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WASHINGTON - Het tekort <^>eyS handelsbalans is in december
,°r'B jaarweliswaar verminderd tot
1Q«

mi'Jard dollar, maar voor heel
IRQ Wer<* een record bereikt van
*«,8 miljard dollar, zo maakte het, öministerievan Handelvrijdag be-

DEN HAAG—InhetZAthuislandendaisdeLutherse dekenFarisani
onverwacht vrijgelaten. Dat

* meegedeeld door John üvansonan het Namibia Communication
entre in Londen, een informatiebu-eau dat door een aantal kerkelijke

is opgericht. Farisani
ermoedde zijn vrijlating te danken~ nebben aan dru'< van kerkelijke
ganisatiesenAmr.esty Internatio-

""*'■ Een waarnemervan AI heeftvo-ge week besprekingen gevoerdmete autoriteitenvan Venda. VanwegeUn honger- staking wasFarisani 13*. ° afgevallen,maarhij wasditkeernet gemarteld.

TUNIS — E.-n groepVS zakenlie-den heeft in november 1986 2 mindollar losgeldbetaaldvoor deAmeri-can Jacobsen, die in Libanon in
B'jzeling werd gehouden. Dit heeft?en hoge functionaris van de PLO,

vrijdag tegen journalisten
|ezegd. De bemiddelaar van de
Anglicaanse kerk, Waite, zou het|eld contant uitbetaald hebben.
Ambtenaren van het VS ministerie
?or Buitenlandse Zaken zeidenn,ets te wetenvan betaald losgeld.

Washington—De ontmoeting
fissen VS minister van P.uiten-
'andse Zaken, Shultz, en AN voor-
'tter Tambo heeft een rampzalige
Uitwerking gehad op het beeld dat
hetVS publiek heeftvan hetANC, zo,me«nt ZA minister van Bui'

'a«dse ZuVen 1
datenkelebelangrijke sectoren indePublieke opinie in de VS zich nu devraag gaan stellenwat dewerkelijke
doelstellignen van het ANC zijn.
Tambo had tegen Shultz gezegd dathet ANC geweld niet kan afzweren
zolang de apartheid in ZA wordt ge-
handhaafd.

*****MOSKOU — Bij een brand in eenvan de grootste hotels in Moskou isdonderdag- avond een vrouw omge-
komen. Verscheidene mensen moes-tenmetrookvergiftigings- verschijn-
-Belen in het ziekenhuis opgenomen
Worden. Dat berichtte Tass. Aanlei-
Jnngtot de brand was een oververhittv-toestel dat explodeerde.

*****AMSTERDAM —Dekoers van dejfollaris vrijdag in 2 sprongenruim«j.5 cent gestegen.In de ochtend ging
dollar met 3 cent omhoog totA0450 Nederlandse gulden, 's Mid-

dags ging de koers dollar weer om-
£°og toen bekend werd dat het VS"andelstekort in decemberkleiner is
Jeweest dan in de maand ervoor. Deflo lar sloot uiteindelijk op 2,0670Kulden.

*****..COLOMBO — Zeker 100 burgers
jnwoensdag gedoodbij een operatiean hetSrilankaanselegertegeneenBteunpunt van naar een eigen staat

«revendeTamilsbij de stadBattica-
hVu het °°sten van Sri Lanka. Dat"ebbenbewoners van het dorp waare militaire actie plaatshad, vrijdaggezegd.

*****LUANDA — ZA troepen houden
oe'angrijke delen in het zuiden van
Angola bezet, zo heeft de Angolese
Resident Dos Santos vrijdag ver-aard. Hij zei dathet ZA legerdere-°e"envan Unitate hulp was gescho-en toen ze dreigden verslagen te"orden doorhet Angolese leger. Dospantos beschuldigde ook de VS om-?t -ZIJ steun Wijven verlenen aan deunita-rebellen.

*****tuIKAAPSTAD~~Aartsbisschop Tu-u heeft een uitnodiging van presi-entBotha om deopeningvan hetZAparlement bij te wonen afgeslagen,n plaats daarvan drong hij tijdensen kerkdienst aan op de vrijlatngan honderden kinderendieopgrondan de noodtoestandzijnopgesloten
*****ke^° IS EBA ~ Het voormaligerpn!. en"ljk EthioPtë zal na het refe-endum over de nieuwe grondwet,«omendezondag.bekendstaanalsde

democratische Volksrepubliek
bbT?"'" Dekiezers raoSenzichuit-breken voor een grondwet naar«arxistisch-leninistisch model datv»JPïx<ï,eke leidinS in hal»den legt*«n de Ethiopische Arbeiderspartij
" een socialistische economisch or-«e voorschrijft.

*****dteAR,SC,HAU - PoolsePienstphchtigen die religieuze
"ezwaren tegen militairedienstheb-en zullen vervangende taken bij4JZ i?lht»lre organisaties mogen
v£? en'.Dlt heeft dewoordvoerdervan hetministerievan Defensie vrij-dag aan journalisten meegedeeld,«et gaat om circa 300 gevallen per
dmL ve/vangende dienstplichtnuurt minstens 2 jaar.

*****

Bewindsman moet voorzichtiger zijn
Eman vraagt opheldering over
uitlatingen van De Koning

ORANJESTAD — Uit een
telefoongesprek dat premier
mr.HennyEman gisterenhad
met de minister voor Antilli-
aanse en Arubaanse Zaken,
drs. Jan deKoning, bleek dat
de uitlatingen van minister
De Koning in de Tweede Ka-
mer — zoals de Amigoe don-
derdag publiceerde — waar-
door de indruk werd geves-
tigd dat er op Aruba maar
weinig uitgevoerd werd, niet
op zulkewijze zijn gesteld.

De Arubaanse regering nam
dezeuitsprakenzeer serieus.Uit
het gesprek met De Koning
bleekdepremier datzijnuitspra-
ken voornamelijkhetfeit betrof-
fen dater geenvestigingvan Ne-
derlandsebedrijvenplaats vond.
Hij had de TweedeKamer uitge-
legd dat er bij het Nederlandse
industrie- leven weinig be-
langstelling bestaat. In het ge-
sprek metpremier Eman lietmi-
nister De Koning gistermorgen
duidelijk blijken optimistisch te
zijn over dehuidigeontwikkelin-
gen op Aruba. Premier Eman
deed wel een beroep op minister
De Koning voorzichtiger te zijn
metditsoortuitspraken, dievoor
verschillende uitleg vatbaar
zijn, doch negatiefwerken ten
aanzien van Aruba. Premier
Eman begreep dat minister De
Koning de TweedeKamer enige
toelichting diende te geven over
de plannen van Aruba om het
Belgischebureau PlantLocation
in te schakelenen dathierbij ge-
sproken werd over Melchior, die
destijds door deMEP werd inge-
schakeld en waarvan weinig te-
recht is gekomen.DeKoning had
begrip voor het standpunt van
premier Eman, dat de Arubaan-
se regering zelf wenst te beslis-
sen hoe het de hulp, die het ont-
vangt, besteedt en niet ander-
som. Premier Eman verwacht
toch nog mogelijke industrie-
vestigingen uit Nederland en
wees er in dit verband op dat
wanneer de Arubaanse Ontwik-
kelingsbank nieuwe stijl begint
Nederland, Aruba en Exxon —diein hetkapitaal deelnemen—zullenmoeten praten. Inmiddels
worden zowel in Nederland,
Venezuela en andere landen
voorbereidingen getroffen voor

mogelijke investeringen
De waarnemend directeurvan

het Arubahuis, mr. Ben Wilms,
betreurde in een commentaar
aan Telenoticias de berichten in
het NRC Handelsblad en de
Amigoe over devergaderingvan
de Tweede Kamer, waarin de
Kamer nadere inlichtingen had
gevraagd over het komende be-
stedings-overleg van DeKoning
opAruba en de Nederlandse An-
tillen. Dat minister De Koning
verklaard zou hebben dat er
niets gedaan was, ontkende mr.
Wilms. Niet vergeten moet wor-
den dateen en anderwelde nodi-
ge tijd kost, aldus de waarne-
mend directeur.

MEP- leider Nelson Oduber
vertelde in Telenoticias dat tij-
dens het bezoek aan Den Haag

hij benaderd was door Neder-
landseparlementariërs, die wil-
de weten waarom Aruba nu een
halfmiljoen guldenwil gaan uit-
geven aan een Belgisch bureau
ominvesteerdersaan tetrekken.
Aruba heeft toch vele andere
plannen, zoals hetreddingsplan
van deAVP, hetrapport van Flo-
rida universiteit, het IMF- rap-
port en vele andere, en nu dit
weer. MEP- Statenlid Oduber
liet horen dat hij het beleid van
dezeregering in deze niet snapt.
Destijds had premier Eman zo
veel aanmerkingen op de één
miljoen dollar, die aan Melchior
werdbetaald, en nu wordtditbe-
drag gevraagd. De heer Oduber
kondigde aan dat de MEP op een
en ander uitvoerig zal terug-
komen.

ESSEN—De markop defoto is
geen standbeeldvoor de Duitse
munt, vanwege zijn ijzersterke
koers, maar een grapjebijde ope-
ning van het nieuwe hoofdkwar-
tier van een spaarbank in Essen.
De waarderingvoor demark, sa-
men met de Japanse yen de
sterkste munt op dit moment, is
voordeligvoorde Westduitse toe-
risten. De exporteurs evenwel
klagen overdekoers van demunt.
Zij zien een deel van hun
marktaandeel naar deAmerika-
nen gaan. Ondanks de "sprong"
die de dollargisteren maakte,
blijft dekoers van dezemunt toch
laag, waardoor Amerikaanse
producten goedkoopop de markt
komen.

Arrestaties gelast van honderden personen

Weer actie Filipijnse
militairen voorkomen

MANILA — Filipijnse vei-
ligheids- troepen hebben in
denachtvan vrijdag op zater-
dagvoorkomen dateen groep
opstandige militairen op-

nieuw een gewelddadige ac-
tie kon ondernemen om het
referendum over de
grondwet te torpederen. Dit
melddehetofficiële Filipijnse
persbureau PNA. Autoritei-
ten hebben de arrestatie ge-
lastvan honderden personen
die betrokken waren bij de
mislukte coup- poging die
donderdagzonder geweld
werd beëindigd.

Veiligheidstroepen omsingel-
den in een woonwijk in Manila
een groep van ongeveer 200re-
bellen diebijeen was in een huis
van een schoonzoon van ex-
-president Marcos. Bij een inval
werden vijf rebellen gearres-
teerd en 30 wapens in beslag ge-
nomen, aldusPNA.

Intussen gonst het in Manila
van geruchten van ophanden
zijnde acties van opstandigemi-litairen die willenverhinderen
dat maandag het Filipijnse yolk
zich uitspreekt over de nieuwegrondwet. De grondwetsteltpar-
lementaire en plaatselijke ver-
kiezingen in het vooruitzicht.
Als zij wordt aangenomen, blijft
president Corazon Aquino tot
1992aan de macht.

Het hoofd van de Filipijnse
strijdkrachten,FidelRamos, liet
vrijdag weten dat hij generaal
José Zumel wil laten oppakken
omdat hij tot de muiterij van
dinsdag zou hebben aangezet.
Achter de tralies zitten al 372
soldaten, onderwie 13officieren,
en 137burgers wegens het deel-
nemen aan de opstand. Naast
brigade- generaalZumel dienen
dekolonels Rolando Abadilla en
Reynad Cabatuanen een majoor
voor de militaire rechtbank te
verschijnen wegens muiterij. Zij
kunnen tot het vuurpeleton ver-
oordeeld worden.

Dode bij protestbetoging
in

hoofdstad Haïti
PORT AU PRINCE — Bij

demonstratiesin deHaitiaan-
sehoofdstad is doorsoldaten
zekeréénvrouw doodgescho-
ten. Dit gebeurde nietvervan
hetpresidentiele paleis.

Volgens ooggetuigen zouden
er misschienweldriemensen ge-
dood zijn bij deze schietpartij
welke ontstond toen iemand uit
het publiek plotseling etalage-
ruiten ging vernielen evenals
autoruiten. Dit gebeurde toen
een betogingzich op hetplein bij
het regerings- paleis bevond.
Daaropreageerden soldaten met
te schieten. Men zag toen een
vrouw in elkaar storten bij het
monumentdatherinnertaan de
bevrijding van de Haitiaanse
slaven. Ookwerd daarna nogge-
zien dat soldaten ook twee ge-
wonden afvoerden met een mili-
taire voertuig. Men houdt erre-
kening mee dat ook dezeslachtoffers zijn overleden. Me-
teenna hetincident werdeen mi-
litaire voertuig in brand gesto-
ken door betogers en ging men
stenen gooiennaar de leger- au-
to's op hetplein. De winkeliers
sloten voor alle zekerheid hun
zaken.

*****
MONROVIA — Bij een vliegtuig

ongeluk meteen toestel vanhetLibe
riaanse legerzijnvrijdag 16van de lï
inzittenden om het leven gekomen

VANWEGE ENERGIE-CRISIS NA AANSLAG BRUNSWIJK C.S.
Regering Paramaribo: winkels op maandag verplicht gesloten

Suralco zet 600
man op non-actief

DEN HAAG/PARAMARIBO - Het Surinaanu* 1 aux-ietbedrijfSuralco heeftin verband met deenergie- crisis in het
land metingang van vandaag 60Ó werknemers op non- actief
gesteld.De crisis ishet gevolgvan een aanslag zondag op eenhoogspannings- leidingtussen dewaterkracht- centralein Af-obakaenParamaribo. Aangezien Afobakaook de aluminium-smelterinParanam electriciteit leverde moestditbedrijfwor-den stilgelegd. De regering in Paramaribo heeft besloten dat
voortaan alle winkels in Suriname op maandag geslotenzijn.Alleen winkels die voedingsmiddelenverkopen zijn van demaatregeluitgesloten.

De directeur- beheerder van
Suralco, George Stephens, heeft
de 600 werknemers van de alu-
minium- smelterij en andere af-
delingen, ook inParamaribo, la-
ten weten dat zij voorlopig niet
op het werk hoeven te verschij-

nen. Een aantal van hen heeft
naaraanleidingdaarvanvrijdag
inParanam actie gevoerd,waar-
bij getracht werd de productie
van aluinaarde, een basispro-
duct voor aluminium, stil te
leggen.

De voorzitter van deParanam-
werknemersbond, Fred Derby,
verwacht dat de 600 werkne-
mers te horenzullenkrijgen dat
zij tot eind februari loon zullen
krijgen. Daarna wordt hun toe-
komst onzeker. Eerder had de
maatschappij de vakbond uitge-
nodigdvoor een gesprek over "de
overmachts- situatie" waarinzij
verkeert door het uitvallen van
de stroom- voorziening. De bond
verwerpt diteneisteen expertise
rapport waaruit de overmacht
duidelijkblijkt.

Derby zei donderdag nog dat
het niet deeerste keer is dateen
electriciteits-mastis beschadigd
en daarmee de transportlijn,
maar dat de maatschappij bin-
nen een week de schade had her-
steld. Nu zullen de herstel-

WASHINGTON — Een VS mari-
niermoetvoor dekrijgsraadverschij-
nen omdathij alsschildwachtvan de
VN- ambassades in Wenen en Mos-
kou VS spionnen heeft verraden en
andere belangrijke inlichtingenaan
de SU heeft doorgespeeld. Sergeant
Lonetree (25) gafzichhalf december
aan. Hij kan de doodstrafkrijgen.

*****

werkzaamheden volgens Sural-
co twee tot drie maanden duren

Behalve de 600 arbeidsplaat-
sen staaner nog530van debaux-
ietmi.jn van Suralco in Moengc
op detocht. De mijn is sinds mid-
den december gesloten als ge-
volg van vijandelijkheden tus-
sen het leger en de groep-
Brunswijk. Voor deze 530
werknemers is eenregeling door
de maatschappij getroffen waar-
door zij tot eind februari regel-
matig loon ontvangen. Hoe het
daarnaverder moet, is onzeker.

Intussen hebben de arbeiders
in Moengo zich bereidverklaard
het werk te hervatten en daar-
voor risico's te nemen. Zij willen
komende woensdag of donder-
dagweeraan deslag,maar uiter-
lijk maandag 9 februari. Als
voorwaarde stellenzij echter dat
Suralco of deregering maatrege-
len treft waardoor het leven in
het bauxietstadje in het oosten
weerkan functioneren.

Suralcoheefteindvorigjaaral
500 werknemers ontslagen on-
danks heftig verzet van de vak-
bond en deregering. Nu zijn er
dus weer ruim 1.100 arbeids-
plaatsen in gevaar.

Paramaribo en omstreken
hebben de afgelopen week door
de sabotage acties van
Brunswijk c.s. met minder dan
de helft aan energie moeten
doen. De stroom- rantsoenering
betekent datalleentussen 22.00
en7.oouurenvan 15.00tot 19.00
uur stroom geleverd wordt. Op
voorstelvan deVerenigingSuri-
naams Bedrijfsleven zullen de
winkels voortaan op maandag
geslotenzijn. Dit geldtniet voor
levensmiddelen-zaken, restau-
rants, snackbars en dergelijke.
De wekelijkse koopavond, op
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur,
is ook afgeschaft.

De Vereniging werkt ook aan
een werkbaar roulatie- systeem
om denog beschikbare electrici-
teit, die wordt geleverd door de
electriciieits- centralevan Para-
maribozelf, over het landte ver-
delen. Deze centrale werkt
echterniet optimaal. Van detien
generatoren werkener vier niet
als gevolgvan gebrek aan onder-
delen. Deze kunnendoor geldge-
brek niet gerepareerd worden.

Volgens minister Harry
Kensmil van Natuurlijke
Hulpbronnen en Energie zal het
nogtweetot driemaanden duren
voordat de stroom- voorziening
genormaliseerdzal zijn. Er moet
materiaal uitdeVS worden aan-
gevoerd. De nationale voor-
lichtings- dienst meent dat de
problemen niet voorbij zullen
zijnals devernielde mastenweer
zijn opgetrokken. De NVD sluit
een volgende sabotage-actie niet
uitomdat hetnauwelijks moge-
lijk is de 158masten te controle-
ren, dieover een afstandvan 80
kilometer en deelsin het bos en
op heuvels staan.

Man doodgeschoten
voor Salina-café

WILLEMSTAD—De 20- ja-
rige Dennis Palacios is van-
ochtend voor een cafe te Sali-
na doodgeschoten, na eenru-
zie metdedader die daarop in
zijn auto stapte en wegreed.
Hij wordt gezochtdoorde po-
litie.

Het voorval geschiedde rond
drie uur 's ochtends, toen bij de
politie een melding bin-
nenkwam van een schietpartij
voor het etablissement. De poli-
tie- patrouilledieterpteMfaj jflflfc
scheen vroeg onmiddellijk een
ambulance om het nog in leven
zijnde slachtoffer naar de Poli-
kliniek te brengen. Daar aange-
komen bleek hijechteraan deko-

gelwondtezijnoverleden.De ko-
gel werd van dichtbij afgescho-
ten, en trof hem in het hoofd.

Na een woordenwisseling ont-.
stond buiteneen vechtpartij tus-
sen de dader en het slachtoffer,
waarbij ook metflessen geslagen
en gegooid zou zijn. De dader
haalde daarna zijn pistool, en
daagde het slachtoffer uit. Het
slachtoffer probeerde hem het
wapen afhandig te maken, maar
slaagde daar nietin en werdvan
dichtbij geschoten. De dader

reecflrarcrweg^ öerponfieTreeft
meer inlichtingen verkregen
van de menigte die ooggetuige
was van het voorval, en zoekt de
voorvluchtige dader.

Lid nationaal bestuur
Peruaanse regerings

partij

vermoord

LIMA — Een bestuurslid
van de Peruaanse rege-
ringspartij APRI is bij een
aanslag om het leven geko-
men.Hij was belastmetkwes-
ties ten aanzienvan deverte-
genwoordigersvan de vrije
beroepen.

De arts Cesar Lopez Silva
werd bij zijn woning opgewacht
toen hij naar zijnwerk ineen der
staats-hospitalen wildevertrek-
ken. Twee mannen waren bij de
aanslag betrokken. Het is de
eersteaanslag op een lidvan het
nationalebestuur van de partij
van president Alan Garcia Pe-
rez. Tot heden toe waren kader-
leden van deregionale of stede-
lijke besturen het mikpunt van
dit soort guerrilla- aanslagen.
Depresident isnog inhet buiten-
land, onderweg van zijn
staatsbezoekaan India.

Bemiddelaar toch ontvoerd
Twijfel over lot Terry Waite
BEIRUT — Het Libanese weekbladAsh- Shiraa heeft op-

nieuwtwijfelgezaaid overhet lotvan deAnglicaansebemidde-
laar Terry Waite doorvrijdag te meldendat hij onderhuisar-
rest staatenvermoedelijkontvoerdis.EenvooraanstaandeLi-
banese moslim- functionaris gaf vrijdag dezelfde informatie
aan een journalistvan hetpersbureau Reuter.

Ash- Shiraa, het blad datals eerste in november de Amerikaanse
wapen- transacties met Iran onthulde, had uit bronnen diedichtby
islamitische fundamentalistische kringen staan vernomen datWai-
teonder huisarrest staat "om deVS en hetWesten te dwingen op de
eisen van deontvoerders tereageren, terwijl Waite zich in hun han-
den bevindt". Het haalde politieke bronnen aan die gezegd zouden
hebben datWaiteen anderegijzelaarsniet vrijgelatenzullenworden
"voordat de stof is opgetrokken" van het jongsteIraanseoffensief te-
gen de Iraakse stad Basra. Waite werd gevangen genomen toen de
ontvoerders achter Amerikaanse militaire voorbereidingen tegen
hen en tegen de landen die hensteunen kwamen, aldus de bronnen
van Ash- Shiraa, die volgens het blad "dichtbij de kwestie van de
gijzelaars"staan.

Naardemeningvaneen goedingelichtediplomatieke bronin Was-
hington is Terry Waite nu een pion tussen elkaar beconcurrerende
moslim-groepeninLibanon. Hijzei datdeBritsebemiddelaarkenne-
lijk door degenen metwie hij over de vrijlatingvan gijzelaars onder-
handeldewas overreedzijn lijfwachten, bestaande uit doorDruzen-
leiderWalidJumblattbeschikbaargestelde mannen,weg te zenden.
Toen die vertrokken werd Waite door zijn gesprekspartners onder
huisarrest geplaatst.

Een vooraanstaandeLibanese moslim-functionaris zei tegen een
journalistvan Reuter "Bij mijn weten zal Waite niet terugkeren,
want hij is ontvoerd. Hij staatook op de lijstvan gijzelaars".

Waite is volgens hem gegijzeld meteen nadathij op 20 januarizijn
hotel in W- Beirut verliet en daarbijzijn lijfwachtenachterliet. "Dat
was een valstrikvan de ontvoerders, want hetplan was dathij niet
zou terugkeren en zij wilden niet dat de lijfwachten zouden weten
waar zij naartoe gingen".

De Anglicaanse kerk wilde geen commentaar geven op deze ver-
klaring. Zij gaater nogvanuit datWaite inveiligheid is. "We hebben
dagelijks contact met betrouwbare zegsliedenen wij hebben de ver-
zekeringgekregendathet goedmethem gaat", alduseen woordvoer-
der, JohnLyttle. Hij voegdeeraan toe dat dekerk geencommentaar
geeft op de vele tegenstrijdige berichten uitBeirut.



Mensen

KONINGIN BEATRIX viert
vandaag haar 49ste verjaardag.
Dit heuglijke feit zal echter pas
op 30 april officieel inNederland
gevierd worden, op de verjaar-
dagvan prinses Juliana.Konin-
gin Beatrix komt zoals bekend
aanstaande donderdag in ge-
zelschap van prinsClaus en haar
zoon Kroonprins Willem- Alex-
ander naar de Antillen voor een
werkbezoek.Kroonprins Willem
Alexander zal dan voor heteerst
de Antillen en Aruba bezoeken.

*** * *
De Amerikaanse regering heeft
een hele STAAT op de bon gesl-
ingerd wegens te hard rijden.
Het ministerie van Transport
maakte onlangs bekend dat de
Staat Arizona ongeveer een mil-
joen gulden minder subsidie
krijgt, omdat het voor het derde
achtereenvolgende jaar meer
dan de helft van de automobilis-
ten in deze staat de snelheids-
limiet hebben overschreden.Het
is voor het eerst dat de federale
regering een staatstraft voor het
onvoldoendetoezicht houden op
de maximum snelheid van 55
mijl (88 kilometer) peruurdiena
de eerste oliecrisis in de Vere-
nigde Staten werd afgekondigd.
Arizona hadvorig jaaraleen be-
risping gekregen van Washing-
ton. De staat had Washington
gevraagd de strafkorting op te
schorten en geprobeerd een de-

bat in het congres uit te lokken
over de snelheidslimiet, maar de
Tigering bleek niet te ver-
murwen.

Handig voor op reis, deze KO-
RAN in miniformaat. Het boek
kan worden opgeborgen in een
omhulsel van messing, dat aan
de voorkant een ingebouwd ver-
grootglas heeft om het lezen van
de zeer kleine tekens te verge-
makkelijken. Aan de bovenkant
van het omhulsel zit een ring
waardoor het mogelijk is hetaan
een ketting op het lichaam te
dragen. Het "boek" meet 2,5 bij
1,5 centimeteren heeft ongeveer
400 bladzijden. Dit exemplaar
uit de 19e eeuw stamt uit Indo-

De Indische premier, RAJIV
GANDHI, heeft zich door vol-
gens depublieke opinie zijn "bui-
tengewone tactloosheid"vernie-
tigende oordelen over zijn per-
soonlijke stijl van regeren op de
hals gehaald. Gandhi zette tege-
nover de internationale pers de
hoogste diplomaat en chef- on-
derhandelaarA.P. Venkateswa-
ran voor schutop een manier die
zelfs hem welgezinde journalis-
ten veroordeelden als "on-
barmhartig"en die inmiddelsde
totale Indische burocratie in
opstand heeft gebracht. Gandhi
antwoorddeaan heteindvan zijn
jaarlijkse pers- conferentie op
een vraag van een Pakistaanse
journalistwanneer hij Pakistan
zou bezoeken: "Wij hebben geen
vastomlijnde plannen". Toen de
correspondent hem crop wees
dat Venkateswaran nog in de-
cember na onderhandelingen in
Islamabadeen bezoekvoor 1987
in het vooruitzicht stelde, liet
Gandhi zijnchef- diplomaat, vol-
gens kritici, vallen "als een feo-
dale heerser uit de 17e eeuw"
met de woorden: "U zult binnen-
kort met de nieuwe staats- secre-
taris spreken". De honderden
verslaggevers hielden de adem
in. Venkateswaran, een geleer-
de, aimabele man, die op de
eerste rijen zat, zakte als door de
bliksem getroffen in door deze
wrede, openlijke vernedering.
Hij boodkort daarop zijn ontslag
aanenvroegompensionering. In
de Indische pers bereikte de ver-
ontwaardiging een hoogtepunt.
Zelfs de gewoonlijk gedweeë
krant "Hindu" noemde de la-
chend door Gandhi begane uit-
glijder"uniek". De "Times of In-
dia" noemde onder de kop "pre-
mier als inquisiteur" het gedrag
van de premier tegenover hoge
ambtenaren "buitengewoon on-
beschaamd, laagen kwestieus".
MOORD IS BIG BUSINESS in
de VS. Francis Schreuder, Jean
Harris en Jeffrey MacDonald
hebben elkaar nooit ontmoet,
maar hebbenminstens drie din-
gen gemeen. Ze zitten alle drie

wegens moord in de gevangenis,
over hun zaak is minstens één
boek geschreven en ze hebben
zich op de televisie nagespeeld
kunnen zien. De lijst zou langer
kunnen zijn, want in Amerika
komen alle misdaden die tot de
verbeelding spelen op de buis of
in de bibliotheek terecht. Het
verschijnsel is niet nieuw maar
neemt wel toe door deconcurren-
tie tussen schrijvers en filmpro-
ducenten. In januari kregen de
Amerikaanse televisiekijkers in
één week tweeopzienbare zaken
heropgevoerd gezien in "docu-
drama's", gedramatiseerde dra-
ma's over opzienbarende moor-
den.OpCBSberaamde Shreuder
in "At Mother's request" de
moord ophaarman voor hetgeld,
die ze door haar zoon lietuitvoe-
ren. In "Mercy of murder" op
NBC dooddeRoswell Gilbert zijn
zieke vrouw, volgens hem om
haar uit haarlijden te verlossen.
Er zijn bijvoorbeeld al vijf boe-
ken geschrevenover TedBundy,
die intelligente gejeesdestudent
die tientallen vrouwen ver-
moordde. Enkele Staten hebben
inmiddels wetten die verbieden
dat veroordeelden beter worden
van hun misdaad. New York
beet het spits af, toen de staat
werd aangespoord door een ver-
ontwaardigd publiek en on-
mogelijk maakte dat massa-
moordenaarDavid Berkowitz
"Son Of Sam" profiteerde van
met hem afgesloten contracten.

Even voorstellen STANLEY,
een gewaardeerd lid van het on-
derwater- team van de Newy-
orkse politic. Hij kent zijn taken
en voert ze met speelse vaardig-
heid uit. Stanley is een zeehond
en werkt samen met twee
soortgenoten bij bergings- ope-
raties aan'de zijde van de mense-
lijke duikers. Hij helpt een vin-
netje mee.

OLIVIA DUARTE-CROES
werd metterugwerkendekracht
tot 1 augustus 1986benoemd tot
hoofd van de Emmaschool in
Oranjestad. Zij is vanaf 1970
werkzaam in het onderwijs en
vanaf 1977 op de Emmaschool
voor bijzonderonderwijs.

Samen naar de gevangenis, ja
gezellig!Dat kan denieuwe slo-
ganworden alshet VVD-kamer-
lid Korthals zijn zin krijgt.
Korthals wil het CELLENTE-
KORT in Nederland opvangen
door in huizen van bewaring
twee gedetineerden een celte la-
ten delen. Het liberale kamerlid
stelt deze oplossing voor, nu als
gevolgvan financiële problemen
bij de Rijksgebouwendienst
voorlopig geen uitbreiding van
het aantal gevangenissente ver-
wachten is. Minster Korthals-
Altesvan Justitiebuigtzich over
een antwoord.
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Tom POeS en de Spiegelaar doorMarien Toonder

2099— "Wat?" vroeg heer Bommel boos. "Een klein mannetje
om mij te spreken? Op dit uur van de dagontvangt een heer
geen vreemdelingen meer en zeker diedwerg niet!"

De trouwe bediende maakte een lichtebuiging en werd op
datmomentvoorbij gedraafd door een ventje meteen te grote
hoed op.

"Dat hebik eens net gehoord!"riep hij. "Een heerontvangt
geen dwergen, hè? En ik dan? Hè? En ik dan?"

"Ik ontvangjouookniet",riep heerOllie uit."Joost, zeghem,
datik hem nietwens te ontvangen!"

"Zeer wel, met uw welnemen!" mompelde Joostonzeker.
Maarde dwergrende lachendmeteen grote handspiegelop

heer Bommel toe. "Je ontvangt me immers al!" riep het on-

hebbelijk ventje. "Ik bentoch immers alhierbinnen? Jepraat
onzin!"

"Dit is te erg", stamelde heer Bommel. "Nu is het al zo ver
gekomen.Het is maar goed, datmijn goedevader ditniethoeft
mee te maken! Wy Bommels zijn een trots en fier geslacht..."

"Hèhèhè!"kakelde dedwerg. Hij hielddespiegelomhoog en
riep: "Wat zie jenu? Hè? Wat zieje!"

Heer Ollie staardeverblekendin het glas."Niets!" stamelde
hij.

"Niets!"riep hetmannetje."Waaris dietrotse,fiere heer dan,
hè? Die is er niet! Hèhèhè! Dan zijn allemaal maar bespiege-
lingen".

En daarop begon hetnare baasje nog harder te lachen.

CURACAOAGENDA
__i i i ■ *■—■ ■ *■ *■—

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT COST
31 januari 1987vanaf 08.00 uur t/m 2
februari 1987om 07.00uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg 72. tel.: 76464:spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur: spoedgevallen: tel.:
76464b.g.g. 625822/625614.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe. Da Costa Gomez. Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar. Braakman. Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
30 januari 1987vanaf 17.00uur t/m 2
februari 1987om07.00 uur
Dokter Whiteman, Spreekkamer:CasChiki-
tu. tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 81656
b.g.g. 625822/625614.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveon, NMl-
lac, King, mevr. Rosales-Concession en
mevr. Pablo)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
30 januari 1987vanaf 17.00uurt/m 2
februari 1987om07.00 uur.
Dokter Spong, Sentro Mediko Tera Kora,
Tera Kora 42, tel.: 87004; spreekuren:
10.00-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel.: 641790 b.g.g. 625822/645614.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en

danhet antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten; na 17.00uur kunt u
de zustervan dewacht bellen: zuster Chap-
man, tel.: 70029,pageboy 027-360.

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

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

GEZINSVERZORGING(Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00uur, kantoor Sta.
Maria17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda:Otrobanda, tel.: 625633
Punda: Cerrito, tel.: 76155.
zondag
Otrobanda:Sta. Maria, tel: 80800.
Punda:Plasa, tel.: 615545.

VERLOF BEGRAFENIS
31 januari:R.J.Gaining, Patrijsweg 9.

1februari: E.F. de Camps, Mahumaweg
35.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zonda-
gavond om 19.30 uur te Jirajaraweg 8,
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdagt/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandag gesloten.
t/m 31 januari:tentoonstellingvan teke-
ningen, schilderijen en kleuretsen van Sam
Parabirsingh.

DE LIMBURGSE KABRIETEN: 20.00 uur
Prinsenbal - Hotel Holland.

CARNAVAL
21.00-03.00 uur «Ban jumpkv mi pueblo» -Sabana.
15.00-20.00uur verkiezing jeugdkoningin
en -prins en -pancho van Bandabou - Hofi
PopoRojer.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30 uur):
Frederik - Salifta. Maduro - Biesheuvel, Li-
bier -Cas Chiquito, Isa - Ptantersrust,Schei-
delaar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw - Sto.
Domingoweg, Perry - GrandCentral, Schot-
borgh- Cas Cora.

TOERISTENSCHIP: 09.00-24.00 uur
«Ambassador» - vert. MAD.

GRUPOALEGRE
09.30-15.00 uur koffiemorgen " terrein St.
Bernardusschool.
15.00-16.30uur «Bankuné.

KLOOSTER ALVERNA: 19.00 uur H.Mis
voor de Surinaamse gemeenschap opge-
dragen door mgr. A.Zichem, bisschop van
Paramaribo.

BAKE AND SALE: 10.00-14.00 uur Huis-
houdschool AncillaDomini - Nijlweg.

CARNAVAL: 13.00-19.00 uur verkiezing
jeugdkoningin en -prinsen -pancho- Sta*"
on Dr. Antoine Maduro.

TELECURACAO: 19.00uur uitzending v*
de Nederlandse serie «Ciske de Rat».

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. v»n
Lansbergeweg): zon.: 10.00uur hoog""5
(Ned.); 16.00uur (Papiamentu).
BARBER (H.Joseph): zat: 19.00uur; zon-:
06.00en 09.00uur. .
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10"0
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): flq)
19.00uur; zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): Z*:
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00(Spaans)* 1
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van Beft
Carmel): zat; 19.30uur; zon.: 09.00 (NW
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouwvan GoedeRawl
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERKBOCA SAMI: zat: 18.00 U*
zon.:08.00 uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat: 19.00 u*
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned.)-
KORAAL SPECHT (Goede Herder): z*-
-18.30 uurj zon.: 06.00,11.00en 18.00 uuf_
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.1»
08.30en 19.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
OTROBANDA
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.:08.00 «"19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11-I"
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uw-
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTA ROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30.
09.00en 18.30uur.
SANTA MARIA:zat: 18.30uur;zon.: 07.»
09.00en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat: 19.00uur; V#-:
17.00uur. ..
STEENRIJK (O.L. Vrouw van AltagraeW-
zat.: 07.00 en 19.00uur; zon.: 08.00,10.0°
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L.Vrouw van Fatima): 1&
18.00uur;zon.: 09.00 en 18.00uur.
SOTO: zat: 19.00uur; zon.: 09.00 uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat: 19.00»»*
zon.: 08.30uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):V*1-

-10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat: 19.00 uur; zon-
-06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): i»v
18.30uur; zon.: 08.30en 17.30uur.

PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
EMMAKERK: 09.30uur ds Smith (H. A.)
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur m*
Smith.
FORTKERK: 09.30 uur ds Schaap.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIANCHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
19.00uur zaterdagavond zangdienst.

09.30 uur zondagmorgenpreekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suf'
sant)
18.00uurzondagavond Pap. dienst.

CHRISTIAN HERITAGE MINISTRIES1
10.00uurSunday morning services - Ci**"

gao Caribbean Hotel.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 uur YoungBlood (14 jr.); 24.00
uur El Ultimo Mercenario (18 jr.).
zondag
21.00 uur Young Blood (14 jr.).

TELECURACAO
ZATERDAG: 17.30 Telefiesta; 18.30
Studiosport; 19.30Panoramiek: «Kohl's
economisch beleid» en «Guerrilla in
Uruguay»;20.00 NotisieroTele-8;20.30
Carrousel; 21.30 Estreno: «Blind
Justice»;22.00 Wegadi Number; 22.15
vervolg Estreno; 23.30 Sluiting.

ZONDAG: 17.00 Sala di konsierto;
18.00 Telepatria; 19.00 TeleCuragao
special: «Ciske deRat»; 20.00 Notisiero
Tele-8; 20.30 Oh Madeleine; 21.00 Dy-
nasty; 22.00Triangulo:«Potpuri diartis-
tanan lokal»; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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ONTWIKKELING HIGH TECHNOLOGY SECTOR BELANGRIJK VOOR ECONOMIE
Benodigde krachten lokaal opleiden

UNA moet een high-tech
cultuur ontwikkelen

WILLEMSTAD — Dekaan ir Roy Evers van de faculteit der
Socialeen Economische Wetenschappen is van mening dat er
een masters- opleiding op het gebied van de informatie-
technologie binnen de universiteit gestart moet worden. In-
dien men op Curacao de "high technology" sector wil ontwik-
kelen, is het lokaalopleiden van eigen mensen, een noodzaak.

