie werkgeverslid en I. More-
no jr.als 2ewerkgeverslid.

gali|fliï§ Ira jwranpéawl N.

CORPORATE
Law %Uv^
NETHERLANDS
ANTILLES

n-^ Edited by Corporate Attorney
Raymundo H.D. Debrot

fel^ BOEKHANDEL SALAS
S^y Fokkerweg 50fll,i"' Tel.: 612303/612201



postbussen
beschikbaar

ORANJESTAD — De
dienstPosteryen Arubaheeft
by hetPostkantoor inSan Ni-
colas 396 postbussen ver-
nieuwden35 nieuwepostbus-
sen aangebracht. In Oranjes-
tad werden 354 nieuwe
postbussen aangebracht.

Personen die een postbus wil-
len huren, moeten een schrifte-
lijkverzoek indienenbij dedirec-
teurvan de dienstPosterijen, per
adres Irausquinpiein. Een be-
drijf, stichting of andere instan-
ties die een postbus wensen,
moeten behalve het verzoek ook
een uittreksel van hun inschrij-
ving bij deKamer vanKoophan-
delindienen. Bij heffPostkantoor
verschaft ambtenaar HoséSimi-
leer allepostbus-informatie.

fI§TAD — Vrijdag 22
juli gaf deregering voor de ne-
gendekeer schatkist- promessen
uit die dezelfde dag overtekend
werden. Het ginghier omeenbe-
drag van acht miljoenflorin aan
promessen, metalsvervaldatum
21 oktober 1988 en een gemid-
deldejaarlijksediscontovoetvan
7.23 procent.

museumweek dicht
ORANJESTAD —Het Arche-

ologisch Museum zal volgende
week van maandag tot en met
vrijdagvoorhetpubliek gesloten
zijn. Dit is in verband met nood-
zakelijke renovatie- werkzaam-
heden die moeten plaatsvinden.
Het museumzal vanafmaandag
1 augustus weer open zijn gedu-
rende de gebruikelijke
werkuren.

is looking for a dynamicperson, male orfemale,
to fill the position of reporter and work in the \
editing department. I
English is a must!! Knowledge of Dutch and ■
Papiamento are also required. Please phone|
24725 for an appointment or send yourrésumé
to: The News mP.O. Box 379, Oranjestad

Aruba. m

I
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ARUBAN DAILY ■entertainment!
__?_r___P||WraU- Aanstaande zondag

A_y/^j/if7fe> dansen op de tonen van La Nueva FuerzaH
pjr 18.00uur: BREAKDANCE CONTEST I
jp Ay Oranjestad vs. San Nicolas.

lg. smith Blvd. Go/pore PT-SE-Sifij
Oraniestad, Aruba. * ■ jvmmiA)

Detopnightclub TAKEAWAY TEL: 33541 Amjvav

van Aruba. Geopend van 11.00a.m. tot 06.00a.mg
mlmami i_T^_K GOLDEN TULIP 1W W 11'Afl ARUBA CARIBBEANm±, VIfV RESORT & CASINO»

Floating Restaurant >fe£4td**,f*^
/>/!// '/^NIGHTCLUB
IJ1*71^1 proudly presents:; onder directieLeny&Eduardo Vegas goes latlfT

i Ellis. Ace. by our swinging House- ;; Open: 11.00-middernacht. bandFerrari. - ,
Happy Hour: 6.00-8.00 Taly daily curtain time 10.30 p.m. ;
Wever. except Mondays ,
_jk_nlun_h_«' n a Club openfrom 9:00 p.m. Iill2:00 am. II m [■""«"■—'"" «-a- Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks 'NaSSI RameS en VerseVIS. For reservations please call 33555 '1 ___=—=_r—CI !j^A~ JTr~^. phone: 32040 !7__3B«>§>_" o'stad aruba

<^^^^^^ J open: Dagelijks 7.30 ■4.00p.m.x s Zondag: gesloten.

Het Restaurant met Surinaamse allures,
zonderpretenties. . "j . :Gezellige sfeer, goede service

! VmdLl!i,l_. 1 .r_ Ak,T Wijverwachten Uvoor lunchRESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner (18.00-
23.00).; C_ft_TH___^y_-^_EF_(_)M Telefoon 22977 of 27833.

Boulevard Theatre
I n
Today at 8.00-9.15

"CROCODILE DUNDEE II"
adventure 14yrs.

MidnightFriday & Saturday at 12.00
" CROCODILE DUNDEE II "adventure 14 yrs.

Sunday at 6.00-8.00-9.15
" CROCODILE DUNDEE II "

adventure 14 yrs.
1 _____________________________________________.-______■____ :; Today at 8.30 & 12.00
! 1__mr___ ï_n Sunday at 9.00JLiriVe - 111 "boardingschool"

comedy 18yrs.
__________M_________-_--M--»_*—--

©jQLb.j. arends &i0KD sons inc.

GANA UN AUTO
Dl E RIFA Dl
ARUBA LIONS CLUB
KUMPRANDO CASH NA
BRENCHIE'S
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.500.-
NA HARDWARE/BLDG. MATERIALS
0'STAD/DAKOTA/SAN NICOLAS
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.250.-
NA HOME CENTER
O'STAD/SAN NICOLAS

CHBCKPOIHT COLOR
f Su especial divacantie grandi X^

f/<7& JtfS \ DBSOUBHTO / /QTj§\
1/ \ Riba extra set dipotret/ «^ v\ 7/% \I

.c\3<^ ««.^ Riclbl 35% di dßcwnto rib» didos l **'**» ''iiiri" "»«>,> 'II■f V/*ÏV.N Lo*0: * 6»^ ’ *« di po«r»««ï e mam nilrfr» bóirw \ /\„'** '«i, «'«W^ c*l II
|\ *^«y.V^- T»K «■fÜt*- / mi rol dl film dicolo bin lib» swci I *J£Att^ "*> or 'X'rr^ /■
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REGERING VAN ARUBA
In verband methet aflopen van hetcontract met de
huidige operator, zoekt de Regering van Aruba
voor Aeropuerto InternacionalReina Beatrix een:

BEHEERDER/EXPLOITANT
ten behoeve van restaurant, bars en snackbar in
het luchthavengebouw.
Vankandidaten wordt verwacht datzij, naast definanciële
middelen, tevens beschikken over de benodigde expertise
en jarenlange ervaring in de horeca.

Gelet op de belangrijke plaats die de luchthaven inneemt
binnen ons toerisme, dient de aan tebieden food &bevera-
ge service te voldoen aan internationale normen. Derhalve
worden hoge eisen gesteld aan de inrichting, assortiment
en investeringsbereidheid.

Belangstellenden dienen uiterlijk 20 augustus a.s. hun of-
ferte schriftelijk in te leveren bij deLUCHTHAVENMEES-
TER, p/a Reina Beatrix Luchthaven, vergezeld van:

I. Uitreksel uit het Register van de Kamer van Koop-
handel;

11. Inschrijvingsbiljet c.g. offerte;
111. Upgradings- c.g. Investeringsplan;
IV. Bankverklaring terdekking van het gestelde onder

punt III;
V. Commercial/Retail Plan.

Het inschrijvingsbiljet en een kopieconcept-overeenkomst
kan tegen betaling van A/l. 50.00 bij de Administratie van
de Luchthavendienst worden afgehaald na 21 juli 1988.

mr. A.R. Bermudez
Ministervan Vervoer en Communicatie.
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" AF-FM Radio-cassette - Antirust
Airco - 5 deuren - standard

" Financiering 36 maanden mogelijk.

F. 14.950.-
-9 Back te School korting 500.-

-! F. 14.450.-
Komt kijken en proefrit maken

" bij de autohandelaar met

" grootse keuze en laagste prijzen

9 wêê "L Jém Ii i l Kjj
m I DAIHATSU I

■

\ ~gJ*^**^^ -
GEOPEND

VAN
MAANDAG TOT DONDERDAG

9.15 A.M. - 5.00 P.M.
VRIJDAG

10.15 A.M. - 6.00 P.M.
( NON-STOP )

m
INTERBANK

ARUBA N.V.
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AGENDA

ARUBA

kantooruren amigoe: 08.00-12.00/14.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;behalve op zaterdag. Alleenzoekertjes, dieop maandag en donderdagvoor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

t
bioscopen
boulevardtheater
l+ll: 20.00, 21.15+24.00 uur Crocodile
Dundee II (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00 uur Boarding
School (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabaobrug: del Pueblo, tel.: 22154.Pariba brug: SanLucas, tel.: 45119.
WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Rip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterT.H.K. Lm, Noord 68, tel.: 22694/21522.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterE. Boderie,viaCentraMedicoSanNi-
colas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter A.E. Hart, tel.: 27263/
24300 (hospitaal).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30uur; zaterdag van 08.30-12.00
Uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): draA.
Rodriguez, viaCentra MedicoCarabobo.

*** * #

IrVIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:; San Nicolas:tel.:4s9o6;Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
oor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentraleop tebellen, tel.: 115)

DIVERSENPLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00
Uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
uurper daggeopend(alleen geslo-

ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen 07.00uur).

dokter horacio oduber hospi-
taal (tel.:24300): bezoekuren 15.00-15.45
'is.so-ig.souur.

Koningin wilhelminafonds (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8(boven).

CENTRO Dl BARRIO V DEPORTE DAKO-.
TA (CBDD): 21.00 uur discoparty.

£OMISION HAZANJA ANTI-DROGA':20.00 uur Aerobic Festibal - Plaza BeticoCroes.

Wega di Number
Aruba

?ONDAG?lOSCOPEN«OULEVARD THEATER
n+II: 18.00, 20.00+21.15 uur Crocodile>deell (14 jr.).WlvE-IN: 21.00 uur Boarding School (18

HEERSEN'iïALITY HEALTHSTUDIO: 04.00uurstart'5-km wandelmars bij het Concorde HotelnaarAlto Vistaen terug.

SPORTiTODSURF (WindsurfRacers Club):
IWX) uur skipper's meeting; 10.30uur start
"Jjß slalomraces bij Fishermen's Hut (tenborden van HolidayInn Aruba).

(AA-klasse): 14.00 uur Coca
«°la Rangers vs Richmond - Lago

Bandag
HARSENJJpIAN ROCK GARDEN WATERSLIDE:J^andag,dinsdag,woensdag envrijdag ge-
jendvan 10.00-18.00 uur; donderdag de
"neie daggesloten.

[JUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-,lestijden maandagt/mvrijdagvan 09.00--«■00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--'5-00uur.
NEAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-

MOEILIJKHEDEN (Layex Building,

Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07.30-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk
afspraak te makenvia tel.: 23145 of25111).

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

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJKGEHANDICAPTEN«MANNAOBRA»: elke
maandag en donderdag van 09.00-12.30
uur gelegenheid om producten te kopen in
hetoudegebouwvan «Bibito Pin», t/o Pro-
testantsekerk, Piedra Plat.

SPORT
SOFTBALL (dames): 16.30uur Taiwan vs
Aruba - Caribe-veld.

*****
KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00uur. .
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00uurEMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD:zat.: 19.00 uur;zon.: 06 30
10.00en 19.00 uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
17.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SANNICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur
SANTA CRUZ: zat.: 19.00 uur; zon.: 06.30
09.00 en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur
TANKILEENDERT:zon.: 09.00 uur.
PROTESTANTSE KERKDIENSTENORANJESTAD: 10.00uur ds A. van den
Doel (crèche); koffie na dedienst.
SEROE COLORADO: 08.30 uur ds A. van
denDoel.
PIEDRA PLAT: geendienst.
SAN NICOLAS:09.00uurds Hessen(doop-dienst); na afloop van de dienstkoffie drin-
ken in hetbijgebouwvan dekerk.

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

COORDINATIE
Zijwilden deaanvraagompro-

jekten goedte keuren met gege-

yens ondersteunen. Naast vrij-
willigers dietoegang hadden tot
deVillage- gemeenschap, waser
ook iemand nodig die het werk
kon coördineren. Aanvankelijk
kreeg Jessica tot taak om de en-
quette formulieren te screenen,
scorenen interpreteren. Volgens
Jessica is het tijd dat er basis-
voorzieningen komen voor de
village-bewoners.

"Deze mensen hebben te veel
gewacht opvoorzieningen die el-
ders heel gebruikelijk zijn",zegt
ze. Zij denkt daarbij aan goede
woningen met sanitaire voorzie-
ningen, een winkeltje om de
hoek en gemeenschappelijke
voorzieningen zoals warme
maaltijds- distributie. De slui-
ting van'de olie- raffinaderij op
SanNicolaasheeft deVillagege-
meenschap aardig ontwricht.
Vooral de jongebevolkingtussen
de 25en45jaaris weggetrokken.
De bejaarden zitten daardoor in
een nog benardere positie. Toch
wekt het volgens Jessica verba-
zing hoe debeiaarden zich staan-
de weten te houden. "Met het
weinige dat ze bezitten kunnen
ze met hun levenshouding nog
altijdrespect afdwingen.," aldus
Jessica.

Ongeveer zestig jaar geleden
vestigden zich vele "buiten-
landse gastarbeiders" uit de om-
liggende Engelse Caribische ei-
landen zich op Aruba, gelokt
door devoorspoedvan het 'zwar-
te goud", deelsgeronseld door de
oliemaatschappij Lago en voor
een deel weggetrokkenom dear-
moede op hun geboorte-eilandte
ontvluchten. De beste jarenvan
hun leven gaven zij voor de eco-
nomische vooruitgang van Aru-
ba. Welvaart hebben zij echter
nooit gekend. Deze inmiddels
vergrijsdebevolkingsgroep leidt
meer dan een halve eeuw later
nog steeds een marginaal be-
staan. Nu ze door ouderdom
hulpbehoevend dreigen te wor-
den, dreigenzezelfs geisoleerdte
raken.

sehïtfi van tieAtt#flïaanSe;
SÏiOhfing dÖeißNó6t«J»fira-
-IjÉ.a;fc en Liturg
VKefcfctaam is.tenftehoev«
van toet welzijn van deAn-
jöttginenenArubanen,set-
schten fezKmmtöhe&titj*
gaande artikel, geséhve-
V-éW tfxxö/r kttdo Niéofotór
Bot ieeft oris. interessant
voö* Qiwso Arwbaan*ri \^.
jzets om ftennia té kunne»
nej»«öVan hetgeenerover
deVillage iegesch:r£vga*

Vergeleken met de rest van
heteiland wonen in Village, hetdeelvan deoliestad San Nicolas
waar de migranten zich destijds
vestigden, naar verhoudingdriemaalzoveelbejaarden alsel-ders.Meerdandehelftmoetrond
zien tekomen van een inkomen
van 330florin (Arubaanse mun-
teenheid) per maand. Hoewel
hun fysieke gezondheid het da-gelijks functioneren ernstig be-lemmert, blijkt het grootste ge-
deelte alleen te wonen. Vaak ishulp uit de omgevinggewenst,
terwijl niet iedereenblijvend opeen helpende handkan rekenen.Voorzover er wel hulp wordt ge-
boden kan er niet altijd op gere-
kend worden, omdat dehulpver-

lenervaak iemand is uitdezelfde
leeftijds- categorie. Slechts een
kleine groep kan rekenen op
steun van een jongerfamilielid.

Dit blijkt uit een onderzoek
naar debejaarden- problematiek
inVillage, gepubliceerdonder de
titel: "Onderzoek bejaarden-
problematiek Village Aruba
1987". Hetrapport isgeschreven
door JessicaM. deLange, die het
onderzoek geleid heeft. De
opdrachtgever was Cede Aruba,
Centrale voor bemiddeling bij
mede- financiering van ontwik-
kelings- programma's. Deze
stichting heeft de bevoegdheid
om gelden uit het ontwikke-
lings- fonds toe te wijzen aan di-
verse projecten.

Opsteller onderzoeksrapport Jessica deLange:

'Village lijkt langzaam af te sterven'
"IK VOND HET heel erg
omtezien hoe deVillage er
nu uitziet. Ik bedoel daar-
mee nietdehuizen.Dewijk
lijktnudood.Zewekt dein-
druk langzaam af te ster-
ven.". Aan het woord is
Jessica de Lange. Zij heeft
meegewerkt aan het on-
derzoek naar de bejaar-
den-problematiek in Villa-
ge. Jessica spreekt liever
van een" pilot-studie", ge-
let op de omvang van het
onderzoek.

Er is een steekproef genomen
en aan 33 personen een vragen
lijstvoorgelegd. "Toch zijn dere-
sultaten dusdanig dat het rap-
port als voorbeeld- functie kan
dienenvoor hetopzetten van een
bejaarden- beleid op Aruba,"
zegt Jessica. Jessica werd op 12
januari 1958geboren op Aruba.
Sinds 1977 woont ze in Neder-
land.

Daar heeft zij de lerarenoplei-
ding in Groningen met goed re-
sultaat gevolgd. Daarna stu-
deerde ze aan de akademie
Mens/Arbeid in Tilburg. On-
langs is zij gekozen als be-
stuurslidvan POA. Externecon-
tacten behartigt zij voor SAT in
Tilburg. Zij werkt nu als voor-
lichtster etnische minderheden
bij de gemeente Breda.

Zes maanden heeft ze aan het
project gewerkt. Zij is de opstel-
ler van het onderzoeksrapport:
"Onderzoek Bejaarden- proble-
matiek Village, Aruba 1987".
Centropa desaroyo diAruba, Ce-
de Aruba, Vertegenwoordiging
van Nederland voor Ontwikke-
lings-hulpaan Aruba, VNOAen
Fundashon Cas pa Comunidad
Arubano, FCCA, wilden een on-
derzoek houden.

Zilveren feest
Toastmastersclub
ORANJESTAD - De To-

astmastersclub ofArubaviertop
zaterdag 30 julizijn 25-jarig be-
staan. Dit gebeurt vanaf half
acht 's avonds met een gala-
diner in Holiday Inn Aruba. Erzaleenentertainment-program-
mawordenverzorgd doorzanger
Edwin Abath en een modeshowdoor 'Just for You Boutique.

VILLAGE
Village ligt vrijwel in het

centrum van San Nicolas. Dit
stadsdeel isaltijd al een doorn in
het oog geweestvan vele Aruba-
nen. Het ontstond toen de bui-
tenlandse werkkrachten zich
vestigden op het eiland als goed-
kope arbeiders. Village werd op-

febouwd uit hutten, opgetrok-
en met kistenhout en bedekt

metplatgeslagenpetroleumbus-
sen. Een echte krottenwijk op
een steenworp afstand van de
omheining van de Lago- raffina-
derij.

De bewoners hebben er een
hechte samenleving weten op te
bouwen met een sub-cultuur die
nogal verschilt van deArubaan-
se. In 1982 woonden er volgens
een tellingvan de NationaleWo-
ningraad (NWR) 1382 personen.
Sindsdesluitingvan deolie-raf-
finaderij zijn heel wat mensenvertrokken. Jarenlang heeft deoverheid zich afzijdig gehouden
van devillage-problematiek.

Voor de politici waren de be-
woners slechts electoraal inte-
ressant. De laatste jarenbeseft
de overheid steeds meer dat er
iets moet worden gedaan om de

leefsituatie in deze wijk te ver-
beteren. Fundashon Cas pa Co-
munidad Arubano, FCCA, is de
woningstichting die met Neder-
landse ontwikkelings- gelden
bezig is met derenovatie in Vil-
lage.

MET ALLE BESCHIKBARE WAPENS
Pontilius: een van weinige bestaande arbeidswetten

FTA op bres Ontslagwet
ORANJESTAD— "De vakbondFTA zal strijden met

alle beschikbare wapens om een halt toe te roepen aan
eenieder dieerop uitisomdeweinigearbeidswetten, die
derechten van de arbeider verdedigen, te elimineren".
Dit brengt FTA- voorzitter, Anselmo Pontilius, naar vo-
ren in een commentaar op de discussies van de laatste
tijd over de Ontslagwet.

Volgens de door hem overge-
legde officiële cijfers werden in
de periode 1984 tot en met no-
vember 1987 verzoeken inge-

diend om in totaal 3926 arbei-
derste mogen ontslaan. Door het
betrokken Arbeids- departe-
ment werd toestemming gege-
ven om van genoemd aantal
3359 (83.59jprocent) arbeiders te
ontslaan. Van het totaal van
3369 ontslag- vergunningen,
waren er 899 Lago- ontslagver-
gunningen en 634 ontslagver-
gunningen voor aannemers- be-
drijvenophetLago-terrein.Deze

ontslag- vergunningen werden
in maart 1985 toegekend.

HULP
Niet alleen de woonomstan-

digheden zijn verre van ideaal.
Debejaarden ervaren aan de lij-
ve dater nooitveel gedaanis aan
de verbetering van hun leef-
omstandigheden. Voorzienin-
gen voor deze groep zijn er nau-
welijks. Er wonen naar schat-
tingruim 150 bejaarden. Hier-
onder wordt verstaan personen
van 60 jaaren ouder.

De gemiddelde leeftijd is 72
jaar.Meer dandehelft woont al-leen.Uithetonderzoekblijkt ook
dat de lichamelijke gezondheid
zwak of middelmatig scoort.
Hoewel demeestenzeggen datze
best in staatzijn om noodzakelij-
ke dagelijkse activiteiten (alge-
mene dagelijkse levens- ver-
richtingen), zelf te doen, blijkt
18,2procent van deondervraag-
den niet in staat om deze uit te
voeren.

De behoefte aan allerlei vor-
men vanhulpneemt toebij debe-
jaarden.Bijstand van familie en
vrienden is onmisbaarom deou-
den van dagen zo lang mogelijk
zelfstandig te latenfunctioneren
in hun eigen vertrouwde omge-
ving. Zij moeten geholpen wor-
den met het klaarmaken van de
maaltijden, huishoudelijkwerk,
boodschappen doen,bij hun con-
tacten met officiële instanties en
overheid en met vervoer naar de
dokter. Toch kan minder dan
40% van deondervraagdenreke-
nen opeen helpende handvanfa-
milie en vrienden. Sommigen
hebben helemaal niemand omte
hulp teroepen.

Aangezien de meesten niet op
het eiland geboren zijn, hebben
ze hierweinig familieen moeten

ze een beroep doen op vrienden
en kennissen van dezelfde leef-
tijds-categorie. Hulpwordt hier-
dooreen onzekere factor. Slechts
een relatief kleine groep is lid
van het Wit-Gele kruis, deAru-
baanse kruisvereniging.

PAS IN70 JAREN
Pontilius steltinzijn commen-

taar, datpasin de jarenzeventig
de Ontslagwet werd ingevoerd
op het moment, dat een grote
groep werkgevers op grove wijze
misbruik maakte van zijn
macht. De arbeiders werden
naar huis gestuurd omdat hun
gezichten niet in trek waren bij
de werkgevers of omdat zij voor
hunrechten opkwamen. Een an-
der motiefwas het feit, dat dear-
beiders zich in vakbonden gin-
gen organiseren.

Anselmo Pontilius is van me-
ning datvanwege de Ontslagwet

de werkgevers begonnen zijn
misbruik te maken van indivi-
duele werkcontractenen datwe-
derom dekreten gehoord worden
vanwerkgevers en enkelepoliti-
ci dat de Ontslagwet een grote
hindernis is voor de investeer-ders.Hij is het nietmeeeens met
enkele werkgevers die beweren
dat de Ontslagwet niet functio-
neert, omdat de cijfers voor
zichzelf spreken.

Het aantal ontslagaanvragen
in 1984 was voor 1476 arbeiders
(waarvan toegestaan 1183), in
1985 voor 1338 arbeiders (toe-
gestaan 1271), in 1986 voor 836
arbeiders (toegestaan 695) en in
1987 voor 276 arbeiders (toeees-
taan2lo).

FLEXIBILITEIT
Kenneth Faustin gaf de pers

een uiteenzetting, dat men zo
maar niet een timesharing- ver-
koopmaatschappij is.Zokunnen
de kopers voor zestig jaarzestig
weken in hun appartement ver-
blijven dochbehoeven datniet in
een periode van zestig jaar te

doen. "Wij bieden flexibiliteit",aldus Kenneth Faustin, diedaarna uitvoerig stil stond bijhet besluit van deregering, datop de stranden niet meer ver-kocht magworden.
"Onze verkoop is door dit be-sluitachteruitgegaanenwijzul-lenmet deoverheidmoeten over-

leggen wat in deze gedaan kan
worden aangezien anders men-
sen naarhuismoetenworden ge-
stuurd".

Penningmeester ing. mrFred
Baptist zette noguiteen, datwat
de voorwaarden betreft om het
terrein inhuurtekrijgen, waren
voldaan.

TROTS
Hoewel de situatie van debe-

jaarden door het ontbreken van
diversevoorzieningen verre van
rooskleurig is, zijn ze tetrots om
zich te beklagen over hun situa-
tie. Bijna driekwart moet
rondkomen met minder dan416
florin per maand. Toch vindt
ruim 40%dater geenreden isom
te klagen. "More pooryou cry,
more poor you feel", is nun lijf-
spreuk. Hun trots blijkt ook uit
hetfeitdatmeer dandehelftzegt
geenprijs te stellen ophulp in de
huishouding of bij het klaarma-
ken van maaltijden. Dé bejaar-
den geven de voorkeur aan
zelfstandigheid.De meestenvin-
den datzij zelfof hun familiele-
den voor deze voorzieningen
moeten zorgen. Slechts eenklei-
ne groeplegt dezeverantwoorde-
lijkheid bij deoverheid.

