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Roland Richardson: Gallery op non profit-basis 

Permanente expositieruimte 
in Philipsburg in gebruik 
PHILIPSBURG /MARI- 

GOT — Vanaf 20 juni is een 
kunstexpositie te bezichtigen 
in het restaurant Poisson 
D'Orte Marigot, waar werken 
van diverse kunstenaars zijn 
tentoongesteld. Initiatiefne- 
mer tot deze expositie is de 
schilder Roland Richardson, 
die overigens al enkele maan- 
den geleden startte met het 
opzetten van een galerie in de- 
ze ruimte, 

Roland Richardson: “Het res- 
taurant de Poisson D'Or kent ci- 

genlijk twee ruimten; éen buiten 
waar doorgaans gegeten wordt 
eneen binnen. Mij werd verzocht 

het binnengedeelte, waar dus 
niet wordt gegeten, te “versic- 

ren”. Het ic» bestond al langer 
bij mij een galerie op permanen- 
te basis te starten, iets wat op St. 

Maarten niet bestaat en waar- 
voor ik nu de mogelijkheden 
zag”. 

Het unieke van deze galerie is 
wel dat ze op non- profit basis 
draait. Het restaurant, dat geen 
huur vraagt voor het beschik- 
baar stellen van deze ruimte, 

beeft volstrekt geen bemoeienis- 

sen met de organisatie en in- 

richting van de tentoonstellin- 
gen. Initiatiefnemer Roland Ri- 
chardson, die tot nu toe een en 

ander alleen organiseert, is hier- 
voor geheel verantwoordelijk. 

Roland Richardson: “Tot nog 
toe was er hier voor de kunste- 

naars geen mogelijkheid hun 
werk tentoon te stellen, behalve 
op bepaalde evenementen, zoals 
bet Arts & Crafts Festival. Het is 
eehter als stimulans voor hun 
creattvitert en productie nood- 
zakelijk hun werk te exposeren 
aan het publiek. Meestal draait 
een galerie op winst; ik acht 
echter het aspect van het hebben 
van een permanente expositie- 
mogebijkheid belangrijker. Het 
maakt dan ook niet uit of het 
werk van de kunstenaar wel of 

niet te koop is”. 
Roland Richardson startte de 

galerie met eigen investeringen 
en heeft dit jaar inmiddels diver- 
se exposities gehouden, onder 
meer van eigen werk. In maart 
opende hij de galerie met zijn 
Jaarlijkse eigen expositie (zijn 
13e), bestaande uit watercolour- 
werken. Van de opbrengst daar- 
van besteedde hij 10% om de kos- 
ten van de huidige expositie te 
kunnen dekken. De bedoeling is 
dat in de toekomst van elko ox- 
positie 10% van de opbrengsten 
wordt gevraagd om volgende 
tentoonstellingen te kunnen in- 
richten. Voor dit jaar heeft Ro- 
land Richardson al meerdere 
plannen zoals een fotografie- ex- 
positie, 

Roland Richardson: “Niet al- 
leen schilders kunnen bij deze 
galerie terecht, doch alle vormen 
van kunst zijn welkom. Het be- 
langrijkste is nu dat op St. Maar- 
ten bekend wordt dat deze moge- 
lijkheid tot exposeren bestaat en 
dat de kunstenaars aangemoe- 
digd worden contact met mij op te 
nemen”. Roland Richardson be- 
slist wat eraan werk tentoonges- 
teld wordt en wanneer. Hij be- 
oordeelt echter niet het werk 
BEL, baat ziek drs niet 
beinvloeden door persoonlijke 
smaak en voorkeur, maar het 
werk dient welaan een aantal el- 
sen te voldoen. Zo dient hot werk 
ingelijst te zijn, er keurig ver- 
zorgd uit te zien, professioneel 
gemaakt te zijn en wel een he- 
paalde standaard te hebben Ro- 
land Richardson bepaalt dan hoe 
het werk tentoongesteld wordt 
en wanneer. Zowel individuele 
als groeps- exposities zijn moge- 
lijk. Op de langere duur denkt 
Roland Richardson zelfs aan mo- 
gelijkheden om werk uit te kun- 
nen wisselen met andere eilan- 
den en op die wijze meer van el- 
kaars cultuur te tonen. 

De huidige expositie is op, on- 
officiële wijze, geopend zaterdag 
23 juni met een cocktail- party 
voor de deelnemende kunste- 
naars en belangstellende vrien- 
den. Op deze tentoonstelling valt 
werk te bewonderen van Gilbert 
Shelly, Ruby Bute, Jeanne Koss, 
N. Ivanoff, A. Minguel, Lia 
Vonk, die overigens net haar 
eerste succesvolle eigen ex- 
positie achter de rug heeft, Laza- 
re, Everenice en Jean- Philippe 
Cluzeau. Het gehele werk be- 
staat uit schilderijen, penteke- 
ningen, aquarellen en olieverf 
en bevat veel Sintmaartense on- 
derwerpen. Het geheel is smaak- 
vol opgehangen door Roland Ri- 
chardson, die op artistiek ver- 
antwoorde wijze de verschillen- 
de doeken naast elkaar een 
plaatsje heeft gegeven. De ex- 
posttie Is dagelijks geopend van 
100 am.-11.00 pm. in de Pois- 
son D'Or te Marigot en loopt nog 
tot 15 juli. Het is zeer aante beve- 
len er de komende weken eens 
binnen te lopen, de kwaliteit van 
het werk is hoog en wordt boven- 

dien gebracht in een erg smaak- 
volle omgeving. 

