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PEKING —Een paar miljoenChi-

J*8* boeren lijden onder een tekort
rBO voedsel als gevolg van de grote
T^gtein 17provinciesen autonome

«Rieden sinds de zomer. Er wordt
j^.iiiljoen ton graan naar het be-, gebied gestuurd. Men verze-
,erde dat niemandzal omkomenvan"e honger.

SlDON—DeShi'itischeAmal- mi-
** heeft bevestigd dat de nog ver-stete i;raelische piloot van de neer-schoten Phantom in hun macht is.

inn 6enc°lle8a wasbijneergekomen
de buurt van de Zuidlibanese ha-
nstad Sidon; de ander werd door

nil! raelische helicopter nog opge-
U l; Israel heeft zijn overdrachtest en stelt de Amal ver-,. Noordelijk voor watmet de Israe-"er gebeurt

Ve^ETORIA — Ondanks eerdere
dat gen van e reSering
konf' geen deportaties meer zouden

van zwarten is vrijdag de
_iT_ woongemeenschap Oukasie

gal en* De 1000° bewoners
y n zich verzetten hiertegen. Mo-
Siti Van **e veTlicbte verhuizing: de
t*ft? tic 's onhygiënisch. Shell sluit

uit ZA nietuitivm de
(c'weke situatie in dat land en de
l 6n Van de anti- apartheidsgevoe-
-8(1p? ln de rest van de wereld. Een'Ie terugtrekking ligt echter niet
g/Jde hand. De ZA- luchtvaartmij
ylu i.Voert nog s*ee'dsrechtstreekse
l chten uit op de VS ondanks de
*j ĉ°t. Het verbod op deverkoop van

T>errands wordt ook omzeild.

(j^IPOLI—De doorLibiëgesteun-
iniBJaad- rebellenleider Oueddei is
z_ Solionderhuisarrestgeplaatst,

p>r '''klaarde hij tegenover een
»ankS^diosta''on ' "en van zijn
V» BerB mag Libie verlaten.J^uit de achterban van hetverzeta« opgeroepen tot overleg met de
f B*ring in N'Djamena. Voortdu-"d is er burgeroorlog in Tsjaad
o aarbijTripoli enParijs somstegen-er elkaar stonden.

Washington-in devs groeit
Hevu'^fel over R*B^3llB optreden in
*X&rJaVik*De be^ngrijke militairejjP^it senator Nunn (Dem.) zei dat

anS Voorstel om al'ekernrak-
den ■ ** vernietigen snelmoetwor-
rj 'ngetrokken. Er bestaatverwar-
Kaif °Ver c exacte inhoud van Rea-
s^s voorstellen. Het Witte Huis en
'telrf ont'cenden dat er wasvoorge-
{^ d alle kernwapens op te ruimen.
Wai.^an vergeleek gisterenzijnStar-
de 2 an met deBritse radar onder
Sjj e Wereldoorlog. De belangrijke
lev ?n<^erbandelaar Karpov in Ge-
Vsk! aatdemogelijkheidopendatde
'abo alde SDI" P 1"buiten de
'"aa a^°riurn" muren kunnen doen.
de, r hij concretiseerde dit niei. Op
lm* Westie liep Reykjavik vast.
datri6n de NAV°- tOP is er kritiek
dek ndgenoten nietvoldoendeop
top 6zijn gehoudenover demmii-

iPêi^k eersteklager was de wnd op-
W^velhebber der NAVO, de

Duitse gen.Mack.
*****O^KARA — De Turkse premier

de . ,eeft zijnregering gewijzigdna
Islag6 eurstellende verkiezings- uit-
Ibf^^ofzijn Moederland- partij. Hy
ibèBt wiJzigingenaan in het partij-
te*, 11111'en breidde het aantal minis-

*Van staat van 7 tot 8 uit.
*****

Ha^°SKOU — Inesa Fljoorva die
■^enn wi^e emigreren om
geë derrnerg af te staan aan haar
h6e? 1greerde broer die leukemie
vert. magmet haargezinnaarIsrael
W^ken. Zij kreeg eerder al toes-
Hfv>»tning maar zonder haar echtge--001 en 2kinderen.

*****
tiev SSEL — Belgische kwes-
vank^ aPPartdie alsburgemeester
Unj Naamse VoerengeenNeder-
°ötslS Wi' sPreken heeft Seleidtotbet
'atiH a^Van vice" premierenBinnen-
-0,1tsf* zaken ministerNothomb. Zijn

If'■ aanvraa8 is meteen aanv-
W v weigerde detotburgemees-
te K an poeren benoemde Wynants
i^o e^digen. Met diens benoeming
Part Voorkomen worden dat Hap-
g6m

lng functioneren als wnd bur-
trejeester- Nothomb zei voor zijn af-
gej 6n dat Wynants benoeming on-
ih f*8/1 Was gemaaktzodat Happart
Reew toc^ a^s burgemeester fun-
*kw^" Slechts 1/3 der Walen acht de
vB" Happart een kabinetscrisis
de ardr.Wel vindt60% derWalen dat
"heel w d Van HaPPart de striJd van
te^ a'lonieis. Happartwil Voerenugvoeren in het Waalsekamp.. ***** — Het VS-
ili81^63 keurde vrijdag een strenge
MicKtWet e(* evoorziet in eenver'
bj; rj'* levenslange gevangenisstraf
*or*?oordzaken ivm drugszaken.Er
voo 4 milJard dollaruitgetrokken
(jr^ r oa hulpprogramma's voor
te verslaafden en aanschafma-
j^ 'eel ter bestrijding der■^gshandel.

*****

Interpol besluit tot
regionaal informatiecentrum

in San Juan
SAN JUAN — Volgend jaar

vestigt Interpol een kantoor in
San Juandatalsregionaal infor-
matie- centrum zal gaan functi-
oneren voor hetCaribisch gebied
en Midden Amerika. De minis-
ter van Justitie van Puerto Rico
Hector Rivera Cruz maakte zei
dater een akkoord is bereikt tus-
sen de internationale politie- or-
ganisatieInterpol en zijnachter-
banvan 148aangesloten landen.
Het Portoricaanse centrum zal
aan 32 landen opverzoek ofop ei-
geninitiatiefmisdaad-gegevens
doorgeven. Het is in feite een
proef- project. Opbasisvan deer-
varing welke men hiermee op-
doet zal men eventueel ook el-
dersin dewereldregionale infor-
matie- centra gaanopzetten.

Amerika eerste land waarmee Aruba open sky-visie doorvoert

Min. Nisbet voldaan over Haags
fiat VS-luchtvaartakkoord

ORANJESTAD - De ko-
ninkrijksregering heeft una-
niem het luchtvaart-akkoord
datAruba overeenkwam met
de Verenigde Staten goedge-
keurd.

Abusievelijk berichtte de
Amigoe gisteren dathet hierhet
luchtvaart-akkoord met Vene-
zuela betrof, maar dit was niet
juist.Zoalsbekend moetvoordat
dit luchtvaart-akkoord geaccep-
teerd wordt de Nederlandse mi-
nister van Verkeer nog naar de
Venezolaanse hoofdstad reizen
omeen en anderuiteen te zetten,
waarna enige wijzigingen kun-
nen wordenaangebracht.

Minister Benny Nisbet zette

gisteravond in Tele Noticias ui-
teen dat de VS het eerste land
was waarmee Aruba een
luchtvaartverdrag sloot, waarin
de filosofie van de liberale"open
sky policy" kon worden doorge-
voerd en niet op basis van be-
scherming. Hij noemde dit ak-
kord metdeVS inhetbelangvan
het toerisme en de economievan
Aruba. In de toekomst zullen,
wanneer maatschappijen op een
bepaalde route vliegen, detarie-
ven verlaagd kunnen worden.
Minister Nisbet uitte zijn vol-
doening dat de koninkrijksmi-
nisterraad het vedrag tussen de
Verenigde Staten en Aruba nu
aangenomenheeft.

Latijns-Amerika
Schuld niet te betalen
LIMA —Een groep van 25

Latijnsamerikaanse landen
heeft vastgesteld dat zij hun
buitenlandse schuld niet af
kunnen betalen onder de nu
geldende voorwaarden. Men
steldevoor deschulden-aflos-
singen te beperken alnaar ge-
lang de export- inkomsten
zijn en ook afhankelijk van
andereeconomische factoren.
Dit staat in een zeer harde
verklaringwelke aan hetslot

van de vergadering van het
Latijnsamerikaanse Econo-
mischeSysteem(SELA) inLi-
ma. Gesproken wordt daarin
over het «eenzijdige beleid
van de industrielanden» als
oorzaak van de «ongehoorde
verslechtering»van deecono-
mische toestand in Latijns
Amerika, waardoor de le-
vensstandaard nu gedaald is
naar het niveauvan de jaren
70.

SEOUL —Een oppositie-afge-
vaardigde is vrijdag opgepakt we-
gens pro- Communistische uitspra-
ken. Onder grote politie- bescher-
ming hadden de leden van de rege-
ringspartij eerst gestemdvoor de op-
heffing van zijn onschendbaarheid.
Het isvoor het eerst onder president
Chun dat een parlementariër wordt
opgepakt.

BURMA (PAGAN)- Deze
prachtige tempels zijn te be-
wonderenin hetkleinestadjePa-
gan, gelegen aan derivier Irra-
wady in Burma. Meer dan 5000
Boeddha- tempels werden er
meer dan 2000 jaargeleden ge-
bouwd. Toen kende de stad een
inwoners- aantal van meer dan
een half miljoen mensen, tegen-
woordig wonen er niet meer dan
een paar duizend. Vele tempels
zijn inmiddels niet meer dan
ruïnes, anderen zijn echter be-
houdengebleven,dankzijdester-
ke constructie. Sommige tempels
worden zelfs noggebruikt.

Detijd inPagan lijktoverigens
stil te hebben gestaan: de mensen
leven er zeer eenvoudig zonder
electriciteiten voorzien in hun
onderhoud door het maken van
vazen en andere voorwerpen,
doorhetvissen inderivier ofdoor
het zoeken naar goud, hetgeen
ook niet veel oplevert. De stad is
echter in al haar waardigheid,
een grote attractievoor toeristen.

TOT EIND 86 150.000 VATEN PER DAG MEER
Geen overeenkomst mogelijk over nieuwe verdeling van productie

OPEC’s compromis: tijdelijke
verhoging productieplafond

GENEVE —De dertienOPEC- ministershebbenvrijdagbe-
slotenverder tepraten over demogelijkhedenom hetproduc-
tieplafond van 16,8 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, dat
geldt voor september en oktober, tot heteinde van dit jaarte
verhogen met 150.000 vaten. Het besluit is genomen omdat er
geen overeenstemming mogelijk lijkt te zijn over een nieuwe
verdeling van deolieproductie over de afzonderlijkelanden.

De vergadering werd zater-
dagmiddag voortgezet. In confe-
rentie- kringen isvernomen dathet mogelijk is dat het overleg
dan ook kan worden afgesloten.
Het voorstel voor de verhoging
van het tijdelijke productie- pla-
fond zou afkomstig zijnvan Iran.
Volgensdatvoorstel zoudenKu-
weitenEcuador elk50.000vaten
per dagextra mogen produceren.
Qatar krijgt dan 30.000 vaten
per dag en Gabon 20.000 vaten.
Iran was overigens ook de gees-
telijke vader van de tijdelijke
productie- beperking van onge-
veer vier miljoen vaten per dag
die ertoe heeft geleid dat de olie-
prijzen op de wereldmarkt ste-
gen van onder de tien tot onge-
veer vijftien dollar per vat.

Van delegatieleden in Genève
is verder vernomen dat de
OPEC- ministersookhebbenbe-
sloten om weer officiële prijzen
voor de OPEC- olie vast te stel-
len, een principe dat vorig jaar
december werd verlaten toen de
OPEC een prijzenoorlog begon
tegen de olie- producenten die
geen lidvan de olie- organisatie
zijn.

In ieder geval evenaart dit
OPEC- overleg het duurrecord
van dertien dagen dat de minis-
ters van Olie in maart 1983 in
Londen vestigden. Toen werd
voor de eerste maal besloten debasisprijs van OPEC- oliete ver-
lagen— metvijfdollartot29dol-
lar per vat. Afgelopen vrijdag
steeg Britse Noordzee- olie in
prijs met tien dollarcent tot
13,75 dollar per vat. De be-
langrijkste Amerikaanse olie-

soort— West Texas Intermedia-
te — ging met 27 dollarcent om-
hoog tot 14,80 dollarper vat.

Op de twaalfde dag van hun
overleg in Genèvekonden de mi-

nisters van Olie van de OPEC
het nog steeds niet eens worden
over een nieuwe verdeling van
de totale OPEC- productie over
de afzonderlijke landen van de
olie- organisatie. De minister
van Olie van Saudi-Arabië,
AchmedZaki Jamani, verklaar-
deeerder op de dag dat het over-
legin een zeermoeilijkefase was
terechtgekomen.

Het overleg leek stroever te
verlopen toen er over de
technische kanten van het

jongstevoorstel werdgesproken,
waarbij criteria als bevolkings-
grootte en olie-reserves voor de
productie- verdeling worden ge-
hanteerd. Over technische kan-
ten kan altijdmaar doorworden
gepraat, tenzij er politieke be-
sluiten worden genomen, zo ver-
klaarde een hogeOPEC-functio-
naris. "Je kunt net zo goed vra-
gen wie er als eerste van een
achttien verdiepingen hoog ge-
bouw wil springen", aldus de-
zelfde functionaris. Sindshetbe-
ginvan dezevergaderingkomende ministers bijeen in de suites
op de achttiende verdiepingvan
Hotel Intercontinental in Ge-neve.

Een van de delegatieleden zei
datermet devoorstellenover het
gewichtdataanelk van de crite-
ria moet wordentoebedeeld niet
valt te werken. Er zijn voorstel-
len gedaan die erop neerkomen
dat een land meer mag produce-
ren dan het kan, terwijl andere
landen dan een veel te kleine
productie- hoeveelheidzouden
toegewezen krijgen. Er zouden
ook stemmen opgegaan zijn om
dehuidigeproductie- beperking,
diemaarvoor septemberen okto-
ber geldt, toch te verlengen. De
meeste OPEC- mnisters leken
daar aan het begin van dit over-
legvoorstandervan tezijn, maar
Saudi-Arabiëen Kuweit wilden
daar niet aan, want ze willen
meer produceren dan ze in die
twee maanden mogen.