VOORZIENINGEN
Volgens het rapport zijn er op

verschillende terreinen geza-
menlijke inspanningen nood-
zakelijk om debejaardenuithun
dreigende isolement te halen.
Zowel op het gebied van de ge-
zondheidszorg, sociale voorzie-
ningen en inkomen moet meer
tegemoet worden gekomen aan
debehoeften van de bejaarden.
Dater ietsmoetgebeurenis inie-
dergeval duidelijk. De overheid
heeft hierin een eigen ver-
antwoordelijkheid. Zij kan niet
met de armen over elkaar
wachten totdat het probleem
zichzelf oplost. De bijdrage van
deze bejaarden aan de opbouw
van Aruba is van ongekende
waarde geweest. Zij hebben een
betere oude dagverdiend.

Verkoopverbod op strand heeft ongunstige invloed

Paradise Beach villas: reeds
tweehonderd kamers verkocht

ORANJESTAD — In vier
maanden tijd hebben dever-
kopers van de Paradise Be-
ach Villasreeds tweehonderd
kamers weten te verkopen,
verteldeKenneth Faustinvan
de directie gistermorgen tij-
dens een persconferentie in
hetBushiriBeach Hotel.

Uitvoerig werd tijdens de
persconferentie uiteengezet, dat
de bouw in verschillende fasen
zal plaatsvinden en dat men
hoopt in september met debouw
te kunnen beginnen. President-
directeur Irwin Franca — één
van de mede-oprichters van het
project en reeds meer dan tien
jaar werkzaam in timesharing-
verkoop, verklaarde dat het Pa-
radise Beach Villas een 'interval
snaringresort' wordt, het meest
luxueuse op dit gebied van Aru-
ba. De 132 appartementen ko-
men aan deoverkantvan deweg
tegenover de Eaglebeach te lig-
f;en, even voorbij het voormalige
OWUA Center.

Minister Bermudez: nimmer
definitieve toezegging gedaan

ORANJESTAD — Aan-
staande vrijdagmorgen om
negen uur zal derechter uit-
spraak doen in de nieuwe
rechtszaak die door de Food
Company A&E (Lasten en El-
lis)werdaangespannen tegen
het land Aruba in verband
met hetniet ankomenvan het
huurcontract, dat volgens ei-
sersgesloten wasmet hetland
Aruba voor beheer van res-
taurant / bar op de
luchthaven.

Eisers werden bijgestaan door
mrKloes. Debehandeling van de
zaak werd gisteren voortgezet
waarbij deadvocaatvanhetland
mrCarlos Herrera ministervan
Communicaties en Verkeer, mr
Angel Bermudez, als getuige
hadopgeroepen.

Uit het verhoor van de be-

windsman kwam wel naar vo-
ren, dat er vermoedelijk tussen
de luchthaven- directeur— die
de besprekingen namens het
land voerde — en de be-
windsman enige communicatie
storing heeft bestaan. Met na-
druk stelde minister Bermudez,
dat aan de groep Ellis /Lasten
nimmer een definitieve toezeg-
ging werd gedaan, omdat ui-
teindelijk deministerraad in de-
ze moetbeslissen.

Toen de stukken in de minis-
terraadkwamen en bleek dater
geen andere groep was om prij-
zen tekunnen vergelijken, werd
besloten een openbare inschrij-
ving te houden.

MrKloes wees er derechter tot
opniet teveel waardetehechten
aan de verklaringen van de mi-
nister omdat deze direct bij de
zaak betrokken was,

..

U lest Uwdorsthet bestmets
Ook uitstekend om te mixen.
Bestelbij Uw kruidenier.

L Victoria Bottling
Company

Wilt U gezellig en goedgaan lunchen? \m
Dan natuurlijk naar v^SgS. I
DE DISSEL 1

Hospitaalstraat V J II
Elke dag van 11.30-14.30. "^De menu'svoor de volgende week: II
MAANDAG : ANDIJVIE-STAMPPOT MET SPEKLAPJE IDINSDAG : HOLLANDSE HACHEE MET AARDAPPE- 1

LEN EN GEMENGDE SLA I
WOENSDAG : KIP-KERRIE METRIJST OF PATAT EN GE- 1

MENGDE SLA
DONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE-BROOD EN BOTER
VRIJDAG : GEBAKKEN SCHOL MET AARDAPPELEN

EN VERSE GROENTEN
ZATERDAG : GEHAKTBALMETAARDAPPELEN EN VER-SE GROENTEN.

Het is goed zaken doentijdens een gezellige lunch. f

Rococo Plaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki LeendertlsBG-

Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.

ORANJESTAD — Zangeres
Marijke van de Ploeg (Helen
Marshell),kampioene van Fries-
land en van debollenstreek Lisse
en Hillegom, is weer op Aruba.
Zij zal tot 14 augustus verschil-
lende optredens verzorgen. Ma-
rijke is ook dewinnares van 'De
grote prijs van Almelo' en het
Hilton Songfestival' in Rotter-
dam. Tevens volgdezij een-oplei-
ding inHilversum in de showbu-
siness. Marijke van derPloeg is
vorig jaar op Aruba geweest in
onder andere in het tv-
programma 'Showtime' en als
gaste van hetBonbiniFestival in
Fort Zoutman.
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Wielrenners korte tijd in staking
Twintigste etappe voor Thierry Marie

CHALONS-SUR-SAONE—Meteen splijtende demar-
rage tijdens delaatstekilometer heeftThierryMarie een
nieuw sprintfestijn van Jean-Paul van Poppel ver-
stoord. De blonde Fransman met de lichblauwe ogen
kon de verzwakkende Spanjaard Inaki Gaston als
springplank gebruiken.VanPoppels sprintwas in Cha-
lons-sur-Saone slechtsgoed voor een tweede plaats.

Van Poppel heeft nu alleen de slot- etappe op de
Champs Elysees in Parijs nog om het record van Joop
Zoetemelk en JanRaas te verbeteren. Om op vier etap-
pe- zeges te kunnen komen zal dekoers enigszins for-
tuinlijk voor hem moeten evolueren. De ploeg van Jan
Raas, de enige nog complete in deTour, gafin de 20-ste
etappeblijk enigszins uitgeput teraken door deinspan-
ningen en dehitte van delaatste week.

De Noorse solorijder Dag Otto
Lauritzen werd nog wel ingere-
kend door degroenebrigade van
het sprintkanon. Jelle Nijdam
kon ook reageren op de uitval
van de Engelsman Scan Yates.
In het zicht van definishkregen
de Spanjaard Inaki Gaston en de
Fransman Thierry Marie wel de
ruimte: Gaston verzwakte wel,
tijdrit- specialist Marie op een
van zijn goededagen niet.

Met een ouderwetse sitdown-
staking van vijftien minuten
hebben dewielrennersenploeg-
leiders in de Ronde van Frank-
rijk hun grote ongenoegen ken-
baar gemaakt over de wijze
waarop de doping- controle ge-
houden wordt. De start van de
twintigste etappe werdgebruikt
om te ageren tegen de We-
reldwieler- unieUCI.

Het gebeurde in Clermont-
Ferrand, de ochtend na het do-
pingschandaal, waarin gele-
truidrager Pedro Delgado werd
witgewassen en Geert-Jan
Theunisse aan hetkruiswerdge-
nageld. De actie werd gestart
door Jan Gisbers, ploegleider
van de gestrafte Theunisse. "We
kunnen het positief zijn van
Geert-Jan nog accepteren", al-
dus Gisbers, "de manier waarop
niet."

"We hebben klachten neerge-
legd bij de Tour- directie en het
jury-corpsover de manier waar-
opwijbehandeld zijnin deze hele
affaire. Een advocaat moet dit
tot debodem uitzoeken."Gisbers
wendde zich donderdagavond en
vrijdagochtend tot Roger Lege-
ay, devoorzitter van debond van
ploegleiders. Legeay beloofde
onmiddellijkactie tevoeren,het-
geen uitmondde in de sitdown-
stakingbij hetbegin van detwin-
tigste etappe.

NIET INBEWEGING
Motor- ordonnans Jean-

Frangois Pescheux kon op zijn
fluitje blazen zo hard hij wilde,
het peloton kwam niet in bewe-
ging.De meeste coureurs bleven
staan, sommigen gingen demon-
stratief op hun stuur zitten. "De
doping- controle moet op de hel-
ling. Het moetnu eindelijk goed
geregeld worden in een nieuw
systeem", zei Legeay in een toe-
spraak tot dewedstrijd- leiding.

Niet alle renners waren soli-
dair met de demonstranten. De
Canadees Steve Bauer wilde na
het fluitsignaal wegrijden. Hij
werd tegengehouden door een
motoragent, waarna hij zeer te-
gen zijn zin bleef staan.
Bullshit. Waarom moet ik soli-

dairzijn metcoureursvan wie ik
weet datzezich drogeren?Biben
ook voor andere en betere do-
ping- controles, maar ik heb
niets te vrezen of te verbergen.
Zij diebetrapt worden op doping
moeten hun straf ondergaan',
zei Bauer met trillende stem.

Zijn ploegleider Paul Koechli
had negatief geantwoord op het
voorstel vanLegeay. Hy besprak
de situatie met zijn renners en
adviseerde hen gewoon te ver-
trekken. In het peloton circu-
leerden berichten, dat nog meer
renners positief zouden zijn be-
vonden in de doping- controles.
De naamvan deFransman Jean-
Francois Bernard viel bij herha-
ling. De overige gevallen zouden
zijn verdoezeld om de Tour niet
nog meer in deschandaalsfeerte
brengen.

Het woord schandaal viel

gisteren vele malen. Door en
voor JanGisbers. Deploegleider
kreeg het verwijt tehebben gelo-
genop devragen ofTheunissepo-
sitietwas bevonden. Gisbers:
"Mogen wij geheimen hebben?
Ik heb inmijnfamilie geheimen.
Ik heb ze ook in mijn renners-
familie. Volgendekeer doe ikhet
weer als ik een renner, zoals in
dit geval Theunisse, in bescher-
ming moet nemen."

VOLDAAN
Gisbers vond dat hij aan zijn

verplichtingen had voldaan. Het
jurycorps in deTour had dat vol-
gens hem niet. "ledereen wist al
zaken voordat wij op de hoogte
waren gesteld. Dat vonden wij
uitermate onfatsoenlijk. Daar
trekken wij ooktegen ten strijde.

Toen die jury-voorzitter Mario
Prece in ons hotelkwam zeggen
dat Theunisse positief was, heb-
ben wijhem vierkant dedeuruit-
gezet. We wilden nietsmeer met
hem te maken hebben."

Geert-Jan Theunisse ver-
scheen gisteren in overspannen
toestand aan de start van Be
etappe. Hij wist nietgoed waar
hijkijken moest, kreeg nochtans
van ale kanten, publiek en ren-
ners, opbeurende woordentoege-
sproken. Ineen eerste opwelling
na debekendmaking van de uit-
slag van decontra- expertise zei
Theunisse: "Ik stoponmiddellijk
met wielrennen." vervolgens
had hij zich teruggetrokken in
zijn kamer. Daar kreeg hij één
voor éénbezoek vanzijnploegge-
noten. Zijhaalden hemover in de
koers te blijven als meesterhel-
pervan StevenRooks.

Theunisse bleef en oogstte
met, devan doping beschuldigde
maar vrijgesproken, gele- trui-
drager Pedro Delgado applaus.
De directievan deTourde Fran-
ce maakteeenopmerkelijke ma-
noeuvre door na de vrijspraak
voor Delgado, omdat het gevon-
den produkt niet op de do-
§inglijst van de UCI stond, de

panjaard een verdachte Tour-
winnaar te noemen.

Dit omdathet onderzoek inhet
laboratorium te Parijs had aan-
getoond, dat Delgado gebruik
van spierversterkende hormo-

nen hadproberen teverdoezelen.
"Delgado is schoon, zijn urine
troebel", aldus Tourleider Xa-
vier Louy.

Kwidama nog niet geheelfit
Jong Holland imponeert
niet tegen Sithoc: 1-1

WILLEMSTAD — Jong Holland/Kodelaheeft gisteravond
niet dekwaliteit kunnen opbrengen om zijn opmars naar de
top van deere-divisie te kunnen voortzetten. Na hetverlies in
zijn laatste optredentegen JongColombia, kwam hetgisteren
in een beweegelijkemaartechnisch en taktischteleurstellende
wedstrijdnietverder daneen 1-1 gelijkspeltegen Sithoc/Hubo.

Een tweede kans ging daar-
mee voor Jong Holland voorbij
omzich meestertemaken van de
koplopers-positie. Men heeft nü
weliswaar hetzelfde aantal pun-
ten als lijstaanvoerder SUBT,
namelijk acht, maar heeft deze
in zeven wedstrijden bij elkaar
gevoetbald terwijl SUBT één
wedstrijd minderheeft gespeeld.
Sithoc is trouwens ook niet veel
wijzer geworden met het vero-
verde punt. Het steeg één
plaatsje op de ranglijst met vijf
punten uitzespartijen, watbete-kent dat de collegialen slechts
een punt voorsprong hebben op
Scherpenheuvel terwijl ze twee
wedstrijden meer gespeeld
hebben.

Geen van beide ploegen ver-
diende het gezien het geleverde
spel, te winnen. Een gelijkspel
was dan ook volkomen op zijn
plaats. Bij Sithoc stond Glen
Kwidama na een langeafwezig-
heid, Feijenoord- avontuur en
een langdurige knie- blessure,
weeropgesteld.Hijkwam echter
conditie tekort en kreeg trou^,
wens geenkans om te schitteren
door het pover spel van zijn
ploeggenoten.

DOELPUNTEN
De doelpunten werden in de

tweede helft in een tijdsbestek
van amper vier minuten ge-
scoord. Curtney Ilaria schoot
Jong Holland in de 59- ste mi-
nuut naareenvoorsprongnaeen
knap staaltje dribbelwerk waar-
bij hij in hetdoelgebied een vier-
tal verdedigersomspeelde.

Op het moment dat hij debal
kreeg stond Ilaria met zijn rug
naar het doel gekeerd. Hij wist
zich echter ondanks alles in een
gunstigere schietpositie te ma-
noeuvreren en keeper Hensley
Ignacio met een goed schot te
verschalken.

Al zijn moeite was echtervoor
niets, bleek nog geen vier minu-
ten later, in de 63- ste minuten
sond degelijkmakeralophet sco-
rebord. Keeper Raymi Bentura

van JongHollandlietzich totaal
verrassen door een schot van
Norman St Jago op zeker dertig
meter afstand van het doei.
Ofschoon heteen goedschot was
gingBentura nietgeheelvrijuit.

Inverbandmet hetbezoek van
dein Nederland wonende Antil-
liaanse voetballers wordt er
morgenniet gespeeldincompeti-
tie-verband. Omvieruur 's mid-
dags speelt deze selectie dan te-
gen Jong Colombia/Winkel &
Zonen. De eerst- volgende com-
petitie-wedstrijd vind aanstaan-
dewoensdag 27juliplaats, waar-
na de competitieeen week wordt
stopgezet in verband met de
voorbereidingenvan het Antilli-
anse elftal voor dereturn- wed-
strijd tegen Antigua.

Bridge- uitslagen
WILLEMSTAD — De uitslag

van deeerste avond van zes wed-
strijdenvoor de nieuwe competi-
tie van Bridge Club Asiento is
volgt:
1. Echtpaar Van denEnde 64.58
2. Schouten/Van Vliet 56.94 3.
Bronwasser/De Vries 56.60 4.
O'Brian/Manor53.475. Winkel/
De Jong53.13 6. Kappel/Baerec-
ke 52.08 7. Kleerekoper/Rijn-
beek 51.74.

Dinsdag wordt detweede com-
petitie- wedstrijd gespeeld teRust & Burgh om 19.30uur pre-
cies.
DE MINISTER van Toerisme
van Frankrijk, Olivier Stirn,
heeft zijn landgenoten voorge-
houden toeristen een warmer
onthaal te geven. Anders hero-
vert Frankrijk niet de eerste
plaats op de lijst van meest favo-
riete vakantielanden, vóór
Spanje en Italië. Stirn wees op
hetbelang van dedeviezen- ont-
vangst. In 1987 ontving Frank-
rijk 72,2 miljard frank uit han-
den van 36 miljoen toeirsten.
Hiermee werdhetbedrag, dat de
Fransman in het buitenalnd
spendeert met ongeveer 20,4
miljardfrar:overtroffen.

TELEURGESTELD
Jean-Pierre Courcol, de nieu-

we directeur, liet weten teleur-
gesteldtezijnin dewielerkampi-
oenen. Hij zagaltijd voorbeelden
voor de jeugdinhen. Nu had hij
geconstanteerd dat ze op top-
nieveau niet konden presteren
zonder versterkende middelen.

Courcol zou zijn kinderen ad-
viseren niet al te ver te gaan in
het bedrijven van sport. Als de
jury niet zo had geblunderd door
de eerste positieve uitslag van
Delgado te laten uitlekken, zou
diezelfde Tourdirectie Delgado
een grandioze winnaar hebben
genoemd.

Louy en Courcol hielpen zo
mee het grootste wielerspekta-
kel naar beneden te halen door
bij de UCI capabele juryleden te
vragen.Het staatvast datMario
Prece na deze Tour hooguit nog
i'uniorkoersjes mag jureren,
lein Verbruggen, de voorzitter

van de profsectie UCI, had
PDM's manager Manfred Krik-
ke latenwetenvoortaan geen en-
kele consideratiemeer tehebben
in zijn strijd tot vernieuwingen
verbeteringvan deprofessionele
wielersport. Hij beloofde voort-
aan keiharde maatregelen te
nemen.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KÓRSOU

BOWLEN

SCHAAKVERENIGING CURAQAO

SCHAAKVERENIGING JANWE

BASEBALL

SOFTBALL

ZONDAG
VOETBAL

BASEBALL

SOFTBALL

SCHIETEN

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

(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na02.00 uur;zondagvanaf
13.00uur.

(Madoro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

(AA-klasse)

20.00 uur Wild Cats/Banco di Caribe vs
Alpha- Sentro DeportivoKórsou.

(dames)
20.00uur Antillenvs Taiwan-CuracaoLittle
League Ballpark.

16.00 uur (Ned./(Antilliaanse selectie vs
JongColombia -SentroDeportivo Kórsou.
(Federashon Futbol Kórsou)
2e+3e divisie
10.00uur UDTeraKóré vs UD Desa;
12.00uur CC Wacao vs EagleLiverpool;
14.00 uur C-BuenaVista vs SVRooi Santu;
16.00 uur SVAtomic vs CD Porta Blancu -Porta Blancu-terrein.

(AA-klasse)
10.30uur Sta Rosa Indians /Complan vs
Sorpresa -SentroDeportivo Kórsou.

(dames)

19.00uurAntillen vs Taiwan-Curacao Utile
League Ballpark.
(LigaUniTur)
play-off
10.00uurBow di Palu vs nummer 3;
12.00 uur GasoraGiants vs nummer 2;
14.00 uur Bow di Palu vs nummer 3;
16.00 uur GasoraGiantsvs nummer 2- Sta
MariaBallpark.

(Curacaose Schietbond)
10.00 uur competitie op het onderdeel ge-
weer(Match Ingles), liggend- schietbaante
Vaersenbaai.

Fietswedstrijd
over 92 km

WILLEMSTAD — Zondag 31
juliorganiseert de fïetsvereni-
gingPedalPushersCyclingClub
een toerwedstrijd over 92 kilo-
meter. De start is op het Bri-
onplein te Otrobanda en en de
tocht leidt via een traject naar
Banda Abao en weer terug naar
het terrein voor hetLas Palmas
hotel. De race begintom achtuur
's morgens.

Deelnemers kunnen zich vóór
27 juli nog opgeven tegen in-
schrijfkosten van’ 7,50 per per-
soon. De inschrijving kan ge-
schieden bij De JonghSporthuis
Salinja ofbij de bestuursleden
van de Pedal Pushers Cycling
Club.

MEXICOSTAD—Bij hetin-
storten van een watertank in
deMexicaanse hoofdstad zijn
er twee doden en twintig ge-
wonden gevallen.

Een dermuren van het uitbe-
tonblokken opgetrokken water
reservoir begaf het met als ge-
volg dateengolf- stroomvan 375
miljoen liter water zich een weg
zocht waarbij verschillende wo-
ningenwerdenvernield. Detank
was vol water, aldus de politie.
Hij is veertig meter lang en drie
meter hoog.

NEW YORK — Een Newyorkse
rechter gaf vrijdag eenAustralische
en een Nieuwzeelandse diplomaat
cheques ter waarde van in totaal 5
miljoen dollarvoor de schadeloos-
stellingvan militairenuit beidelan-
dendieaan eenkanker-verwekkend
ontblader- middel werden blootges-
teldtijdens deVietnam-oorlog. Indie
oorlog diendenruim 50.000 militai-
ren uit die landenin Vietnam.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de op vrijdag in de betaalde
Leagues gespeelde baseball-
wedstrijden zijn:

American League:
NewYork Yankees - Kansas Ci-
tyRoyals 9-8,CaliforniaAngels -Cleveland Indians 7-4, Oakland
Athletics - Detroit Tigers 4-1,
Minnesota Twins - Baltimore
Orioles 6-1, Boston Red Sox -Chicago White Sox 4-3, Seattle
Mariners - TorontoBlue Jays 10-
-9, Milwaukee Brewers - Texas
Rangers 2-1.
National League:
(le) New York Mets - Atlanta
Braves 6-1, (2e) NewYork Mets-Atlanta Braves 5-1,Los Angeles
Dodgers -Pittsburgh Pirates 4-2,
Chicago Cubs- SanDiegoPadres5-4„CincinnatiReds - Montreal
Expos 4-1, Houston Astros -Phi-ladelphia Phillies 5-3, Saint
Louis Cardinals - SanFranciscoGiants 4-2.

Twee Nederlanders in
finale KLM-Open golf

HILVERSUM—Nederland
is met twee spelersvertegen-
woordigd in de finaleronden
van de Open Nederlandse Ti-
telstrijd Golf (KLM-open) in
Hilversum. Constant Smits
van Waesberghe, een 19-jari-
geamateur uitBrabant speel-
de verrassend, door voor de
tweede keer onder het baan-
gemiddeldete blijven (71). Hij
stond na de tweede dag dan
ook op een gedeelde 31- ste
plaats. De andere nederlan-
der die zich kwalificeerde
voor definale was Ruud Bos.
Hij speelde gisteren precies
het baangemiddelde (level-
par): 72.

Eenverbeterdepunt-techniek
heeftTony Johnstone opdetwee-
de dag van het Open Neder-
landse Golfkampioenschap een
eerst plaats in het tussenklasse-
ment opgleverd. De speler uit
Zimbabwe had voor de tweede
omloop langs de achttien holes
66 slagen nodig en kwam daar-
mee open totaalvan 134,tien on-
derpar. De voormalige winnaar
van deZuidafrikaanse Openhad
amperlast van dewind en dere-
gen en liet zes birdies bij-
schrijven.

De andere Zimbabwaan Mark

McNulty, die de Volvo-ranglijst
aanvoert, speelde, met 69 slagen
in detweede ronde, degelijk.

De stand in dekop van het
klassement na de tweede speel-
dagin hetKLM-open zieter alsvolgt uit:
(standaardscore 144) 1.Johnsto-
ne (Zim) 134 2. Roe (Eng) 135 3.
Olazabal (Spa) 136 4. Mosey
(Eng), Russell (Eng) 137. 6. A.
Russell (Eng), Parkin (Wal),
Smyth(ler), Anglada (Spa), Ma-
son(Eng) en McColl allen 138.

In Suriname
Na gevechten met
leger twee Jungle-
strijders vermist

PARAMARIBO — Twee
leden vanhet Jungle- com-
mando van Ronnie
Brunswijk in oost Surina-
me worden vermist nadat
er donderdag zich op-
nieuw gevechten hebben
voorgedaan in dit dcclvan
Suriname.

Volgens het Jungle- com-
mando heeft het Surinaamse
leger daarbijpantser-wagens
ingezet welke werden ge-
steund door twee Pilatus-
vliegtuigen met mitrailleurs
en gevechts- helicopters. Het
leger zette ongeveer zestig
soldaten in hij deze ge-
vechten. Hetis nietbekend of
er verliezen zijn geleden aan
dekant van het leger. In het
gebied bij Bruijnzeel heeft de
bevolking volgens Brunswijk
de woningen verlaten na de
beschietingen door het leger.

BIJDRAGE JAPAN
De landen zelfbetalen éénder-

devan dekosten. VoorArubazou
dezeéénderde neerkomenop zes-
duizend Amerikaanse dollar
doch dankzij eenextra 'nana' uit
het land van de Rijzende Zon
komt deze éénderde nu neer op
drieduizendAmerikaanse dollar
voor een vliegreis van 24 uur,
eten voor vijftienpersonengedu-
rende tien dagen.

De selectie vliegt vanuit Aru-
ba naar Miami en via Los Ange-
les, Honolulu naar Tokyo. De
World Series beginnen op 3 au-
gustus en durenruim één week.

De Arubaanse selectie zal deel
nemen onder auspiciën van è
Amateur Baseball Bond Arubi
(ABBA), die de uitnodiging ge
kregen heeft de IBA.

DE GOEDERENLEVERAN-
TIES vanuit de Bondsrepubliek
Duitsland (BRD) aan de Duitse
Democratische Republiek
(DDR) is in de eeste helft van dit
jaarin vergelijking met dezelfde
periode vorig jaarmetelfprocent
verminderd totongeveer 3,2mil-
jardmark. De leverantie vanuit
deDDR aan deBRD is metzevefl!
procent toegenomen tot 3,3 mil-
jardmark.

