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boekenweek 
(van onze korrespondente) 
PHILIPSBURG — De kin- 

derboekenweek, georgani- 
seerd door de ‘‘Children- 
bookweek Foundation” is 
een jaarlijks weerkerend fes- 
tijn, dat vooral de belang- 
stelling van de lagere 
schooljeugd en: hun ouders 
opwekt, 

Ook de opening: 
van de 1le kinderboeken- 
week was geen uitzonde- 
ring. Honderden kinderen, 
waarvan velen in het t-shirt 
met het winnende ontwerp 
van Vanessa Williams, 
noten met volle teugen van 
de openingsceremonie door 
gezaghebbersvrouwe 
Richardsoh-Nicolaas: * 
later 
van 

Tern 
Van ‘de métbositie 
schoolwerkstukken 

en tekeningen, presentaties 
van leerlingerf der MAC- 

\ school (lied n.a.v. het the- 
ma “adventures in Book- 
land) Pondside school, L. 
Connorschool, Oranjeschool 
en de toneelgroep van lan, 
Smith. Ook mevrouw « C. 
Richardson, die in afwezig- 
heid van haar echtgenoot 
gezaghebber Richardson, 
diens redevoering voorlas, 
werd, met een hartelijk ap- 
plaus beloond. 

Vanessa Williams werd 
gecomplimenteerd met 
‘haar winnende ontwerp, en 
mocht vervolgens daarmee 
bedrukte « t-shirts aan’ me- 
vrouw Richardson en zoon- 
tje, Bette Thomas (Lands- 
loterij) Ans.Koolen, Emmy 
Campbell, F: Carty (Eddi- 
ne. v. Dorp) en Kees van 
Dolderen aanbieden. 

De“ ‘kinderboekenweek 
die de hele: week aktivitei- 
ten voor de lagere school- 

Be- | 

„Celia | 

kinderen biedt (wij schreven 
hier reeds over) eindigt 31 
oktober met een prijsuit- 
reiking 3.30 p.m. in het 

Cultureel Centrum. 
Het dient vermeld, te 

worden, dat de jaarlijkse 
kinderboekenweek, bij ‘heel 
wat kinderen en ouders het 
lezen heeft gestimuleerd. 

Bovendien is het jeugd- 

ren behoorlijk toegenome eti 

leden aantal in de laatste 

mede door het wekelijk 
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9 STICUSA 
KNIPSELKRANT 

Sticusa berichten 
Sams komt het voor dat "snel- 
le" berichtgeving aan u ge- 
wenst is. Wij zullen in die 
gevallen gebruik maken van 
dït medium, daar de Sticusa- 
Knipselkrant uitsluitend voor 
het Sticusa-bestuur wordt 

vervaardigd. 
Indien er dan ook iets is te 
melden over komende manifes- 
taties, optredens, openingen 
en recepties of soortgelijke 
berichten, dan zullen wij u 
daarvan op deze plaats en on- 
der deze kop op de hoogte 

brengen. 

Tot en met 26 november staat 
de onderwijstentoonstelling 

schoolbezoek aan de Jubi- 
lee Library en het bezo 

van de Bibliotheekbus aa 
verafgelegen scholen ind 
distrikten. 

Het enthousiasme van de 
kinderen leidde tot be- 
langstelling van de ouders, 
die versteld stonden over de 

‚boeken _ in 
Nederlandse, Franse, Duitse 

1D, 

opgesteld in de aanbouw van 
de schouwburg "de Kampagne" 
aan het Bernardplein 10 te 

den Helder. 
Van 4 dec. t/m 17 dec. staat 
deze tentoonstelling opgesteld 
in de grote hal van de R.S.G. 
"Hamaland", Zonnebrink 1 te 

Winterswijk. 

Op 11 december a.s. vindt in 
den Haag de openbare presenta- 
tie plaats van het programma 
waarmee de Solistengroep van 
het Nationale Ballet in de Ne- 
derlandse Antillen zal optre- _ 
den. Belangstellenden hiervoor 
kunnen zich in verbinding stel- 
len met Mevr. Derksen. 

zoveel 

Engelse, 
aanwezigheid. van 

de 

en Spaanse taal. De biblid- 
theek is open van maandag 
tot zaterdag, en er zijn altijd 
personeelsleden en volum- 
tairs die bezoekers kunnen 

_ helpen. 
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Palacios bij presentatie *’Bolivar en Europa’ 

Nieuwe feiten over Bolivar 
in Nederlandse documentatie 
WILLEMSTAD Indien de 

Latijns- Amerikaanse vrij- 
heids- strijder Simon Bolivar 
niet door de dood verrast was 
in Santa Marta zou hij zijn 
laatste levensdagen op Cura- 
cao hebben doorgebracht. 