Penslotte nog dit: ledere pro- 
fessionele kunstenaar die be- 
langstelling heeft om zijn/haar 
werk te exposeren, is van harte 
welkom contact op te nemen met 

Roland Richardson, te bereiken 
in de Poisson D'Or of in zijn huis 
in French Quarter/Orleans. Dit 
geldt voor kunstenaars van St. 
Maarten, maar zeker ook voor 
die van andere eilanden. Roland 
Richardson: "Ik hoop door het be- 
kend maken van deze expositie- 
mogelijkheid veel kunstenaars 
de kans te bieden contact op te 
nemen teneinde hun werk ten- 
toon te kunnen stellen. En nog- 
maals: de galerie werkt op non- 
profit basis”, 



Sinds 1981 trekken de archeoloog 

Norman Barka en de etnoloog Eric 

Agisi, beiden docenten aan de Colle- 

rcheologis 

William and à 

ge of William and Mary, elke zomer, 
naar Sint Eustatius met een groep van 

twinúg à dertig studenten. Tijdens de 

zes weken van de „Zomercursus His- 
torische Archeologie” krijgen de stu- 

denten, door actief mee te doen aan 

verschillende onderdelen van het pro- 
ject, praktisch inzicht in de vakken 
antropologie en archeologie, terwijl / 
zij tegelijkertijd kennis maken met de 

Statraanse cultuur. 
In de drie jaar sinds 1981 js een in- 

ventaris opgemaakt van 500 verschil 

lende pre-historische en koloniale 
vind-plaatsen op het eiland. De Lo- 

wer Town, het gebied langs Statia's 

Caribische kust, waar vroeger maar 

lrefst 600 pakhuizen stonden, is uit- 
voertg In kaart gebracht voor zover de 
ruines van de pakhuizen zichtbaar 

waren. Van de 125 mm kaart gebrachte 

pakhuizen zijner vier gedeeltelijk op- 

gegraven teneinde na te gaan wat er 
zoal werd opgeslagen. Fijdens deze 

werkzaamheden hebben de onder- 

zoekers vok een oude strandmuur ont- 
dekt, die tn de loop der jaren over- 

spoeld 1s door de zee. 
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In de Upper Town, waar het groot- 
ste gedeelte van de bevolking gecon- 

centreerd was, Is er ook heel wat ge- 
daan. Onbebouwde percelen zijn on- 
derzoeht om op basis van opgegraven 

wardewerk economische en sociale 
karakteristieken vast te stellen en die 

te vergelijken met elders op het ci- 
land. Vlakbij de pas gerestaureerde 

Hervormde Kerk is een grote vuilnis- 
stortplaats daterend uit omstreeks 

Door: 

Paul Comenencia 

in Washington 

1750 ontdekt. Het hier opgegraven 

materiaal is vergeleken met wat in de 

Lower Town is gevonden, ook met 

het doel om sociaal-economische ver- 

schilten en overeenkomsten vast le 

stellen. 
In de zomer van vorig jaar zijn in de 

in 1738 gebouwde Joodse Honen Da- 

lim synagoge ook opgravingen ver- 

richtom bouwkundige en etnische m- 

Lormautie te vergaren. 

Andere onderzoehte historische 

plaatsen zijn: de English Quarter 

plantage uitde 18e en [9e ceuw‚ de in 

1753 gebouwde uitkijk-post Fort de 

Windt, en Crooks Cate, een labyrint 
van ruines wan Statia's Caribische 

kust. | 

Behalve het onderzoek op het ei 

Tand zelf, heeft personeel van het 

Archeologische Instituut van de Ne- 

derlandse Antillen (AINA), onder 

tering van Dr Wil Nagelkerken, de 

Orunjebaat, Statra's voornaamste hu 

ven. afgezochtnaar scheeps- wrakken 

en andere overblijfselen en verschil 

tende vendphuatsen in kaart gebracht. 

Niuust deze archeologische 

werkzaamheden, heeft dr Eric Agisi 

le ver der f En 



WILLEMSTAD — Op de afdeling Antropologie van de College William and Mary in 

Williamsburg staat sedert oktober vorig jaar een expositie van het meest uitgebrei- 

de archeologische project dat tot nu toe op Sint Eustatius is ondernomen. In het 

kader van een officieel akkoord tussen deze Amerikaanse universiteit, het ei- 

landgebied Sint Eustatius en de Antilliaanse regering, wordt Statia van alle kanten 

bestudeerd teneinde informatie te vergaren over het levenspatroon van de ver- 

schillende etnische groeperingen die het eiland in de 17e en 18e eeuw bevolkten. 