Minister Jamani verklaarde
vrijdag nogmaals in elk geval
geenverlengingvan detijdelijke
productie- verkleining tewillen.
De ministers zullen in elk geval
ergens overeenstemming moe-
ten bereiken, want geenvan hen
wil dat deolieprijs weer omlaag
gaat en dat zal zeker gebeuren
wanneer de besprekingen op
nietsuitlopen.

Voor opvang werknemers

KvV pleit voor
bedrijfsartsen

WILLEMSTAD—AIsCura-
caowil overlevenentoeristen
wil aantrekken, is het nood-
zakelijk om service te verle-
nen,aldus deKamer van Vak-
bonden in haar radioprog-
ramma. Daarin stelt de Ka-
mer dat indien een werkne-
mer dit niet blijkt te doen er
niet direct vanuit moet wor-
dengegaan datditopzet is.Zo
noemt de Kamer het nood-
zakelijk dat bij veelvuldige
ziekte-meldingenonderzocht
moet worden wat de reden
daarvan is.

Terwijl de woordvoerder van
de Kamer van Vakbonden ver-
haalt wat voor probleem er op
Hato was ontstaan bij de aan-
komst van de heer Ansary van
Sun Resorts Group die toegang
geweigerd werd tot de VlP-
room, benadruktdezevakbonds-
organisatie nogmaals dat het
noodzakelijk is om goede service
te verlenen. Niet alleen aan de
toeristen, maar aan iedereen en

nietalleen dooreenkleinegroep,
maar door de gehelebevolking.

Toch vind deKamer van Vak-
bonden dat niet vergeten moet
worden dat persoonlijke proble-
men, of een slechte sfeer op het
werk, ook de oorzaak kunnen
zijn van een minder goede inzet
van een werknemer. Dat is een
aspect waar naar meningvan deKvV te weinig aandacht aan be-steed wordt. Het is noodzakelijk
dat elk bedrijfeen arts ofeen an-
der persoon in dienst heeft diebijvoorbeeld bij veelvuldige
ziektemeldingen een onderzoek
doetnaardereden daarvan. Inde
industriële en commerciële sec-
tor moet het dagelijks levenvan
een werknemer centraal staan,
zo vindt de Kamer van Vak-
bonden.

Indien er aan gewerkt wordt
omdeproblemen van dewerkne-
mersop te lossen, zou datde pro-
duktiviteit en de sfeer binnen
een bedrijf zeker bevorderen,
daarvan is de Kamer van Vak-
bonden overtuigd.

IMF en Wereldbank als garantiebij hulppakket
Banken dekken zich goed in
tegenrisico’shulpaanMexico

MEXICOSTAD— Het defi-
nitieve akkoord dat de
stuurgroepvan internationa-
le banken heeft afgesloten
met Mexico methetoog opeen
uitgebreid financieel
hulppakket is zodanig gefor-
muleerd dat de banken heel
weinigrisicolopen. Men heeft
namelijk het IMF en de We-
reldbank daartoe zeer nauw
bij de overeenkomst en zijn
uitvoering betrokken. Men
verwacht dan ook niet dat de
achterban van de banken
veel moeilijkheden zal ver-
oorzaken nu deze nog hun
toestemming moeten verle-
nen wil het akkoord inder-
daadvan kracht worden.

De internationale banken le-
nen Mexico zes miljard dollar te-
gen een rente welke 0.8125 pro-
cent boven het tarief ligt dat de
Lbndense banken elkaarbereke-
nen, zo luidt een derbepalingen
van de overeenkomst. Voor vijf'
miljard daarvan geldt een loop-
tijd van twaalf jaarmeteen aflos-
sings- vrije periode van vijfjaar.
Hetresterende bedrag stellende
banken beschikbaar in de vorm
van co- financiering met de We-
reldbank. Dit geld is bestemd
voor verbetering van de Mex-
ïcaanse transport- sector en
wordt voor de helft gegaran-

deerd door de Wereldbank. De
looptijd daarvan bedraagt vijf-
tien jaaren de aflossingsvrije pe-
riode is negen jaar. Op 1 decem-
ber zullen de banken 3,5 miljard
dollar van het totale bedrag uit-
betalen op voorwaarde dat Mex-
ico voldoet aan de bepalingen

welke het Internationaal Mone-
taire Fonds (IMF) en de We-
reldbank hebbenverbonden aan
desteunverleningvan hunkant.
De overige 2,5 miljard wordt in
1987 ter beschikking gesteld.

Onderbepaalde omstandighe-
den zijn de banken bereid nog
meer geld te lenen. Het gaat
hierbij om co- financiering met
de Wereldbank tot een bedrag
van een half miljard dollar, dat
voor de helft door de bank wordt
gegarandeerd en een mogelijke
lening van 1,2 miljard dollar
voor bevordering van investe-
ringen welk bedrag vrijkomt als
zich bepaalde economische
omstandighedenvoordoen. Mex-
ico wilde dat dit geld beschik-
baar zou komen als de olieprijs
onder de negen dollar zou zak-
ken. Maar deze wens is door de
banken niet gehonoreerd. Dit
eventuele krediet van 1,2 mil-
jard kan worden aangesproken
tussen 15 februari 1987 en 16
april 1988. Mexico moet dan
echtereerst hebbengeput uiteen

krediet- faciliteit van zeshon-
derdmiljoenSDR (ruim 700 mil-
joendollar), welke het IMF heeft
toegezegdvoor het geval van een
sterkeolieprijs-daling.AlsMex-
ico gedurendeeen bepaaldkwar-
taal geengebruik maakt van het
krediet zal het totale beschikba-
re bedrag overeenkomstig wor-
den verlaagd.

Het laatstehoofdpunt van het
steunpakket is een regeling voor
uitstel van aflossing voor 43,7
miljard dollar aan al eerder ge-
herstructureerde schulden, die
dit jaaren in 1987 hadden moe-
ten worden terugbetaald. De af-
lossing hiervan wordt nu uitge-
spreid over een periode van twin-
tigjaar, waarvan deeerste zeven
jaar vrij zijn van aflossing. De
rente ligt ook hier 0,815 procent
boven het interbancaire tarief
van deLondense banken.

Het helepakket moet nu de in-
stemming krijgen van alle be-
trokken banken. Het IMF heeft
daarvoor 31 oktober als uiterste
datum gesteld. Deskundigen
achten dat wat aan de krappe
kant. Wel wordt verwacht dat de
zaak uiteindelijkzal rondkomen
omdatde stuurgroeper viastrik-
te voorwaarden, vooral ten aan-
zien van de betrokkenheid van
het IMF en Wereldbank voor
heeft gezorgddat de banken niet
al te veel risico lopen.
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Mensen

Tweemannen en een vrouw pro-
beerden onlangs in het Amster-
damRal- complex een wereldre-:cord "HANGMAP HANGEN" te
'vestigen. Het is debedoeling dat
.ze 222 uur lang in de mappen
doorbrengen. De recordpoging
vormde een van de opvallendste
Ipubliektrekkers op deEfficiency
'Beurs die in het RAI- complex

gehouden.

„JUAN GARCIA is onlangs
ikozenals "council-member"van
de InternationalPublic Relati-
ons Association. Hij zal deze
functie namens de Nederlandse
Antillen hierdoorookgedurende
het jaar 1987/1988 blijven uit-
voeren. Zoals bekend wordt deze

gevormd door pr
uit de gehelewe

f.reld. Momenteel heeft de Neder
landse Antillen vijf leden te w
ten Arturo Jeserun, Johnnyvar
lerland, Juan Garcia, Eduardt

"Ribeiro en Percy Virginia. De
I heer Johnny van lerland verte-
genwoordigt de Nederlandse
~Antillen momenteel op een

van de IPRA in Japan.
pOokin 1987zal ereen congresge-

M(houden worden in Afrika waar
I( .de heer Percy Virginia naar,toe

gaat, terwijl de herenGarcia en
jßibeiro worden afgevaardigd
t.naar een congres in november
"iwelke in Los Angeles wordt ge-
T'Jiouden.

*****f!' Amsterdam ontving de
i Amigoe het bericht dat PATER

rj ,THEO HUIGEN op 5 oktober is
" overleden. Na de oorlog kwam

hijnaarCuragao waarhij opPie-
termaai werkzaam was, terwijl
paterHuigen ookopSanNicolas,
Aruba heeft gewerkt.Hij werkte

in totaal zeven jaarop deNeder-
landse Antillen. Teruggekeerd
in Holland bleef de band met de
Antillen bestaan door de aan-
dacht die hij besteedde aan de
Antilliaanse studenten die in
Nederland woonde. Overigens
herdacht pater Theo Huigen dit
jaar nog het feit dat hij veertig
jaarlang als priester werkte.

De politie in dePortugese Encla-
ve Macao heeft de eigenaar van
eenrestaurant gearresteerdwe-
gens MOORD OP TIEN MEN-
SEN. De man bekende dat hij
zijn slachtoffers in stukken had
gesneden en het vlees gekookt
aan zijnklanten hadgeserveerd.

achtofferswaren leden van
gen familie die haar restaurant
aan de chinees had verkocht. In
plaats van te betalenroeide de
man de hele familie uit.

De artsenorganisatieKNMG
heeft haar leden erop geatten-
deerd datzij geenBLOED meer
mogen afnemen bij bewusteloze
mensen diewordenverdachtvan
rijden onder invloed. De Hoge
Raad heeft onlangseen uit 1984
daterend vonnis van het Ge-
rechtshof Arnhem bevestigd.
Het Hofwas tot de slotsom geko-
men dat de wettelijke grondslag
ontbreekt om in het kader van
artikel 26 van de Wegenver-
keerswet bloed af te nemen bij
een bewusteloze verdachte. De
Hoge Raad is het daarmee eens
en heeft het bloedproef- besluit
op dit punt onverbindend ver-
klaard. De procedure die tot nu
toe bij bewusteloze verdachten
werdgehanteerdhieldindatmet
toestemmingvan de Officiervan

Justitie, bloedkon worden afge-
nomen. Naderhandkon de ver-
dachte dan beslissen of hij toes-
temming wildegeven voor nader
onderzoek van het bloed. De
KNMG heeft de indruk datveel
politiekorpsen niet op de hoogte
zijn van deuitspraak van de Ho-
ge Raad. Bij het Ministerie van
Justitie wordt gewerkt aan een
wijziging van de wegenver-

keerswet om de orderegelingeen
rechtsgeldige basis te geven.
Maar die wijziging kan nog ge-
ruime tijd op zich laten wachten
omdat ze samenhangtmet de in-
voering van de ademanalyse
test. Tot het zover is, is het afne-
menvan bloedbij verdachten die
niet instaat zijnhunwilkenbaar
te maken, in strijd met de
grondwet.

Een 16-jarige inwoner van Ois-
terwijk die begin oktober op he-
terdaad werd betrapt bij een
AANRANDING in een park in
Tilburg- Noord heeft tegenover
de politie bekend in totaal 16
aanrandingen te hebben ge-
pleegd. Daarnaast heefthij twee
keer openbare schennis ge-
pleegd. Dat heefteen woordvoer-
dervan deTilburgsepolitie mee-
gedeeld.De aanrandingenspeel-
den zich vanaf juni 1985 afin
Oisterwijk, Berkel- Enschot en
Tilburg. In zeven gevallen was
van de voorvallen door de
slachtoffers aangifte gedaan.De
Oisterwijker is na zijn bekente-
nis voorgeleid aan de Officier
van Justitie in Breda. In af-
wachting van zijn proces is hij
voorlopigin vrijheid gesteld.

*****
Een van depersonen diezich al-
tijd vollediginzet voor haarwerk
is debekende ZUSTERPHILIPS
van de GGD die onlangs in de
bloemetjes werd gezetvoor haar
toewijding gedurende 30 jaar.
Zuster Philips heeft zich voor-
namelijk ingezet voor moeders
en hun pasgeboren baby's en
gaatnu genietenvan een welver-
diend pensioen. Alhoewel de
GGD zuster Philips met moeite
laatgaan, werd tochmeteen spe-
ciale viering afscheid van haar
genomen waarbij het hoofd van
dienst, dr Mac Kibbelaar, een
herdenkings-plakkaat overhan-
digde.
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Heer Bommel en de Volvetters doorManen Toonder

1018—De commissaristrachttezich aan de greep van heer Ol-
lie teontworstelenenriep met overslaandestem: "In naam der
wet! Ge zijt mijn gevangene!"

Maar datmaakte geen indruk.De engerd stieteen sombere
lachuiten wees meteen zware wijsvingernaar de ledenvan de
Kleine Club. "Ha!"riep hij. "Mij arresteren! Wees lieverzelf op
"uw hoede! Ik,hét volvettersspook, waar rond en loer op mijn
klanten. Gaat slinken, voordathet te laat is!"

TornPoes had devreemde gedaantegoedbekekenenhijwas
tot de overtuiginggekomen,dathet geen echt spook kon zijn.
Wat hetdanwèl was, wisthijnieten om datte onderzoekenliep
hijvastberaden op hemaf. Maar deverschijningwachtteniet.

Met een snelheid, die men van zijn omvang niet zou ver-
wachten, keerde hij zich om en sprong door de openslaande
deuren naar buiten.

"Houd hem vast!" riep Bulle Bas en de burgemeester
schreeuwde: "Grijp hem!"

De enige, die dat bevel probeerde op te volgen, was Torn
Poes. Hij sprong in deachtertuin en achter detuinpoort hoor-
de hij het geluidvan dravendevoetstappen, die zich snel ver-
wijderden.

"Hetlijktweleenolifant!" dachtTornPoes. "Een spook loopt
zachter!" En hij zette deachtervolging in.