Dat bracht de dekaan van de
faculteit der Sociale en Econo-
mische Wetenschappen onlangs
laar voren tijdens een seminar
over automatisering van de bi-bliotheek, welk seminar door de

UNA georganiseerd werd
Naar ir Roy Evers naar voren

brachtis uitdiverse studiesnaar
de economische mogelijkheden
voorde Nederlandse Antillen ge-
bleken dat de ontwikkeling van

een high- technology sector een
belangrijke stimulans kan zijn
voor de ontwikkelingvan deeco-
nomie. Een andere aanbeveling
was het verlagen van de uitga-
ven dooreenefficiëntere eneffec-
tievere bedrijfsvoering. "In alle
gevallen",aldusRoy Evers, "kan
de informatie- technologie een
belangrijke rol spelen", waarbij
hij doelde op decomputers en te-
Ie- communicatie. Naar Evers
verklaarde heeft de informatie-
technologie een rol als speer-
punt- industrie gericht op de ex-
port, ondersteunende industrie
ter verbetering van het product
van een sector en als belangrijk
hulpmiddel om de bedrijfsvoe-
ring teverbeteren.

De ontwikkeling van een
high- technology sector wordt
echterbeinvloeddooreen aantal
factoren zoals de beschikbaar-
heid van gekwalificeerde
mankrachten, de aanwezigheid
van wetenschappelijke institu-
ten en de mogelijkheid tot het
scheppen van prettige leef-
omstandigheden. "Wil men de
high- technology sector tot ont-
wikkeling brengen dan moet er
in ieder geval aan deze factoren
voldaanzijn", aldusRoy Evers.

"Vooral bij de eerste twee
factoren is de UNA een be-
langrijke rol toebedeeld. Be-
langrijker echter dan het oplei-
den van gekwalificeerde
krachten, datkan immersook el-
dersgebeuren, ishet creëren van
een high- tech cultuur bij de
UNA. Een high- tech cultuur
waarbinnen zich activiteiten
ontwikkelen op een "Master" en
"Ph.D" niveau", zo meent Evers
die een Master's- opleiding op
het gebied van de informatie-
technologie hiervoor een nood-
zaak noemde. "Door deze Mas-
ter's opleiding schept men een
klimaat waarin de geschetste
cultuur zich kan ontwikkelen.
Op langere termijn kan dit de
drager worden van de high-
technology sector op de Neder-
landse Antillen."

Dat de benodigde krachten lo-
kaal worden opgeleid noemde
Evers belangrijk in verband met
de geloofwaardigheidin de ogen
van de potentiële investeerder:
wij moeten in staat zijnom onze
eigen mensenop te leiden.Daar-
naast speelt de doelmatigheid
ook eenrol: "het is bekenddater
in Europa en de USA een groot
tekort is aan deskundigen op dit
terrein.De kans dateen afgestu-
deerde in Nederland of de USA
naar de Antillen terugkeert is
danook klein."

"Dit pleit er dus voor om met
een volledige opleiding te begin-
nen vanaf het eerste jaar. Deze
opleiding wordt gedeeltelijk af-
gerond met een Bachelorsg-
raad waarna men ofwel de
praktijk ingaat ofwel verder
gaat met het Master's gedeelte",
aldusEvers die van mening is

datde Master'sfase voor een deelverzorgd moet wordendoor hoog-
lerarenuit Nederland en de Ver-enigde Staten. Vanaf het begin
af aan moet er de garantie inge-
bouwd worden dat de behaaldegraad van vergelijkbaar niveau
is met de Nederlandse en toon-
aangevende Amerikaanse uni-
versiteiten.

WILLEMSTAD- Onder de
noemer "Entertainment Center"
is op de eerste verdiepingvan het
gebouwopdehoekvan deColum-
busstraat en de Wolkstraat een
cafe- restaurant/ theater- dan-
cing gecreëerd. Het gaat volgens
deinitiatief- nemerom een uniek
project, dat een verscheidenheid
aan recreatie- mogelijkheden
biedt tegen een redelijke prijs.
Zondag gaat het cafe open voor
het publiek, terwijl het restau-
rant en detheater- dancing naar
verwachting over drie weken in
gebruik worden genomen.

VBC wijst op verval ethische normen

Curaçao moet meer
eisen van de leiders
WILLEMSTAD — "Cura-sao heeft in het verleden te-

*eel mensen zonder capaci-
J^iten en respect laten
jjoordringen in het lei-aerschap op alleniveaus.Ditgebeurde onder het voor-
wendsel dat iedereen een
*ans moet krijgen, maar is in
leiteniets anders daneen gro-ye belediging van onzeeer en
"itelligentie".

Zo stelt de Vereniging Be-
drijfsleven Curagao in haar
"«eest recente Newsletter, naar
aanleiding van de Nieuwjaars-
gespraakvan premierDonMar-ina, waarinhij opriep totverste-
ningvan debasisvan de natio-nale waarden en normen. De
jBC accepteert graag deze uit-
dagingom binnendemargesvan
jje wetten en mogelijkheden diejtet land bieden te levenen wer-
den en dewaardenen normen deinstellen, omdat het de plicht

van alle organisaties is om niet
alleenover deprofessionelekwa-
liteit maar ook de ethische nor-
men van haar vertegenwoordi-
gers tewaken. Ook hetvolkmoet
echter hoge menselijke en pro-
fessionele kwaliteiteneisen van
haar leiders, en daar heeft de
laatste jarennu juistaan ontbro-
ken. Deze nalatigheid leidde
prompt tot een kelderingvan al-
lemoraal,omdathetvreet aan de
waarden en het prestatie- ver-
mogen diezobelangrijkzijnvoor
de vooruitgang van een volk.

Leiders van weinigkaliber
kunnen zich immers slechts
handhaven door zich in te laten
met mensen van een nog lager
niveau, door een onwetend volk
voor te liegen en door omkoop-
praktijken toe te passen om vol-
gelingen te krijgen, aldus de
VBC. Of deze vicieuze cirkel
wordt doorbrokenhangtvolgens
de VBC geheel af van het gevoel
van eigenwaarde van het volk,
dat door strenge eisen te stellen
aan haarprofessionele en morele
kwaliteiten van haar leiders de
ontwikkeling van het land in al-
le opzichten goed zal doen. "Op de
dag datwij leren diekwaliteiten
in alle sectoren te eisen, zal onslot een draaivan 180graden ma-
ken in de richting van helder-
heiden licht", aldus de VBC.

Man
verdronken. WIIj.EMSTAD — Het stoffe-
'.lk yveibchot van de 28-jarige

Kichard Anthony Candelaria isvanlii&fgen om negen uur drij-
vend in zee tePietermaai aange-
troffen. De politie slaagde erin
het lijk van de vermoedelijkver-
dronken man te bergen. De poli-
tie heeft verder geen informatie,
en autopsieplegenom na te gaan
Wat de exacte doodsoorzaak is.
Meerinformatie was vanmorgen
ftiet beschikbaar.

Basiscursus
over voeding

WILLEMSTAD—DeLife and
Health Foundation zal bij vol-
doendebelangstelling een basis-
cursus voeding geven in de Ne-
derlandsetaal. De cursus wordt
gegeven door drGeorge Juliana.
Menkan inschrijvenop deInfan-
teristenweg 11, telefoon 73779.
Als er voldoende belangstelling
iswordt decursus gegevenop het
Peter Stuyvesant College, één
keerper week 's avondsvan acht
tot tien uur. De cursus duurtzes
weken en begint in de eerste
weekvan februari.

Viering
van 60 jaar
parochie
Jandoret
WILLEMSTAD — In verband

Met de viering van het 60-jarigbestaat van deParochie JanDo-
ret wordtvanavond een speciale
dieftst voor de jeugd georgani-
seerd. Het koor daarbij is Arco
Iris. De dienst begint om zeven
Uuren na de mis iser een presen-
tatie van Gibi Basilio.Op zaterdagavond is er om ze-
ven uur wederom een mis die
sPeciaal is opgedragenaan de di-verse groeperingen binnen deze
Parochie. Na afloop van dezedienst is er eenkampvuur onder
hiding van de groep J.F. Ken-nedy.

Op zondag is het hoogtepuntvan deviering metomachtuur's"ergens een mis op Bokasami,
on*tienuureen "kindermis"en 's
avondseen misvoor alleparochi-anen die wordt opgedragen doorMonseigneurWim Ellis.

Ivmplannen overheid
Wederom automatiseringscursus

voor diensthoofden
WILLEMSTAD — De

Stuurgroep Automatisering
van het eilandgebied Cura-
cao organiseert op2,3 en 4fe-
bruarieen cursus project ma-
nagement van automatise-
ring»- projecten voor
diensthoofden en directie- le-
den in samenwerking met
IBM.

Zoals bekend werd al eerder
een dergelijke cursus georgani-
seerd die met goed resultaat
werd afgesloten. Deze tweede
cursus wordt gehouden in het
Princess Beach Hotel en wordt
officieel geopenddoor de gedepu-
teerde onder andere belast met
automatiserings- zaken, Lucille
Wout.

Binnen de eilandelijke over-
heid heeft de automatisering

van de diensten de afgelopen ja-
ren een snelle ontwikkelingdoorgemaakt en er staan nog
steeds veel projecten op stapel.
Hetbeleidvan hetBestuurs Col-
legebeoogt door middel van au-
tomatisering de diensten effi-
ciënter te doen functioneren en
de dienstverlening aan het pu-bliek te verbeteren. Dit kan op
korte termijn aanzienlijke kos-tenbesparingen opleveren, het-
geen mede het streven van het
huidige BC is in het kader van
een soberfinancieel beleid.

Gezien het complexekarakter
van de automatisering is om-,
her- enbij-scholingop ditterreinop alle niveaus echter onont-
beerlijk waarbij de firma IBMWorld Trading is ingeschakeld
voor de cursus op management-
niveau.

Café-restaurant-theater-dancing

Punda krijgt uniek
recreatie-centrum

WILLEMSTAD — Punda
krijgt er een belangrijke re-
creatie- mogelijkheidbij met
de opening van een "Enter-
tainment Center" op de hoek
van de Columbusstraat en de
Wolkstraat,bestaande uiteen
cafe/restaurant en een thea-
ter/dancing op de bovenver-dieping, en twee winkels en
een video- zaak beneden. De
totale investering is volgens
eigenaarMelforBergland300duizendgulden, waarvan 175
duizend met een Korpodeko-
leningen derest uiteigenver-
mogen gefinancierd werd.

Tijdens een persconferentie
maakte Bergland het project
waarmeehij eenjaar geledenbe-
gon,en datnu inde laatstefase is
belandbekend. De reden achterhetproject is volgens hemom een
bijdrage te leveren aan deecono-
mie en het toeristische product,
en het scheppen van werkgele-
genheid. Het project zal volgens
hem minstens28banen creëren,
waarvan 21 in het recreatie-
centrum boven en zeven in devi-
deo- center en winkels beneden.
Morgen om vijfuuropent het ca-
fe voor het publiek, en over twee
ofdriewekenzullenvolgens hem
ook hetrestaurant en detheater/
dancing klaar zijn, zodat het ge-
heel officieel kan worden geo-
pend. Bergland noemde zichzelf
een "sociale ondernemer", een
volgens hem geheel nieuw con-
cept waarbij hij genoegen neemt
met een laag winstpercentage
van 15procent, omeen goedeser-
vice tegen een redelijke prijs te
bieden voor een grote omzet.

De gedachteomietsdergelijks
in de stad te doenontstond in fe-
bruari 1986, en na gesprekken
met diverse toeristische instan-
ties werd hetplan voor een cafe/
restaurant/dancing/theater in-
gevuld. Bergland ging op zoek
naareen geschiktgebouw,enbe-
sloot in mci het oude Becher-
pand te huren, terwijl hij nog
geen antwoord had van deStichting Kleinbedrijven of deOntwikkelingsbank, die hij om
financiering had benaderd. Het
idee was volgens Bergland dat
hij debenedenverdieping zonder
al te veel moeite zou kunnen on-
derverhuren. Het duurde echter
tot augustus voor hij de eerste
ruimte had verhuurd, en tot ok-
tober voordat een winkel zich in
de tweede ruimte vestigde. De
derderuimte isbestemdvoor een
video- zaak, dieweer een nauwe
relatie krijgt met de entertain-
ment- center boven. De Ontwik-
kelings- bankvroegvolgens hem
teveel garanties, en de Stichting
Kleinbedrijven verwees hem
door naarKorpodeko omdat men
het project te groot achtte.

Daar kreeg Bergland ui-
teindelijk financiering voor zijn
project, bestaande uit een lening
van 175 duizendgulden, met een
aflossing over vijfjaar, waarvan
149 duizend voor de inventaris
en 28 duizend als crediet- facili-
teitbij debank.Bergland hadlof
voor Korpodeko, die hem de le-
ning verstrekte terwijl hij als
borg alleen zijn auto, andere be-
zittingenen zijnsalaris te bieden
had. "Dat doeteen bank nooit, en
Korpodeko bewijsthiermeehaar
recht van bestaan omeen stimu-lans tezijnvoor deherleving van
Punda en een verbetering van
het toeristisch product. Overi-
gens werd zijn project door Kor-
podeko nieterkend alseen puur
toeristisch project, waardoor hy
de normale 12 procent rente
moetbetalen inplaats van de 10
procent die voor toeristische-
projécten wordt gehanteerd.Dat
ligt volgens Bergland ook ge-
deeltelijk aan hetfeit dathijvan
geen van de instanties waar hij
mee sprak ooit een briefontving
waarin men steun betuigde aan
zijnproject in hetbelangvan het
toerisme.

Wel geldtvoor deaflossingeen
"grace period" van vier maan-
den, terwijl hij derest van de in-

vestering, dienaar zijnzeggen in
totaal 300 duizendgulden is, "op
eigen kracht" heeft gepleegd.
Bergland denkt de 182 duizend
guldendiehijvijfjaarterugmoet
betalen makkelijk te halen. Hij
gaatervan uit datzijnveelzijdig
project, met lage prijzen, een
goed product en diverse activi-
teiten veel mensen zal trekken.
Bergland zegt veel tegenwer-
king te hebben ondervonden, zo-
alsbijvoorbeeld van de synagoge
aan de overkant, die een be-
zwaarschrift indiendetegen zijn
vergunningaanvrage, omdat
men overlast vreesde van zijn
keuken enzijnmuziek, naast de-
candente toestanden omdat hij
toestemming voor vrouwelijk
personeel vroeg. Hij legde een
functionaris van Milieubeheer
echteruitdat ditgeenszins debe-
doedling was, en hij een nette
operatie wil waar ook gezinnen
en toeristen zich thuisvoelen.

Zelf gafhij wel medewerking
aan de synagoge, door zijn
werkzaamheden een dag op te
houden omdat er daar een mis
aan de gang was. Hij kreeg ui-
teindelijk zijn vergunning.
Bergland is docentin dienstvan
hetRK- schoolbestuur, dat eve-
neens een bezwaarschrift in-
diende omdat hij zich als direc-
teur van de eigenaars- maat-
schappij VE- Movie NV opgaf,
terwijl een dubbelefunctie bij de
wetverboden is. Het isechtereen
publiek geheim dat vele
ambtenaren er andere functies
op nahouden,en Bergland
vraagt zich af waarom-het
schoolbestuur hem nietbena-
derd heeft. Hij had zich immers
alleen als directeur opgegeven
om zijn investering te beharti-
gen, en was geenszins van plan
om daar te gaan werken. Het is
uiteindelijk opgelost door een
andere directeur aan te stellen,
aldus Bergland, die dit als een
formaliteit beschouwtomdat hij
toch eigenaar is.

Er ontstonden ook problemen
met de GGD, omdat hij in zijn
restaurant reeds klaargemaak-
te maaltijden wilde verkopen,
die slechts zouden worden ver-
warmd,waarvoor een B-vergun-
ningvoldoende was.De GGD eis-
te echter dat hij een keuken in-
stalleerde en het eten daar
klaarmaakte, hetgeen hem
7.000 guldenextra heeft gekost.
Omdat Korpodeko een vergun-
ning als garantie eiste kreeg hij
definanciering pasop 28 januari
rond, toen de gezaghebber in een
brief liet weten dat de vergun-
ningrond was als hij aan de ge-
stelde eisen voldeed. In het res-
taurant wordt lokaal eten ver-
kocht, waarbij dagelijkséén spe-
cialvan vijfgulden envier ande-
re schotels. Men zalkunnen kie-
zen uit drie verschillende por-
ties, van 1,2 of 3 ons, waarbij de
hoogste prijs volgens hem rond
detwaalf guldenwordt.

Het entertainment center zal
dagelijks geopend zijn van 10
uur 's morgens tot twee uur 's
ochtends door de week, en tot
vier uur 's ochtends in het wee-
keinde. Om dagelijks 16 uur te
kunnen draaien werkt men met
twee "shifts", zo zei hij. Zondag
opent men om twaalf uur. Tot
tien uur 's avonds worden er
constant films gedraaid in de
dancing/theater, diedaarna ver-
andert in een dancing met mu-
ziek. Als men lidwordtvan devi-
deo-centerbeneden, diefilms be-
zorgt in de stad,krijgt men diver-
se kortingen. De films en ook
TDS- programma's worden bo-
ven op een "groot scherm ver-
toond, dat automatisch in het
plafondverdwijnt, terwijl depro-
jectorzeer compact is en nauwe-
lijks opvalt aan hetplafond. Tij-
dens de "happy hour" zal tap-
bier in het restaurant- cafe een
gulden kosten. Het duurste
drankjekost vijf gulden, terwijl
ze in detheater- dancingeen gul-
denduurderzijn.

Men betaalt geen toegang tot

het theater, maar wel een cover
charge" van vijf gulden waar-
voor men een drankjekrijgt. Na
tien uur, als de theater een dan-
cing wordt is dat tien gulden.
Kinderen beneden de achttien
mogen na tien uur niet binnen
volgens Bergland, maar zondag
is voor huneen matinee, waarbij
men zowel filmskankijkenen la-
ter dansen. Het theater zal ook
voor andere activiteiten ge-
bruikt worden en heeft hiervoor
kleedkamers. Deze activiteiten
wordenruim van tevoren gep-
landen buitenopeen informatie-
bord bekendgemaakt. De dan-
cing heeft de modernste lichtef-
fecten en geluids- apparatuur,
dat ook bij films een speciaal ef-
fect geeft. "Dit is ietsunieksvoor
het eiland", aldusBergland, die
hiermeewilbewijzen dathet bes-
te ook hierkan worden geboden.
Behalve het electronische mate-
riaal heeft hij alles op de lokale
markt gekocht, en zijn meubels
zijn bijvoorbeeld doorKarnak en
De Maayergemaakt.

WILLEMSTAD-Tijdens een
geanimeerdereceptie inhetAvilaeach Hotel, kon men gistera-
v°nd kennis maken met mr drsLaauw, de nieuwe partner vanW advocaten-kantoor Zielinski« Halley. Op defoto vlnr: de he-ren mr Halley, Zielinski enaiaauw, zijn echtgenote me-Vrouw Blaauw en mr Verzijl dieeveneens verbonden is aan ditad-Xaten- kantoor.

AKKV houdt
landbouwdag

WILLEMSTAD — In verband
met haar tien- jarigbestaan als
organisatievan landbouwersor-
ganiseert de Agrarische Koope-
ratieve en Krediet- Vereniging
(AKKV) diverse dagen van de
landbouw.De eerste is zondag 1
februari,van 8uur's morgenstot
5 uur 's middags bij het AKKV-
kantoor aan de Seroe Loraweg.
Er worden diverse groenten,
sierplanten, bloemen, hang-pot-
ten, honing, siropen en
kunstmest verkocht. Daarnaast
is er een demonstratie in het ge-
bruik van een drip- systeem en
andere irrigatie- technieken, en
in het gebruik van kunstmest.
Dekeukenenbarzijngoed gesor-
teerd, alduseen AKKV- persbe-
richt.

Jaarverslag commissie
voorbereiding Curaçao

WILLEMSTAD —De Com-
misie van Voorbereiding van
de Cuiacaose eilandsraad
heeft in 1986 21 keer verga-
derd, waarbij 40 agendapun-
ten werdenbehandeld. Daar-
naast legde men zeven
werkbezoeken af.

Tot de agendapunten behoor-
den 11 eilandelijke ordeningen.
Behandeld werden drie wijzigin-
genin deWegenverkeers- veror-
dening, wijziging van de tekst
van de eilandsverordening tot
vaststelling van de eilandsve-
rordening tot Openbare orde en
Bescherming Gemeenschap
(AVP), de eilandelijke ordenin-
gen voor de begrotingen van
1986en 1987, deeilandelijkeor-
deningregelende opcenten, de
eilandelijke ordeningregelende
graafwerkzaamheden aan en op
deopenbare weg, deeilandelijke
ordening om wijziging te bren-
genin deeilandsverordening le-
ges,precario-rechten enretribu-
tiesCurasao 1981,en de eilande-
lijke ordening voor wijzigingen
in de vergunnings- verordening
en uitvoering van artikel 40
daarvan.

Daarnaast werden verzoeken
om erfpacht behandeld. Er-
fpachten voor sportieve en eco-
nomische doeleinden werden on-
der andere behandeld voor de
Stichting Sport- tereinen Brie-
vengat (SDK- terrein), de
Stichting Sportcomplex Klein
Sint Michiel voor deconstructie
van een sport- complex te Boca
San Michiel, hetSeaquariumen
Blok en Diaz. Verder werden di-
verse aankopen van terreinen
voor wegenbouw behandeld, en

deaankoop van enkeleterreinen
en percelen te Otrabanda, in het
kader van de stadsvernieuwing.
Ook was er een verkoop van.
grond en grondruil tussen de
regering en een particulier.

Men behandelde enkele pro-
jecten die niet op de begroting
stonden, en waarvoor dus goed-
keuring van de eilandsraad no-
digwas, zoalsdedecampagne te*»
bestrijdingvan de dengue- mug,
de constructie van een strand te
Seaquarium,derenovatievan de
gymastiek zaal van de Johan
Maurits- school, constuctie-
werkzaamheden bij het Peter
Stuyvesant College en de as-
faltering van enkele wegen. Er
werden informatie en oriënte-
rende vergaderingen gehouden
met onder andere de Vereniging
van handelaren, de directeur
van het Luchtvaart- departe-
ment inzake de luchtvaart- pro-
blematiek tussen deAntillen en
Aruba, de ALM- directeur inza-
ke de herstructurering van de
ALM en de Nederlandse parle-
mentariërs in januari 1986.

Er werden werkbezoeken ge-
bracht aan Kodela, de afdeling
Jeugdzorg, de sociale
werkplaats van de dienst Ar-
beidszorg te Hato, Santa
Martha, Isla NV, Seaquarium,
diverse hotels in het kader van
derenovatieen deSDK inhetka,-.,
der van de aanleg van Casalon.
Individuele leden van de com-
missie woondenook vergaderin-
gen bij van de commissie van
Staatkundige Structuur, de
financi„e commissie, de huis-
houdelijke commissie en open-
bare vergaderingen van de ei-
landsraad.

Stabilisatie-factor 0,4 cent

Benzine-prijs met
0,3 cent verlaagd

WILLEMSTAD —De prij-
zen van benzine, kerosine en
gasoliezijn met ingang van 23
januari wederom verlaagd.
AlhoewelMaraven deprijzen
met respectievelijk 0,7 cent,
0,9 cent en 1,4 cent verlaagde,
zalvoor deconsument slechts
een verlaging van 0,3 cent
wordendoorgevoerd.De ove-
rige 0,4 cent is gereserveerd
voor destabilisatie-factor.

In tegenstelling tot de verho-
gingenin deprijzenvan benzine,
kerosineen gasoliede laatstetijd
regelmatigwerden doorgevoerd,
is deze keer sprake van een ver-
laging.

De stabilisatie- factor, die op
21 januari0 cent bedroeg is met
dezereservering weer op0,4cent
per liter gekomen.

De pompprijzen voor deconsu-
ment zijn met ingang van 30 ja-
nuari alsvolgt geworden: op Cu-
racao kost debenzine van 92 oc-
taan (mix) nu 77,8 cent per liter,
debenzine met een octaangehal-
te van 97(super) kost 80,6 cent,
dekerosine kost 28,2 cent en dé
gasoliekost 28,6 cent.

Op Bonaire kost de benzine
van 92 octaan (mix) nu 75,8 cent,
debenzinevan 97octaa'
kost 78,6 cent, de kerosine kost
28,2 cent en de gasoliekost 28,6
cent.
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School-volleyball:

Filomena begint
met twee zeges
SANTA CRUZ — De nieuwe
school-volleyball- competitie— voor basis- en voortgezet
onderwys— is in deSporthal
van start gegaan meteen défi-
lé van de deelnemende scho-
len en de openings- service
door minister van Sportza-
ken, Watty Vos.

In deeerste wedstrijd,diehier-
na volgde, behaalde het Filome-
na College een 2-0 overwinning
op het HeiligHart College in de
meisjes- categorie. Filomena
won met de setstanden 15-5 en
15-10.

De tweede wedstrijd, in dejon-
gens- categorievoor het voortge-
zet onderwijs, leverde de tweede
winstvan de dagopvoor deFilo-
mena- ploegen wel metdezelfde
scorevan 2-0opColegioArubano
11. De setstanden waren 15-3 en
15-13voor Filomena.

De competitie wordt vanmor-
genop debaanvan hetAntonius
College met drie wedstrijden
voortgezet.

Bonbini festival weer
in carnavalssfeer

ORANJESTAD — De carna-
vals- stemming wordt ook aan-
staande dinsdag in het Bonbini
Festival voortgezet. Ditmaal
zullenoptreden: brassbandKids
of Fame, Tipico del Campo, de
dansgroepAruba Review en het
kah'i orgel Melodia di Antano.
Eveneens is ereen jump-up. Het
Bonbini Festival in Fort 'Zout-
man is van half zeven tot half
negen.

Onbeheerde
auto

PIEDRA PLAT — In de
buurt van de blokkenfabriek
te Piedra Plat trof de politie
om één uur in de ochtend een
onbeheerde personenauto
aan. Gezien het late uur ver-
trouwde depolitie een en an-
der nieten stelde in de buurt
een onderzoekin. De auto was
niet op sloten uit depapieren
bleek dat de wagen aan een
zekere T. toebehoorde. Deze
verklaardebij het bezoekvan
de politie datzoonlief met de
auto weg was en dat hij een
vriendinnetje had in debuurt
van de blokkenfabriek. Hij
zette daargewoonlijkzijn au-
to neer, omdat de vader van
zijn vriendinnetje niet wilde
hebben, dat de auto voor zijn
woning werd geparkeerd.

OCA-programma
begint met paardenshow

morgenmiddag
ORANJESTAD—De Paar-

densport- vereniging,
«Organisacion Caballista
Arubano » (OCA), heeft zijn
programma voor het eerste
halfjaarbekendgemaakt.

De eerste activiteit is morgen-
middag vanaf twaalf uur in
Rancho Don Manolo, te Papaya
30. Dit is een paardenshow,
waarbij het publiek gratis toe-
gangheeft.

Op 2maart—carnavalsmaan-
dag— wordt de traditionele ge-
kostumeerde rit gehouden. Op
17 maart wordt in de avonduren
voor het eerst een behendig-
heids- wedstrijd gehouden.

De open Arubaanse kampi-
oenschappen worden ditjaarop5
april georganiseerd, waarna op
29 april een Arubaanse delega-
tie aanwezigzal zijn op deinter-
nationale wedstrijden op Cu-
racao.

Op 28 juniworden detraditio-
nelePaso Fino- kampioenschap-
pen gehouden.

AMIGOE
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INTERBANK ARUBA N.V. 1
TA ANUNCIA CU EFECT I VO DIALUNA, 26 Dl JANUARI

1987 NOS LO POR ACEPTA CUALKIER SUMA PA HABR I

UN CUENTA CORRIENTE OF CUENTA Dl SPAAR, VA CU

NOS NO TIN E RESTRICCION MAS CU TABATA EXISTI

FOR Dl DIA Dl NOS APERTURA.

|^" TEKOOP I
WONING I

aan de Lacleboulevard 4
I Momenteel in gebruikalskantoorruimte. Bebouw- I
I de oppervlakte ruim 250m2. Gelegen op eigen- I
I domsgrond. Prijs n.o.t.k. I
N. Tel.: overdag 24050-'savonds 47566. /

Pabien
bij de officiële opening van de

CLINICA PA SALUBRIDAD
MENTAL (PAAZ)

gelegennabij het dr. Horacio Oduber Hospitaal.
Wij verzorgden deLOODGIETERS WERKZAAM-
HEDEN voor dezekliniek.

Proficiat
bij de officiële opening van

" Clinics D 3
Salubridad Mental" (PAAZ)

ujaardoor wij denodige materialen leverden.

Tëfo
B.J. Arends & Sons Inc.

# Oranjestad - San Nicolas #

f'
Pabien

bij de officiële ingebruikname ■Oan

" Clinica pa
Salubridad Mental"

(PAAZ)
Wij verzorgden het kantoormeubilair
en de schoolborden.

|T Cempro-Technica n.-v.

T
#_*_:«n^HHH___________a__H___HaaaHaaKar^

ORANJESTAD—Morgenochtend om tien uur is deofficiële opening van dePsychiatrische afdeling
AlgemeenZiekenhuis(*Clinica pa Salubridad Mental-), afgekortook welPAAZ genoemd.Op defoto:
netgebouw, datna twee jaarleeggestaan te hebben, nu eindelijk ingebruikkan worden genomen.

In de haven van Oranjestad heerste gisteren de nodige drukte bij de aankomst
van niet minder dan 81 Toyota's die doorZUNOCAFREEZONE werden be-
steld voor doorvoernaar Colombia. (Adv.)

Pabien
bij de officiële ingebruikname van

" Clinica pa
Salubridad Mental" (PAAZ)

Wij verzorgden met genoegen de air-
co's hiervoor.

BEORIJF ARUBA

*'Proficiat
met de officiële opening \>an

a Clinics ds
Salubridad Mental" (PAAZ)

Wij verzorgden met genoegen het
meubilair en equipment.

: _ai

" FTdTTCTTI :

biedt gelukwensen
bij de officiële ingebruiknemingen de

"Clinica pa
Salubridad Mental"

(PAAZ)
vJaantoor

de dakbedekkingVerzorgde.

Pabien
bij de officiële ingebruikneming van de

Psychiatrische afdeling
Algemeen ziekenhuis

(PAAZ)

De bouw geschiedde door ons.

BOUWMAATSCHAPPIJ

bma ARUBA

' I - -gg

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

fl/UlWsM&i7%acfa Voor iets bijzonders om
hotel and casino eens gezellig te gaan dine-

rmNiirrrnnts: ren, serveren wij
DAMIAN Redsnapper, Fillet Mig-ac"mZed byT>e Si?bStCr' °» "The
"THIRDDYNASTY", »K>ne .

our houseband
Dinnerahow in the Rembrandt Room at Maak er een fPP«ït van in9.00 p.m. (closed on Wednesday) and In the MMIIBeen 'e**s»l V<"M 111
Galactlca Nightclub at 11.00p.m.

H^HourJ^TjOO^OO^m PAPIAMENTO
OPEN: 11.00a.m.-11.00p.m. DITCTAirDAMTMusic: weekly by"The Miller Band" KL3 I AUK/VIM 1

w^x^bv%£mX£'B~«- Wilhelminastraat 7- Telefoon 24544
from 4.00- 8.00p.m.

Americana Aruba LSt'S...Hotel & Casino -_^, -_^
Presents: J

JULIE GRANT
and in the barbeaue arillCRISTAL VISION van

Two Shows nightly fN r*\ /*~)
(except Mondays) \ iStellaris Supper Club '^Cff_k»

Showtime: Midnight 12.00 N|i Geopend:Sg&^L 19X)0-2ÏP00 uur

Een,an,as,sche ARUBA
BLOODY MARY ISLAND BRUNCH

Elke zondag in LE SALONRESTAURANT van 9.30 a.m. - 2.00 p.m.
Uitgebreid assortimentvan gerechten
Romantische muziekvan TOMMYft FRANCIS
$10.00 pervolwassene;$6.00 perkind tot 12jaarplus service charge'COMEBRUNCH WITHUSr

HBiiinlevering van dezeadvertentie
10%korting op de Brunchvoor 2 personen.

BOULEVARD THEATRE
I II

TODAY TODAY
8:15 P.M. 5 P-m-

Bf >t^
i* ' * -i Bfc «t mk^km ____■ Bbl.

ACTION 14yrs. YOUNG WARRIORS

Boulevard
Boulevard

TODAY
at 12:00 p.m.

1 SUNDAY
at 6:00 p.m.

MUPPET
DO*** MOVIE

YSUS
DOS MARIDOS

SEX-MOVIE 18yrs. | ALL AGES ]
f\M»,«. IH

ONE MAN'S EYES_ fc^^T"LUIVC " 111 ANOTHER MAWSHAMK...^ jg
TODAY the strangest gunW ■ «£- fIPNk

at 8:30 & 12:00 p.m. GREATEST^ j* * %-f
SUNDAY at 9:00 p.m. WESTERNER ±m2*mZs4Ê
HH WESTERN 14yrs. I^Br^&EBfE FOR UN '* »

klffK. GUN ALIVE! |J||W»
1 ■ ■
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AFGELOPEN TWEE MAANDEN is er in het Curapaosch Mu-seum een tentoonstelling van deuitCuraQao afkomstige, maaral sinds 20 jaarin Nederland wonendekunstenaar Sam Para-birsingh. Daar Parabirsingh een zeer eigen stijl van etsen enschilderen heeft, is hij niet alleen in Nederland, maar ook verdaarbuiten bekend. Op zijn vele reizen over de gehelewerelddoet Sam Parabirsingh zijn inspiratie op. Hij haalt veel motie-ven uit dekunst van deoude culturen en men treft naast dezeoudemotievenook heelvaak hetmotiefvan de liefdeaan. Overhoe en wat van zijn kunst, over Parabirsingh's gedachten ten
aanzien van mens en maatschappij volgt hier een vraagge-
sprek.

allemaalerg ismeegevallen.Het
gaat erom watjeverwacht. Mijn
verwachtingen waren niet zo
hoogen daarom valt het me erg
mee".

Hoe denkt u datEuropese schil-
ders uw werk bekijken?

"Met zeer groot onbegrip, om-
dat ikaltijdhetbeeldtrouw blijf.
Ik ga niet zo ver, dat ik alleen
maar kies voor het vlak. Ik zal
het beeld toch moeten gebrui-
ken, omdat het een communica-
tie- middel is hoe dan ook, het
laatjeditervaren.Als jedandoet
wat Mondriaan gedaan heeft,
dankom ik ineen situatiewaar-
in ik me afvraag: bestaater nog
communicatie? Zon schilderij
laat zoveel open naar de
toeschouwer toe... Ik vind hetbest, maar ik kies dan toch voor
die oude culturen en automa-
tisch zit je dan vast in een soort
beeldtaal. Die beeldtaal van die
oude culturen probeer ik dan te
formuleren naar mijn eigen
beeldtaal. Het interesseert mij
niet als ik in Egypte ben wat er
staat in hun schriftuur. Ik kan
alleenmaar zien dat ik het mooi
vind. Ik maak dan ietswat er op
lijkt, maar als schrift van de
mens,als tekens. Die oude oerte-
kens transformeer ik naar het
nu".

Inderdaad tijdens de feestda-gen is de ham belangrijker dan
dekunst. De afspraak voor deze
expositie wasechter alvorig jaar
gemaakt. Ze zeiden mij dat ik in
deze maandenkon exposeren en
dat heb ik dan maar gedaan. Je
kunt dan ook niet zo vreselijk
veel van een tentoonstelling in T

deze maanden verwachten.
Maar ik moet zeggen dat het me

Waarom exposeert vin demaan-
dendecemberen januari.Ditzijn
toch over het algemeen maan-den, die in het teken staan van
verschillende feesten, waar
mensen mijns inziens eerdergeld aan besteden dan aan dekunst.

waarom dat was. Was het een
soort rangorde. Nee, het bleek
dat ze allemaal iets anders ge-
loofden, ze hadden een andere
leer. Ze hebbeneen anderevisie
verkondigd, die moesten ze dan
op een gegeven moment gaan
verdedigen. Nou als dat goed
ging, dan mochten ze gaan ver-
kondigen. Echter ze werden niet
het klooster uitgezet. Ze deden
gewoon die dingen die ze mee
wilden doen met het klooster,
eten drinken enz. Ze gingen
overdag hun mening aan het
volk verkondigen en 's avonds
kwamen ze terug in het klooster
en niemand was boos. Daar heb
ik ook geleerd hoe deBoeddhist
tegenover het Christendom
stond.Zij steldenvragen aan het
Christendom over zaken waar
we al helemaal niet meer bij
stilstaan:Waarom moest er wa-
ter in wijn veranderd worden?
Water is tochzo belangrijkom in
leven te blijven. Ze zeiden trou-
wens over Jezus dat ze het
vreemd vonden, dat deze man
hetvoorbeeld van deChristenen
was. Hij heeft nooit gewerkt, hoe
kan zon man inspirerend wer-
ken op anderen".

"Ik hebeen samenstellingwil-
lenmaken van mijn werken van
de afgelopen jaren: dus niet zo-
zeer een beeld van mijn huidige
werk. Natuurlijk heb ik op de
tentoonstelling ook mijn
nieuwstewerkengepresenteerd.
Jekunt inderdaad aan hetwerk
wat er hangt, zien datmijnwerk
als zodanig geëvalueerd is. Om
daar een beetje inzicht in te ge-
ven, heb ik bijvoorbeeld ook een
ouderschilderij van mij, De drie
gratieeën, meegenomen".

Kan men op de tentoonstelling
een evolutie in uw werk ont-
dekken?

Jezusheeft toch ook erginspire-
rend gewerktopkunstenaars.

"Ik zeg u alleen maar wat zij
denken.Waarhetom ging, isdat
ik wildezeggen dat deBoeddhist
zo verdraagzaam is. Het zijn
mensen die absoluut geen ge-
bruik maken van geweld.Als je
nukijkt inhetWesten, danzie je
datdaarnog altijdeen hoge mate
van egoïsme is, dit ondanks het
feit dat het Christendom er zo
lang is. Toch maakt ik gebruik
van religieuze elementen omdat
ik denkdat degodsdienstvoor de
mensen belangrijk is. Men pro-
beertrondom de kerk wanhopig
een sfeer van "heiligheid" hoog
te houden. Maar in Nederland
hebben we «Popie-Jopie» gehad
en dat mocht natuurlijk niet. Ik
vond dat hierdoor de paus tot
mens werd. Hij was een trim-
mende, vragen stellende paus
waar kinderen om konden la-
chen. Maar ja,datmochtniet".