Dat is slechts één van de op- 
merkelijke feiten die men uit Ne- 
derlandse archieven heeft ge- 
haald en vervat in het boek Boli- 
var en Europa, dat ter gelegen- 
heid van de 200ste verjaardag 
van de Latijnse volksheld werd 
uitgegeven. Het onderzoek en de : 
samênstelling van de Neder- 
landse sectie van het boek waar- 
in de relatie van Europa met Bo- 
livar wordt belicht stond onder 
leiding van de Venezolaanse his- 
toricus Roberto Palacios. Bij de 
presentatie van het boek aan di- 
verse organisaties en instanties 

belichtte hij enige as- 
pecten van het onderzoek die ook 
voor de Antillen van belang zijn. 
Hetgeen in de Nederlandse sec- 

tie van het boek staat zal dan ook 
deel uitmaken van het project 
Brion en Bolivar, waar de histo- 
ricus in opdracht van de Antilli- 
aanse regering mee bezig is om 
een duidelijker beeld te kunnen 
geven van de historische relatie 
tussen Curacao en Venezuela. 
Volgens de documentatie 

dacht Bolivar tijdens de laatste 
maanden van zijn leven, toen hij 
al verslagen was in Venezuelaen 
Colombia, erover om met zijn 
meest trouwe volgelingen naar 
Curacao te komen. Er was een 
groep van die volgelingen op Cu- 
ragao om naar een geschikt on- 
derkomen voor hun leider te zoe- 
ken. Als de dood Bolivar niet ver- 
rast had in Santa Marta zou hij 
zijn laatste levensdagen hier 
hebben doorgebracht, aldus Pa- 
lacios. 

Een ander opmerkelijk docu- 
ment maakt melding van een po- 
ging van de Spaanse regering in 
1827 om via Curacao het bewind | 

van Bolivar ten valte brengen en 
Venezuela en Colombia opnieuw 
te bezetten. In november van dat 
jaar verscheen een Spaans eska- 
der hier met troepen aan boord 
om het resultaat van een intern 
complot tegen Bolivar af te 
wachten, dat op het punt stond 
om plaatste vinden. De Curacao- 
se regering liet de Spanjaarden 
echter weten dat zij de haven 
moesten verlaten, omdat de aan- 
wezigheid van een Spaans eska- 
der niet overeen kwam met de 
belangen van de Curagaose noch 
Nederlandse regering. Het: 
strikte principe van neutraliteit | 
zou geschaad worden indien de | 
Nederlandse regering oor-| 
logschepen binnen-zou-laten-die | 
de bedoeling hadden oorlog te 
gaan voeren tegen een land dat 
niet alleen een buur, maar te- 
vens een vriend was. 

Zie Verder ik 4 

| 



Vervolg: hiekwe Pelden Bolivar 

Dat de Nederlandse documen- 
tatie over Bolivar vrij uitgebreid 
is vindt zijn oorsprong in een 
plan voor economisch herstel 
vande Antillen. Curacao was ge- 
durende de achttiende eeuw een 
belangrijk commercieel 
centrum voor het Caribisch Ge- 
bied en de wereld. Omdat Spanje: 
haar koloniën directe handel 
met andere landen verbood liep 
een groot deel van de handel van 
die koloniën via Curacao, in de 
vorm van smokkel. Ook bestond 
er, vanwege het feit dat Spanje 
de Venezolaanse landbouw- pro- 
ducten niet tegen aantrekkelij- 
ke prijs kon kopen en aan de 
andere kant industrie- produc- 
ten die Venezuela nodig had niet 
tegen redelijke prijs kon leveren, 
een vacuum dat Curacao opvul- 
de. In het begin van de negen- 
tiende eeuw kwam de glorie tijd 
van Curacao als han- 
delscentrum echter tot een ein- 
de, omdat de Engelsen de concur- 
rentie niet duldden en mede 
daardoor Curacao veroverden in 
1807. 
Een belangrijk onderdeel van 

de vrijheids- beweging in Vene- 
zuela en Colombia was om een 
einde te maken aan het Spaanse 
monopolie systeem en de handel 
met alle landen vrij te maken. 
Ook dit streven verzwakte de rol 
van Curacao, die hierdoor haar 
uinieke smokkel- positie kwij- 
traakte. Nederland had echter 
veel aan Curagao verdiend, en na 
de onafhankelijkheid van Groot- 
Columbia onder leiding van Bo- 
livar bedacht Koning Willem I 
een groots plan voor het herstel 
van Curagao als handels- 
centrum tussen Nederland en 
Latijns- Amerika. Om die reden 

- benoemde hij diverse consuls in 
Groot Columbia, ten einde alle 
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Lezing over.voor- 
en nadelen 

papiamentu op school 
WILLEMSTAD -- De 

coördinator van … de 

papiamentu beleidscommis- 
sie, Komapa, Henry Vijber, 

zal vanavond een lezing 
houden over de voordelen 
en nadelen van de invoering 
van het Papiamentu op 
school. Deze informatie- 
avond, bedoeld voor per- 
sonen en instanties die 
zich bezig houden, wordt 
georganiseerd door de 
vereniging particulier ini- 
tiatief Curacao (IPK). 
De lezing begint om 

7 uur ’s avonds en wordt ge- 
houden in de Sint Martinus 
basisschool aan de Plasa 
Brion in Otrabanda. 

ontwikkelingen te volgen, die 
leidde tot een enorme hoeveel- 
heid documentatie over het land 
en het bestuur vam Bolivar. 