CURACAO
AGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
18oktober 1986vanaf08.00 uurt/m20
oktober 1986om 07.00uur.
DokterOlie, SentroMediko MariePampoen,
tel.: 615265/615044;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00uur;spoedgevallen: tel.:
613121 b.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 2DEDISTRICT WEST
17oktober 1986vanaf17.00uur t/m 18
oktober 1986om 24.00 uur
Dokter Swart, Spreekkamer: Van Leeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 82367 b.g.g. 625822/625614.
18oktober 1986vanaf00.00 uurt/m 20
oktober 1986om07.00 uur.
Dokter Goilo, Van Leeuwenhoekstraat, tel.
624113/624443;spreekuren: 11.00-12.00.
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.
615958 b.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession en
mevr. Pablo)

Vorig jaar zijn in Nederland
ruim 1,1miljoen dierengebruikt
voor PROEVEN. Dat zijn er
ruim 67.000 minder dan in 1984
en een kwart minder dan in
1978, het jaarwaarinmet hetre-
gistreren van dierproeven werd
begonnen. In 1978 waren het er
nog 1,57 miljoen. Met dieren die
volgens dewetop dedierproeven
extra moetenwordenontzien, zo-
als aap, hond,kat en paard, zijn
vorig jaar5169 proeven gedaan.
Van deze dieren kon 51 procent
na de proefin leven wordengela-
ten. Van alledierenis47 procent
gebruikt voor het ontwikkelen,
testen en fabriceren van genees-
middelen en 32,5 procent voor
onderzoek naar bestrijding en
genezingvan ziekten. Bij onder-
zoeknaar schadelijkebijwerkin-
gen(zoals giftigheid)van stoffen
die onder andere worden toege-
past in landbouw, industrie of
huishouden werd 5,7 procent
van deproefdieren gebruikt.

Een Amerikaanse geleerdeheeft
een groepvan ongeveer35 BAM-
BOE- LEMURS' of Maki's ont-
dekt waarvan men vreesde dat
zij sinds het begin van de jaren
zeventig waren uitgestorven. De
nachtdieren, ook wel vosaapjes
genoemd, werden gesignaleerd
in een afgelegen regenwoud in
hetZuidoostenvan Madagascar,
zo berichtte woensdag het we-
tenschappelijke tijdschrift Na-
ture InLonden. De Maki's wer-
den op een recente expeditie ge-
vondendoor PatriciaWright van
de Duke- Universiteit in Dur-
ham in North Carolina. "Het lot
van de soort is echter verre van
verzekerd, want tenzij er andere
overlevendegroepen zijn, zou de
aanwezige genetische variatie
onvoldoende kunnen zijn voor
herstel", aldus Nature.

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
17oktober 1986vanaf 17.00uurt/m2O
oktober 1986om 07.00 uur.
Dokter Wiedijk, Spreekkamer: Barber, tel.:
671658/641605;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 81261

b.g.g. 625822/645614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens,Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van de
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiëntenvan de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WITGELE KRUIS (wijkverpleging): Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uur;
zaterdag degehele dag gesloten; de wacht
hebben zusterKwidama, tel.: 78089, page-
boy 027-360 en zuster Hoyer, tel.: 671959
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 volgensafspraak.

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

BOTICA BANDABAO: geopendvan maan-
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-
-18.00 uur;zaterdag gesloten.

BOTICA S<weekeindedienst)
zaterdag
Otrabanda: Paradeis, tel: 89676;
Punda: Juliana, lel.: 54500.
zondag
Otrobanda: Curacao, tel: 623575;
Punda:Vredenberg,tel.:6l33oo.

DIVERSEN
TONEEL: 20.15 uur «A djumbieat Crook's
Castle» van Toon Brulin, gebracht door to-
neelgroep Tiedrie.

FILMVERTONING: 20.30 uur «Un pueblo
na kaminda» - aulaUniversiteit.

LVV (Klein Kwartier 33): 10.00-14.00 uur
t.g.v. Wereldvoedseldag open house.

ZONDAG
DIVERSEN
STEERING COMMITTEE: 09.30-14.00 uur
viering Dagvan hetKind -Stadion Dr. Antoi-
ne Maduro.

POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30 uur):

Frederik - Salina, Maduro - Biesheuvel, Li-
bier-Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Schei-
delaar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw - Sto.
Domingoweg, Perry - Grand Central, Schot-
borgh - CasCora.

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 Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac,
achterKooyman.

CURACAOSCH MUSEUM(t/m3 novem
ber 1986)expositie van werken van JubiKi
rindongo gemaakt van autobumpers.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 10.00-20 00 uu
«CarlaC» -vert. SELMA.

KERKDIENSTEN
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.«
zon.:06.00,09.00en 19.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van AltaM
zat: 07.00 en 19.00uur; zon: 08.00, f
(charismatica) en 18.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus): zat: 19.1fzon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Nedlj
KORAAL SPECHT (Goede Herder!
18.30uur; zon.:06.00,11.00en 18.W
MONTANA (H. Dominicus): zon.: f J08.30en 19.00uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00uUJ
SANTA ROSA: zat: 18.30uur; zon.:I*]
09.00en 18.30uur.
ZUID BONAM (H. Judas ThadeuS» ■18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30 uur. 1
BRIEVENGAT: zat: 18.30uur; zon.:1!
en 18.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. VrouwvafCarmel): zat.; 19.30uur;zon.: 09.00»
en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L. Vrouw_van FatirrWß
18.00 uur; zon.: 09.00 en 18.00 uur. 1
BUENA VISTA (Birgen MilagrosaM
19.00uur; zon.: 09.00 en 19.00 uur. I
STA. MARIA: zat.: 18.30 uur; zonrfl
09.00 en 18.30uur.
JANDORET (O.L.Vrouw van Goeder**
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat: 18.00*1
zon.: 08.00uur.
BARBER(H. Joseph):zat: 19.00uUf'H
06.00 en 09.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.:09.00 ui*
SAN WILLIBRORDO: zat: 19.00 uur;»
17.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat: 19.00**
zon: 08.30uur.
HULPKERK LAGOEN (H. Johannes):»
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur;»
06.00en 18.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto):'
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00(Spaar*
19.00uur.
KLOOSTER ALVERNA (Gouv- 1
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur how
(Ned.); 16.00uur(Papiamentu).
OTROBANDA
(Santa Ana): zat: 19.30uur; zon.: 08."
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00,1*
(Engels) en 19.00uur.

PROTESTANTSE KERKDIKNSffj
VERENIGING PROTESTANTSE fl1
MEENTEN
EBENEZER CHURCH: 09.30 uurrn***]
Smith.
EMMAKERK: 09.30 uur ds Smith.
TAMARIJN: 09.30 uur ds Moens.

GEREFORMEERDEKERK
(Arowakenweg 28)
09.00 uur leesdienst;
17.00uur ds J.Schreuder.
(Tebenkweg 7, Montana)
08.30 uur ds J.Schreuder.
(Cubaweg 100)
09.30 uur ds O.W.Bouwsma.

EVANGELISCHE BROEDERÖ1
MEENTEN
MORAVIAN CHURCH
(Goeroeboeroeweg)
zaterdagavond: 19.00uurzangdienst;
zondagmorgen- 09.30 uur preekdienst J
(Emma Berthol kleuterschool, SUH
sant)

18.00uur Papiamentstalige dienst

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.OOuur Cobra (14 jr.); 24.00 uur LM
dobleboca de Erica (18 jr.).
zondag
19.30& 22.00 uur Cobra (14 jr.).

TELECURACAO
ZATERDAG: 17.15 Telefiesta 18.1:.
Carrousel: 19.30NotiS1eroTete-s!za«
Directe uitzending baseballwedstrijd
New York Mets vs Boston Red SO*
(world series); Kombinashon.

ZONDAG: 15.45 Kombinashon; 16.<X>
Jonge mensen op het concertpodiun*
17.30 Telepatria: «Festival <f'
Troubador»; 18.30 Fantastica davida:
19.30 Notisiero Tele-8; 20.00 Directe
uitzending baseballwedstrijd New VorK
Metsvs Boston Red Sox (world series)-
(wijzigingen voorbehouden)

/ Geboren 15 oktober 1986 j
V Sophie Caroließ \

[ dochtervan Wim en Joyce Boerman-van der Togt J
/ Zusje van Bas en Jeroen. \
I Curacao, Salina flboustraatf)B. I

QUINCYBy Ted Shearer

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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Materiaal gezochtvoor Viering 100
JaarFraters Tilburg

WILLEMSTAD— Het "Comi-£ Viering 100 jaarFraters"van
Üburg" doet een beroep op de, evolking voor materiaal voor"vn expositie. Foto's, an-,lchtkaarten, oude krante- arti-. e'en en andermateriaaldatbe-cking heeft op het werk van

ink atersvan Tilburgzou graag
il.bruikleen ontvangen worden.

'Jaflevering van het materiaalordt een ontvangst- bewijs af-geven, op vertoon waarvan
cDeDna afloopvan deexpositiedePullen weer terugkan krijgen.
Het adres waarop het materi-

J/f1bezorgd moet worden is Fra-
■ r M. Anton inHuize Scherpen-

«Uvel. Voor verdere inlichtin-
r; 11kan men terecht op denum-
m<*s 623979 en 671222.

Hubentut70
Feestdag

WILLEMSTAD-Het ouder-c°mite van Hubentut 70 organi-seert op zondag 19 oktober een
i *~estin hetcentrum aan de Pen-
i

?
traat 55. De muziek wordt ver-?°rgd dooreencaiorgelen "Tipi-

*?Kandela". Hetfeest begint om
✓ /er uur 's middagsen gaat door
1 '9 uur 's avonds.

Martina verdedigt uitgangspunt Berenschot
Uitgaven Land en Curacao
90 procent van alles samen

WILLEMSTAD — Dat de
huidige saneringsplannen
betrekking hebbenop deCur-
caoseen Centrale overheiden
niet die van de overige eilan-
denkomt omdat de begrotin-
gen van landeneiland 90pro-
cent zijn van allebegrotingen
van de Antillen.

Zo verklaarde premier Don
Martina gisteravond in een toe-
spraak voor radio en televisie,
waarin hij uitleg gafover de fi-
nancieel- economische proble-
men en de geplande sanering
van de overheid en bevordering
van de economie. Naar Martina
verklaardezijn deuitgaven opde
begroting van Curacao en het
land samen 1,2 miljard gulden,
in vergelijking met 100 miljoen
gulden van alle andere eilanden
samen. Dat maatregelen nodig
zijnblijktvolgensdepremier wel
uithetfeit datdehuidigeoff-sho-
re inkomsten voor de overheid
van 400 miljoen gulden per jaar
binnen tweea driejaarzullen af-
nemen tot 100 miljoen. Het Ac-
tieplan Begrotingsevenwicht
werd door het adviesbureauBe-
renschot en lokaledeskundigen
opgesteld om deze problemen
aan te pakken. Het overleg hier-
over is reeds begonnen, en don-
derdag ontving de regering de
overheidsbonden.

Gisteren volgde een bespre-
king met de hoofden van dienst
van land en eiland. Daarin leg-
den de deskundigen uit dat het
Actieplan Berenschot beoogt de
begrotingenvoor land en eiland
sluitend te makenen tegelijker-
tijd de slagvaardigheidvan de
overheden te verhogen. Uitvoe-
ring van de maatregelen uit het
plan, na een brede maatschappe-

lijke discussie, zal gelijke trend
houdenmette ondernemenstap-
pen uit een sociaal- economisch
perspectieven- plan dateind ok-
tober verwacht kan worden. De
diensthoofden wezen op de nood-
zaak van uitvoering van de
maatregelen en verzochten de
regering met nadrukom politie-
ke wil en durf te tonen en dit te
doen.Benadrukt werd eveneens
dat inhoudgegeven moetworden
aan de sociale begeleiding van
het geheel. Donderdag volgt
overleg met de werkgevers- or-
ganisaties, terwijl ook met de
vakbonden uit de particuliere
sector gesproken zal worden.

Premier Martina erkende
gisteren dat het actieplan een
anderkantontbreekt, waarinso-
ciaal- economische per-
spectieven worden geboden. Het
plan voor de herleving van de
economie wat eind deze maand
klaar moet zijnzal dienenom de

nodigeinvesteringente bevorde-
ren die dat perspectief bieden.
Dat de saneringfinanciële en so-
cialegevolgen zal hebbenbeseft
deregering ook. Nederland werd
om dezereden benaderd enzegde
toe na te gaan hoe men Curagao
en de Antillen kan helpen deze
moeilijkeperiode door tekomen.
De regering is optimistisch dat
de economie nieuw leven kan
worden ingeblazen, en hoopt op
eenieders medewerking om een
aanpassingsplan uit te voeren
voor de saneringvan deoverheid
en tevens verbeteringvan het in-
vesterings-klimaat. Hijwees er-
op dat de regering reeds hard
werkt aan het aantrekken van
zowel lokaleals buitenlandse in-
vesteringen, en dat men in sa-
menwerking met de andere ei-
landen het plan voor econo-
mische ontwikkeling zal pre-
senteren om deze moeilijke tij-
dendoor tekomen.

Met behulp van SVEN
Overheid buigt zich
over energiebesparing

WILLEMSTAD — "Ener-
giebesparingop deAntillenis
op korte termijn een must.
Want de economie van onze
eilanden op dit moment
vraagt op allerlei gebied om
onmiddelijke en krachtdadi-
ge bezuinigingen. Energie en
water zijn duur en niet altijd
wordt er even efficient mee
omgesprongen. Als de ver-
wachtingen bewaarheid wor-
den dan zal energie- bespa-
ring als kostenbesparings

mogelijkheid de volle aan-
dachtverdienen: nietmorgen
maarvandaag."

Dat stelt de afdeling Public
Relations van de eilandelijke
overheid in een persbericht
waarinwordt aangekondigd dat
de landsregering en eilands-
overheden energie gaan bespa-
ren in hun gebouwen.Daartoe is
assistentie gevraagd van de
StichtingEnergiebesparing Ne-
derland(SVEN). Deze organisa-
tieheeft inNederland altien jaar
ervaring met objectieve voor-
lichting aan de overheid, be-
drijfslevenen consument. Daar-
bijgaatdeSVENveel verder dan
het adviseren over technische
mogelijkheden die meestal met
investeringen gepaard gaan. In-
tegendeel, veel kan worden ge-
daan zonder investeringen: het
verantwoordelijk maken van
een medewerker voor energiein
de eigen organisatie en het in-
zichtkrijgen in de energie-reke-
ning, zijn naar mening van de
SVEN stappen op de goede weg
van beheer en van energie- ge-
bruik. Inmiddels is een
werkgroep in het leven geroepen
die zich met de energie- bespa-
ring bezig zal houden, in samen-
werking met de Nederlandse ad-
viseurs.