Ik vind een thema in uw werk
vaak terug namelijk: de liefde.
Op welke manier wilt u deliefde
naar de mensen toebrengen?

"Als kunstenaar heb je twee
keuzes. Jekunt inspelen op het
geweld,dat er in dewereld is of je
kunt, omdater zoveel geweld is
in de wereld, de anderekant be-
lichten. Alswe nietmeerinstaat
zijn om van elkaar te houden...
Mijn boodschap, die van de lief-
c?i, is net zo oudals demensheid
is. Toch als jeom je heen kijkt,
dan zie je dat landen volkeren
trachten te onderdrukken. Ter-
rorisme, noem maar op. Echter
niet alleeninhet groot,ookin het
klein. Gezinnen vallen uit el-
kaar. Je ziet hoe een man en
vrouw elkaar terroriseren. Als
ik dit allemaal op een rijtje zet,
danvind ik dat gewooneen aan-
klacht tegen demensheid datze
na twintig eeuwen beschaving,
Westerse beschaving, nogniet in
staatzijnom invrede te leven.Ik
vraag me echtaf of het mensen-
ras zo stom is".

Een aantal van uw schilderijen
koppelen het element liefde met
deze oertekens, deze tekens van
de mens

"Ja, hetzijnvooral debrieven.
Een brief behoor jeniet te lezen.
Je behoort niet te weten wat er
staat, dat is een gegeven. Het
wordt nog moeilijker want het
zijn liefdes- brieven. Dit soort
brieven is zeer persoonlijk. Ge-
richt van de schrijver aan de ge-
schrevene. Dus deze taal is ei-
genlijknietgeschiktvoor een an-
der. Je mag deze brieftoevallig,
daar komt het in feite op neer,
meemaken.Op deetsen ziejeeen
man en eenvrouw en daartussen
het schrift datonleesbaaris. Dit
symboliseert ook het onbegrip
dat er tussen man en vrouw in
een liefdes- relatie is. Elkaar
nietmeer begrijpen dooreenbal-
last van woorden, van tekens,
van gebaren... de bekenderela-
tie- problematiek komt hieraan
de orde. Zestaanvan elkaarafen
er zit een onleesbare barrière
tussen. Maar vergeet niet het
zijn liefdes- brieven. Er spelen
twee spannings-velden duide-
lijk in mee. Aan deene kant de
barrière en aan de andere kant
deoverbrugging".

Het thema godsdienstkomtzeer
regelmatig in uw werk terug.
Hoe ziet u de godsdienst van de
oude culturen en de godsdienst
van vandaag de dag?

"Godsdienst is de grootste el-lende die demensheidheeft kun-
nen overkomen.De ergste oorlo-
gen, die de mensheid gevoerd
heeft, zijn godsdienst- oorlogen
geweest. De godsdiensten laten
meer ellende achter dan ze goed
doen. Bovendien geloven alle
godsdienstendatze degoedezijn.
Behalve dekatholieke kerk, die
maakt het nog erger door te
beweren datze deenige ware is".

"Op Curagao heb jenatuurlijk
minder aanbodvan kunst danin
Nederland, omdat daar meer
mensen wonen. In Nederland
loopt niet iedereennaar een ten-
toonstellingtoe, maaromdat het
meer mensen zijn,komen er qua
aantal toch meer mensen naar
een tentoonstelling dan hier op
Curagao. Een grootvoordeel van
zon klein eiland is dat het ge-
makkelijkerzou moeten zijnom
alle mensen te bereiken en dan
wel op een zodanige manier dat
ze geïnteresseerd ervoor raken.
Wat dat betreft wordt hier erg
weinig gedaan. Eigenlijk een
kans die men laat liggen.Vande
anderekant is hetwel zo datmen
hier op de tv een programma
heeft dat zeer regelmatig iets
over carnaval vertelt, terwijl ik
hierzelden een kunst- program-
maop detelevisiezie. Ikvind dat
er eigenlijk elkeweekeen speci-
aalprogramma over kunst moet
komen, maar ja".

Een heelanderthema. Hoezietu
de plaats van de kunst op Cu-
ragao?

"De oude culturen haddenna-
tuurlijk ook geweld. Toch zie je
dathet hele leven van zon stam
in het teken staat van een
boodschap. En dat is niet de
boodschap van hetgeweld. Het is
de boodschap van het ware
waarderen van man en vrouw
ten aanzien van een God of go-
dendom. Dit heeft een bijzonder
grote menswaardigheid en dat
typeert die oude culturen. Ik
vraag me als niet West-
Europeaan afofde Europese cul-
tuur wel zo menswaardig is. Het
iswel typisch dat ik in die20 jaar
dat ik in Europa woon, in Neder-
land, het buiten Europa moet
gaanzoeken omdat ik het in Eu-
ropa niet kan vinden".
En de Europese schilders?

'Ten aanzien van deEuropese
schilders heb ik zoiets van: ze
doenmaarwatze willen: denieu-
we stromingen, deterugval naar
een nieuwsoortrealisme. Ik vind
het daarniet in, ik vindhet leeg,
maar misschien hebben ze wel
gelijkdat ze vies envuil staan te
smeren. Zo uitenze hun onvrede
over de maatschappij en dat is
hun goed recht. Ik vind echter
voor mezelf datik deanderekant
van de medaille, de liefde, mag
latenzien".

Is dit dereden datu teruggrijpt
naar motieven, die we in oude,
voor-Westerse culturen tegen-
komen?

Hoe ziet u de behouding tussen
kunst en maatschappij?

"Een kunstenaar probeert al-
tijd te kijken naar wat anderen
nietzo snel zien. Hij probeert de
mensen ergens opte attenderen;
iets voor hun toekomst. Hij kan
mensen waarschuwen voor iets,
maar hij kan mensen ook iets
van de schoonheid waaraan ze
voorbij lopen laten zien. Eigen-
lijk is dit aleen reden om te zeg-
gen dat een kunstenaar op een
bepaalde maniertegen de maat-

( vervolg op pag.B i

"Ja, dat is wel zo, maar jeziet
dat er op dit moment grote pro-
blemen zijn met dekerk van Ro-
me. De Filipijnen, Noord-
Amerika. De Zuidamerikaanse
kerk gaat haareigengangenRo-
me weet niet hoe ze die weer in
het gareel moeten krijgen. Aan
datsoort godsdienst hebik niets.
Ik denkdatals ik een goddienst
aan zou gaan hangen ik
Boeddhist zou worden. De
Boeddhist heb ik ervaren als de
meeste liberale mens, die er be-
staat. Ik ben in Nepal in een
Boeddhistisch klooster geweest
en wat zie je. De een heeft rood
aan, de ander oranje, weer een
ander wat paarsig. Ik vroeg aan
een Boeddhistische monnik

Dit was hetgeval,nu zijn deme-
ningen toch enigszins genuan-
ceerder?

*m
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” Ik zou Boeddhist worden”

Sam Parabirsingh
over zijn
kunst, geloof
en cultuur

...illustratie uit het boek
« GeliefdenGraven- overhetwerk
van SamParabirsingh...



't Hart van Suriname
klopt voorBrunswijk

vrrolg fan pag.A

schappij aankijkt. Kijk, een
kunstenaar is iemand die niet
volgens de regeltjes kan leven.
Dit istrouwens ookhet grotever-
schil tussen deandere mensen en
de kunstenaar. Een kunstenaar
kijkt op een andere manier en
houdt zich ook niet aan dere-
geltjes. In dezezin zou jekunnen
zeggen dat dekunstenaar maat-
schappij-kritisch is".

En als we nu kijken naar de fi-
nanciëlekanten van het kunste-
naarzijn?

"Jekunt hetfinanciële nietlos
zien van al het andere. Als
kunstenaar ben je verbonden
met jewerk. Jestaatmet jeets of
schilderijop en gaat er mee naar
bed. Je probeert iets nieuws te
maken, iets te creëren. Je hebt
altijdhetzelfde stuk linnen waar
je op moet werken en dezelfde

.. .illustratie uit het boek
«GeliefdenGraven- overhetwerk
van SamParabirsingh...

kleuren. Toch moetje iets
nieuws proberen te maken en
aangezien je niet tien keer het-
zelfde kunt maken, moet jetien
keer dat probleem oplossen. Zo
ben je als kunstenaar bezig. Je
gaat soms door van 's ochtends
vroeg tot 's avondslaat.Er is nie-
mand die jecontroleert en een
cao voor kunstenaars zal er ook
nooit komen. In het maken van
ietsgaat onnoemlijkveel tijdzit-
ten, als jedaarnaar gaatkijken,
dan worden kunstenaars altijd
onderbetaald. In zoverre zou je
kunnen zeggen dat de emotione-
le kant van het makenvan een
schilderij nooit zijn geld
opbrengt.Kijk, ik wil wel in het
geldzwemmen,niet om mealler-
lei luxe te kunnen permitteren,
maar om verder mijn werk te

kunnen uitdiepen. Ik zou graal?
in brons willen gieten, maar ik
kan het gewoon niet betalen".
En de andere kunstenaars hoB
financiële positie?

"Er komen steeds mee'
kunstenaars, dieinhun eigen 1*"
vensbehoefte kunnen voorziet
Echt rijk worden er natuurlij*
maareen paar: Picasso, Willink'
Vroegerhadjenatuurlijk ookOJ'
ke schilders en jehad echte at'
moedzaaiers. Het verschil to*"
sen de echt rijke en de arffle
kunstenaar is niet meer *"groot".

Hoe denkt u over kunstenaars"
opleidingen de zogenaamd
kunstacademies?

"Je volgt daar een studie»
maarals jeervan afbent, moetJe
zo vlug mogelijk afleren watf
aangeleerd is en een eigen sty'
zien te ontwikkelen. Kijk a\*>f
een goede professor hebt, da"
leer je van hem heel veel b**
langrijketechnische zaken. W*'
kan ik met kleuren doen, *8'
met bepaalde combinaties. W**
kan wel en wat kan niet in e«Jcompositie enz. Als jenu van^
kunstacademie af bent, da"
schilderjein de stijlvan jelera**
en dat ziet iedereen natuurlijk
direct. Zaak is om zo snel mog*
lijk een eigen stijl te ontwikkf
len.Datkomt nietzomaar uit*
lucht vallen, maar krijg je doOf
hard werken. 99% Transpiraü*
en 1%inspiratie. De inspiratie**
er veelal wel. Dit is natuurlijk
ook het moment dat vele jong?
kunstenaars afhaken, die g^0
mogelijkheid zien om een eig6"
stijl te ontwikkelen".
Terafsluitingwil u nogietsovtf
uw verblijf hier op Curac* 0
zeggen?

"Ik leer hier op Curagao elke
dag. Ik ziehieroveralschitter* 11'
dekleuren, dieinprachtige co*'
binaties staan. Ik pak' ochtend
deauto entrek denatuur in. C"-
ragao blijft inspireren".

RONSKOMOROWSK 1

DRIENEDERLANDSE JOURNALISTEN—HeIenGorter van
hetANP, Janvan Lenteren van NCRV-radio en de verslagge-
verRob Ruggenberg — drongen vlak voor Kerstmis '86 door
tot in het hart van Suriname.

Deze spectaculaire reis was, achteraf, zeer tegen de zin van
deSurinaamse autoriteiten, diereageerden met het in beslag
nemen van notitieblocs, brieven, foto- en geluidsmateriaal.
Het lukte onze verslaggever niettemin zijn belangrijkste aan-
tekeningen en éénfotorolletje mee Suriname uitte smokkelen.

Hetdoelvan dereis naarhetcentralebinnenland was omzelf
te spreken met de boslandbevolking. De autoriteiten in Para-
mariboworden nietmoe tebezweren datdeopstandvan Ron-
nie Brunswijk zich beperkt tot een klein deel van Oost-
Suriname. De rest van het land zou rustig zijn, trouw aan Bou-
terse en ondercontrolevan de overheid.

De werkelijkheid bleekanders. Héél anders.

...temidden van de stroom- ver-
snellingen in de Suriname- ri-

Vlak naParanam een wegaf-
zetting. Soldaten met geweren.
Dit wordt een moeilijk moment.
Een soldaat komt het busje in.
Kijkt meteen strak gezichtrond,
ziet ons, blanken. Hij zegt niets
en stapt weer uit. We mogen
doorrijden. In het busje wordt
gegrijnsd. De soldaatwas een
bosneger.

NOODTOESTAND
"Alleen in hetoosten is heton-

rustig. De bosnegers in derest
van Suriname staan achterBou-
terse", haddendeautoriteitenin
Paramaribo gezegd. "Ook gran-
man Aboikoni moet niets van
Brunswijk hebben". Maar hoe
weten we dat dit waar is? Het
grootste deel van Suriname is —doorhet uitroepen van de nood-
toestand—al tijdenlangafgeslo-
ten van Paramaribo. Daarom
zijn we eerder deze week uit Pa-
ramaribo vertrokken, heelvroeg
in de ochtend, niet opvallend,
een beetje weggestopt in een ge-
huurd busje vol bosnegers. Op
weg naar Pokigron, 200km ver-
der, inhetoerwoud, daarwaar de
weg ophoudt en je alleen nog
maar over derivierverderkunt.

TOMATENSOEP
De weg is vuurrood, verhard

...het ritueel bij granman Ab°v
koni. Een bosneger- kapit* 1.
plengt rum op de grond, offfvoor tezorgen datdeNederland
journalistenveilig terugkeren 'Paramaribo...

nacht deel ik een tweepersoon*
bed met de jungle- command
bootsman. Samen met eenêj,
spierd, zwart lichaam onder c*
dunlaken.De jungle-comma*..
slaapt onmiddellijk in; ik ',e
uren wakker, piekerend over
wanhoops- brief van een d°
verderop, die ons enkele ur
eerder per boot is bezorgd: . j

"..Niemand heeft meer êe\\
waardoor er vele kinderen I*l
hebbenvan honger... er zijng^<
medicijnenmeer... momentee1 <het militaire gezagvan plan ° tdorp Kambaloewa aan
vallen..."

in de ogen

achter Brunswijk. Wij zijn tegen
Bouterse. Wij zijn voor Ronnie,
vóór de koningin en vóór Neder-
land". Alle kapiteins en basja's
applaudiseren luid.

De bosnegers van Suriname
zullen niet deelnemen aan de
door Bouterse aangekondigde
verkiezingen, zegt de granman
verder. Opnieuw applaus. "Al-
leen als Ronnie verkiezingen
wil, doen we het". Maar, werp ik
tegen, als u er zoover denkt, wat
doet dat staatsie-portret van
Bouterse daar dan. Er valt een
diepe stilte. ledereen houdt de
adem in. Dan, op een wenk van
de granman, staat een kapitein
op, loopt naar de wand en rukt
hetportret van demuur.Erbarst
een grootapplaus los. De symbo-
lische waarde van deze daad is
enorm.

De granman fluistert tegen
zijn oudstekapitein. Deze zegt
plechtig: "Degranman deeltme-
de dat een foto van Bouterse
niets meer is daneen stukje pa-
pier, dathij zal gebruikenals hij
naar de wc gaat".Sommige kapi-
teins indekamer hebben tranen

Aankomst in Asidonhopo. We
moeten wachten. Alle kapiteins
enbasja'sworden opgeroepenom
bij dezekroetoe aanwezig tezijn.
Dan worden we eenruime, lichte
kamer ingeleid. Granman Aboi-
koni ziet er slechtuit. De aderen
staan afgetekend op het hoofd.
De ogen vallen steeds dicht. Hij
heeft heel dikke voeten. Als hij
het fototoestel ziet, zet hij een
hoed op.

Als de hoogbejaarde granman
straks sterft,zijnBelfon en diens
broer Tando de belangrijkste
kandidaten voor de opvolging,
zegthij. "En ik denk datdegran-
man dit gevecht met Bouterse
niet zal overleven".

Brunswijk opstand begon, zeven
maanden geleden, heeft hij hier
geen blanke gezien.

gina. hl\(Uit het Nieuwsblad van "Zuiden)

rust- jiJ
Een dag later, bij het ven1

naar Nederland, worden de j°„
nalisten op hetvliegveld Zao^rij uit derij gehaald. Intimi»* j.
en bedreiging met pistool- *|
trailleurs. Militaire politie g9^
met de stofkam door bagaf?^
kleding. Geluidsbanden w°-eirgevonden,notitieblocs, een t'j
tal fotorollen. Het meeste #°Z-
inbeslaggenomen.Meteen &\
jeweet ik éénfotorolletje te **j,.
den.Die foto's staan op dezer

VERNEDEREND
De volgende dag varen we ,

rug naar Pokigron. Alles gfj,
goed. Het gehuurde busje &L
veert. Bij dewegafzettingbij,^
ranam worden allepassagl^,
doorzes soldatennaar buiten »^jaagd. Het is een vernederen .
vertoning. Met geweren op %
gericht, wordt de bagage
zocht.Hetlijkteen wonder:#' i
ten de drie verslaggevers &

GEVAREN
Er zijn veel gevaren te

duchten. De granman wil dat
Brunswijk hem beschermttegen
de gevolgen van zijn uitspraak
én tegen het vliegtuigdat iedere
daghoog in de lucht tezien en te
horen is. En de journalisten lo-
penookrisico's, ophunterugreis
naar de stad. Er komt opnieuw
een ritueel. De granman plengt
rum op de grond en drinkt een
slokje. Een kapitein herhaalde
dehandeling. Allen drinkenvan
derum. Wij hoeven niets meer te
vrezen, zegt de granman. Wij
zullen veilig in Paramaribo ar-
riveren.

Op de lange terugweg slapen
wij opnieuw in Botopasi. Die

VOORRONNIE
We spreken weer via een tolk,

een basja en de oudstekapitein,
die naast de granman zit. Voor
het antwoord op onze vraag is
geen nader beraad nodig, zegt de
granman. Het antwoord luidt:
"De granman en hetvolk van de
gehele Suriname- rivier staan

GADDAFI-LAND
Een kwartier later verandert

destemmingin debus opeensop-
zienbarend.Een bosneger steekt
een gebalde vuist op. Hij lacht.
"Gaddafi- land", zegt hij. "Hier
durft geen soldaat meer te ko-
men. Dit is bevrijd gebied. Zelfs
depolitie is verdwenen".

Gaddafi is een bijnaam van
Ronnie Brunswijk, ooit opge-
daan toen hij nog lijfwacht van
Bouterse was en in West-
Suriname "klusjes" voor de le-
gerleider opknapte. Sommigen

De commandant van het
jungle-commando volgthem na.
Nuzijn wijaan debeurt. De twee
mannelijke verslaggevers knie-
lenom debeurt. Zij zeggendater
in dit land, dat zij kennen als
vriendelijk en gastvrij, nu veel
leed is. En datzij hopen op vrede
en gerechtigheid.Zij drinken.De
smaak is zurig bitter. De derde
verslaggever is een vrouw. Ook
zij moet aan het ritueel deelne-
men. Dat is heel bijzonder, want
in deze cultuurwordenvrouwen
bij een dergelijke ceremonie al-
tijd geweerd.

De jungle- commando's
applaudiseren zachtjes. We zijn
als het ware ingelijfd bij
Brunswijk. Wemogen op hunbe-
scherming rekenen. De com-
mandant spreekt ons toe. "Bou-
terse heeft nog geen kwart van
het land in handen. Van Para-
maribo tot Brownsberg is van
hem.Alles ten zuiden daarvanis
vanRonnie. Over dehelebreedte
van Suriname". Voor zover we

De korte gedrongen bosneger
in de korjaal draaitzich om en
zegt: "Dit is een heel bijzondere
dag voor ons. Het is de eerste
keer in zeven maanden dat hier
weer blankenkomen". Hij is een
beetje ontroerd. "Nederlanders,
vrienden, help ons uit onze iso-
latie".

HijheetBelfon Aboikoni enhij
is deneef van granmanAboiko-
ni, denu al legendarischeopper-
hoofdman van de bosnegerstam
derSaramaccaners, diedejungle
in het hart van Suriname bewo-
nen. De granman is bijna negen-
tig jaar en ernstig ziek. Belfon
Aboikoni is zojuist in onze kor-
jaal gestapt om ons bij hem te
brengen.

Het water van de Suriname-
rivier is woelig, het oerwoud om
ons heen beneemt de adem door
schoonheid, dezonbrandt.Reeds
twee dagenzijnwijonderwegom
Asidonhopo tebereiken, ook wel
granmankondre genaamd, het
dorp van de granman. In onze
korjaalzitten gewapendejungle-
commando's, bosnegers, man-
nenvan degroep-Brunswijk, die
elke bocht en elkeondiepte van
dezeoerwoudrivierkennen.

Overal liggen onstuimige
stroom- versnellingen, die ui-
terstestuurmans- kunst vergen.
Éénmaal komt de korjaal mid-
denin hetkolkende watervast te
zittenopderotsen en dreigtomte
slaan. Jungle- commando's
springener uit,wordenbijnaom-
gesleurd door de sterke stroom,
maarweten de korjaal toch weer
vlotte trekken. Hoe zijn we hier
toch terecht gekomen?

metbauxiet- afval; deregenplas-
sen lijken gevuld met tomaten-
soep. We passeren enkele india-
nen- nederzettingen en dan
wordt hetstil.Bosneger- dorpen.
Leeg. Verlaten. Geen mens te
zien. Spookachtige stilte. Een
met dynamiet opgeblazen auto
langs deweg. Kogelgaten in een
achtergeblevenvrachtwagentje.
Een uitgebrande houtzagerij.
Geen wonder dat Paramaribo
zegt dathet "rustig" is: iedereen
is hiergevlucht.

Er staat een autobus half in
een greppel langs de weg. Alle
ramen er uit.De bus isdoorboord
met kogelgaten. Waar zijn de
passagiers, wat is hier gebeurd?
Werijden doorBrownsweg. Hier
heeft het leger nog een klein
kampement, dat soms door het
jungle-commando wordt aange-
vallen. Enkele dagen geleden
stierf een 77-jarige man, toen
een kogel door een kier van zijn
houten hutjevloog en hemtaak-
te.Brownsweg voorbij, geen sol-
daat gezien.

dat hebben kunnen zien en
controleren, spreekt hij de waar-
heid.

We vertrekken, we moeten
verder. Een onwerkelijke sfeer.
De obiaman omarmt ons. Voor
we in de korjaal stappen, zingen
de jungle-commando's ons toe.
Een lied met vreemde woorden,
dat eindigt met amen. Zelfs ons
bootsman — die ook een jungle-
commando blijkt te zijn— is on-
der de indruk.

Het wordt donker, de avond
valt hier snel. Varen tussen de
rotsen en stroom- versnellingen
wordt te gevaarlijk. Een bosne-
ger- dorpje: Botopasi, "waar de
boten passeren". We gaan aan
land. Opschudding in het dorp.
De dignitarissen — drie kapi-
teins en zes basja's — verschij-
nen. Er wordtons een hut aange-
boden. En er wordt een kroetoe,
een vergadering belegd.

HOOFS
Een kleine kamertje met vijf-

tien stoelen in een kring. Zwak
schijnselvan een lampje.Buiten
klinken oorverdovende jungle-
geluiden. Er wordt heel beleefd
hoofs gesproken. lemand tolkt.
We spreken tot de kapiteins via
een basja, zo wil de traditie het.
De antwoorden zijn echter
duidelijk:

t "Bouterse heeft ons in de steek
gelaten. Wij geloven niet in zijn
democratiserings- plannen. Hij
heeft ons ons geld afgepakt. Wij
hebben honger, we kunnen niet
meer in de stad komen. Wij staan
achter Brunswijk. Allemaal.
Vraagt u maar langs de heleri-
vier".

En dan zeggen de kapiteins:
"Maar wij twijfelen aan gran-
man Aboikoni. Wij hebben al
lange tijd niet meer met onze
granman gesproken. Maar hij
heeftBouterse opzijnverjaardag
uitgenodigd.Bouterse ismeteen
vliegtuigöiaarhem toegekomen.
Wij weten niet wat wij daarvan
moeten denken".

Dat laatste hadden wij in Pa-
ramaribo ook gehoord. Het ver-
jaars- bezoek werd daar door de
autoriteitenaangedragen als be-
wijs voor de trouw van deze be-
langrijkste granman van Suri-
name aan debevelhebber: "Zie je

horen dit niet graag, maar in de
bus wordter om gemeesmuild.

In Pokigron, aan de oever van
de rivier, kost het moeite een
korjaal te huren.Wie zijn dieba-
kra's, die blanke snoeshanen?
Pas als ik laat doorschemeren
dat ik enkele weken eerder met
Brunswijk persoonlijk heb ge-
sproken, dat ik bij granman
Forster van deAucaners ben ge-
weest en nu granman Aboikoni
van de Saramaccaners wil spre-
ken, klaart de lucht op. Een
bootsman meldt zich, met kor-
jaal: een tien meter lange uitge-
holde boomstam. Met een 40pk
buitenboord- motor.

De rivier isonbegrijpelijk. Met
vele bochtenslingertzij zich door
het groene bos. Vogels schreeu-
wen. Bruisend water. Langs de
oeverbosneger- dorpjes. Mensen
zwaaien.Blotekindertjes spelen
fgpde rotsen in derivier. Kleine
meisjesmeteen hengel.Een man
doetde was.Hier woondenAdam
en Eva",zegt de bootsman. "Tot-
datBouterse kwam".

RITUEEL
Opeenseen scherpebocht. Een

waterval en mannen met
jachtgeweren. We worden naar
de kant gesommeerd. Een post
van het jungle- commando. De
commandant draagt een plastic
helmen een rode lap om dehals.
ledereen moet dekorjaal uit. De
stemming lijkt grimmig. "Wat
doen julliehier? Met spionnen
maken wij korte metten". Legi-
miteren.Er wordtkrijgsraad ge-
houden.De obiaman wordt erbij
gehaald, de medicijnman.

We mogen alleen door als we
ons onderwerpen aan een ritu-
eel, datzal voorkomendatwij het
jungle- commando verraden.
Doen we dattoch, dan zullenwij
onmiddellijk een vreselijke dood
sterven, waarschuwt de obia-
man. We staan in een hutje zon-
dermuren, alleeneen dak;opeen
houtvuurtje staateen pot te bor-
relen. Buiten hoost een moes-
sonbui.

De obiaman is behangen met
ringen en banden. Hij heeft een
platte steen bij zich en een kale-
bas, die gevuld is met een muf
ruikende vloeistof. De obiaman
knielt met de rechterknie op de
steen, heft de kalebas op en
spreekt onverstaanbare woor-
den. Daarna drinkt hij enkele
slokken, spuwt deze op de grond
en drinkt weer.

wel, de Saramaccaners staan
achter Bouterse".

Het is broeierig heet. Een
jungle- commando neemt ons
mee het dorp uit. We baden, in
hetmaanlicht en ondereen flon-
kerende sterrenhemel, in de
lauwwarme Suriname- rivier.
Verderopbruisen destroom- ver-
snellingen. Het oerwoud gonst.
Het is enkele dagen voor
Kerstmis.

RUM
De volgende dag vertrekken

we vroeg. Onderweg, bij een
dorpjehalen weeen fles rum, als
cadeauvoor de granman.We mo-
genniet betalen.We nemen Bel-
fon Aboikoni aan boord, die ons
naar de granman zal geleiden.
Hij is zeer onder de indruk: sinds
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sekse

Geconcludeerd mag worden,
dat het informatie- verwer-
kings- proces in klas 1 aan vrij
snelle veranderingen, waarbij
verschillenaanwezigzijn op het
gebiedvan hemisfeer- voorkeur,
structurerings- tendentie en

CONCLUSIES

Het blijkt voorlopig nog niet
mogelijkte zijneenkanten klaar
recept te geven voor
leerkrachten, school- begelei-
ders, remedial teachers en der-
gelijk. Deze kunnen echter wel
hun blikverleggen naar dewijze
waarop jongekinderen informa-
tie verwerken, welke informatie
ze verwerken en hun mate van

Boek in strijd met Chileense grondwet

Garcia Marquez op
Chileense brandstapel

problemen kan gaan leiden.
Vooral in het Nederlands kan
hetzelfde teken voor meer dan
een klank staan, hetgeen in het
Papiamentu veel minder het ge-
val is,mededoor gebruikmaking
van diverse accent- tekens en
umlautvormen. Hoe dan ook, de
verwachting is, datkinderen die
betereen structuur kunnen aan-
brengen, ook beter de be-
langrijkste informatie ergens in
herkennen en/of uithalen. Van
volwassenen is het bekend, dat
degenen, die zelf sterk ergens
structuur inaanbrengen,ook ge-
makkelijkerhunwijzevan infor-
matie- verwerking kunnen ver-
anderen, wanneer een situatie
dit van hen vraagt, danmensen
met een zwak vermogen ergens
structuur in aan te brengen.

ONDERZOEKS-RESULTATEN

Uit recent Nederlands onder-
zoek blijkt, datdehiervooruitge-
sproken verwachtingen uitko-
men. Ik zal de belangrijkste
conclusies hiernaweergeven.

gericht op informatie- verwer-
ving. Context wordt doormeisjes

vooral gebruiktvoor voortgaand
tekstbegrip, terwijl jongensvan

het structurerende type context
meer gebruiken ter ondersteu-
ning van dewoordherkenning.

Overigens is het aannemelijk,
dat de jongens de meisjes later
weer inhalenop ditpunt. Uiton-
derzoekvan Kappers (zie litera-
tuur- opgave) bleek dit in ieder
geval die richting uit te gaan.
Het blijft dus vooralsnog de
vraag, of genoemde verschillen,
waar ook de nodigeuitzonderin-
genopzijn, na heteerste leerjaar
nog lange tijdvoortduren.

Meisjes hebben een veel meer
lingualebenaderingenzijnmeer

Ook deleesstrategievan meis-
jesis andersdandievan jongens,
ondanks het feit, dat methoden
en onderwijs- vormen niet van
elkaar verschillen. Ik spreek
overigensnog steedsover kinde-
ren van klas 1. Jongens blijken
meer exact decoderend te lezen.
Zeproberen duszo precies moge-
lijk te verklanken wat ze zien.
Visueleenruimtelijkeprocessen
spelen een grote rol, mijns in-
ziens bij de zwakkere lezers.
Juist ditruimtelijke aspect is
van belang, wanneer men nog
bezig is woorden om te zetten in
klank. Met name het feit, wan-
neer een jongensterk is in het
maken van structuren, dan zal
dit een grote steun zijn bij het
verwerven van informatie over
het visuele beeld.

Geslacht
Er is een duidelijk verschil

tussen jongensen meisjes op het
gebiedvan het structureren van
informatie en/of hemisfeer-
voorkeur. Bij meisjes blijkt het
veel mindervan invloedte zijnof
men in sterke mate structuren
aanbrengt en / of voorkeur ver-
toont voor een bepaalde hemis-
feer.

flexibiliteit in de aanpak van in-
formatie. Juist door dit te doen,
kunnen zijevenveelvoorspellen-
deinformatie aandragen, als uit
het gebruik van een reeks voor
dit doel geschikte toetsen kan
voortkomen.

Men kan dus op zijn minst
trachten op de geschetste wijze
een stap te zetten in de goede
richting. Het feit, dat de nieuwe
spellingvan hetPapiamentu een
duidelijke structuur vertoont,
zou op het punt van optredend
functioneel analfabetisme wel
eens een gouden greep kunnen
blijken te zijn. Het is daarbij
echter noodzakelijk, dat doelge-
richt onderzoek op ditpuntvanaf
het begin dientplaats te vinden.
Verzuimt men dit, dankan men
later spijt hebben van dit ver-
zuim, aangezien analfabetisme
een veelkostbaarderzaakis, dan
het houden van doelgericht on-
derzoek.Alleen, datblijkt later
pas, terwijl de kosten van onder-
zoek meteen gedekt moeten
worden. Wat dat betreft hebben
onderwijskundigen over de ge-
hele wereld het niet gemakke-
lijk. Het overheids- beleid loopt
vrijwel altijd achter de feiten
aan. Juist nu hebben de Neder-
landseAntillen bij de invoering
van hetPapiamentu een unieke
kans. Ofhijbenut wordt, datzal
de politiek uiteindelijk moeten
beslissen.Hiervoor isnaast visie
grote moed nodig in een tijd,
waarin bezuinigingenen massa-
ontslagen een hoofdrol spelen.

Hetis echternietzo, datkinde-
ren, waarbij deze ontwikkeling
nietofminder optreedt, automa-
tisch tot de zwakke lezers be-
stempeldkunnen worden.

Aanheteindvan deeersteklas
is een groot gedeelte van de
kinderen weer teruggekeerd
naar de vroegere voorkeur voor
de linker- hemisfeer. Dit klopt,
want het lezen is danal voor een
groot deel geautomatiseerd,
meer gerichtopde inhouddanop
devisuelevorm. De spellingvan
het Papiamentu laat me de ver-
wachting uitspreken, dat deze
een positieve bijdrage kan leve-
ren aan het automatiserings-
procesvanhetlezen:eensnellere
automatisering betekent een
snellere terugkeer naar de lin-
ker- hersenhelft. Juisthet leren
lezen in een voor de meeste An-
tillianen vreemde taal, een taal
bovendienmeteen grootverschil
tussen spreek- en schrijftaal is
mijns inziensinhetverleden een
belangrijke oorzaakgeweestvan
het analfabetisme op de Neder-
landseAntillen.Immers, deleer-
lingen moesten als het ware te
lang een beroep doen op de
rechter- hemisfeer.

Hemisfeervoorkeur
Een groot deel van de kinde-

ren, meestal de betere lezers,
laat een tijdelijke omschakeling
zien in hemisfeer-voorkeur, tus-
sen hetvijfde enzevendejaar.De
voorkeur voor de linker- hersen-
helft verandert, nadat het lees-
onderwijs gestartis.

Buenos Aires verwacht geen vrijlating op borgtocht
Tegen aangehouden voortvluchtige
Argentijnse generaal 170 klachten

SANTIAGO — De Mid-
deleeuwsefolklore van het
verbranden van boeken
wordt in het twintigste-
eeuwse Chilivan president
generaal Augusto Pino-
chet nog volop in ere ge-
houden. Dit lot overkwam
onlangs nog het boek Mi-
guelLittin:een clandestien
avontuur in Chili. Dit is ge-
schreven doordeColombi-
aanse Nobelprijswinnaar
Gabriel Garcia Marquez.
Het boek is volgens het
Chileense ministerie van
Binnenlandse zaken in
strijdmet degrondwetvan
Chili.

doet zich namelijk voor dat
hetboek overLittins clandes-
tiene bezoek in april 1986
dooreen tijdschrift van de op-
positie in Chili werd gepubli-
ceerd. Toen lokte dit geenre-
actie uit van de overheid. Op
grond van de staat van beleg,
in september afgekondigd na
de mislukte aanslagop Pino-
chet, stak dechefvan hetmili-
taire gezagin Valparaiso een
stokje voor de invoer van het
boek. Vice - admiraal Hernan
Rivera gaf de politie toen
opdracht hetboekte vernieti-
gen omdat de inhoud niet
strooktemet denationalevei-
ligheid. Dit ondanks het feit

Het zijn de kinderen met het
vermogen tot gemakkelijke
omschakelingbij hetinformatie-
verwerken, diegoede lees-resul-
taten behalen. Ook dat komt
overeen met de volwassene. De
allerbeste lees- prestaties wor-
den doorgaans geleverd door
kinderen, die in het begin van
klas 1 delinker-hemisfeer- voor-
keur vertonen van de gevorderde
/volwassen lezer.Dan moeten ze
evenwel ook een sterke tenden-
tietot structurerenvan informa-
tie hebben.

Flexibiliteit

Aangezienvoor het lerenlezen
sprake isvan het ontcijferen van
vaak moeilijk van elkaar te on-
derscheiden tekens, terwijl de
informatie ook nieuwis,kan een
parallel getrokken worden met
de volwassenen. Het is bij een
kind dus vooral te verwachten,
datbij hetleren lezenderechter-hemisfeer betrokken is. Die ver-
wachting wordt nog versterkt
door het feit, dat derechter- he-
misfeer het meest betrokken
wordt bij het omzetten van let-
tertekens inklanken.Is hetkind
eenmaal een vaardig lezer ge-
Worden, dan is de verwachting,
dat de linker- hemisfeer een
steedsbelangrijker rol gaat spe-
len, zoals bij de volwassene het
geval is . Wat dat betreft maaktbet weiniguitofer gelezenwordt
'n het Papiamentu of in een
andere taal. Mijn verwachting
Is, dat de relatie tussen het ge-
schreven en gesproken Papia-
mentudeproblematiek aanzien-lijk zou kunnen verminderen.Groepen docenten Nederlands
beijveren zich in Nederland nietvoor niets al jaren, tot nu toe
vruchteloos, voor een spelling
gebaseerd op het gesprokene,
eenvoudig gezegd wil men, datmen schrijft zoals men spreekt:een fonologische spelling. De
nieuwe spelling van het Papia-
mentu heeft die relatie met de
spreektaal mijns inzienswel.

De hersenen kunnen verdeeld
worden in twee hersenhelften,
een soort halve bollen met de
[jaam hemisfeer. Die twee halvebollen zijn onderlingmet elkaar
verbonden door een bundel ze-
nuwbanen, waardoor ze onder-ling informatie kunnen uitwis-
selen: dehersenbalk. Hoewel het'ijkt, alsof meestal slechts een
hersenhelft betrokken is bij eenbepaalde activiteit, moet met
klem gesteldworden, datditniet
bet geval is. In alle activiteiten
ziJn beide betrokken. Het is wel
zo» datvoor de meeste volwasse-
nen geldt, dat bij routinematig
lezen, dusbijvoorbeeld het lezen
van de krant, de linker- hemis-
feer het meestbetrokken is. Men
is dan vooral gericht op de in-
boud, de informatie. Moet die
yolwassene iets ontcijferen, of
jetsheel nieuwsverwerken, dan
«omt de rechter hemisfeer vaak
sterk in actie.

Het is een feit, dat sommige
kinderen nauwelijks problemen
ervaren bij het leren lezen, ter-
wijl andere er grote moeite mee
nebben. Van de zogenaamde
eerste klassers behoort jaarlijks
ruim 7% tot de probleem- kinde-ren, dieuit debootvallen, terwijl
bij maar liefst 75% sprake isvan
een zwakke leesvaardigheid.
Onderzoek bij oudere kinderen
met leesproblemen levert aan-
wijzingen op, dathet proces van
'eren lezen al op jonge leeftijd
verstoord is geweest. Aangezien
lezeneen proces is, gerichtop het
°pnemen, verwerken en
yasthouden van informatie, ookm het beginstadium, is het lo-
gisch,datmodern leesonderzoek
gericht is, op de wijzevan infor-
matie- verwerking, de factoren
diebepalend zijnvoor goed lerenJezen en welke juist leiden totleesproblemen. De twee hersen-helften blijken hierbij mede een
rol te spelen.

dat de uitgevers- kamer van
de Centrale bank van Chili
goedkeuring had gekregen
om hetboek in te voeren.