Financieel overleg
Parijs- Brasilia

PARIJS — De Braziliaanse
minister van Financien Mailso
Nobrega heeft aan zijn Franse
collega Pierre Beregoboy de
standvan zaken opfinancieelge-
bied in Brazilië uitgelegd. Daar-
bij beklemtoonde hij dewensvan
de Braziliaanse regering dat er
voor het schulden- probleem ge-
zochtwordtnaar eenoplossing in
zijn algemeenheidvoor deschul-
den- landen. DeBraziliaansemi-
nisterkreeg een aandachtig ge-
hoor.

Alvin Smith kampioen
schaken van 'Curaçao

WILLEMSTAD — De compe-
titieom hetClubkampioenschap
van de schaakvereniging 'Cura-
cao' is ten einde en, zoals ver-
wacht, is Alvin Smith wederom
met deeer gaanstrijken. Tweede
werd Houtman en derde Wage-
naar, op de voet gevolgd door
VanLoon.

In de B-klasse is het Clovis
Thomas gelukt winnaar te wor-
den. Alvorens de titel in deze
klasse te behalen moest hij een
harde strijd leveren in zijn afge-
broken partij tegen Blanken.
Laatstgenoemde bood felle te-
genstand, doch door positioneel
spel lukte het aan Thomas de
veste van Blanken te doorbre-
ken. Tweede werdKlok en derde
Richardson.

De eindstand in beide klassen
luidt als volgt:
A-klasse:
1. Smith 9pnt
2. Houtman 7;5 pnt
3. Wagenaar 6,5pnt

4. VanLoon 6,5 1
5. Moron 61
6. Bet 5,5 1
7. Roose 5,51
8. Zonenschain 5,5|
9. Zalm 5J
10.De Castro sr 4|
11. E. de Castro 3,5}
12. De Castro jr 1,5 1
B-klasse:
Ï.Thomas 7,5 4
2.Klok 71
3. Richardson 6,51
4. Blanken 6,5?
5. Barkmeyer 5,5p
6. Jong 4p
7.Daou 3,5i
B.Cardoze 2,5f
9. Vuurmans 2k
lO.Rosaria Op]

Aangezien vele ledenmonu
teel uitlandig zijn is de verel
ging genoodzaakt voor de ovd
ge leden tussentijdse wedstii
den te organiseren. De eerd
wedstrijdenzullen danmaand)
met de gonggehouden worde!)

Twintig landen vanpartij

'Mini'- baseballers naar
world series in Japan

ORANJESTAD—EenAru-
baanse kinder- baseballse-
lectie (jongens van elf tot
twaalf jaar)vertrekt vrjjdag
29 julinaar Japanvoor deel-
name aan de 'Minor League
World Series',

Twintig landen nemen deel
aan de wedstrijden, die onder
auspiciën van de International
Baseball Association (EBA) zul-
lenplaatsvinden. De selecties
moeten—overeenkomstig deei-
sen van de organisatoren — uit
slechtstwaalf spelers, twee coa-
ches en één delegatieleider be-
staan. Dit komt mede door het
feit, dat Japan met zijnyen voor
alle deelnemende landen twee-
derdevan dereis- en verblijfkos-
ten betaalt. Ook zeven burgers

Managua: elf
contra's gedood
bij gevechten

MANAGUA — Volgens het
ministerie van Defensie i»
Managua zijn er bij confron-
taties met het leger elf
contra's om het leven geko-
men inhetAtlantische gebied
en inhetnoordwestenvanNi'
caragua.

Volgens het Defensie- bericht
verloren twee contra's het leven
bij een overval op SanRafael del
Norteop honderdkm van Mana-
gua. Negen contra's waren eer-
deromgekomen in debuurt van
de de havenstad Los Bueyes efl
bij Muhan in het zuiden van het
Atantische deel van Nicaragua-
Nadat zij deSandinistische troe-
penhaddenaangevallenwerd de
aanvalbeantwoord.

Volgens hetzelfde ministerie
waren twee burger- auto's in een
hinderlaag van de guerrilla ge-
reden inhetgebiedvanRio Blan-
co op250km tennoordoosten van
Managua. Daarbij kwamen ze-
ven mensen om,onderwiekinde-
ren van zeven en negen jaar.Et
raakten vijfjongelui gewond.

WILLEMSTAD-Donderdt
reikte deKodela - directie tijde*
het radioprogramma 'Bentai
Habri'(Hoyer I) enkele eerbeuk
zen uitaan vertegenwoordigsm
en demanagervan deAntiflaat
se dames- softball selectie. M
name SoraidaJulianaenShad'
raPietersz mochtenvoor deploé
een eerbetoon in ontvangst nl
men. Taffy deJongh(managet
coach) was ook aanwezig. Em
speciale 'prijs' had Kodela vo%de 'beste supporter: O. (Gordt;
Rosalia. Hoekan het ook andehFoto: het moment datR. Betr I
an vanKodela ShadiraPieten
feliciteert; vlnr 'Gordo'Rosalit
Soraida Juliana, Shano
Ridcharson (Nobo-fotograaf}\
Shadira Pietersz, Taffy d\Jongh,R. Betrian enLesly Roos
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Neen...
liever geen peperkoek
pp Curaçao!
Moment-opnamen.

Nino Tomadesso
te gast bij
Tine Diepstraetenaan tafelnil Enkele maanden geledenbezocht NinoTomadesso(59),redakteur van hetLimburgs ■

dagblad,Curacao. Een bliksembezoek datdeze oud- sportjournalist en thans voor zijn J*^^^
bant over toerisme, gastronomieen aanverwante zaken schrijvendeMaastrichtenaar vanItali-
lanse bloede uiteraard niet weerhield her en derop heteiland op zoek te gaan naar, zoals hij dat
toemt, dekeuken als spiegelvan land en volk. Vluchtige impressies van zijn tafelen opCuracao,
vertelt hij in bijgaand verhaal dat opgebouwdis uit nietmeer dan enkele momentopnamen.

I "In welke streek of landje in jele-
"en ookzalkomen, blijferregionale

nationale gerechtenproe-
onderwees lang geledenmijn

grootvader. De man, zelf een groot
JJefhebbervanrijke tafels, wistwaarhij over sprak. Als een hem zeer toe-
Bewijde kleinzoon, nam ik zijnraad
Jfretig aan. 'Want", had grand'pere

?aan zijn advies nogtoegevoegd, "hoe
jPeer je jeverdiept in andere eet-

gPjülturen, hoe beter je vreemde lan-
"Wi en volkeren leertkennen".

Inmiddels zelf grijs geworden en,
*at men noemt, een fors jaartje ou-

\\ "ei\ heb ik in de loopvan vele jaren:; dervend door dewereldgrootvaders: raadgeving altijdin mijnransel mee-
ijedragen. Met als aangenaam en
piiakelijk gevolg dat, ik, waar dan

ook,bijgevarieerdgevuldebordenen
glazenvoortdurendtegenoverfolklo-
re, gewoonten en kunsten kwam te
staan die wereldwijd mede derijkegastronomie bepalen. Het lag dan
ookvoor dehand datik,nadatik kort
geledenvoor het eerst voet op Cura-
caose bodem hadgezet, ondermeerop
zoek gingnaar de 'inlandse keuken.
Schaal- en schelpdieren, visenveler-
leivariëteiten: datkon op een eiland
omgeven dooreen prachtigezee niet
missen. Maareer nog danal diezeev-
rachten, stalenin het landvan cunu-
cu- huisjes en divi-divi bomen,
stoofschotels en maismeel mijnhart.
En voedde 'funchi' er mijn herinne-ring aan de tijdwaarineens mijnlie-
ve moeder —jawel, een prinses in de
keuken —thuis 'polenta' serveerde.

Maismeel met sterk gekruide worst
bijvoorbeeld...

meesterkok van restaurant Oasis

EENVOUD, DE BASIS
VAN DE GASTRONOMIE

Maismeel (maisbrij, alsu wilt), is
uiteraard volksvoedsel. Anders uit-
gedrukt, het behoort tot de eenvou-
digheden van de even eenvoudige
burgerpot. Simpel koken, is dit niet
de basis van welkegastronomie dan
ook? Zelfs de vermaarde Auguste
Escoffier, diein zijn 'Guide Culinai-
re' steeds opnieuw de eenvoud pre-
dikte, nam in zijnkoekboek mais op.
'Soufflé demais è la crème namelijk.

OASIS BIJVOORBEELD
Met een burgerkostje in mijn

achterhoofd, stapte ik die avond Oa-
sisbinnen, aan de westkantvan het
eiland,onder derook van het vroege-
re slavendorpje Savonet. Een klein
huisje, een even kleinrestaurantje.
Robert kookt en serveerter. Hyvoert
normaliter geen kaart, maar meldt
zijn gasten verbaal wat hij zoal —vooral ophetvlakvan 'local dishes'—
te bieden heeft. Simpel maar echt.
Uit zijn mondelinge opgave 'plukte'
ik een oestercocktail, gevolgd door
gestoofd geitevleesmet 'funchi'.
ROBERT:

Terwijl Robert in zijn keukentje
doende was, gleden mijn ogen over
hetinterieur.Drie tafeltjes, laagzit-
tenderieten stoelen, oudemaar net-
jesonderhoudenmeubeltjes, verrekt
meteen spiegelenzelfsmet een lam-
petkan alsnietstorendelement.Pro-
per en gezellig. Tafeltjes keurig ge-dekt, sierlijkekan ijswatertemidden
van servies en bestek, eenvoudig.
Huiskamerachtig. De oester-
cocktail, opgediend in een grote
schelp, bleek een verrassing en de
stoofschotel plus 'funchi' — op een
apart bord, vergezeld van slablaad-jes,schijfjes tomaat en komkommer
—eenbijzondersmakelijkgeheel.Dekoffie- complet na werd even keurig
opgediend.

EERLIJKE GASTVRIJHEID
Geen opsmuk, geen kapsones,

maar eerhjke gastvrijheid. "Welkeopleiding heb jegevolgd?", vroeg ik
Robert. Hij lachte en antwoordde:"Eigenlijk geenenkele.Ikhebhetal-lemaal van mijn moeder geleerd.Weetje, voor ikvan mijn hobbymijn
job maakte, verkocht ik textiel".
Mijn tafelgenoten JudithNelemansen Ton Hoogstraatenen ikzelfwaren
even sprakeloos.
PURE LIEFDE

Robert kookt en hij omringt zijn
gasteninhetvoormaligeslavenhuis-
je, daar vlakbij de ingangvan het

ChristoffelNatuurpark, opbasisvanechtheid, van verse ingrediëntenen
van pure (vrolijke) liefde voor het
eenvoudige,edele koken. Geen won-
der,als jehetvan jemoeder hebt ge-
leerd. Wat jammer dat ik Robertsmoeder nooit heb kunnen ontmoe-
ten.Ongetwijfeldzouzijmeintal vangeheimenvan de Curacaose, dusvan
de Creoolse,keuken hebben kunnen
inwijden.

CHEZSUSENNE
De bedienende vrouwen in het

kraakheldere restaurant Chez Su-
senne waren te vriendehjk om deze
Maastrichtenaar zijn ontsteltenis,
diehijondervond nadathemeen glas
bier geserveerd was, onder woorden
telatenbrengen. Inhetbiernamelijk
dreven ijsblokjesrond! Dat is bijna
hetzelfde alseenportiespaghettimet
suiker. Ik gruwde dan ook, peuterde
de blokjes uithetgerstenat en dronk
aan het glas terwijl met elke slok
Tieimwee' naar een heerlijk koel en
schuimendBrand bier in een van de
even heerlijke café's in Maastricht
groterwerd.Voorderest voeldeikme
bij Susennewonderwelthuis.Ze had-
den gezegd dat ikerweinig blanken
zou zien. Laat staan toeristen. Nou
en? Zijn vertegenwoordigers(sters)
van debevolkingvan Curacao,zorijk
aan diversiteit, soms niet goed ge-
noeg? Ik wildetoch van hunkeuken
proeven? Die kanswerd nuj bij Chez
Susenne dan ook ruimschoots ge-
boden.

Een 'sopi', bestaande uiteen lichte
groente/tomatenbouillonmet stuk-
jesvlees, aardappelen en wortelplus
sliertjesvermicellien een'stoba',een
prima smakende stöofschotel ver-
rijkt met ondermeer schijfjes rode
biet en komkommer, zoete aardap-
peltjesenwitterijst. Lekker gewoon.
Ineen gemoedelijke ambiance, geac-
centueerd ondermeer door het feit
datdedagschotelsopdemuur aange-
kondigd waren. Onder het gezellige
motto:eten watdepot schaft.Gemoe-
delijkheidtroef dus.
BELLEVUE

De verleidingwas groot,maartoch

liet ik in Bellevue de 'funchi table'
voor watze was. Niet omdatik er de
'keshiyena', de"balchi dipiska'en de
gestoofde kabeljauw — enkele spij-
zen rondom de 'funchi' — nietver-
trouwde, integendeel,zelfs de verba-
le informatie vooraf was lovend ge-
weest. Maar enkelen alleenhetlate
avonduur deed mij besluiten op de
overigens uitgebreidekaart op zoek
te gaan naar andere gerechten. De
keuzevielop'sopi dipiska' en 'bakiy-
ou stobé'. In afwachtingvan een en
ander, werd het mij hoorbaar duide-
lijkdatopBellevue, daaraan deBaai
Macolaweg een stevige Hollandse
stempelrust.

Van defamilie Den Duikuit Sche-
veningen, zo bevestigde mij Wouter
(herinner ik me de naam wel goed?)
niet veel later. Keuvelend over zyn
restaurant meldde hij niet zonder
trots, dat 'allerecepten van moeder
Johanna zijn. Men moet het mij
maar nietkwalijk nemen, dat ik me,zon dikke drie maanden later, niet
meer precies voor degeestkanbalen
hoede vissoepen degestoofdekabel-
jauwersmaakten.Slecht inelkgeval
niet,dat is zeker. Welmeen ik nogte
weten dat op de Bellevue-kaart 'ka-
pucijners' stonden vermeld. Opval-
lendvond ik dat.Een echtHollands
gerecht vormen deze gedroogde
peulvruchten met spek, uitjes in het
zuur en augurkjes bijvoorbeeld, een
spijs die in Nederland nog maar zel-
denmeerop dekaart van eenrestau-
rant voorkomt. Dat magweleens ge-
zegd worden en isdanbeslistnietbe-
doeldalseenkompliment aan hetad-
res van de meeste Nederlandse res-
taurateurs die in hun wilde jacht
naar nieuwigheden, de eenvoudige
maar zo smakelijkeliuis'- gerechten
van vroeger schijnente hebben af-
gezworen.

uNino Tomadesso (bril in handen) alseerste Chevalier d'Honneur vanKasteelErenstein

Curaçao Culinair in vogelvlucht
De gegevens zijn tot stand gekomen, mettoestemming van

[je auteur en uitgever van het Reishandboek voor Curacao
jjoorRien van der Helm en Uitgeverij Elmar. Op Curagao te

koop bij boekhandel VanDorpÈddine.
Bewust is een zovolledigmogelijke lijstvanrestaurants op-

gesomd, omdat het Reishandboek inmiddelsuitverkocht zou
bunnen zijn.
§elle Terrace Avila Beach Hotel,penstraat 130, Willemstad, tel.:

Gedeeltelijk openlucht res-J^urantmetuitzichtop zee,Vanafdit
'fcooie terras' heeft men uitzicht op
j*bij hethotelbehorendekleine baai

strand.Prima keuken.

«ellevue restaurant Baai Macola-
"eg6,Parera, tel.:54291/54294. Net"UitenPundainParera ligtditlokaleRestaurant annex appartementen-gebouw (40kamers). Hetrestaurantj\eefteen uitgebreidekaartmet voor-a| veel Creoolse gerechten.

JWoLe Clochard Riffort, Otro-
"anda, Willemstad, tel.: 625666/
t «5667. Uitstekendrestaurant gesi-
3eerd in de bogen van het histo-j^cheRiffort bij de opening van de
Jjaven. Vraag naar een tafeltje met

op zee. Vooral voor een ro-mantisch diner voor twee aanbevo-
*&■ Attente bediening.
bp°öAppetit Hanchi diSnoa 4 (hoek
£°mezplein), tel.: 616916.
u&chroom annex restaurant voor

lunchen diner.Kleine kaart
gerechten als uitsmijters, ha-„ sandwiches, hamburgers,enzo-

ChezSusenneBlomonteweg 1, tel.:
88545.Er isiederedageen anderme-
nu, dataan de muur hangt.De scho-
telszijn zeer redelijk geprijsd.

Chung King Wilhelminaplein 1,
Punda, tel.: 611855. Eenvoudig Chi-
nees restaurant op de eerste verdie-
ping. De kwaliteit van het eten is
redelijk. Afhaal- service aanwezig.

El Entablao Indjuweg 47, Domin-
guito, tel.: 614855.Eenbijzonder ge-
zelligrestaurant. Specialiteiten zijn
hier de Chileense gerechten. De be-
dieningis geheelinZuidamerikaan-
se stijl (met strooien hoed enrode
sjerp) gekleed.Aanbevolen!
't Gouden Spit Cas Coraweg 56- A,
tel.: 75388/81025. Een fraai aange-
kleed restaurant. Hier was vroeger
El Sultan gevestigd. Goede gevari-
eerde keuken. Prettige bediening.
Onthouden!
Fort Nassau Fort Nassau, Wil-
lemstad, tel.: 613450/613086. Van-
uitditrestaurant heeftmeneen meer
dan schitterend uitzichtop de haven
van Willemstad, de Islaraffinaderij
en de SantaAnnaBaai. Een restau-
rant datmen zeker moet bezoeken.
Probeer alsdessertdeCoupeOrange.

Fort Waakzaamheid TaveerneFort Waakzaamheid, Otrobanda,
tel.: 623633/625220. Gelegen nabij
de Otrobanda- oprit van de Juliana-
brug. Men heeft vanuit ditrestau-
rant een prachtig uitzicht op Otro-
banda. Sfeervol openlucht restau-
rant meteen internationaalgeoriën-
teerde keuken. Het geheel oogt
enigszins Spaans.
FunchiPotLandhuis JanKoek, tel.:
648087. Gesitueerd inhet souterrain
van het befaamde landhuis Jan
Koek. Hier serveert men eenvoudige
gerechtenuitdelokalekeuken, naar
Hollandse specialiteiten als panne-
koeken en dergelijke. Geen vaste
openingstijden,dusvan te voren tele-
fonisch informeren.

Garuda Curacao Seaquarium, Ba-
por Kibra, tel.: 616419. Indonesisch
restaurant waarvan de eigenaresse
geboren is in Indonesië, wat goed te
merken is aan de gerechten die wor-
den gereserveerd. Prima kwaliteit.
Aanbevolen (Garuda is nu gesloten
vanwege de geplande verhuizing
naar het voormalige Piscadera- ge-
bouw nabij het Curasao Caribbean
Hotel; red. Amigoe).

Golden Star (Bar & Restaurant)
Socratesstraat 2, Willemstad, tel.:
54865/54795. Restaurant met een
eenvoudig interieur. De kaart telt
voornamelijk Antilliaanse ge-
rechten. Zeker doen!

II Barile Hanchi di Snoa 12, tel
613025. Restaurant nabij de Mikvé
Israël- Emanuel Synagoge. Hetres-
taurantbevindtzichop'de eerste eta-

ge. Beneden bar annex lunchroom
met kleine kaart. Het restaurant
heeft uitstekendepasta voor relatief
weinig geld.

Rijsttafel Indonesia Mercurius-
straat 13, Klein Davelaar, tel.:
612606/612999. Specialiteit is hier
Indonesische rijsttafel. Er is een
apart gedeeltemet drietafels voorin-
tieme diners.De kaart verandert el-
ke maand.Keuze uit verschillende
rijsttafels. Attentegastheeren goede
bediening. Zekerbezoeken!
Jaanchi's Restaurant &Apartments Westpunt 15, tel.:
640354. Stop op weg naarWestpunt
bij JantjeChristiaan en laat hemen-
kele Antilliaanse specialiteiten als
Wahoo Creole, Funchi en gebakken
banaanbereiden.Eenvoudige menu-
kaart met dagelijkse visgerechten
(afhankelijk van de vangst).

't Kokkeltje Hotel Holland, F.D.
Rooseveltwegs24, tel.: 81120/81084
/82875.Dit restaurant is gelegenbij
hetzwembadvan Hotel Holland dat
nabij de luchthavenligt. Zoals de
naam al doetvermoeden, staat hier
voornamelijkvis ophetmenu, waar-
ondervers uitNederland ingevlogen
paling, schol, kabeljauw, makreel,
enzovoort.

Bistroëlle Schottegatweg/
Asteroïdenweg, tel.: 76929/70408/
76784. Elegant restaurant gelegen
achter het Promenade Shopping
Center. Het restaurant ziet er
smaakvol en bijzonder verzorgd uit
en dat geldt ookvoor de kaart. De
wijnkaartzierer ookuitstekend uit.
De prijzen zijn redelijk tot duur,
maar dekwaliteit maaktveel goed!
Lam Yuen Fokkerweg 25, tel.:615540/613462. Een van de betere,

zo niet de beste Chinees van het ei-
land. Probeer hierdeCurry Shrimp.
Aanbevolen!

Larousse Penstraat 5, Willemstad,
tel.: 55418. Gesitueerd in een
prachtig oud gebouw datbijna 250
jaaroudis.Dekaart is nietomvang-
rijk en telt ongeveer tien hoofdge-
rechten. Overhetalgemeenergdruk
en gezellig.Het israadzaamvoorafte
reserveren!

Le Recif Otrobanda, Willemstad,
tel.:623824. Sfeervol, intiemrestau-
rant met opvallende decoraties aan
de muur in een historische omge-
ving. Visishierdespecialiteit. Naelf
uur 's avondskan erworden gedanst.
Ookditrestaurant bevindtzich in de
bogen van hetRiffort. Er staan ook
enkelevleesgerechten op dekaart.
OASIS Savonet 79, Sabaneta, tel.:
640085. In een voormalig slaven-
huisje (in het vroegere slavendorp
van Savonet) gesitueerdrestaurant
nabij de entree van hetChristoffel-
park. Eenvoudigekaart met heerlij-
ke lokale gerechten. Er is ook een
dancing. Vriendelijkebediening.
Aanbevolen!

Paradiso Colon Shopping Center
Willemstad, tel.: 626266. Restau-
rant met bar in hetColon Shopping
Center. De kaart is bijzonder uitge-
breid. Er is ook een afhaalservice
(ook nachtrestaurant; red. Amigoe).

Penthouse Restaurant Curagao
Plaza Hotel & Casino, Plaza Piar,
tel.: 612500. Dit restaurant is gele-
genop debovensteetagevan hetCu-
racao PlazaHotel en biedteen schit-
terend uitzicht op de Santa Anna
Baai, op Punda en Otrobanda. De
kwaliteit van dekeukens is in over-
eenstemming metdeprijzen.

Pisces Seafood Caracasbaaiweg
476, tel.: 672181.Restaurant gesitu-
eerdin een houten gebouwtjeaan de
Caracasbaai. In de verte is Fort
Beekenburg tezien. Vooralde opAn-
tilliaanse manier bereide 'catch of
the day' -verser kan niet - iseen goe-
dekeus.De gerechtenzijnbereidvol-
gensplaatselijke gebruiken. Genie-
ten dusvan deCreoolsekeuken.

PlayaForti Westpunt, tel.: 740273.Populairrestaurant omzijnvoortref-felijke visgerechten. Het ligtop eenuitstekenderotspunt en menheeftereen schitterend uitzicht op de baai.
Queen's ViewRooi Santu 620,
Klein Zuurzak, tel.: 675105. Op een
heuvel gelegenrestaurant met een
schitterend uitzicht op de feeëriek
verlichte Caracasbaai. Uitstekende

menukaart. Kleine wijnkaartmet
Franse wijnen, enkeleDuitse wijnen
en Moet Chandon en Mumm Cham-
pagne.Eris eenvleugel aanwezigen
in hetweekend iser 'live'(piano)mu-
ziek.Aanbevolen.
Rodeo Ranch Saloon & Steak-
house Curacao Seaquarium, Bapor
Kibra, tel: 615757. Er worden hier
voortreffelijke steaks gereserveerd.
Dit alles in Western stijl. Op de me-
nukaart staan naast de steaks ook
visgerechten.

Rose Garden Bar & Restaurant
Caracasbaaiweg56,tel.: 614674.Bij-
zonder uitgebreidekaart metruim
230gerechten. Sober,maar netjesin-
gericht.

Tamarijn Schottegatweg West365,
tel.: 84538. Eenvoudig restaurant
met vóór een ommuurd terras. Er
vinden regelmatig 'live'- optredens

plaats. Kleine kaart aan de muur,
metonderanderesteaksen stoba-ge-
rechten.

De TaveerneLandhuisGrootDave-
laar, tel.: 70669. Exclusief restau-
rant in het gerestaureerde landhuis
Groot Davelaar. De tafels zijn rood-
gedekten hetgeheel is sfeervol ver-
lichtmet oude olielampen(nu voor-
zienvanelektriciteit). Zeerdemoeite
waard!

Wine CellarConcordiastraat/Oost-
straat, Willemstad, tel.: 612178. In
een voormalige winkel gesitueerd
restaurant met een huiselijke sfeer.
Prima kaart. Er is een klein terras
aan de voorkant. Specialité du Chef
wisselt dagelijks, aanrader. Wel
voorafreserveren!