Voor dit doel zijn sinds 1981 meer dan tweehonderdduizend opgegraven voorwer- 
pen voor onderzoek en restauratie overgebracht naar Williamsburg. 
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nbr RUNEN eneen 

Pidens de opgravingen heelt 
men verschillende delfts-blarvamr- 

van de College of Wrllam and Nrs 
samen met zijn studenten. hootd- 

„Zakelijk door middel van interviews. 
een studie gemaakt van de heden- 

daagse Stattaanse cultuur. 
Er is ook zoveel mogelijk tijd be- 

steed aan de voorlichting van de be- 

volking van Statiaanse gemeenschap. 
De bewoners van het eiland zijn voor 

zover mogelijk op de hoogte gehou- 
den van het verloop van het project en 

er is hun verteld dat de grond boorde- 
vol „informatie“ zit en niet zomaar 
moet worden open gebroken. De Sta- 

banen zijn gevraagd hier rekening 
mee te houden bij het graven op hun 
erf. Het ongecontroleerd openbreken 

van de grond is er de oorzaak van dat 
op de andere „meer ontwikkelde” 
Anulltaanse eilanden zoveel archeo 
logische gegevens verloren zijn pe 

gan In dat opzicht is de Statiaanse 
bevolking erg meewerkend geweest, 

verklaart prof. Barka. 

aehtree borden gevonden. Ze zijn 

schoon genttaht, voor zover 

LE: 

De werkzaamheden van dit jaar 

zullen op verzoek van de Sint Eusta 

tus Historical Foundatron, vooral ge- 
richt zijn op het De Graaff-huis. cen 

historische woning die im juli vorig 
jaar door de Historical Foundation is 

mangekoeht voor restauratie en in 
richtng als een museum. 

Verwacht wordt dat de opsravin 

gen inde grote tuin van het De Graat (- 
huis waardevolle informatie zullen 

opleveren over de levensstijl van S1 

mon Doneker, een rijke zakenman en 

plantage-eigenaar, die in de 18e eeuw 
het huis heeft bewoond. Zo hoopt 

men de Higging te bepalen van de 
vroegere keuken, alsook van andere 
gebouwen die vroeger bij het huis 

hoorden. Deze informatie is vitaal 
voor een zo exact mogelijke restaura- 
tie van het huis. 

Zoals ook elders op het eiland het 
geval is, is de gromd rond het De 

mogelnk we 

positie. 

Graaff-huis sinds de 18e eeuw vrijwel 
onaangetast gebleven. Men verwacht 

daarom tijdens de operavings- 

werkzaamheden grote aantallen En- 

gels, Hollands, Duits en Frans aarde- 
werk, glaswerk en metalen ge- 

reedschappen tegen te komen. 

Opgravingen inde onmiddellijke om- 
geving van het huis zullen belangrijke 

gegevens kunnen verschaften over 
veranderingen, die in de loop der tijd 
aan het huis zijn aangebracht. 

Andere in de vorige jaren auange- 
vangen onderdelen van het project 

zullen vanzelfsprekend worden 

voortgezet. De Lower Town zal ver- 
der worden opgegraven en getracht 

zal worden vast te stellen wanneer de 
vorig jaar ontdekte strandmuur is ge- 

bouwd, teneinde tot bepaalde conclu- 
sies te kunnen komen voor wat betreft 
de ontwikkeling van het pakhuizen- 

district. 

Ve rvel 2.0. 

estaurcerd en enkele 

veert hen prijken nu op de ev- 



Het fotograferen en in Kaart bren- 

gen van ruïnes zullen worden voort 

gezet en Dr Nagelkerken zul verder 
gaan met zijn onderwater-onderzoek, 

bijgestaan door studenten vande Col- 

lege of William and Mary, Hetzelfde 
geldt voor Dr Agist en zijn etnolo- 
gische studie. Er staan voor dit puur 2S 
studenten ingeschreven, Ze komen 

wit twaalf verschillende staten van de 
V.S, wit Canada en Puerto Rico. 

Eventueel zaler over Sint Eustatius 

heel wat geschreven en verteld wor 

den Nu al werken er maar beft vet 

studenten, onder wie Barkas echte 

note, mm een scriptie over Stutra Het 

project is echter nog maar meen be- 
ginestadtum. …We zijn nog steeds an 

het inventariseren”, verklaart Barka 

in Williamsburg vóór vertrek naur 

„Statia. „De aard van het vak eist 
gewoon dat er geduldie gewerkt 

wordt Het opgraven, het bekendste 
gedeelte van de archeologie. ts al een 
Kunst. Men moet heel voorzichtige te 

werk gaan om zo wemnig mogelijk te 

beschadigen. Verder wordt alles ge- 
fotografeerd of genoteerd: wat er ge- 
vonden is, waar het gevonden is, hoe- 

veel lagen er verwijderd zijn voordat 

het gevonden is, wat elke laag bevat 
te, enzovoorts. En het werk verloopt 

EM ra moeizaam doordat er bij gebrek 
aan tijd en geld maar zes weken per 
jaar gewerkt wordt en het bovendren 

studenten betreft die, tegelijk met de 

werkzaamheden, ook les krijgen. En 

zelfs na zes weken werk heeft de uni- 
versiteit haar handen weer voor een 

jaar vol aan Sint Eustauus alleen, ul- 
dus Barka. 