Momenteel zijn een aantal af-
gevaardigden van de SVEN op
Curacao aanwezig voor een
eerste onderzoek. Het bezoek
van SVEN maakt onderdeel uit
van een pakket van activiteiten
datdoor de landelijkewerkgroep
energie Nederland, Neder-
landse Antillen wordt ontwik-
keld. Daarnaast wordt een lange
termijn studie voorbereid die
houvast zal moeten geven voor
een te formuleren energiebeleid
voor een langeperiode. Niet al-
leen op het gebied van energie
maar ook op het gebiedvan wa-

ter worden stappen voorbereid
en ondernomen, omdat dit door
de noodzaak van distillatie
rechtstreeks verband houdt met
energie.

Voorlichting over energie-
besparing,niet alleenbij deover-
heidmaar ookvoor bedrijven, or-
ganisaties en de consument,
speelt een belangrijke rol bij het
doorvoeren van energiebespa-
ring in desamenleving.De over-
heid wil echter, alvorens haar
aandacht te richten op het be-
drijfsleven en de particulieren,
eerst eens kritisch naar het ver-
bruik en besparings- mogelijk-
heden in eigen huiskijken. Van-
daardatdeSVEN bezig is in een
totaal van 11 representatieve
lands- en eilands- gebouwen de
energie- situatiete beschouwen.
Ook als de SVEN weer naar Ne-
derland is teruggekeerd, zullen
de lokale instanties energiebes-
parings- activiteiten en voor-
lichtingvoortzetten. Ook lokale
adviesbureauszullen de nodige
medewerking verlenen. De re-
sultaten van die onderzoeken,
alsmede aanbevelingen op het
gebiedvan beheeren gedragzul-
len volgende week in een aantal
presentaties aan belangstellen-
denbekendworden gemaakt. Op
donderdagavond is een presen-
tatie om acht uur 's avonds in de
aula van de Kamer van Koop-
handel. Bij die gelegenheid zal
ook de ministervan Handel, In-
dustrieen Werkgelegenheid het
woordvoeren.

WILLEMSTAD — Een vrouw
in een woonhuisaan deWiriweg
schrok dondernacht wakker èn
ontdekte een onbekende man bo-
venophaar.De man was doorhet
verwijderen van twee shutters
het huis binnengedrongen en
zette het op een lopen toen de
vrouw gilde.

Door incident in Caribbean Hotel
Onderlinge problematiek van
touroperators laait weer op

t WILLEMSTAD — Met het
,°eristische hoogseizoen in
?et vooruitzicht, zijn de pro-
Jeo»en tussen detour- opera-

onderling en tussen deze
en detaxi- bonden

eer actueel geworden. Ditgebeurde naar aanleiding
La« een incidentin hetCarib-
bean Hotel waar een werkne-mer met ontslag bedreigd

omdat deze in plaats
j*nde aan het hotel verbon-
den tour- operator, eenander
"eeft gebeld.

Zoals bekend is deze proble-
matiek nietnieuw: minstenseen
keer per jaarontstaan er proble-men tussen de grote tour- opera-

rs en dekleinere diehun"grote
eega's" betichten van een mo-
?°Polie- positie waardoor hun
öroodwinning in gevaar komt.

Daarnaast is er dan nog de dis-
cussie tussen touroperators en
taxi-chauffeurs omdatde laatste
groep het nietpikt als toeristen
dooreenbus van een tour- opera-
tor naar de verschillende hotels
gebracht worden. Datbrengt de
broodwinning van de taxi-
chauffeurs weer in gevaar.

Na enige maanden "rust" tus-
sen de verschillende partijen,
vond er eerder dezeweek een in-
cident plaats in het Caribbean
Hotel waarbij alle ruzies weer
boven waterkwamen. In het ho-
tel is ontslag aangezegd aan een
werknemer dieeen andere tour-
operator had ingeschakeld voor
een groepje toeristen dan de
contractueel aan het hotel ver-
bonden Taber Tours. Naar me-
ningvan de hotel- directie is het
niet de taak van de betrokken

werknemer om tours te regelen
voor toeristenen haddeze de"so-
cial hostess" moeten inschake-
len. Hetincidentwasechteraan-
leiding voor de kleinere tour-
operators om weer eens te wijzen
op de monopolie- positie van bij-
voorbeeld Taber Tours.

Taber Tours voelde zich daar-
omgeroepen eenpersconferentie
te beleggen: gistermiddag werd
uitvoerig uit de doeken gedaan
hoe ditbedrijf27 jaargeledenbe-
gonnen was met twee bussen en
hoe het door een agressief beleid
tevoeren gegroeid is tot wat het
nu is. Alhoewel directeurGarcia
verschillende malenmetnadruk
verklaarde "geen monopolie- po-
sitie"in het Caribbean Hotel te
hebben en dat hetbeleid door de
hotel- directie zelf bepaald
wordt, kon hij geen aannemelijk
antwoord geven op de vraag
waarom Taber Tours de zaak
aanhangig heeft gemaakt bij de
directievan het hotel.

Inmiddels heeft Taber Tours,
diewel in twee andere hotelseen
contractueel vastgelegde "ex-
clusiviteits- positie" (zoals Gar-
cia het woord monopolie- positie
lievernoemde- red) heeft, de di-
rectie van het Caribbean Hotel
gevraagd hun standpunt nog-
maals te bekijken zodat de be-
trokken werknemer niet ontsla-
genwordt.

BETERE CONTROLE OP NALEVING BESTAANDE WETGEVING NOODZAKELIJK

Zou investeringsklimaat ernstig schaden

SER tegen ingrijpen regering
in vrije cao-onderhandelingen

WILLEMSTAD—De Sociaal Economische Raad vindt niet
datderegering enigebevoegdheidmoetkrijgen om in te grij-
pen in de vrije onderhandelingen tussen werkgevers en
werknemers, omdatdithetbeginselvan contract- vrijheidern-
stig zou aantasten en daardoor het ondernemings-en investe-
rings- klimaat sterknegatief beïnvloeden.

Zo stelt de SERin haar advies
over hetgewijzigdewetsontwerp
voor het verbindend en onver-
bindend verklarenvan cao's, dat
op 20 maart door minister van
Arbeid en Sociale Zaken

Winston Lourens werd aange-
vraagd. Omdat heteen zeer oud,
zij het gewijzigd, wetsontwerp
betreft dat nimmer veel steun
hadgenoten het georganiseerde
bedrijfsleven, voelde de SER de
behoefte om in bredere kring de
gevoelensvan debelangen-groe-
pen hierover te peilen. Hiertoe
werd het ontwerp naar alle
werkgevers-en werknemers- or-
ganisaties van de Antillen ge-
stuurd met het verzoek om hun
standpunt aan de SER kenbaar
te maken.

Toen hetoorspronkelijke wet-
sontwerp in mei 1968bij de Sta-
ten werd ingediend legde de
regering sterk de nadruk op de
noodzaak van een instrument
om cao's verbindend te kunnen
verklaren, om de geconstateerde
wildgroei en oneerlijke concur-
rentieonderbouwbedrijvenin de
constructie- sector recht te trek-
ken. De SER constateert datnu
andere overwegingen bena-
drukt worden voor het opnieuw
in behandeling nemen van het
ontwerp. De regering voelt nu
vooral denoodzaak tothetonver-
bindend kunnen verklaren van
cao's, om patstellingen te
doorbreken in het onderhande-
lings- proces tussen vakbonden
en directie over aanpassing van
de arbeids-voorwaarden aan de
gewijzigde sociaal- economische
omstandigheden bij bedrijven,
voornamelijk die van de over-
heid.

De SER is echter van mening
datditniet de juiste wijze is om
de gesignaleerde problemen op

te lossen. In het algemeen acht
deraad het niet gewenst dat de
regeringoverenigebevoegdheid
beschiktom in te grijpenin vrije
onderhandelingen, omdat dit
het beginsel van contract- vrij-
heidaantasten daardoorook het
investerings- en ondernemings-
klimaat negatiefbeïnvloedt.
VerderblijftdeSER van mening
dat het verbindend verklaren
van cao'sof onderdelen daarvan
een inflatoir effect kan hebben
op het kostenpeil in de Antilli-
aanse economie. In de construc-
tie- sector zal het verbindend
verklaren van de cao tussen de
Curagaose Aannemers Bond en
de Curacaose Federatie van
Werknemers voor de gehele
bouwsector het voorspelbare ef-
fect hebben dat de bouwkosten
stijgen.

Ook de lonen en andere ar-
beidsvoorwaarden, die zonder
ingrijpenvan deoverheideen ge-
leidelijkestijgingnaareen hoger
niveau tonen krachtens over-
eengekomen cao- bepalingen of
door navolging van de trend die
in de cao staat aangegeven, zul-
lenbij hetverbindendverklaren
ineens naar het hoger niveau
van de cao gestuwd worden.
Naar de SER meent zal hetver-
bindendverklaren dewerkgever
de prikkel ontnemen om door
scherpe en realistische onder-
handelingente trachten een cao
af te sluiten binnen de econo-
mische mogelijkhedenvan het
bedrijf ter handhaving van de
continuïteit.Aandeanderekant
zullendenietin vakbondengeor-
ganiseerdewerknemers deprik-
kel missenomzich aan tesluiten
bij de bestaande vakbonden ter
behartiging van hun werkne-
mers- belangen.

De in het wetsontwerp aan de
ministertoegekendebevoegdhe-
den, om in het algemeen cao's
verbindend en onverbindend te
verklaren, kunnen volgens de
SER niet voldoendemet de nodi-
ge waarborgen omkleed worden
voor een zorgvuldige en even-
wichtige hantering van dit be-
leidsinstrument. Reden hier-
voor is het gebrek aan betrouw-
baregegevens doorhetnietnale-
ven van de registratie- plicht bij
verschillende overheids-
diensten diebelast zijn met toe-
zichtop en uitvoeringvan degel-
dende arbeidswetgeving. Dit
brengt metzich meedatde invul-
lingvan hetbegrip algemeenbe-
lang,zeker bij het onverbindend
verklaren, meestal een eenzijdi-
gebepalinghiervan door derege-
ring zal zijn. Hierdoor zal men
het beleidsinstrument slechts
eenzijdig hanteren, temeer daar
in het wetsontwerp geen be-
roeps- mogelijkheden zijn opge-
nomen, aldus deSER.

De raad meent dat het wet-
sontwerp de gesignaleerde pro-
blemen niet zal oplossen, en
geeft deregering in overweging
een effectieve controle in te stel-
lenopnalevingvan debestaande
wetgeving. De SER acht strikte
naleving van bestaande ar-
beidswetten noodzakelijk om
wildgroei tegen te gaan en een
goede sociale ordening tot stand
te brengen, die de rechtszeker-
heid van de aan het economisch-

verkeer deelnemende partijen
bevordert. De raad spreekt ver-
der hetvoornemen uitombinnen
afzienbare tijd meer adviezen
over specifiekepunten uithetar-
beidsrechtuittebrengen,aange-
zien bij de discussie over deze
problematiek meer aanverwan-
te zaken aan de orde werden ge-
steld. De voorgestelde wetge-
ving is volgens de SER niet de
beste manier om het verstarde
aanpassings-proces bij nietren-
dabelebedrijven weer op gang te
krijgen.

Over bezuinigingen dan wel
herstructureringen bij deze be-
drijven dient door een realis-
tische benadering van zowel
werkgever als werknemer in
overleg overeenstemming te
worden bereikt. In dit verband
dient de overheid, als aandeel-
houder van een aantal voor de
Antilliaanse economie be-
langrijkebedrijven waarvan het
steeds deverliezenheeft gedekt,
tot een juisteafstemming te ko-
men tussen haar bezuinigings-
beleidbinnenhet overheids- ap-
paraat en haar subsidieaan ver-
liesgevende bedrijven. De SER
steltvoor de lands-bemiddelaar
eenwatactievererol te latenspe-
len in het weer op gangbrengen
van het onderhandelings-proces
tussen directie inzake inkrim-
ping of herstructurering van
verliesgevende bedrijven zodat
het door deraad voorgestane in-
tensieve overleg tussen de cao-
partners optimaal gepleegd
wordt.

Ervaringen elders wijzen uit
dat het algemeen onverbindend
verklarenvan cao's in tegenstel-
ling tot het verbindend verkla-
ren nauwelijkstoepassingvindt.
Gezien de sociaal-politieke rea-
liteitvan deAntillen en dereeds
vele malen door deraad naar vo-
ren gebrachte voorbeelden van
geen toepassing van bestaande
wetgeving, betwijfelt de SER of
ditonderdeel van de wet wel ge-
hanteerd zal worden. Zoals be-
kend heeft de Ministerraad on-
langs een machtigingswet goed-
gekeurd dienogverder gaat dan
het ontwerp voor verbindend en
onverbindend verklaren van ca-
o's. Die wet werd echter van de
agenda van de Staten afgevoerd
op last van de coalitie, nadat de
ALM tot een aceoord kwam met
de vakbond NABLP. Ook ten
aanzienvan diewet zal hetSER-
advies te oordelen aan het bo-
venstaande naar verwachting
negatief zijn.

Cursus Verkeersongevallen

behandeling
WILLEMSTAD — De Staf

Hoofdcommissarisgaatop20ok-
tober van start met en cursus
Verkeersongevallen- behande-
ling die twee weken zal duren.
De doelstelling van de cursus is
het optimaliseren van de wijze
van afhandeling van verkeers-
ongevallenen hetverbredenvan
dekennis van de(verkeers) wet-
geving.

WILLEMSTAD—Deze week
, lnS de tweede overlegrondeover
etActieplan Begrotingseven-
lcht aan, waarin de regering
et de socialepartners over de teernen maatregelen van ge-

wisselt. Donderdag wa-
ft als eerste de overheids- vak-, iden aan de beurt. Afgespro-
-1 werd een schema op te stellen
r overlegoverspecifiekemaat-_ne fe verschillendevak -ftden aangaan. Op defoto een

°"lPntopname tijdens de ver-ga<ienhg teFort Amsterdam.

/~AUTOVERHUUR~ANTILLES CAR RENTAL—TT—vanaf ’.35,- per dag. Weekprijzen nog lager. f,tnTr^l Tel.:612690 page 027" 097

Uvanuytrecht
Packers, Movers, Storage & Consolidators
Kaminda Buena Vista 12, Tel. 84566
PA UN SERVISIO OPTIMAL
RESPALDA PA 15ANA Dl
EXPERENSHA.