ZeelandiaLandhuis Zeelandia, Po-
larisweg28, tel.: 615198. Sinds
maart 1987 is het restaurant na
18.00 uur ook voor toeristen toe-
gankelijk.Alsu hierwiltdinerendan
wel evenvan tevorenreserveren. De
toegangsprijs bedraagt $ 1,- per per-
soon. Er isverder een schitterende
bar inhetlandhuis.Dekeuken en be-
dieningzijnuitstekend.Aanbevolen!

Curaçao Culinair
op zaterdag

Hetpublicrelations- bureauMPI Produktiesver-
vaardigde, op verzoek van de directie en redactie
van de Amigoe, een serievan vijfpagina's met arti-
kelen dieeen overzicht trachten te geven van decu-
linaire mogelijkheden op Curacao. De serie is be-
doeld om een stimulans tezijn voor:

De consument: Om met familie, vrienden en za-
ken-relaties watvakeruit etentegaan,watvakerte
zoeken naar iets nieuws, iets gezelligs en iets lek-
kers.

De restaurateur: De restaurant- eigenaar te sti-
mulerennogbeter zjjnbest te doen,nogmeerkwali-
teit te leveren, nog meer gezelligheid, service
en...een vriendelijke bediening.

De kok: In deze serie artikelenkrijgt dekok een
waardering voor zijnprodukt dathij/ zij in dekeu-
kenklaarmaakt, metliefdevoorhetvak. Een stimu-
lans om in detoekomstnog lekkerder en attraktie-
ver te koken.

WINE CELLAR
De intimiteitvan The WineCellar

deed mij aan mijn geliefde woonstad
Maastricht denken. Hetrestaurant
zou dan ook in 'Mestreech', met zijn
bloeiend horeca-leven en gastrono-
mische guitigheden, beslist niet
misstaan. De 'Cellar' heeftveel (Eu-
ropese) sfeer, debediening iscorrect
en de Muscadet ginger dieavondbij
mij in als Gods woord in een ouder-
ling. De Franse droge, lichte, witte
wijn — een drank die vooral na de
laatste wereldoorlog ergpopulair is
geworden — vergezelde 'crevettes
exotique'. Hartig gekruide garnalen
die mij, aan de vooravond van mijn
terugkeer naar Europa, beseffen
deeddatik tijdenseenkortverblijfop
Curasaoveelte weinigvandeheerlij-
ke Creoolse, zo ge wiltAntilliaanse,
keuken met al haar ingrediëntenen
bereidings- wijzen hadkunnen
opsteken.

VERRASSING
Genietendvan een schitterenduit-

zicht vanuit het Plaza Penthouse
Restaurant opWillemstaden St. An-
nabaai, visueel spelend met duizen-
den lichtjes van een stad met een
hart, werdrmj'n aandachtgetrokken
door een vrouw en een man die
kennelijk moeder of schoonmoeder
uit Nederlandpas opbezoekhadden.
De oude maar vitale vrouw wendde
haar blikvan avondlijkWillemstad
naar de menukaart des huizen, liet
zich adviseren maar duidelijk niets
opdringen, keuvelde, nadat de
maitre dliotel de bestellingen had
opgenomen over ditjes en datjesen
haaldeopeen zekerogenblikeengro-
te tas te voorschijn die al die tijd
naast haar op de grond hadgestaan.
"Ik heb een verrassing voor jullie",
zeizevergenoegd. Uithaartasdiepte
ze een heuzein cellofaan verpakte...
peperkoek op. Het paar tegenover
haar begon hard te lachen van ple-
zier. "Hoe ben je op het idee geko-
men", riep de vrouw uit terwijl haar
manliefhetcellofaan verwijderdeen
vervolgenskordaat hetmes in de ho-
ningkoek zette, een dikke plak af-
sneeden er gulzig in begon tebijten
als was hem een delicatesse voorge-
schoteld. Het beeld was amusant,
hadietsvertederendszelfs. lederzijn
meug, maar ik zelfblief geen peper-
koek. En zeker niet op Curacao,een
eiland dat waarachtig wel tal van
andere lekkernijente biedenheeft...

AVILA BEACH
Zeker,erwasnogeen avondinAvi-

la Beacb Hotel geweest, een diner-
buffet in de openlucht met muzikale
Mexicaanseklanken en metuitzicht
op de Caribische zee op de koop toe.Sfeerrijk en bijzonder aangenaam.
Het had een facetje kunnen bijdra-
genaaneen vluchtigekennismaking
met Curagao, zoalsneteet en drinkt.
ANGEL TROMP
OP DE MARKT

En zeker, ik dronkop de overdekte
markt van Willemstad een brui-
nachtige, ietwat bitter smakende
'maubytree' en luisterdeernaar An-
gel Tromp, die zo vriendelijk was te
vertellen hoe hij die drank sa-
menstelde, maar er waren op die
markt nog zoveel andere dingen

waarvan ik hetmijnehad willenwe-
tenenproeven...En opheteilandwa-
ren nog zoveel andere spijshuizen,
die mij een beter en uitgebalanceer-
der beeld hadden kunnen verschaf-
fen van een keuken die ontstondna
samensmelting van verschillendekuituren, tradities en gewoonten.

TIP
Uitknippen en opplakken
op dekeukendeur of inuw
buroiade als geheugen-
steuntjewaar u devolgen*
dekeer kunt gaaneten.
Veel plezieren eet smake-
lijk, toegewenst door Tol-
ne Diepstraeten.
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SALSA: Een nieuwe rage na Dirty Dancing

ziel terug op de dansvloer

Saisa^hoofdrotspetê-ys
RobbyRosa. en#&$£
fe AJvaj?ad& Jiepener
in Cannes opvattend

ruig bij, maar dgt wasoofc
hitiï bedoeling. Öeschëurde
spijkerbroeken, leren jasjes
en wapperendö.awaite baren
horenbij de stijl ym demen»
"wedansfilm 'Salsa7, die het
jj.ucces van.'Dirty dancing'
nog moet overtreiien

Salsa is de naamvan een dans
dieal zekervijftig jaarbestaaten
waarin passie en erotiek
centraal staan. "Het is een
Spaanse variant op Dirty dan-
cing", zegt choreograafKenny
Ortega (38). Hij weet wathij over
praat.

In 'Dirty dancing' liet hij het
jeugdige dansvolk uitdagende
bewegingen maken, waarin
vooral de heuppartij ritmisch
werd gebruikt. In 'Salsa' zit nog
meer kracht en dat heeft te ma-
ken met de invloeden van Afri-
kaanse enLatijns- amerikaanse
ritmes, die in dezedansverwerkt
zijn.

In defilm wordtdoorzon veer-
tig jongens en meisjes gedanst.
Er is vooral veel aandacht be-
steedaan het decor, dat een bee-
tje grauw moest zijn om het ka-
rakter weer te geven van een ar-
beidersbuurt ineen grote Ameri-
kaanse stad.

Om diekoude, bijna onwerke-
lijke sfeer te benadrukken is een
hele batterij landingslichten
van vliegtuigen gebruikt. Daar-
bij werden dannogeens432 com-
putergestuurde concertlampen
op straat gezet, die inmiddels
zijn doorverkocht aan de
popgroepen Van Halen en Iron
Maiden.

"De temperatuur op de set
steeg soms tot boven de 40 gra-
den door al dielampen, maar dat
versterkte nogdeLatijns- ameri-
kaanse sfeer", vertelt Ortega.

VRIENDSCHAP

Hij predikt de Salsa alsof het
een nieuwereligie betreft. Niet
alleen als dans, maar ook als le-
vensuiting van de hedendaagse
jeugdom zich af te zetten tegen
de onpersoonlijke plastic con-
sumptie- maatschappij.

"In deze film voelt de jeugd
weer warmte. Het is geen goed-
koop plezier of zomaar even een
trend waar we geld uit willen
slaan. Het heeft een diepere be-
tekenis.

Een jongenen een meisje die
de Salsa dansen, zijn op zoek

naar menselijke warmte,
vriendschap en — inderdaad —ookerotiek.De helewereldzal de
Salsa gaan dansen, omdat deze
'oerdans' korter bij hetmenselijk
gevoelsleven ligt dandenormale
moderne dansen. Salsa is hot".

Ortegais niet deeerste debes-
te. Behalve 'Dirty dancing' heeft
hij nog heel watmeeropzijncon-
to staan. Zo verzorgde hij de cho-
reografie voor de clips van Ma-
donna, ThePointer Sisters,Billy
Joel, Fleetwood Mac en Cher en
werkte hijalsdansermetRaquel
Welch, Bette Midler,Ethel Mer-
man, The Runaways en Chaka
Kahn.

JONGER
De hoofdrolspelers zijn veel

jonger en minder ervaren. Rob-
bießosa(pas 18)enAngelaAlva-
rado (20) spelen twee jongeren,
die opgroeienin de groteLatino-
buurt inLos Angeles. Ze hebben
daargeen moeite mee. Dat gege-
ven komt grotendeels overheen
met hun afkomst.

Robby Rosa, een in New York
geborenPortoricaan, speelde en-
kele jaren in de succesvolle
popgroep Menudo, voor hij vorig
jaarnaar Hollywood verhuisde.
Hij brengtbinnenkort zijn eerste
soloalbum op demarkt.

"Ikwil diemuziekcarrière niet
laten schieten, want in Holly-
wood weet je het maar nooit",
zegt Robby nuchter. Als je hem
ziet lopen, lijkt het alsof hij
rubberen benen heeft, die deinen
op deritme van de Salsa.

Een puur-natuur verschijning
is Angela Alvarado, zijn vrien-
din en tegenspeelster in de film.
Geborenin PuertoRico enopgeg-
roeid -in New York waar ze to-
neel, jazz,ballet en flamenco stu-
deerde. In Hollywoodkwam ze al
snel aan debak metkleinere rol-
len in 'Rappin', 'She's having a
baby' en 'South Bronx heroes'.

Bekendheid kreeg ze door
haar sensuele verschiiningin de

video 'Heatbeat' van "Miami Vi-
ce-sterDon Johnson.Logisch dat
ze daarnaook indeseriezelfhaar
opwachting maakte, evenals in
detelevisieseries 'Private eye'en
'Who's the boss.

Haar verschijning in Cannes
was niet die van een gekunsteld
sterretje, integendeel. Wat on-
wennig en zonder één streepje
makeup presenteerde ze zich
voor de fotografen.

En daarmeepast ze precies bij
wat defilmwil uitdragen: deziel.
Geen poeha, geen overdreven
verwachtingen, want die be-
staan niet in de oude, grauwe
stadswijken.

Salseros', zoals de Salsa-
dansersworden genoemd,zijn de
kinderen van de straat, net als
bij Breakdancing. Maar die
kinderen kwamen uit de onder-
laag van de Bronx, detreurigste
wijkvan heel Amerika.

De film 'Dirty dincing
heeft vöóratbij de |eugd fcdt
©en warerage'geïeul Op de
dansvloer worden denreest
uitdagende poses a&ngeïHx-
mer», zoals dat ïn de Ameri"
konnse rolprent wordt gedo-
teerd, Maartérwiphetsucces
van defiïhi nog naditeun^ er
een televisieversie aankomt,
én net vervolg in de maak is,
sföatinNederland alweereer»
nieuwe d&nstrcnd voor de
deun Salsa, genoemdnaar de
geHjkriamige nieuwe film die
eerlanginueNedeTrlflndse.)t>i-
osenpen te zien zal zijn, Jr
Cannes beleefde 'Salsa' *iut
wereidpreöwëre. Daar «aren
ook; de .hoofdrolspelers en
choreograaf Kenny Ortega,
dieook^!*faMfw>ordeli|kwas
voorhet heup- ert benenwerk
in 'Dirty dancing.*, D#ar was
nok eTen tijd voor een jge.«
spfek.

TRENDS
Hollywood pikt steeds vaker

detrendsopvan destraat, en dan
vooral daarwaar het de mensen
niet al tebest gaat.Na degolfaan
fantasieprodukten over buite-
naardse wezens heeft defilmin-
dustrieontdekt daternueen gro-
te markt is voor geromantiseer-
de thema's uit derauwe werke-
lijkheid.

In hoeverre Salsa als rage
weer voorbij zal waaien, net zo-
als dat met Breakdancing is ge-
beurd, valt te bezien. Uiteraard
zegtKenny Ortega dat het niet
zomaar eenrage is, maar een fe-
nomeen dat veel dieper gaat, en
dusooklanger stand zalhouden.

Menahem Golan, de baas van
hetfilmimperiumCannon datde
film uitbrengt, is helemaal niet
bang voor een al te kortstondig
succes: "Breakdancing is welis-
waar uit in Amerika, maar in
China is defilm nurazend popu-
lair", zegthij. "Daarstaat nueen
miljardChinezen te dansen".

OPLOSSING

HORIZONTAAL: 1.Gestadig; 7. Orangist; 13.Rei; 14.Kunne; 16.
Nor;l7.Ar;lB.PLO;2o.Las;2l.Kol;23.Mi;24.Baard;26. Wenen;
28.Aalt; 29.Kalmweg; 30.Eelt; 31.Oeral; 33.Beest; 35. Ir;37.Ros;38. Gas; 40.Let; 41.De; 42.EEG; 44. Velen; 46. Gok;47. Partner;48. Roteren; 49.Fel; 50. Terug;52. LOM; 54. Al; 55.Pop; 57. NAM;58. Pit; 60. Ra; 61. Gapen; 63. Lager; 65. Uier; 66. Dateren; 67.Rato; 68.Bidet; 70. Gewas; 72. E.d.; 74. Aal; 75. Vel; 77. Lap; 78.
Aa; 79. Uit; 81. Zenuw; 83. Ala; 84. Salpeter; 85.Waggelen.

VERTIKAAL: 1. Gradatie; 2. Eer; 3. Si; 4. Aula; 5. Ik; 6. Gul; 7.Ons; 8. Re; 9. Neon; 10.In; 11.Som; 12.Tripteak; 15.Naamval; 18.
Pater; 19. Orkas; 21.Kegel; 22. Leest; 24.BLO; 25. Dal; 26. Web;27. Net; 32.Roetmop; 34. Eeneiig;36. Repel; 38. Geren; 39. Serum;
41. Donor; 43. Gal; 44. Vet; 45. Nog; 46. Gel; 49. Fabuleus; 51.Raderen; 53. Majoraan; 55.Paria; 56. Pedel; 58. Panel- 59 TeraD"61. Geb; 62. Nat; 63.Leg; 64. Ras; 69. Dame; 71. Waag; 73. Dia; 75Ver; 76. Luw; 78. Ale; 80. TL; 81. Ze; 82. WA; 83. Al.

Aura Tromp
Bgr.77
Aruba

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

Dewinnares kan haarprijs na
identificatieafhalen in het
kantoor van de Amigoe te

Scherpenheuvel (tot 15.00
uur 's middags) of in Oranjes-
tad, Aruba.
Oplossingen moeten inge-
diendzijn vóór donderdag 28
februari 1988tien uur 's mor-
gensen duidelijk op de enve-
loppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.
Curacao- P.0.8.577; Aruba -Nassaustraat 110 en Bonaire- Kaya Gobernador Debrot
154,t.n.v. deheerHubertLin-
kels.

ZELFDISCRIMINATIE
"Het Braziliaanse racisme is

niet terug te vinden in de wet
maar wel in de mentaliteit",
schrijft het Onderzoeks- insti-
tuut voor Zwarte Cultuur
(B?CN) in Rio de Janeiro in een
recent document. Volgens het
IPCN mag de wetvan een eeuw
geleden dan hebben afgerekend
met de slavernij, 'raciale voor-
oordelen' zijn nog steeds volop
aanwezig in het grootste land
van Latijns- Amerika. Brazilië

was de laatste natieop het Ame-
rikaanse continent diede slaver-
nij officieel verbood. De wet
waarmee dat gebeurde, de 'Au-
rea', telde slechts twee zinnen.

De discussie over rassen- dis-
criminatie begint albij debevol-
kings- cijfers. Volgens hetBrazi-
liaanse Geografische en Statis-
tische Instituut is 48procentvan
de bevolking zwart ofgekleurd.
Devolkstelling van 1980zou dat
hebben uitgewezen. Maar het
IPCN en andere zwarte institu-
ten zijnervan overtuigd dat deze
cijfers niet kloppen. In werke-
lijkheid vormen de blanken vol-
gens hen een minderheid. De
verklaring? "Het racisme is zo
sterk dat negers en mulatten
soms zelf opgeven dat ze blank
zijn", stellen ze.

'GOED VOORKOMEN'
Bij het zoeken van werk blij-

ken zwarten veelvuldig te wor-
den achtergesteld. Zo v/orlt in
veel advertenties geëist dat de
sollicitant een 'goed voorkomen'
heeft. ledere Braziliaan weet
wat daarmee wordt bedoeld: dat
depersoon inkwestieblank moet
zijn. De firma Manpowermaakte
het onlangs helemaal bont door
openlijk de zinsnede "Zwarten
worden nietgeaccepteerd" ineen
advertentie op te nemen. Het
IPCN en de anti- racismebewe-

ging SOS klaagden Manpower
hiervoor aan bij deregering. Mi-
nister van justitie Paulo Bros-
sardkondigde daaropeen onder-
zoek aan.

Ondanks hun vermeende
meerderheid zijn zwarten sterk
onder- vertegenwoordigd in de

* Blanke Braziliaanse politie
pakt eenzwartezwerver op.
politiek. Van de 559 Congresle-
denzijn er bijvoorbeeld maar ze-
ven zwart. De wetgevende ver-
gaderingvan dedeelstaatBahia,
waar 80 procent van de bevol-
king zwart of gekleurd is, telt

maar een zwarte op een totaal
van 63 afgevaardigden. Zwarte
burgemeesters, rechters, en
andere hoogwaardigheids- be-
kleders zijn zeer schaars.

Volgens studies werkt detv in
Brazilië de blanke suprematie
sterkin dehand. Inreclamespots

en Braziliaanse tv-series figure-
ren vrijwel nooit zwarten. Als ze
er al een rol in spelen, is het als
bediende ofarme sloeber.

PELE
Slechtsin sport (Pele), muziek

(zangers als Milton Nascimento)
enreligie spelenBrazilië's zwar-
teneenrol van betekenis dieook
doorblanken worden erkend. Zo
zijn van oorsprong Afrikaanse
riten vrijwel volledig
geïntegreerd in hetkatholieke
geloof, een fenomeen dat wordt
aangeduid als"syncretisme". De
zwarten lijken momenteel her-
nieuwde belangstelling te krij-
gen voor de Afro- en rastafari-
cultuur. Zo maakt de capoeira,
een soort gevechtsdans uit de
slaventijd,een sterkebloeiperio-
de door. Sommigen zien daarin
een voorbode van een groeiend
zwart bewustzijn, dat mogelijk
ook politieke gevolgen zal
krijgen.

Maar pessimisten menen dat
ookdekomende eeuwhetraciale
onderscheid slechts zal wegval-
len tijdens het jaarlijkse carna-
val, alsalleBrazilianen even ge-
lijk zijn. De negers hebben hun
"senzala" (het onderkomen van
de slaven) deafgelopen honderd
jaar slechts verwisseld voor de
"favela" (de krottenwijk) en
niets wijst erop dat dat zal ver-

anderen, zeggen zij. Historici
zoeken deoorzaak deelsin de ge-
beurtenissen vlak na deafschaf-
fing van de slavernij. Terwijl ip
de Verenigde Staten vierdui-
zend scholen werden opgericht
voor de bevrijde slaven, werden
deBraziliaanse zwartenaanhu»
lot overgelaten.

Puzzel van de week

HORIZONTAAL: 1. Grond- beschrijving; 8. Totkoeken geperst
vlees en vruchten; 15. Schoeisel; 16. Grotebeker; 18.Drie opeen-
volgende nummersin een loterij; 19.Land inAzië; 21.Eikeschors;
23. Sterksmakend;24.Plant; 25.Per; 27. Gezet;29. Voorzetsel;30.
Oneven; 31. Tijdsaanduiding;35. Neon;36. Vogel; 37. Dierentuin;
38. Onaantastbare stof;40. Droog; 41. Gevel; 43. Uitingvan gene-
genheid; 45. Doortrapte schurk; 48. Bron; 50. Voormiddag; 52.Bondgenoot; 55.Persoonlijk voornaamwoord;56.Wiel; 58.Stapel;
59. Scheepstouw; 60. Staafje; 61. Deel vaneentrap; 63. Watering;
65. Eetgerei; 66. Drukkende lasten; 68. Bedoelen; 70. Trans; 71.
Ontkennend; 72. Orgelstern.

VERTIKAAL: 1.Plant; 2. Bijbelse figuur; 3. Verward; 4. Woon-boot; 5. Vaartuig; 6. Daar; 7. Vlaktemaat;8. Teer; 9. Bijwoord; 10.
Meterton; 11.Europeaan; 12.Bevestigings- middel; 13.Plaats in
Drente; 14. Malie; 17. Gemeenschappelijke weide; 20.Engelse ti-
tel; 22. Havenplaats; 25. Gevuld; 26. Turkse titel; 27. Titel; 28.
Wig; 31. Plaats in Groningen; 32. Eens; 33. Landhuis; 34. Uit-hangteken; 36.Kledingstuk; 39.Sukkel; 42.Bordpapier; 44. Ten-
nisterm; 45.Verlaagdetoon; 46.Plaats inNoordBrabant; 47. Ont-ploffïngs- middel; 48. Zuivelprodukt; 49. Deel van een huis; 51.Rivier in Frankrijk; 53. Laagte; 54. Mager; 55. Rivier in
Frankrijk; 57. Beslag; 60. Vaartuig; 62. Tijdsaanduiding; 63.Moed; 64. Voordat; 65. Herhalen; 67. Administratie troepen; 68.Persoonlijk voornaamwoord; 69. Neon; 70. Terinzage.

Zwart Brazilie voelt slavernij nog steeds
RIO DE JANEIRO— "Een eeuw afge-

schaft: er is niets
veranderd, dat

gaan we nu doen". Dit is een
van deleuzen waarmee zwar-
ten in Brazilië het feit her-
denken dathonderdjaargele-
den officieel de slavernij in
hun land werd afgeschaft.

De regering heeft een officiële
feestdag uitgeroepen, maar veel
zwarten zijn niet van plan de
sambate dansen. InRio de Janei-
ro en Salvador zijn slagzinnen
als 'Een eeuw niets' opdemuren
te lezen.Militante groepenzwar-
ten hebben opgeroepen de her-
denkings- bijeenkomsten te boy-
cotten. Dagenlang zijn er mani-
festaties en debatten gehouden.
InRio de Janeirogingen duizen-
denzwarten onder zwarepolitie-
bewaking destraat opuitprotest
tegen het in hun ogen mi-
splaatste feest.Een liedje met de
titel 'Honderd jaar afgeschaft:
vrijheid of illusie' wordt overal
uit volle borst gezongen.

DAG VAN ZUMBI
Het befaamde 'tolerante' kli-

maat van Brazilië heeft volgens
sommige onderzoekers de
achterstelling van zwarten eer-
der in de hand gewerkt danver-
minderd. Brazilië kende gee»
discriminerende bepalingen of
gescheiden voorzieningen, zoals
deVerenigdeStaten enZuidafri-
ka. Daardoor zou ook het verzet
van de zwarte bevolking zich
nooit zo sterk hebben kunne»
ontwikkelen als in die beide
andere landen.

Toch hebben de zelfbewuste
zwarte Brazilianen hun eige»
symbool: Zumbi. Deze zwarteslaaf voerde eind zeventiende
eeuw een opstand in het arme
noordoosten aan, die bloedig
werd neergeslagen door rege-
ringstroepen. Niet de afschaf-
fingvan de slavernij, maarZuffl-
bi's sterfdag, 20 november, zou
als de 'zwarte' herdenkingsdal
bij uitstek moeten gelden, me-
nen militante zwarte leiders.
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CURAÇAO
oud zeer,
nieuw elan

De moeilijke
overgangsfasevan een eiland
in het slop

Vooral in deze econo-
misch sombere tijden
kunnen Curagao en
derest van de kleine-

re Antillen de zon best als lok-kertje gebruiken voor verbete-
ring van de betrekkingen met
net doorgaans kille moederland
in dat verre Europa. "Over-
winteren in eigen land, in dat
andere, altijd warme en droge
deel van onskoninkrijk", is voor
Nederland natuurlijk een onge-
kende slogan. Die Curacao als
toeristisch paradijs aanprijst.
Maar met het promoten van deklimatologische voordelen ver-
klein jede 'afstand' nog niet die
er zowel letterlijk als figuurlijk
bestaat tussen beide landsdelen.

Onbekendheid, wantrouwen
enverschil in mentaliteitvooral,
gekrakeel in Den Haag over de
politiek- economische toestand
aan de anderekant' en gemor op
de Antillen over de houding en
het onbegrip van de Nederlan-ders en hun leiders werpen nog
altijd moeilijk te nemen barriè-
res op.En ook alroept MariaLi-
beria- Peters, premier van de
Antillen, hartstochtelijk 'Cura-sao is deparel van deCaribbean,door God zelf neergelegd', er
"noet nog heel wat aan het sie-
raad gepoetstwordenomhet zijn
ware glans terug te geven. Het
Wederzijdse vertrouwen in met
name de goede politieke wil
dient hersteld te worden. De ge-
ringe gemiddelderegeertijd van

Antilliaans kabinet van
krap achttien maanden bijvoor-
beeld getuigt bepaald nog niet
van stabiliteit; daarklapt Den
Haag de handennietvoor warm.
Zelfs de eilandbewoners zelfwe-zen: Op Curacao en omgeving is
altijdpolitieke ruis.