Het gebrek aan geld is zowat het 
ernstigste probleem waarmee het pro 

ject te kampen heeft. Het werk van de 

zes weken op Statia wordt bekostigd 
door de studenten, die teder 1650 dot 

lar betalen om aan het project mee te 

doen. Hier is inbegrepen cen retour 
teket Miami-Sint Maarten en maal 
uden voor zes weken. Voor logies 
hoeft gelukkig niet betaald te worden. 

Het eilandgebied Sint Eustatius stelt 
elk jaar weer het leeustaande Antille- 
an View Hotel ter beschikking en de 

Amerikaanse marine verzorgde tot 

vorm jaar nog de verscheping van het 
opgegraven matertaal. Maar het werk 
dat daarna volgt, Is tot nu toe geheel 
voor rekening van de College or Wil 

Heumsend Mary pekemen Lukel pet 

teultere donatres helpen wel 

De Antillaanse regeimn Level 

gewaarschuwd dat het Collese bun 

nenkort. bij gebrek aan fondsen, ge 
noodzaakt zal zijn de Financiering van 
het projeetstop te zetten. De universi 

teit heeft volgens Burka uit eigen zuk 
reeds een pik honderdduizend dollar 
im het projeet gestoken. Het schoon 
maken, restaureren en conserveren 
van de opgegraven objecten alleen 
kost gemiddeld zo’n 35 a 40 dollar per 

lege of 

The College of William and Mary is, na Harvard 

University in Massachusetts, de oudste univer- 

siteit in de Verenigde Staten. De College telt 

6500 studenten — weinig naar Amerikaanse 

maatstaven — en maakt deel uit van het histo- 

rische Williamsburg, de voormalige hoofdstad 

van de staat Virginia in het zuidoosten van de 

Verenigde Staten. 

Meer dan een miljoen toeristen trekken jaar- 

lijks naar Williamsburg om er bezoeken te bren- 

| gen aan Jamestown, waar de eerste Engelse ko- 

lonisten aan land gingen, en Yorktown, waar an- 

derhalve eeuw later de Amerikaanse onafhanke- 

lijkheids-oorlog eindigde in een verpletterende 

nederlaag voor Groot-Britannië. 

Vooral door kapitaal van de petroleum- 

magnaat John D. Rockefeller Il, werd Willi- 

amsburg aan het begin van deze eeuw volledig 

gerestaureerd en omgetoverd in één van Ameri- 

ka'’s voornaamste toeristische attracties. Niet 

alleen de gebouwen zijn allemaal in oude stijl. Er 

zijn geen moderne auto’s in Colonial Willi- 

amsburgen het personeel in alle winkels en res- 

taurants is gekleed in 18e eeuwse klederdracht. 

De jaarlijkse economische ‘op van de zeven 

geïndustrialiseerde Westerse landen werd vo- 

rig jaar in Williamsburg gehouden. 

In 1693 stichtten koning Willem It en zijn ge- 

malin, de Engelse koningin Mary Il, in Willi- 

amsburg, de universiteit die naar hen genoemd 

{ zou worden. Drie Amerikaanse presidenten 

(Thomas Jefferson, James Monroe en John Ty- 

ler), tientallen andere beroemde politici en hon- 

derden leden van het Amerikaanse hoogge- 

rechtshof hebben aan de College of William and 

Mary gestudeerd. De universiteit is nog steeds 

| erg selectief in haar toelatings-beleid. Minder 

dan éénderde van het aantal studenten dat toe- 

lating aanvraagt, wordt aangenomen en minder 

dan genvijtde begint daadwerkelijk aan de stu- 

die. Geschiedenis en anthropologie zijn zoals te 

verwachten erg populaire studie-richtingen. 



Bille nete wordt er ter plaatse ij 
een Teeboratorium bvzericht om 

dle STEKER abjecten te reuml- 
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LENMIDDELS 19 bekend ge- 
worden datde Sticusa heeft be- 
stoten om steun te verlenen 
aan dit archeologisch project, 
alhoewel het een we- 
tenschappelijk onderzoek be- 
treft tussen de Antillen en een 

Pianist De Waal Amerikaans instituut, De 
steun wordt toch verleend, om- Í H dat het een deel van de kolonia- vo EN AS 

naar de Antillen te periode bestrijkt en daar- Ve k bl 7 i WILLEMSTAD — De pianist mee ook van “Nederlands we- 
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Rian de Waal brengt in het na-” tenschappelijk belang” is, al- Jaar een bezoek aan de Neder- dus het Stieusa- Journaal. Los landse Antillen. Hij waseen van hiervan financiert de Sticusa de finalisten van het Koning Eli- mede een archeologisch pro- sabeth-concours in Brussel in ject van de universiteit van Lei- 1983. Hij maakt een concert- den, waaraan de Amigoe enige toernee, Zo meldt het Sticusa maanden geleden ook al uitge- journaal. breid aandacht besteedde, 



stuk 

Een ander ernstige hmdmcap van 
het projects voleva Bourhar het amet 

kuren beschikken een buster 

eus met Kennis Aan de Nederbandse 

taal We hebben tem node in 

ap Curagao en tn Nederland in de ou 
de archieven te duiken en nu te BeKLN 
wat die over Sint Eustatius vertel- 
len.” De Stieuss heeft mn 1OSL voor 
een Korte periode een deskundive be 
schikbuar gesteld. maar die is er niet 
WCT 

omnes naer enan pen amen wenen armas aam pn eeen am 

De Lower Town vert Sint Eus 

tatius met de Orarijebaat. Op een 
242 kilometer lunge strook 
stonden hier vroeger meer dert 

600 pakhuizen, allemaal vol 
wapens en handelswaar. 