In de rij van auteurs wier
werk in Chili in aanmerking
komt voor verbranding komt
naast de winnaar van de No-
belprijsvoor de literatuurvan
1982GabrielGarcia Marquez
ook een Venezolaan voor. Het
is de voormalige guerrilla-
leider TeodoroPetkoff die nu
lid van hetcongres is namens
de socialistische partij. Van
zijnbock werden door deChi-
leense politic 29 exemplaren
verbrand.Daaraan deedniets
afdathijbij de laatsteverkie-
zingen zelfs kandidaat voor
het presidentschap wa
weest.

Daarom werd eind 1986be-
sloten de vijftienduizend ex-
emplaren van deze Latijnsa-
merikaanse bestseller in be-
slag te nemen en te verbran-
den.Depolitie legdebeslag op
de partij in een veem in het
havengebiedvan Valparaiso.
Op last van het militaire ge-
zag werd het bock toen ver-
brand. Het handelt over de
verbannen Chileense regis-
seur MiguelLittin die in mei
1985kans zagillegaalzijnva-
derland binnen tedringen en
er twee maanden doorbracht
om een documentaire te
maken.

De Chileense Kamer van
boekuitgeversheeft tegen de-
zeboekverbranding geprotes-
teerd. Het merkwaardige feit

f- van dlorp ~[edldline nv.
Voor alUw boeken

en tijdschriften

edldline n.v.
SCHOTTEGATWEG OOST

van dlorp
OTRABANDA

van dlorp
PUNDA

van dlorp
PROMENADE

van dlorp ~edldline n.v.
HATO

van dlorp »

edldline n.v.
LAS PALMAS

van dlorp <=.

edldline n.v.
PRINCESS BEACH HOTEL

van dlorp »

edldline n.v.
CURACAO PLAZA HOTEL

"Net even iets beter"

*****
LONDEN — De Britse automo-

biel- fabrikant Austin Rover is van
plan om op korte termijn het aantal
werknemers op administratieve en
bestuurlijkeposten met 10procentte
verminderen, hetgeen neerkomt op
1.000 arbeiders. De rest van de in to-
taal 37.000werknemers blijftbuiten
schot.

eiTherkfragmenten inPrenten
Zowel het Nederlands als hetufpiJ*mentu kennen meerklan-«en, dan tekens, hoewel de nieu-

an het Papiamentu
£ £ ln2le,ns h»er een goede
?eurt maakt en derhalve, naar* van hflrte hoop, tot minder

STRUCTUUR
teder mens heeft een tendens

J?tstructurerenvan informatie.
J-'e een neemt informatie op en°rengtzelfeen structuur aan,deander doet dit nauwelijks en
neemt de informatiebijnanetzo
9P als ze wordt aangeboden,pensen, die zelf meer structuuraanbrengen, zullen de opgesla-gen informatie naar ver-wachting gemakkelijker teruggunnen vinden, danmensen dieniertoe nauwelijksin staat zijn.

Wanneer iemand leert lezen,
"eeft hij te maken met het ver-werken van informatie:■het koppelen van geschreven
woorden aan gesprokenwoorden,"het koppelen van woorden aanbun betekenis,j^hetkoppelen van letters aan
■bet vasthouden van een klan-*enreeks in de goede volgorde,-woordbeelden inprenten ênerkennen,

Wanneer lezers zich nog het
artikel voor degeestkunnen ha-
len, dat ik schreefover het anal-
fabetisme, danzullenzij zich on-
getwijfeld herinneren, dat ik
daarbij een veelheid van facto-
ren noemde als oorzaak. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat
menmetdehuidigestandvan za-
ken nog niet in staat is vroegtij-
digaan te geven, wie dezwakke
ofzeerzwakke lezerszullengaan
worden. Met vroegtijdig bedoel
ikdan eenachttal maandenvoor
de start van het leesonderwijs.
Slechts één opde drie zwakke le-
zers kon correct vroegtijdigaan-
gewezen worden. De conclusie
luidtdanookterecht, datwewel-
licht niet langer moeten probe-
ren te zoeken naar vroegtijdige
verschillen tussen potentieel
goede enzwakke lezers ophetge-
biedvan psychologische functies
ofvaardigheden. Men zouons be-
terkunnenrichten op vroegtijdi-
ge signaleringvan verschillenin
informatie- verwerking. De
leerkrachten kunnen hierineen
belangrijke rol spelen, zeker
even belangrijk als een beperkt
testprogramma. Onderzoek
heeft ditfeit trouwensbevestigd,
waarbij nog aangetekend moet
worden, dat de leerkrachtenhun
leerlingen vrijwel dagelijks in
hun leeromgeving kunnen
volgen.

Preventie

BUENOS AIRES — Tegen
de in de Verenigde Staten
aangehoudenvoormaligeAr-
gentijnse generaalCarlos Su-
arez Mason blijken tientallen
zaken aanhangig gemaakt in
hetverleden met betrekking
totzijnoptredenonderhetmi-
litaire bewind. In Argentijnse
kringen gelooft men niet dat
deAmerikaanserechter Sua-
rez Mason op borgtocht vrij
zallaten.Hetbericht overzjjn
aanhouding is met voldoe-
ning in Argentinië ont-
vangen.

Tegendeal jarenvoortvluchti-
ge gedegradeerde Argentijnse
generaal zijn niet minder dan
170 aanklachten welke tegen
hem waren ingediend door-
geschovennaar het federalehof.
Hij staat opdit gebied bovenaan
voor wat misdryven betreft te-
gen de mensenrechten welke in
de hoofdstad zijn bedreven toen
het legeraan demachtwas. Hem
worden echter ook andere zaken
aangewreven zoals frauderen
met fondsen van het staatsolie-bedrijf. Van de driehonderd
klachten welke deHogeraadvan
de strijdkrachtennaar defedera-lerechtere heeftdoorgesluisdom
eventueelvervolgd te worden
zijner dus 170welkebetrekking
hebben op Suarez Mason. Ne-
gentig procent hiervan heeft te
maken met het illegaal arreste-
ren van mensen, van wie de
meesten nooitmeer teruggezien
zijn. Maar ook bevinden er zichaanklachten onder wegens mar-
telen en het vermoorden van
mensen. Argentiniëheeftbij zijn
verzoek aan deAmerikaanse au-
toriteiten indertijd omstandig
ingelicht over de aard van de
aanklachten.De aanklachtwerd

Over de aanhouding van Sua-
rez MasoniirdeVSwerdover het
algemeen met vreugde gerea-
geerd. Vooral in politieke krin-
gen en bij mensenrechten- groe-
pen. Ook de pers wydde er veel
belangstelling aan. In rege-
rings- kringen hoopt men dat
zijn aanhoudingkan leiden tot
het ophelderen van een trieste
episode uit de Argentijnse ge-
schiedenis.

De Argentijnse consul in San
Francisco, in de omgeving van
welke stad Suarez Mason werd
verrast en aangehouden, Gusta-
vo Caceres, is van mening dat
men niet bang hoeft te zijn dat
men de Argentijnse misdadiger
opvrijevoeten stelt in deVS.On-
dertussen is de procedure op
ganggezetvoor de eventueleuit-
levering van Suarez Mason. Ge-
makshalve verwees de consul
naar dezaak van JoseLopez Re-
ga. Deze vertrouweling indertijd
van presidente Isabel Peron aan
wie onder meer fraude ten laste
was gelegd werd ook op Ameri-
kaans grondgebied aangehou-
den en uiteindelijk na verschil-
lende processen uitgeleverd aan
Argentinië. Deze Lopez Rega
moetterecht staan inBuenosAi-
res wegens zijn corruptie en
machtsmisbruik onder de presi-
denten JuanPeron en diens we-
duwe IsabelPeron. Maarook we-
gens het lidmaatschap van een
verboden organisatie, de Anti-
communistischeArgentijnseAl-
liantie (AAA).

steedsvoorzien van denodigedo-
cumenten. Dit gebeurde in okto-
ber 1985 en het verzoek met de
argumentering werd onlangs
herhaald toenmenin Argentinië
vernomenhaddatSuarez Mason
zich in Miamibevond.

OOK NEDERLAND KENT PROBLEEM FUNCTIONEEL ANALFABETISME

HAPA ALGEMEEN
TOEN IK EIND 1986reageerde op uitspraken van drs. Leon
Faneyte betreffende het analfabetisme op deNederlandseAn-
tillen, vond ik in dat artikel niet de ruimte, om delezers te in-
formeren over recente onderzoeksresultaten in Nederland,
dievan belangkunnen zijnvoor deNederlandse Antillen, van-
wege deinvoering van hetPapiamentu alsvoertaalop de scho-
len. Ook Nederland kent hetprobleem van functioneel analfa-
betisme. Eind 1985nog werd meldinggemaakt van het feit, dat
Amsterdams onderzoekniet minder dan T/r van dezesdeklas-
sers als functioneel analfabeet registreerde. Bedenk wel, het
gaathierbij omkinderen, diealtijd les hebben gekregenin hun
moedertaal! Ik stelde toen al, dathet gebruik van het Papia-
mentu in plaats van het Nederlands op de scholen zeker niet
het enige middel is in de strijd tegen het analfabetisme, maar
mijns inziens wel een goed middel.Men kan echterlering trek-
ken uitrecent Nederlandsonderzoekop ditgebied,waarin ook
de hersenen betrokken zijn. Voor zover mij bekend is, heeft
Faneyte dit niet aangesneden in zijn serie programma'sover
analfabetisme opdeNederlandseAntillenop Radio Hoyer I en
11.

Recent onderzoek:

Invoering Papiamentu
op school goed
middel in de strijd
tegen analfabetisme
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Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß vrijdag6februari 1988
tien uur 's morgens en duidelijk
op deenveloppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

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

De winnaar(es) kan zijn/haar
prijs na identificatie afhalen op
hetkantoor van deAmigoe Aru-
ba tijdenskantooruren.

BEHALVE DE REEDS GE-
NOEMDE post- administraties
vanZwitserland, Groot-Brittan-
nie, Bahrein, Kuweit, Brits Ma-
rokko, Muscate & Oman, Mona-
co enBrits Tanger hebbenook de
Posterijen van Oostenrijk, van
Zuid- Koreaenvan Peru van zich
laten horen ter geledenheidvan
de XIV-de Olympische Zo-
merspelen teLonden in 1948. De
Posterijen van Oostenrijk be-
perktenzich tothet uitgevenvan
één zegelmet een frankeerwaar-
devan 1 schillingen een toeslag
van 50groschen.

f\APA ONTSPANNING
Postzegels

Kruiswoordpuzzel

geven.Aan debovenkant van de
afzonderlijkezegelsen ookop het
soeveniervelletjeziet u de vijf
Olympischeringen ineenrechte
lijn. Volkomen in strijd met de
originele opzet van Baron de
Coubertin en dezijnen.

Vervolgens: het was debedoe-

XIV OLIMPIADA MONDIAL
LONDRES

Centraal in het zegelbeeld
staat de Olympische vlam, ge-
plaatst op een voetstuk, waarop
de vijfOlympischeringen gebei-
teldzijn.De Posterijen van Zuid-
Korea verzeilden met hun twee
zegels ook vrijwel geheel in de
symboliek.De groenezegelvan 5
won laat devijf Olympische rin-
genzienen een bescheiden Zuid-
koreaanse vlag omspannen door
enkele lauwertakken. De violet-
te zegel van 10 won heeft een
Olympische toortsdrager tot ze-
gelbeeld.

1354 — Vreemde namen
van sierplanten zijn: Isora,
Kapacho, Markusa, Show-
shöw, Kuana, Tuatua, Klo-
ton, Korketrek.

1353— Op verzoek van zijn
vrouw begroef een man
vanRonde Klip een pakje,
waarin veel foto's van fa-
milieleden en buren, op
een graf van iemand die
pas begraven was.

1355 — "Een bruavrouw
had een zoon in de gevan-
genis, die iedere avond in

dan naar huis ging; hij
droeg altijd een halsket-
tinkje".

een haan veranderde en

De verkoop van de5- wonzegel
is blijkbaar indertijd niet al te
best verlopen, getuige dehuidige
winkelprijs.Hetzegel staatnu te
boek voor maar even 500
Yvertfrancs. De Posterijen van
hetZuidamerikaanse Peru haal-
den zich in 1948met hun Olym-
pische uitgifte de nodige moei-
lijkheden op de hals. Er werden
30- duizend series en een gelijk
aantal soeveniervelletjes uitge-

De goede inzendinghader aldus
uit moeten zien:VERTICAAL: 1. roofdier; 2.

schets, ontwerp; 3. slagader; 4.
opening;5. soortbrood; 6. Noorse
goden; 7. traag, langzaam; 9.
eentonig; 10. fam. lid; 14.vis; 16.
schildersgerei; 18. kleinigheid;
19. werkplaats; 21. tentoonstel-
lingvan wassen beelden; 23. be-
diening, dienstbetoon; 24.
spierkramp (infectieziekte); 28.
geneesmiddel; 31. vuurpijl; 38.
klimplant; 39. schel; 41.rivier in
Frankrijk; 42. eikeschiller; 44.
stilte; 46. smart; 47. niet kun-
nende spreken; 49. groente; 50.
verheugd.

HORIZONTAAL: 2. kostuum; 5.
rustig, kalm; 8. Europ. hoofd-
stad; 10. kosteloos; 11. telwoord;
12.openplaats in een bos; 13. pa-
pegaai; 15. geestesverschijning,
spook; 17. iemanddiezeerrijk is;
20. vierhandig zoogdier; 22.
schaapkameel; 25. bevel; 26. ver-
nis; 27. wildzwijn; 28. schrijfge-
rei; 29. zitplaats; 30. zangstem;
32. vuurtong; 33. vallei; 34.
maal; 35. scheepsvloer; 36. wan-
dversiering; 37. vereniging; 40.
belemmering;43. rechtsk. term;
45. grappig, plagende;48. strik;
51. smalle opening; 52. waterke-
ring; 53. sportterm; 54. wreed
heerser; 55. bevel; 56.
slaapplaats.

tillianen, bv. wat betreft wer-
ken, beroepenkeuze, de dood, of
ookzijnkuituur inhetalgemeen,
zijnvoorkeur voor spel, zyn uit-
bundigheiden een zeker dualis-
me. Wil men dit soort gegevens
in het boek opzoeken, dan kan
men de inhoudsopgave opslaan
en uitgaan van de trefwoorden:
schaamte, werk, karakter, psy-
che en kuituur.

Serie Zjozjoli van Pater Brenneker
getuigt van intense verzamelwoede

Echte belangstelling voor mensen
Nog een kleinigheid: de serie

is getand 12/2en het velletje 13-
Ik kan me niet voorstellen, dat
men zich in Zuid- Amerika, in
1948, over zon verschilletje het
hoofd brak. Zoiets is ook nu nog
uitsluitendvoorbehouden aanfi-
latelistische puriteinen, dieover
een flink hobby-budgetbeschik-
ken. U magoverigenswelditPe-
ruaanse soeveniervelletje in de
peiling houden, want het komt
bij de Olympiade van 1956 te
Melbourne in Australië nog-
maals ter sprake. Nu een punt
achter de sport- evenementen
van 1948 en op naar Oslo, de
hoofdstad van Noorwegen, waar
van 14tot25februari 1952de Vi-
de Olympische Winterspelen
plaatsvinden, terwijl in het zo-
merse gedeelte van 1952 de Fin-
se hoofdstad Helsinki het toneel
isvoor deXV-demoderne Olym-
piade.

M.ARVIS
(wordt vervolgd)

Ontbreekt deze bijdruk, dan
hebtu eenregelrechte zeldzaam-
heid te pakken. Zegels en bloes
zonderdezerode bijdrukzijnzon
rariteit, dat de katalogi er geen
prijs aan durven wagen. Overi-
genszal hetwel altijdeen raad-
sel blijven of dit ontbreken van
het woord Aereo, in de tweede
ronde, te wijten is aan het falen
van de drukpers, of, wat meer
voor de handligt, dateen aantal
zegels en bloes op weg naar de
pers in handengevallenzijnvan
onbevoegdenom er te gelegener
tijd een sla-tje uit te slaan.

Op delandkaartzegelvan 1 Sol'
wordt een vliegverbinding ge-
suggereerdtussen Lima en Lon-
den. Opdezegelvan 2 Solvindtu
een spelmoment uiteen basket-
bal- wedstrijd. De zegelvan 5 Sol
haalt de bekende discuswerper
van Myron maar weer eens van
stal en de zegelvan 10 Sol is aan
de be-oefening van de
schietsport toe. Het soevenier-
velletje is een herhaling van de
zegelserie met dien verstande,
datu bij aankoop in 1948 nog 2
Sol extra mochtbetalen ten bate
van de Peruaanse kinder- zie-
kenhuizen.

ling vier luchtpostzegels in om-
loop te brengen, maar debeken-
de drukkerij "Waterloo' uit
Engeland leverde in eerste in-
stantie een oplage af, waarbij
slechts op dezegelvan 1 Sol het
woord "Aereo" voorkwam. In-
derhaast gingen zegels en bloes
opnieuwonderdepers door.opde
zegels van 2, van 5, van 10Sol en
ook op het soeveniersvelletje
dient u nu ter linkerzijde, in
rood, het woord "Aereo" te
vinden.

CONSEQUENT
Een boek als ditkan alleenpa-

terBrenneker schrijven. Het ge-
tuigt van een intense verzamel-
woede, van echte belangstelling
voor mensen, en... van een ruim
hart. Het is geschreven in zeer
persoonlijke stijl, zeer eerlijk en
toch met een zekere schroom zo
gauw het gaat om waardering
van mensen,en ineen weldoende
eenvoud.Een plezierig boek is
hetdaardoorook nog.

In de Amigoe Kerstkrant 1986, in Katern B, bldz. 14 en 15,
vindt men de weergave van een gesprek met paterPaulBren-
neker. Het is een openhartiggesprek,van iemand die hetvolk
goed kent en van harte met mensen begaan is.

De belangstellingvan pater Brenneker gaat sterk uit naar
Volkskunde. Samen met Ellis Julianaheeft hijenorm veel ma-
teriaal verzameld. Hij zegt er zelf ditvan:

"Het gaat er dusom de belangstelling voor het eigen volk te
bevorderen. Volkskwnd^'ein het vermogen om de eigenaar-
digheden van jevolk té onderkennen'zijn essentiële be-
standdelenvan studiebij een samenlevingop weg naar een
onafhankelijke toekomst. Vooral als je een lerende taak
hebt—neemeen onderwijzer—danvind ik dat jedrommels
goed op dehoogte moetzijn van devolkskunde van de men-
sen die jeonderwijst.(...) Vandaarmijnboeken, waaropeen
vakman — ik ben helemaal geen vakman — voort kan
borduren... Ik hoop datzoiets nog eens dooreen Curacaoë-
naar gerealisserd kan worden". (Kerstkrant Amigoe 1986
bldz. 15).

Enkele van die boeken verschenen in een serie die heet:
Zjozjoli. Totnu toe verschenen: Volkskunde, Brua en Theolo-
gievan destraat. De bedoeling is daternog enkeleandereuit-
gaven volgen. Het zijn allemaal verzamelingen: een boek be-
staat niet uit hoofdstukken,maar uitkorte, genummerdestuk-
jesvan allerleiaard.

11356 — "Het verbranden
van maandverband heeft
ten gevolge, dat je bloed
uitdroogt en je een vlees-
boom in jeonderlijf kunt
krijgen".

1357—"Vanflieteen stokje
bewerken voor haar zus
waarmee ze ruzie had.
Maar diens zoon kauwde
erop, kreeg lepra en
stierf.

11358—Een bruinemoeder
tegen een andere bruine:
"Je hebt een lief blank
kind, maar jammerdathet
een beetjekrul in deharen
heeft; want je man is toch
eenmakamba''. ' aai>&v>

1359— TegenoverKolonia
ligt Anchi, een stuk grond
met een bijzonder fraaie
put; gebouwddoorGerard
Lüpke.

1360—Vanhetboottochtje
door het Spaanse Water
hadze geen ogenblikgeno-
ten; vanwege de grote grij-

jj ze vlinderopdebootwand,. dieniet wegging.

1361 — In JanThiel liggen
Seru di Mandinga, Seru
Labana en Seru diWara-
wara, waar thans villa's
staan.

1362— "Een meisje kwam
eens thuis, geheel bene-
veld door een geest,
«spiritu a humé». Een■ rookkuur hielp niet; de
dokter gooide haar een
kan waterinhetgezicht,en
dathielp wel". Oh, dat!

achter de trefwoorden zijn aan-
gegeven. Het is een spannende
bezigheid om bv. eens de num-
mers optezoeken diebetrekking
hebbenop "huidkleur'. Datzijner
15, en men kan die nog aanvul-
len met denos. 321,473, 500 en
1160.Nauwkeurige grenzenzijn
niet vast te stellen in dit leven-
sechte materiaal.

1363—Dezeemeermin laat
soms haar borstkas achter
op het strand; wie die
vindt, is gelukkig, want hij
kan wensen wat hij wil, als
hij die teruggeeft

;i ■ t:

ii r§ËE Pakkerdjes |
■ m iitititmttiiiiinti t^

ii Vincio,
ii Als de tulpen bloeien op je gras-

veld, op je hoofd, kom je dat dan
ii laten zien?

jeAmigoes.: P.S.: breng de kraspen terug!

ï Hint:1""'"'''" " 1
Roosjes verwelken
Scheepjes vergaan
maar een Valentijnspakkerdje
blijft altijd bestaan.
i J

lißmjrfek t f;o|^fnEI' ]
ii' ; Lukt teen:: pluk een roos :: : beetje met

| stop die in je ■:: :: jullie: gordeltje... ii kleurenschema? \
I Hanneke. \i»»»»* ""+ i, M„ «~r<
;: ~_:
" Het opgeven van "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfen tien gul-\.',den kosten, kan geschieden bij het redactie- secretariaatvan de
\ | Amigoe. De Amigoe behoudt zich het recht voor deplaatsingvan ]

" i een "Pakkerdje"op basisvanzijn inhoud te weigeren.

EEN INCONSEQUENTIE?
Zeer onderhoudend en soms

verrassend zijn ook de exacte
waarnemingen en uitgesproken
meningen van Brenneker
omtrent het karakter en de
volksaard van de Antilliaan.
Toch schijnt Brenneker daar in
zekere zin zijn eigen boekje te
buiten te gaan. Waar hij schrijft
over onderwerpen als muziek,
visserij, remedies, vergif enz.,
geefthij feiten, beschrijvingen,
verhalen en opsommingen. In-
derdaad dus de stof voor een
volkskunde, en nieteen beschou-
wing over die stof. Maar over de
eigen volksaard en psyche geeft
pater Brenneker duidelijk ook
interpretaties en gaat hij meer
beschouwend te werk, zodat hij
zich op een anderplan schijnt te
begeven.Op zich is hetoverigens
bijzonder treffend wat hij op-
merkt over opvattingen van An-

Soms lijkt het erop, dat een
langer verhaal is verknipt tot
korte stukjes,Zo deaanhalingen
uithetboekvan A. Jesurumover
Papiamentu, van 1877.Dat zijn
de nummers 175, 341, 379 en
407.Ben jetwee van die interes-
sante nummers tegengekomen,
dankun jeop het idee komen om
er eens meer van op te zoeken.
Helaas kom je dan in de inhoud
alleen maar terecht bij hettref-
woord 'Papiamentu' ... met ver-
wijzingnaar liefst 32 nummers.
Daarin gaan zoeken is eigenlijk
weer net iets te veel gevraagd
van delezerzoalsBrennekerzich
die blijkbaar denkt: iemand die
lieverwat grasduintdan dat hij
zich echt erin verdiept. Het lu-
kraak bladeren is overigens
boeiend genoeg.

van de sortering der nummers
volgens trefwoord, in de inhoud-
sopgave.

GRASDUINEN
Pater Brenneker geeft duide-

lijk aan, dathij alleenstof levert
voor een wetenschappelijke
Volkskunde. Hetboek bevat een
massa gegevens, die nog in hun
juiste verband moeten worden
geplaatst. De feiten en uitspra-
ken en verhaaltjes diemen hier
leest, zijnover het algemeen in-
teressant, maar het is dus onge-
orderd materiaal, afgezien dan

1364 — "Als ik in trance
ben, «ora vn spiritu a
drentami», zie ik wel waar
ik ben, maar ik dans zelf
niet; die geest doet alles
met mij, ik heb geen macht
over mijzelf'.

In no. 92 en 305 verklaart
Brenneker, dat hij veel waarde
hecht aan uitspraken van wijze
oude mensen. Sommige van hen
worden raak getekend in korte
typeringen, zoals de francis-
kaans aandoende Pa Galan
(230), en dekundige Nepomuce-
no (drie maal) en vertellers als
Teba en Jefi di Husü.

Zo staan er ooktalrijke histo-
rische bijzonderheden in i.v.m.
de vrijlating der slaven, maar
evenzeer hetbelangvan groeten
en van andere beleefdheidsre-
gels.

Wishi, of ook: Makamba. Ook:
hoe visnamen in verband staan
met Nederlandse visnamen en
dat vele verbasterde naai-
werktermen (als: zom, knosgat,
wenkehak, stop) afkomstig blij-
ken van Hollandse zusters (van
Roosendaal).

1365—"A1s jedoodgaaten
jehebt een auto, dat is erg.
Daarrijdt strakseen ander
in". Wat ainiet erg is!

1366 — "Ik ben goed voor
negers",zegt een dame uit
een oud blank Cura^aos
geslacht, "maar zorg wel
voor deafstand".
1367— Delia had last van
een tamarindeboom, maar
durfde dieniette latenom-
hakken.Zelegt eenvuurtje

bij de voet, danzal die
allen".

1.168—"Opeen dierenfeest
.' danste alleen dekip niet.
"Ik heb geen gelijke", zei
ze. Zo gaat het; als er geen
mensen zijn die jebegrij-
pen, heb jegeen gesprek".

1369— "Als een hondblaft
of janktalsof hy een boze
geestis,moetje twee schoe-
nen kruiselings over el-
kaar leggen".
PAUL BRENNEKER

RECEPT:
— di BunchiRomer —

Mester di:
1 paki chiki di cream cheese
'A
ku-
pdi
lechi
1 telep di lamunchi
1 telep di Worcestershire sauce
1 lechi di konoflö primi

salu ipeper na smak;komino mula o napipita i netu-
muskaat raspa

1 bleki dikangreu
pitiseli i aseitunayena, pa adörno

Moda diprepara
1. Traha vnpasta fini di e keshi i e lechi.
2. Pone e lamunchi, Worcester, konofló, salu i e spese-

reinan aseka i meskla bon ,

3. Ahadï e kangreu, brua-töf kos bon i laga e paté fria
denfrishidèr.

4. Ora ta bai sirbi'é ta dörn'ékv e pitiseli i e aseituna-
nan. Sirbi e paté kv buskuchi i pal'u di sèldu.

Natuurlijk kan men wel
steeds op verkenning gaan aan
de hand van de nummers die

SYSTEMATIEK,
VETDRUKEN DE

INHOUDSOPGAVE
In elk nummerofverhaaltje is

hetkernwoord vet gedrukt. In de
alfabetische inhoud vindt men
10 bladzijden met trefwoorden,
waarachter de betrokken num-
mers telkens zijn aangegeven.
Maar lang nietalle vetgedrukte
woorden vindt men opgenomen
onder de trefwoorden. Dat is
soms een beetje irriterend bij het
terugzoeken. Wil je 'batrei' nog
eens opzoeken, dan zoek jever-
geefs in de inhoud. Niet 'kaswe-
la' maar het Nederlandse syno-
niem 'bakplaat' is vetgedrukt
(no. 1020)... maargeenvan beide
woorden treft men aan in de in-
houd. Soms zal de lezer dit ge-
brek aan systematiek (om een
groot woord te gebruiken) jam-
mervinden.Van sommigezaken
wil jeweleens meerweten, maar
als men niet kan uitgaanvan de
trefwoordenlijst, danis hetonbe-
gonnenwerkom debijeenhoren-
de speldentezoekenin dezehooi-
berg!

Zoontdekthijhetverschil tus-
seneen brua-vrouw eneen kuri-
oso, en wat er vastzit aan des-
kundig houtskool branden (zie
no. 611, en ook 928). Weet u wat
eenbatrei is?En eenkaswela? Of
een wacharaka? Wateen sakris-
tan is, kan men wel bijnaraden,
maar kleurige bijzonderheden
daarover vindt men in de num-
mers 364,440,1100 en 1145.

Men vindt er de verklaring
van namen als Seru Mangusa.

INTERESSANTE
BIJZONDERHEDEN

De lezer, ookals dieAntilliaan
is, zal vaak voor merkwaardige
verrassingen komen staan: on-
gewone zaken, bijzonderheden
diehij nietkende, vaak ookrela-
tiesen verbandendiehij nogniet
vermoedhad. Hijleerterbijvoor-
beeld merkwaardigheden over
allerlei dieren, over vruchten,
over volksgewoonten,enover bi-
zarre medicijnen tegen allerlei
kwalen —waarbij hij overigens
algauwontdektdathethiergaat
over wat er onder het volk leeft,
en dat volkskunde geen genees-
kunde is!

Dit boek is niet in de handel.
Het is verkrijgbaar bij de
schrijver, iedere zaterdag-
middagvan 3tot7, voor dertig
gulden per exemplaar
(Ant.Cour.) Nietper post.
Er staat dan nogbij, datje die

schrijver ergens bij de Kiec-
kensweg moet zoeken, waar hij
weldagelijksbereikbaarzal zijn.
Een en ander moge hiervermeld
worden door een dankbare lezer
diehet boek ookgraag aan ande-
ren gunt!

Dat isdanduidelijk:het is niet
bedoeldals een wetenschappelij-
ke uitgave. Wel biedt het een
verantwoorde verzameling ge-
gevens, vrijwel willekeurig
dooreen geplaatst als een boei-
end volkskundig mozaiek. Je
ontdekt dit merkwaardige boek
pasals jehet minofmeertoeval-
lig bij een vriend aantreft.
Want... het is in de boekhandel
niet tekrijgen! Op deachterkant
van hetomslagwordtdatraadsel
opgelost:

1225- De grootste dienst die
een amateur- volkskundi-
ge aan dewetenschap kan be-
wijzen, is: goed waarnemen,
exactvastleggenen zoveelals
hij kan verzamelen. Meer
niet.Dus geenboek schrijven,
maar stofleverenvoor devak-
man, dieeen boek gaat schrij-
ven. Bij dezen!

1-Zjozjoli wordt geplant om
zijn zaden. ledere plant
brengt een enorme hoeveel-
heidmillimeter-kleine zaad-
jesvoort. Deze wordenvooral
aangewendbij het makenvan
lekkernijen.Menzegt dat het
een zeer voedzaam eten is.
Dus veel, klein en kwaliteit.
Veel is het zeker, wat men in

ditboek vindt. En hetzijn inder-
daad kleine, bondige stukjes,
van 8-10 regels. De kwaliteit is
gegarandeerd door jarenlange
onderzoekingen. De bedoeling
van het geheel vindt men nog
eens aangegeven in het laatste
fragmentje:

Het boek "Volkskunde van
Curasao, Aruba en Bonaire"
bevat aldus 1225 korte stukjes,
verdeeld over 297 bladzijden,
waaropdannog eenAlfabetische
Inhoud volgt van 12 bladzijden.
De naam "Zjozjoli"wordtverdui-
delijktin no. 1:

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijkalsgelukkige win-
naar!es) van deweekprijsvan 25
gulden getrokken:

M.v.Kessel
HuizeLa Salie

Aruba

KARIKARI
1349—Depastoorvan San-
ta Rosa vond eens in de
hand van het grote kruis-
beeld in de kerk een pa-
piertje met namen en op de
grond een ingesneden la-
moentje.

1350 — "Als je vergiftigd
bent door een groene zees-
lang, ga jekronkelen en je
wilt in holen kruipen".
Lijkt me sterk.

1351—Deeigenaarvan een
treknet heet «donjo di
reda»; de leidervan devis-
vangst met het net heet

" kaptan».

1352 — "Middeltjes om
blankerekindertjes tekrij-
genworden vaak gebruikt
door vrouwen, die ge-
trouwd zijn en zwanger
zijn van een andere, een
meer donkere".

CORBÊÖS DEL PWJ

**■ 1 Pre-How tat d<H Nirw <

[ZATERDAG 31 JANUARII9B7 D



Wie ook zwaar beschadigd uit
de strijdzalkomen, isvice-presi-
dent George Bush. "De vice-
preisdent zit nu eenmaal bij de
president achter op de bagage-
drager. Als die in de sloot fietst,
gaat hij mee het nioeras in", zo
zegt Peter Hart, een opinie- on-
derzoeker van de Democraten.
Tot nu toe was Bush onbetwist
aanvoerder van de kandidaten-
lijstvan deRepublikeinse partij.
Maarnieuwepejlingen leren dat
het vertrouwen in hem is inge-
stort.

BAGAGEDRAGER

Jaruzelski tevreden na bezoek aan Italië
Poolse leider hoopt op beïnvloeding VS door depaus

Dole heeft Bush nu verdron-
gen als de meest kansrijke kan-
didaat. Al teveel waarde mag
men hier overigens niet aan
hechten. Uiteindelijk telt im-
mers wie over ruim een jaarhet
beste ligtbij het grotepubliek.

Twee namen trekken alskan-
didaatvoor deopvolging van Re-
agan in bovenstaand verband de
aandacht. Pechvogel George
Bush enBob Dole, dewoordvoer-
der van deRepublikeinen in de
Senaat.Dole slaagdeerin indruk
te maken met zijn dagelijksead-
vies aan Reagan om meer open-
heid te betrachten in de heleaf-
faire. Tegelijkertijd vermeed hij
handigkritiek op de president
zelf.

«Star Wars» (SDI) is onhandig
gelanceerd, zodat de ontwikke-
lingvan ditruimteschild nietsa-
mengaat met de beheersing van
dewapen- wedloop op andere ge-
bieden.

aantrekkelijke erfenis achter-
laat. Zijn opvolgermoet het bin-
nenlandse bezuinigings- prog-
ramma doorvoeren waaraan de-
ze president nooit toekwam. Op
buitenlands politiek gebied laat
Reagan mogelijkzelfs een puin-
hoop na. De wapen- beheersing
zit al jarenin een impasse. Be-
staande aceoorden zoals — het
nietdoor deVS geratificeerde—SALT-II zijn door Washington
zelfs aan de kant geschoven.

Hoe beperkt ook— hetgeniale
*erk van de Poolse oogarts Za-
oienhof, die in 1887teBialystokbet esperanto (taal van dehoop)ten doop hield, bestaat voort.Acht miljoen mensen over dege-
bele aardbol maken van het es-

DOORBRAAK
Voor zijn belabberd draaiende
economieheeft degeneraal drin-
gend steun van het Westen no-
dig. Op de persconferentie geeft
hij dat echter niet toe. Hij is
"geen hulpkomen vragen, maar
samenwerking".De situatievan
dePoolse economie is "ingewik-
keld, maar niet wanhopig". Bo-
vendien kan Polen altijd terug-
vallen op het Oostbloken "de dy-
namiek" van de Russische eco-

Peranto min of meerregelmatig
gebruik. Prof. Lionel Elvin,
voorzitter van het herdenkings-
j^mité,Londens emeritus-hoog-
leraar in de opvoedkunde, er-kent dat degrote doorbraakvanbet esperanto ooknu nog niet isoereikt. "Aanvankelijk was het (Uit deHaagscheCourant)

Daar aan de oevers van de
Theems ishet misschienook niet
zo nodig. Geheel anders is het
echter gesteld met het Europees
parlement, waar de verbroeding
van detwaalf doorBabylonische
problemen zeer wordt belem-
merd.Prof. Elvin wister metiets
van grimmigetriomf opdat 55%
van debegroting van het Euro-
pees parlementaan vertaalwerk
wordtuitgegeven.Dekosten mo-
gen geringerzijn dan die van de
boterbergofwijnplas—maarin-
voeringvan esperanto zouEG én
belastingbetaler tochzeer testa-
dekunnen komen.

OPTIMISME
Hetesperanto is in deloop van

de eerste 100 jaarvrijwel onver-
anderd gebleven en hetzelfde
geldt voor het optimisme waar-
mee deaanhangersvan deineen
groene ster gesymboliseerde
taal aantreden. De viering in
Groot-Brittannië heeft de steun
van meer dan 200 ledenvan het
Lager- en hetHogerhuis en alle
partijen. Ook van premier Mar-
garet Thatcher is er een behoed-
zaam gestelde brief van aan-
beveling.Zelfiszij hetesperanto
niet machtig— maar dat geldt
ongetwijfeld voor de overgrote
meerderheid van sympathisan-
ten in hetBritse parlement.

Ondanks onvriendelijkheden
is Jaruzelskieen tevreden man.
Zijn bezoek is een succes gewor-
den. "De verhouding tussen Po-
len en Italiëkan een voordeel
zijn voor andere Westerse lan-
den", zo zegt hij. De amnestie
voor hetgrootste deelvan depoli-
tieke gevangenen in september
vorig jaarheeft voor Jaruzelski
de deurnaar hetWestenweer op
eep,kier gezet. P?t is.n9flJB.9ok,

De inderdaad nog al provoce-
rend gestelde vraag was, wan-
neer in Polen delaatste politieke
gevangenen wordenvrij gelaten
en dedictatuurverdwijnt. Bij dat
soortvragen demonstreert Jaru-
zelski, halfmompelend antwoor-
dend, de hardheiddiehem inPo-
len in het eerste gelidheeft ge-
bracht.

ROME — De eeuwige
donkere bril, het han-
delsmerk van de generaal,
verdwijnt zodra de perscon-
ferentie begint.Meteen gewo-
ne bril op lijkt deheerservan
Polen minder streng en wat
vriendelijker. De schijn be-
driegt echter. "Uw vraag",
zegthij ijzigtegen een journa-
list, "heeft meer met folklore
van doen dan met politiek.
Wat U zegt is grotesk".

(Uit deHaagsche Courant)

In het laatste geval zoekt
Amerikain plaatsvan deconser-
vatieve Reagan weer een man
van het midden.Beide politieke
partijen hebben daarvoor overi-
genskandidaten in huis. Repu-
blikeinen noch Democraten be-
schikken momenteel over één
duidelijk favoriet. Het is zelfs te
vroeg om de sterkste kansheb-
bers te tippen. Maar één ding
staatvast: De afloopvan decrisis
inhet Witte Huis zal him onder-
linge gevecht in 1987 sterk
beïnvloeden.