In economische zin vraagt hetbedrijfsleven op de Antillen:
Gun ons wat tijd, wees een bee-

tjetolerant. Wewerkenhardaan
een herstel- programma na de
klappen die we kort na elkaar,
soms tegelijk zelfs, moesten in-
casseren. Het is ons in het verle-
den, in de goeie tijd, als 't ware
aan komen waaien. We moeten
nu zelf initiatieven ontwikke-
len.Dat lukt.Meteen beetjehulp
en vertrouwen van anderen".

We hebben natuurlijk als Eu-ropese Nederlanders, zoals Ma-
ria Liberia ons steevast noemt,ereen potje van gemaakt op Cu-ragao. Toen Shell daar nog flo-
reerde en 'dure' medewerkers uitEuropa aantrok, had de maat-
schappij er zijn eigen, mooi ge-
bouwde kampementen, zoals Ju-banadorp en Emmastad. Zwaarbewaakte nederzettingen dieeen eilandbewoner alleen maar,
baintensievecontrole, mochtbe-
kken als hij ofzij de mooie hui-den van de Macamba's (Hollan-
ders) kwam schoonmaken. Tot
So'n dertig jaargeledenbleef die
Bltuatie bestaan.

steed en ook op televisie zijn er
regelmatig spotjes, waarin de
verkeerde en juistebenadering
naast elkaar worden gezet. De
resultaten zijn merkbaar. Het is
nu al veel beter met de service-
verlening dan twee, drie jaarge-
leden. Dat werkt in ieders voor-
deel.Zie hetmaarzo: als wij meer
Nederlandse toeristen krijgen,
dan is datgoedvoor dewerkgele-
genheid en hebben weminder fi-
nanciële steun nodig. En de Ne-
derlanderraakt hier in ditaltijd
firachtige, zonnigeklimaat snel-
er van zijn chagrijn en reuma-
tiek af.

.Een dergelijke baas-knechtverhouding doet geen
?oedaan deverstandhouding. Zekweekt wantrouwen, afstand,
°ok alzorgde Shellvoor tamelijkboge welstand op Curagao.

' We zitten nu in een over-
gangsfase. Langzaam maar ze-
?er dringt bij de Curacaoënaarbet besef door, dat de Nederlan-dervan nu niet meer dieblankekoloniaal is van toen, die maar'bet zijn vinger hoefde te knip-
Jjen en opzn wenken werd be-diend.Datwas een ingeworteldeBedachte", weet Willy Neef, di-recteur Europa van hetCuraga-
°s Bureau voor Toerisme (CBT).
, 'De tegenwoordige Nederlan-der gedraagt zich normaal, ziet§rverzorgd uiten geeftzelfs fooi.
-at is een verandering waarJbenaanmoetwennen.Erzijnnu
Jelfs al hotels, die alleen maar
Nederlandse en andere Europe-se gastenwillen hebbeninplaats
;*u Amerikanen. Het betekent*el, dater een omschakelings-proces op gang is gekomen. Hethotelpersoneel, barkeepers, tax-
ichauffeurs en zo moeten hun,?eg maar, 'Amerikaanse be-handeling' veranderen in een*|Uropese. Dat gaat stap voor*ap. Ze moeten zich steeds af-jagen: 'Wat wil dieklant. Hoe2?°et ik hem of haar bedienen',
jj* zijn nu trainings- program-
pa's. Er wordt in de horeca- op-
6,ding v?el aandacht aan be-

Er wordt ook wel enige aan-
passing van de Europeaan ge-
vraagd: 'Life is easy' op deCarib-
bean. En hettempo laag. Ze stap-
pen wat langzamer door het le-
ven, óók in debediening. Dat is
even wennen. Maaronder de tro-
penzon houdt iedereen al gauw
en graagzijngemak.Zelfs een al-
tijd haastige Europeaan.

Toerisme is voor het 150.000
inwoners (een verzameling van— doorvele generatiesgevormd— 52 nationaliteiten maar Ne-
derlandse onderdanen) tellende
Curagao hoofd- bestanddeel van
de economie. Maar ook dietaak
kreeg een paar jaar geleden ge-
weldige klappen. Algemeen di-
recteur Hato van het CBT: "De
grootste dreunkregen we door de
devaluatievan de Venezolaanse
bolivar. In degoede tijd, en dat is
dusnog maar kort geleden,had-
den we jaarlijks zon negentig-
duizend kooptoeristen uit Vene-
zuela. Met veel overnachtingen.
Vorig jaar nogmaar zestiendui-
zend. Dat scheelt heel wat aan
inkomsten. Toch is er vorig jaar
al in zn totaliteit een kentering
ten goede gekomen. Er was een
lichtedalinginhet toeristenaan-
tal uitCanada en de Verenigde
Staten, maar een algehele stij-
ging van twintig procent door
een toenemend aantal uit Euro-

fta en dan met name uit Neder-
and. Voor 1988 verwachten we

zelfseen stijgingvan veertigpro-
cent".

Vandaarook dater opCuragao
flink wordt geïnvesteerd (met
veelal Amerikaans, Engels en
nu toch ook Nederlands geld) in
hotel- en recreatieprojecten. Al-

BertHeijn en Vendex Internatio-
nal studeren op plannen voor
bungalows voor overwinteraars.
De Lions- organisatie zeteen gi-
gantisch 'duikers'- complex op,
met een groot hotel.

"We hebben momenteel een
capaciteit van twaalfhonderd
hotelbedden. Dat wordt de ko-
mende jaren meer dan verdub-
beld. Veel bestaande hotels wor-
den gerenoveerd of zijn aan het
uitbreiden. We zijn echt op de
goede weg. Wehebben trouwens
ook veel te bieden, denk maar
eens aan detalrijke mogelijkhe-
den voor sportduikers bij de ko-
raalriffen. Er komen al grote
groepen uitEuropa opaf.En aan
de prachtige baaien en pintores-
ke stranden", prijst Hato het ei-
land, eigenlijk ter overvloede,
aan. "Maar het zal en mag hier
natuurlijk nooitzo worden als op
Aruba, waar de helekustlijn één
uitgestrekte hotelketen is. Dan
dreigt niet alleen het alom be-
kende gevaar van een monocul-
tuur,maar jekunt het danopeen
gegeven moment ook niet meer
met je eigen mensen behappen.
Dan moetje duspersoneel van el-
ders invliegen, zoals inderdaad
opAruba algebeurt.Daarwillen
wij niet aan.

Curasaoisveruit het grootsteeiland vandeNederlandse:Antil-
len,waartoeverder behoren: St. Maarten, StEustaims,: Saba
(de drie Bovenwindse eilanden) en Bonaire dat evenals hei
hoofdeilandbenerifenwindsligi Tot 1 januari1986maakte ook
Aruba er deel-.vanuit, maar toen kreeg dateiland de Status
Aparte, een zelfstandigestatus binnenhetNederisndskonink-
rijk. De rest(ïSo.o(M) mensen) isbestuurlijk enfinancieelauto-
noom» maar onderdeel van Nederland

Na veel voorspoed en een geweldige hoorn In de economie
keerde door een samonlooo van negatieveomstandigheden

vooral vooi'Curaeaohetiij.lleieüandraaktezowelpoiitiekals
eeonomisciwn het slop.De werkloosheidMepoptotdertig pro?
centHet iekertop debegroting dreigt,tothetbegin van deja-
ren negentigopte lopentotao'nmi^arugulden.Reden voor de
huidige premier MariaLiberia- Peters ont in Den Haag extra
financiële steun ievragen; Daar is met nogal wat scepsis op
gereageerd. Ze ging «ei minder naar huis dan ze vroeg.
"Want \ luidde dealgemenereactie, '*steieerst zelfmaiar eens
orde opzaken. Ze zijn er opCurasao hardmeebezig. Een be-
richt uit önslaatsteoverzeesegebiedsdeel.

Vrijwel dagelijks meren crui-
seschepen af in het 'oud- Hol-
landse' Willemstad. Op de
achtergrond is nog juisteen deel
van deolieraffinaderijzichtbaar.

Sportdutk-ers k&nemn (k wateren wndCvra^aovaah tQivermsmukonkMkm^en.

NIET AFHANKELIJK
Curagao is niet afhankelijk

van aléén het toerisme. Het ei-
land heeft door zijn strategische
ligging èn accommodatie èn in-
frastructuurveel meertebieden.
Premier MariaLiberia weeser al
eerder op.En ook mr.ing. Ernest
'Jacky' Voges, algemeen direc-
teur van het havenbedrijf en
voorzitter van het georganiseer-
debedrijfsleven opCuragao, kan
er enthousiast over uitwijden.
Na de algemene situatie te heb-
ben geschetst en een beetje zijn
gal tehebben gespuugdop deei-
landsregeringen dehoudingvan
Nederland.

"De Antillen tellen zon hon-
derdzestig- duizend inwoners,
verdeeld over vijf eilanden.
Daarvan wonen er ongeveer

honderdvijftig- duizendopCura-cao. Wij menen, of in elk geval
'men' meent,-dat wij daar alles
fysiek, financieel en organisato-
risch mee kunnen bemannen.
Vliegvelden, ziekenhuizen, ho-
tels, winkels, de haven, de
scheeps-reparatie, een dure wa-
terfabriek, enfin: noem maar op.
Dat is natuurlijk onmogelijk.
Dus loopt iedereen op de toppen
van zn tenen. Maar we hebben
altijd voordeel gehad van onze
ligging, een idealeplaats voor in-
ternationale contacten, een
soort springplank voor Europa
naar Noord,- Midden- en Zuid-
Amerika. Met dus veel econo-
mische mogelijkheden. En door
vooral het inzicht en de han-
delsgeestvan onze voorouders—dat moeten trouwens genieën
zijngeweest—ishethiereen van
de meest welvarende streken in
het Caribisch gebied geworden.
Mede óók omdatNederland, zon
driehonderdvijftig jaar geleden,
Curacao nodig had als han-
delspost. We werden, om maar
iets te noemen, hetcentrum van
deslavenhandel:negersuitAfri-
ka die door handige Nederlan-
ders doorverkocht werden aan
Amerika. Nu nóg kan Curagao
voor Nederland een vitaal punt
zijn. Er wordt alleen te weinig
gebruik van gemaakt. Dat moet
verbeteren. Niet alleen uit eco-
nomische overwegingen. Jehebt
allemaal namelijk een 'life-line
nodig. Een band met de moeder.

Voor Curagao moet die link heel
stevig met Nederland liggen, en
omgekeerd".

HAUSSE
"De afgelopen decennia is het

opheteiland natuurlijk ook alle-
maal botertje tot de boom ge-
weest, met een absolute hausse
in het beginvan dejarentachtig.
De olie- raffinaderij, de
scheepsreparatie, de haven, het
kooptoerisme uit Zuid- en Mid-
den-Amerika vooral en derest
van deCaribbean en niet te ver-
geten deoffshore- banking, defi-
nanciële dienstverlening dus
met veel fiscale voordelen. Dat
gingfantastisch. Wewerdenver-
wend. Met name in definanciële
offshore waren we uitermate
succesvol. Talvan buitenlandse
bedrijven vestigden hier hun fi-
nanciële holding.Heteilandver-
diende er goed aan, inkorte tijd.
Totdat zowel de Verenigde Sta-
ten als Nederland zeiden: dit
gaattever. Hetoffshore- bankie-
ren wekte dejaloezieopvan onze
grote broers. We werden terug-
gefloten en vorig jaar werd hetbelasting- verdrag met de Vere-
nigde Staten opgebeven. Toen
moesten we de tering weer naar
denering zetten. Eerder al was
er een aanzienlijke terugloop in
de scheeps-reparatie, het toeris-
meen deolieraflinage, met deui-
teindelijke verkoop van deraffi-
naderij door Shell aan de ei-
landregering voor het — en dat

was een goed gebaar — symbo-
lische bedrag van een gulden.
We verhuren hem nu voor der-
tien miljoen dollar per jaaraan
de Venezolaanse
staatsmaatschappij PVDSA, die
ergelukkigweervolopwerkvoor
heeft".

Min of meer gelijktijdig met
die terugval van de economie
verden de mogelijkheden voor
et bedrijfsleven minder omdat

-e overheid het verzorgingsge-
bied overnam. Er werden steeds
meer ambtenaren benoemd voor
wie eigenlijk geen werk was:
vriendjes en familie van al zit-
tende overheidsdienaren. De
Dok- maatschappij en de hotels
werden door de eilandregering
overgenomen. En dan gaat het
natuurlijk in veel gevallen mis.

Maar nu ineens ziet de over-
heid dat produktieve arbeid-
splaatsen alleen door het be-
drijfsleven gerealiseerdkunnen
worden. En dat heeft positieve
effecten. Het bedrijfsleven op
Curagaokrijgt nu dekans datge-
ne te doen wat het altijd wilde
doen. Met stimulerende onder-
steuning van deregering.

Jacky Voges: "Nuookblijkt er
ineens een grote bereidheid tot
samenwerking tussen dat be-
drijfsleven, de industrie, deKa-
mer van Koophandel, de haven
en alleswatdaarbij hoort, het In-
ternational Trade Center en toe-
ristische organisaties. Er is een
nieuw elan aan het ontstaan.

Dat zie jeaan de oprichting van
lokale vestigingen. Er komen
veel kleine zakenbij. Ikzegvaak
genoeg dat wenooit in dezecrisis
warenbeland als we vijftien jaar
geleden ook zo hard hadden ge-
werkt. Maar ja, we waren ver-
wend. Een geluk nu is ook, dat
het bedrijfsleven zichzelf beeft
gesaneerd.Er is de afgelopen ja-
ren veel overtollige ballast weg-
gegooid. Nupas ook zienonze in-
dustrie en bedrijfsleven zelfpas
echt welke voordelen de ligging
vanCuragaoinhet internationa-
le handels- en scheepvaartver-
keer heeft. Ofkan hebben. De
overheid is echter achtergeble-
ven. Die zit nu met de handen in
het haar en een groot overschot
aan ambtenaren in de maag.

Om dieaf te laten vloeien heb-
ben wevooral de doorLiberia ge-
vraagde extra steun van Neder-
land nodig".

RECESSIE
De heer Werdekker, directeur

van deKamer van Koophandel,
kan ook nog een oorzaak opnoe-
men van de eigenlijk laat op
gang gekomen opleving. "We
hebben de signalenvan verande-
ring in de wereldeconomie, voor
de recessie dus, niet tijdig ge-
hoord. Anderswarenwewellicht
nietineen situatiebeland dat we
om extrasteun moesten gaanbe-
delen".

Karel JanAster, directeurvan
de moderne container- terminal

in Willemstad en Curagao Pore
Services, is zichtbaar verheugd
met het nieuwe elan op her
land. "Er is nu duidelijk een ten-
dens om met elkaar iets te doen
en niet meer te wachten op de
overheid. Wij nemen zelf initia-
tieven voor handelsmiss
naar Nederland, derest van Eu-
ropa en Zuid-Amerika met na-
me. Wij misten vooral de contact
ten met het moederland en de
Europese markt. Onzebedoeling
is nu, dat wij bekendheid gaan.
geven aan hetgeen wij kunnen»
bieden. En dan blijkt datwij ou*>
szelfverkopen als de mensenvau,
elders hier eenmaal geweesjt;
zijn".

"Ik zeg daarom ook, dat hej;;
van slecht ondernemerschap ge-
tuigt van de Nederlanders ai
niet zelfkomen kijken—en danï
een beslissing nemen. Wij heb-
ben, en dat is in deAmerika:'
regio's algemeenbekend, een ge-
weldige infrastructuur. Een
prachtige haven, modern geou-
tilleerd, het grootste scheepsr8T,
paratie- dok van het westelijk,
halfrond, een groeiende vrije*
handels- en industriezone, eenj
goed contact met onze Zuidamej)
rikaanse buren en ga maar
dOOr . rrr

"Als havenhebbenwij eenflinke^
reorganisatie doorgevoerd. Zo£
hebben we de vijf stuwadi.
bedrijven tot één samengevoegd,.

*

Vervolg oppag. $
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RIJKE LANDEN WERKEN AAN VERLICHTING

Schulden, schaduw
over Derde Wereld

Hetwas Mexico, dat in
1982 de knuppel in
het hoenderhok
gooide. Alseerste ter

wereld erkende de Mexicaanse
president Miguel de la Madrid
openlijk dat in zijn land het geld
op was. De schuldvan vele tien-
tallen miljarden dollarskon niet
meerworden terugbetaald. Door
de dalende olieprijs waren de in-
komsten van Mexico fors ver-
minderd.

De schok in de financiële we-
reld was enorm. Al snel werd
duidelijk datveel andere landen
in eenzelfde positie verkeerden.
De schuldencrisis was daarmee
een feit. Een aantal banken, met
name in de Verenigde Staten,
dreigde inzulke groteproblemen
tekomen dateen wereldwijde fi-
nanciële crisis en economische
neergangonafwendbaar leken.

De noodkreet van De la Ma-
drid volgde op ten periode van
voortdurende schulden-opbouw.
Alsgevolgvan een stijgendeolie-
prijs in de jarenzeventig en een
oplopendbegrotings- tekortin de
Verenigde Staten kwam een
enorme hoeveelheid dollars in
omloop. Dat geld moest worden
besteed. Lenen aan landen leek
geen slechte oplossing. Want die
kunnen niet failliet gaan, zo re-
deneerdende bankiers.

Zo kwamen ze al gauwterecht
bij de ontwikkelings- landen.
Want die zitten te springen om
datgeld. Daarmeewildenze hun
sterk onderontwikkelde econo-
mieën op een hoger plan bren-
gen.Door de op dat moment ster-
ke geldontwaardingin dewereld
bleek lenen een van de aantrek-
kelijkste manieren om de beno-
digde investeringen te finan-
cieren.

Maar de banken stelden het
geld niet zonder meer ter be-
schikking, zo vertelt drs. Rob
Vos, wetenschappelijk mede-
werkerbij hetInstituteofSocial
Studies in Den Haag. Ze maak-
tenonderlinge afspraken, die cr-
op neerkwamen dat landen die
hun schuld niet terugbetaalden,
ook niet meerbij andere banken
voor nieuwe leningen hoefden
aan te kloppen. Daardoor werd
het risico voor de banken ver-
kleind. Bovendien werden de
kansen op terugbetaling sowieso
hoger ingeschat, gezien de oplo-
pende grondstoffenprijzen, de
belangrijkste bron voor harde
valuta's waarmee kredieten
konden wordenopgelost.

Detijd is aangebroken om de'armstevan dearmste' landen dehelpende hand toe
testeken.Deze, metnameAfrikaanse, landenstaanbijhetbuitenland zozwaarinhet
krijt, datzenietin staatzijn opeigenkracht hun internationale schuldenaftelossen.

Vandaar dat de zeven meest vooraanstaande industrielanden de schuldenlast
van de allerarmste landen willen verlichten door onder meer een verlengingvan de
aflossings-termijn, eenlagererente enkwijtscheldingvaneen deelvandeschulden.
Deze voorstellen werden onlangs gelanceerd op een topontmoeting van de zeven
rijkste Tanden in het Canadese Toronto. Het schulden- vraagstuk, datbehalve in
Afrika ook metname inLatijns- Amerika grote vormen heeft aangenomen, is daar-

mee echter nog lang niet de wereld uit. Maar het is wèl voor het eerst dat de zeven
grootste industrielanden depolitieke wilhebben getoond om wereldwijdde oplos-
sing voor dezebedreiging van deinternationale economie dichterbij te brengen.

met langer ishet schulden-vraagstuk louter eenprobleemvan deontwikkelings-
landen. De industrielanden erkennen nu openlijk dat ook zij baat hebben bij een
juisteaanpak. Zokan stapvoor stap, innauwe onderlingesamenwerking en metde
Wereldbank ineencentrale coördinerenderol, wordengewerkt aan deopbouwvan
deeconomieën indeDerde Wereldenhet weergezond makenvanhet internationale
financiële stelsel.

TWEEDELING
VolgensVoskan men de schul-

den- problemen van alle landen
zonder meer op een hoop gooien.
Hij brengt een duidelijke
tweedeling aan. "De situatie in
Latijns-Amerika is een andere
dan die in de Afrikaanse landen
ten zuiden van de Sahara, de zo-
genoemde sub-Sahara landen.
De Latijns- amerikaanse landen
hebben hungeldvooralvia de ge-
wone banken aangetrokken. Dit
gebeurde tegen de normale com-
merciële voorwaarden en varia-
bele rentetarieven, hetgeen deze
landen bijzonder gevoeligmaak-
te voor internationalefinanciële
ontwikkelingen".

"In Afrika lag datheel anders.
Daar waren het vooral de over-
heden van derijke landen en de
internationale instellingen —
zoals het Internationale Mone-
taire Fonds en deWereldbank—dievoor debenodigde kredieten
zorgden. De voorwaarden waar-
tegen werd geleend, waren over
het algemeen vriendelijker, zo-
alsvasterentetarieven en lange-
re looptijden", stelt Vos.

Ophetmoment dat deolieprij-
zen aan het begin van de jaren
tachtig instorttenen ook andere
grondstoffen minder
opbrachten, begonnen de moei-
lijkheden. De ontwikkelings-
landen kregen onvoldoende dol-
larsbinnen, terwijldeexportnog
eens extra werd bemoeilijkt, om-
dat het Westen op datmoment
met een flinke recessie kampte.
Daar kwam nog bij dat de schul-
denlanden in Afrika en Latijns-
Amerika in de jaren daarvoor
het binnengekomen geld ver-
keerd hadden besteed. "In eigen
land legdemen teveel nadruk op
onder meer de opbouw van het
overheids- apparaat en het op-
zetten van industrie", zegt Vos.

De opexportgerichte sectoren
en de landbouw kwamen daar-
mee in de verdrukking. Steeds
meer mensen trokken naar de
steden, waardoor ernstige pro-
blemen ontstonden bij primaire
zaken als bijvoorbeeld de voed-
sel- voorziening.

Anno 1988 is de acute cri-

sisdreiging, zoals diezes jaarge-
leden nog wel bestond, bezwo-
ren. De vrees voor een ineenstor-
ting van het financiële systeem
is weggeëbd; de schuldensane-
ring op gang gekomen. De Ame-
rikaanse onderminister van fi-
nanciënen onderhandelaar met
de schuldenlanden, David Mul-
ford, bevestigt een verandering
in hetpolitieke denken.

"Ik denk dat we methet huidi-
ge schuldenbeleid op de goede
weg zitten", aldus Mulford on-
langs tijdens een interview met
een Westeuropese journalistvia
desatelliet. Volgenshem hebben
de grote industrielanden in To-
ronto debereidheid getoond ver-
betering in de situatie aan te
brengen.

Dit betekent natuurlijk niet
dat de sociale problemen, zoals
armoede en voedseltekorten in
met name Afrika, tot het verle-
den behoren. De enorme hon-
fersnoden van de laatste jaren,

e gigantische werkloosheid en
het achterblijven van de econo-
mische ontwikkeling in de mees-
te sub-Sahara landen tonen dit
overduidelijk aan.

AANPAK
De aanpak van de schulden-

problematiek is sinds 1982
voortdurend punt van discussie
geweest. Aanvankelijk werd
door de geïndustrialiseerde lan-
den en de internationale instel-
lingen vooral de nadruk gelegd

op bevordering van de export.
Dit om voldoende dollars te ver-
dienen teneinde daarmee de
schuld af te lossen en — nog be-
langrijker—derente tekunnen
blijven betalen.

Een van demethoden was een
devaluatie van de nationale
munteenheid om het betrokken
schuldenland ten opzichte van
hetbuitenland goedkoperte ma-
ken. Verder moesten de landen
proberen de importen — die im-
mers ook met dollars moesten
worden betaald — terug te drin-
gen door een drastische ver-
minderingvan debinnenlandse
bestedingen.

Dit beleid bleek alleen opkor-
te termijn voor verbetering te
zorgen. Al snel werd duidelijk
datvoor een blijvende oplossing
méér nodig was. Vanaf 1985be-
gon men de aanpak van het
schuldenvraag- stuk dan ook
meerbuiten dedirectefinanciële
sfeer te zoeken.

Ten eerste besloot men de
schuldenlanden niet meer over
één kam te scheren. Het besef
groeide dat alleen een aanpak
per land effectief zou kunnen
zijn. Tochbleven er ook algeme-
ne richtlijnen. Blijven proberen
om de produktie vooral op deex-
port te richten — in tegenstel-
ling tot het alleen devalueren
van de munteenheid — was er
daareen van.

Voorts werd steeds vaker van

landengeëist datzij hun binnen-
landse economische structuur
moestenaanpassen.Onder meer
door inkrimping van het over-
heids- apparaat, het weer op po-
ten zetten van delandbouw- pro-
duktie en verbetering van
(spoor)- wegenen havens, moest
een blijvende economische groei
zonder een al te hoge inflatie op
gangworden gebracht.

Deze aanpak wordt op ditmo-
ment nog steeds gepropageerd,
zeker door de Wereldbank. "Ik
zie"geen enkelereden om ditbe-
leid te verlaten", stelt Hugh
Blackman, verbonden aan de
vestiging van deWereldbank in
Parijs. Hij voelt zich in zijn me-
ning gesterkt door de uitkomst
van de top in Toronto. "De poli-
tieke steun daar heeft ons het
vertrouwen gegeven omop de in-
geslagen weg verder tegaan.

De totalebuitenlandse
schuldvan de
ontwikkelingslanden
zaldit jaar,zo blijkt
uit schattingenvan de
Wereldbank, oplopen
tot 1245miljard dollar
(bijna’2500 miljard).
55 miljard dollar meer
danin 1987.Dit
betekent dat de schuld
sinds1981, toen deze
landen voor 755
miljarddollarinhet
krijt stonden, met
ruim zestigprocent is
gestegen.