Later dit bere Zal voor de tweede 

Keer same LONT een projeet-dossier 
worden ingediend bij de Koninkrijks- 
regering. met het verzoek het Staua- 
projeelte Hinaneteren ut het soer 
educatieve tonds van de ontwikke 
hngshulp voor de Anulten. Barka 
hoopt dat nu het promwet een emd ver- 

cher orn ader desberrel ende sutormtenen 

beter mn staat zijn het belang mn te Zien 
vande meneere ers an 

Mollgoersbare heete bee popubant- 

Ue abserken nu oer betere steun die 

Mhtet Heen vaar de raten A seveven 

is aart hetzelde soort werk wat nu In 

Sunt beustattus wordt gedaan. Het 

otto Aamcht \mmerikaanse studie ns: 

moe de toekomst leren un het ver 
lesen” 

Doordat op @yd deetistorische 
Wenerde van Willramsbere in ingezien 

en er direet vekd beschikbuur 19 ve- 

steht voor restauratie. io Colonial 

Nitlbramsburwx. zoals dit vakantie- 
vord mn de WS hekend is. een van de 

bavonete toeristische attrusties in 

Amerika geworden. Jaarlijks bezoe- 

Kea meer den één nubjoen vakantie 

varens Wltramsburwen het nabij ge- 

a Busch Gardens Sint buntattus 

heelt natuurlijk kune niet oveel he- 

zoek node maar de economie van 

het erbamd zou hest ven pear duizend 
bezoekers per Kurkunnen gebruiken. 

lar mer de nodtee steun voor dit pro- 

reet dut best realiseerbaar. 

vermommen amd venne 
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Opbrengst komt ten goede kankeronderzoek jeugd 

Stoneman onderwaterfilm 
bezingt lof van Bonaire 

KRALENDIJK — 
Woensdagavond was voor 

een aantal genodigden die 
voornamelijk in de toeristen- 
industrie werkzaam zijn de 

premiere van een Bonaire- 
aanse promotiefilm “Bonaire 
jewel of the Sea”. Deze 25 mi- 
nuten durende film werd ver- 

vaardigd door de bekendeon- 

derwater filmer John Stone- 
man, die in de film de schoon- 

heid van de koralen en de vis- 
sen vertoont. 

Deze film is de eerste van een 

serie van vijf die Stoneman over 

Bonaire vervaardigt. Opzet van 
de Alm iseen vertoning op de Ca- 
nadese televisie. Daarna zal de 

film in diverse talen vertaald 
worden en een reis rond de we- 

reld maken. John Stoneman en 

zijn echtgenote Sarah zijn de 
voornaamste deelnemers in het 

bedrijf Mako films, dat over de 
gehele wereld onderwaterfilms 

maakt. De beide Stonemans 
behoren tot een team van twaalf 
onderwater-filmers, fotografen 

en wetenschapsmensen die in de 
twee maanden dat zij op Bonaire 
verblijven van plan zijn om de 

films gereed te krijgen. De 
opbrengst van de film Bonaire je- 

wel of the Sea zal ten goede ko- 
men aan het onderzoek naar 

kanker bij kinderen. Behalve de 
bij het toerisme betrokken verte- 
genwoordigers waren ook gede- 

Amigoe 
DONDERDAG 5 JULI 1984 

DIANA WEVER - ANTONET- 
TE is ingaande Ll augustus be- 
noemd tot directrice van de Aru- 
baanse dans- en balletschool. Ze 

is al enige jaren samen met Iris 

Bernabela en Sonia Geevers als 

ballet- lerares verbonden aan 

voornoemde school. Van de Aru- 
baanse dans- en balletscool 

wordt nog vernomen, dat na 

Oranjestad, San Nicolas en Pa- 
radera, men ook bereid is met 
ballet- lessen te beginnen in de 

districten Noord en Santa Cruz. 

Voorts is het nu reeds mogelijk 

om informatie te verkrijgen of in 

te schrijven voor het nieuwe bal- 
let- schooljaar, dat 1m augustus 
nanvangt, en wel door te bellen 
23T8N, 31884 of 23291. Lr 

puteerde van Toerisme Monchin 
Soliana aanwezig die zijn 
waardering over de film niet on- 

der stoelen of banken stak en al- 
gemeen adviseur Jopie Ab- 
raham. 