I -- | |, r ■ ■ ~„, ,

HENDEDENOUTO! [CnlibnnNOS YUNAN Dl KORSOU OK|| KU
TA HENDELIMPI! i 'Tene kayanan mes limpi kv bo! SERVISIO Dl LIMPIESA Dl KORSOU- ■■ >

AMIGOE 3

mmmmmmmlff{f^_____W*l&FV__\
t_^mi\^am__^^^^li^^Voor Uw zaken-

of
vakantiereizen

ngJT ANTHONY VEDERy|yi TRAVEL
Erieweg - Zeelandia

_f Telt.: 611255
, Wij zijn altijd tot Uw dienst.

ARABIC SPECIALTIES

J Ac*^X

CASCORAWEG 56A
For reservations: Telf. 75256
open from: 5 p.m. - 12 p.m.

BELLY-DANCER

j£slfßDflG 1 8 OKTOBER 1986



Inextra inning buigt AVC pas hoofd
Marlboro AA-kampioen
in spannende wedstrijd

ORANJESTAD — In een
extra inning slaagde Marlbo-
ro er gisteravond in de play-
offstrijd tegen Aruba Video
Centre (AVC) met 5-4 de over-
winning te behalen en daar-
mede hetAA-klasse baseball-
kampioenschap van Aruba.
Aruba Video Centre werd
subkampioen.

Het overvolle Don Elias Man-
surBallpark heeft van hetbegin
tot het einde van een wedstrijd
kunnen genieten van twee te-
ams dievolkomen aan elkaarge-
waagd waren. De eind- beslis-
sing viel pas in de extra inning
diebij een stand van 4-4 gespeeld

! aarderuimtweeduizend
toeschouwers hadden een wed-
strijd gezienwaarbij iedereente-
vredenwasmet hetoptredenvan
hunfavoriet.

Aruba Video Centre speelde
met een ongekend enthousias-
me, aangemoedigd doorzijnaan-
hangers om de overwinning te
behalen,waardoor de standin de
play-off gelijkzoukomen(2-2) en
een beslissings- wedstrijd nodig
zou zijn. Marlboro daarentegen
dacht niet aan nogeen wedstrijd
énwilde deoverwinningmeteen
tnee naar huis nemen, waarin

het team ook slaagde.
Dat de wedstrijd spannend

was, bleek wel uit hetfeit dat de
stand tweemaal gelijk was (3-3
en 4-4) en dat slechts een extra
inning het winnende punt voor
één der teams, in dit geval
Marlboro, bracht. Marlboronam
11hitsen een foutvoor zijnreke-
ning, terwijl AVC acht hits en
twee fouten beging.

Marlboro dat viermaal Antil-
liaansekampioen en vele malen
Arubaanse kampioen was, kon
gisteravond onder gejuich van
zijn aanhang weer een kampi-
oensster aan zijn vaandel toe-
voegen.

KAMPALA —HetInt. RodeKruis
w-i Idebeginnen met het pervliegtuig
overbrengen van voedsel van Ugan-
da naar hongerlijdend zuid Sudan.
Maar een grootRK- vrachtvliegtuig
dat met geheime bestemming ver-
trokken was naar Sudan keerde on-
verrichterzake terug. Het was de zo-
veelste tegenslag voor de Operatie
Regenboog.

*****

DIRECTIE ONDERWIJSARUBA

AANMELDING VOOR DE
EXAMENS M.O. EN L.0.1987

Degenen die in het jaar 1987 wensen deel te nemen aan de
examens ter verkrijging van de akten van bekwaamheid
voor het MIDDELBAAR of LAGER ONDERWIJS dienen
zich vóór 25 oktober 1986 aan te melden.

De aanmeldingen te richten aan:
ARUBA: Directie Onderwijs, Frankrijkstraat 3.
Men dient duidelijk te vermelden: Naam, adres en voor
welk examen men zich opgeeft.
U ontvangt t.z.t. een inschrijfformulier met de nodige in-
structies. Aanmeldingen die na 25 oktober a.s. binnen-

I
komen worden nietmeer in behandeling genomen.

De Directeur Onderwijs.

==^GWENDOLYNVAN PUTTENSCHOOL
voorMAVO-180

vraagt voor zo spoedig mogelijk

Volledig Bevoegd Onderwijzer
(j + r) M/V

met één of meer bijakten Hk, Wi, Na, Sk, En,
enz.
Voorkeur gaat uit naar Handelskennis.
Sollicitaties met afschriften van diploma's e.d. binnen 14
dagen na verschijning in dit blad te richten aan Stichting tot
bevordering van het Onderwijs te St. Eustatius.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de direkteur

vöhr. j. vxt. Horde, tel. school 03-2276, privé 03-240Ï.
*H^WH**'^*MlaH^MMMa^HMMMMMHM^HiM^^W^^W^^^^^^^^H

r Q^fJimmi] VRAAGT TE HUUR
voor de periode

november 1986 t/m februari 1987
Een gemeubileerd

WOONHUIS/APPARTEMENT— in Oranjestad of direkte omgeving— metaparte slaapkamer.
Reakties naar mWWfm^mm____FmTm^_\

l P.O. Box 389, Aruba of
\ telefoon 23555 (A. Kolman)

'l^ESë? The Dutch Village
1 Aruba's Luxury

Time Share ResortT^^DIVI HOTELS
Has openingsfor

experienced time share
sales people

If you have good communication skills and a
desire to succeed, we would like to talk with
you.L For an appointment please call 32300. A

OOK U KUNT DEZE IJSKAST, WASMACHINE OF OVENTOASTERWINNEN!!

I-PÜttèöSl
U behoeft daarvoor alleen maar de top

L_ *EËjr! van Produkten van de merken
Enl %£___'__"_.___"-'

¥ Kr! IUJLji-ülfll LttN EX -Facial tissues

jRfil ■=^^^=H KOTEX -Sanitary napkins
Büf^ÉÜ met ac^eroP Uw naam en adres in te

I — MERCURIUS TRADING COM-_ Nh£2* "W
(^m___W______m L/ pergusonstraatll6
|^"ï m "■ — PUYA TRADINGCOMPANY

W_Wmêgs^aj/ Ü neemt dan deel aan de trekking, die
"T^GOOD) iedere DRIE maanden plaatsvindt, voor
V > de laatste maal op 14 dec. 1986

in SHOWTIME
met als prijzen: 1e prijs: Twee deurs ijskast t.w. ’.2400,-

-2e prijs: Automatische wasmachine t.w. ’.1100,-
-3e en 4e prijs: ieder Oventoaster t.w. ’.21 5,-

Uitslag wordtin Amigoe bekendgemaakt.
- ''mm _,_,m __________._._._._. _.__._ ■■■■ S

Inbraken opgelost
NOORD—In verband meteen Na verhoor bekenden ze alleWj

inbraak in een woning aan de en op hun aanwijzingen werde*]
Wolfstraat te Noord werden de de gestolengoederenin deknoejj
achttien-jarigeR.C. en dezeven- in de buurt onder enige bome'
tien- jarige D.F. aangehouden. gevonden.

p=g^^——— —^— - j.

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

HOTEL AND CASINO
""""■«Hyprestats:

TUB TUIDn Wereallyknowhowtotossapar-
■ ■■K InlnU ty so — toss your next one our
DYNASTY way —and sit back and enjoy!

Dinnershow in the Callusfor
Rembrandtroom at 9 p.m. (do- more informations
sed on Wednesday) and in theGalactica nightclub at 11 p.m. PAPIAMENTO

Happy Hourfrom 7.00-9.00pm. Restaurant, " , B«la»hl Poolbar4.00-7.00 Happy Hour2.00-5.00 Sunday life entertainment Wilhelminastraat Tel.: 24544

Americana Ani» Let'S...Aa Hotel&Casino é__r\é__r\ _t~^j-?fe. Presents
VICKY AUSTIN UUV<sJ<s
SUPER NOVA in the barbeque gri"

Two Shows nightly _ _.
(except Mondays) \\ f*\ /)Stellaris Supper Club \ 2*/

Dinnershow: 9.00 p.m. «BQ»
Le ClubLounge

Showtime: Midnight 12.00 ■_j_-u.u>—uyg>»*re»w».^
Happy Hour daily Nu Geopend:

6.30 p.m. - 7.30 p.m. 19.00-24.00 UUr

.ent—e \t^^*H S*rt ARUBA
BLOODY MARY ISLAND BRUNCH

Elke zondag in LE SALON RESTAURANT van 9.30a.m. - 2.00 p.m.
Uitgebreid assortimentvan gerechten
Romantische muziek van TOMMY AFRANCIS
$10 00 per volwassene:$6.00 per kind tot 12 jaarplus service charge

COMEBRUNCH WITH US!"
Bijinlevering van dezeadvertentie
10%korting op de Brunch voor 2 personen.

__m_ WM.M m% _r_. ê_w%
°'d Dutch Taverne

ËrlllaL VUI 18.00-23.00uur
maandag gesloten

Boulevard Theatre
1 II

TODAY TODAY
at 8:15 p.m. at 9:15 p.m.

BIG TROUBLE
INLITTLE

CHI^A ACTION 14yrs.

BOULEVARD BOULEVARD
I "at 12:00 p.m.

Ij £V at 6:00 p.m.

i Êm ma

LA CHICA =,

DEL
SEXO

SEXMOVIE 18 yrs. ALL AGES

DRIVE-IN
TODAY

at 8:30 & 12:00p.m. «ni . |n A| .
sunday GOING ALL

at 9:00 p.m. THE WAY II
ACTION COMEDY 18 yrs.

/VOZ DlARUBA - VOZ Dl ARUBa\

< >
S l
o TOPICO: >

"Importancia di
< vn bon £comunicacion." n
S 2
5 FECHA: $N C

19Oktober 1986 f
< <OQ O| ORA: 3
° 1 1.00 a.m.-12.25 p.m. |

"INFORMA PA §
PARTICIPA" |

5 §2i i* PAPREGUNTA "
§ O COMENTARIO
■x 2
? DURANTE PROGRAMA >5 |Sg YAMA 21601 y 23355 §
> .

VOZDl ARUBA - VOZ Dl ARUBA-J
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We are lookingfora mature, energeticand ex-
perienced E

MANAGER j
for our Philipsburg Store. c
Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offer excellent salary and L
generousfringe benefits. f
Only written applications with complete re-
sumé, photograph and salary history will be
considered.

LITTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887 p

St. Thomas, US Virgin Islands 00801
U- Bl IBE ITH=^=)B' ="=" ini=——-irn

DIRECTIE ONDERWIJS ARUBA
De Directeur van Directie Onderwijs roept hierbij op
degenen die willen deelnemen aan de

LANDS- en DEELLANDS EXAMENS 1987
voor: M.A.V.0./H.A.V.0./V.W.O.
Zij die aan één van genoemde lands- en deellandsex-
amens willen deelnemen dienenzich vóór 25oktober
1986 UITSLUITEND SCHRIFTELIJK op te geven,
onder vermelding van naam en adres.
De aanmelding te richten aan:
ARUBA: Directie Onderwijs, Frankrijkstraat 3.
Bezitters van een diploma VWO/HAVO/MAVO kun-
nen een aanvullend examen vragen voor één of meer
vakken. Ook zij dienen zich vóór 25 oktober 1986 te
melden.
Aan eenieder wordt tijdig een inschrijfformulier toege-
zonden.
De leeftijd van de kandidaten moeten op 1 april van
het jaar waarin de deellandsexamens worden afge-
nomen zijn:
a. voor MAVO-kandidaten 17 jaarof ouder
b. voor HAVO-kandidaten 18 jaarof ouder
c. voor VWO-kandidaten 19 jaarof ouder

Aanmeldingen diena25 oktober 1986binnenkomen,
worden niet meer in behandeling genomen.

De Directeur Onderwijs.
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De Directeur van de Directie Onderwijs, maakt hierbij be-
kend dat allen die de studie:

LOGOPEDIE
wensen te volgen, in welk land ook, met of zonder een
studiebeurs of studielening, zichvóór 31 oktober a.s. moe-
ten aanmelden op de Directie Onderwijs, Frankstraat 3,
Eagle, Oranjestad.
Dit betekent dat ook degenen die op "eigen kosten" deze
studie willen volgen zich moeten aanmelden.
Met namedegenen die in Nederland willenstuderen, moe-
ten ditnietnalaten. Directe inschrijving in Nederiand is NIET
mogelijk.
Deze aanmelding heeftook temaken metdeoveralvereiste
logopedische- en medische onderzoeken die gedaan moe-
ten worden.

Richard F.R. Harms,
Directeur van Onderwijs.

AMIGOE

Dit mag niet in Uwbedrijf ontbreken! #
De Panafax UF-400-AD. £ ' ~^JDe geweldige facsimile. Nu nog beter gemaakt. £it:
De best verkochte UF-400 komt nu in Documenten kunnen worden verzonden M \___t___w_____ '<0*eendelux model de UF-400-AD. De UF- tot 10 verschillende ontvangers, met het in- ÉÉfc'*^*^400-AD is even compact en heeft de- drukken van slechts één knop. Druk 3 ____x %&*
zelfde mogelijkheden als de UF-400. knoppen in en UF-400-AD kan automa- WÊÊ Wmet drie belangrijke nieuwevoordelen: tisch 90 andere ontvangers bellen en Uw mïï

boodschap versturen. . I1. Het is sneller. Voormeennlichtingenoverdemogelijkhe- Jm
2. Het is makkelijker te bedienen. den, installaties, enz. gelieve U zich te y*OÊ
3. Hierdoor is hij ook economisch! wenden tot 4jT
Met het nieuwe exclusievemws (White Li- waa^^awaaajaaajaaaawajË S"sns^ I//
ne Ship) systeem kan de UF-400-D overal I [■] f■JmTml s*sS|^ MJ^Bm*
ter wereld Uw document versturen, sneller k^ 'MM IJ | |NV DammcamÜ»dan het ordinaire G3systeem. S**s**__js t^3n3SOfllC4
Hetzendenisnietalleensnel.hetissimpel. Fergusonstraat, Tel.: 23555 i^ OfficeAutomaöonQq
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eerste vrijwilliger die zich
voor zon testmeldde. Tegelijk
volgden 77hogefunctionaris-
sen op zogenaamde gevoelige
posten, als ookmevrouw Nan-
cyReagan. Maar het Witte
Huis weigert te zeggen ofook
zijhetplasje in hetbijzijn van
een controleurheeft gedaan.