- De nieuwearmoede in dit land,
met hongerlijders op straat en
een groeiend tekort aan wo-
ningen.

- De relatief zwakke concurren-
tie-kracht van hetbedrijfsleven
inAmerika;

- De wapenwedloop die hij ver-
snelde;

- Het financiële tekort datRea-
ganachterlaat;

Aangenomen dat het schan-
daalminderernstiguitpakt, dan
krijgt het Amerikaanse volk te
maken (ziebovenstaande erfenis
vanReagan) met een campagne
over keiharde politieke
twistpunten, zoals:

«Watergate- effect». Reagan
wordt daneen omstreden leider,
die wellicht zijn tijd mag uitzit-
ten. Maardanzullen deVerenig-
de Staten in 1988 een verkie-
zings- strijd kunnen krijgen als
die van 1976. Een race waarbij
iedere kandidaat vooral op zijn
betrouwbaarheid en andere mo-
rele waardenzal worden getest.

Als het onderzoek in de affai-
re- Iran de roekeloze politieke
operaties inzake Iran en de
contra's bevestigt, in de zin van
wets- overtredingen, miljoenen
dollars die zoek blijven en een
president die het allemaal be-
twist, maar zijn volk maar wat
voorloog, dan volgt een

DEMOCRATEN
En de Democraten? Kunnen

zij dehuidigecrisisrond depresi-
dent gebruiken als het
startschot voor de aanloop naar
het Witte Huis? Dat lijkt
waarschijnlijknuReagan dwars
tegen alle adviezen in blijft
weigeren om de hele affaire uit
de doeken te doen en een frisse
start te maken met nieuwe me-
dewerkers. Nu dat niet is ge-
beurd, verwachten velen dathet
schandaal blijft voortwoekeren
en de politieke activiteitenvan
depresident in 1987 deelszullen
verlammen.

(Uit de Gelderlander)

De impasse is dus compleet.
Wil Jaruzelski in het Vaticaan
iets gedaankrijgen, dan zal hij
eerst depositievan dekerk in ei-
gen land moeten regelen. Maar
diehogeprijs wil ofkan degene-
raal kennelijk niet betalen. Tij-
denszijn persconferentie in Ro-
me sprak hij over een "correcte
ontwikkeling" in de betrekkin-
gentussenkerk en staat. De pro-
blemen die er zijn, moeten wor-
denopgelost in het lichtvan het
"nationaal belang". Die uitspra-
kenlijkener nietopteduidendat
er snel fundamentele verande-
ringen plaats zullenvinden.

ciële status wil hebben.De Pool-
se clerus streeft naar een soort
"concordaat" met destaat,waar-
in de positie van de kerk in de
Poolse maatschappij is vastge-
legd. Nu heeft Jaruzelski welis-
waar toegegeven dat de katho-
liekekerk in Polen "eenrealiteit
is en dat ook zal blijven", maar
datis natuurlijknogheelwatan-
ders daneen officiële erkenning.
Voor een communistische
machthebber is het niet zo een-
voudig een godsdienstige
groeperingzon status te geven.
Niet alleen omdat Marx
godsdienst bestempelde als opi-
um voor het volk, maar ook om-
dateen communistische partij
perdefinitie geen andereautori-
teit kan erkennen.

Op het economische front lijkt
Jaruzelski inderdaad iets be-
reikt te hebben. HetFiat- project
voor de modernisering van de
Poolse auto- industrie heeft een
nieuwe impuls gekregen, maar
nietalleenmetFiat-baas Agnel-
li en andereindustriëlenheeft de
generaal over de economie ge-
praat. Ongetwijfeld is hetonder-
werp ook ter sprake geweest in
hetonderhoud met depaus.

Jaruzelskihoopt datJohannes
Paulus II heel zijn niet geringe
gezag in de strijd werpt om de
Amerikanen te bewegen hun
economische boycot op te geven
en Polen opnieuw te helpen. Een
verzoekdatbij dePoolsepaus on-
getwijfeld een willig gehoor
heeft gevonden. Johannes Pau-
lusII heeft alvakertekennen ge-
geven dat van econö'mikche
sancties niet zozeer het regime
alswelhetPoolsevolk de dupe is.

Voor weinig problemen zorgt
ookhet derde bezoekdatpaus Jo-hannes Paulus II in juniaan Pol
lenzalbrengen. In het Vaticaan
heeft Jaruzelski de paus zelfs
nog eens uitdrukkelijk officieel
uitgenodigd. Ditkeer gaat de
paus ook naar de Noord-Poolse
havenstad Gdansk, waar inder-
tijd de onafhankelijke vakbond

JzftiKir a*^Sv2»SyfFechiRegales^C%
«ijr De professionelevakman VVWÜVj'flf met een enormeervaring m (^VBB"sft alle techniekenvan J«"tsfX\,X\ goudsmederij Vt&Bw~';A '**"**" «",","9<, '" fflj&M

ë£$V Shlmarukuweï1 fiS.,fj&T^^ik Domlnguito. jfjVj}
SsQfslL MUKTWK Af^tf«Vif^ HERVAT jf"£>(,£?*iï'.,j'iW. ____/a\>i#'

' AMNESTY
INTERNATIONAL

Wij willen met een
SCHRIJFGROEP

starten
Interesse?

Bel dan: 672910 of 675019 >

nomie

Scenario van Sikhs heeft gefaald
Rajiv Gandhi staat onder druk

Ongetwijfeld heeft de paus
zich in het gesprek met Jaru-
zelski tot tolk gemaakt van de
Poolse kerk, die graag een offi-

Mag het bezoek geen proble-
men opleveren, heelmoeilijkligt
het metde verhoudingtussen de
Poolse staat en deHeilige Stoel.
Jaruzelskizou graag officiële be-
trekkingen hebben. Een pause-
lijke nuntiatuur dus in
Warschau. Daarmee zou zijn re-
gime in feite gelegitimeerdzijn
doordekerk. Dekatholiekekerk
vormt in Polen immershet enige
werkelijke machtscentrum
naast decommunistische partij.
Een pauselijke stempel van
goedkeuring zou Jaruzelski een
sterke troef in handen geven.
Maar dat is precies ook dereden
voor de huiver van de Heilige
Stoel om officiële betrekkingen
aan te gaan.

Solidariteit van Lech Walesa
geboren werd. Bij zijnvorige be-
zoek, in 1983,was de stadnogta-
boe voor de paus. Dat Johannes
Paulus II deze keer Gdansk wel
aan doet, is nietzozeer een tege-
moetkomingvan Jaruzelski, als
van een demonstratie van de
macht van de generaal. Jaru-
zelski is anno 1987heeren mees-
ter in Polen en in tegenstelling
totvier jaargeledenhoeft hijniet
meer te vrezen dat het pausbe-
zoek het revolutionaire vuur
weer zal doen laaien.

Door het oplaaiende terroris-
me en door de toenemende in-
vloed van de politieke stroming
onder leiding van Badal in Pun-
jab, wordt in New Delhi steedsluidergeroepenom direct ingrij-
pen in Punjab.

Sant Jarnail Singh Bhindrana-
le, de Gouden Tempel in Amrit-
sar ombouwde tot schuilplaats
van terroristen. Een
schuilplaats die werd ontman-
teldtijdens debestormingvan deGouden Tempel door het Indis-
che leger in 1984. De gebeurte-
nis, die de aanleiding vormde
voor de moord op premier IndiraGandhi.

Premier Rajiv Gandhi staat
ondergrote druk deregeringvandeelstaat- premier Barnala van
zijn taak te ontheffen en Punjab
weer onderdirectbestuurvanuitDelhi te plaatsen. Maar Gandhi
staatweigerachtig tegenover diestap. Het is altijd zijnbeleid ge-
weest om het Sikh- extremisme

WEIGERACHTIG

De verkiezing van Tohra is

Hetwasdanookveelbetekend
dat een vertegenwoordiger van
de Badal-fractie in Amritsar tot
voorzitter van het algemeen
Tempel- bestuur, dat toeziet op
alle Sikh- heiligdommen, werdgekozen. Het voorzitterschap
viel in handen van Gurcharan
SingTohra, die diefunctie in het
verleden al lange tijd vervulde.Tohra en Badal worden gezien
als de voornaamste tegenstre-
vers van deelstaat- premier Ba-
dala.

heilige Gouden Tempel in Am-
ritsaruitde inPunjabregerende
Akali Dal- partij. De rivaliteit
tussen Barnala en deze afge-
splitste fractie onderleiding van
de voormalige deelstaat- pre-
mier Prakash Sing Badal heeft
de afgelopen maanden de poli-
tiek in Punjabbepaald. De strijd
tegen het terrorisme dreigde
daardoor op de achtergrond te
geraken. Juistook omdatBadals
fractie openlijke sympathie
koestert voor het extremisme.

Zover is het niet gekomen. De
wrede moordpartij opde buspas-
sagiers maakte niet de beoogde
Ketting- reactie los, al is er spra-
ke van grote verontwaardigingen was NewDelhi het toneelvan
onlusten. Een echte escalatievan geweld heeft zich echter,jtoorkordaat optreden van de au-

?teiten, nog niet voorgedaan.
Maar datdemaatvol isvoor de*»ndoes bleek wel in het parle-

ment waar premier Rajiv
zelf door zijn eigen

zwaaronder drukwerd gezet om in te grijpen in
J'unjab. Na maanden van opti-
mistische berichten over degreepvan deautoriteiten inPun-Jl*b °P het Sikh- extremisme"eett deaanslagIndia toch weer
S-tu trieste realiteit van het£j*h- extremisme geconfron-

HET HEEFT NIET veeVge-
«cheeld of de Indische Sikh-
extremisten, diestreven naar
een onafhankelijkestaatvoorde Sikhs(Khalistan), wareninhun opzet geslaagd. Op een
mooie zondagmiddag over-
vallen vier terroristen eenbus. Ze scheiden de Hindoes
ei» de Sikhs van elkaar en
schieten de Hindoes vervol-gens in koelen bloede dood.Uit pure verontwaarding
Afreken Hindoes inheelIndia
*mh daaropop dedriemiljoen
Sikhs die buiten Punjab le-
ven. Sikhs uit het hele landvluchten wanhopig naar
Punjab. Uit angst voor die
volksverhuizing vertrekkende Hindoes op hun beurt uit

en Khalistan is bijna
realiteit.

(Uit deHaagsche Courant)

steeds niet tevreden gesteld en
eisenvoortzettingvan hetonder-
zoek in deaffaire. De conclusies
van het rapport worden onvol-
doende geachtom Shamir volle-
digvrij tepleiten.

De felste kritiek werd geuit
door generaal- majoorb/d Meir
Zorea, die voorzitter was van de
eerste onderzoeks- commissie in
de Shin Beit- affaire. Zorea
noemdehet een van de grootste
schandalen in de geschiedenis
van Israël, ook al was alles juri-
disch wellicht in orde. Hij vindt
het ontoelaatbaar dat door deShinBeit een succesvollepoging
werd ondernomen om zijn com-
missie te misleiden en uiteinde-lijk niemand rekening en ver-
antwoording hoeft af te leggen.
Maar gezien dereële politieke
belangen lijken de verontwaar-
digdereacties van hem en parle-
mentariërs geenresultaat tezul-
len opleveren.

Napublicatie conclusies geheimrapport in Israel

De versie van Shamir, die des-
tijds als premier voor de Shin
Beit verantwoordelijk was,
wordt gesteund door meerdere
getuigen- verklaringen van
dienscollega's en van Shin Beit-
medewerkers. De versie van
Shalom wordt daarentegen vol-
gens de commissie gekenmerkt
doortegenstrijdigheden.

riaal . Hettotontslag gedwongen
Shin Beit- hoofd,Awraham Sha-
lom, heeft in beide gevallen ver-
klaard dat hij "op gezagen met
toestemming"van Shamirheeft
gehandeld.De commissie is tot
de algemene conclusie gekomen
dat de versie van premier Sha-
mir meer voor de hand ligt dan
dievan Shalom.

JERUZALEM—Met debe-
kendmaking van de conclu-
sies van hetrapport over de
affaire rond de Israëlische
binnenlandse veiligheids-
dienst, de Shin Beit, is de
openbare discussie over de
rol die de politieke leiders indeze zaak hebben gespeeld,
weer aangewakkerd.

Maar aangezien zowel de Li-koed als deArbeiderspartij erals
coalitie- partners geen politiek
belang bij hebben deze onver-kwikkelijke zaak weer op de
spits tedrijvenenhetIsraëlische
publiek dezaak verderwil laten
rusten, zal deze stinkende doof-
pot definitiefworden gesloten.

In hetrapport worden de poli-
tieke leiders van iedere blaam
gezuiverd. Zij zouden ver-
antwoordelijkheid hebben ge-
dragen voor de moord op de twee
gevangen genomen buskapers
en naderhand voor het verdon-keremanen van het bewijsmate-

hetrapport tezijnen met hetfeit
dat "de waarheid eindelijk aan
het lichtis gekomen".

Tal van politici van de Arbei-
derspartij en van linkse opposi-
tie- partijen zijn echter nog

VERHEUGD
Shamir, die zich een halfjaar

geledenmet hand en tandtegen
een onderzoekheeftverzet, heeft
nu verklaard erg verheugd met

gekregen om terroristen te do-
den. Volgens decommissiedient
dieopdracht, als die al gegeven
is, in geen gevalte worden uitge-
legdals een vrijbriefvoor hetdo-
denvan gevangen terroristen.

De commissiekomt inhet rap-
port tot de conclusie dater geen
reden is Shamir juridischte ver-
volgen. Het heeft bovendien
geenzinoméénvan deelfby deze
moord- en doofpot- affaire be-
trokkenShinBeit- medewerkers
voorderechtbank teslepen, aan-
gezien ze dooreen presidentiële
gratieverlening worden gedekt.

Politiek smoort verontwaardiging over het optreden van Shin Beit

De commissie heeft de bewe-
ringvan hetShin Beit- hoofd be-
keken, dathij in november 1983
van de politieke leiding een uit-
drukkelijkerichtlijn zou hebben

GEEN VRIJBRIEFt«£arnala verliest steeds meereïZT "Üde Btrijd teSen zÜn te-genstanders. Deze stapten intt^Vr?"*tegen Gala'sopdracht tot ontruiming van de

OMWENTELING
Gedurende de afgelopen twee'naanden heeftzich opnieuweenomwenteling afgetekend. Sym-bolisch betekende de aanslagv«ü fristen °P depolitiechef

*an Punjab in oktober een wede-ropstanding van het terrorisme."»e ontwikkeling ging gepaard
vn Tn voortgaandeaantastingd^i *

gezag van de punjab-«eelstaat- regering onder lei-EalanPremierSiljUtSingh

ontegenzeggelijk een opsteker
voor de Badal- stroming entege-
lijkertijd een nederlaag voor
Barnala. Want hoewel het voor-
zitterschap van het Tempel- be-
stuur slechts een religieuze
functie is, staathet aanzienen de
invloedvan diefunctie binnende
Sikh- gemeenschap buitenkijf.
" InDelhi wordtallesmettoene-
mende afkeuring gevolgd. Men
is niet vergeten dat het tijdens
een vorigetermijn vanTohra als
voorzitter van het Tempel- be-
stuur was dat de vader van het
Sikh- extremisme in Punjab,

Punjab onder centraal gezagplaatsen, betekent dat de Sikhsgeïsoleerdraken en dat op zich
betekent weer een voedings- bo-demvoor extremisme. Gandhi isde gevangene van Hindoe- en
Sikh- sentimenten en datwijster
weer eens op hoezeer India leeftin deban van dereligie.
(Uit deHaagsche Courant)

inPunjab door deSikhszelfte la-
ten oplossen. Die gedachte lag
ook achter het Punjab- aceoord
dat hij vorig jaar sloot om een
einde te maken aan de proble-
men in de deelstaat.

KAPA INTERNATIONAAL
[ZATERDAG 31 JANUARII9B7

Strijd Witte Huis al losgebarsten
Robert Dole in slag met George BushEsperanto is honderd aar:

steeds volhardend in de hoop

Optimisme is al die jarenniet aangetast

.RobertDole en zijn vrouw

Sceptici beweren — niet ten
onrechte — dat esperanto ge-
laaid heeft in zijn opzet een we-
reld- omspannend middel van
communicatie te worden, dat debewoners van deze planeet de
Mogelijkheid geeft elkaar directte verstaan. De verdedigers vande taal zeggen — eveneens niettenonrechte—dat hetesperantokans gezienheeft teoverlevenenspringlevend te blijven waarandere hulptalen (volapük, ido)
gedoemd waren snel hetveld te
ruimen.

LONDEN — Hitler sprakvan"een wapen der joden"enStalin van "detaalvan bour-geois internationalisme". Dedictatorsvervolgden hetver-derfelijke verschijnsel teyuur en tezwaard, maar niet-temin heeft het overleefd.Dit
jaar bestaat dewereldtaales-
peranto 100 jaaren diteeuw-feest is ingeluid met een ont-
vangst in Londen.

Aan de bruikbaarheid van de
taal kan het volgens hem niet
liggen. De grammatica is logisch
en eenvoudig te leren. Het argu-
ment dat de oorsprong van het
esperanto ligt ineen tijd dieal te
eenzijdig de nadruk legde op het
Europese taalbeeldwil hij nietal
te zeer laten gelden. Weliswaar
wortelt de woordenschatvan het
esperanto in Germaanse en Ro-
maanse talen, maar de vorming
van de woordenis zeer gelijkaan
die in het Chinees. "Europees?
Vooral in Japan en China is er
een toenemend aantal mensen
dat esperanto leert en die taal
makkelijk te hanteren vindt".

succes groot, maar door te stoten
tot de volgende fase is steeds
moeilijk gebleken". Hij wijt dat
aan een natuurlijke traagheid
van mensen, dieer toe neigenaf
tewachten tot eerst een ander de
beslissendestap onderneemt.

—de grondleggervan het espe-
ranto, dokterZamenhof(lBs9-

GENERAALJARUZELSKI

vast datReagan nooit meer de
populariteit zal scoren, die hij
vanaf 1980totdiep in '86 genoot.

Het isnogte vroegom degevol-
genvan de 'Iran-gate» voor de
verkiezingen van november
1988teoverzien.De Amerikaan-
se publieke opinie blijkt tot nu
toe per regio ook sterk uiteenlo-
pend op derecente gebeurtenis-
sen tereaeeren. Het staatnu wel

WASHINGTON — Het was
al langeen cliché om te bewe-
ren dat het moeilijkzou wor-
den om Ronald Reagan op te
volgen als president van de
Verenigde Staten. De huidige
Witte Huis- crisis brengt
daarin zeker geen verande-
ring.Zij zal eerderhetverlan-
gen oproepen naar een ge-
slaagdpresidentschap, nadat
deafgelopendertig jaarzove-
len half of helemaal misluk-
ten op die post.

Het beginter naar uit te zien
datpresidentReagan eenweinig

E
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De liefde in al haar variantenCURACAO IS ONGETWIJ-
FELD een prima eilandom te
vertoeven, maar er zijn van
diemomenten waarop je,ten-
minste als jeer geboren bent,
erggraag even in Hollandzou
willenzijn. Zokan ik me voor-
stellendat menigeen onder u
een moeilijk moment kende
bij het vernemen van het
doorgaan van de Elfsteden-
tocht, en dat tweemaal. Zelf
moest ik juni '85 even iets
wegslikken, omdat in die
maand Springsteen optrad in
de Rotterdamse Kuip, een
evenement dat ik graag had
wrillen bijwonen.

Jeweet zeker bij het bezoeken
van zon concert datje minimaal
drie uur lang getuige kunt zijn
van een indrukwekkend optre-
den.Plichtmatig invullen en af-
raffelen zijn termen die niet in
hetrolboek van deE StreetBand
voorkomen. Gelukkig is er aan
de wens van velen en ondergete-
kende tegemoet gekomen door
het uitbrengen van Live 1975-
-1985, een koffertje met vijf el-
pees(ofdriecassettes ofcompact-
discs), die tezamen een soort
bloemlezing vormen van zijn
toerneesuit 1975,1978,1980-'Bl
en 19784-'B5. De nummers zijn,
op enkele uitzonderingen na,
chronologisch gerangschikt
waardoor je zowel tekstueel als
op muzikaal niveau een zekere
ontwikkelingkunt bespeuren.

Zijn vroegere teksten worden
getypeerd door het uitgebreid
verhalende, soms poëtische ka-
rakter (It's hard to be a saint in
the city) en gaan in grote lijnen
over het aanvankelijk ontsnap-
pen aan en het latere accepteren

Muzikaal document bewijst
kracht Bruce Springsteen
van het stadsleven. Zijn latere
nummers zijn wat het taalge-
bruik betreft directer, bondiger,
meer uitgekristalliseerd en ge-
ven blijk van een groeiende
maatschappelijke betrokken-
heid. Centraal in veel nummers
staat het medeleven met de ge-
wone man, het leed van de
werkloze arbeider, het hoopvol
blijven, ook al komen de ervarin-
gen niet overeen met de Ameri-
kaanse Droom.

Wat dit laatste betreft is zijn
laatstestudio-albumBorn in the
USA aanleiding geweest tot tal
van misverstanden. Zo zou de
hoes ( Springsteen isop zijnrug te
zien met de Amerikaanse vlag
alsachtergrond) velen tot de uit-
spraak hebben gebracht dat hij
een overdreven chauvinistische
instelling zou hebben en zou in-
spelen op misplaatste gevoelens
van nationale trots. Vanwege
het Vietnam- thema werd hij
zelfs vergeleken met Rambo (op
bumperstickers was te lezen:
Bruce— deRambo van deRock).
Een nadere bestudering toont
echter aan, dat terwijl Stallone
in zijneentje deVietnam- oorlog
overspeelt en goed laateindigen,
Springsteeneen lansbreekt voor
de verwaarloosde Vietnam- ve-
teranen en andere schaduwzij-
den van The American Dream
belicht.Naast ditgroeiende soci-
alebewustzijnvalt er tevens een
muzikale ontwikkeling waar te
nemen.

Al vanafhetbeginvanzijn car-
rière kiest Springsteen ervoor
om hetpubliek te veroveren door
avond aan avond in obscure
clubsenkleine zaaltjeste spelen.
Door de groeiendepopulariteit
moeten de concerten steeds
grootschaliger worden aange-
pakt, wat leidt tot een meer
strakke, functionele speelwijze
van deE StreetBand. Door deze
aanpak en een enorme,zeer pre-
cies afgestelde geluids- installa-
tie (van Springsteen is bekend
dat hij van verschillende plaat-
sen,vooral dieachteraan, onder-
zoekt of overal de geluids- weer-
gave optimaal is) bezitten deze
mammoet- concerten kwalita-
tief gezien een hoger niveau, al
kun jeje afvragenofditopweegt
tegen hetgemisvan een meerin-
tieme ambiance.

Ook heeft de band door de ja-
ren heen enkele wijzigingen on-
dergaan. Nils Lofgren vervangt
in '84 «little» Steven van Zandt
en Patti Scialfa wordt als
achtergrond- zangeres aan de
groep toegevoegd. De platen
kennen naast de bekende swin-
genderocknummers en ballades
ook een aantal sober
geïnstrumenteerde stukken,
waardoor een te grote eenzijdig-
heid vermeden wordt.

Hierondervindt u de verschil-
lende nummers in de volgorde
van beluisteren en de plaats en
datum waar ze zijn opgekomen:
ThunderRoad (Roxy '75), Adam

raised a cain (Roxy 78),Spirit in
the night (Roxy '78), 4th of July
Asbury Park (Nassau '80), Para-
dise by the C (Roxy '78), Fire
(Winterland '78), Growin' up
(Roxy '78), Hard to be a saint in
the city (Roxy '78), Backs!reets
(Roxy '78), Rosalita (Roxy '78),
Raise your hand (Roxy '78),
Hungry Heart (Nassau '80), Two
hearts (MeadoqlandsArena '81)

Cadillac Ranch (Meadowlands
Arena '81), You can look( Nassau
'80), Independence day (Mea-
dowlands '81), Badlands (Arizo-
na '80), Becausethe night(Arizo-
na '81), Candy'sRoom (Meadow-
lands '81), Darkness on the edge
of town (Nassau '80), Racing in
the straat (Meadowlands '81),
This land is your land (Meadow-
lands '80) Nebraska (Meadow-
lands '81), Johnny 99 (Giants
'85),Reason to believe (Meadow-
lands '84), Born in the USA (Los
Angeles '85), Seeds (LosAngeles
'85), TheRiver (Los Angeles '85),
War (Los Angeles '85), Dar-
lington County (Los Angeles
'85),Workin' onthe highway(Gi-
ants '85), The promised land(Los
Angeles '85), Cover me(Los An-
geles'85), I'mon fire (Giants '85),
Bobby Jean (Giants '85), No sur-
render (Meadowlands '84), 10th
Avenue freeze out (Meadow-
lands '84) en Jersey Girl (Mea-
dowlands'Bl).

Het is nu alweer meer dan
twaalf jaar geleden dat John
Landau de legendarische woor-
densprak: "I've seenthefuture of
Rock & Roll andhisname isBru-
ce Springsteen". Dit muzikale
document bewijst ondubbelzin-
nig dat deze woorden nog niets
aanwaarheid hebben ingeboet.

Uitslag Popkwis
DEWINNARES van deFo-

to-kwis van de vorige Poppa-
gina is: YvonneLopez. Bonte-
mantelstraat 27, Oranjestad.
Aruba. Zij kan contact opne-
men met de Aruba- redactie.

Nassaustraat 110, Oran-
iestad.

De juistuitslag was: Sting,
Bruce Springsteen, Paul
Youngen Prince.

aoor Peter Paap

HET LIJKT EEN ongeschre-
ven wet datdeechte blues al-
leen vertolkt kan worden
dooroude, tandelozemannet-
jes, die met schorre stem ver-
halen over verdriet en over-
spelige echtgenoten zingen.
Hoe ouder, hoebeteren alsze
ook nog gebukt gaan onder
een lichamelijke handicap
kanhunmuziekhelemaalniet
meerkapot.

Dat dit soort logica behoort te
worden verwezen naar het rijk
der fabelen, bewijst de 31-jarige
Robert Cray, die na al zon tien
jaar lang de blues vertolkt als
MuddyWaters en Howling'Wolf
in hun beste dagen. Cray zingt
steevast over hartstocht, jaloe-

zie, overspel, kortom de liefdein
al haar varianten.Gelukkig be-
vatten veel nummers vaak een
ondertoonvan zelfkennis en iro-
nie, waardoor de emoties niet
echt depan uitvliegen:

Standingin the doorway she
wascrying

Big as life shewas wavingme
goodbye

Fool thatlam, sawitcoming
And ditnot have to guessthe

reason why
She saidagain andagain: I'll

begoing
And one dayyou gonna be

here alone
Andright now, I'mstarting to

believeher

Elpee Graceland
Simon mengt ritmen en melodieën

gebaseerd op Zuidafrikaanse muziek
lijke gage zou betalen, hetgeen
neerkwam op 190 dollar per uur
en dat ik bij alle nummers, die
onder invloed van of in samen-
werking met Zuidafrikaanse
musici waren ontstaan, de au-
teurs- rechten zou delen, wat
voor mij de eerste keer zou zijn".

Het resultaat is het 12-
-nummers tellend album Grace-
land metverschillende structu-
ren, ritmen en melodieën, geba-
seerd op de Zuidafrikaanse et-
nische muziek. De nummers
wordennietdirect opdeplaat ge-
zet, maar eerst in een Ameri-
kaanse studio bewerkt. On-
danks dit "Westerse" stempel
lijkt het authentieke Zuidafri-
kaanse karakter onaangetast,
tenminste voor zover ik kan be-
oordelen. Het gehele album
maakt, ondanks de medewer-
king van vele muzikanten, een
sterk homogene indruk. Naast
deZuidafrikaanse muziekbevat
de elpee ook Amerikaanse mu-
ziek, die sterke verwantschap
vertoont met de overige num-
mers. Roekin' Dopsie and The
Twisters, een Cajunband uit
Louisiana en Los Lobos, een
band uit Los Angeles, delen het
gebruik van de accordeon en de
saxofoon met de mbaquanga-
groepen.

Hetcitaat, waarmee dit stukje
opent, is afkomstigvan het num-
mer Homeless, zonder meer het
meest emotionele nummer, ge-
heel a capella vertolkt. Over het
ontstaan van ditnummer merkt
Simon op de achterkant van het
hoes het volgende op:

"Jospeh Shabala (composer
and lead singer ofLadysmith
Black Mambazo, a ten- member
a capella church groep) and I
wrote in English and in Zulu,
starting the piece in the middle
and working outwards to the be-
ginningandthe end.The process
began when I sent him a demoof
Homeless with the melody and
words: We are homeless, bome-
less/moonlight sleeping in the
midnight lake. In my note ac-
companying the cassette, I sug-
gestedthat hemakeany changes
in harmony or words that he
wanted, andtold him tofeel free
tocontinue the story inZulu, ad-
ding whatever melodic changes
he felt appropriate. A month la-
ter, we met for the first time in
London's Abbey Road Studios.
After hearing Joseph's additions
to the song, bothfelt we were on
to something and decided to ex-
pand the piece. Thinking of a
track from one ofmyfavorite La-
dysmith albums, I tried writing

HOMELESS, WEARE home-
less, the moonlight sleeping
on a midnight lake... strong
wind destroyourhome,many
dead, tonightitcouldbeyou...
somebody sing hello, hello,
hello, somebody cry why,
why, why?

Het is zomer '84wanneer Paul
Simon (u weet wel, de helft van
het ooitzo succesvolleduoSimon
& Garfunkel)van een vriendeen
cassette krijgt van een elpee ge-
titeldGumboots:AccordeonJive
Hits, Volume 11. De muziek
spreekthemergaan, "itwas very
up, very happy music, familiair
and foreign- sounding at the sa-
methime".

Na enige onderzoek blijkt het
albumafkomstig tezijnvan The
Boyoyo Boys. De muziek is af-
komstig van de straten van So-
weto en wordt mbaquanga ge-
noemd. Via zijn platen- maat-
schappijkomt Simon in hetbezit
van zon 20 albums met zwarte
muziek uit Zuid-Afrika, varië-
rend van traditionele nummers
totfunk. In februari '85 vliegthij
naar Johannesburg,waar hij
drie groepen benadert, die hij
eerderbeluisterde. Deze groepen
zijn Tao Ea Matsekha, General
MD Shirinda andThe Gaza Sis-
ters enThe, al eerder genoemde,
Boyoyo Boys.

Paul Simon: "Ik vertrok met
enige schroom naar Johannes-
burg, onwetendvan watmij daar
oppolitieken muzikaalgebiedte
wachten stond. Ik had als solo-
artiesten ook als dehelft van Si-
mon & Garfunkel aanbiedingen
gehad om in Sun City op te tre-
den, maar dat hebben wij steeds
omevidenteredenen afgewezen.
We waren voorstanders van een
cultureleboycot en wildenzeker
niet voor een uitsluitend blank
publiek optreden. Deze reis had
echter niets temaken metoptre-
densen evenmin zou er gelduit
het land weggetrokken worden.
Ikzou metzwarte Zuidafrikanen
opnamen maken en viel daarom
in een totaal andere categorie.
Voor mynvertrek heb ik gebeld
metmijnvriend Quincy Jonesen
hem van myn plannen verteld.
Hij zei me datmijn instinctgoed
was en dat ik erop moest letten
dat ik mijn bedoelingen duide-
lijk maakte en dat ieder naar
behoren betaald werd. Ik heb
toen gezegd datik het drievoudi-
gevan de in Amerika gebruike-

Shejustain't leaving, she'sgone
Thisam't thefirst time that

I'll been through this
Iknow theprice I'm gonnapay,

you see
I'vegotone ex-wife already
And it looks likeI've got

anotheron the wbJ
Robert Cray brengt zijn jeugd

door instraten alsAlabama, ViT"
ginia, Indiana, Washington en
zelfs inWest-Duitsland daarzij"
vader beroeps- militair is. Cray:
"Terwijl wenaar steedsverschil'
lende delenvan het landtrok'
ken, luisterden we doorlopend
naar muziek. Het was met dat
rondreizen verbonden en in de
praktijk m'n enige houvast, $
herinner me tijden en plaatseo
alleenmaar via de muziekdiev-
toen hoorde. Zoals in Virginia-
halverwege de jarenzestig, toen
voor heteerst aldiesoul- stations
uit de grond schoten: Sam & Da-
ve, James& Bobbty Purify... Bc
paalde periodes uit m'n leven
koppel ik aan bepaalde platen^
Gedurende die jarenin Duits*
land waren we helemaal op on-
szelf«angëwefcert. "Wig"verston-
dendetaal niet,konden duszelfs
geentvkijken, dus het enigew»*
we konden doen, was platen
draaien".

Terug in Amerika woont W
een optreden bijvan deTexaanse
gitaristAlbert Collins, wat een
enorme indruk op hem maakt-
Hij haalt zelfs de schoolleiding
over om Collins op het einde*'
amen- feest te laten spelen. "Dj
was zeventien toen ik voorgoed
voor deblues koos. Hetenigewat
ikwildezingen,waren levens-ei>
liefdes- verhalen. In dat opzicht
ben ik misschienwatouderwets-
Maar ik vond blues in de eerst*
plaats zo geweldigom deenorme
overtuigingdie eruit sprak. On"
de wijze waarop die mensen &e
songs zongen. Zoals ik dat
voelde..."

In '74 ontstaat deRobert Cray
Band. Avondaan avondwordti"
clubs, zaaltjes, clubhuizen en&-
opgetreden. "Er viel nauwelijk*
van te leven, maar we overlee*'
den. In hetbegin moestenweccf1

beroep doen op de bijstand. Wjj
kregenvoedsel- bonnen.Richaf
Cousins, de bassist, en ik woon'
denbij elkaarom gelduit te spa'
ren. Gedesillusioneerdwaren
nooit, want we wilden altijd d'
soort muziek spelen. Ik was #"
van overtuigd datwe er ooit va"
zouden kunnen leven".

In '77 ontmoet Cray Bruc"
Bromberg, een producer, ó\if.
hem aan een contract helpt o»
het Tomato- label. Zijn debuU4'
album Who's been talking (<*9
langetijdniet verkrijgbaarisg^
weestvanwege het faillisseme,V
van het Tomato- label) slaatnie1

echtaan. Toch begint langzaa*'
maar zeker zijn populariteit t*
stijgen. In Nederland kan hij
'84 terugzien opeenovertuigenjjoptreden tijdens het North Se*
Jazz Festival. Ook in Engelan"
vallen zijn pittige gitaarspel ej»
smeuïge teksten in de smaak'
wat ondermeer blijkt uit zijn °V
nieuw uitgebrachte debuut-&
bum. Zijn volgende elpees
Strongpersuader, Bad influence
enFalse accusations bezittenal'
le de typische Cray- thematik
en hetaparte gitaar-geluid.

Ondertussen gaat Cray lust'»
verder en is continue oppad m?
z'n band: "Rondreizen, dat is
mijn gevalhet enigewatjeku^.doen omjebrood te verdienen-&
ken veel mensen die daar m°*
van zijnoftijdens tournees ge*
faire behandeling krijgen. To^
ishet deenigemanier.(...) Ik b6 j
optimistisch. We blijken *e
degelijkplaten tekunnen vei*j£
penen eigenlijk heb ik nooit '\eV
andfr^ wilier» rtr,"^"

Bronnen: Popencyclopedie, $
ziekkrant Oor, Trouw, Playboy'
Rolling Stone, Hoes Gracelan»-

"Men heeft me gevraagd ofik
nietbangbenopde zwarte lijst te
komen, maarik geloofniet datik
nu op die lijst sta. Ik hebhet be-
sproken met Harry Belafonte,
die nauwe betrekkingen onder-
houdtmetdeZuidafrikaanse ge-
meenschap. Hijhad er gemengde
gevoelensover, want ditwas de
eerste keer dat iemand er niet
heenging om op tetreden, maar
opde muziek metzich mee terug
tenemen. Ik sta aan dekant van
deartiesten en demusici. Ik heb
niet om detoestemmingvan het
African National Congress,
aartsbisschop Desmond Tutu of
de regering van Pretoria ge-
vraagd. Ik sta in het algemeen
achterdochtig ten opzichte van
regeringen. De man met het ge-
weer maaktuitwatbelangrijk is
en de jongenmet de gitaarheeft
er meestal niets over te zeggen.
Het blijft vreemd, dateen cultu-
rele boycotvan Zuid-Afrika ook
zwarte artiesten betreft. Ik vind
heteen misdaad datzij nietover
de hele wereld kunnen komen
spelen. Het is niet normaal en
het waarom ervan ontgaat mij
tenenen male.Het is nieteerlijk
dat zij gestraft worden voor de
politick van een regering waar
zij niets over te zeggen hebben
(...) Ikben doorSowetorond gere-
den en de geschiedeniservan is
mij uitgelegd. Soweto was een
stuk groter dan ik gedacht had,
zekervijfentwintigvierkanteki-
lometer waarvijf miljoen men-
sen woonden. De meeste musici
met wie ik werkte, woonden er.
Ik was verrast door de mate van
armoede en ook derijkdom. Ik
heb echter alleen te maken ge-
had met musici, diewaarschijn-
lijk de meest vrije gemeenschap
vormen. Ik hebgeen gelege.
gehad voor een uitvoerige dia-
loog met de Afrikanen, wat ik
graag had gewild.

English lyricsthat would slipin-
to thatpre-existing song. This is
the'somebody say...' section,and
we used it as a bridge from the
end of the 'homeless...' lyrics to
theZulupart that follows (...) On
the secondday,the groupshowed
me an introductionthey'd wor-
ked on late into the night. The
melody came from a traditional
Zulu wedding song, but the new
lyrics nowtold ofpeople livingin
caves on the sideof a mountain,
cold and hungry,theirfists used
as pilows. Thisnew introduction
fell intothe body ofthe song and
completed the collaboration".