De film van Stoneman zal on- 

getwijfeld veel bewondering 
oogsten, want niet alleen heeft 

de onderwaterfilmer erg mooie 
opnamen gemaakt van het leven 
onder het wateroppervlak, maar 
nog veel meer zal het volkomen 

gebrek aan angst bij de talloze 
vissen, die zich laten beetpak- 

ken, aaien en voeren, de kijkers 

aanspreken. De Amigoe schreef 
aleerder overde duikers die zich 

spelenderwijze vermaakten met 

een zeeslang. De film Bonaire je- 
wel of the Sea bewijst de waar- 
heid van het verhaal. 

AMIGOE 
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Twee Antillianen 
naar cursus over 
archivering 

WILLEMSTAD De Sticusa 
(stichting voor Culturele samen- 
werking) is akkoord gegaan de 

kosten te dekken van deelname 

an twee Antillianen aan het 
“International congress on 

archives” en een cursus over 
archivering. 

Het betreft de heren Paula en 

Minguel van het Centraal Histo- 

risch Archief. Voornoemd 
congres is van 17 tot en met 21 
september te Bonn: de cursus 
“Archives management and ad- 
mintstration” is van 1 tot en met 

12 oktober en wordt georgani- 
seerd doorde Rijks Archiefschool 
te Den Haag. De Sticusa draagt 
bij met 4.578 N.A. gulden voor 
deelname aan deze activiteiten. 

DONDERDAG 5 JUUI 1984 
WREE 

Rondom herdenking 17 augustus 1795 

Actie voor grotere 
kennis van historie 
WILLEMSTAD — De’Commissie 17 augustus’ die zichten doel heeft gesteld binnen de gemeenschap de kennis van de Curacao- 

se geschiedenis in het algemeen en de slaven- opstand van 17 augustus 1795 in het bijzonder, te bevorderen, is van plan de ko- mende weken verschillende activiteiten te ontplooien. 
De commissie streeft er ondermeer naar posters en stickers uit te geven en een studiedag te organiseren. Ook een televisie- forum een teken- wedstrijd, een quizz en een culturele avond heeft zij op haar 

programma staan. 
De commissie koos als datum voor haar programma- aankondiging specifiek de vijfde juli, omdat op die dag 234 jaar geleden, in 1750 opde plantage Hato de eerste slaven- rebellie plaatsvond. Een groot aantal slaven verliet destijds het stads- district en trok op naar de plantage Hato. De opstand wasechter vanzeer korte duur. Zij werd een dag later door regerings- troepen de kop ingedrukt. Alhoewel er volgens de com- Missie nogal wat negatieve aspecten aan deze eerste opstand zitten, is zij desondanks van mening dat het een betekenisvol gebeuren was en de opstand een voorspel vormde op de grote slaven- opstand van 1795 onder leiding van Tula. 

Ee 
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NORBERT HENDRIKSE 
black box 
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MAANDAG 9 oa 1984 

van het project kosten per eiland 
zo'n 800. ODO vulden, zeide direc- 

teur. Na toekenning van de ver- 

gunning zalopdat gebied nog het 
een en ander geregeld moeten 
worden en bestellingen gedaan 

worden voor de zenders. 
De kosten voor de abonnee ko- 

men neer op 350 gulden voor 

aanschaf van de “decoder” (de zo- 

genaamde black box} en een 
maandelijks abonnements- ta- 

rief van veertig gulden. Het be- 
drag van de decoder is in termij- 
nen te betalen. Hoewel het moei- 

lijk is vooraf voorspellingen te 
doen over het aantal abonnees, 

_ATM-directeur Hendrikse: maandeli iks vergoeding 

Uitbreiding TV-aanbod 
nog dit jaar mogelijk 
WILLEMSTAD Als alles 

meezit kunnen televisie- kij- 
kersop Arubaen Curacao per 
eind dit jaar abonnee worden 
van een nieuw televisie- sys- 
teem, waarmee ze voor veer- 
tig gulden per maand vier ka- 
nalen kunnen ontvangen, 

naast de uitzendingen van Te- 
leCuracao en —Áruba. De 
Antilliaanse Televisie Maat- 
schappij ATM heeft namelijk 
daartoe een vergunning aan- 
gevraagd, waarover morgen 
inde Raad van Ministers defi- 
nitief beslist wordt. Het be- 
treftevenwel geen kabel-tele- 
visie, legde ATM-directeur 

Norbert Hendrikse desge- 
vraagd uit. 

De ATM diende ongeveer twee 

Jaar geleden een verzoek in voor 
invoering van een nieuw sys- 
teem met één extra- kanaal. Na 
nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van dit soort uitzendin- 
gen werd besloten tot indiening 
van een nieuwe aanvraag, deze 
keer voor vier extra- kanalen, al- 
dus Hendrikse. 

Via vier zenders worden uit- 
zendingen van Amerikaanse sa- 
tellieten heruitgezonden. Het 

signaal wordt ’gescrambled”, zo- 
dat het alleen door de abonnee, 

die dan over een “decoder” be- 
schikt, ontv: gen kan worden, 

legde de directeur uit. Deze uit- 
zendingen worden door twee 
aparte stations verzorgd, en niet 

door TeleCuracao en —Aruba 

zelf, zei hij. De twee nieuw op te 
richten maatschappijen zijn voor 
Curagao Television Distribution 

Systemsnv,en voor Aruba Home 
Television Systems nv. In beiden 
is de ATM de grootste aandeel- 
houder. 