Het plan van Willem I ging 
echter niet door omdat Belgie 
zich afscheidde en alle aandacht 
opeiste. Bovendien moest met 
het vertrek van Belgie als indus- 
trie- potentieel de economische 
politiek van Nederland gewij- 
zigd worden. Het zorgde echter 
voor een schat aan documentie 
die een goed beeld geeft van de 
verhouding tussen Nederland, 
Curacao en Groot Columbia in 
die tijd. Zo is ook gebleken dat 
het uiteenvallen van Groot- Co- 
lumbia niet alleen aan interne 
geografische, economische en 
politieke factoren te wijten was, 
maar evenzeer aan internatio- 
nale factoren. Ook Engelsen 
mengden zich bijvoorbeeld in dat 
proces, en de bevelhebber van de 
Engelse vloot te Jamaica, admi- 
raal Flemming, heeft door zijn 
steun aan de afscheidings- bewe-. 
ging van generaal Paez inde oor-. 
log tegen Bolivar een belangrij-: 
ke rol gespeeld. Dergelijke feiten 
zijn volgens Palacios van groot 
belang voor een betere interpre- 
tatie van de geschiedenis, die: 
kan bijdragen aan een beter beg- 
rip van de realiteit. 

AMIGOE vergden” 
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Grupo Teatral di 
Curacao en Boneiriana 
naar festival op Aruba 
ORANJESTAD —In het In- 

ternationale Theater Festival 
op Aruba, van 4 tot 8 novem- 
ber, zal de Grupo Teatral Bo- 
neriano deelnemen met een 
werk waarover nog al wat ge- 
lachen kan worden. 

Het toneelstuk speelt zich af in 
de'onderzoekkamer van Dr. 
West (Neri Gonzalez), waarbij de 
antwoorden van Mariano (Boy 
Antoine) de lachlust opwekken. 
Mariano moet het dokters- on- 
derzoek ondergaan dat moet uit- 
wijzen of hij in militaire dienst 
kan treden. Het stuk heet 
«Siguiente» en staat onder lei- 
ding van Rudy Domacassé, die 
voor de derde maal aan het festi- 
val op Aruba deelneemt. 
…_De Grupo Teatral di Kòrsou 
Arteproba heeft op Aruba reeds 
een goede naam. Ditmaal wordt 
het stuk «Primavera» van de. 
Venezolaanse schrijver Gilberto 
Pinto gebracht. In Venezuela 
was het.destijds een successtuk. 
Het stuk speelt in een luxe hotel 
op Aruba, waar een gescheiden 
‘echtpaar elkaar na twintig jaar 
toevallig weer ontmoet. Prima- 
vera wordt gespeeld door Shirley 
Pinedo, terwijl de ex-echtgenoot 
gespeeld wordt door Rignald Lo- 
dewika. Het geheel staat onder 
leiding van Anthony Jamanika. 
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bied Curacao de expositie 

raaf Rob Vermeer van de 

ma Kuiperi- d ansen; 

Dienst Kultuur in samenwer- 
king met het Cultureel 
Centrum Curacao. In een 
druk bezocht CCC- auditori- 
um verrichtte dhr. Domacas- 
se de opening .met een zeer 
geinspireerd openings- woord 
welke door het aanwezige pu- 

gen. Naast het uiten van zijn 
bewondering voor het niveau 
van de expositie, accentueer- 
de dhr. Domacasse vooral het 

Arubaanse professionelen op 
Curagao in het kader van een 
blijvende culturele band tus- 
sen het volk van Aruba en Cu- 
racao. In deze inter- culturele 
uitwisseling spelen de 
kunsten een zeer belangrijke 
rol als creatief terrein waar 
men elkaar kan ontmoeten en 
aan een vruchtbare en leefba- 
re toekomst werken. 

Ook Rob Vermeer dankte 
van zijn kant de betrokken in- 
stanties en personen voor de 
getoonde medewerking en 
sprak de hoop uit dat deze 
eerste dans- fotografie op Cu- 

worden. 

Fotografie en Moderne Dans 

Beeld in beweging 

ZONDAGAVÓNDjL open: 
de dhr. Pacheco Domacas-; 
se, hoofd van de. Dienst. } 
Kultgur van het Eilandge-. ::: 

“Fotografie en Moderne, « 
Dans” met foto’s gemaakt: 
door de Arubaanse fotog-' 

Arubaanse danseres Wil- Be 

Deze expositie is tot âtarid” 
gekomen op initiatief van de … 

bliek hartelijk werd ontvan- - 

belang van deze expositie van . 

georganiseerd: 

racao goed ontvangen, zal 
de E Pd ‘rium te bezichtigen. 
Als verrassing volgde toen, _ 

als onderdeel van de opening,» “ …: 
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een uitvoering vi vän een Ede: 
ografie van Wilma Kui ine. 
„Jansen, gedanst door Po 
van de Vijver, die het samen 
gaan van fotografie (zwart- 
wit kostuum en schminck) en 

“beweging uitbeeldde. Polonia |. 
van de Vijver interpreteerde 
de choreografie aan de hand 
vari.de geexposeerde foto's 
rondom het publiek. 