Van de overige nummers zal
de single You can callme all v
zeker bekendin deorenklinken.
Ditnummer is dagelijksopdera-
dio te beluisteren en als u het
mooivindt, zou ik zeker de elpee
aanschaffen. Tot slot nu enige
uitsprakenvan Paul Simon over
zijn werkbezoek aan Zuid-
Afrika:

Robert Cray vertolkt al
tien jaar lang de blues

BRUCE SPRINGSTEEN
& THE E-STREET BAND

”LIVE 1975-'85”



heidhebbenmetmeerklar
praten dan de gewoonte is

Wat 1987 betreft verwacht de
heerCarson datheteen goed jaar
zal worden. In ieder geval zal de
CMB, die in 1986 een speciaal
programma opzette voor kleine
zakenen investeringen, daar dit
jaar zeker mee doorgaan. Met
nadruk steldedeCMB- directeur
nog dat van de gelegenheid, dat
zovelen vrijdag de bank be-
zochten, gebruik werd gemaakt
hen ook te dankenvoor het in de
CMB gesteldevertrouwen.

ORANJESTAD —De directie
van de Caribbean Mercantile
Bank (CMB) hield gisteren een
open dag in al zijn kantoren op
Aruba, waar directie en stafle-
den speciale aandacht aan deklanten besteedden. Dat deze
geste op prijs werd gesteld, bleek
weluitde grote druktedie op alle
kantoren heerste. De nieuwe al-
gemene directeur, Bil Carson,
was in gesprek met de Amigoe
zeer tevreden over de opkomst.
Hij vond het erg belangrijk dat
de directieen stafleden gelegen-

De competitie wordt maanda-
gavond halfacht op de Don Bo-
scobaan in San Nicolas voortge-
zet. Bij de juniorenspeeltRebels
tegen Harbour Terrace en in de
B-klasse Apolinaris tegen
Amstel Rebels.

Op initiatief van Idefre
Atletiek- en voetbalcursus

Fiets
protest

ORANJESTAD — Een der
deelnemers aan de pro-
testmars van de Gezamenlij-
ke vakbonden (SUA) nam
deelopdefiets. Voorop defiets
had hij een bord -Nan ta gas-
ta, nos ta sufri .

INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 Uur
openvoor publiek - bij «Indian Rock».

ORANJESTAD — IDEFRE
organiseert volgende week
twee cursussen voor atletiek
en voet.hal.

De cursussen zijn in de eerste
plaats bedoeld voor schoollera-
ren, maar IDEFRE maakt geen
bezwaar wanneer trainers van
voetbal- ploegen of atletiek-
ploegenbesluitendeelte nemen.
De atletiek- cursus begint op
woensdag 4 februari en wordt
iedere woensdagmiddag van

half drie tot half vijf gegeven.
Laatste dagvoor inschrijving is
maandagbij IDEFRE.

De voetbalcursus begint op
vrijdag6 februari, eveneens van
halfdrie tothalfvijf, enzal iedere
maandag en vrijdag te volgen
zijn. Voor de voetbal- cursus kan
tot en met 5 februari worden in-
geschreven.

Nadere gegevens over deze
cursussen zijnteverkrijgen door
IDEFRE te bellen (25877 of
24987).

DIVERSEN
FILMLIGA: 20.30 uur driekorte films: Dui-
zendZielen, Mijn zuster de negerin en No
Fun - Cas di Cultura.

ZONDAG
BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1: 18.00uur MuppetMovie (alleleeft.);2o.4s
uur Kelly's Heroes (14 jr.).
11:20.45uur Young Warrior (18 jr.).
DRIVE-IN: 21.00 uur An eyetor an eye (18
jr.).

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandag t/mvrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdag van 09.00-
-12.00 uur.

SPORTLOTTO
U kunt voor de volgende trek-
king van

6 februari 1987
kopen t/m 4febr. '87

Bij basketball: spanning bij
junioren Oasis-BurgerKing

ORANJESTAD-OpdeßCA-
banen werden wed-
strijdengespeeld voor debasket-
ball- competitie, die afgelopen
woensdag van start is gegaan.
Bij de juniorenwon Oasis van
Burger King in een spannende
wedstrijd.

Tot in de laatste minuten was
hetmoeilijk tezeggen wie heton-
derspit zou moeten delven. De
eerste helft eindigde met een
stand van 15-9 in het voordeel
van Burger King. Uiteindelijk
eindigdede wedstrijd — metéén
punt verschil —in het voordeel
van Oasis (26-24). Twee spelers
van Oasis moesten hetveld ver-
laten wegens vijf fouls. Topsco-
rers bij Oasis werden DitoSanchez met tien punten en Epi
Wever met acht punten. Voor
Burger King nam B. Albus tien
punten voor zijnrekening.

In detweede wedstrijd speelde
Amstel Rebels tegen Estrella.AmstelRebels werdmet 70-55 de
winnaar.Reeds in de eerstehelft
stond Amstel Rebels met 28-18
voor. Topscorer voor AmstelRe-
bels werd E. Brooks met 24 pun-
tenen bijEstrella S.Dirkszen en
J. Figaroa, ieder met zeventien
punten.

BAKE SALE/WANDELMARS: 09.00 uur
georganiseerd doorGrupo di Trabao Cole-
gio Bon Bini (start en finish bij Colegio Bon
Bini).

MAANDAG
DIVERSEN
WITGELE KRUIS
zuigelingenbureau
09.30-12.00 uur te Paradera
(kleuterbureau volgens afspraak)

VOETBAL(Copa Noord): Bubali IIvs Jong
Aruba; Bubali I vs Dep. Nacional - Bubali-
veld.

SPORT
KORFBAL (semi-finale): 10.30 uur Bionic
vs Volvox - Bionoc-veld,Sta. cruz.

SOFTBALL VETERANEN (t.g.v. 50-jarig
bestaanSVLaFama): 09.30uurTeleAru-
ba vs Seroe Janchi; 11.00uur SugarKings
vs Hospitaal; 12.30uurRolando's vs Tromp
Cement Productions; 14.00uur Savaneta
Real Vets vs Sibonné Vets; 15.30uurZeero-
vers vs Formosa ST - La Famaveld, Sava-
neta.

ORANJESTAD — Aruba Ro-
adRunners Club (ARORUC)
houdt op dinsdag 3 februari zijn
jaarlijkse algemene leden- ver-
gadering. Dit gebeurt om half
acht in Centro IDEFRE, in de
vergaderzaal van hatoude,zie-kenhuis. Afstandlopers, die geen
lid zijn van ARORUC, kunnen
deze vergadering als toehoor-
ders bijwonen, maar hebben
geen stemrecht.

ORANJESTAD — Minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht, heeft een commissie
van vijf leden geïnstalleerd, die
een grondig onderzoek gaatdoen
naar vermoedelijke onregelma-
tigheden diein hetdouane-korps
plaatsvinden. Dit, ondanks de
verwarde en inmiddels ingetrok-
ken verklaring van de douane-
vakbond SADA, dat men niet de-
ze regering bedoelde, maar ook
weerniet dieandere. De minister

beschouwtditallesals een ernsti-
gezaak, dietwijfels brengt in de
integriteitvan hetkorps. De leden
van de commissiezijn(vlnr opde
foto): drs. T.M.B. Woei-A-Tsoi
(R.A.), inspecteur van Invoer-
rechten en Accijnzen mr. Olindo
Koolman, ministerEngelbrecht,
directeur der directieBelastin-
gen mr. J.R. Tschong, directeur
van Systems ofSecurityElio Ni-
colaas en advocaat S.H. Tjong
Ajong, die niet op defoto staat.

CARRALLY (Alliance Fran^aise): 10.00
uur start te Irausquinplein enfinish: CB Da-
kota.

ARUBAANSE ATLETIEK BOND: 08.-30
10.30uur veldloop te Grapefield.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - MedicalCentre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouwidinsdag 10.00-12.00uur te Noord66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288;donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30^
12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te maken via tel.: 23145 of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
LEES- EN KRANTENZAAL: maandagt/m
vrijdag vanaf 07.30 uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdagen donderdagvan 13.30-
-17.30 uur(s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandagt/m vrijdag van 09.00-12.00/13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30uur uitlenen van boe-ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00--12.00/13.00-17.0013.00-17.00 uur studiezaalopen voorpubliek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden!: dinsdag van16.00-20.00uur envrijdag van 17.00-19.00uur.

SHASA(Stichting Hulpaan SlechthorendenAruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/oEa&leclub). is dagelijks geopend van 08.30--12.00/13.00-16.30 uur.
TELEARUBA

SANTA CRUZ—De nieuwe
competitievan deArubaanse
Basketball Bond (AAB) werd
gisteravondin deSporthalof-
ficieel geopend in de afdelin-
gen B-klasse en junioren.De
officiële opening werd ver-
richt door minister van
Sportzaken, Watty Vos, die
geflankeerd werd door vete-
raan basketball- speelster,
Ola Figaroa, aan wie de com-
petitie van dit jaargewijd is
en de voorzitter van de bas-

Basketballcompetitie begint goed
met Chinese Club-Socotoro: 47-45

Ironie van
het leven

ORANJESTAD — Staten-
voorzitter Pedro Bislip noem-
de vrijdagavond in Telenoti-
cias het optreden van MEP-
fractieleider Nelson Oduber,
die persé minister Nisbet in
de Staten wil laten praten,
wel "de ironie van het leven".
Immers toen Nisbet destijds
indeStatenwildekomen pra-
ten, was Nelson Oduber de
eerste die protest aanteken-
de.Dat was ook hetgevaltoen
minister mr.MitoCroes in de
Staten wilde komen praten,
ook toen had Oduber hierte-
genfel geprotesteerd.En nu is
hij van mening dat minister
Nisbet alle recht heeft in de
Staten tekomen praten.

ZATERDAG: 18.00StylewithElsa Klensch;
18.25 Science & Technology; 18.40 Solidgol; 19.25Travel guide; 20.00Telenoticias;
20.30Miami Vice; 21.20 Leu foi kas; 22.10Estreno: «The awakening ofCasey»- 23 45Sluiting.

LIGA DI MARIA(San Nicolas): iedere
maandagochtend van 08.00-12.00 uur kan
pakjes Ayudo Social afgehaaldworden - Mi-
lagrosa Centrum - Theresiastraat 6.

ZONDAG: 17.00 Afrika, een ander conti-
nent: «The bible and the gun»; 18.00Quiz
13: «MonPlaisirvs Augustinus»; 18.55 He-
alth week; 19.10This week in Japan-1930Showtime; 20.30Tele-Resumen; 21.00QuoVadis;22.15CNNinternational news; 22 45Santo Domingo invita; 23.30 Sluiting.'

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MANNAOBRA»; elke
maandag en donderdag van 09.00-12.30
uur gelegenheidom producten tekopen in
hetoudegebouw van «Bibito Pin», t/oPro-
testantse kerk, Piedra Plat.

TOERISTENSCHEPEN
08.00-22.00uur «Ambassdor»;
09.00-15.00uur «Britanis» - vert. SELMA.
SPORT
ZWEMVEREMGING «ARUBA MARLINS»
(maandag): 18.00-19.00uur zwemlessen -POVA-zwembad.
(dinsdag + donderdag): 18.00-19.00uur
zwemlessen - Golden Tulip Aruba Caribbe-
an Hotel.
(vrijdag): 17.00-18.00 uur zwemlessen -POVA-zwembad.
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
zwembad.
ARUBA WEIGHTLIFTING ASSOCIATION:
17.00-19.00 uur gewichtheftraining -Sportcentrum Noord.

VERENIGING VOORZWEM ONDERWIJS
ARUBA (VZOA)
15.15-16.00 uurzwemlessen voor dipl. A

(beginners) - Baby Beach;
15.00-16.30uur dipl.A(beginners) -Ameri-cana (strand); 17.30-18.15uur dipl. A, D en
E - Americana zwembad; 19.00-20.00 uur
les volw. - Palmbeach zwembad.

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-17.00 uurDivi Divi Hotel.

MAANDAG: 13.00-15.00 Take two (live)'
18.00Starfleet; 18.30Telenovela-«Rosa de'la Calle»; 19.30 The world tomorrow «Aworld held captice»; 20.00 Telenoticias--20.30 Harold sportshow; 21.00 CNN inter-national hour; 22.00Dynasty; 2300 Show-biz today; 23.30 Sluiting.

ketball- bond, Hugo Mo-
hammed.

Aan mevrouw Figaroa viel de
eer deeerste opgooi teverrichten
voor de eerste competitie- wed-
strijdtussen deherenB-klassers
van Chinese Club en het Socoto-
ro basketball- team. Het werd
een interessante en spannende
wedstrijd, die met één basket-
verschil, 47-45, door Chinese
Club gewonnenwerd.

Om beurten namen de twee
ploegen de leiding over en was
het Chinese Club die in de
laatste minuut van de eerste
helft een lichte voorsprong nam
en de ruststand op 23-20 in zijn
voordeel bepaalde. In de tweede
helftwerd hetzelfdetempo voort-
gezet, waarbij het zuiver schie-
ten door Socotoro's Cesar Ruiz
opviel. ChineseClub wist echter
tot de laatste minuut een. lichte
voorsprong tehandhaven en met
een basket-verschil als overwin-
naar te eindigen.

Cesar Ruiz van Socotoro was
de topscorer van de avond. Met
twintig punten voor Chinese
club scoorden Marcus Peterson,
Moises Martis en Denisio Ben-
der ieder negen punten.

De competitie wordtvanavond
op deRCA-baan voortgezet.

In softball-competitie:
Tremond-Caribe goed voor 25 runs
SAN NICOLAS — Jani's
Hemcobehaalde een 6-5over-
winning op Plymouth /Coca
Cola en Amstel Doves ver-
sloeg Heidelberg met 9-1 bij
devoortzetting van de dames-
softball- competitie.

In eerstgenoemde wedstrijd
maakte Jani'szes hitsen drieer-
rors en Plymouth vijfhitsen vier
errors. Renata Arnold werd win-
nende pitcher en Milly Briezen
verliezer. Laatstgenoemde was
van de anderekant beste batter
van de wedstrijd met één hit in
één keer aan slag.

Amstel Doves had acht hitsen

twee errors, terwijl Heidelberg
niet verder kwam dan drie hits
en maar liefst zes errors beging.
De zege kwam opnaam van So-
raima Martina en de nederlaag
op dievan Jamilael Foris.

Bij de herenklopte Tremonjd
Tigers tegenstander Caribe mst
niet minder dan 17-8, met Alex
Krozendijk als winnendepitcher
en AlvinLacle alsverliezer.

Pasteleria Estrella bleek met
9-5 sterker te zijn dan WegRooi
Hundu Stars. Lorenzo Koolman
werd winnende pitchervoor Pas-
teleria en Oswaldo de Cuba ver-
liezer voor WRH Stars.

bankwezen opAruba. Op de ene
foto brengt gouverneurF.B.
Trompmetpresident- commissa-
ris WF'. Croes en general mana-
gerR .Poulsen een toastuit.

Op de
anderefoto reikt de heer W.F.
Croes donaties uitaan «Meals on
Wheels», YMCA en Casa Cuna,
waarvan de laatste officieel hetlintmocht doorknippen.

ORANJESTAD-In het gebouw,
waar voorheen de City

Bank was gevestigd, vond vrij-
dagmiddag de opening plaats
van de nieuwe 'FirstNational
Bank ofAruba»- Onder de vele
gastenbevonden zichgouverneur
F£. Tromp, voorzittervandeKa-
mer van Koophandel Minguel
Mansur, vertegenwoordigers van
de Centrale Bank en van het

LOSSENUMMEftSOPArubadagelijksver-enigbaarbij:

ORANJESTAD:ZeppWever, La Fama,Piet
!joaa Fountain en SupermercadoPueblo.
NOORD:Lee Take Away, Noord 82
TANKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert265.

SANTA CRUZ:Rowigini's, Santa Cruz 48
SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
veldtstraat27.
Voorts: Gittshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
noracio Oduber hospitaal, Giftshop
Manchebo Beach Hotel.

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00--17 30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333(drie lijnen).

V?or spoedgevallen na kantoorlijd: 21639,
«950 en 22316.Pageboy: 027-849.

Bankrek. nr. 248-1 Barclays Bank.
Taxicentrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of21604.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envnjdagen kunnen iederedag tussen 08.00-
-12-00/14.00-17.00uur worden opgegeven;
"«halve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
jjP maandag en donderdag voor 10.00uurOinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
g|ns<tag en vrijdag) verschijner^_

IÊI 1
IXJMMER EEN IN SMAAK TER IWereld. I
JjEJnJtlef* beste frisdrank ter we- I["«*. Gebotteld-ook in twee literfles- I
**"(ook voor dieet) doorde

VICTORIA BOTTLING
COMPANY J

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
15uurKelly sHhioes (14jr.);24.00uur

wna Flory sus dosmarldos (18jr).
"-20.45 uur Young Warrior (18 jr.).
URIVE-IN: 20.30& 24.00 uur An eyefor anc*>e*> (18 jr.).

BOTiCAS (nachtdienst)
£abao brug: del Pueblo, tel.: 22154.

brug: San Nicolas, tel.: 45712.

Wachtregeling DOKTORENoranjestad,Madiki, Tanki Flip, Noord, TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
? S.Ridderstap, Sta. Cruz 362, tel.: 28017.
l70s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:ookter C.E.Zaandam, via Centro Medico

tel.: 48833.

JJT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Jjoord:tel: 23425;Santa Cruzen Paradera:
"*■: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:; SanNicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw). 24444 (kan-
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

VRACHT uit de
Verenigde Staten
of Europa?___
MET

"MASTERCARGO NV.
KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

TELEFOON 25923V^ EN 31577 ,
DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
'«« geopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00Uljf informaties viaverkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*».00uurperdaggeopend(alleen geslo-
-18,1 van zondag 20.00 uur totmaandagmor-
9«n 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI--1 AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-i9.3ouur.
ALLIANCE FRANQAISE DARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30uur cursus voor
gevorderden en van20.30-21.30 uurFranse"«"ratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-"ersatielessen; woensdagvan 19.00-20.00"urcursus voor beginners - Colegio Aruba-"o, lokaal 61 /62.

ARUBAANSEKUNSTKRING: 20.30uur Alldlc°lhSDance ComPanyuit New Vork■Cas

21.00-03.00 uur verkie-g* leugd- en grote koningin van San Ni-

CARIBECLUB: 19.30 uur marathon jump-

c£b ana' he Maila Col,e9e ,ot de Car,be"

LKJSVA: 20.00 uur bingo drive - Douane-auo,Oranjestad.

f'" vonnis ofspoedeisend gevaT"Wen Uweiland
GEENRAMP

■»E chartermaatschappij van*s Nederlandse Antillen vliegtV met uitsluitend beroepspilo-
«jn veilig en op maat naar UwPlaats van bestemming

'■»«""»""»", léér go«d
onderhouden toestel-
«ond»r hinderlijke
wachttijden of over-

* uïPp#B;
wjd*p"a,t p,"aU #n

'üiïx*
TELEFOON:

Aruba 26363-21365Cwtcao 76278\ Bonaire 8880 -8939

PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
PIEDRAPLAT: 10.30uurdsH.Hessen,zon-
dagsschool in het jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen, zon-dagsschool op dezelfdetijd.
ORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Doel (crèche en zondagsschool).SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA vanden doel.

»" "««
DE NIEUWE APOSTOLISCHE KERK(Schubertstraat 12):09.30 uur kerkdienst.

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.:09.00 en 19.00uur.DAKOTA: zat.: 19.00 uur; zon.: 09.00 uurEMANUELKAPEL:zat.: 19.00uur.NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07 30 en18.00uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur;z0n.:06 3010.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 1000en
18.30uur.
POS CHIQUITO:zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30 en 18.30uur
SANTACRUZ: zat.: 19.00uur; zon: 06 3009.00en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 1730uur
TANKILEENDERT: zon.: 09.00uur.
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Succes

Open dag CMB
Rif Uitslag

TrekkingI Sportlotto
jan. 1987I winnendeI nummers:rg' so

MCNTNOL 25

Marlboro 12
Met complimenten van:
Superior Tobacco Co.

Hoofdprijs Sportlotto
weer niet uitgeloot

ORANJESTAD — De hoofd-
prijs van de Sportlotto is ook
gisteren—met 9.011,20florin—
in de pot gebleven. Niemand
bleek de vier nummers —10-14-
-25-30 — te hebben ingediend.
Voor detweede prijs (3 goed) wa-
ren erwel 31 goedeinzenders, die
ieder ’.146,15 van de prijs van
’.4.530,45 krijgen. Verwacht
wordt dat volgende week de
hoofdprijs tussen de twaalf en
dertienduizend florin zal be-
dragen.

g Aruba

pm cabez ;
Ë^p?k Carnaval j!

jl PfiSÉ: j!
ij i*Riunite* j

ij Deze rubriek wordt ge- j
s sponserd door: \

l Mercurius Trading 'Co.

IN NOORD WORDT vanavond
de verkiezing van de jeugd-en
districts- koningin in
Buurtcentrum Noord gehouden.
Alle goede dingen in drieëndaar
vanavond. Er zijn ook dergelijke
verkiezingen in Savaneta en in
deBonaireclub te San Nicolas.

*******IN DE AURORA Kleuterschool
wordt zondagmiddagzes uur de
kinderkoningin van Tanki
Leendert gekozen.Ook teNoord,
San Nicolas, Pos Chiquito, Bra-
zil en Santa Cruz zijnverkiezin-
gen.HetSAC-programma meldt
niet precies wat voor koningin-
nen: kinder-, jeugd-of districts-
koninginnen. In ieder geval ga
zelfeven kijken, danziet menze-
ker wel welke koningin uit de
verkiezingnaarvoren komt. Als
men geen tijd heeft, dan leest
men hetmaandagwel in dezeru-
briek.

*******HET ZIJN HANDIGE jongens
bij Emco. Dat blijkt niet alleen
uit de nieuwe moderne fabriek,
diebetrokken werd, maar ook—en dat is al vele jarenbekend —uit defraaie T-shirtsdiedaarge-
maakt worden. Unieke eigen
ontwerpen en wat een kleuren,
ongelofelijk, maar waar.

EMCO LEVERT OOK weer een
belangrijke steun aan het Aru-
baanse carnaval. Ook dit jaar
krijgen depersonen, die gekozen
worden tot jeugdkoninginvan
Aruba en carnavals- koningin
van Aruba, al het geldterug dat
zij aan T-shirtsbij Emco gekocht
hebben. Dat is me wat, niet al-
leen een uniek en uitstekend
verzorgd kleurrijk T-shirt voor
deverkiezingen en na de verkie-
zing geld cadeau in devorm van
hetbedrag besteedaan T-shirts.

*******OOKBURGER KING werkt ao.
tief mee aan carnaval. Niet at
leen om de hongerige magen te
vullen, maar ook aan een grot*
T-shirt- parade voor de jeugd.
Zondag 8februari om vijfuur is
de start op hetplein waar vroe-
ger Plaza Shopping Centep-
stond, via de Nassaustraat gaat
het dan naar de parkeerplaats
van BurgerKing. Jumpen maar,
datbevordert zeker deeetlust.

*******AFGELADEN VOLWAS giste-
ren het Colegio Arubano waar
een carnavalsfeest plaatsvond,
datklonk alseen klok. Opeen ge-
geven moment moesten de deu-
ren gesloten worden omdat let-
terlijk niemand meer erbij kon.
Dat veroorzaakte wel enige
lastposten, maardepolitie en de
aanwezig elf bewakers hadden
dezaakgoedinhanden.Hetfeest
werd gezien alseen fundraisinè,
want het Colegio gaat dit jaar
«full swing» aan de parade en

verkiezingen deelnemen.Alleen
maakt men zich ernstige zorgen
over demuziek. De bandsvragen
betalingen diedepan uitvliegen
en onmogelijk nogbetaaldkun-
nen worden. In diekringen weet
men schijnbaar niet dat wij in
een tijd van bezuinigingen le-
ven. Maar wat erger is, met die
abnormaal hoge prijzen, wordt
het carnavalkapot gemaakt.

*******BIJ COLEGIO WAREN er ook
verkiezingen. Wateen enthousi-
asme. Wat een carnavalssfeer.
Uiteindelijk werd Indra Figue-
roa totkoningin van Colegio ge-
kozen en deeervan jeugdkonin-
ginwasvoor CathyFalconi en -f-
alle goededingenin drieën— dje
Princesita werd SuzyBikker. Zij
zullen allen — gesteund door de
enthousiaste Colegio- aanhang
— aan de grote verkiezingen
gaan deelnemen.

*******

TANA: /s*%,
ARUBA (Ji^>)
Distribuidor exclusivo:

L/incav )
KIWANIS (Palmbeach): 19.30 uur dinner
meeting - Aruba Beachclub.

ARUBA SECRETARIES ASSOCIATION
(ASA): 10.00 uur algemene ledenvergade-
ring -ASA-kantoor, Paardenbaaistraat 8. Vergadering van

Road Runners club

ARUBA
AGENDA



Finale America's Cup:

Stars and Stripes
wint eerste race

Meimei

WILLEMSTAD — De helft
van destrijdomde TokoMar-
tina-wisselbeker is gestreden
op hetvoetbalveldteBoka Sa-
mi. De tweede en laatstehelft
van dit toernooi wordt aan-
staande zondag in Boca afge-
werkt. Aan het eindevan de
dag zal dan de wisselbeker
worden uitgereikt aan de
winnaar.

De uitslagen van afgelopen
zondag zijn:
Wimpiri Boka Sami - Wimpiri
Vesta: l-o;SelectieMaracay'B7-
Muskita Boka Sami: 1-0; Boka
Sami Meimei -Boka SamiAriba:
1-1; Boka Sami Patras -Boka Sa-
mi Dilanti: 1-0; Jong Colombia
Veteranen - De Koning Vetera-
nen: 1-1.

Komende zondag zal van»
10.00 uur het toernooi worden
voortgezet metde volgende wed-
strijden:
VrumingaBoka Sami - Vrumin;
gaSemikok; Blenchi Boka Sami- Blenchi Sufïïsant; Boka Sami
Ariba -Boka Sami Dilanti; Boka
Sami Meimei - Boka Sami Pa-
tras; JongColombia Veteranen j
Sithoc Veteranen; Boka Sami
Ariba - Boka Sami Patras; Boka.
Sami Dilanti - Boka Sami

goslavische grootmeester op de
tijdnood van zijn tegenstander
begon te spelen. Na deveertigste
zet waren derollen omgedraaid:
in het toren-eindspel had hij de
versplinterde pionnen-stelling.
Er zatechter nogjuistvoldoende
samenhang in om een half punt
binnen te halen.

Dat zatervoor Sosonkoniet in.
De Nederlandse grootmeester,
die met een reeks korte remises
en tweeoverwinningeneen score
van plus één had opgebouwd,
liep tegen Zapata enigszins
achter de feiten aan. Eerst een
pionnetje in de min, daarna nog
een en op het eindeeen verloren
stelling.

WIJK AAN ZEE — Het
Hoogovens schaaktoernooi
mag ViktorKortsjnoi wel er-
kentelijk zijn. Dankzij hem
gaat de 49e editie een onge-
meen spannend slot tege-
moet. De inmiddels tot vol-
wassenheid geraakte Nigel
Shortkarma dekorte remise
tegen Nogueiras metnog een
ronde te spelenweliswaarbo-
gen op precies dezelfde pro-
duktie als vorig jaar (9 pun-
ten), maar is daarmee nog
lang nietzeker van zijn twee-
de achtereenvolgende
eindzege. Op een leeftijd van
55 jaar,waarbij de gemiddel-
de werknemer denkt aan ar-
beids- tijdverkorting en ver-
vroegde uittreding, deinst
Kortsjnoi niet terug voor
overwerken korte nachten.

Enkele ronden geleden leek
Short 'los' van zijn achtervol-
gers, maar de nog altijd 'Ver-
schrikkelijke' Viktor perste er
een eindsprint uit om van te ril-
len. Als het zaterdag in de afge-
broken partij tegen Nogueiras
gaat zoals iedereen hoopt, stor-
men 'pa'Kortsjnoi en 'zoon'Short
schouder aan schouder op de
eindstreep af, waarbij Ulfje An-
dersson, ondanks zijnkleine ge-
stalte, waarschijnlijk voor
Kortsjnoi een hogere horde zal
vormen dan Flear voor zijn
landgenootShort.

Lange tijd stondKortsjnoi te-

De landgenootvan Ljubojevic,
Hulak wist metwit eenhalfpunt
op Miles te veroveren. Ook de
twee 'sson's', Andersson en
Olafsson deeldenhetpunt, waar-
mee vooralAndersson het meest
tevreden was, gezienzijnpositie
op deranglijst.

De standna detwaalfde en voor-
laatste ronde is:
1. Short 9
2. Kortsjnoi 8 en 1 afg.
3. Andersson 7,5
4. Nogueiras 7 en 1 afg.
5. Miles 7
6. Sosonko, Zapata 6
8. Van der Sterren, Ljubojevic,
Olafsson 5,5
11. Van der Wiel 5
12. Hulak 4,5
13.Flear 4
14. Gutman 2,5

In de grootmeestergroep B is
ook nog één ronde te gaan. De
stand in deze groep is:
l.Winar's(Bel) 7
2. Farago (Hon) 6 5
3. Watson(Eng) 6
4. Rogers(Aus), Piket (Ned)

5,5 en 1 afg.
6. Gaprindasjvili (Sov)s en 1 afg.
7. Kuijf (Ned), Carlier (Ned) 4,5
9. Hartog (Ned), Brenninkmeij-
er (Ned) 4
11.Riemersma (Ned) 3 en 1 afg.
12. Welling(Ned) 2,5

Rijkaard tekent
voor twee jaarbij

AMSTERDAM — Frank
Rijkaard heeft zijn contract
bij Ajax met twee jaarver-
lengd. Volgensvoorzitter Ton
Harm sen betekent de
contractverlenging, dat er
een einde komt aan de ge-
ruchten datRijkaard naar
een andere club zou gaan. De
speler, al zeven jaaractiefbij
Ajax, bevestigde vrijdag dat
hij van verschillende kanten
aanbiedingen had gekregen,
maar wil een eventueel ver-
trek naar het buitenland, zijn
voorkeur, nog een tijdje uit-
stellen.

Voor het eerst na zijn goede
start was ookPaul van der Ster-
ren weer eens succesvol.De ma-
nier waarop het gebeurde, was
echter uiterstbizar. Tegendeon-
deraan staande Gutman had de
Nederlandse meester in een
Grünfeld-Indiër enig voordeel.
Hij won zelfs een pion. In detijd-
noodfase kon hij achtereenvol-
genseen stuken metLgB zelfs de
vijandelijke dame bemachtigen.
Maar VanderSterren liethet al-
lemaal na. Hij stelde zich tevre-
den met een tweede pionnetje,
won er daarna nog een en zette
met al datkleine materiaal een
mat-aanval op, die de Israëliër
zich maar niet lietbewijzen.

Ook Van der Wiel leek tegen
Ljubojevicop degoedeweg, maar
het voordeel verdween als
sneeuw voor dezon, toen de Joe-

gen Flear in het geheel niet be-
ter. Het aanvankelijk initiatief,
dat hij zich in de Slavische ope-
ning had verworven, was ver-
dwenen en in de commentaar-
zaal waarschuwde meester Pe-
terScheeren voor hetgevaarvan
doordrammen.Kortsjnoi hoorde
hetnatuurlijk nieten alshet wel
het geval zou zijn geweest, had
hij er zich niets van aangetrok-
ken. In detijdnoodfasebespeelde
hij deklok met net watmeer ver-
ve dan zijn tegenstander. De
opbrengst was een plus-pion en
de formidabele eindspelkennis
deed derest.

Van Heezik evenaart Ned.
record verspringen: 6,47m.

Elly van Hulst liep nieuw record 3000m

Kortsjnoi-Flear
zet voor zet

Winst op Malta: 5-0

Italië wint ook derde
wedstrijd in groep 2

Ofde investeringvoldoende is
geweest moet nu blijken. Dat
Dennis Conner de overwinning
niet zomaar zonder meer cadeau
wil doen is bewezen in de eerste,
door hem gewonnenrace. Hij
heeft op het laatste moment en-
keleveranderingen aan zijnboot
aangebracht en hoopt hiermee
een goede kans te maken. Zo
heeft hij een spinnaker tot zijn
beschikking gekregen met
luchtgleuven. Dit moet ver-
hinderen dat de lucht zich voor
het grote zeil ophoopt.

Rica Cup

Alan Bond, eigenaar van de
zeiljachten Kookaburra 111 en
IV, heeft beide boten aan een
zeilsyndicaat in Japanverkocht.
Bond, diein 1983deCupvoor zijn
land veroverde, incasseerdevoor
beide jachten een bedrag van
ruim veertien miljoen gulden.
Japan isvan plan in 1990 deelte
nemen aan de strijd om deAme-

syndicaat) vanaf 1985in devoor-
bereiding van de bekerstrijd
stak, kwam het merendeel uit de
zak van Parry.

BERGAMO — Oud-
wereldkampioen Italië heeft
in Bergamo zijn derde wed-
strijdvoor devoorrondenvan
het toernooiom hetEuropees
kampioenschap voetbal te-
gen Malta met 5-0 gewonnen-

De Italianen namen met hun
derde overwinning in groep 2
meteen de leiding. Het was de
tweede maal datbeide landen el-
kaar ontmoeten in dekwalifica-
tiewedstrijden. Italië won het
eerste duel met 2-0.

Voor 40.000 toeschouwers
hadden de Azzuri totaal geen
moeite met de Europese voet-
baldwerg. Binnen tien minuten
stondende gastherenvoor met2-
-0 voor door treffers van Bagni
(4e) en Bergomi (9e). Via Alto-
belli die in de 24een 35e minuut
scoorde,waarmeehijzijn treffers
in dekwalificatiewedstrijden op,
vijfbracht, werd het 4-0. Vlak
voor het rustsignaal werd de
eindstand op 5-0 gebracht door
Vialli.

In de tweede helft spande Ita-
lië zich nauwelijks meer in. He'
kwam deploegvan trainerAzeg'
lio Vicini daardoor na afloop °P
een fluitconcert van het ontevre-
den publiek te staan. Op 14 fe-
bruari speelt Italiëzijn volgende
wedstrijd uit tegen Portugal.

De stand in groep 2 is:
1. Italië 3-6(10- 2)
2. Zweden 3-5 ( 8- "3. Portugal 2-2 ( 2- 2)
4. Zwitserland 3-1 ( 3- 6>
5. Malta 3-0 ( 0-l2'

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna 02.00uur;zondag vanaf
13.00uur.

GRUPO KONOSE BO DUSHIKORSOU
21.00-03.00uur vieringsluiting «Oost-West
Mars» - Rust & Burgh.

FREEMANTLE— De Ame-
rikaan Dennis Conner heeft
met deStars andStripesvoor
Freemantle de eerste finale
race van de America Cup te-
gen verdediger Kookaburra
111 met schipper Peter Gil-
mour gewonnen. De Stars
andStripeskwam na3uur, 28
minuten en 49 seconden door
de finish. De Kookaburra 111
deeder 3.30,30 over.

Ruim 400.000 zeilfans, voor-
namelijkuitAustralië, zijn in de
Zuidaustralische plaats Freem-
antleneergestrekenomdefinale
bij te wonen en deKookabuura
111 te steunen. De Australiërs
zijn uitermate gebrand op de ze-
ge. Zeker nadat Alan Bond in
1983 debekervoor heteerst in de
132-jarige cup-geschiedenis
naar Australië bracht, hebben
de Australiërs flnik
geïnvesteerd om de door konin-
ginVictoria beschikbaar gestel-
dezilverenbekerin eigen land te
houden. Verlies beschouwen de
Australiërs immers als een nati-
onale 'schande.

Geld speelt bij de Australiërs
geen rol in de prestigestrijd. Ke-
vin Parry,' een'miljonair gewor-
den meubelhandelaar, stak de
afgelopen jaren miljoenen gul-
densin deopbouw van een jacht-
imperium. Van de 20 miljoen
gulden die de organisatie
'Taskforce 87defence' (de officië-
le naam van hetKookaburra-

VOETBAL/LISSABON —
Keith Burkinshaw, devoormali-
ge manager van Tottenham
Hotspur, wordt trainervan Spor-
tingLissabon, de club van Peter
Houtman. De Engelsman wordt
de opvolgervanManuelJose, die
onlangs werd ontslagen. Bur-
kinshaw tekende een contract
voor tweeëneenhalfjaar.

0-0-0-0-0

WK anker-kader 47/1
Bongers aan de
leiding in Landau

LANDAU — Jos Bongers
heeft ook de derde party ge-
wonnen bij de wereldtitel-
strijd anker-kader 47/1 in
Landau.

De Nijmegenaar behaaldeeen
uiterst moeizame overwinning
op de Oostenrijkse routinier
FranzStenzel: 250- 220innegen
beurten. Na drie partijen staat
hij gedeeld eerste met de
Westduitser Zenkner, die eve-
neens drie partijen won. De man
uit de Bondsrepubliek heeft
echtereen beter gemiddelde.

De standna drieronden (wed-
strijden, punten, hoogste serie,
algemeen gemiddelde):
1.Zenkner 3-6 167 44,11
2.Bongers 3-6 157 28,84
3. Stenzel 3-4 116 23,22
4.Arenaza 3-2 96 17,35
ö.Deraes 3-0 63 14,81
6.Psiskonis 3-0 46 7,93

ZONDAG
BASEBALL
(UttleLeague)
10.00uur Antilliaanse Verffabriek vs AGT;
12.00uurPet Carevs ABN;
14.00uurKodela vs KLM;
16.00uur Cindu vs Ennia - Little League

Ballpark, Suffisant.

TENNIS
(interclubcompetitie)
19.00uur CSCvsRCC -Tennispark Juliana-
dorp.

VOETBAL/HAARLEM—Deeredivisie- club Haarlem heeft
middenvelder Marcel Liesde*
gecontracteerd tot het einde va»
het seizoen. Liesdek, die reed 8
voor Haarlem speelde,raakte i"
mei vorigjaargeblesseerd. Voof
de winterstop heeft hij de tra
ninghervat.Het contract met de
speler liep het einde van het vo'
rig seizoen af.

0-0-0-0-0

VOETBAL
(Toko Martina- wisselbeker)
vanaf 10.00 uur wedstrijden - voetbalveld
Boca Sami.

TEKOOP "^2 VERDIEPING HUIS
te Savaneta

4 slaapkamers, 3 badkamers, dienst-
bodekamer met badkamer, grote woon- en
eetkamer, met vruchtdragende palmbomen,
§rote (Bxls meter) pool. Eigendomsgrond:

900 m2. Gelegen aanweg San Nicolas- Oran-
jestad. Prjis n.o.t.k.

Tel.: overdag 24050 - 's avonds 47566.

/^^\ COLEGIO ARUBANO
|Tj RK. SCHOOL VOOR V.W.O. EN H.A.V.O.