De vier zenders bieden een 
verscheidenheid aan program- 
ma's, Zo is er een sportschannel, 
die uitsluitend sport- program- 
ma’s biedt, een nieuws/informa- 
tie- kanaal, en twee "entertain- 
ment”- kanalen, die films. shows 

en dergelijke prorgamma’s pre- 
senteren, aldus Hendrikse. 
Om dit nieuwe systeem op te 

kunnen zetten heeft de ATM 
eerst «clearance» moeten vragen 
van het State Departement van 
de Verenigde Staten (Ministerie 

van Butenlandse Zaken) om de 
satelliet- signalen te mogen ont- 
vangen. Ontvangst is wel moge- 

lijk, zonder een speetale vergun- 

ning alshet alleen mm de woonka- 
mer gebeurt en de opnames niet 
opgenomen worden voor verdere 

verkoop of reproductie. Daarom 
is het mogelijk dat reeds bij di- 
verse woonhuizen cen satelliet- 

schotel staat waarmee de signa 

len opgevangen worden. Voor 

her- uitzending echter, zoals de 
ATM beoogt is toestemming van 
de Amerikaanse autormterten 
nodig. 

Hendrikse verklaarde dat te- 
vens de nodige besprekingen ge- 
voerd moeten worden over de 

produktie- reehten van bepaalde 
programma’s 

Aanleg van kabel- televisie 
acht de ATM-direeteur echter 
voorlopig niet mogelijk. “Het is 
een te grote investering, en een 
kleine markt. Bovendien zal 
aanleg door de versprerde wo- 

ningbouw erg veel geld kosten”. 
Hij schat dat —na toekenning 

van de vergunning het per 
eind dit jaar, begin 85 reeds 

mogelijk is dat de uitzendingen 
van de twee nieuwe maatschap- 
pijen beginnen. De totale kosten 

verwacht Hendrikse in het 
eerste jaar zo’n 1000 tot 1500 ab-\ 

onnees op beide eilanden te kun- 

nen krijgen. Dat zal dan genoeg 

zijn voor een “break-even, voor 
wat de gemaakte kosten betreft. 

Voor Curacao zou in de jaren 

daarop het abonnee- bestand nog 
uit kunnen groeien tot 5000, ge- 

looft de directeur. Voor Aruba 
zijn de mogelijkheden tot zon 
grote groei wel beperkt, gezien 
het relatief klein kijkerspubliek. 

Aanleg van zo'n black box svs- 

teem zal zeker zijn invloed heb- 
ben opde programmering van de 
“vrije uitzendingen” zei 

Hendrikse. Toch gelooft hij dat 

de eigenaars van een black box 

bepaalde programma’s zullen 
blijven zien op de open stations 
(namelijk TeleCuragao en 

Aruba. Ze hebben namelijk 

toch altijd de mogelijkheid het” 
programmaop te nemen op de vi- 
deo, en het later te zien, het zoge- 
naamde verlaat kijken. Ook zal 
de concurrentie van de Venezo- 
laanse kanalen in rekening ge- 
nomen worden 

Invoeren van het black box 

systeem heeft een ander, groot, 
voordeel, en dat is dat op de open 
stations meer mogelijkheid 
openkomt voor lokale program- 
ma's, aldus Hendrikse. In de af- 
gelopen jaren is het aantal lo- 

kaal geproduceerde prorgam- 
ma's reeds flink toegenomen. 

Met de vier extra kanalen die de 
geabonneerde kijker thuis kan 

ontvangen, kunnen dan ook 
meer lokale programma's in de 
“primetime” gepresenteerd wor- 
den, ze de directeur. Uiteraard 
wordt wel in rekening genomen 

dat lokale producties aan be- 
paalde grenzen gesteld zijn wat 

kwantiteit betreft. Maar de 
ATM zal iniedergeval het initia- 
tief ontplooien om meer lokale 
producties te presenteren, Ver- 

klaarde de directeur. 
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Van de Curaguose zanger GE- 

ORGE WILLEMS is ven nieuwe 
45- toeren plaat uitgekomen ge- 
titeld «Leu foi paradiso. Het is 
oorspronkelijk een compositie 
van D. Deutscher, C. Evans, 
H.Y. Horn- Bernges. De versie 
„an Willems is voorzien van een 

Yapiamentu- tekst door Daddhy 
Brokke en Robby Schouten. De 
plaat is opgenomen bij de mat 
schappij Music International 

Records van Robby Schouten 

AMIGOE 

Vrijwilligershulp blijft echter noodzakelijk 

productions. 

Op de achterkant staat het 
nummer -Porque siempre te 

amaré-, een compositie van de 
Arubaanse musteis Wiily Tjong- 
Ajong. De plaat is geproduceerd 

door de Curacaose zanger cn ar- 
test Tony Sherman. George 
Willems is verleden week begon- 

nen dan een nieuwe toernee 
langs een flink aantal Kunden en 
hoopt binnen niet alte bange tjd 
zelf een ompresarnut te kunnen 
opzetten. 