… De collectie zwart- wit foe 
„to’s vtoëg hierna alle aan- 
dachtop. De uitvergrôte foto's 
zijn van zeer hóog niveau èn 
riepen veel positieve reactieë 
van het publiek op. Men was 
onder de indruk van zowel de 
fotografie- techniek als van 
de vastgelegde danstechniek. | 

Door deze intergratie van « 
fotografie en dans is een geva- 
rieerde collectie beelden ohit- 
staan met een afwissèlen: 
sterk grafisch en sculptureel 
karakter. 

. Tegelijkertijd met de ex- 
positie is door de Dienst Kul- 
tuur afdelirig Dans (Coordi- 
natie Cesario Jean Lónis)eeri. 
workshop “Modern Dance” 
met Wilma Kuip « Jansen. 

interhâ-” 
tionaal ervaren danseres do-, 
ceert gedurende een week 
verschillende aspecten van 
het modern ballet aan docen- 
ten en gevorderde leerlingen 
wan de Curagaose danascho- 
len (Les Sylphides, Fina Dan- 
ce Art, Ecole de Danse, Studio 
di Baile Korsow, Studio 
Dienst Kultuur). 
"De expositie "Fotografie en 
Modern Dance” is tot en met 2 
november in het CCC- audito- 

‚ STAN KUIPER 
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GROOT ENTHOUSIASME VOOR 
VIERING EEUWFEEST FRATERS 
WILLEMSTAD . Dat het eeuwfeest van de vestiging van de fra- 

ters van Tilburg op Curagao niet ongemerkt voorbij zou gaan stond 
wel van tevoren vast. Dat er echter allerwege zulk een enthousiasme 
voor een feestelijke viering.zou bestaan had echter niemand kunnen 
vermoeden. * 

De commissies, die de 
taak op zich namen dit 

Meer dan honderd perso- 
nen zowel jeugdigen als vol- 

gedenktekens zullen er zijn: 
een standbeeld van een fra- 
ter, dat voor het St. Thomas 
College op. zaterdag 15 
november om half elf ont- 
huld zal worden; bronzen 
plakkaten voor Scherpen- 
heuvel en Tilburg en naam- 
geving aan het plein voor 

voortaan Plasa di fraternan 
di Tilburg genoemd zal wor- 
den. 

En tenslotte is er een zeer 
fraai wandbord, voorstel 
lende Huize Scherpen- 
heuvel, dat reeds bij de 
plaatselijke boekhandels te 
koon is. 

heugelijk feit op gepaste wassenen nemen er aan 
wijze te herdenken, vonden deel, het 
allerwege spontane mede- é 
werking. Niet alleen was er De oud-leerlingen van 
niemand die niet onmiddel- Sc 

‚lijk en van harte alle steun 
toezegde, maar menigeen 
kwam met nieuwe en origi- 
nele suggesties, waarvan 
meerdere in het programma 
“onden worden opgeno- 
‚nen. j 

Hierdoor is het mogelijk 
geworden de fraters op hun 
feest een zeer gevarieerd en 
aantrekkelijk programma 
aan te bieden, dat van 9 tot 
23 november loopt en 
waaraan enkele honderden 
jeugdigen zowel als volwas- 
senen deelnemen. 

Het programma omvat 
een Pontificale H. Mis in de 
kathedraal van Pietermaai 
op zondag 16 november, ge- 
volgd door een open recep- 
tie op de speelplaats van 
de Aloysiusschool. Alle leer- 
lingen, oud-leerlingen en 
vrienden van de fraters wor- 
den uitgenodigd deze recep- 
tie bij te wonen, 

Op 13 november, de ei- 
venlijke feestdag, is er om 
acht uur ’s avonds een cul- 

we 

de 

fei 
fra 

he 

eigen 
feestelijkheden. Op 12 no- 
vember is er om acht uur 
's avonds een feestelijke bij- 
eenkomst voor alle vroegere 
“jongens van Scherpenheu- 
vel” op de speelplaats van 
het vroegere internaat. Het 
programma van deze avond 
vermeldt een gezongen H. 
Mis, toespraken, muziek en 
het aanbieden van een aan- 
denken, 

Ook de jeugd laat zich 
niet or.betuigd. De laatste 

geeft een soiree in de kiosk 
van het museum. Om het 

nooi voor de schooljeugd 
aan de gang. De prijsuitrei- 
king aan de winnaars ge- 
schiedt op zaterdag 15 no- 
vember. Op zaterdag 8 no- 
vember 

mars 
eindpunt Huize Scherpen-' | 

herpenheuvel hebben een 
programma in de 

ken is er een sporttoer- 

Vincentius harmonie 

t te herdenken dat de 
ters veel gedaan hebben 

is er een wandel- 
met startpunt en 

uvel terwijl de jeugdbe- 

Thomas College dat 
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Alica van Romondt voorzitster 

Bestuur van Acuril 
vergadert op Aruba 
ORANJESTAD — Het be- 

stuur van Acuril vergadert 
van 11 toten met 14 november 
op Aruba. Zoals bekend is 
voor het komende jaar de di- 
rectrice van de Biblioteca Na- 
cional op Aruba, mevrouw 
Alice van Romondt, de voor- 
zitster van Acuril. 