De sterkste stijging
deedzich toteind vorig
jaarvoor bijde
Afrikaanse landenten
zuidenvan deSahara-
Deze zogenoemde sub-
Sahara landen(excl-

Zuid-Afrika) zagen
hun buitenlandse
schuld meer dan
verdubbelenvan ruim
68 miljard dollarin
1981 totbijna 138
miljard dollarin 1987.
Maar ook Latijns-
Amerika — waartoe
enkelevan de grootste
schuldenlandenter
wereld behoren,zoals
Brazilië, Mexico,
Argentinië en
Venezuela—ontsprong dedansniet
met een groeivan 36,3
procent tot zon 400
miljard dollar.
Van deoverige
ontwikkelingslanden
hadden de
commerciële banken,
overhedenen
internationale

instellingen alsde
Wereldbanken het
Internationale
MonetaireFonds, eind
vorig jaarruim 652
miljarddollartegoed.
Tot deze groepbehoren
onder meerenkele
grote schuldenlanden
alsJoegoslavië,de
Fillippijnenen
Marokko.

Veel minder ernstig is
de situatiein Azië.
Doorniette veel te
lenen enopexport
gerichteeconomische
groei te stimuleren,
konden deze landen
zonderproblemenaan
hunrente- en
aflossings-
verplichtingenblijven
voldoen.

KWIJTSCHELDEN
Export blijft tenslotte deenige

manierwaarop men harde valu-
ta'sbinnenkankrijgen. Maarwe
zijn wel bezorgd over deneiging
vanEuropa en de VerenigdeSta-
ten hun markten afte schennen
voor produkten uit het buiten-
land, waaronder dus ook de
schuldenlanden". Zorgerlijk
vindt men binnen de We-
reldbank ook dat de meeste
schuldenlanden op ditmoment
meer geldkwijt zijn aanrentebe-
talingen opbestaande schulden
danzij aannieuweleningenbin-

nen krijgen. Algemeen zijn des-
kundigen het er over eens dat
voor de opbouw van de economi-
eën van de schuldenlandennieu-
we kredieten onontbeerlijk zijn.

Om de geldstroom op het ge-
wenste niveau terug tebrengen,
moet dekredietwaardigheid van
de betrokken landen —want die
bepaalt uiteindelijk ofen in wel-
ke mate een land geldkan lenen— flink worden opgekrikt.
Kwijtschelding van (een deel
van) de schulden kan verbete-
ring brengen. Bij leningen tus-
sen overheden, zoals vooral in
Afrika, gebeurt dat al. Neder-
land heeft wat dat betreft sinds
1978 een goed voorbeeld gege-
ven. "Wat er inAfrika,bezuiden
de Saharakwijt te schelden viel,
hebbenwe langzamerhandgoed-
deels gedaan",aldus een
woordvoerdervanbetministerie
van ontwikkelings- samenwer-
king.

Bij de commerciële schulden is
vankwijtschelden geen sprake.
Zouden banken daar wel toe
overgaan, dan tasten zij in feite
het principe van het bankbestel
aan, dat tenslotte is gestoeld op
het aantrekkenvan geld datver-
volgens tegen betaling wordt
uitgeleend. Toch houden ook de
banken er inmiddels rekening
mee datzij een groot deelvan de
in de Derde Wereld uitstaande
schuld niet meer zullen te-
rugkrijgen. Niet voor niets heb-
ben de meest betrokken Ameri-

kaanse banken vorig jaar hun
'stroppenpot' (voorziening alge-
mene reserve) fors vergroot.
Voor de grootste bank in de VS,
Citicorp, betekende diteen ver-
lies van ruim één miljard dollar
(zon twee miljard gulden), ter-
wijleenjaareerdernogeenzelfde
bedrag aanwinst werd geboekt.

SLACHTOFFER
Door via de tweedehands

markt ook andere dan de alle-
rarmste Afrikaanse ontwikke-
lings- landen tehulp te schieten,
komtontwikkelings- samenwer-
king waarschijnlijk de be-
langrijkste slachtoffers van de
schuldenkwestie tegemoet: de
midden- inkomens landen. Dit
zijn landen waarvan het bruto
nationaal produkt (alles wat een
land produceert) per hoofd van
debevolking meer dan426dollar
per jaarbedraagt, maar minder
dan circa 7000 dollar. Voorbeel-
den zijn Marokko, Peru, Brazi-
lië, maar ook Joegoslavië en Po-
len. Ter vergelijking: in Neder-
land bedroeg het bnp in 1986
10.020dollarperhoofdvan debe-
volking.

De krediet- waardigheid van
veel van deze landen is zo ver te-
ruggezakt, dat ze nauwelijks
voor nieuwe leningen in aan-
merking komen. Leningen die
elk land, ontwikkeld ofniet, no-
dig heeft om deeconomische ma-
chine op gang te houden. "Dat is
een veel grotere domper op de
ontwikkeling van deze landen,
dan de schuldenlast die ze mee-
voeren", aldus het ministerie.

Maar al knelt het schulden-
vraagstuk vooral voor de mid-
den- inkomens landen door de
onderlingeafhankelijkheid in de
wereldeconomie,kan geen enkel
landomhetschulden-vraagstuk
heen. Ook ontwikkelings- sa-
menwerkingis zich daarvanbe-
wust: "Er zijn talloze relaties
tussen armelanden enrijke lan-
den.Alser in dearmelanden iets
heel erg misgaat, gaat het hief
ook mis. En omgekeerd".

TWEEDEHANDS
De laatste jarenis nog een an-

derinstrumenttot ontwikkeling
gekomen: de handel in tweede-
handsschuldbewijzen. Daarvoor
is een speciale 'markt' ontstaan
waarop banken ofbedrijven, die
feld tegoed hebben van ontwik-

elings- landen, hun schuldbe-
wijzen—het papier methet ver-
schuldigde bedrag erop — te
koop aanbieden.

Zij doen dit omdat het uit-
staandebedragmoeilijkofnietis
te innen. Hun werkwijze is erop
gericht ten minste een deel bin-
nen te halen in plaats van ver-
geefs op het hele bedrag te
wachten. De prijs die voor zon
schuldbewijs moet worden be-
taald, bedraagt—omhetvoor de
koper aantrekkelijk temaken—
in depraktijkvaak slechtstien of
twintig procent Van het bedrag
dat op het schuldpapier staat
vermeld.

Het Nederlandse ministerie
van ontwikkelings- samenwer-
king —datzich normaal gespro-
ken nietmet commerciële lenin-
gen bezighoudt — heeft vorig

jaarbijwijzevanexperimentvan
dit nieuwe instrument gebruik
gemaakt en schuldbewijzen van
Bolivia enZambiaopgekocht. De
schuldpapieren zijn vervolgens|
teruggegeven aan de betrokken
landen, diedaarmeevan ditdeel
van hun schuld afwaren.

In hetgeval van Bolivia werd— deels in samenwerking met
andere landen— tegen een prijs
van maximaalelfprocentvan de
feitelijke waarde van de schul-
den, een bedrag van300 miljoen
dollar aan schulden (circa 600
miljoen gulden) weggewerkt.
"Dit geeft wel aan dat er pogin-
gen worden ondernomen om op
creatieve wijze iets te doen aan
de schulden- problematiek",
concludeert men op het ministe-
rie. Op dit moment wordt beoor-
deeltof dit instrument in de toe-
komst vaker zal worden ge-
bruikt.

De Nederlandse betrokken-
heid bij hetschulden- vraagstuk
is overigens in vergelijking met
dievan sommige andere landen
relatief gering. Dat geldt zowel
voor deoverheid alsvoor de com-
merciëlebanken, alisniet duide-
lijk hoeveel geld deze laatste in
de schuldenlanden hebben uit-
staan.
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'CHANGE, CHANGE'
Die theorie van de verdorven

ouders, geldt die ook voor de
mannen die de toeristen tot op
fluisterafstand benaderen en
hen 'change, change' toesissen?
Van het gemiddelde inkomen
van 200pesos permaand houden
ze kennelijk voldoende over om
te wisselentegen dollars, dehar-
devaluta waarmee debuitenlan-
derverplicht is te betalen.

Waarschijnlijker is datze 'ge-
Woon' een centje willen bijver-
dienen. Net als de donkerharige
schoonheden die totsluitingstijd
in debars van detoeristische ho-
tels blijven hangen en er in een
donkere discotheek niet voor te-
rugdeinzen demannelijkebezoe-
ker te verleiden door hem in het
kruis tegrijpen.

Een paar jaar geleden was er
Volgens geregeldeCuba-gangers

I nog geen sprake van openlijkeof
Verkapte prostitutie. Na de om-
wenteling in 1959werd prostitu-
tie onmiddellijk verboden. De
honderden bordelen en de dui-
zenden bars en nachtclubs wer-
den gesloten, evenals de talloze
casino's.

Misschien zijn de nieuwe ver-
schijnselen eenreactie op het zo-
genoemde 'rectificatie^ proces',
Waarbij hetcommunistische Cu-
ba dwars tegen deperestrojka-
politiek van de Sovjet Unie in,
Vrijwel elke vorm van vrije
markt heeft afgeschaft. Dit na-
dat in 1984-1985 nog zelfstandi-
ge markten voor boeren waren
ingevoerd, vrije ambachten
meer ruimte hadden gekregen
en particulier huizenbezit wer-
den erkend. Eenjaar later
startte de inmiddels62-jarigeFi-
del Castro echterpersoonlijk een
nationale kruistocht tegen 'af-
wijkingen en fouten, kapitalis-
tische excessen èn het verslapte
revolutionaire elan. Op eenpar-
tij- bijeenkomst in 1986 sprakhijnaar aanleiding van het ont-
staan van een nieuwe mid-
denstandverwijtend: "Er zijn nu
duizendenrijken in het land. En
Wat zijn de gevolgen? Zij zullen'
tedereen omkopen, zij zullen ie-dereencorrumperen".

'Zijn zoals hij, schreeuwenenorme letters op grote, houtenhorden die overalopCuba tevin-den zijn. Het kleurige portretvan de man die als voorbeeld
Wordt gesteld is echter niet datvan 'el lider maximo', denog im-
j&er geliefde Castro. Diens af-keer van persoons- verheerlij-
king blijkt uit de volstrekte af-
wezigheid van zijn afbeelding inde straten en openbare ruimten., Nee, afgebeeld is hier de be-jjaardekop metkarakteristiekebaret van dein Bolivia vermoor-devrijheids- strijderChe Gueva-ra. Samen met Fidel wist hij ineen guerrilla- oorlog vanuit het
Sierra Maestra- gebergte in het
°osten in 1959 dedictatorBatis-j*van zijn troon te stoten en hetCubaanse volk naar een 'perma-
nenterevolutie' te leiden., De nagedachtenis aan Che

op Cuba haast mytischeyormen aangenomen. Granma,
ftet dagblad van de Communis-

Partij, citeert hem vrijwel
'agelijks. Zijn uitspraken ko-

in velerlei vormen terug op'e borden die de schreeuwerige?eonreclames van vroeger heb-?en vervangen. Tientallen ma-e Qper dagwordthij bezongen in
°mantische liederen.. Het voorbeeld dat Che stelt is'at van de'nieuwemens.Een re-°lutie die alleen zal leiden tot
erbetering van de materiële
.mstandigheden van de onder-blikte klassen interesseerdeQem niet. Che geloofde dat de

menskanen moetveranderen in
een wezen dat geen egoïstische
bezitsdrang meer heeft. Zelf
schijnt hij de personificatie van
zon heilige teziin geweest.

'Sercomo el', dati's dus het ide-
aal. En dat zal het wel blijven
ook.Want detrekjes die deCuba-
nenook nabijna30jaarrevolutie
nog aan de dag leggen is te
menselijk — lees: egoïstisch —om van eén 'nieuwe mens' te
kunnen spreken.

KWEKEN
Aan de revolutionaire rege-

ring ligt het niet. Die trekt er
hard aan om het volk de juiste
mentaliteit bij te brengen. Deze
opvoeding begint ophet moment
dat een kind de crèche betreedt
tot en met de dag dathij ofzij de
universiteit verlaat. Ook derest
van zijn leven wordt de Cubaan
achter de vodden gezeten om z'n
diensten onbaatzuchtig aan de
maatschappij aan te bieden, of-
fers te brengen voor de ge-
meenschap en vrijwillig af te
zien van persoonlijk gewin.

De boodschap wordterin geha-
merdmetbehulp van destimule-
rende en controlerende Comite's
ter Verdediging van deRevolu-
tie en andere massa- organisa-
ties, met stichtelijke televisie-
enradio- documentaires, doelge-
richte berichtgeving in de Gran-
ma, deborden metrevolutionai-
re leuzen en strijdkreten in de
straten en de talloze, urenlang
speeches van Fidel zelf.

Vorigeweekmaakten derevo-

lutionaire wijkcomité's overi-
gens bekend datzeermee ophou-
denin hetgeheim dossiersaan te
leggenvanbewoners,waarin het
politieke,, maatschappelijke,
ideologische of morele gedrag
van dc burgers wordt vastge-
legd. Dc comite's waren bevpegd
op basis van die dossiers 'certifi-
caten' uit te geven die dc
doorsnee-Cubaan tot nu toe no-
dig had bij beroepsmatige of ad-
ministratievehandelingen.

ledereendieCubabezoektkan
met eigen ogen zien dat dcrevo-
lutie heeftgeleid tot goede socia-
le omstandigheden. In Latijns-
Amerikakennen ze hun weerga
niet. Elk gezin kan driemaal
daags een maaltijd genieten,er
zijn geen sloppenwijken, geen
bedelaars, dc uitstekende ge-
zondheids- zorg is gebeel gratis
evenals het onderwijs.

Dat er te weinig materiaal
voorhanden is om naast debouw
van ziekenhuizen, scholen en
andere sociale gebouwen —waarbij de prioriteit ligt — ook
nog voldoende woningen neer te
zetten voor de snel aanwassende
bevolking, is een anderverhaal.
Van '59 tot '88 groeide de bevol-
king van6,5 tot meer dan 10mil-
joenzielen.

Ondanksdat hetaantalkinde-
ren sinds '58 is afgenomen van
7,6 tot 2,6 pergezin.

'NO NONSENSE'
Hoe puriteins het idealisme

van de grote leider soms ook
overkomt, in de praktijk zijn er

tochvoorbeelden van 'nononsen-
se'-politiek. Zo komt de wande-
laarin hetoudebinnenstads- ge-
deelte van Havanna, dat met
geld van de UNESCO wordt ge-
restaureerd, een ren met
vechthanen tegen. De oude man
die de dieren verzorgt, laat zich
trotsmet zijnfavoriete beestje op
de foto zetten. Uit respect voor
het leven heeft de Cubaanse
regeringvechtsporen met dieren
verboden. Maar aangezien ha-
nengevechten razend populair
zijnophet vastelandvanLatijns-
Amerika, worden ze nog wel ge-
fokt en getraind. Cuba heeft de
inkomsten hard nodig, laat de
gids verdedigend weten.

Ook deontmoetingmetProiet-
ti Genesio uit Rome werpt een
verrassend nieuw licht op de
strengheid waarmee Fidel Ca-
stro economische decentralisa-
tie en vrij ondernemerschap
heeft verworpen.

Senor Genesio blijkt in een
joint venture met de Cubaanse
stad goedezaken te doen.Ennog
wel met de Amerikaanse auto's
van vóór 1960, dieop Cuba veel-
vuldig te vinden zijn. Vanwege
het gebrek aan onderdelen als
gevolgvan deAmerikaanse boy-
cot kunnen de trotse bezitters
hun oldtimers alleen nog met
kunst- en vliegwerk rijdende
houden.Liefhebbers over de hele
wereld zouden voor zon authen-
tieke Ford, Cadillac, Chevrolet
of Thunderbird tienduizenden
guldens over hebben. Ware het
niet dat er een verbod geldt voor

deCubanenom hun langgekoes-
terde schat buiten het eiland te
verkopen.

In dewetenschap dat de Ame-
rikaanse wagenpark heel wat
harde valutaatjes zou kunnen
binnenbrengen, is de Cubaanse
regering inmiddels begonnen
met het opkopen van de auto's.
Datwil zeggen:zeworden opvrij-
willige basis ingeruild tegen
nieuwe Lada's. Het bedrijf van
de Italiaan Genesio in Havana,
waar 15 Italianen en 50 Cuba-
nenwerken,verzorgtvervolgens
derestauratie.

"InItaliëzouzonopknapbeurt
minstens hetdubbelekostenvan
hetbedrag waarvoor we hethier
in Cuba kunnen doen", vertelt
Genesio. De vooruitzichten van
de beginnende onderneming
kunnen gunstig worden inge-
schat. De Italiaan heeft inmid-
dels 25 auto's 'als nieuw' ver-
kocht naar West-Duitsland, Ita-
lië, Engeland en Nederland. De
kosten en dewinstworden opfif-
ty-fifty basis verdeeld tussen
hem en deCubaanse regering.

AMERIKANEN
Op de9kilometer lange Male-

con- boulevard van Havana zijn
de tribunes voor het komende
carnavals- feest in opbouw. Voor
dekust ligt roerloos een schip
van de Sovjet-Unie, datHavana
bewaakt tegen de dreiging van-
uit de Verenigde Staten. Een
dreiging die sinds het Var-
kensbaai- incident nooit meer is
verdwenen. Ook anno 1988 nog

laat deVSonder leidingvan pre-
sident Ronald Reagan het niet
alleen bij anti- propaganda. Zo
spreken we een hoteleigenaar
uit Barbados die vertelt dat de
bevolking van ditpiepkleine Ca-
ribische eilandje inmiddels de
buik vol heeft van dewekelijkse
militaire marine- oefeningen die
de VS in de haven van Barbados
houdt met het uitsluitende doel
Cuba te intimideren.

De Cubaanse hoop is gericht
pp de Democratische presidents-
kandidaat Dukakis, die in de zo-
mer van 1954 in de Peruaanse
hoofdstad Lima studeerde en de
Spaanse taal machtig is. De
Granma WeeklyReview van 26
junipubliceerde bij voorbeeld in-
tegraal een toespraak dieDuka-
kis in 1987 hield in Chicago en
waarin hij de politiek van Rea-
gan ten aanzien van Latijns-
Amerika scherp bekritiseert
Het is duidelijk dat Cuba ervan
uitgaat datDukakis na zijn
eventuele verkiezing tot presi-
dent de economische blokkade
van Cuba opheft.

Maar zover is het nog lang
niet. En vooralsnog zendt een
lichtreclame op de Malecon deboodscbap uit: "Heren imperia-
listen, wij zijn niet bang voor
jullie".

Denk overigens niet dat dege-
middelde Cubaan iets tegen de
f;emiddelde Amerikaan heeft,
ntegendeel. Amerikaanse pro-
dukten als jeans en geluids- ap-
paratuur worden in Cubafel be-

geerd; baseball isde waanzinnig
populaire nationale sport.

Niettemin doet het lichtelijk
bevreemdend aan dat de Cuba-
nen zon massale vereringaande
dagleggen voor deAmerikaanse
schrijver/jager/visser Ernest
Hemingway.

Zon 18kilometer buiten Ha-
vana staathet'oprekje' waar He-
mingwayruim twintig jaarheeft
gewoond en gewerkt, te midden
vanzijn (vierde) vrouw, vierhon
denen 34katten. Zijnbijna 9000
boeken staan inrekken langs de
wanden, die verder worden ge-
vuld met de vrij walgelijke tro-
feeën van herten en buffalo's die
Hemingwaybuit maaktetijdens
zijn jachtpartijen. Het zwembad
in de enorme tuin is leeg en
schoon, een boot is zorgvuldig
toegedekt, vier grafstenen met
daarop de namen van zijn hon-
den verkeren in keurige staat
van onderhoud.

Een foto toont Hemingway
naast Fidel, de twee zouden een
uitstekende relatie met elkaar
hebben gehad. Terwijl de villa
met riant uitzicht op Havana
toch de sfeer uitademt van een
puur kapitalistische levenswij-
ze. De reisleidster reageert vij-
andig als haar nadere uitleg
wordt gevraagd. "Hij heeft veel
over Cuba geschreven, hij ging
veel met arme vissersom. Waar-
om zouden we niet van He-
mingway houden?"

Waarbij overdrijving niet
wordt geschuwd. Heerlijke
cocktails als de daiquiri en de
mojito, gebaseerd op debekende
Cubaanserum, worden in adver-
tentiesverkochtmet dekreet dat
Hemingway ze veel dronk.Bijna
dertig jaar nadat de macho-
schrijver zichzelfeen kogel door
het hoofdjoeg,beroemen een pit-
toresk restaurant als La Bode-
guito del Medio in het oude Ha-
vana en een bar alsEl Floridita
zich erop dat Hemingway er
stamgast was. Alsof deze gele-
f;enheden zonder deze aanbeve-
ingen niet aantrekkelijk ge-

noeg zouden zijn.

TOERISME
Het uitstapje naar He-

mingway'sbuitenhuis is georga-
niseerd doorCubatur, het natio-
nale instituut voor toerisme
waarvan de president tevens de
minister van toerisme is. De
staatsorganisatie heeft onlangs
zowaar een heuse concurrentbij-
gekregen:Cubanacan. Deze par-
ticuliere touroperator gaat zich
opwerpen als een soort project-
ontwikkelaar. Het bedrijf zal
joint ventures aangaan met bui-
tenlandse investeerders voor de
bouw van nieuwe hotels en ex-
ploitatie van nieuwe toeriste-
noorden.

De president van Cubanacan,
Abraham Maciques, bezigde
twee weken geleden tijdens een
Eersconferentie opmerkelijk

arde taal. Het niveau van de
service in de toeristische
branche moetvolgens hem dras-
tisch omhoog. En in geval perso-
neel nietvoldoet,zal ontslagniet
worden geschuwd. Met name dit
laatste is voor Cuba een onge-
kende standpunt.

Dat het niettemin de goedkeu-
ring van hogerhand heeft, zal
wel te maken hebben met het
ambitieuze doel dat deregering
zich heeft gesteld. Vormthet toe-
risme nu nog devierdebron van
inkomsten op de ranglijst —voorafgegaan door suiker, in-
dustriële produkten en vis —rond 1992 moet het voor de be-
langrijkste instroom van harde
valuta gaan zorgen. De be-
langrijkste voorwaarden zijn
aanwezig: Cuba is een heerlijk
groen land met 289paradijselij-
ke stranden die een gezamenlij-
ke "kustlijn van 5.746 kilometer
hebben.

Een van de grootste zorgen die
bij de ontwikkeling van het toe-
risme opdoemen, betreft de 'ideo-
logische vergiftiging* die bet ge-
volg zou kunnen zijn van de
komstvanhordenbuitenlanders
dierijkelijk met dollarsom zich
heen strooien.

"We nemen een risico, zonder
meer", steltminister van toeris-
meRafael Sed Pérez. "Maar het
Cubaanse volk heeft nu genoeg
voorbereidingstijd gehad om
met deze uitdaging om te gaan.
Het is een opoffering die we ons
moeten getroosten om meer geld
ter beschikking te krijgen voor
echtbelangrijke zaken als de ge-
zondheidszorg en het onderwijs.
En wezullen nooit zo ver gaan in
het plezieren van de toeristen
dat we weer bordelen of casino's
zullen tolereren. Diebehoren de-
finitief tot het verleden op
Cuba".

CUBA
zij zoals che

■ eüniformeerde
j schoolkinderen ge-

bruiken hun pauze
omhetgroepjetoeris-

| ten te volgen dat de oude bin-
nenstad van de Cubaanse hoofd-
stad Havana bekijkt. 'Chicklets,
chicklets' jengelen ze in koor,
terwijl ze met schrijf- bewegin-
gen duidelijk maken dat ook

1 ballpoints welkom zijn. Als gie-
ren, die overal op Cuba rondcir-
kelen, stortenzezich ophetpakje
suikervrije kauwgom dat ten
slotte te voorschijn komt. Hun
gretigheid voor de 'luxe' lekker-
nij is zo groot dat de beduusde
toerist met bebloede handen
achterblijft. Niks eerlijk delen,
de grootste jongengaat ermet de
buit vandoor.

De perfect Duits sprekende
reisleidster heeft het tafereel
misnoegd gadegeslagen en laat
geërgerd weten dat dekinderen
zich alleen maar misdragen om-
datveel toeristen zo domzijnhen
Wat te geven. Daar speculeert
ook de jongevrouw op diebij de
toiletten waakt in een van de

I duurdere restaurants van Ha-
vana.

'Chicklets' wil ze, ten over-
vloede wijzend op haar felrode
mond. Haarblinkend witte tan-
den zijn nog ongetast, hoewel de
Cubanen bekend staan als zoete-
kauwen. Suiker is gerantsoe-
neerd op liefst vier pond perper-
soon per maand.