Amigoe 
VRIJDAG 13 JUU 1984 

TV-voorlichting. 
over studeren 

in buitenland 

ORANJESTAD — Het de- 
partement van Onderwijs en 
de afdeling Onderwi szaken 
van heteilandgebied brengen 
morgen-avond in het RVD- 
programma op Tele-Aruba 
een eerste aflevering van de 
serie Studia leu fo'i kas 
(Studeren in het buitenland). 

De serie bestaat uit vier afle- 
veringen van een half uur elk 
over aspecten zoals: voorberei- 
dingen voor vertrek naar het 
buitenland, de inhoud en facili- 
teiten van een studiebeurs, bege- 
leiding. toezicht en huisvesting 
en het studenten- leven in hetal- 
gemeen. Gezien de grote be- 
langstelling voor studeren in 
Amerika, zal de derde aflevering 
geheel gewijd zijn aan de studie- 
wijze in dat land. 

Dit programma is tot stand ge- 
bracht door de Audio- visuele 
Dienst van de Openbare Biblio- 
theek en zal gepresenteerd wor- 
den morgenavond en op 2len28 
Juli. Afhankelijk van het verzoek 
van de kijkers voor meer uitleg 
over dit programma, zal een vier- 
de aflevering worden gebracht 
op een later bekend te maken 
datum. 

ZATERDAG 14 JUU 1984 

Sabaanse bibliotheekwezen is 
aan professionele hulp toe 
THE BOTFOM — Onlangs 

besloot het bestuur van de 
Aucen Wilhelmina Librarv 
om professionele hulp aan te 
vragen voor de herinrichting 
van de te verbouwen biblio- 

theek in The Bottom. Dez» 

huipverkrijgtmen via de Phi- 

lipsburg Jubilee Library op 
Sint Maarten. 

Dr verd nochgwveacht daar het 
hurdraebrolbtotheek- apparaat de 
in de tewekurmstte ontvangen boe 

ken vict kan verwerken . Mevr 
Shzer en Miss Marguerite Has- 

selidven ab pren trouw vrijwilli 
gersverk inde biblvtheken van 

The Bottom en Windwardside. 
Eer dependance in Hell's Gau 

N 

funcrremvert sinds 1981, De col- 
leet bestaat voor een groot deel 
uit gekregen boeken 

Var Sticusa krijgt de Queen 
Wiinebmina Library gedurende 
de komende 5 jaar ruim 4.000 

bueken. De systematische ver- 
werking hiervan kan niet van 
vrawilhgers verwacht worden 
Er zal dan ook een p_rt- time bi- 
birotheekkracht aangetrokken 
worden die dan ingewerkt wordt 
door mevr. Ans Koalen. 
werkzaam bijde Philipsburg Ju- 
bilee Library, Zij zal goed ge- 
bruik kunnen maken van de ge- 

ervarmg die mevr. 

as Marguerite gedu- 

Welderen 

Slizer en: 

rende de laatste decennia heb- 
ben opgedaan. vooral met be- 
trekking tot de leeswensen van 
hun bezoekers. Dit zal zeker een 
rol spelen bij het bepalen van de 
keuze van nieuwe boeken die in 
het kader van de Sticusa- hulp 
besteld kunnen worden. 

Het Bestuurscollege van Saba 
ziettevens het belang in van ont- 
wikkeling van het bibliotheek- 
wezen op Saba en zal de Queen 
Wilhelmina Library Foundation 
tevens financeel steunen indien 

zij niet in de kosten van een part- 

tme bibliotheekhulp kan voor- 

derven 2e, 



U aud 
zien. Vrijwilligershulp blijft, 

echter zeer belangrijk, ook al 

vanwege de infrastructuur van 

heteiland en het eigen karakter | 

van de dorpen. Voor de kinderen 

van Hell's Gate bijvoorbeeld is 

het moeilijk de bibliotheek in 

The Bottom te bezoeken. Fen de- 5 

pendance en ruilcollecties bie- 

den in zo'n geval uitkomst. Er be- à 

staan hoge verwachtingen voor 

de ontwikkeling wan de biblio- # 

theek op Saba, mede door 
enthousiaste vrijwilligers en de 
geboden hulp van diverse 
kanten. 

hetnteuweonderkomen voorde 

Bottomse bibliotheek dat voor dit 

doet zal moeten worden omge- 
bouwd … 

hethuidigeonderkomenvande 
bebliutheek in The Bottom … 

AMIGOE 
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Toneelstukken van 
Grupo Trinchera 
op Asuncion 
WILLEMSTAD — Grupo 

Princhevra houdt zondag een in- 
formatieve avond in het Mini- 
theater te Asuncion. Begonnen 
wordt om acht uur ’s avonds met 
presentatie van een toneelstuk 
“Entrega” Gnleveren), waarin 

Ingegaan wordtop de inlevering 
die van van werknemers ge- 
vraagd wordt in verband met de 
huidige economische malaise. 
Daarna wordt ven tweede stuk 
gebracht over onafhankelijk: 

herd. Na de toneelstukken is er 
mogelijkheid tot dicussie over 
deze twee onderwerpen. 