Debond van ambtenarenbij
defederale overheidvindtdat
de fundamentele burger-
rechten van haar leden hier-
mee worden aangetast. „De
presidentgrijpt de angst voor
drugs aan om een nationale
hysterie te scheppen", zo zegt
vakbondsvoorzitter Robert
Tobias.

Hetisalsofdepresident had
ontdekt dat er enkele

ambtenaren zijn die stelen.
Hij zou dan alle drie miljoen
medewerkers als verdachten
kunnen aanmerken, tenzij ze
kunnen bewijzen nooit te ste-
len, zo zegt de vrouw van een
ClA-functionaris. De bond
van ambtenaren is tegen de
maatregel bij derechter in be-
roep gegaan.

Inprincipe komenruim een
miljoen mannen en vrouwen
werkzaam bij deAmerikaan-
se nationale overheid voor de
verplichte test in aanmerking.
Zij doenzogenaamd 'gevoelig'
werk, dus met mogelijk be-
langrijkepolitieke consequen-
ties. Wiepositiefreageert op de
test wordt niet ontslagen,

maarkrijgt volgens depresi-
dentiële order eerst nog de
kans omzijn leven te beteren.

Onderzoek heeft echteraan-
getoond dat dergelijke testen
in een aantal gevallen on-
schuldigeambtenaren — ten-
minste tijdelijk — zullen
brandmerken. De test is
namelijkhaast nietecht volle-
digbetrouwbaar uit te voeren,
aldus deskundigen. Dat kan
inderdaad dantot hysterische
situaties leiden.

Maar de angst voor drugs
ziteranderzijdsgoedin bij de
Amerikanen. Want driekwart
van hen vindt blijkens een re-
cent onderzoek verplicht tes-
ten wel degelijk aan-
vaardbaar.

GROTE OPWINDING, zeg
! maar woede, is uitgebroken
| bij de Amerikaanse bonden
i van ambtenaren. Hun leden
f toorden verplicht een plasje te
| doen alsbewijs datze vrijzijn

van drugs. Een absoluut
| drugvrije overheid ishetide-
i aal van president Reagan.

| Zijnrecente decreetkomter in

' de praktijk echter op neer dat
I meer dan een miljoen
a ambtenaren, plat gezegd, re-
I gelmatig hun plas moeten
l doen inhet bijzijnvan een col-

' lega-ambtenaar van de
| controlerende medische

dienst. Want andersiszon test
I natuurlijknietbetrouwbaar.

President Reagan was de

Heel Amerika lijkt
verdwaasd door drugs

Het gebruik onder kinderen is beangstigend

"Ik heetEddy. Twaalf was ik toen ik onder behandeling

"ant ik rookte toen wel driekeer per week stuff. Bovendien
jti&gen wij stiekem nogal eens aan de likeurtjes van pa. Die
**Ugs gebruikten veel andere kinderen op de lagere school
°°k. Ikhadze steedsafgeslagen,maar toen mijnzusje een leuk

kreeg raakten wy er allemaalmee vertrouwd. In het
was datbest leuk.

maar het begin is, dievoel jehier
momenteel gewoondagelijks om
jeheen. Als er een vliegtuig
neerstort, zoals enkele weken
geleden in Californië gebeurde,
is de eerste vraag die jehoort of
de luchtverkeersleiders en de
vliegenier op druggebruik wa-
ren getest.

Als jehier een college (soort
universiteit) zoekt voor een van
jekinderen, zoals ik zelf deze zo-
mer, hoor jevan andere ouders

vragen in hetachterhoofd ga ik
danmaar eens oppadalspseudo-
druggebruiker.

Kennissen in New York
schudden een serie wijken op
Manhattan uit de mouw waar je
het spul overal zou kunnen ko-
pen: bij debeursvanWall Streets
(voor debeleggers, zeggen ze er-
bij), bij de Verenigde Naties,
waar veel ambtenaren zich al ja-
ren schijnentevervelen, opEast
Villagebeneden de 14de Straat,
op de 42ste Straat in het hartje
van de miljoenenstad en op de
116deStraat waar bovendien de
prostitutie bloeit.

Woensdagmiddag Bryant-
Park, vlakbij het befaamde
centrale station van New York.
Onder de stralendblauwe lucht
ver boven mijjaagtvoor heteerst
dezeherfst een bijnakoude wind
die de zwoele hitte van de voor-
bije weken even doet vergeten.
Dit betrekkelijk kleine park

Amerika lijkt in debanvan de
drugs, sedert tijdens de afgelo-
pen zomermaandendebefaamde
atleten Len Bias en Don Rogers
plotseling aan drugs overleden.
Op bijna elkepaginavan detoch
zo dikke Amerikaanse kranten
staat momenteelwel een stukje
over het massale druggebruik,
over de nieuwe 'crack' (cocaïne),
over de noodzaak om de dood-
straf hiertegen in te voeren en
vooral ook over de nieuwigheid
dat nu met name beter betaalde
en hoge functionarissen aan de
drugs gaan. Ook over de kinde-
ren die hun drugs gebruikende
ouders bij de politie gingen aan-
geven.

COCAINE
Volgensregeringscijfers heb-

ben niet minder dan 25 miljoen
Amerikanen inmiddels de nieu-
we drugcocaïne gebruikt.Veelal
in devorm van hetroken van het
zogenaamde crack, bijgenaamd
de 'new coke', ofwel een nieuw
soort cola: goedkoop, gemakke-
lijkte makenen overalverkrijg-
baar. ledere dag groeit het aan-
tal mensen dat dit absoluut ge-
vaarlijke, sterk verslavendemiddeltje insnuift met vijfdui-
zend, terwijl daarnaast de be-
kendedrugs alsheroïneen mari-
huanaietsjeaanterrein lijkente
verliezen.

De genoemde Suzanne
Hardman vertelt ons dat in de
Amerikaanse hoofdstad 15 tot
20% van de jeugdervaringheeft
met drugs. Met anderewoorden:
in iedereklasziteen groepje stie-
keme rokertjes, slikkertjes of
erger.

De angst bij velen dat ditnog

"Wij kennen maar het topje
van de ijsberg als we het
over drugs-gebruik onder
kinderen hebben..."

meteenwelke vrijzijnvan drugs,
waar jede halfverslaafden zo in
de gangen ziet rondhangen en
waar men bezig is de zaak uit te
mesten. Pas daarna komt de
kwaliteit van het onderwijs ter
sprake. Kortom: een soort natio-
nale hysterie.

"De drugs bedreigen nu onze
hele Amerikaanse samenle-
ving", zo begint Reagan. En
Nancy even later: "ledervan ons
en elk Amerikaans gezinworden
bedreigd; niemand is meersafe."
De president zegt dathijeen na-
tionale kruistochtbegint. "Want
ik besef dat mihoenen er alaan
vast zitten", aldusReagan. Hij
trekt zelfs een vergelijking met
detweede wereldoorlog."Nuzijn
wij weer in een oorlog verwik-
keld. Want opnieuw staat onze
vrijheid op het spel".

al mee beneden de 12-jarige leef-
tijd. Intwee van dedrie gevallen
krijgen deouders hetpas na een
jaarof later door."

TELEVISIE
Enkele uren eerder op zonda-

gavondals deduisterniseen eind
heeft gemaakt aan de warme,
mooie herfstdag, zit meer dan
halfAmerikanaar detelevisie te
kijken. Het juistemoment voor
president Ronald Reagan enzijn
Nancy om bij wijzevan hoge uit-
zondering'alsoudersen grootou-
ders'hetAmerikaansevolk eens
ernstig toe te spreken. Mocht je
nog denkendat drugs ietsis van
zwarten, van huis weggelopen
jongerenen mensen die toch al
waren vastgelopen, dan heb je
het goed mis, zo leertRonald Re-
agans toespraak.

t Ik kwam natuurlijk wel geld
eV>rt om het spul te kopen,

-,
_
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kleinebedragen stelen uit"loeders portemonnee viel niet
Jtteteen op. Op school raakte ik
Jfcenwel achterop.Maar ach.ookJat viel nog wel mee. Pappie
"teeft hetveelte drukmet zynei-
jtenzaak, mammie zorgt datwij
"tet in het weekeindena de heili-
?** mis in de kerk, thuis altijd
leuk hebben. De schat, zij had
&*8na eenjaar in degatendatwij
**ö de drugswaren".. Het verhaal van Eddy, het12-
-j^ige jongetjedatnu alweereen
7*m" jaar onder behandeling is,
j^kent Jan Werts van de
j^agscheCourantop tijdenseen
S'jeenkomst in Washington,
n *ar presenteerde het bureau
J*aight(behandelingvan drug-
gebruikers via het gezin) nogal
fokkende cijfers over het toe-

etöend druggebruikbij metna-
,,deAmerikaanse jeugd,
wij kennen maar een topje,aö de ijsberg als we het over

L^Kgebruik bij kinderen heb-
j,en", zo vertelt Suzanne
e.ardman, directeur van
?traight."Ons onderzoek bij
J^derdenkinderen leert dat
j*^eop de drie diewij behande-

*f het levensverwoestende
iT^aïne hebben gebruikt. Meer
L4O de helft van de druggebrui-
ertjesvan vandaag begint daar

Maar is het inderdaad werke-
lijkzo datniet de gevreesde Sov-
jetsde Verenigde Staten bedrei-
genmaardatdeAmerikanen dat
zelf doen,*zoals Reagan het ei-
genlijk heeft uitgedrukt? Zijn
die drugs hier echt op straat
overal te koop? Met dergelijke

OVERAL VERKRIJGBAAR?

midden in Amerika's grootste
stad heeft eigenlijk niks bijzon-
ders. Het door de groene blade-
renmassa gefilterde verkeersla-
waai; debejaarden op debankjes,
jongemoeders met hunbaby's in
het wagentje op paden met ver-
waaiderommel langs dekant.

Dit zou ook Rotterdam, Brus-
sel, Den Haag ofParijs kunnen
zijn. "Is dat nu hier een
marktplaats voor de drugdea-
lers?", zo peins ikrondspeurend
en eigenlijk lichtelijk teleurges-
teld. De agentbij de ingangvan
het park in zijn hokje doet me
denken aan de koe in een Hol-
landsweiland. Hij kijkt alsofhij
kijkt maar ik zie dat hij tegelijk
eigenlijkmet openogen zit te sla-
pen. "Die zal hetwel metmij eens
zijn ", denkik. "Hieris nietsaan
dehand".

DUBBELE PORTIE
Ik vervolg mijn speurtocht en

troost mij ermee dat ik eigenlijk
ook nooiteen 'misdaad-reporter'
had willen worden. Maar intus-
sen zoek ik wel verder. Zonder
het meteen te beseffen raak ik
een halfuurtje laterop een heel
anderpunt weer aan ditpark. Ik
hoordeenenegerjongentegende
anderzeggen dat 50 dollar echt
teveel is. Zie dat aan deze meer
donkere kant geen politie is en
dateroveralop debankjeskerels
vanrond detwintigrondhangen:
voornamelijk maar niet uitslui-
tendzijn hetnegers.

Als ik aanschuif steekt een
van hen me zijn hand toe en
vraagt hoe ik hetmaakenwat ik
zoek.Binnen een minuutjebiedt
hij me een dubbele portie aan
van het gevaarlijke 'crack' voor
20 dollar, dat is in Amerikaver-
gelijkbaarmet 25 gulden bijons.
Hij kan het spul direktgaan ha-
len, want crack is heerlijk, abso-
luut lekker, zo mompelt hij.

In deverte naderen nu ineens
twee agenten met grote snuffe-
lende honden, waarvan een
wordt opgehouden omdat het
beest een drol moet draaien
waarna deze vier zichtbaar op
drugs getrainde speurneuzen
dichter naderen. Vanmorgen

heb ik in de krant gelezen dat
men nu begonnen is politie-
agentenvermomd alsdrug- han-
delarendestraatop te sturenom
klantendiedrugszoeken te van-
gen. Ik loop kortom maar liever
geenrisico.

Erg overtuigd van het royale
aanbodvan drugsbenik diemid-
dageigenlijkniet.Dat verandert
'savonds, wanneerik slechts 200
meterwandelendvan hotelnaar >
restaurant tot viet keer toe
wordt aangesproken(taktiek:
smoke niet te hard maar toch
hoorbaar uitgesproken)en ditop
de Third Avenu tussen 86 en
88ste Straat: een drukke maar
toch nettebuurt. Het'spul' is dus
inderdaad overal te koop, zo be-
sefik dan al snel.

OORZAKEN
In een onthullenderecente do-

cumentaire van CBS zegt een
jonge Amerikaan: „Het gaat
hier veel eenvoudigom vraagen
aanbod van dat spul. Het is nu
gewoon goedkoop geworden.

Mij is altijd geleerd dat dit
principe dekern isvan desamen-
leving inonsAmerika. Indiewel
ergvoor dehand liggende, maar
daarom niet per se verkeerde
analyse,past het gegeven dat de
'nieuw cola' die dus 'crack' heet
ook wordt geconsumeerd door
gewone burgerij. Met name de
gehuwde, goed betaalde blanke
rokervan midden dertig,diever-
der weinig te wensen heeft: de
advocaat, de makelaar, hoge
ambtenaar, demanageren de se-
cretaresse.

„Om zesuurkomen zij uithun
kantoor en binnen het half uur
willen ze vaak hun portie naar
binnen hebben", zo zegt dr. Ch.
Rohr, eenNewYorkspsychiater.
Daarom wordt crack ook op zo-
veelplaatsen in destadaangebo-
den. Aan kopers die heel vaak
een driedelig pak of mantelpak
dragen.

De woordvoerdervan het ge-
noemde afkickcentrum Straight
verzekert mij dathetook onjuist
is tedenkendatalleenNew York
is aangetast. „Dit is beslist geen
regionaal probleem meer. De co-
caine gaat nu massaal over heel
de Verenigde Staten en bereikt
vele lagen van debevolking".