Aan de vergadering op Aruba 
nemen 25 personen uit de Cari- 
bische eilanden, Venezuela en 
Miami deel. Tijdehs de vergade- 
ring zullen lopende zaken wor- 
den afgehandeld en andere za- 
ken besproken, onder meer de 
conferentie die in mei 1987 in 
Miami wordt gehouden. Voor de 
vergadering op Aruba heeft me- 
vrouw Alice van Romondt als on- 
derwerpen gekozen: Caribbean 

Collections, Recession, Manage- 
ment strategy for Libraries. Me- 
vrouw Van Romondt koos deze 
onderwerpen omdat alle biblio- 
teken in de regio moeilijke tijden 
doormaken. 

Tijdens de vergadering op 
Aruba zal ook mevrouw Grop- 
hey, presidente van Salaim (Se- 
mir on the acquistion of Latin 
America library materials) aan- 
wezig zijn. Zij is werkzaam aan 
de universiteit van Alburquer- 
que in New Mexico. Het ligt 
namelijk in de bedoeling dat Sa- 
laim voor de eerste maal gelijk- 
tijdig met Acuril zijn conventie 
zal houden. Samen met me- 
vrouw Alice van Romondt is me- 
vrouw Grophey verantwoorde- 
lijk voor de inhoud van de jaar- 
conventie. 

turele bijeenkomst in Cen- 
tro Pro Arte. Op die avond 
worden de fraters ge- 
huldigd voor hun opvoe- 
dingswerk op Curagao gedu- 
rende honderd jaren. 

De Gouverneur van de 
Nederlandse Antillen 
Dr. R, Romer, de gezag- 
hebber van Curagao de heer 
‘R. Casseres alsmede enkele 

wegingen op zaterdag 15 
november om zeven uur een 
fakkeloptocht houden van 
het Brionplein naar de tuin 
van het museum. De drum- 
band van de Jonge Wacht 
geeft een demonstratie en; 
om de.-koorzang te bevor- 
deren wordt er op 21 en 22 
november een koorfestival in 
Centro Pro Arte gehouden, 
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Uitvoering “Giselle” 
in december 

oud-leerlingen zullen dan 
het woord voeren. 
Op die avond vindt ook 

de gala-premiere plaats van St Ana kerk op zondag 23 
de muzikale show: Pa nos november om zeven uur 
no lubida. Deze show, diein » avonds. 
muziek, zang en dans onze 
culturele ontwikkeling ge- 
durende de laatste hon- fraters op het terrein van 
derd jaren in vogelvlucht leermethoden en school 

weergeeft, belooft boeken hebben gedaan, 

een cultureel evenement wordt in het St. Thomas 
van de eerste orde te wor- College en de kunstacade- 
den. mie een tentoonstelling 

gehouden. Als blijvende 

ter wijl 
afgesloten. worden met een 
gezongen heilige mis in de 

de feestelijkheden 

Van het werk dat de 

(van onze korrespondente) 

PHILIPSBURG — Van 
“La Maison des Jeunes et 
de La Culture”, Sandy 

Ground St. Martin, ontvin- 

gen wij bericht, dat de be- 
roemde franse “compagnie 

du Ballet du Louvre” 
tijdens een geplande 
Caribische tour, ook het 

eiland St. Maarten/St. Mar- 
tin zal aandoen om alhier 
een uitvoering te geven van 
het ballet ““Giselle”’. 

De groep, die met 45 dan- 

sers hiernaartoe komt, 
hoopt ook een workshop 
voor belangstellenden en lo- 
kale dansers te houden op 

17--18 en 19 december. 
Presentatie van “Giselle” 

vindt plaats op’ 20 en 21 
december a.s. , in een nog 

nader vast te stellen lokatie 
aan de Franse kant. 
Dit houdt verband met het 
feit dat voor dit grote bal- 
let een speciaal podium ge- 
maakt moet worden. 
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De eerste produktie van De Nieuw Amsterdam met v‚l.n.r. Yvonne Ristie, Bo Bojoh, Wilke 
soleea en, bovenin, Paulette Smit 

2g ecto ber 

5) h Zl 

Durand, Tamar Baruch, Kietje Sewrattan, Debby Kow- 

Voor vrouwen die in regenbogen geloven maar ook zelfmoord overwogen 

Dansgedicht in ‘gekleurde’ theatertaal 
Voorstelling: Voor vrouwen die in 
regenbogen geloven maar ook 
zelfmoord overwogen van 
Ntozake Shange, bewerkt door 
Norman de Palm. Produktie: De 
Nieuw Amsterdam/ Cosmic 
Illusion Productions. Regie en 
decor: Felix de Rooy, kostuums: 
Pieter Paul Verberne, 
choreografie: Zack Thompson, _ 
spelers: Tamar Baruch, Bo Bojoh, 
Wilke Durand, Debby Kowsoleea, 
Yvonne Ristie, Kietje Sewrattan, 
Paulette Smit. 