Later zal degidsverklaren dat
het hier niet om anti- revolutio-
naire elementen gaat, maar om
jongeren die 'geen goede
achtergrond' hebben.Ze zijnver-
waarloosd door hun ouders. "Ou-
derszonder opvoedkundigekwa-
liteiten heb je immers overal,
dus ook opCuba".
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morgen op de boot moet stap-
pen", aldus depremier. Een com-
missie onder voorzitterschap
vanminister mrIvoKnoppel van
Justitie buigt zich momenteel
over dezeproblematiek. De pre-
mier verwacht binnen een aan-
tal weken een "juridisch aan-
vaardbare oplossing" te hebben.

en de tarieven geherstructu-
reerd. Nu maken we weer winst,
evenals dereparatiewerf. Die
wordt trouwens geprivatiseerd.
Damen in Gorkum is een van de
driekandidaat- kopers. Hetaan-
tal diensten is de afgelopen drie
jaarook flink uitgebreid Vooral
de Nederlandse scheepvaart ziet
trouwens het voordeel van Cura-
gao wèl in. Zo zijn we voor
Nedlloyd steunpunt in haar
rond-de- werelddienst. Ook Ha-
pag-Lloydkomt hier met de con-
tainerschepen. Nu moeten we
ook als opslag- en distributie-
centrum voor liet Caribisch ge-
bied en Noord- enZuid-Amerika
belangrijk worden. We hebben
immers maar liefst 35 verbin-
dingen met derest van deCarib-
bean en prachtige uitgangen
naar de Amerikaanse ge-
biedsdelen".

RENOBASHON
1.Surenobashon ta sinta den
e hecho eu ta trata aki di vn
documento publica dor di e
autoridadmashalto diiglesia
katolika, tratando vn topico
euna prome instanteta trata
solamente vn tema dikarak-
ter sosio- economico pero eu
enrealidad tindihabertambe
eu aspectonan dietica i cultu-
ra. Punto di salidata desarol-
lo di pueblonan i den esaki e
documento ta bai mas leeuw
eu e documento anterior Re-
rum Novarum eu tatratapar-
ticularmente e "condishon di
eobreronan"
2. Cvesaki nos ta jegana un di
dospunto direnobashon esta
unbista masampliopaloketa
cproblema soshal. (1) Iglesia
katolika awor ta enfatisa cla-
ramente cve problema soshal
ta surpasa fronteranan i tin
un karakter mundial (2). E
bista nobo aki ta implica cv
mesterhaciun analisisobjeti-
vo direalidad. Di eforma ey ta
toca tambe e punto di e balor

moral di conscientisashon di
cadaindividuopacvrealidad.

Teniendo nacuentacvpais-
nan ta depende di otro, ante
turciudadano cv tacargares-
ponsabilidad publico, ciuda-
danonan di paisnan rico i
speshalmente cristiannan tin
e deber moral pa, segun midi
di nan responsabiliaad tene
cuenta eu e aspecto mundial
aki ora ta trata desishonnan
personal i of desishonnan gu-
bemamental mester tene cu-
entacv einterdependencia cv
a existi entre nan actuashon
cv necesidad di pueblonan i e
sub desarollo dimiyones i mi-
yones di hende. E terminolo-
giadesarolloante,tahanjaun
otro dimenshon. E no nor ex-
isti den acumulashon dirike-
sanan i bienesnan i servicio-
nan, si esaki tin cv sosode a
costo di sub- desarollo di un
cantidad grandi di hende sin
pone atenshon ariba e di-

menshon soshalcultural ispi-
ritual die persona humano.
3. Cv algun palabra nos por
bisa ante eu "desarollo ta vn
nomber nobopapaz". E termi-
nologia ta trece cune e ex-
igensha pa justitia. Pueblo-
nan cv wordu exclui for di un
participashon justo dibienes-
nan cv originalmente ta des-
tina panan, lo porpuntranan
mes; "pakiko nos no ta re-
acshona cv violencia contra
esnan cv a cuminsa usa vio-
lencia contra nos"?

I si desarollo ta e nomber
nobo pa paz anto guerra i e
preparashon militarpa guer-
ra ta e enemigo principal
contra e desarollocomplete di
pueblonan.

Jacobo den su carta ta re-
cordanoscvta for dinosnegli-
gensha pa sufrimiento i ne-
cessidad di otro ta nace "plei-
tonan...."
"Di unda gera i lucha ta bini

denter di bosonan?" Di unda
otro sinota diboso pasionnan
kv ta hiba lucha den boso pa-
den. Boso ta deseai boso nota
obtene. (Jac 4,1-2)

Den vn otro tipo di mundo
den cual ta reina vn mentali-
dad di preocupashon pa bie-
nestar general dihenter eper-
sona, mihorbisa vn percuras-
hon pa bienestar spiritual i
desarollo humano di vn i tur
en bez dibusca interespropio,
paz lo por bira realidad como
fruta di justitia berdadero
bow dinos hendenan. Te asi-
na leeuwe introducshon,euta
cubri puntonan uno (I) te eu
(H).

1.Antes ora iglesia tabatapa-
pia dieproblema soshal,taba-
ta busca e solushonnan mu-
cho den cambio dimentalidat
personal so i of ariba nivel di
politica enbez di aribae nivel
socio- economico. Prueba di
esaki ta e constitushon Gau-
diumetSpescaminda tatrata
e problema di anna den
mundo.
2. Mesternota sieuereconoci-
mento di eu e problemanan
soshal tin vn magnitud mun-
dial no ta nifica eu e proble-
manan den empresanan of
denorganisashonnan laboral
of den cierto parti di vn pais
tin euwordo isola.No. Mester
wak ireconoce eu e problema-
nan, den vn forma acelera ta
depende di factornan eu ta
surpasafronterananregional
i nashonal.

Etasigui....
' ERICILLES

Rei socialis. .JU'LTIMODECADANANigIesiakatolika a interveni na ün
mantra particular pa dtina guia den pwnfemanan s'Oshal
den jtnuttdo PapaJLe&XIHcusu eneycmaK&imNoyaj-üm
dianja 1891iabaiaunpuntodïsahda, Despuesdïeseyasigï
JüanPablo Vlensu"PopulummPrögros&io" <pvogt^u\'
pueblonan)na anja 1967, fcbïnta (20) anjadespties, na 10F7o
actualPapa a pubhca.su sölhcitudoRei socialist

Tabatelkpeftafo^
Bi3katohkavEpqr oriented
tural pa nos probïetnanan sojshal» Cv e intenshón ey nos.a.
hanjatabönpa h^aclnntradncshflnieompilashon liberdi e
eneycJiea aki manera ei» Wopdu public den katholiek
nieuwsblad die.n.febrftftri: IÖ6&

VERRASSINGEN
"Ik noem dit zuiver als illus-

tratie van deontwikkelingen in
onze gemeenschap waar in het
scenario van cijfers geen reke-
ningmeeis gehoudenen diemor-
gen gevolgen voor ons kunnen
hebben. We kunnen niet in de
toekomstkijken maar gezien dit
soort ervaringen, moeten we er
rekening mee houden dat we in
detoekomst vaker voor dit soort
verrassingen kunnen komen te
staan."

Bij de verandering van het
tijdspad, zal nietgetornd worden
aan het totaalbeeld: dat is de si-
tuatie die verwacht wordt voor
de komende vier tot vijfjaar en
datzijn devaststaandebedragen
die in dieperiodebezuinigd moe-
tenworden. "Maarweconcentre-
ren ons ophet tijdspadvan deko-

mende twee jaar, uiteraard met
de bezuinigings- doelstelling
van vijfjaar in onze gedachten.
Na die tweejaarzullen wesamen
met de gemengde commissie de
situatie evalueren en de invul-
ling bepalen voor de danvolgen-
de twee tot drie jaar. Uiteraard
zullen bepaalde maatregelen die
wein dezetweejaarnemen, door-
werkenin de jaren 1990,1991en
1992.Maar de situatiekanverei-
sen datjedantochnog additione-
le maatregelen moet nemen."

Op de vraag of dit besluit om
eentijdspad van twee jaarmet de
komende verkiezingente maken
heeft, antwoordde premier Libe-
ria nadrukkelijk ontkennend:
"ditvoorstel kwam uit definan-
ciële commissie, de politiek had
daarop geen enkele invloed."

TEGENVALLERS
De Antilliaanse regering wil

ook veranderd zien dat waar fi-
nanciële meevallers op de Ne-
derlandse begrotingssteun in
mindering worden gebracht, de
eventuele financiële tegenval-
lers voor eigen rekening van de
Antillen zijn. "Wij vinden dat
eventuele tegenvallers die niet

te voorzienwaren, tenminstebe-
spreekbaar moeten zijn. Die dis-
cussie moet niet bij voorbaat al
onmogelijk gemaaktworden."

Het tegenvoorstel van de An-
tilliaanse regering, datnaast de-
ze drie grote wijzigingen een
aantal kleine redactionele aan-
Eassingenbevat, zal nog ditwee-

einde,of andersbegin volgende
week aan de Nederlandse rege-
ring gestuurd worden. "We ho-
pen danzo spoedig mogelijk deze
etappe af te sluiten als alle drie
regeringen hun handtekenin-
gen onder het memorandum
plaatsen. Dan kunnen we ons
volledig concentreren op de
noodzakelijke maatregelen', al-
dus premier Liberia- Peters die
geen uitspraken wilde doen over
mogelijke stappen indien Neder-
land de wijzigingen niet accep-
teert.

HETAMERIKAANSE chemie-
concern Monsanto heeft in het
tweedekwartaal van ditjaareen
nettowinst behaaldvan 220 mil-
joendollartegen 154miljoendol-
lar in het tweede kwartaal van
vorig jaar. De winstgroei is een
gevolg van een grote verkoop
vangewasbeschermings-midde-
len en zoetstofvoor calorie-arme
dranken. De omzet nam toe van
2,03tot 2,26 miljard dollar.

GEBAKKEN
Curacao en Latijns- Amerika— het is een eeuwig durend ver-

haal. Een haatliefde- verhou-
ding, die altijd zal blijven. De
economiste Jamila Romero,
hoofd van hetbureau Zuid- en
Midden- Amerikavanhet minis-
terie van economische zaken in
Willemstad zegt: "Wij zitten aan
elkaar gebakken. Pak Venezue-
la. Handelaren uit dat land va-
ren dagelijks hierheen met
groenten, fruit en vis om op de
drijvende markt in Willemstad
te verkopen. Maar dat land be-
schouwt ons ook als opstap naar

Europa. Ze investeren hier in
twee nieuwe fabrieken en willen
van hieruit nieuwe contacten
met Nederland leggen. Die drie-
hoek bestaat trouwens al lang.
Venezuela gaat er prat op het
enige niet-Ëuropese buurland
van Nederland tezijn. Maarook
uit derest van Midden- en Zuid-
Amerika neemt de interesse
voor Curacao sterk toe. We zijn
momenteel met acht projecten
bezig met Colombia, Brazilië,
Argentiniëen Chili. Merkwaar-
digis trouwens, datwein die lan-
den altijd Duitsers tegenkomen,
opzoek naar nieuwe markten,en
zeldenofnooit deNederlanders".

Ook Phillys Hernandez, ver-
koopmanager van het Plazaho-
tel in Willemstad (het enige ho-
tel ter wereld overigens, dat bij
Lloyd is verzekerd tegen aanva-
ringen, omdat het als het ware
recht uit zee is opgebouwd),ricbt
haar acquisitie vooral opbet na-
bijgelegenwerelddeel. "Daarzit-
ten voor ons de meeste zaken-
mensen en toeristen. Maar op-
vallend is wel, daternu toch ook
weer meer interesse voor or.j ei-
landkomt uitEuropa,wehebben
nu zelfs contacten met Zweedse
en Italiaanse reisorganisaties".

Herontdekking van het Ne-
derlandse deel van het Cari-
bische gebied? Het zou voor de
miskende eilandengroep een
godsgeschek zijn. Maar ze prij-
zen daar, wijs geworden door het
verleden, de dag niet voor het
avond is.

Progreso di Pueblonan 1
E ultimo encyclica sollici-

tudoRei socialis tin como me-
ta pa honra e documento po-
pulorumprogressio di 20 anja
pasa i alabes establece vn
cierto continuidad denreno-
bashon den e sinjansa soshal
di iglesia katolika. Continui-
dat i renobashon pues como
prueba di e balor permanente
di sinjanza katolika.

Populorum Progressio ta
den cierto sentido vn contes-
ta, vn apelashon ariba e se-
gundo concilio oecumenico
vaticano di 1965.

ZAKENVARIA
WILLEMSTAD— In het win-

kelcentrum Brievengat is de her-
enmodezaakDe Pet geopend, die
voorheen was gevestigdinBouti-
queChic.

Foto: de trotse eiegnaars van
DePet, Sharon-AnnHendriksen
Erik Odor. >p—i^__

VANAF VOLGENDE MAAND
kunnen Chinezen en Russen bij
elkaar op zakenbezoek zonder
dat ze een visum nodig hebben.
Ophet ogenblik mogen alleen di-
plomaten China of de Sovjetunie
inzondervisum. Wellichtmogen
in detoekomst ook particulieren
zonder visumreizen. Een en an-
der is bedoeld om de econo-
mische, wetenschappelijk en
culturele contacten te be-
vorderen.

”Geen reden voor verlenging”

Regering beeindigt
contract Berenschot

WILLEMSTAD-DeAn-
tilliaanse regering heeft
het contract met het bu-
reau Berenschot beëin-
digd. Daarbij moet een op-
zeggings- ternüjnvan drie
maanden in acht worden
genomen,zodat per 1okto-
ber de band met dit bu-
reau, datgedurende deaf-
gelopen twee jaren de
meeste bezuinigings-
maatregelen voorbereid-
de, beëindigd. "Dat bete-
kent evenwel niet datwein
de toekomst geen gebruik
meer kunnen maken van
ditbureau voor speciale
opdrachten", aldus pre-
mierLiberia Peters.

Opdevraagof deopzegging
van ditcontract het gevolgis
van eventuele slechte erva-
ringen van de huidige rege-
ring met Berenschot,

antwoordde Liberia- Peters
dat er uiteraard gediscussi-
eerd kan worden over de re-
sultatenvan dewerkzaamhe-
denvan Berenschot in verge-
lijking met dekosten van die
onderzoeken. "Aan de andere
kantwil iknietzeggendathet
werkvanBerenschot geenen-
kele zin heeft gehad. Op be-
paalde terreinen zijn advie-
zen gegeven die de moeite
waard waren. Maar na een
evaluatie van de totaliteit en
hetstadiumvan de ontwikke-
lingen,zie ikgeenreden meer
omhetcontract van de laatste
twee jaar als zodanig te
handhaven."

Het contract met Be-
renschot was in feite vorig
jaar al verlopen maar werd
door de toenmalige regering
stilzwijgendmet eenjaarver-
lengd. De huidige regering
ziet daartoe geenreden.

Bij aanslag in
Honduras gewonde
VS-soldaten naar
Panama overgebracht

PANAMASTAD — Vier in
Honduras gewond geraakte
Amerikaanse soldaten zijn
overgebracht naar Panama
voor verdere verpleging.

De vier soldaten zaten in een
voertuig dat werd aangevallen
door nog steeds onbekend geble-
ven mannen. Een vijfde soldaat
is ontslagen uit het ziekenhuis.
Eerder al kon een zesde landge-
nootnaar dekazerne terugkeren
na eerste hulp te hebben gekre-
gen. Nadat zij in eenhinderlaag
waren gereden werden zij door
tien tot twaalfmannen overval-
len, Er ontplofte toen ook een
granaat.

Antilliaanse
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CURAÇAO
oud zeer,
nieuw elan

f " >

Pierson, Heldring & Pierson (Curasao) N.V.

zoekt voor deTrust-sector een

HOOFD-ADMINISTRATEUR
Pierson, Heldring & Pierson (Curagao) N.V. is een vol-
le dochtervan Pierson, Heldring & Pierson N.V., een
internationaal georiënteerdebank die zich toelegt op
off-shore banking, trustactiviteiten en vermogensbe-
heer.
Tot dewerkzaamheden van de Administrateur beho-
ren 0.a.:

— het zelfstandig doenbijhouden van de daar-
mee samenhangende boekhoudingen van
bij ons kantoor gedomicileerde ven-
nootschappen— het samenstellenvan financiële overzichten— het voeren vancorrespondentie in de Engel-
se en Nederlandse taal.

FUNCTIE-EISEN— vooropleiding SPD - HEAO-diploma of gelij-
kwaardig— kennis van de Engelse en Nederlandse taal
(zowel in woord als geschrift)— goedecontactuele eigenschappen— zelfstandig kunnen werken.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Pierson, Heldring& Pierson (Curasao) N.V.,
JohnB. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curasao, t.a.v. de afdeling Perso-
neelszaken.

Iml eilandgebied
10 CURACAO

HetBestuurscollegevan hetEilandgebied Curacao maaktbekend dat
de heer MARCELINO ERASMO THIELMAN
eenverzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediend ter verkrij-
ging ingevolge de "vergunningslandsverordening 1963" (P.B. 1963
no. 28) van een KOFFIEHUIS- EN RESTAURANT "A" VERGUN-
NINGvoor hetperceel

"HOFFIEDELL" ofwel
"SEDE INDJU COUNTRY CLUB"

gelegenaan de GARIPITOWEG z/n, alhier, tevens toestemming:— ex artikel 47 lid 4om een later sluitingsuur, d.w.z. door de
week tot 02.00 uur en in deweekeinden en opfeestdagen tot
04.00 uur;— ex artikel 52om muziek, vertoningen ofandereverrichtingen
ten vermakevan hetpubliek temaken, te gevenoftoe te laten,
of gelegenheid tot dansente geven of dansentoe te laten;— ex artikel 53 lid 1 om vrouwelijke bediening toe te staan; in
bovengenoemd perceel.

Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze be-
kendmaking gedurendeveertien dagenter visie bij de Afdeling Alge-
mene- en JuridischeZaken van hetCentraalBestuurskantoor aan de
Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijnbezwaren tegen hetvenenen van na te noe-
men vergunningenkenbaar te maken.
Indien naaraanleidingvan dezebekendmaking bezwaren worden in-
gediend, kunnen zowel deverzoeker als degenendiebezwaren heb-
ben ingebracht gedurende determijn van één week na het hiervoor
genoemde tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de inge-
brachte bezwaren bij deAfdeling Algemene- en JuridischeZaken.
Het Bestuurscollegevan hetEilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

b ■ ■; tl

I Hierbij makenwijbekend datdetelefoonrekening over
[de boekmaand JULII9BBop

| 15 JULII9BB
op de post is gedaan.
De vervaldatum van deze rekening is

3AUGUSTUS 1988
Teneindete voorkomen dat administratiekosteninre-
kening wordengebracht,doenwij een beroep oponze
abonnees om bovengenoemde rekening uiterlijk op
de vervaldatum te voldoen.
Betaling kan plaats vinden bij de kassa's van ons
hoofdkantoor te STA. MARIA, allebanken, girodienst
en tevens bij de hulpkantorenvan het gouvernement.

ONZE KASSA'S TE STA. MARIA ZIJN GEOPEND
VAN7.30 TOT 15.45UUR.

PI SETEL
Servisio di telekonnunikashon ï

BEKENDMAKING
OMWISSELING WATERMETERS

Het omwisselingsprogramma van onze watermetersomvat in de
week van 25 julit/m 29 juli 1988 devolgende wijken:
MONTANA ABOU - OOST STA. ROSA - ABRA-
HAMSZ - ZUID ABRAHAMSZ " MA LOUISA - MIN-
GUELITO - POPO - ZUID POPO en KENT U ZELF.
KODELA verzoekt alle verbruikers om zowel de standvoor als na
de meteromwisseling te noteren om eventuele controle te verge-
makkelijken.

S@iKODEI_AS=I
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I NIEUW!
PAKKET AKTIE VOOR BEURSALEN

""""" AEROCARGO
VOOR SLECHTS f 3.50* per kilo!

Verras Uw beursaal in Nederland met een pakket,
(minimum fis 40.- per pakket).

" Mnklusief verzekering.

" aflevering aan huis in Nederland: fis 20.- per zending.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.
CURACAO:Te1.82244,tst. 56 en 24 ARUBA: Te1.22470

ELMERD LIBERIA GERARD BEUGELSDIJK
SHIRLEY MILLERSON
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AGENDA
BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen:maandagt/m vrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijdenvoor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICECLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
niervangelieve contactopte nemen met de
neer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya NikibokoZuid 3.
DIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
'erskliniek Noord Salifia, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00-
-5.00 uur envoorts volgens afspraak.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--16-00 uur en donderdag en vrijdag van
°600-11.00/11.30-14.30uur.
(24 juli)
BILJARTEN
ujonbini-toernooi)
13.00 uur winnaar A vs La Tropicana (win-naarC);14-00uur winnaarBvs winnaarC-Domino-
«ubteAntriol.
KERKDIENSTEN
?mtBernarduskerk Kralendijk:
°a9elijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag09.00 en 18.00
Uur
Lodovicuskerk Rincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
»an mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya
Cacique4.

Kandidaatstelling
President Chili
staat voor deur

SANTIAGO—EIk ogenblik
?an de Chileense militaire
■Junta bijeen geroepen wor-
den voor het aanwijzen van
<je kandidaat voor het presi-
dentschap.

Volgens deregels van het Chi-leensepolitieke spel moet dever-gaderingvan de juntaminstens
week voor datumuitgeschre-

Ven worden. Dit betekent dateind juli dekandidaat voor het
Presidentschap bekend kanzijn.
p militaire juntabestaat uit de
Jjger- commandanten van de
jParine, de luchtmacht en de in-
anterie en de commandant van
£e Politie. De door hen aangewe-
ei\kandidaat zal zich moetenQderwerpen aan een refe-teödum.

~,ogenomen wordt dat gene-
aal Augusto Pinochet wordt

alspresidente-kan-
-2j~aat. Hij is algeruimtetijd be-
-8e° met een campagne en is in
ttia Km^er vyftien Jaar aan de
Vn, j

e nieuwe ambstermijnoor de 72-jarige Pinochet be-
aagt acht jaar.

Shultz naarLatijns Amerika
Washington-Ministeria*£rge Shultz van Buiten-
JjrS8* zake» van deVerenig-
on ♦

ngaatbegin augustus
doorLatijns Ame-

kort0l?ens ?lan brengt hij dan, rte bezoeken aan negen lan-op het Westelijke halfrond.teirfntmeteentriPnaarGua-C's °P 1 augustus. Daar
ho,,j an een vergadering ge-JJudenvan Middenamerikaln-«aWw^ï8 van Buitenlandse?£en.bhultz gaatooknaarEcu-W^^/k installatie bij-aiKT?odri8D Bil3a alsPre-ClVV?rdeTrTeaat Shultznaar
M?l? oe" UruP»y, Brazilië,«aKoS00?4* Rica ' Honduras*£ï Salva4or- HiJ heeft net een
a a van drie weken naar OostGeacht--derug.

RISICO
Indien men in het bezit is van

een dergelijke verklaring lopen
deexploitanten hetrisico datde
gelegenheid wordt gesloten dan
wel die personen welke geen
kaart bezitten ofeen kaart heb-
benwelke verlopen is daar van-
daan zullen worden verwijderd.
Vooralsnog is de exploitant ver-
antwoordelijk voor het feit dat
zijn of haar medewerkers in het
bezit zijn van een dergelijke
kaart.

Om een dergelijke kaart te
verkrijgen dient men zich ten-
minste twee maanden van te vo-
ren te vervoegen bij de ge-

zondheidsdienst, waar men een
kaart verstrekt krijgt om zich
daarna bij het laboratorium te
laten keuren. De gezon-
heidsdienst is een onderde «1 van
de Hygiënische dienst welke is
gevestigd aan deKaya Indus-
trie, naast het gebouw van Con-

sales te Bonaire. De geldigheid
van dezekaart is een jaaren de
kosten zijn tien gulden. De ge-
zondheidsdienstverzoekt een ie-
der die een dergelijke kaart
denktnodigtehebben, tijdig een
dergelijke keuringskaart af te
halen.

Gezondheidsdienst: waarschuwt metoog opRegatta:

Personeel snackbars moet in bezit
zijn van gezondheidskaart
KRALENDIJK —In de

centrale gouvernementale
verordeninguit het jaar1961,
nummer 53, staat dat een ie-
der die werkzaam is in een
vestiging zoals een snackbar,
bar, restaurant, hotel enzo-
voorts inhetbezit dientte zijn
van een gezondheidskaart.

Met het vooruitzicht op deRe-
gatta 1988, waarvan bekend is
dat gedurende dezeperiode vele
feest- aktiviteiten worden ge-
houden waar men drank en eten
kan kopen, deeltdegezondheids-
dienst mede dat streng zal wor-
den gecontroleerd of personen
die deze dranken voedsel verko-
pen in het bezit zijn van de be-
wuste roze gezondheids-kaart.

Advies-commissie
WILLEMSTAD — De minis-

tervan Arbeiden Sociale Zaken,
drsStanley Inderson, heeft deze
week bij de installatievan de
commissie Evaluatie Systeem
Minimumlonen devolgende toe-
spraak gehouden.'Tn de loop der
jarensinds 1972 is erregelmatig
kritiek uitgeoefend op de
Landsverordening Minimumlo-
nen. Die hetbestaanvan drieka-
tegorieënminimumlonen, waar-
door dezelfde functies in ver-
schillende sectoren verschillend
worden gehonoreerd en voor de
meestkwetsbare werknemers in
verschillende mate wordt opge-
komen; deindexering vande mi-
nimumlonen en de al dan niet
welvaarts- vastheid ervan; de
hoogte van de minimumlonen
dievooral in vergelijking met de
regio zeer hoog is en een be-
lemmeringvormt voor de indus-
triële ontwikkeling; de leef-
tijdsgrens van 21 jaar die door
sommigen als te hoog wordt er-
varen; dehuishoudelijke hulpen
wierminimumloonruim 50% la-
gerbedraagt dan dievankatego-
rie LH en zelfs minder is dan de
onderstand".