ADVERTENTIE
'NewYorkNewsday', deplaat-

selijke lekker leesbare dikke
krant in handzaam formaat,

Massaal een
ambtelijk

plasje plegen

gooit juistvandaageenpaginag-
rote advertentie ertegen, zo
merk ik thuisgekomen. 'A little
crack can lead toa deep hole', of-
wel: een beetje crack kaneen gat
slaan, zo staat vet boveneen kra-terachtig open graf. Daaronder
in vette letters: 'Als jecrack ge-
bruiktloopjewelhetrisico al het
andere wat leuk is in je leven te
verspelen. Het kan je leven ka-
pot maken. Bel voor informatie
ofhulp, gratis 1.800.522.5353.

Zou zoiets helpen?De ochtend
nadat ik dit lees publiceert het
NationaalInstituuttegen Drug-
misbruik een breed onderzoek
naar deresultatenvan anti-dru-
gacties bij honderd scholen. De
zaak is hoogst actueel. Juistvan
de week begon Reagans onder-

...dit is in New York ongebruike-
lijk straatbeeld:politie- agenten
houden onverwachts mensen
aan, diezich in groepjesverdacht
ophouden. Deze foto werd ge-
maakt in Manhattan en de mees-
ten van henbleken inderdaadnet
drugste hebbengekocht...

wijs- ministerie gratis een mil-
joenboeken teverspreiden onder
de titel: Tips voor een drugvrije
school.

Het onderzoek onthult nu dat
als jeextra veel lesurengaat be-
steden aan derisico's van de
drugshet aantalkinderen dater
aan gaat — uit pure nieuwsgie-
righeidplus hangnaar avontuur
—juist duidelijktoeneemt.

PANIEKMAATREGELEN
Teruggekeerd van hun vakan-

tie hebbenzowel de Amerikaan-
se president als het Congres
(volks- vertegenwoordiging)
zich nu ook op de drugs gestort.
In een hier vrijwel ongekend
tijdsbestek van één week stelde
men ingewikkelde anti- drug-
wetten op die buiten proporties
ver gaan.Menkiestbij voorbeeld
voor een schorsing van het fun-
damentelerecht dat iedere ver-
dachteheeft op een objectief on-
derzoek.

Dejustitiezou namelijk alshet
om drugs gaatvoortaan bij wijze
van uitzondering bewijsmateri-
aal mogenoverleggendat zij ille-
gaal heeft verkregen. Ze gaat in
twee woorden gezegd als misda-
digeroptreden om aldus drugde-
alers tekunnen strikken.Ander
punt: Zolang Amerika bestaat
geldt de gewoonte dat het leger
zich nietmet hetprivé- legervan
de burgerij bemoeit. Het
Congres wil nu datdieregel in de
strijdtegen de drugs opzij wordt
geschoven. Zodat militairen kort
gezegd op oorlogspad kunnen
gaan tegen de eigen medebur-
gers in de strijdtegen de drugs.

De president weigert dit
laatste overigens uit te voeren.
Wel stemt hij in met hetplan om
de doodstraf in te stellen voor
drugdealersdieaantoonbaarvia
hun handelmensen hebbendoen
overlijden. Overbodig te zeggen
datal deze hals- over- de-kop be-
sloten maatregelen van allerlei
kanten kritiekuitlokken.

Zijn die Amerikanen dan ei-
genlijkallemaalin debanvan de
drugs geraakt? Het lijkt er op,
maar het valt toch wel mee. Al-
gemeenneemt men hieraan dat
depolitici aandachtwillen trek-
kenvoor denationaletussentijd-
se verkiezingenvan 4 november
aanstaande. Onverschilligheid
beheerst de meeste kiezers.
Want Reagan doet het goed; de
Russen zijn weer bangvan Was-
hingtonen met de economiekon
het slechterzijn gesteld.

’BABYBOOMERS’
Veertig procent van de kie-

zersmassa behoort tot de zoge-
naamde 'baby- boomers' de ge-
boortegolf uit de jarenna 1945.
Die hebben nu zelf tienerkinde-
ren. Deze ouder- generatie van
vandaag is bezorgd nu zoveel
kinderen aan drugs en alcohol
raken, zo leert een recent Gal-
lup- onderzoek. President Rea-
gan, maar ookdeDemocraten uit
de oppositie, haken nu op die
angsten in.

Na de verkiezingen komt er
eenverwaterde (lees hier; verbe-
terde) wergeving uit bo-
venstaande serie paniek- maat-
regelen rollen, zo verzekeren de
politieke waarnemers. Het is dus
inderdaad waar: momenteel is
heel Amerikaverdwaasd doorde
drugs.
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HAPA KINPCRMGINd
Het zieke meisje

HET BOEKJE "Simboe bij de brug", is uit. Maar me-
vrouw E. Gooiker heeftnog een boekje gemaakt. Hierbo-
ven zie jewaarover het gaat en volgendekeer beginnen
we ermee. Kan jewoordjes maken van de letters op het
andere plaatje? Probeer het maar eens.

In de brievenbus
Dag Deshanira, je hebt
goed gedacht, want jepuz-
zel was helemaal goed.
Jammer dat je geen prijs
hebt gewonnen he!

Tante Nel

Raadseltje
ELKE TWEE tekeninget-
jes vormen samen één
woord. Weet jij welke? De
oplossing vind jeonderaan
depagina.

KwisPuzzel van de week

Tandarts: "Doet uw
mond even open, me-
vrouw".

Tandarts: "Jawel, maar
ik blijf zelf buiten
staan".

Mevrouw zet een enor-
me grote mond open.
Tandarts: "Zover hoeft
nu ook weerniet, hoor".
Mevrouw: "Maaru moet
toch met uw instrumen-
ten inkunnen?"

Mijn tante gaat op reis
OEF, WAT IS het warm!
We hebben echt geen zin
om naar buiten te gaan.
We doen dus een spelletje
binnen. Een leuk spelletje
voor allemaal:
Jij begint met te zeggen:
"Mijn tante ging opreis en
nam een koffer mee". De
volgende zegt: "Mijn tante
ging op reis en nam een
koffer en twee zakdoeken
mee". En zo voegt iedereen
er aan toe: een tanden-
borstel, haar neefje Piet,
een short en ga zo maar
door. Het wordt natuurlijk
steeds moeilijker en wie
iets vergeetofhet niet in de
goede volgorde zegt, mag
niet meer meedoen.

Onderwijzer: "Wie kan
mij een ongewerveld
diernoemen?"
Stilte. Na een tijdje
steekt Hans zijn vinger
op: "Een worm, me-
neer".
Onderwijzer: "Goed zo.
En noem er nog eens
een?"
Weer stilte. Naenige tijd
waagt Hansje het op-
nieuw: "Nog een worm,
meneer".

Een oude Indiaan staat
voor de etalage van een
pruikenwinkel te kij-
ken. En mompelt: "Die
heeft nog vijf scalpen
meer dan ons opper-
hoofd Grote Beer".

besta", fluisterde hij, "Jij
weet het wel beter, he? Ik
kom je nog meer ver-
haaltjes vertellen". En hij
vertelde over dekonijntjes
in de mondi, over Mama
Muis en haar zestien on-
deugende muizekinderen,
over de parkietjes en over
de visjes Een en Twee, die
in het vijvertje bij het ka-
bouterhuisje woonden en
oh, over een heleboel ande-
re dieren. Het kaboutertje
vertelde net zo lang, totLi-
nelda weer sliep als een
roosje. En niet alleen die
nacht, maar nog een hele-
boel nachten meer. Net zo
lang, tot Linelda weer he-
lemaal beter was en naar
huis mocht.

"Wat een knappe dok-
ters hebben we toch", zei-
den alle mensen, "Wat
hebben ze Linelda weer
gauw beter gemaakt". En
dan lachte Linelda. Zij
wist het wel beter. En wij
ook, he?

"Maar maar maar!"
hoorde ze opeens een zacht
stemmetje. "Heb je zon
verdriet?" Verbaasd keek
Linelda op. En daar zag
ze... een kaboutertje. Hij
had eengroenpakje aanen
een gele kaboutermuts op.
En aan zijn kin hing een
lange baard. Je snapt het
natuurlijk al: het was ka-
bouter Brr. Hij was het
hospitaal in geslopen om
er een kijkje te nemen en
had toen horen snikken.
"Eenkaboutertje!" zuchtte
Linelda, "Eenheel echt ka-
boutertje!" "Ssst", zei ka-
bouter Brr, "Niet verder
vertellen, hoor. Kabou-
tertjes houden er niet van,
datmensen hen zien. Maar
vertel eens, waarom huil je
zo?"

HET WAS NACHT en
het hele eiland lag in diepe
rust. De mensen in hun
huizen sliepen. De dieren
in hun holletjes sliepen.
Zelfs de bloemen hadden
hun blaadjes dichtgevou-
wen. Maar er was er één,
die niet sliepen datwaska-
bouterBrr. Hij was op weg
naar Punda, waar hij bij
een paar muizevriendjes
opbezoek moest. En erwas
nog iemand die niet sliep.
Dat wasLinelda, eenklein
meisje, dat in het hospital
lag. Zekon niet slapen, hoe
ze crook haar best voor
deed. Ze draaide en wolde
in haar bed, maar kreeg
het er alleen maar warm
van. Ze moest er echt een
beetje van huilen.

"Ai", zei Linelda verle-
gen, "Het komt allemaal,
omdat ik niet kan slapen.
En als ik niet slaap, word
ik niet gauw beter. Maar
het is zo warm, het lukt

niet". "Jaja", knikte ka-
bouter Brr, "Ik begrijp het
best. Maar ik weet er wel
wat op, hoor. Ik zal je een
verhaaltje vertellen". En
even later lagLinelda met
grote ogen te luisteren
naar kabouter Brr, die
haar vertelde over Poetsje
en Pinkie en al zijn vrien-
den in demondi. Over Moe-
ne Muis en Ezeltje Hari-
semper, die altijd lachte.
Over Opa Konijn met zijn
oudestijve pootjes en Zeur-

Maar wie stond er, toen
's nachts iedereen sliep,
plotseling weer op het bed
van Linelda? Ja,kabouter
Brr. "Laat alle mensen
maar denken, dat ik niet

Totdat... haar oogjes
langzaam dicht vielen en
ze sliepals eenroosje. Toen
maakte kabouter Brr, dat
hij wegkwam, want stel je
voor, dat de nachtzuster
kwam ofde andere kinde-
ren op dezaal wakker wer-
den! "Wel wel wel", zei de
dokter de volgende mor-
gen tegen Linelda, "Je
gaat vooruit". "Daar heeft
Kabouter Brr voor ge-
zorgd", zei Linelda trots.
"Wie?" vroeg de dokter
verbaasd. "Een klein ka-
boutertje", zei Linelda,
"Hij heeft vannacht net zo
lang verhaaltjes verteld,
totdat ik in slaap viel".
"Dat heb je natuurlijk
maar gedroomd",lachte de
dokter. De verpleegsters
schuddenook al hun hoofd.
"Dat kan niet", zeiden ze,
"Je bent natuurlijk van-
zelf in slaap gevallen".
Zelfs de kinderen, die sa-
men methaar op dezaal la-
gen, lachtenLinelda uit en
zeiden datkaboutertjes al-
leen maar in boeken be-
stonden. Linelda werd er
gewoon weer een beetje
verdrietig van.

piet deSchildpad, diealtijd
zeurde.

Wistje dat

1. Bewoners van een land
2. Voorbij
3. Bouwspel
4. Nietrecht

IndianendorpNero
HEB JE er wel eens over gedacht, met je vrienden eé
Indianendorp te maken? Als je jeals Indiaan kunt vef
kleden met wat lippenstift op jewangen en een paar v^
ren in een band om je hoofd, lijkt het natuurlijk no!
echter. Daarna zet je je tent op. Heb je die niet? Gee'
bezwaar. Moederheeftvast nogweleen oud laken ofgo*
dijn.Die hang jeover een gekanteldestretcher ofdewa*
lijn. Verzwaar de onderkant wel met een flinke stee*
zodat hij niet telkens opwaait.
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maakte postzegel erop.
Keurig Aivey!

Zij ontvangt een waarde-
bon van ’.15,- van Augus-
tinus Boekhandel.
Oplossing vorige keer:

HORIZONTAAL: 2 arm;
5. boter; 6. onder; 7. kip; 9.
rups; 11.krul; 13. pistool;
14. Noor; 16. neus; 18. oss;
20. raden; 21. akker; 22.
stop.

VERTIKAAL: 1. stop; 2.
ark; 3. mop; 4. ader; 8. in-
ktvis; 9. regen; 10. stier;
11.kroon; 12.laars; 15. ou-
de; 17. elke; 18. ons; 19.
sap.

ZIE VOOR oplossing en de
winnaar de «Papilon» over
twee weken. Stuur je op-
lossing vóór 25 oktober
1986 naar de Amigoe
(Scherpenheuvel z/n of
P.0.80x 577; Aruba - Nas-
saustraat 100;Bonaire - de
heerLinkels,P.0.80x 122,
Bonaire) en zet op de enve-
loppe: KINDERPUZZEL.
Winnaar van de week is:

AiveyMathilda
Botocudosweg 9

Curacao
die niet alleen de oplos-
sing goedhadmaar deze
ook opstuurde in een
zelfgemaakte envelop,
rood, geel en groen ge-
kleurd, met een zelfge-

Woordenspel

HET ISLEUK en jeleerter veel van. Daarom gaanwe
weer eens een kwis maken. Hier zijn de eerste tien vra-
gen en jullie mogen zelf de rest verzinnen. Kijk de
aardrijkskunde- en geschiedenisboekmaar eens in. Dan
kom je al een heel eind.

1. Hoe heet het feest, dat zes weken voor Pasen wordt
gevierd?

2. Hoe heet de woontent van de Indianen?
3. Wat is een ukelele?
4. Hoe heet een ondergrondse treinverbinding?
5. Wat is de grootste woestijn?
6. Hoe heet de New Yorkse Negerwijk?
7. Wat is hetkostbaarste, goud, zilver ofplatina?
8. Wat betekent eenrond rood verkeersbord met in het

midden een horizontale witte streep?
9. Uit welk landkomt dekimono?

10. Wat is een albino?

IN HET WOORD hieronder zitten 15 woorden. Zoek ze
maar eens op enkijk voor de oplossing onderaan de pa-
gina.