VONDELLAAN 14, TEL. 22005-ARUBA

Het Bestuur van de
Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba

zal gaarne per 1 augustus 1987 docentenbenoemen voor
SPAANS
ENGELS

Vereist: eerstegraadsbevoegdheid
Sollicitaties:
Terichten binnenéénweek na hetverschijnenvan deze adverten-
tt6 33H h6t
Bestuur Stichting MiddelbaarOnderwijs Aruba, t.a.v. A.M. Hoe-
vertsz, rector
Bij sollicitatie vermelden:
1) naam, volledige voornamen, geboortedata en geboorte*

plaatsen van allegezinsleden
2) godsdienst (Colegio Arubano is een R.K.-Christelijke

school, toegankelijk voor leerlingen van allegezindten)
3) datumen plaats van huwelijksvoltrekking
4) bevoegdheden en in welk jaarbehaald
5) staat van dienst:referenties (adres en telefoonnummer;^

VOETBAL/SAOPAULO—Argentinië
is wereldkampioen

voetbal bij de veteranen gewor-
den. De Argentijnen versloegen
in definale deBrazilianen met 1-
0. Het enige doelpunt werd twee
minutennarust gescoord doorde
ArgentijnDario Feldman.

0-0-0-0-0

SINDELFINGEN — Edine
van Heezik is bij atletiek-
wedstrijden in hetGlaspalast
van Sindelfingen naar Lievin
gesprongen. De afstand van 6
meter 47 was niet alleenmeer
dan voor deelneming aan de
Europese kampioenschap-
pen op 21 en 22februari in de
Noordfranse stad was ver-
eist, maar betekende boven-
dien een evenaring van haar
Nederlandse record.

Op 22 februari van het vorig
jaarkwam de Amsterdamse in
Madrid ook al tot 6,47 meter.
Edine van Heezik bemachtigde
preciesvijfjaardaarvoor, toeval-
lig eveneens in Sindelfingen,
voor het eerst het nationale re-
cord verspringen, toen met een
afstand van 6,25 meter. De pres-
tatie vanEdine van Heezikbete-
kende haar achtste aanscher-
ping van het indoorrecord. In
haarvijfde pogingkwam ze nog-
maals precies tot de EK-limiet

Uitslagen
Baranca

WLIK AAN ZEE — Viktor 20. Df3-g3 TaB-e8
'de Verschrikkelijke' 21.Ta1-dl f7-P6
Kortsjnoi heeft in het voor- 22. Pc3-d5 De7-f7
laatste duelvan het Hoogo- 23. h2-h3 Pes-c4
yens schaaktoernooitegen de 24. TelxeB TfBxeB
EngelsmanFlearer allesaan 25. b2-b3 Pc4-e5
moeten doen om het volle 26. Dg3-c3 Df7-h5
punt te bemachtigen. Het 27. Tdl-d2 Dhs-f5
aanvankelijk verworven 28. Pds-c7 TeB-c8
voordeelverdween inhetver- 29. Dc3-d4 h7-h6
dereverloopvan departij.Pas 30. Pc7xa6 TcB-cl t
in de tijdnoodfase wisthijeen 31.Td2-dl Tcl-c2
pion op Flear te veroveren. 32.Pa6-b4 Tc2-e2
Dankzij zijn enorme kennis 33.Kgl-fl Te2-e4
van heteindspelwist hijna de 34. Dd4-d5l KgB-h7
59e zet zwart op de knieën te 35. Pb4-d3 Te4-e3
krijgen. 36. Pd3xes Te3xes

37. Dds-d3 Dfsxd3 t
Wit:Kortsjnoi (Zwi) 38.Tdlxd3 b5-b4
Zwart: Flear (Eng) 39. Td3-d4 Tes-a5

40. Td4xb4 Tasxa2
Slavisch 41.Tb4-f4 Ta2-b2

1.c2-c4 e7-e6 42.Tf4-f3 f6-f5
2.Pbl-c3 d7-d5 43.h3-h4 Kh7-g6
3.d2-d4 c7-c6 44.Kf1-el Kg6-h5
4.e2-e3 PgB-f6 45.Ke1-dl Khs-g4
s.Pgl-f3 PbB-d7 46.Kd1-cl Tb2-e2
6.Lfl-d3 dsxc4 47.b3-b4 Te2-e5
7.Ld3xc4 b7-b5 48.Tf3-b3 Kg4xh4
B.Lc4-d3 a7-a6 49.b4-b5 Tes-e7
9.e3-e4 c6-c5 50.b5-b6 Te7-b7

10.d4-d5 c5-c4 51.Kc1-d2 f5-f4
11.d5xe6 c4xd3 52.Kd2-d3 f4-f3
12.e6xd7t DdBxd7 53.g2xf3 Kh4-h3
13.0-0 LcB-b7 54.Kd3-e4 Kh3-g2
14.Lc1-g5 LfB-e7 55.f3-f4 Kg2xf2
15.Tf1-el 0-0 56.f4-f5 Kf2-g2
16.e4-e5 Pf6-g4 57.Ke4-d5 g7-g6
17.Lg5xe7 Dd7xe7 58.f5-f6 h6-h5
18. Ddlxd3 Lb7xl3 s^y^^
19. Dd3xf3 Pg4xes op.

Veel nieuwerecords gezwommen
tijdens zwemgala in Parijs

Marianne Muis: 2.32,20 op 200m. schoolslag:

De Rus Sergej Boebka heeft
een nietgeslaagdepoging onder-
nomen het wereldrecord
polsstokhoogspringen te ver-
beteren. De 23-jarige Europese
en wereldkampioen, die tot ver-
rassing van de organisatoren
vlak voor het begin van de wed-
strijden in het Sportpaleis op-
dook, liet na een geslaagde po-
ging op 5,70 meter de lat leggen
op recordhoogte van 5,97 meter.
De eerste poging mislukte net,
de twee volgende gingen duide-
lijkermis. Op 15 januaribracht
Boebka het indoorrecordin Osa-
ka op 5,96 meter.

VanHulst voldeed op de 3000
meteruiteraard ookaan deEK-
limiet, maar vermoedelijkzal zy
in Lievin toch alleen op de 1500
meter starten. Beide afstanden
lopen is volgens hetprogramma
niet haalbaar.

Jaap van Treyen liep op de
1000 meter een persoonlijk re-
cord van 2.24,03; hij werd daar-
mee vijfde. Hugo Kusters ge-
bruikte 2,2 seconden (2.26,24)
meer en werd als tiende geklas-
seerd.

Later ondernam Elly van der
Hulst in het uitverkochte
sportpaleis (5000 toeschouwers)
met glans een geslaagde aanval
op haar nationalerecord op de
3000 meter.De atlete uitRotter-
damkwamvoor deeerste maalin
haar loopbaan beneden de grens
van negen minuten. Van hetbe-
gin tot het eind bijzonder sterk
lopend sloeg ze meteen een gat
van ruim zes seconden: 8.53,82.
Dat was bijna elfsecondenbene-
den het oude Nederlandse re-
cord, datzij op 9januarivan het
vorig jaarop dezelfde baan in
Sindelfingenop 9.04,62 bracht.

Elly van Hulst, diezicheerder
al voor de titelstrijd in Lieven
plaatste door op 4 januari in
Dortmund de 1500 meter af te
leggen in 4.11,10. had geen te-
genstand van betekenis. Haar
voorsprong op de Westduitse
Christiane Maybedroegbijna elf
seconden(9.04,54).

van 6,45 meter
Ze sprong vrijdagavond aan-

zienlijk beter dan twee dagen
daarvoor in Karlsruhe, waar zij
een keer 6,24 haaldeenvijfkeer
afgevlagd werd. De serie van vijf
sprongen inSindelfingen,van de
zesde zagzij af,was: 0- 6,35- 6,47
- O -6,45. Op de60 meter horden
werd de 26-jarige atletederde in
haar serie met 8,52 seconden.
Netnietvoldoende voor eenfina-
leplaats.

PARIJS — De Zwitser
Etienne Dagon heeft tijdens
een internationaal zwemgala
inParijs hetEuropees record
200 meter schoolslag voor 25
meterbanen op 2.11,44 ge-
bracht. Het oude record
stond sinds 4 januari 1981 op
naam van de Sovjetrus Ro-
bertas Sjoelpa met 2.12,77.

WILLEMSTAD —Woensdagavond is er weer
gebridged door Baranca. De
uitslagen van beide groepen
zijn alsvolgt:

Groep A:
1. Mej. Snellers - Hr. Moenir
Alam:63,33%; 2. Hm.Loos -Per-
sijn: 58,33%; 3. Hm. Schrils -De
Haseth: 57,92%; 4. Hm. Groot -Cloose en echtpaar Maas:
57,08%; 6. Echtpaar Voorbraak:
51,25%.

De overige zes paren scoorden
lager dan50%

GroepB:
1. Hm. Roerhorst - Engelmann:
66,67%; 2. Echtpaar Van Hene-
gouwen: 57,29%; 3. Dms. Vos-
kamp - Engelmann en dms. Van
der Jagt- Van Silfhout: 56,25%;
5. Dms. Nicolina - Eikelboom:
55,90%.

De overige negen paren scoor-
denlager dan 50%

Madeirense:
voetbal- en dominotoernooien

SAVANETA — Voet-
balploeg Central Madeirense
organiseert op zondag 1 fe-
bruari een voetbal- en domi-
no- toernooi op het terrein
vanRacing Club Savaneta, te
Rooi Kochi.

Het voetbal- programma ziet
er alsvolgt uit:Tula Snack- San
Luis Liquortique (9.30 uur), Pri-
mavera - Casibari (10.45 uur),
RCS Vets - Universal Vets (12
uur),PelicanBoys -Poppy's Pla-
ce (1.15 uur), Flor de Oriente -Santa Fe Vets (2.30 uur), Holi-
day Inn - Tanki Leendert Boys
(3.45 uur)

Domino zal als volgt worden
gespeeld:BlueStars -Primavera
(10.30 uur), Casibari -Casanova
(10.30 uur),Lucky Stars - Brazil
Stars (2.00 uur) en Mabon -Ter-
rible Stars (2.00 uur).

Het geheel zal in carnavals-
stemming verlopen met muziek
van deband Sweet Times en Er-
ick Super Disco.

De trainer Win Angel ver-
zoekt alle spelers om 15.00 uur
aanwezig te zijn in hetSDK.

uur aan.
Voor het teamvan Sedrekoko-

men in actieFrits Meursing, Iby
Schoop, Iby Pieternella, Pempi
Sulvaran, Walton Espirit, Kurt
Willems, EladioJuliana, Henky
Veerkamp, Mau Maria, Fichi
Fleming, Jo Pinedo, NoltjeFeli-
pa,Lipo Elhage.

WILLEMSTAD — Zaterdag-
middag 31 januari wordt in het
SDK op hetkunstgras (Casca-
lon) een voetbalwedstrijd ge-
speeld tussen Sedreko en Ver-
ona. De wedstrijdvangtom 16.00

Sedreko tegen
Verona in SDK

Europese records op de korte
banen worden overigens pas
sinds 1 augustusvan het vorig
jaarerkend. Etienne Dagon ein-
digde tijdens de Europese kam-
pioenschappen van 1985in Sofia
alsderde in zijn specialiteit. Hij
kwam overigensnog duidelijk te
kort op het wereldrecord van de
Canadees VictorDavis (2.09,81).

Marianne Muis zorgde voor
een nieuwNederlands record op

de 200 meter schoolslag dames.
De zwemster van Dedemsvaart
werd in de finale derde in
2.32,20. Dat was negen-tiende
seconden onderhet, sinds 23 no-
vember 1985 op naam van Petra
Hillenius staande, nationalere-
cord.De verrassend sterk zwem-
mende Muis, een tweelingzusje
van Mildred Muis, moest de
Oostduitse Silke Homer
(^.28,06) en deFrangaise Pasca-
hne Louvrier (2.30,77) laten
voorgaan.

Frank Drost kwam op de 200
meter vrije slag heren niet ver-
der dan de zevende en voor-
laatsteplaats in 1.52,64. Op de 4
x 100 meterwisselslag estafette
dames werd Nederland op eer-
biedige afstand van Oost-
Duitsland tweede (4.09,88 om
4.15,67).
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Toernooi op
Boka Sami

Om Toko Manina-trofee:

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

Na remise van Short tegen Nogueiras
kan Kortsjnoi ook nog eerste worden

Zeer spannendefinale in het Hoogovenstoernooi

AMIGOE

SANTA CR UZ-De minister
belast met Sportzaken, Watty
Vos, spreekt de jeugdtoe tijdens
deopeningvan denieuwe school-
volleyball- competitie voor het
basis- en voortgezet onderwijs.
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20ANA na Televishon.
Direktiva i personol di

Golden Drive-In ta felisita
su fundador ANGEL JOB
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Nos ta felisita
Angel Job

"El Gordito de Oro"
kv su 20 arïcinan
na TeleCuraqao

Hopi ana mas!cm
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Nos ke ekspresa
nos atmirashon pa
e trabou ekselente
kv Angel Job

a desplega
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...AngeZJob, mihókonosikomo "Gordito diOro", ta selebrde hechokv H
e ta 20 ana aktivo den farandula. Prinsipalmente su programa tur
djabièrne nochi na Tele-Curacao ta masha konosi. Pa 20 ana kaba
esey a bai denlaira smfalta vn siman.Pesey ayera nochiAngelJoba
selebrasu jubileaden un programa spesial.

Ta logiko kv Angel Job ta wordu pone den spotlight, vn persona
maneraenunkatafasilpakeda smobserve,peromirandosuenergiai
kontribushonpaorganisadiferenteevenementonanmaneraaktividat-
nan deportivo tekv Coney Island, a hasiele vnpersona masha stimd
denkomunidat...
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la desea
Angel Job
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tur kos bon durante 1987
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KARNAVALS-KALEIDOSCOOP

PRINS LEO 111 zal vanavondf
durende het Prinsenbal van <*
Limburge Kabrieten in Ho"
Holland aftreden. De nieu^
prins is... Nee, dat zal men r
vanavond om elf minuten ov
twaalf weten. De Boer^nbla^kapel en Los Billoneros zul'e
voor goede muziek zorg 6
Entree is ’.lO,- per persoon-

$ $ Hf ♦ % £ Ut

ZOWEL DE GROEPSj
«BunitesadiHardin »als -Gï^r
Isla» hebben vanavond de
kiezing van hun carnavals-»
ningin in respectievelijk Prl ,|
cess Beach Hotel en She
Werknemers Recrea''
Centrum. Beide groepen zul'
met hunkoninginaan dever!"
zing van carnavals- koning
meedoen.

Onderwijzers
ontevreden

CARACAS —Zon twintig-
duizend leerkrachten zijn in
de Venezolaansehoofdstad de
straat opgegaan. Voor deze
gp'amenlijke wandeling ko-
__.w-:i _ij htc centrum van Cara-
cas. Dit dedenzij niet uit zorg
voor hun lichamelijke ge-
steldheid.Hun zorg goldvoor-
al hun portemonnee. Zij zijn
het niet eens met het econo-
misch en financieel beleid
van deregering onder leiding
van president Jaime Lu-
sinchi.Voor Lusinchi was het
een primeur. Het was name-
lijk voor het eerst onder zijn
bewind dat er een massale
protest- demonstratie tegen
hem als president en rege-
rings- leider werd gehouden.
Om hun salaris- eisenkracht
bij te zetten brachten de
leerkrachten het verkeer tot
stilstand wat uiteindelijkre-
sulteerde in een fikse ver-
keers- chaos.Even fiks is ook
de eis van de leerkrachten:zij
willen namelijk een slaris-
verhogingvan 65procent om-
dat de kosten van levenson-
derhoud de laatste tijd zo om-
hoogzijn gegaan. Hiervan wil
de regering niet weten. Deze
heeft wel een salaris- voorstel
gedaan maar de omvang
daarvan werd niet bekendge-
maakt. Bij de onderwijzers-
bond zijn in totaal 174.000
leerkrachten aangesloten.

MIAMI — Cuba heeft een
schade- claim ingediendvan vijf
miljoendollarbij deregeringvan
Grenada. De vorderingheeft be-
trekking op materiaal en appa-
ratuur welke bij de Amerikaan-
se invasieop Grenada in oktober
1983verloren is gegaanofin be-
slagwerd genomen. ZoheeftRa-
dio Havana omgeroepen. In
maart zal de vordering door een
rechtbank op Grenada worden
behandeld.

terug wilt keren in de maat-
schappij, geen werk, geenvrien-
den en geen thuis. "Het dossier
van zon iemand hoefje niet ver
weg te leggen", aldus mevr.
Koeiers.

De rij werd gesloten door de
heerJanssen(verbonden aan het
AGV), diein zijn betoog consta-
teerde dater eclitveel thuislozen
zijn. Hij vergeleek de heden-
daagse situatiemet die van 30
jaar geleden toen er bijna geen
thuislozen voorkwamen omdat
iedereen elkaar waar mogelijk
ondersteunde en onderdak ver-
leende als dit nodig mocht blij-
ken te zijn. Hij maakte vervol-
gens een onderscheid tussen da-
klozen en thuislozen. Daklozen
zijn volgens de heer Janssen
mensen die min ofmeer uit vrije
wilkiezenom geendakbovenhet
hoofd te hebben danwel mensen
die uit huis zijn gezet. Thuislo-
zen daarentegenzijn mensen die
thuis niet meer geaccepteerd
worden. De heerJanssenconsta-
teerde dat de groep thuislozen
een heterogene- groep is. Niet
voor allegroepenzijner opvang-
mogelijkheden op dit moment.
De groep drugs- verslaafden is
een groep diehetnogzonder eni-
ge opvang- mogelijkheden moet
stellen. Hij ziet voor het op-
richten van een opvangcentrum
voor drugs- verslaafden nog wel
mogelijlcheden, een centrum
voor opvang van ex-
-psychiatrische mensen brengt
veel grote moeilijkheden met
zich mee, aldus deheer Janssen.

De avond gaf een goed over-
zicht van de maniervan denken
over de opvang van thuislozen.
In de discussiekwam onder meer
naarvoren datmen denorm-ver-
vaging onder de jongerenaan
moet pakken, anders blijven op-
vanghuizen en dergelijke, ook
voor de toekomt, nog noodzake-
lijk.Menzal moetenzoeken naar
de oorzaken van de problemen
van de thuislozen. Helaas werd
deze zaak maar lichtjes aange-
stipt en hieraan werd geen ver-
dere aandacht geschonken.

Discussie-avond Soroptimist International:

Te weinig mogelijkheden
opvang voor thuislozen

Mevrouw Koeiers verzorgde
de tweede inleiding. Zij is als
maatschappelijk werkster ver-
bonden aan hetHuis van Bewa-
ring. Ze gaf aan dat ex-
-gedetineerde vaak thuislozen
worden. Er doen zich, aldus
mevr. Koeiers, grote problemen
voor, voor de gedetineerde, die

Inleider de heer M. Martina
(hoofd bureau Reclassering)
noemde een drietal oorzaken
voor het thuislozen- probleem.
De losser wordende familieban-
den, norm- vervaging bij de
jeugden alsderdeoorzaak noem-
de hij de teloorgangvan de huis-
vestings- mogelijkheden. De
heer Martina vergeleek het
straatbeeld op verschillende
plaatsen in Curasao met het
straatbeeld zoals men dat in Bei-
rut kan aantreffen. Als sugges-
tieaan deoverheidsprak hijover
een wet tegendeleegstand, dieer
spoedig zou moeten komen. "De
huidige regering voert een pro-
tectie- beleid voor dezwakken in
desamenleving. Hier is een kans
omhunbetrokkenheid te tonen",
aldus de heer Martina. Ook par-
ticulierehulp blijft welkomzoals
dit mini-forum, dat de aandacht
op de problemen van dethuislo-
zen vestigt.

De Soroptimisten vieren dit
jaar hun 40-jarig jubileum en
willen in dit jubileumjaareen
project starten ten behoeve van
de thuislozen in de Curagaose
maatschappij. Men wil dethuis-
lozen een "dak" bieden waar ze
eenberoepkunnen lerenzodat ze
in staat zijn om zichzelf te red-
den. Dat er nogalwat thuislozen
zijn, mag blijken uit de uitspra-
ken dieeen drietal inleiders gis-
teravond voorafgaand aan de
discussie deden.

WILLEMSTAD — Gistera-
vond werd in deSociedadBo-
livarianaeen "mini-forum"
over thuislozen en hun pro-
blemen gehouden. Dit goed
bezochte forum was een initi-
atief van de Soroptimist In-
ternational Club Curasao.

-doorRon Skomorowski-

DE VERKIEZING VAN
jeugdkoningin en -prins en
-pancho belooft morgen grandi-
oos te worden. Dit jaarheeft het
comité, zoals reeds eerder ge-
meld, een record aantal inschrij-
vingen gehad. Niet minder dan
26 meisjes voor de jeugdkonin-
gin en 14 duo's voor prins en
pancho zullen morgen proberen
in het Dr. Antoine Maduro- sta-
diondetitel te behalen.De poor-
ten worden om half twaalf pre-
cies geopenden men kan aldaar
nog kaarten kopen a ’.4,- per
persoon. Men begint om één uur
en debandERA zalgedurendede
hele showvoorde muzikalebege-
leidingzorgen. Men hoopt dat de
uitslag tegen zeven uur bekend
zal worden gemaakt, zodat de
kinderen vroeg naar huis kun-
nen terugkeren om de volgende
dagop tijdop school te arriveren.

+ % sf; * if. * :■:

CENTRO RECREATIVO kA.
GUN heeft vanavond een ju^
up. De toegangsprijs bedrag
slechts ’.l,- per persoon cD
opbrengst is bestemd vo°r,.
deelname van de jeugd van "gun aan dekinderoptocht.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Maandag 2februari 1987

vanaf 09.00t/m 16.00 uur
* Brionweg, Seranostraat en Lopez de Morlastraat.

Nota: In verband met bovengenoemdewerkzaamheden
wordt Brionweg voor motorvoertuigen afgesloten.

50BKOPEI-ABB
Shareholders of the limited liabilitycompany

BIOMEDICA N.V.
establishedin Curacao, Netherlands Antilles, are herebycalledto attenda
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

which will be held on Wednesday, FEBRUARY 18,1987at 11.00o'clock
A.M., atthe registered office of the Company at Hendrikplein 5, Curacao,
for the following purposes:

To ratify, affirm and execute the following appointments:
1. Tothe Board of Supervisory Directors ofthe Company:

Frank P. Wilbourne, 111
GeorgeKrsek
lan A. Nicol

2. Tothe new Board of Managing Directors ofthe Company:
Dr. William J.Taylor, President
Thomas P. Ryan, Secretary-Treasurer

3. Pearl Trust and Management Corporation (Bonaire) N.V. to
continueas the local ManagingDirector of the Company.

Suchappointmentswitheffectfrom January28,19870rFebruary 18,1987as appropriate.
4. to adapt Article 10,Paragraph 2, in connection with thepubli-

cation ofan advertisementin the OfficialList of theAssociati-
on ofthe Stock Exchange Business in Amsterdam.

DE ZESENTWINTIG KANDI-
DATEN voor jeugdkoninginzijn
als volgt: Shurdelly Wout (Tv y
To), Angeline Zimmerman (Ko-
kolishi), Adely Jansen (Club
Union Boneriano), Nathely Ise-
nia (Bunitesa di Nos Flornan),
SurielSilberie (Triumfo), Lisne-
lia Sillie (Purba Kuné), Fronda-
ly Martina (Rayonan di Solo),
Shunaiska Mariano(Telefiesta),
Dayanara Adelina (Un Famia),
Dashylle Ferero (Pitufo), Zulay-
ka Brandao (Fantastiko), Mau-
rella St. Jacoba (Sweet Sugar),
SullivienneSchoop(SI), Shudes-
ka Martina(Pretendido), Julien-
ne Gomez (Pequena Compania),
Tracy Koots (Rasponsje), Nandy
Willems(NosAmbiente), Verus-
ka Gijsbertha(Alegria en Gene-
ral), Marisela Pieternella (Nos
Futuro diPariba), Shudeska Ci-
cilia (Elegansia di nos Huben-
tut), Urshanine Rosinda (Teso-
ro), JanetteSoares (Ositos Cari-
nosos), DyaniraElisa (Sweet Pe-
acocks), Janeska Cicilia (Tere-
moto), Yasmin Florencia
(Estrellitas Infantiles) en Na-
deska Antonia (Popchinan di
Barbie).

DE VEERTIEN DUO'S voor
jeugdprinsen-pancho zijn: Prins
Liber en Pancho Okupa (Alex-
ander Isles en Hurtelly Ada-
mus), Prins Carna en Pancho
Val (Jurgen Faneyt en Curtly
Bramble), Prins Kas en Pancho
Sm Dak (Ingemar Mercee en Ri-
gobert Jacobs), Prins Komité en
Pancho Karnaval (Michael Ma-
duroenDeryson Puriel), PrinsSi
en Pancho No(Sudny Albertoen
Richardson Soliana), Prins Mal
Pagadó en Pancho Awa(Gravier
Cratsz en Valdymir Firma),
Prins Links en Pancho Rechts
(RonaldrisLangguth en Giovan-
nieLeocario), Prins DoDo en
Rancho Roßo (Railison Martina
en Giovanni Martina), Prins
Union en Pancho Total (Josua
Cristina en Rodney Martina),
Prins Tesoro en Pancho Oro (Ed-
ward Soleana en Atherly La
Bast),PrinsMira Nanen Pancho
Mira Nos (Evert Emerencia) en
Reginald Offerman), Prins Rèp
en Pancho Zèp (Irving Martina
enNahessonLibiana), PrinsKa-
lidat en Pancho Kantidat (Sher-
melon Pieternella en Emilson
Kirindongo) en Princho Chocho
en Pancho Chika Chika (Grego-
ry Peters en EtienneThomas).

VANDAAG ÏS HET de laatste
dagwaaropde groepen,diezowel
aan de kinder- als de grote op-
tochtmeedoen, kunnen inschrij-
ven. Zij kunnen dit alsnog doen
op het kantoor van het carna-
vals- comité in de winkelgalerij
teColon.

(VORST) EDISON BOR^ !
CHERA van Radio Hoyer PjJ j
beerde gisteravondvia deraflf
Grootvorst Huub na te boots?
Ondanks verschillende p°£lj (
gen is hij nieterin geslaagd*,
Alaaaaaaf is en blijft van Grf*
vorst Huub.

«PAPASA UNPret» heeft «"Jgenochtend om elf uur een * .
gadering ten huize van de """.
FreddyKoster op Jandoret.'T
veel pret moet men naar <J*%
ret en liefst met een pet bij *

PasaunPret».

«GRUPO FANTASTICO» °>GANISEERT vanavond i»^menwerking met de club v .
Dok Maatschappij een & . 'feest. ABC Army en DJ El »jjj
key Sidney Amerikaan zu' 1 |
voor de muziekzorgen en de>\
gangs- prijzen bedragenreSPj.'
tievelijk ’.lO,- en ’.5,- per r ,
soon.

HET AANTAL COMPOSITE
voor het Tumbafestival van i
gende week is gedaald naalV.^l
Opdetweede avond isvan de'V
afgevoerd dievanWilsonPOS/
(Nos komposishon) en alle d jj
van de groep Grupo NOS. OPi'
derde avond zijn twee coTiïr~jl
ties afgevoerd, te weten één^ji
ComboMagicFire (Den Pan)*,»
ri, kargé) en van Satelite (R)'J^
biew). Achtentwintig '"J!
ziekgroepenzullen gedurendel'
drieavondenvan devoorseleH'
de95 zangers begeleiden.

HET DR. ANTOINE Mad^stadion of beter bekend
SUBT, zal wederomhetcentfJJzijn van de voornaamste c&\
vals- activiteiten, zoals ver\Jzing van jeugdprinsen -pa"
en -koningin, Tumbafestiva1

*ook het jeugd-tumbafestiva»',
natuurlijkkrijgt ditstadion^heteerst hoogbezoekvan he'u
ninklijk huis. In het carnaV^programma van Radio H%
deed een bestuurslid van S%
een dringendberoep op de ° y
heid om het terrein buitel 1(
stadion, richting Willemstao',
spoedigmogelijk te latenas" ,"]
ren, want het aantal"krate1*(
enorm gestegen. In verband j
hetkoninklijk bezoekzal we'
aan gedaanworden.

*******IVETTE HANST IS gisteraj
in de Sabine's Club van " ||
Plaza tot de meest talentv'
Miss onder de kandidaten ,
carnavals- koningin gek0*

Band Titel Zanger Compositie Arrangeur
DAZZ Che bleLusafé Eugene Morillo Eugene Morillo AndréMartina
DAZZ Etinturcos HumphreyDick André Martina André Martina
DAZZ Links,rechts Eugene Cornelia Gilberto Martina GilbertoMartina
DobleRSSS Hari CedRide CedRide Rignald Recordino
DobleRSSS Karnaval total NolbaBoekhouder Rignald Recordino Rignald Recordino
DobleRSSS Mi ta guste Sidney Isidora Rignald Recordino Rignald Recordino
DobleRSSS Salü Gilbert «Gibi» Doran Gilberto «Beti»Doran Rignald Recordino
Frank andFriends Netnaora Kenneth Doran Kenneth Doran Aldrin Cornelia
Frank andFriends Te lema sota kambia Jersey Isenia Harry Zimmerman JerseyIsenia
Grupo Simpatiko Karnaval ta dibishita Charlston Maria Charlston Maria Arnel Salsbach
Grupo Simpatiko Midié Dennis Reigina EddyMar JesusMartinez
Grupo Simpatiko Ta nos takarnaval SilvioBoutismo RoqueLiket JesusMartinez
Grupo Simpatiko Tjombo-Tjombo titule LudwigPietronella D. Petronella/E. Mar JesusMartinez
ImpaktoNobo Guera a kaba, kanon a paga WeshallPaulina Dietmar Curiel JesusMartinez
ImpaktoNobo Guli manda abou EldrichManuel D. Curiel/B. Doran JesusMartinez
ImpaktoNobo Hera Michikwe Meme Sherlon Hinkert Dietmar Curiel JesusMartinezImpaktoNobo Lagami bai den compas IkeJesurun IkeJesurun IkeJesurun
ImpaktoNobo Lularesole e ta rey tutararele aterey Marlon Victoria Dietmar Curiel JuanSeverino
ImpaktoNobo TankiTunki Alibinutio Thodé D. Curiel/G. Doran JesusMartinez
ImpaktoNobo(IN) Dendje EdselPieter Edsel Pieter JuanSeverino
KIS Ban pers den dje Roland Louisa RignaldRichardson IkiJesurun
KIS Ban starte wega MarceloLopez Rignald Richardson IkiJesurun
KIS Tumbasera Rignald Richardson RignaldRichardson IkiJesurun
Manichi i sus Estrellas Bahabobini MaryGumbs MaryGumbs Jacobo N. Colina
Manichi i sus Estrellas Dikita sombré NelsonIgnatia Nelson Ignatia JacoboColina
Manichi i sus Estrellas Ki'boke WilsonMaria W. Maria/J. Colina JacoboColina,Manichi i sus Estrellas Pabien Frank C. Cafsia Frank C. Cafsia ClarckElisabeth
Manichi i sus Estrellas Pushé Gregory v.Rozenburg JacoboColina Jr. JacoboN. Colina
Manichi i sus Estrellas Tokokotoko ArlesOllarbe ArlesOllarbe Jacobo N. Colina
Pavo Win iBilloneros Ajooo... Erwin Kastaneer Erwin Kastaneer ErwinKastaneer
Pavo Win i Billoneros Asepté Edwin Thomasa Jr. Edwin Thomasa Jr. JesusMartinez
Pavo Win i Billoneros E kueru i e indjan CarlosCoffie Carlos Coffie JacintoPantophlet
Pavo Win iBilloneros Lembelansa JacintoPantophlet JacintoPantophlet JacintoPantophlet
TURBO Denun Earny Ursula Edwin Thomasa Jr. JesusMartinez
TURBO PamiPabo Eric Sommer Axel Concencion Jesus,Martinez
TURBO Unton Sonny Concencion Harry Zimmerman JesusMartinez

ZAT6RDRG 31 JANUARI VW \AMIGOE8

ALLES VOOR UW HOND
halsbanden en kettingen

BOGENA-BEAPHAR Wj

Manden en borstels, etc. etc.

PET CARE
po// \fl Zuikertuintje
l li W Tel.: 76849

A.s. zondag zijn wij open.

UITNODIGING
In het kader van de De la Try Ellis-lezingencyclus van de
UNA zal de heer

C. BOOSTER
(register-accountant)

op woensdagavond 4 februari a.s.
EEN LEZING

houden over
ADMINISTRATEUR A.D. 1987

Defunktie van administrateurbij een middelgrote onderne-
ming.
Plaats : Aula-UNA
Datum : Woensdag 4 februari 1987
Tijd : 20.30 uur
Toegang : Vrij.

De Rector-Magnificus
Mr. drs. AlexReinders. Kg/ || ||nl|

ümwtm Njshoaal di Aula ||
UnMraM «ndeNedvfandseAnton
UnMHifyet tlie Neme»lands Anlfes
Ui ivsrtid de bisM*isNu«lr.Kk.*s.-.s

©
EVERGREEN MARINE CORP.(N. V.) LTD.

Round the World
reliable and most frequent

full container service
DEPARTURES ARRIVALS

///#/'/</# ///FAR EAST /* SWSh! 8 $ $I*S 8
E. LIVING 0116 16/ 1 20/ 1 22/ 1 24/ 1 26/ 1 27/ 1 29/ 1 17/ 2 66 24/ 2

■«i"^^■^^^^^^■^^■M.^_—

____________________________________________
■ ■ I ■ ~— ■■mi ■!"!■ I I >^^— I— ■! I ■ ""*E. GLORY 0117 20/ 1 25/ 1 26/ 1 28/ 1 30/ 1 2/ 2 3/ 2 22/ 2 68 12/3

.»■■■■ I 1..M—.M1 »■■■■ I——^— ■■«■■■■■ — I ■■!«■■ I ■■ II ■ ■ ■ — I I II I ■■■'■-■ —■■■■— —■■■—"H- 1

E. LIVINGOIIB 27/ 1 12/02 11/ 2 14/ 2 16/ 2 18/ 2 19/ 2 10/ 3 68 12/3. «^—— in ■■ ii■«■■■■—*— ' - ' ' ' ■ ' ■' ■■ ■" ■■ "■ ■ ■■ ■ ■ ' ■ ■' ' '■ ' ' ——^—^
É.GLOBEOII9 4/ 2 18/ 2 16/ 2 20/ 2 22/ 2 24/ 2 25/ 2 17/ 3 70 28/3. W ■■ —i - .^_— I .I i I HM^^ _^_____PH

_____ ______ _________________________________________
|

|E. LEVEL 0120 11/ 2 25/ 2 23/ 2 27/ 2 1/3 3/3 4/3 24/ 3 70 28/3

E.GLEAMYOI2I | 26/ 2\ 2/ 3j 4/3 6/3 8/ 3 10/ Z\ 11/ 3 31/ 3 72 13/4

('Also connecting withEvergreen's N.E. AsiaandPersian Gulf - Bombay Feeder Services callingYokohama, Nagoya,
Kobe, Bangkok, Manila, Jakarta, Port Kelang, Penang, Cebu, Dubai, Oammam, Kuwait, Bahrein and Bombay)

DEPARTURES ARRIVALS

f t r r r r—i r—-— ——E. GOING 0115. 25/ 1 27/ 1 28/ 1 29/ 1 30/ 19/ 2 [10/ 2 i2/ 2 15/ 266 24/ 2 r
E. GROWTH 0116 1/2 3/2 5/2 6/2 7/2 16/ 2|17/ 2 19/ 2 21/ 2 68 12/3

E.GRACE OII7 13/ 2 15/ 2 16/ 2 ~ 17/ 2 26/ 2 87/ 2 1/3 4/3 68 12/ 3 '■ ■._______.._________■ a^_M ——— | MMM —— —— "E. GREET 0118 19/ 2 21/ 2 — J23/ 2 24/ 2| 5/ 3| 6/ 3 8/ 3 |11/ 3 70 28/ 3

E. GRADE 0119 „22/ 2 24/ 2 26/ 2J27/ 2,[2B/ 2 1 9/ 3 |10/ 3 jl2/ 3 {15/.3 | 70 |28/ 3

(* Also connecting with Evergreen's West Med. Sea Feeder Services calling
Valencia/Leghorn /Genoa/Fos)

DEPARTURES ARRIVALS

///////// - ///U.S.GULF /* / * Al/ */ / ° /E. BREEZE 0065 25/ 1 27/ 1 4/2 7/2 E. BRIDGE VOY64 9/ 2
E. BETTER 0066 2/ 2 4/ 2 20/ 2 22/ 2 E. BRIDGE VOY66 24/ 2
E. BREEZE 0069 7/2 9/ 2 20/ 2 22/2 E. BRIDGE VOY66 24/ 2
E. BETTER 0068 " 157"2 Ï77T" 7/ 3 "ÏÖ7I E. BRIDGE VOY 68 Ï2/T"
-" BREEZE 0069 20/ 2 22/2 7/3 10/3 E. BRIDGE VOY 68 12/ 3

E. BETTER 0070 | 28/ 2 2/ 3 23/ 3 26/ 3 E. BRIDGE VOY70 28/ 3

('Export cargo toJamaica/P.Rico/Dom. RepyCosta Rica/Panama and alldestinationsF.East/U.S.A./Europe/Middleand Near East beingaccepted).

AGENTS:DAMMERS&VANDER HEIDE - Phone 70600
Dammers & van der Heide-Bldg. Rooi Catootje.

Schedule subject to changewithoutprevious notice.



Voor de in 1983opgerichtepo-
litieke partijPAN zal misschien
de toekomst meer in petto heb-
ben; verwacht mag echter wor-
den, dat ook dit maal de jonge
partij niet in aanmerking komt
voor een zetel, al is de ver-
wachting dat het vorige aantal
(204) verdubbeldzal worden. Ge-
zien het hoge percentage stem-
mers van rond 87 procent dat
naar de stembus zal gaan, moet
gerekend worden op een gemid-
delde van ongeveer zeshonderd
stemmenvoor een zetel.

voor de PDB. Ongetwijfeld heb-
ben destemmenvan deBonaire-
aanse leerkrachten ook in 1985
een rol gespeeldbij de overwin-
ningvan dePDB, dieregelmatig
in de clinch lag met de centrale
regering — gesteund door deUPB — waardoor de salarissen
voor de ambtenaren en het on-
derwijzend personeel maar voor
de helft konden worden uitbe-taald. Een feit, dat zich na de
overwinning van de PDB in no-
vember 1985zich nietmeerheeft
voorgedaan.