‘Door JAC HEIJER 

De zwarte Amerikaanse schrijf- 
ster Ntozake Shange noemde haar 
toneelstuk For colored girls who 
considered suicide, when the 
rainbow is enuf een ‘choreopoem’, 
een gedicht om op te dansen. Vol- 
gens Shanges voorwoord bij de 
tekst, is het in 1974 ontstaan uit 
twee Californische bronnen: vrou- 
wenstudies en afro-amerikaanse 
dansopleiding. Na omzwervingen 
in vrouwencafé en margetheater 
bereikte het stuk Broadway waar 
het twee jaar met groot succes 
heeft gedraaid. 

De Arubaan Norman de Palm 
heeft in zijn Nederlandse bewer- 
king een principiële verandering 

aangebracht. For colored girls. 
heet hier Voor vrouwen die in re- 
genbogen geloven maar ook zelf- 
moord overwogen. Het gaat niet 
meer over zeven zwarte Ameri- 
kaanse vrouwen, maar over die 
zeer Nederlandse mengeling: Su- 
rinaams (creools én hindoestaans), 
Antilliaans, joods, Indisch, en dan 
in min of meer ver-hollandste ver- 
schijningsvormen. Wanneer de 
hindoestaanse vertelt over haar 
schooljeugd in de Achterhoek, 
het creoolse meisje over een ont- 
moeting in de Zandvoortse duinen 
of de Curagaose over haar heim- 
wee in de Bijlmer, dan bereikt De 
Palm een verrassend en kritisch 
effect. Zo krijgt de blanke Neder- 
lander in het theater zijn land niet 
te zien en het is tijd dat het wel 
gebeurt. 

Veel minder overtuigend werkt 
het relaas van de vrouw die ge- 
maltraiteerd is door een minnaar 
met een oorlogstrauma. Omdat 
onder de generatie, die hier ten 
tonele wordt gevoerd, geen oor- 
logsveteranen met trauma's te 
vinden zijn, heeft de bewerker 
van die vrouw een joodse gemaakt 
om te kunnen verwijzen naar een 
trauma overgehouden uit de Zes- 
daagse Oorlog tussen Israel en 
Egypte. Dit klinkt zo onwaar- 
schijnlijk, dat het verhaal van die 
vrouw alleen maar melodrama- 

tisch wordt en nauwelijks meer 
verband houdt met het onderwerp 
waar Ntozake Shange het over wil 
hebben: de min of meer gemeen- 
schappelijke ervaring van uiteen- 
lopende zwarte vrouwen. 

De specifiek ‘zwarte’ oorsprong 
van het stuk heeft De Palm met 
zijn keuze voor een ‘Nederlandse’ 
bewerking moeten laten varen. 
Wat zijn multi-raciale personages 
verbindt is hun vrouwelijkheid en 
hun maatschappelijke minder- 
heidspositie. De culturen waaruit 
‘deze figuren stammen zijn onder- 
ling zo verschillend, dat de vorm 
waarin de voorstelling is gegoten 
slechts aan de buitenkant blijft. 
De met veel flair uitgevoerde cho- 
reografie van de voorstelling heeft 
meer met afro-amerikaanse dans- 
les voor alle gezindten te maken 
dan met _gemeenschappelijke 
‘wortels’, 

Het stuk bestaat uit 21 gedich- 
ten, soms lyrisch, soms episch, 
soms getuigend. Ze vertellen van 
verkrachting, abortus en mishan- 
deling, ook van het ontwaken van 
erotiek en van ontrouwe mannen 
en hun smoesjes. Het geheel is op 
te vatten als een lofzang op de 
vrouwelijke liefde, die voor Shan- 
ge bestaat uit een onstuitbaar li- 
chamelijk verlangen en een soort 
oervorm van spiritualiteit. Het is 

de merkwaardige mengeling van 
sarcastische humor en melancho- 
lie die haar heel eigen toon bepa- 
en. Shange generaliseert ‘de man- 
nen’ en ‘de blanke’ wordt in een: 
korte passage afgeschilderd als 
een droogkloot met een slech;” 
conceptueel driftleven. Het stu 
stamt duidelijk uit het idealisti- 
sche begin van de tweede femini- 
stische golf. Vrouwen hoeven 
maar ervaringen uit te wisselen of 
ze zijn één in gedachten, woord 
en daad. 