„In de discussierond deze kri-
tiekpunten zijn in de loop derja-
ren verschillende voorstellen ge-
presenteerd. Op de op 23 januari
van dit jaargehouden studiedag
voor de sociale partners over de
minimumlonen- problematiek
zijn deze kritiekpunten en voor-
stellen ter sprake gekomen. Zo-

als u bekend is, bleek tussen de
sociale partners slechts volledi-
ge concensus te bestaan met be-
trekking tot de voorstellen tot
herindeling van de minimum-
loon- kategorieën, de vaststel-
ling van de minimumlonen per
eilandgebied, de studie van de
relatie van het bestaans- mini-
mum en deminimumlonen per
eilandgebied, alsmede de betere
controleop deminimumloon- be-
lasting", aldusInderson.

„Het resultaat van de studie-
dagis voor mijaanleiding omeen
diepgaand onderzoek te doen
verrichten ter evaluatie van het
huidige systeem van de mini-
mumlonen op enkele essentiële
punten".

„Het is met dit doel voor ogen
datik tot u, mijneheren,een ver-
zoekhebgericht omzitting tene-
men in decommissie dievanmid-dag wordt geïnstalleerd, ik heb
gemeend voor de samenstelling
van deze commissieeenberoep te
moeten doen op deskundigen
met ruime ervaring op het ge-
bied van onze maatscbappelijke
ontwikkelingen teneinde met
bruikbare oplossingenvandege-
steldeproblemen tekomen".

„Ik heb de commissie met na-
mevier voorstellen tot wijziging
van het systeem van de mini-
mumlonen willen voorleggenter
advisering. Deze vier voorstel-
lenbetreffen: de afschaffing van
deverschillendekategorieën mi-
nimumlonen en hun vervanging

door een minimumloon; het af-
schaffen van minimumloon ka-
tegorie I; deherverdeling derka-
tegorieën, en de mogelijkheid
van vaststelling van de mini-
mumlonenper eilandgebied".

„Ik wil de commissie uitnodi-
gen haar adviezen en uitge-
werkte voorstellen uiterlijk 15
september uit te brengen. Dezedatum is gekozen met hetook op
eventuele voorstellen van uw
commissie die maatregelen beo-
gen welke per 1 januari 1989
moeten worden ingevoerd".

„Voor zodanige voorstellen
dient de nodige tijdsruimte te
worden uitgetrokken voor debe-
handeling door deregering, de
Staten, deRaad van Adviesen de
Sociaal- Economische Raad en
hetoverlegmet demaatschappe-
lijke groeperingen".

„De commissie heeft de vrij-
heid haar eigen werkwijze te be-
palen en zo nodig naar behoefte
in overlegtetreden met desocia-
le partners. Als plaats van de
vergaderingenvan decommissie
zal kunnen dienen de grote ver-
gaderzaal van het departement
van Arbeid en SocialeZaken".

„Ik ben u allen zeer erkente-lijk voor uw bereidwillig- heid
om ondanks uw zeer drukkewerkzaambeden zitting te ne-
men in de commissie. Bi wens u
tenslotte zeer veel succes toe bij
het volbrengen van uwtaak".

Tot zover Inderson bij de in-
stallatie.

...de commissie bestaat uitH.
Spencer (voorzitter), J. Nunes

(secretaris),mr C.Dip, J.Evertsz,
S.Rozendal en drsL. Sendar.

Foto: de minister en de leden
tijdens deinstallatievan de com-
missie.

'Discover the Dutch Caribbean'
Promotie- campagne KLM
in Europa blijkt succes
WILLEMSTAD — In april,
mei enjunivervoerde deKLM
23.900passagiers opdeCarib-
bean routes (Curacao/Aru-
ba). Dit is een stijging van 30
procent in vergelijking met
het tweede kwartaal van vo-
rig jaar.Doordat het aanbod
van vliegtuigstoelen met 42
procent steeg, daalde de be-
zettingsgraad van de toes-
tellen.

Het aantal passagiers op de
route van/naar Arubasteeg van
4.500 (1987) naar 7.100 en op de
route van / naar Curagao van
13.900 (1987) naar 16.800. De
toename van het vervoer wordt
voornamelijk veroorzaakt door
het groeiend toerisme, niet al-
leen naar Aruba en Curagao,
maarooknaar Bonaire en deBo-
venwindse eilanden.

Alsresultaat van depromotie-
aktie"Discoverthe DutchCarib-
bean" dieKLM samen met de

Antillen enAruba voert inEuro-
pa steeg dat toerisme (excl. Ne-derland) met 130 procent. Het
stoelenaanbod op de routes is
ruim voldoende gebleken om de
groei op te vangen. Opp vele da-
gen vertrokken deKLM machi-
nes slechtshalfgevuld.

Ook de komende periode zijn
er, behoudens piekdagen, weke-
lijks honderden open plaatsen
beschikbaar. Devergrotecapaci-
teit blijft echter gehandhaafd.

Prognoses (gebaseerd op o.a.
de vooruitboekingen) geven aan
dat de groei van het toerisme
vanuit Europa zich dekomende
maanden krachtiger zal doorzet-
ten. Ter stimulering van dit ver-
voer zal deKLM een extra mil-
joen gulden vrijmaken. Dit geld
wordt inEuropa indecampagne
"Discover the Dutch Caribbean"
gestoken om de voortgang van
ditproject ook dekomende jaren
te garanderen.

De campagne blijft zich voor-
namelijkrichten op detoerist uit
dehogere inkomensgroepen, die
in de hotels verblijft, uit eten
gaat en een bijdrage levert aan
detoeristen- industrie van deei-
landen. Ondanks het toegeno-
men aantalKLM- vluchten van-
uit Aruba en Curagao steeg de
vertrek- punctualiteit (aantal
vluchten datop tijd vertrekt één
minuut wordt al als vertraging
gerekend) in het tweede kwar-
taal tot boven de 90 procent.

BONN — HetEuropese ruimte-
vaart- bureau ESA en de VS hebben
eenraam- akkoordbereikt om tegen
hetmidden derjaren 90een bemand
ruimte- station in een baan om deaarde te brengen. De in Europa ver-
vaardigderuimte- vaartuigen, te be-dienen door 8 man, vormen een on-
derdeel van een groter VS- ruimte-
station.

*****

Met winkels en horeca- gelegenheden

Hoogste punt bereikt
Mall Harborside- project

KRALENDIJK — Vanmor-
genwerd by het MaliHarbor-
side project hethoogste punt
bereikt hetgeen omstreeks 11
uur 's morgens werd gevierd
met het traditionele spanten-
bier.

De bouw van het project, gele-
gen tussen de beide aan deKaya
Grandi gelegen juwelierszaken
en waarvan de bouw enige
maanden geleden van start ging
krijgt een ingang in deKaya
Grandi alsmede aan dezeekant.
Dit was onder meer dereden om
het project de naam Mali Har-
borside te geven. De eigenaar
Luis Metch zette in een korte
speech uiteen dat het project
hoofdzakelijk zal worden inge-
deeld voor winkelruimte en Ho-
reca gelegenheden.

Het project krijgt zestien units
en bestaat uit twee verdiepin-
gen. Negen units zijn inmiddels
verhuurd. Aan dezeezijde zullen
voornamelijk horeca vestigin-
gen geplaatst worden. Een daar-
van zaleenvestigingwordenvan
Kentucky Fried Chicken ineen
andere zal een bedrijf gevestigd
worden gespecialiseerdindiver-
se ijssoorten. Volgens de heer
Metch zal het geheel in oktober
van ditjaar gereed moetenzijn.

NEW YORK — Volgens opinie-peilingenheeftDukakis deconserva-tieve Witte Huis- pretendent Bushingehaald en heeft nu 53 % achterzich en Bush 41 % en volgens eenandere steekproef is het 50- 40 %.Voor deDemocratische conventiebe-gonhadBush een lichtevoorsürone.

Aztekengod
MEXICOSTAD — Een

belangrijk Aztekisch ge-
denkteken dat ettelijke
eeuwen geleden begraven
heeft gelegen in een bin-
nenplaats van het vroege-
re aartsbisschoppelijke
paleis van Mexico is ont-
dekt bij verbouwings-
werkzaamheden aan net
gebouw.

De steen heefteen doorsnee
van' 2,30 meter en is zeventig
centimeter hoog. Hij zou on-
derdeel hebben uitgemaakt
van een Azteken- tempel die
gebouwd was voor de komst
van de Spanjaarden in de zes-
tiende eeuw. Kroniek- schrij-
vers in die eeuw hadden in-
dertijd geboekstaafd dat zich
onder de fundering van het
aartsbisschoppelijke paleis
detempelbevond van Tezgat-
lipoca, een van de goden van
deAzteken. Volgens hen was
hij de baas over de hemel, de
aarde, denacht, destrafen de
nachtelijke oorlog.

OFFERPLAATS
De directeur van het Mex-

icaanse Nationale instituut
voor antropologie en geschie-
denis, Enrique Florescano,
denkt dat zich er een van de
binnenplaatsen van de tem-
pel bevonden kan hebben. De
steen, die volgens deskundi-
gen halverwege de vijftiende
eeuw, nog geen vijftig jaar
voor dekomstvan de Spaanse
veroveraars, gehouwen is,
zou een offerplaats geweest
zijn voor Tezcatlipoca.

Het Centrum van de Mex-
icaanse hoofdstad ligt op de
historischeplaats vaneenAz-
teken- stad die in het begin
van de zestiende eeuw al ont-
dekt werd door de "Conquis-
tadores'. Maar om deze pre-
historische en heidense spo-
ren bloot te leggen zou men
andere, koloniale en christe-
lijke, moeten verwijderen.

Waarnemend
directeur
Volksgezondheid
op vrije voeten

ORANJESTAD — De aan-
houding van dewaarnemend
directeurvan Volksgezond-
heid opAruba, dr8., is giste-
ren nietverlengd.

Omvijfuur werd drB. opvrije
voeten gesteld. De rechter- com-
missaris (RC) vond dater onvol-
doende aanwijzingen zijn van de
betrokkenheid van drB. van het-
geen hem tenlaste werd gelegd.
Daarom was er geen reden zijn
aanhouding te verlengen. Dr B.
werdbijgestaan doorhet advoca-
tenkantoorFlanders/Baptist en
mr Carla Croes (kantoor mr
SjiemFat).

Wat het bericht betreft dat de
RC zelfnaar Caracaszou zijnge-
reisd, dit berust op een mis-
verstand. Wel zijn enige re-
chercheurs en de Inspecteur van
de Volksgezondheid naar Vene-
zuela gereisd om te trachten ter

Elaatse meer inlichtingen te
rijgen ofzij debetrokken artsen

hebbenkunnenhoren, is niet be-
kend. Zij worden vandaag op
Aruba terugverwacht.

Wat in het beslag nemen van
een typewriter in dewoning van
drB. betreftvernam deAmigoe,
datweliswaar de TODopbezoek
is geweest in dewoning, dochdat
niets in beslag werd genomen.

Reagan kondigt
sancties aan
tegen Brazilië

SANTA BARBARA — Pre-
sidentRonald Reagan van de
Verenigde Statenheeft beslo-
ten sancties uit te vaardigen
tegen Brazilië. Het Ameri-
kaanse besluit werd bekend
gemaaktinhetzomer- verbüjf
van deReagans Santa Bar-
bara.

De Verenigde Staten kunnen
"geen piraterij van zijn intellec-
tuele eigendommen toestaan",
aldus de woordvoerder van het
Witte Huis, Marlin Fitzwater.
Hij doelde daarbij op het feit dat
Brazilië debeschermingvanfar-
maceutischepatenten van deVS
of andere landen nieterkent.De
maatregel wordt getroffen op
verzoek van de Amerikaanse
farmaceutische industrie. Deze
lijdt jaarlijkseen verlies van 36
miljoendollar als gevolgvan het
Braziliaanse patent- beleid.

CORDOBA — Op de wo-
ning van de gedetineerde en
gepensioneerde generaalLu-
ciano Benjamin Menendez in
de Argentijnse stad Cordoba
isvanuit eenrijdende auto ge-
schoten. De generaal zit vast
wegens het schenden van de
mensenrechten.

Er werd ook een garnaat naar
dewoninggegooid.Er dedenzich
geen persoonlijke ongevallen
voor.De woningstaat al geruime
tijd leeg en de schade viel erg
mee.

Spoedig nieuweprojecten in uitvoering

Julio Angela als lid
Lions geïnstalleerd

KRALENDIJK — Donder-
dagavond hadtijdens een 'ge-
neralmeeting' van deBonaire
Lionsclub in hun "Den" op
het terrein van de Domini-
cusschool, de installatie
plaats van JulioAngela.

De installatie van de heer An-
gelaals nieuwlidvan deBonaire
Lionsclub werd verricht door de
voorzitter Papa Statia terwijl de
heerHenryTore als sponsorfun-

geerde.Met de installatievan dit
nieuw lid telt de Bonaire Li-
onsclub thans 22 leden.

Tijdens dezevergaderingwerd
tevens medegedeeld dat binnen
enkele weken een aantal nieuwe
projecten zullen worden uitge-
voerd. Een van dezeprojecten zal
een "bike tour" zijn. Dit betreft
echter dekorte termijn projec-
ten. Over grote projecten zullen
binnenkort meer gegevens
volgen.

WILLEMSTAD -Dr l. Tod-
man heeft een nieuwe uitgave

feïntroduceerd: 'Health. Het
lad wileen "platform"zijn voor

zowel demedici als "hetpubliek"
voor watbetreft medische onder-
werpen.

Het is een initiatief van Tod-
man, die voorheen directeur van
deGGD was. Deredactie bestaat
uit een aantal artsen, die in het
eerste nummer evenwel nog wei-
nigbijdragen hebben geleverd.

Het blad is vanaf maandag in
de boekhandels te koop voor vijf
gulden.

MEXICOSTAD — Voor
het eerst is in Mexico een
hart- transplantatie uitge-
voerd.

Dit is metsucces gebeurdin
hetLa Raza medischcentrum
in de hoofdstad. De leiding
had dr Ruben Arguero
Sanchez. De patient was de
45- jarigeFernando Tafoya.
Het ruil- hart was afkomstig
van een 21- jarigevrouw die
aan een hersentumor over-
leed in hetzelfde centrum. De
operatie duurde meer dan
vier uur.

_-_H_-___-_-_-_____-_--~-~~-~-~-BI
STICHTING

BIRGEN DI ROSARIO
maakt het plotseling overlijden be-
kend van

Mevr. Milva Catharina VLIJT
geb. VITOR

in leven bejaardenhelpster bij
"Kuidopa GrandinaKas*'.

De ter aarde bestelling zal plaatsvin-
den op maandag 25 juli te Barber.

Milva, rust in vrede.
Bestuur,Direktie en Personeel
StichtingBirgen diRosario.

■M_-_H-M_-MB_HV__H__H_M_----I
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TE KOOP
WOONHUIS

3 slaapkamers/2 badkamers, in
goedebuurt.
Prijs n.o.t.k.
Voor afspraak schrijfaan:"Woning, postbus 2138, Cv-. racao". ,
/ N

a.s. Zaterdag en
zondag v.a. 12 uur

Heerlijk
SURINAAMS ETEN
verkrijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,

i Rotie, Chinese kip, Saoto
Soep.

Adres: Cassandraweg 26
*-v Telf.: 72860

Un hotel prestigioso
SOLICITA

ASSISTANT FOOD &
BEVERAGE MANAGER

REQUISITOS:
— Conocimientos profundos en laopera-

tion— Organization de Horarios— Supervision del Personal— Relaciones Humanas— Conocimientosculinarios— Calidad y servicio— Presentacion.

Por favor mandar cartas con curriculum vitae ac-
tualizado, referencias laborales y certificado de "Salud al diario Amigoe, Curacao, numero 34.

lAROUSSË
||_Ü_>lS T A~Ü KA N "t"|

GOURMETCUISINE

Penstraat 5-Tel.: 55418

SPECIALITEITEN
MENU:

* Champignons
a la chef

* Tournedos
Rossini

* Peach Melba.
Uwgastheer
Pim Timmermans.

f : 1TE HUUR
GEVRAAGD:

GEMEUBILEERDE
WONING

te Julianadorp
tot 1000 gld. p.m.

Bel: Tel. 83856

TE KOOP
DOBBERMAN PUPPIES

(teefjes)
’. 300.- p. st.

gecoupeerd en ontwormd.

Unlichtingen: tel. 79380

Establecida compania co- ]
mercial solicita para sustaff I
ejecutivo

QUINTA
übicada enzona residencial
(minimo 3 cuartos).

Tel.: 72198 horas deoficina.

"" NEUTNALE WIJKVERPLEGING —roept
sollicitanten op voor de funktie

VERPLEEGKUNDIGEN en
ZIEKENVERZORGENDEN

Sollicitanten moeten in het bezit zijn van een rijbewijs.
Schriftelijke sollicitaties terichten aan de
Direktie van Neutrale Wijkverpleging
Schottegatweg Noord 43
P.0.8. 3619

\^2X Stichting NeutraleWijkverpleging/

fUw favoriete winkel
Net binnen: grote collectie kleding
Zoals: Vakantiekleding

Reiskleding
Unisex schoolkleding
Maternities.

Let op: vanaf nü ook kleding voor
tieners - maten 8 t/m 14.

Chahinda Fashions N. V.
vindt U alles wat U nodigheeftdaarom is onze zaakfavoriet!

BS P3>.^i
«JffllllJlKlil W%l-P*:^¥W JÊEEfiSSÉËÊÊ

KV B^J''*Tr-:"4|. I KI

| CHAMPION |E-XflJ^^ Cllf_. £j v
IIgISiÜSM p^clo jongh'/ /porthui/ n.v.

Psalina te1.:611877-612972
■^ Suffisant tel.: 86615

■^ Otrobandatel.: 623816 - 623817
■^ Tambe optenibel na tur establesimentu dipiesa di outo.

1 Stichting "Entiero na Cuota" 1
Opgericht 27 december 1972 |

o@fof* Wegens de vele aanvragen van aspirantleden, moeten |
I *?*%SMr&h-^ wij dringend het Personeelsbestand van onze Buiten- «| 'mm^^^ dienst uitbreiden. |

Wij roepen op: |
VERKOOP-AGENTEN (MNL. of VRWL.) |

met eigen auto, diekontakt moeten opnemen met de aanvragers. |
Zij, met enige ervaring in deze branche, genieten devoorkeur. |
Ook vaceert depositie van: |1 "HOOFD BUITENDIENST" |
Gegadigden gelievezich persoonlijk te melden bij: |I EL TRIBUTO, Emancipatie Blvd. 40. I

§(/^^m\^ Postpakketten naar Nederland-
" I\^^|^ Surface Airlifted (S.A.L.). I
Specialetarieven voor beursalen, vakantiegangers enfamiliepakketten geldig toten
met 15augustus a.s. inclusief verzekering, bestelling aan huis gratis.
t/m t/m t/m t/m t/m t/m
Ikg 3kg skg 10kg 15kg 20kgNa/. 10- Na/. 20.- Na/. 30.- Na/. 50.- Na/. 80.- Na/. 100-

S.A.L. GOEDKOPER KAN HET NIET!!! I
Inlichtingen:Curacao 76666

Bonaire 8508
St. Maarten 22947 De Directeur derPosterijen,

R.H. GALMEIJER.I
STICHTING SANFERNANDO V

' roept hierbij sollicitanten op voor defunctie van

PEDAGOGISCHE
COORDINATOR TRICE

in het R.K. Jongensinternaat San Fernando te
Soto.
Taak: Coördineren en superviseren van de pe-

dagogische vormingsaktiviteiten der
groepsleid(st)ers t.b.v. onze pupillen.
Verzorgen van bijscholingsaktiviteiten
t.b.v. het internaatspersoneel.

Funktie-eisen: Minimaal H.8.0.-IW of equiva-
lente vooropleiding V.O. en/of
supervisie ervaring strekt tot
aanbeveling.

Inlichtingen bij dhr. F. Gressman, direkteur p/t.
613022. Handgeschreven sollicitaties met curri-
culumvitae en pasfotobinnen 10dagente richten
aan:
SecretarisStichting San Fernando; drs. H.R. Pie-
tersz; p/a Sedukal; Baai Macolaweg z/n, Cu-

-8 Wiekomt mij ophalen?
Ikwacht op U in het
dierenasiel Parera. I

■ ER ZIJN VEEL DELICAT)
M EN MOEILIJK TE

M REINIGEN APPARATEN
EN SPULLEN. DIE
AFGESTOFT MOETEN
WORDEN.
Daarom is er

LjamLa DUST-OFF, droge lucht
in een spuitbus, die

■■H stofen vuil wegblaast.
PjPPpj^^^B^Hl Met depunt van de
LjUyL^U^^m spuitbus kunt U veilig

s^°^ui^ noeHJes en
"^fcyMyy^^ naadjes verwijderen.

Ideaal voor b.v.:

" camara's/lenzen
KCj " film projectors

" pick-up naalden
P^ " CD players & discs

?T^2 " video recorders
fcVf " computers

Rfflppl " telmachines
c<f^k Ev\ SHEW * naaimachines<4Pn| Bft-Arfcr3Pw " microscopen

K^J/ÜZ^^i " aUe delicate
ik^Tl^oi instrumenten
IISMMVSvi Verkrijgbaar bij:
IISS ÏSÜ9 FOTO STUDIO TRAMM -

Kil Dr. Maalweg -
SzffII Promenade, Colon.|K Iffi^ll VALCO, Sta. Rosaweg.

IfPHp^l - FK&ON
THE SAFE. DRY "CAMMED AIR"■MHHHMH CLEANING SYSTEM

:;fll»»e

'-«wc

|flost,fc money can return
to its nest in three hours.

Whenever you're flying off on vacation or to do business, it makes sense for you to travel with
American Express* Travelers Cheques.

American Express Travelers Cheques offer unequalled security and peace of mind. If they're ever
lost or stolen, replacements can be hand-delivered to you within three hours, in 82 cities in the U.S.
and Canada. Elsewhere, our 100,000 worldwide refund locations can provide new Cheques, usually
within the samebusiness day.

American Express Travelers Cheques are sold in the most prestigious financial institutions. And
they're accepted at millions ofestablishments worldwide. When you carry them, you're also welcome at
any ofour 1,400Travel Service Offices* You'll find people there willing to work hard and quickly to solve
any problems or to give you emergency assistance. HHHSo whenever you're traveling, always take along something that's far better than St |! Travelers
cash. Take along American Express Travelers Cheques, and you'll feel free as a bird. ■■■ Cheques

ABN Bank
♦Office» ofAmerican Express TravelRelated Services Company, Inc., its affiliated Companies andRepresentatives.
01967American Express Travel Related ServicesCompany, Inc.
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	Cerro Bonito als monument
	ORANJESTAD-Op de Eaglebeach werd vrijdag het startsein gegeven voor de grondwerkzaamheden voor het timesharing- project Paradise Beach Villas van Sunny Isle Real Estate Development Co. nv. Dit project bestaat: 132 ocean-front appartementen, zwembaden, health club, tennis- en squashbanen, sauna,jacuzzi, restaurants, baren winkels. De eerste fase van 43 suites met lobby, restaurant, zwembad en tennisbaan zal medio volgend jaar klaar zijn.
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	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	ORANJESTAD — Zangeres Marijke van de Ploeg (Helen Marshell), kampioene van Friesland en van de bollenstreek Lisse en Hillegom, is weer op Aruba. Zij zal tot 14 augustus verschillende optredens verzorgen. Marijke is ook de winnares van 'De grote prijs van Almelo' en het Hilton Songfestival' in Rotterdam. Tevens volgde zij een-opleiding in Hilversum in de showbusiness. Marijke van der Ploeg is vorig jaar op Aruba geweest in onder andere in het tvprogramma 'Showtime' en als gaste van het Bonbini Festival in Fort Zoutman.
	WILLEMSTAD -Donderdt reikte deKodela – directie tijde* het radioprogramma 'Bentai Habri'(Hoyer I) enkele eerbeuk zen uit aan vertegenwoordigsm en de manager van deAntiflaat se dames- softball selectie. M name Soraida Juliana en Shad' raPietersz mochten voor deploé een eerbetoon in ontvangst nl men. Taffy de Jongh (managet coach) was ook aanwezig. Em speciale 'prijs' had Kodela vo% de 'beste supporter: O. (Gordt; Rosalia. Hoe kan het ook andeh Foto: het moment dat R. Betr I an van Kodela Shadira Pieten feliciteert; vlnr 'Gordo' Rosalit Soraida Juliana, Shano Ridcharson (Nobo-fotograaf}\ Shadira Pietersz, Taffy d\ Jongh, R. Betrian en Lesly Roos
	MEXICOSTAD — Voor het eerst is in Mexico een hart- transplantatie uitgevoerd. Dit is met succes gebeurd in het La Raza medisch centrum in de hoofdstad. De leiding had dr Ruben Arguero Sanchez. De patient was de 45- jarige Fernando Tafoya. Het ruil- hart was afkomstig van een 21- jarige vrouw die aan een hersentumor overleed in hetzelfde centrum. De operatie duurde meer dan vier uur. WILLEMSTAD – Dr l. Todman heeft een nieuwe uitgave feïntroduceerd: 'Health. Het lad wil een "platform" zijn voor zowel de medici als "het publiek" voor wat betreft medische onderwerpen. Het is een initiatief van Todman, die voorheen directeur van de GGD was. De redactie bestaat uit een aantal artsen, die in het eerste nummer evenwel nog weinig bijdragen hebben geleverd. Het blad is vanaf maandag in de boekhandels te koop voor vijf gulden.