In de politiek is het gebruike-
lijk, datdecoalitiesna deverkie-
zingen wordengesloten,hetgeen
voor de kiezers onaangename
verrassingen kan bereiden.Die
mogelijkheidis bij een stembus-
accoord uitgesloten. Van de
andere kant is er ook een duide-
lijkheid voor de PDB, die ver-
moedelijk kan steunen op de
sympathievan devakbonden. In
elk gevalopdievan devoorzitter
van de vakbond voor
leerkrachten, waar NorwinWil-
lemeen duidelijke steunpilaar is

lijkheid te creëeren de uitge-
brachte stemmen op de POB —die zeker geen eigen zetel zal be-
halen— samen te tellen met die
van de UPB, waardoorer moge-
lijk vijf zetels behaald zullen
worden, hetgeen deUPB weer in
hetbestuurvan Bonairebrengt.
Het samengaan van deze partij-
en, die in het verleden meerma-
leneen coalitiehebben gevormd
en daardoor ook de volle winst
wistentebehalen, heeft ongewij-
feld bijgedragentoteenpolitieke
verduidelijking.

Bij raadsverkiezingen

Ellis of Abraham komt
niet in eilandsraad

KRALENDIJK — Afgelopen
week werd het hoogstepunt be-
reikt van het gebouw waar de
FundashonArtesaniaBonairia-
no in ondergebracht zal worden.
Daar zullen dan de cursisten in
het vervolg les krijgen in
houtsnijwerk en het vervaardi-
genvan sieraden.Hethuidigege-
bouw waar deFundashon ison-
dergebracht, zal gebruikt gaan
worden door een Arubaans be-
drijf dat T-shirts gaat bedruk-
ken, deArubaSingCompany.Bij
defoto: dewerknemersvanDOW
dienetgebouwhebben neergezet,
samen met decoordinator van de
DOW Humphry Wout (geheel
links) en gedeputeerdevan Toe-
risme José Winklaar(derde van
links).

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:B9OO
ÜN?„FILL te La9oen: maandagt/m vrijdag

uur; zaterdag 08.00-12.00

OPENBARE BIBLIOTHEEKPeningstijdenvoor het publiek)
uurrt9 en donderda9 van 14.00-18.00U(V?' nSdag en vriida9 van 08.00-12.00/
Uur) 17'°° UUr' za,erda9 van 10.00-12.00
°P*ningstyden voor lezers)

"°ensdag van 14.00-19.00uur.

aa°iTSLUITING: maandag t/m vrijdaggetekende stukken 15.45 uur; gewone
16.30 uur.

CLUBSj^anis:donderdagavond 19.30uur - Hotel

informatie e. Felipa, tel: 8546/8238.
Una Table: elke tweede maandag -

Terra Corra.
***<* woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

{tej^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:pe^" 1200/14.00-15.30 uur loketten geo-

ti^lEKB|BLIOTHEEK: voor bezichtigingvan geheve contact op te nemen met de
«udyBedacht, Noord Nikiboko 194.

gPj-^ECLUB (Weg naar Willemstoren):
terrtTnd°P vrijdag van 20.00-24.00uur; za-rQag van 12 00-24.00 uur.

KEEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
Sluur l" 09-°O 00 uur op het Be-. rskantoor, Kralendijk; laatste donder-
Hinco*" de maand van 10°°-12 °° uur le

?,^NAVALjanuari)
Ui '62lngen jeugdprins en -pancho en -ko-
-0 «Lï" 3 Cornesschool'februari,

Lechi.
I0februari)'"0-20.00 uur «ExplorerNorth Star».
gKDIENSTEN
Oaolr?rnarduskerk Kralendük:
uur ' 18 45 uur;zondag 08.30 en 19.00

(^"notokerkAntüol:
Uur ' 1930uur;zondag 09.00 en 18.00

<W??CUBkerkR«ncon:"ellJks, ook zondag, 19.30uur.
Ki
»a_ACHTENBEZORGING doorgeven
c n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

SANTIAGO — De Chileen-
se luitenantPedro Fernandez
die verdacht werd van be-
trokkenheid bij het levend
verbrandenvan de jongeman
Rodrigo Rojas in 1986 gaat
vrijuiten hoeft slechtseen be-
drag van 25 dollar te betalen
om op borgtochtzijn vrijheid
te herkrijgen.Fernandez kan
alleen worden verweten dat
hij de gewonden bij dit inci-
dentnietnaar een ziekenhuis
heeft vervoerd.

SamenmetRojasraakte bijdie
gelegenheid namelijk ook het

Chili: luitenant niet schuldig dodelijke
brandstichting bij protest-demonstratie

Overdracht hotel Bonaire aan
nieuwe eigenaar hooguit eind mei

Beslissing valt vermoedelijk eindfebruari

Cocaïne ontdektop Nederlandsschip in Panama

Deed eerder Aruba aan

KRALENDIJK — Tijdens
een vorige week op Curasaogehouden vergadering tus-
sen de belanghebbende in-
stanties bij de verkoop van
het Bonaire Beach-hotel
(BBH) hebben aandeelhou-
ders en directie van Bonantil
ny gesproken over de condi-
ties, waaronderhethotelver-
kocht zal worden. Gezagheb-
ber mr George Soliana, ing.
Franklin Crestian, gedepu-
teerde Avelino Cecilia en mr
Goedgedrag als eilandssecre-
taris woonden debespreking
bij. Momenteel is er een ze-
vental gegadigden voor de
aankoopvan hethotel.

De openbaar aanklagerErwin
Blanco heeft nu vastgesteld dat
men de luitenant Fernandez
niets ernstigs ten laste kan leg-
gen.Hetenigestrafbare is datde
militairkan berecht wordenom-
dathij de beide slachtoffers niet
naar een ziekenhuis heeft ge-
bracht. Tegen betaling van 25
dollarkan hij zijn vrijheid her-
krijgen.

Blijkens een verklaring van
katholieke zijde in Chili bestaat
er een video- opname waaruit
blijkt dat de officiële versie ner-
gens op gegrond is. Ook bij de
Amerikaanse regering twijfelt
mènten sterksteaan de juistheid
van de officiële verklaringen.Er
deed zich een ernstig incident
voor tussen Santiago en Was-
hington doordat de Amerikaan-
se ambassadeur demonstratief
de rouwdienst voor Rojas bij-
woonde. Washington heeft her-
haaldelijk aangedrongen op een
ernstig en diepgaandonderzoek
in dezezaak en maakte duidelijk
datmen geen genoegennam met
de officiële verklaringen in deze
zaak.

Chileense meisje van Rojas le-
vensgevaarlijk gewond als ge-
volgvan brandstichting. Dit ge-
beurde in juli tijdens ongere-
geldheden in verband met een
protestdag tegen het militaire
bewind. De Amerikaans- Chi-
leenseRojas en het meisje Quin-
tana raakten op een gegeven
ogenblik in brand. Volgens oog-
getuigen gebeurde ditdoor mili-
tairen, al dan niet in burger ge-
kleed, maar volgens deofficiële
Chileense versie waren dejonge-
man en het meisje zelf ver-
antwoordelijk voor het drama.
Hoe dan ook: de beide jongelui
werden brandendachtergelaten
op een eenzame plek buiten de
stad. Vier dagen later overleed
Rojas. Het meisje wordt nog
steeds verpleegd in een Cana-
deesbrandwonden- ziekenhuis.

OAS-secretaris:

-De Pana-
ïWrfïf politie heeft °P een

' ailoyd- schip een partij van
i =ertigkilo pure cocaine aange-troffen met een straatwaarde
l!^ö vier miljoen dollar. Dit ge-
i'iu de in de havenstad Colon

'■ ita de Atlantische kust van Pa-
rUiM?' **et was afkondig
Er Paraguay. De cocaine was
u ineen lading vaneen be-
'h t levensmiddelen- product.tó Bpul kwam aan het licht*ö-os een routine- onderzoek en
£'Verspreid over 120pakjes.DeL.Btemming zou Amerika zijn

IJl^eest. Het betrokken schip
%aÜ m weliswaar uit Paraguay
me „menvermoedt dat decocai-

omstiK is uitBolivia. Het
1v«n i

Bchip had °°k een ha_
Uruguay aangedaaneve-

Ontvanger di Bonèiru
TAPARTISIPA

kv e ultimo diapa
„ PAGA BELASTING PAVEHIKULONAN Dl MOTOR

Pa e promé mitar di ana 1987 ta dia
6 Dl FEBRUARII9B7pespues di e fecha aki kontröl polisial loKuminsatumaluga.

.sa^ Wnd. Eilandsontvanger

viÏLÏNG ]
entlofebruaril9B7,omelfuurindemor9en'za,ter,kantore' !
ODF.nK overstaan van de ondergetekende notaris in het
voorw aarJ/ol9ens P|aatseliik gebruik en onder deveilings-kantn'aa als Qedurende acht dagen tevoren te diensbiPf£L!i Voor een ieder ter inzage liggen, aan de meest-W«hS? i

wordenverkochtex artikel 1203van hetBurgerlijkvetboekvan de NederlandseAntillen:
APpfï?i;ffL GROND MET HET DAAROP STAANDE
NAAn S£J^ISGEBOUW' GELEGEN AAN DE WEG
KENn 5?S°.BON 0P BONAIRE, KADASTRAAL BE-SRoRTAH ArDELING 4, SECTIE K, NUMMER 66,
Vilus ' PLAATSEL|JK bekend als lagun

notaris,
Bohlire 3 EB- Hellmund 9/tlfn- 8540,

Carnavalscomité tevreden met verloop
Twintig deelnemers bij Tumba-festival Bonaire

KRALENDIJK — Volgens
dewoordvoerder van deCar-
navals- commissie Marianna
is de belangstelling voor het
Tumba- festival op Bonaire
groot. Hetfestival zal op 7 fe-
bruari gehoudenworden en
daarvoor hebben zich inmid-dels twintig deelnemers aan-
gemeld, die door een viertalbands worden begeleid.

De
carnavals- commissie heeft
een aantal stringente regels
vastgesteldvoor deelname.

De deelnemersdienen de leef-

tijdvan zeventien jaartehebben
bereikt en moeten er zorg voor
dragendathunzangnummer het
ritme heeft van een tumba,
waarvan het arrangement
nieuw moet zijn en niet overge-
nomen mag zijnvan een eerdere
vertolking. Aangezien er twin-
tig deelnemerszijn,moetdecom-
missie zich beperken in de toe-
gestanetijd en derhalvemag een
optreden niet langer duren dan
vijf minuten. Overtredingen
worden bestraft met het intrek-
ken van punten. Ook van de mi-
crofoon moeten de deelnemers

afblijven. Bewegen mag wel,
maar uitsluitend op het daar-
voor aangebrachte toneel.

Tum-
ba's kunnen nogwel eens van
een enigszins gepeperde taal
zijn, maar ook daar steekt de
commissie een stokje voor en in
ernstige gevallen loopt de deel-
nemer zelfs het risico om gedis-
kwalificeerd te worden. Oproe-
pen tot meezingen en "danki"
zeggen na het optreden worden
eveneens met punten- minde-
ring "beloond".

Tijdens een persconferentie

toonde woordvoerder Marianna
zich uiterst tevreden over het
verloop van decarnavals- activi-
teiten die — gecoördineerd met
Rincon—optimaal genoemdmo-
genworden. Verschillende groe-
pen onder auspiciën van de car-
navals- commissie, hebben ook
hun eigen activiteiten, zoals
vanavond de verkiezing van de
prins enpancho en decarnavals-
koningin van de Papa Cor-
nesschool.

De twintig potentiële Tumba-
zangers voor deroadmar s tijdens
de grote carnavals- optocht zijn:

N-WBER
partisipakte qompqsitor arbglista comtosicion agrupasho. musikal1. Nel PIAR Nelson ANIHCNY Goswin BEFNABELA SOSTENE NIGHT STARS
2. Johny VLIJT Johny VUJT GOs^ BERNABEIA MES UN KOS NIOfT STARS
3. Hubert CICILIA Hubert CICILIA Juan ANGELA CARNAVAAL 87 BA

KEDA BABÜKA NIGHT STARS
4. Rubinel BERNABEIA Rubinel BERNABELA Rubinel BERNABEIA JEN Dl PIKETE NIGHT STARS
5. Erwin MERCERA Ervin MERCERA Gilbert &. JMX> BAN TCNE LANTE NIGHT STARS6. Anthony DE PAU1 Anthony DE PAU! ScnySAKXJN DUJE UN MAN TOI

TEMPRAN EXPLOSION MUSIKAL
7. CalixtO CO_TIE CalixtO OOmE Calixto COTTE BENCH I SHI MARIA EXPLCSICN MUSIKAL8. Michael RAPHAEIA Michael RAHIAELA ölvtaBART HUUP HUUP EXPLOSION MUSIKAL9. Glenn WGO Glenn LU» Glenn LüGO JAMANKAI_E EXPDDSICN MUSIKAL

" Viviar. A*"** Piet CICILIA Olvin BART DAL E Cü NE EXPLOSION MUSIKALH. Julius URSÜIA Julius URSUIA Iht FOURIER A* TE WEBOE TIPICO BONERIANO12. Reginald DORTALINA Reginald DORTALINA Qrlando TJIN-A-SJCE NOS TAMBE TOR TIPICO BONERIANO13. Thanas N. JCLAAN Thomas N. MELAAN Ttwnas N. MÏLAAN NO DUMA NAN NIUN
14 Eddv MELAAN

CHElgS TIP100 BONERIANO

"^ MEIfftN E*3y *"»* SIN PINGA LO'E JOBE TIPICO BONERIANO
15. Rignald Trinidad Ed_y Frensel CEIfSTIJN PA CARNAVAL ?
16 Antonio TRIM

SIGUR SI DISFUESTO G___EM4 & FRIENDS OOMBO

1?! JottyfE^DAD Marcel MERCERA KTE MARCHA TA BIN G__OM . FRIENDS CCMBO

.«' T.V.S mCT T^
Nel9°n Wm0NY """"«I MERCERA TA MOVESHQN TIN GLEW & FRIENDS OCMBOlö. Luciano ST. JAGO Luciano ST. JA30 Marcel MOCERA nanzi den KUNUKU

iq p.^^, ~,mm DI CARNAVAL GLEW & FRIENDS OOMBOi*. Eltnel FOURIER _____„, OTi Jfco Frendsel CEUSTIJN E GAI RASA DEN
on __«_____. _._, _._.~_~. KARNAVAL GLOW & FRIENDS COM»20. Rignald MERCERA Rignald MEROSRA Rignald MEICERA PIDI PERMIT GLEm * FRIENDS CCMBO

Deze maandzal op 17februari
de mogelijkheid bestaan om de
kandidaten- lijstenin te leveren.
Volgensdemededelingenvan di-
verse partijen zullenvier politie-
ke partijen deelnemen dan de
verkiezingen op drie lijsten. De
PDBheeft met lijsttrekkerJopie
Abrahameen eigenlijst, evenals
de PAN met lijsttrekker Arthur
Scaly.De UPB zal samenmet de
POB en de lijsttrekkerRudy El-
liséén lijstindienen.Hetsamen-
gaan van beide partijen in dit
stembus- aceoord betekent niet,
dat er een fusie heeft plaats ge-
vonden. Het samengaan is uit-
sluitendbedoeld om een moge-

Aanderaadsverkiezingenvan
1983namenverder deeldeParti-
do diAkshon Nobomet 168stem-
men en dePartido ObreroBonai-
riano (POB) met 246. Beide par-
tijen speelden geen enkelerol in
deverkiezingen, hoewel PAN in-
direct het mogelijke Waterloo
voor de UPB is geweest, zoals de
POB dat bij de Statenverkiezin-
gen van 1985was.

De verkiezingen voor de ei-
landsraad vinden onverander-
lijk om de vier jaar plaats; die
voor de Staten staan niet vast,
maar duren maximaal ook vier
jaar. Op Bonaire worden negen
personenin deeilandsraad geko-
zenen dehuidige samenstelling
isvier ledenvoor deUnionPatri-
otico Bonairiano (UPB) en vijf
voor de PartidoDemocratico Bo-
nairiano(PDB), die daarmee de
bestuurs- verantwoordelijkheid
draagt. Bij de eilandsraads- ver-
kiezingen wist de PDB in 1983
een totaal van 2371 stemmen te
behalen, waarvan lijsttrekker
Jopie Abraham 1220 stemmen.
Aangeziendatmeerwasdanzijn
zwagerRudy Elliskon Abraham
zijn plaats in de raad innemen.
Bovendien ambieerde Ellis een
functie in de landsregering. De
UPB behaalde 3184 stemmen,
dus slechts 187 stemmen min-
der. Daarop werden echter wel
deverkiezingenverlorenvoor de
eilandsraad, een feit, datzich bij
deStaten van 1985 zou herhalen
met een nog geringverschil van
119 stemmen! De winst die de
PDB behaalde in 1983 en 1985,
betekendewel dathetbestuur op
eilandelijk en landelijk niveau
dezelfde signatuur ging dragen.
Een probleem datzich in dejaren
daarvoor uiterst negatief mani-
festeerde, toen minister Ellis
(UPB) dccl uit maakte van het
kabinet- Martina, maar de PDB
het eilandsbestuur vertegen-
woordigde.

KRALENDIJK — Volgens
het bureau Bevolkingsregis-
ter zullen er vermoedelijk
6293 stemgerechtigdekiezers
deelnemen aan de komende
verkiezingen voor de ei-
landsraadvan Bonaire.Bij de
laatst gehouden Staten- ver-
kiezingen in november 1985
waren dat 6321 kiezers, dus
het totaal aantal is enigszins
achteruit gelopen. Het per-
centage stemgerechtigden
dat ook inderdaad gebruik
maakt van hun stemrecht,
schommelt op Bonaire ge-
woonlijk tussen 83% en 87%.

In feite is er tussenRudy Ellis
en JopieAbraham dusnooiteen
echte confrontatie geweest, aan-
gezien er altijd wel een ontsnap-
pings- mogelijkheid was via een
ministerspost. Dat is ditmaal
echter uitgesloten, aangezien
neef(!) Franklin Crestian deze
post bekleedt. De verkiezingen
voor de eilandsraadin april wor-
den dus voor de beide lijsttrek-
kers uitermate belangrijk. Het
winnenofverliezen van departij
staat immers los van het feit of
Ellis of Abraham in de ei-
landsraad aanwezig zal zijn.
Buiten de strijddie deUPB en de
PDB dusvoeren, zullen Ellis en
Abraham een persoonlijke cam-
pagne moeten voeren om verze-
kerd te zijnvan een plaatsje inde
eilandsraad. Beide zwagersko-
men elkaar echter wel tegen in
de Staten, aangezienEllis daar-
invoor deUPBen Abrahamvoor
de PDB zitting hebben.

reaanse politiek en bleek bij de
verkiezingen geen gevaarlijke
tegenstander voor zijn zwager
Ellis. Jopie Abraham behaalde
1040stemmen en Ellis 1695. De
laatste verkiezingen voor de ei-
landsraad behaalde Abraham
1220 persoonlijke stemmen en
Ellis slechts774stemmen.Dat is
echter geen graadmeter, aange-
zien Rudy Ellis niet
geïnteresseerd was in een zetel
in deeilandsraad, aangezien hij
in het kabinet- Martina een mi-
nisterspost zou gaan vervullen.Derhalve kon Abraham fractie-
voorzitter worden in deraad en
werd daardoor medeve-
rantwoordelijk voor het echecdat deUPB voor detweede maal
zou lijdenin november 1985.

In 1975had de UPB de les ge-
leerd en werder bij deraadsver-
kiezingen verzocht speciaal op
Ellis te stemmen, hetgeen zich
duidelijk afspiegelde in de ver-
houdingen. Ellis 1252 stemmen
en Abraham 889 stemmen.
Daarmee vertrok Toon Abra-
ham uit de eilandsraad en ver-
volgensuitdeactievepolitiek. In
1979waagdevoor deeerste maal
J.E. (Jopie) Abraham zijn
schuchtere stappen in de Bonai-

De reglementen staan nu een-
maal niet toe, dat familieleden
deel uitmaken van de ei-
landsraad en derhalve zullen
Rudy Ellis (UPB en fractielei-
der) en zijn zwager Jopie Abra-
ham(PDB enfractieleider) nooit
tegelijkertijd vertegenwoordigd
zijn in de eilandsraad. Voordat
Jopie Abraham zich aansloot bij
dePDB, lag ditprobleem er trou-
wens ook al,aangezien deoudere
broerL.A. (Toon) Abraham eve-
neens tot depolitiekepartijPDB
behoorden en als zodanig Rudy
Ellis meteen miniemverschil in
stemmen in 1971uit deraad kon
houden (Ellis 870 stemmen en
Toon Abraham 896 stemmen).

KRALENDIJK — Evenals
de laatste twee verkiezingen,
die van 1983 voor de ei-
landsraad en die van 1985
voor de Staten een duidelijk
kenteken waren, datdebeide
grotepartyenelkaarnietveel
ontlopen en externe factoren
een grote rol hebben ge-
speeld, is ook dit maal een
prognose moeilijk te maken.
Duidelijk is evenwel, datvol-
gens dereglementen ofAbra-
ham ofEllis in deraad verte-
genwoordigdzal zijn.

Er is een aantal gegadigden
die momenteel aanzienlijk ster-

Zoals bekendiser een commis-
sie ingesteld onder voorzit-
terschap van deheer Werkeman
van het departement van HIW
diemoetoordelen over depoten-
tiëlekopers die aan een vijftien-
tal condities zullen moeten vol-
doen. Ofschoon de directie van
Bonantil, bestaandeuitdeheren
Deis Schermer voor Bonaire en
Wim Hendrikse voor Curagao,
enkele wijzigingen voordroegen
in de gestelde voorwaarden,
werd men het tenslotte toch
eens.

Divi-hotels heeft in de offerte
als laatste datum gesteld 31 ja-
nuari, maar het BC gelooft niet
dataan dievoorwaarde is te vol-
doen. Wel zal men er naar stre-
ven om uiterlijk eind februari
1987toteen beslissingtekomen.
De taak van de commissie is nu
om de offertes zo snel mogelijk
met elkaarte vergelijken, waar-
na een concreet advies gegeven
kan worden aan de aandeelhou-
ders en dat zijn dus de centrale
regering enheteilandgebiedBo-
naire, elk voor vijftig procent.
Als allesvolgens deverwachtin-
gen zal verlopen, dan zal uiter-
lijk eind mei de overdrachtaan
de nieuwe eigenaar kunnen
plaatsvinden.

ke papieren hebbenom in aan-
merking te komen voor de aan-
koop van hotel Bonaire. In een
briefaan deheerWerkema, laat
hetBC weten, datde gegadigden
onder andere zijn: het consorti-
um bestaandeuit deheren Hugo
Gerharts, Thomas Wainwright
en—dehuidigealgemeenmana-
geryan BBH! —Kornelius Fek-
kes. Voorts de Divi-hotels ny,
Frank Ranee samen met Sylvia
en Milon Weisberg (van
Sanddollar - red.) en tenslotte
Artur Johnson,diedezogenaam-
de Las Vegas- groep vertegen-
woordigt.

Mexico wil VN-steun
aanwenden uit
warmte-bronnen

De secretaris generaalvan de
Organisatie van Amerikaanse
Staten(OAS) noemde in ditver-
band geennamen. Tegenover de
Politieke raad van deOAS heeft
hij verslag uitgebrachtover zijn
recente reisnaar MiddenAmeri-
ka samen met de ministers van
Buitenlandse zakenvan de Con-
tadora- landen en de ondersteu-
nings- landen voor de Contado-
ra. Deze ministers werden toen
ooknogvergezeldvan de secreta-
ris generaal van de Verenigde
Naties JavierPerez de Cuellar.
Volgens de OAS- secretaris was
duidelijk merkbaar datbijdebe-
volking de wens leeft naar vrede
evenalsnaar derust welke socia-
le en economische vooruitgang
mogelijk maakt.Deze duidelijke
verlangens van de bevolking
worden nietweerspiegeldin het
regeringsbeleid. Het ontbreekt
aaneen soepele instellingen aan
concrete daden hiertoe, waar-
mee een klimaatvan wederzijds
vertrouwen zou kunnen worden
geschapen op basis waarvan de
dialoog en het overlegheropend
kan worden.

WASHINGTON — OAS- se-
cretaris JoaoBaena Soares
verwijt de leiders uit Midden
Amerika een niet- flexibele
houding als gevolg waarvan
hetvredesproces van deCon-
tadora- groep geen kansen
heeft gekregen.

Gebrek soepelheid
oorzaak mislukken
Contadora-reis

BONAIRE AGENDA Coalitiepartijen contra
PDB met vakbondssteun

Aantal kiesgerechtigden rond 6300

MEXICOSTAD — De Mex-
icaanseregering is van plan
naar natuurlijke warmte- bron-
nen te gaan speuren. Met ge-
bruikmaking van deze bronnen
wil men energie gaan verwek-
ken voor destaat Jalisco.Aan de
Verenigde Naties is gevraagd
hierbij hulp te verlenen. Het
gaatomeenbijdragevan vijfmil-
joendollar.Hetzou voor heteerst
zijn dat de VN een dergelijk al-
ternatief energie- programma
ondersteunt.
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CSNEKKAR "LE TRAITEUR » "1
bij Coca-Cola fabriek - Nieuwe Haven

SPECIAL van 30-1-'B7 tot 5-2-87
Rami Goreng + Car* Cola ’.4.50

Seeking for General Manager

I house I
I residential zone.
I Three bedrooms, (two main bedrooms plus bedroomI for visitors) dining room- and living room closets and I
I American kitchen. Please call: 70499

Mr. Saban or Miss de la Noy.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag, 10 februari 1987, desvoormiddagsom 10.00uur zal
ten overstaan van één van de notarissen of diensplaatsvervanger
van hetNotariskantoorPalm & Senior, tenkantore aan dePolaris-
weg 33 in het openbaar aan de meestbiedende worden verkocht
ex artikel 14 van de Eilandsverordening van 12 juni 1953 op de
uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan het Eilandge-
bied Curacao (Afkondigingsblad Curacao 1953nummer 29):
a. het tot 17 maart 2038 lopend recht van erfpacht opeen

perceel grond bekend als Blok E, kavel 4 van het
verkavelingsplan "MAHOEMAWEST", groot 550m2, om-
schreven in meetbrief nummer 568van 8 november 1977,
met het daarop gebouwde;

b. het tot 21 februari 2035 lopend recht van erfpacht opeen
perceel grond, bekend als Blok V, kavel 116 van het
verkavelingsplan "SANTA ROSA HERZIENING EN UIT-
BREIDING , groot489m2, omschreven in meetbrief num-
mer672van7 november 1974, met hetdaarop gebouwde;

c. hettot 19augustus 2034 lopendrecht van erfpacht opeen
perceel grond, bekend als Blok N, kavel 17 van het
verkavelingsplan "SANTA ROSA HERZIENING EN UIT-
BREIDING , groot625m2, omschreven in meetbrief num-
mer 784 van 15 november 1973, met het daarop ge-
bouwde.

De erfpachts- enveilingsvoorwaarden liggen ter inzage oponder-
getekendNotariskantoorvanaf achtdagenvoorde veilingen hou-
den onder meer in dat iedere bieder gehouden is terstond een
bankgarantie ofandere vorm van zekerheid ten genoegen van het
Eilandgebied Curacao te stellen tot nakoming van zijn bod.

Notariskantoor Palm & Senior
Polarisweg 33,
Tel.: 613199.

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag5 februari 1987, desvoormiddagsom 10.00uurzal
ten overstaan van éénvan de notarissen of diensplaatsvervanger
van het notariskantoorPalm & Senior,tenkantore aan dePolaris-
weg 33 in het openbaar aan de meestbiedende worden verkocht
ex artikel 14 van de Eilandsverordening van 12 juni 1953 op de
uitgifte in erfpacht van grondentoebehorende aan het Eilandge-
biedCuracao (Afkondigingsblad Curacao 1953 nummer 29):
a. het tot2 juli2036 lopendrecht van erfpacht opeen perceel

grond, bekend als Blok H kavel 15 van het verkavelings-
plan "MUIZENBERG TWEEDE FASE", groot 283m2, om-
schreven in meetbrief 170van 9 juni1975;

b. het tot 29 juni 2037 lopend recht van erfpacht opeen per-
ceel grond, bekend als blok A kavel 162 van het
verkavelingsplan "MUIZENBERG/STENEN KORAAL",

?root740m2, omschreven in meetbrief 582 van 11 oktober
971, met hetdaarop gebouwde;

c. het tot 20februari 2036 lopend recht van erfpacht op een
perceel grond, bekend als blok D kavel 19 van het
verkavelingsplan"MUIZENBERG TWEEDEFASE ", groot
665m2,omschrevenin meetbrief 317van 26 juni1975, met
het daarop gebouwde.

De erfpachts- en veilingvoorwaarden liggen ter inzage op onder-
getekend notariskantoorvanaf 8 dagenvoor deveilingen houden
onder meer in dat iedere bieder gehouden is terstond een bank-
garantie of andere vorm van zekerheid ten genoegen van het
Eilandgebied Curacao te stellen tot nakoming van zijn bod.

NotariskantoorPalm & Senior
Polarisweg 33,
tel. 613199.

REFINERIA
Dl

KORSOU"
FORSALE TOffIGHESTBIDDER

AS IS WHERE IS
STEEL DECK BARGE

Dimensions : Length overall : 35,10 m
Beam : 7,52 m
Draft 0,42 m

Cargo Capacity : Deckload : 297,5 tons
Operation : Inland water and Harbour areas
Location : Maliebaan, Curacao Refinery.
Bids should be submitted together with a bank-
guarantee in a sealed envelope at the offices of
Notariskantoor Palm & Senior, Polarisweg 33, at
the latest 11.30 a.m. Wednesday February 25th,
1987.
The barge will be sold to the highest bidder, but
Refineria di Korsou N.V. reserves theright not to sell
if the highest bid is lower than US$ 22,000,-.
Bids without a sound bankguarantee will not be ac-
cepted.
For information contact: Refineria di Korsou N.V.

Tel.: 611050

§| -PET WORLD N.V
r?f Pet Specialist

> / Rooseveltweg 300

OPEN HOUSE
zondag 1 februari van 9-2 uur

De „special" van dezeweek
30% KORTING

op alle vissen. En vergeet nietom even naaronze
vogels te komen kijken, diewij uit Nederland ontvin-
gen. Wij verwachten U!

K.O.PAK.
Bin selebra i

DIADI AGRIKULTOR
kuuntremendobazaarnaSedediK.O.P.A.K.,Se- "
ru Loraweg.

[ Djadumingu Idi februari 1987 di B'or di maintapa ;

f s'ordiatardi. i
l Lotinbentadi:
I — berdura (berehein, kómkömer salada,

E' guiambo,èts.)— mata + flor (varens, orkidia, croton, èts.) .— stropi di abeha i otro stropi lokal— demostrashon di vso di dripirrigation— pöchi di kologa mata di plèstik di teak i ;
cederhout, pöchi matariba wil movibel— Fertilizer spikes— tambe grupo di Diseho Kuero Körsou lo "bende artikulonan di kuero.

ft. BIN SOSTENE PRODUKSHON LOKAL. j

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag, 18 februari 1987 desvoormiddags om 10 uur zalten kantore aan de Polarisweg 33, alhier ten overstaan van éénvan denotarissen of diensplaatsvervanger van hetkantoor Palm& Senior in het openbaar wordenverkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijkWetboek:
een perceel grond ter grootte van 1.040m2, gelegen innet tweede district van Curacao op "JAN ZÖUTVAT",nader omschreven in meetbrief nummer 473 van 6 ok-tober 1971, met het daarop gebouwde plaatselijk be-kend als Jan Zoutvat 106.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-kantoor vanaf8dagenvoor deveiling en houden ondermeer in datiedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of anderevorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en debijkomendekosten.

Notariskantoor
Palm & Senior
Polarisweg 33

_______^
Tel.: 613199.

T V

En relashon kv e medidanan kv Gobièrno a tuma
resientemente, tokante protekshon di produkto-
nan agn'kola i Kria di Bestia, nos ke invitatur agn-
kultor i Kriadó di bestia na vn

REUNION
di suma importansia kual lo tuma luga
dia: 4 di februari 4'or di atardi na edifisio di

S.S.K. (A.V.V.C.) Schouwburgweg.
Kaminda lo tin oportunidat pa kombersa amplia-
mente kv Ministro di Komersio, Industria i
Empleo, sr. drs. M.J. de Castro,
Diputado di Agrikultura i Krio di bestia, sr.
H.H.A. Gummares, Representantenan di
L.V.V., CURACARNI, STIVECU, i di KOMER-
SIO, INDUSTRIA i EMPLEO.N

Boliviaans vakverbond:
Wil salarisverhoging
en stop ontslagen

LA PAZ — Het Algemeen
Boliviaans vakverbond COB
heeft van deregering een al-
gemene loon- ronde geëist.

Sedert augustus zijn de sala-
rissen bevroren. Het minimum-
loon is veertig Bolivianos ofte-
wel twintig dollar per maand.
Het COB wil datdearbeiderseen
"waardig loon" krijgen en dat
komt volgensdevakbonds- bere-
keningen uit op 370 Bolivianos.
Het verzoek voor verhoging van
het minimum- loon wordt ge-
steund door de leidingvan deka-
tholieke kerk, welkeeon buiten-
gewoon grote invloedheeft op po-
litieken sociaalgebied.De voor-
zitter van de Boliviaanse
bisschoppen- conferentie mgr
JulioTerrazas. steldevast datde
kerk niet onverschilligkan blij-
ven ten opzichte van het bevrie-
zen van hetsalaris.Daarom stelt
de kerk zich achter het verzoek
voor een loons-verhogingvoor de
minst- betaalden. Het COB dat
de laatste tijd erg stil was heeft
ook aan de regering gevraagd
een halt toe te roepen aan de
massale ontslagen in de over-
heids- ondernemingen maar ook
in het particuliere bedrijfsleven.
Volgens de gegevens van het
COB zijn sedert verleden jaar
niet minderdanhonderdduizend
mensen in Bolivia op hun werk
ontslagen.

Keukenstraat 2 - Punda <’,

-„ fSi. v* Ubent geen toerist?
-~É3m>. " * Nouen*>JR__^ ' Vinharte welkom
""" -^"^K. "Kom een*langs en

U vindt wel let»
* Cadeaubon? Ook dat kan.<> ■' >\c_^^ïs? 3i_

fl B^bayUaai B

, - -til

fSoeciale
Offerte

Korting op alle

artikelen.

EL
sterdam /tort

Gomezplein

■ -*
Op ons architektenburo zijn ervakaturesvoortwee (2)

PROJEKTLEIDERS
Deze medewerkers zullen o.a. zelfstandig de direktie-
voering van nieuwbouw- en renovatiewerken verzor-
gen, alsook leiding geven aan de opzichters.

Een HTS-bouwkunde opleiding is vereist, met daar-
naast een sympatieke persoonlijkheid die gewend is
eigen initiatief te ontplooien, slagvaardig in zijn
organisatievermogen is, vlotte Rontaktuele ei-
genschappen bezit en een groot enthousiasme voor
zijn vak heeft.

Salariëring en secundaire voorwaarden zullen uiter-
aard geheel in overeenstemming zijn met de kapaci-
teiten van de medewerker.

Bij belangstelling Uw sollicitaties te richten aan:

i^ i^aJO Architekt«,«l>«roAOß
\ Perseusweg4o/P.O. 80x3874
Architekten Curacao, n.a.

. : i
GOBIERNU DI KORSOU

£*B KAMPALA PA ERAQIKA SANGURA
'WU "AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KORSOU

Koordinador di kampana ta partisipa ku durante siman di djaluna dia 2 di
februari te i ku djabièrnè dia 6 di februari 1987, KONTROLUR DI
SERVISIO KUIDO MEDIKO I DI SANIDAT, ta pasa inspekshona kada kas
den siguiente bario i ofkaya:
— Montagne - Montague Abou - Weg naar Montague - Kaya Balerian - Kaya

Wando - Kaya Stöki - Kaya Dalpega - Kaya Rosmarein - Kaya Girasol -
Kaya Salvia - Kaya Berorn - Kaya Mabi - Kaya Ehèmber - Kaya Yanten -
Kaya Otaheiti - Kaya Ruda - Kaya Chororai - Weto - Paradijs - Esperansa -
Hèrst - Beurs - Sosiegu - Mauposa - Langule - Cholomo - Jai\ Boos - St.
Thomas - Schooneboom " Libié - Kwartje - Chinchó Grandi -
West Chinchó Grandi.

— Julianadorp kompletu - Zegu - Bona Vista na Zegu - Wechi - Malpais -
Member - Jandoret - Sami Grandi - Sami Liber - Boka Sami - Bullenbaai.

Esaki ta un anunsio relashona solamente ku inspekshon dikas, konsekuente-
mente no por pone shushi afó ainda.

KOMBATI SANGURA lEVITA AMARGURA.
Koordinador diKampana,

Dept. R.P. Ing. W.M. Franco

MEET AT MCDONALDS'»

(^ /2£L Februari 1 987 ]) i
SUNDAY 1 MONDAY I TUESDAY I WEDNESDAY I THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY^ ,

Jill M^Sts Hamburger Big Mac Filet-O-Fish auarter Pounder j
Tfy^mmf m nuggets b CJippsp

Hamburger tneese m
8' 9- 10- TÏ. 12. T3! 14. Valentine's WL f

Candle HgM W*
Cheeseburger Big Mac Mc Chicken M" FUet-O-Fish auarter Pounder HSSi J

»» Cheese 8:30-9:30 St.n^ J— — ——- . Qnarter Pounder fl*^ i6' 7- f^^\ lS' 19, 2L \
Hamburger Mc Chicken Kg jg|g YB*+Y* J**^ Hamburger l*"* «

22~Z^T 23^ U. 25! 26] —27] 2Ê 1'
is,-1 """ 1 I■'—1 ■'— I ■—» 1 ra"^ ["syjm Zonder U was hetons nooit gelukt! Mc Donald's heeft inmiddelsal 60 biljoen hamburgersverkochtover de hele wereld. j

Daarom viert U mee in onze campagne: 2 Halen, 1 Betalen.Kijk op dekalender, want deaanbiedin-oen veranderen: Elke dag weer iets anders!
«TS Onze ontbijt-campagne gaat gewoon door: Elke dag een gratis Hashbrown en Scheermes bij elkeL sandwich. '

Aruba - Punda - Salina - Sta. Maria.
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