Regisseur Felix de Rooy laat 
het dansgedicht uitgevoeren op 
een altaar-achtige constructie van 
getrapte blokken in namaak-mar- 
mer, beschenen in alle kleuren 
van de regenboog; de vrouw die 
het meest geleden heeft, komt op 
de hoogste trede terecht. De col- 
lectieve gedachte wordt uitge- 
drukt in verhevigde, vooral sierlij- 
ke lichaamstaal, die mij eerder af- 
komstig lijkt van choreograaf 
Zack Thompson dan van de actri- 
ces zelf. De tekstbehandeling is in 
de eerste plaats getuigend; hoe 
dichter de actrices bij zichzelf 
blijven deste overtuigender ze 
zijn. Er gebeuren soms spannende 
dingen tussen de speelsters, maar 
af en toe bekruipt me de vrees 
dat de rituele theatertaal, die de 
groep voorstaat, kan doorslaan 
naar nachtclubkitsch. 
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LEZING RUTGER 
KOPLAND OP UNA 
“ WILLEMSTAD - Op zon- 

dagmorgen 2 november 
vindt er in de Aula van de 
UNA weer een Cola Debrot- 
voordracht plaats. Afgelo- 
pen zondag werd deze ver- 
zorgd door de Gezaghebber 
van Saba, Wycliff Smith. 
Aanstaande zondag spreekt 
Dr. R.H,; van den Hoofdak- 
ker, meer bekend onder zijn 
pseudoniem Rutger Kop- 
‘land. 

Dr. R.H. van de Hoofdak- 
ker die als universitair 
hoofddocent psychatrie 

werkzaam is bij de Universi- 
teit van Groningen is op Cu- 
ragao in verband met het. 
5O-jarig bestaan van de Ca- 
priles Kliniek. De 

. Hij publiceer- 
de een aantal wetenschap- 
pelijke geschriften, waaron- 
der het bekendste is zijn 

essay “Het bolwerk van de, 
beterweters”’, een kritische 
benadering van de ver- 

houding arg maatschappij, 
Aanad Le, Ook valt in dát. ver 

noemen ‘Een pil “voo. 
Doornroosje” over psychia- 
trie en anti-psychiatrie,, 

Als dichter was zijn eer- 
ste bundel, verschenen ‘in 
1966, “Onder het vee”. An-' 
dere dichtbundels waren: 
“Het orgeltje van Yester- 
day” (1968), ‘“Alles op de 
fiets” (1970), “Wie wat 
vindt heeft slecht gezocht” 
(1972), “Een lege plek om 
te blijven” (1975), “Al die 
mooie beloften” (1978) en 
“Dit uitzicht” (1982). Zijn 
laatste verschenen bundel, 
“Voor het verdwijnt en 
daarna”, verscheen in 1985 
en werd evenals andere bun- 
dels uitgegeven door G.A. 
van Oorschot. 

“_… Rutgers “Kopland zal in 
‘zijn Cola Debrotvoordracht 
spreken over zijn eigen 
poëzie, Evenals andere voor-, 
drachten en lezingen van de 
UNA is ook deze vooreen- 

„ieder vrij toegankelijk. 
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Wedstrijd papiamentse 

verhalen schrijven 

KRALENDIJK -— In ver- 

band met de wedstrijd in 

het schrijven van verhalen 

in het papiaments voor kin- 

deren, heeft een jury maan- 

dag 27 oktober alle verhaal- 

tjes doorgenomen om zo de 

winnaars te kunnen vaststel- 

len. 
De jury bestaat uit: Viola 

Statia, bibliothecaresse, 

Rayna v. Gils, bibliotheca- 

resse, Diana Lebacs, schrijf- 

ster, Nery Gonzales, sociaal 

werkster, Elvio Thomas, on- 

derwijzer, Ernesto Melaan, 

lid van Kopebo. 
„Zoals men weet was er 

voor deze wedstrijd een in- 

deling gemaakt in twee cate- 
gorieen: 

1. categorie voor kinde- 
ren van 5 tot 8 jaar, 

2. categorie voor kinde- 
ren van 9 tot 14 jaar, 

De bedoeling van Kopebo 
is om tijdens een speciaal 
georganiseerde avond, „ de 
winnaars bekend te maken 
en de verschillende prijzen 
aan de winnaars te overhan- 
digen. Men wil ook spoedig 
een bijeenkomst houden 
van alle schrijvers en schriif- 
sters om te bespreken hoe 
men de verhaaltjes in boek-, 
vorm gaat publiceren. Kope- 
bo wil iedere deelnemer har- 
telijk bedanken, voor de 
steun die men hierdoor aan 

het project “Papiaments in 
het onderwijs” heeft gege- 
ven. 

Kopebo wil de deelne- 
mers en de anderen, aan- 
sporen door te gaan met 
verhalen in het papia- 
ments te schrijven voor kin- 
deren. Hoe meer leesboekjes 
er zijn in het papiaments, 
hoe meer onze moedertaal 
papiaments, versterkt, ver- 

spreid en verrijkt wordt. 
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GROEP ROSENSTAND 
TREKT ZICH TERUG — 
UIT TONEEL-FESTIVAL 
ORANJESTAD -- “Het 

Arubaanse toneelleven werd 
zeker gestimuleerd toen in 
1976 de Stichting Cultureel 
Centrum Aruba het initia- 
tief nam om het eerste 
Internationale Toneel Fes- 
tival op Aruba te houden. 

Zoals bekend wordt deze 
week van 4 tot 8 november 
het vijfde Toneel Festival 
gehouden en vier Arubaan- 
se toneelgroepen zullen 
daaraan deel nemen. 

Een daarvan het ‘“Teatro 
Experimental Arubano”’ on- 
der leiding van de heer 
Ernesto Rosenstand, is een 
groep waaruit kan men 
haast zeggen dat het 
Internationale Toneel Festi- 
val is ontstaan. 

‘ Deze Experimentele To- 
neelgroep bracht steeds 
originele werken op het 
toneel. 

ZATERDAG 1 NOVEMBER 1986; 

Saba en Venezuela treden als eerste op 

Programma Sde Internationale 

Theater Festival op Aruba 
ORANJESTAD — Het vijf- 

de internationale theaterfes- 
tival wordt aanstaande 
dinsdag ingeluid met het 
optreden van de Saba Cultu- 
ral Group met het stuk ”Loos- 
ing and winning” onder lei- 
ding van Anastacia Simmons. 
Gevolgd door Venezuela met 
de groep Taller de Communi- 
cacion met het stuk ”Cosas de 
nifas” onder leiding van Jose 
Eduardo Pardo. 
Woensdagavond 5 november 

worden drie stukken opgevoerd: 
The Cole Bay Theatre uit Sint 
Maarten met “The Game” onder 
leiding van Roberto Arrindell, 
de Arubaanse groep Mascaruba 
met “Luz na horizonte” onder lei- 
ding van Harold Pereira en Ra- 
fael Tromp en de Colombiaanse 
groep Teatro Experimental uit 
Barranquilla met "El Confessio- 
nario” onder leiding van Teobal- 
do Guilen. 
Op donderdag 6 november: 

Grupo Teatral Nina uit Bolivia 
met ”Dostios para un cuento” on- 
der leiding van Hilarion Camar- 

go, Grupo Teatro Aruba met ”El 
sidelas nifas” onder leiding van 
Ronny Eckmeijer en Grupo Tea- 
tral Corsou met ”Monica” onder 
leiding van Ibrahim Lucas. 

Vrijdag wordt de avond geo- 
pend door de Grupo Teatral Bo- 
neriano met ”Siguiente” onder 
leiding van Rudy Domacasse, 
Grupo Tenez van Aruba met "Mi 
conciencia me traiciona” onder 
leiding van Maruja Forrero en 
Centro Cultural Nosotros uit Pe- 
ru met ”Rashomon” onder lei- 

ding van Myriam Espinoza. 
Op de laatste avond op zater- 

dag: Arteproba uit Curacao met 
“Primavera” onder leiding van 
Anthony Jamanika en Pequefio 
Teatro uit Peru met Sara 
Bernhardt” onder leiding van 
Edgar Guillen. 

Hiermee wordt bedoeld 

dat een Arubaanse auteur, 

in casu de heer Ernesto 

Rosenstand, in het Papia- 

mento een stuk schreef 
waarin men de couleur local 

zeker herkende.” 

Aldus een schrijven van 
de vice voorzitter van de 
Stichting Cultureel Centrum 
Aruba, de heer S.A. Frank 
en de heer L. Tromp van 
het organiserende comité. 
De heren schrijven, ‘at 

het Teatro Experim al 
Arubano natuurlijk een van 

de eerste groepen was die 
inschreven om deel te ne- 
men met hun werk “Awor 
mi por bay sosega”’, van de 
heer Ernesto Rosenstand, 

die met dat werk beslist niet 
de bedoeling had iemand of 
of iets te kwetsen. 

‘Het organiserend com- 
mité betreurt het dat door 
een verkeerde uitleg van:het 
‘werk, middels ‘0.3. een inge-. 
zondenstuk in de pers, er 
een verkeerde indruk van 
het werk, zijn auteur en de 
groep is ontstaan. 

Hierdoor is het te begrij- 
pen dat de spelers van de 
Grupo Teatro 
Experimental Arubar le 
noodzakelijke concentratie 
missen die voor een geslaag- 

de uitvoering orontbeerlijk 

5. 
Van de heer Ernesto Ro- 

senstand werd dan ook een 

persbericht ontvangen, 
waarin hij kenbaar maakt in 
overleg met het C.C.A. en 
het Organiserend comité 
van het Vijfde Toneel Festi- 
val te hebben besloten dat 
het Teatro Experiimental 
Arubano, om een goede 
gang van zaken tijdens dit 
festival te bevorderen en 
omdat de groep onder de 
gegeven omstandigheden 
geen optimale uitvoering 
kan garanderen, zich uit dit 
vijfde Toneel Festival terug 
te trekken. 

Comité en CCA spreken 
de hoop uit dat de Groep 
alsook de voorzitter, zullen 
voortgaan hun positieve 
steun aan het Arubaanse 
theaterleven te geven. 