BLOEMBLADZIJDELENIGEZEURPIETLUT-
TELRAAM

De goede antwoorden vind jeonder aan de bladzijde

Nero zelf zei, dat de
Christenen het hadden ge-
daan. De Christenen van
die tijd hadden al een
slechte naam, omdat ze de
heidense afgoden niet wil-
den aanbidden. En ook,
omdat ze de slavernij, die
toen als heel gewoon werd
beschouwd, niet wildener-
kennen. Voor hen waren
alle mensen gelijk. Nero
begon een vervolging on-
der de Christenen. En tal-
loze onschuldige mensen
stierven zo onder de
wreedste martelingen tot
vermaakvan het volk. Jul-
lie zien het: Nero wordt
echt niet voor niets een
wredekeizer genoemd.

DIEGENEN VAN jul-
lie, die de puzzels van de
week maken, weten het
wel: Wrede Romeinse kei-
zer, dat is Nero. Inhet jaar
64 werdRome bijna geheel
door brand verwoest. Het
gerucht ging, dat keizer
Nero zelf de brand had
aangestoken om Rome
mooier te kunnen herbou-
wen en vooral om een heel
mooipaleis voor zichzelf te
kunnen bouwen.

-door Nel Basilio-
Douane: "U moet uw
paspoort verlengen".
Reiziger: "Waarom? Ik
vind dit formaat heel
handig".

Mopjes
[/Til KI) \<. ISOMOHI U l'>S(,

B



Nu krijgen wij kort geleden
l^dedeelingen vanpersonen, die
ln West-Indië vertoefden,
otntrent den boekhandel in die
Betoe-_n. Daaruit blijkt, dat
jftorvan een eigenlijken boek-
*andeleigenlijk nietmaggespro-
*?i worden, dateene enkelezaak
**ch wel belast met op aanvraag*oe^en bestellen, doch dat een
yekenvoorraad nergens te vin-
'kn is, dat niemand van boeken
°P dehoogte is en dat derhalvedeNederlandsche literatuur noch

et Nederlandsche we-
boek daar in vol-

mate wordenverspreid of

Op20 juni 1925verzond deNe-
■krlandsche Uitgeversbond de
*°lgendebrief— de geadresseer-
j«:Zijne Excellentie den Hoog
£<tel GestrengenHeerDr. N.J.L.
Bl-antjes, Gouverneurvan Cura-
■*o, Willemstad.Excellentie,vooral in den laatsten tijd heeft
°isBestuurzich beziggehouden
""et een onderzoek naar den toe-
s*and van den verkoop van het
"ederlandsche boek in over-

gewesten, waaronze taal
tte&proken wordt, meerbepaalde-
'o'fe in Oost-Indië en Zuid-
Afiika.

Hetdoordeuitbreidingderpe-
troleum industrie alhier steeds

wezig is.Slechts defirma's A.Be-
thencourt e hijos en N.J. Evertsz
alhier dryven eenigen handel in
Spaansche en Engelsche boeken.

Reeds langen tyd heeft zich by
my deovertuiginggevestigd, dat
deze toestand dringend verbete-
ring behoeft. Waar ik daarnevens
niet denindruk heb, dateen wer-
kelyk vakman, goedop de hoogte
van denbinnenlandschen enbui-
tenlandschen boekhandel, die
zich hier als boekhandelaar ves-
tigt, niet een behoorlyk bestaan
zal kunnen vinden, vertrouw ik,
datUwbonderinzalslagenomin
diebehoefte te voorzien.

Er tbestaan hier meerdere lees-
gezelschappen, die hunne tyd-
schriften enz. moeten betrekken
doormiddel derfirma DeBussy
te Amsterdam. De openbare lees-
zaal, de wetenschappelykeporte-
feuille van de officieren van het
garnizoen, de garnizoensbiblio-
theek, het gouvernement (o.a.
voor schoolboeken) en de uitge-
breideleestafelen bibliotheek der
Sociëteit "De Gezelligheid" zou-
den voorts alsvermoedelyk vaste
afnemers kunnen worden be-
schouwd.

Zo succesvol is de onderne-
ming ter 'handhaving' en
'doordringing' van het Neder-
landse culturele erfgoed door
StoitDyck allesbij elkaar geno-
men, niet geweest. Alsexponent
van eenveel bredere,enveel suc-
cesvollere —hoewel zekernietin
absolute zin — verneder-
landsing'van deAntilliaansesa-
menleving heeft Stoit Dyck en
'zijn' eerste Nederlandse boek-
handelechterzeker eenbijdrage
geleverd.

lakensuitdeelde.TussenColaen
Stoit Dyck ontstond een zeker
vertrouwen. De kennismaking
zette zich in Nederland voort
toen Cola Stoit inGroningen ont-
moette, waarhijna zijnCuragao-
se jaren wederom een boekhan-
del leidde, die, zo vertelde Cola
me veel later, nogal in de be-
langstelling stond omdat zich
daar in de buurt iemand hadop-
gehangen.' (p. 83).

"28 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL iris. No. i\

ADVERTENTIEN.
■— .-__.-

Welke Uilg. Drukker wenscht zich met bekwaam en GEVRAAGD tegen 1 Nov.
|oed geïntroduceerd acquisiteur met prima refcrentiün (56 a.s. een IW"
Jr. oud) voor in Holland nog niet bestaand maand Tijd- Ir|W p MFIMSCHthrift naar buitenl. Systemen (3-4 kleurdruk) te vereenigen. JUfNUltlCnoVjll
Succes niet van seizocus afhankelijk. Zoo mogelijk bekend met

Br. Motto Kronijcke, -Bur. v. d. Blad. 1651 ouden boekhandel en auctie-. , . wezen, niet ouder dan ongc-

BOEKHANDEL IN CURACAO \ZX^Zl'^.Men zoekt een algemeen ontwikkeldpersoon, geneigd zich QUARIAATu's-uiavemia ;e.
"Is Boekhandelaar te vestigen te Willemstad (Curacao). MtPPDni 1 \A7Grondige bekendheid met den Nederlandsehen, lietst ook JUrrKwUW"let den buitenlandschen boekhandel, gemakkelijk spreken vele jaren i. J. Bo
v>n vreemde talen, in de eerste plaats Engelsen er.Spaansch, werkz. gf.'.v. zijr.de, :eer -y^y\
''«tit van voldoende bedrijfsmiddelen lij» hoofdvereischtcn. met verschillend pub!, kun-

Medewerking en steun van invloedrijke zyden zijn ge- nende omgaan, zoekt direct
plaatsing. Primageluigsclir.

Brieven met uitvoerige mededeelingen worden Ingewacht Brieven onder hel Nr. dezer<«n het Secretariaat van den Ned. Uitgeversbond, Kncuter. Advertentie aan het Bureau

***** 3, te 's-Gravenhage. van oil B|od. (654

in een Kantoorboekhandel
annex papierhandel In een
der hoofdplaatsen van N.-
Brabant is voor direct plaat-
sing voor een R.K. aanko-
mende bediende (extern),
eenlge vakkennis vereischte
en genegen particuliere ellen-
'en te bezoeken. O. g. v.

Br. met voll. inlichtingen,
°Pgave van leeftijd en ver-
engd salaris onder het Nr.
""ezer Advert aan het Bur.
v»n dil Blad. 1636

Voor de advertentie-bczor-
ting vaneen belangrijk nieuw
Weekblad wordt gezocht een
Prima
Reiziger
''Ken hoogen provisie, In
***nmcrklng komen slechts
■folllcltantcn die bewijzen
'innen overleggen van vol-
*>ende verkoopkracht

" Brieven onder hetNr. dezer
Advertentie aan het Bureauv«h dit Blad. 1648

lAlte und Neue .Welt
Rijk Geïllustreerde Wereldrevue
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HENRYK SIENKIEWICZ
destijds zijn werk publiceerde.
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Verschijnt tweemaal per maand.
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Prospect! in Nederlandsche en Duitsche
taal in elk kwantum. Procfno's in beperkt

I kwantum gratis beschikbaar. 1627

nET NEDERLANDSCHEBOEKIIUIS, TILBURG

Aart G. Broek september '86
De betreffende brieven van de
toenmalige gouverneur en de
Nederlandsche Uitgeversbond
zijn in te zien bij het Centraal
HistorischArchief, Gedeponeer-
de stukken 1925, nrs. 3245,
3248. Met dankaan Mevr. Mag-
dalyne Francisco-Granviel
(C.H.A.) en Mevr. E.M. v.d.
Horst.

'In de kleine kring van jonge
Curagaose mensenwaarin ik me
toen bewoog werd weinig ofniet
gelezen.Zijnboekje (d.i. Debrots
Mijnzuster denegerin)hadop
Curagao nauwelijks belangstel-
ling gewekt, behalve bij Stoit
Dyck, die in de Hollandse boek-
handelvan 'Djombi'Mensing de

Gezelligheid haar bibliotheek.
De boekenuit de 'verreweg beste
bibliotheekvan het eiland' wer-
denoverigensvrijwel NIETgele-
zen. In oktober en november
1939organiseerdenVan deWal-
le, Da Costa Gomez, Lucila En-
gels- Boskaljon, Chris Engels,
Jorissen en Frits v.d. Molen een
tentoonstellingvan ruim 80boe-
kenuit hetbezitvan debestaan-
de bibliotheek met als doel de
promotie van het lezen door clu-
bleden! Een aktiviteit die aan-
sluit bij de opmerkingen van
StoitDyck inhetreisverslagvan
Sleeswijk. De (al dan niet 'intel-
lectuele') elite leest in de jaren
dertigvrijwel niet. Geen Neder-
lands, Spaans, Engels, en al he-
lemaal geenPapiamentu (in de-
ze is de 'verdeling' waarover
Hartog spreekt eerst 'be-
langwekkend!). VolgensVan de
Walle inzijn 'Beneden deWind
(Herinneringen aan Cura-
cao),was StoitDyck ook een van
deweinigendiehet werkvan De-
brotkende.

grooter wordend aantal intellec-
tueelen garandeert eene toene-
mendevraag naarboeken en tyd-
schriften. Uitzending van een
goed geschoold energiek boek-
handelaar, die by voorkeur niet
alleen van de Engelsche taal
maar vooral ook van het
Spaansch op ale hoogte is, zoude
doormy metvreugde wordenbeg-
roet. Van mynepersoonlyke voor-
spraak en steun kan hy by voor-
baat verzekerd zyn.
B.
De correspondentie tussen de
Nederlandsche Uitgeversbond
en de gouverneur werd vervolgd
met nogeenverzoek van dekant
van de Uitgeversbond. De vol-

Die persoon kwam in de ge-
daantevan de heer J.W.F. Sluy-
ter, eigenaar van de Algemene
Import-boekhandel van die
naam met uitgebreide ervarin-
gen op dit terrein, opgedaan in
'de Oost. Aan devestigingenvan
zijnbedrijfin Soerabaja,Malang
enAmsterdam zou dievanCura-
gao worden toegevoegd. VoorSluyter daartoe besloot bracht
hijeersteen bezoek aan deze Ne-
derlandsekolonie waar, volgens
de gouverneur "van een eigenly-
ke boekhandel niet mag worden
gesproken" en waar "nergens
een behoorlyke boekenvoorraad
aanwezig is". In december 1925
vertrok Sluyter naar Curagao
om terplaatse zijn lichtop te ste-
ken. Zijn bezoek zal de doorslag
hebben gegeven een filiaal van
zijn onderneming op ons eiland
te vestigen, al dan niet (eve-
neens) met debedoeling detaak-
omschrijving van de Neder-
landsche Uitgeversbond te ver-

De Nederlandse Uitge-
versbond plaatste vervolgens
een advertentie in het
Nieuwsbladvoor den Boek-
handel om aldus in kontakt tekomen met "een algemeen ont-
wikkeld persoon, geneigd zich
alsBoekhandelaar te vestigen te
Willemstad" (zie afbeelding van
betreffende advertentie elders
op dezepagina).

Wanneerwijzoo niet teveel van
Uwe bereidwilligheid vorderen,
zouden wij te gelegener tijd Uw
antwoord daarop gaarne verne-
men. Wij geven Uwe excellentie
bij voorbaat de verzekering van
onzegrooteerkentelijkheid.
Met verschuldigde hoogachting,
tekenden vervolgens de voorzit-
ter en de secretaris. Op 26 sep-
tember lietZijneExcellentie we-
ten"dat myhier geenpersoonbe-
kend is die, aan de te stellen
eischen beantwoordenden, in
staat is opCuragaoeen boekhan-
del te openen"

Voor de uitvoerigebeantwoor-
ding van onze brief van 20 Juni
betuigen wij UweExcellentieon-
zen weigemeenden dank. De
daarin vervatte wenken geven
ons reeds dadelijk een weg aan,
welken wij moeten inslaan om te
trachten den bestaanden toe-
stand te verbeteren. Wij zullen
danook onzertijds onverwijldee-
nen advertentie plaatsen in vak-
enanderebladen, omtepogeneen
als door Ubedoelden, geschikten
persoon te vinden.

Intusschen zoude het wellicht
mogelijk zijn, dat Uwe Ex-
cellentie ter plaatse een persoon
bekend was, die, van de toestan-
denin deWest opdehoogteen ver-
der beantwoordend aan de door
Ugesteldeeischen, in staat ware
op Curacao een boekhandel te
openen. Wanneer Uwe Ex-
cellentie ons zoodanigen persoon
vermochtaan te wijzen, danzou-
den wij onzerzijds op alle moge-
lijkemanierenwillentrachtente-
gemoet te komen om de op-
richting van een goeden boek-
handel te verwezenlijken. Op de-
ze wijzetochzouden dekosten van
inrichting belangrijk ver-
minderen.

Metgroote belangstelling heb-
benwijkennis genomenvan Uwe
missive van 25 juli jl.,no 1623,
uit den inhoud waarvan wij
mochten lezen, dat ons inzicht
omtrent den toestand van den
boekhandel op Curacao inder-
daad met de werkelijkheid over-
eenkomt.

gende brief dateert van 21 au-
gustus 1925.
Excellentie,

Vs bekendgemaakt.
\)PVertuigd als wij zijn, Adat de
i Spreiding van het Ne der-

ndsche boek in de overzeeschepesten vanonsRijk behoort tot
l* van de belangrijkste
Wpmiddelen tot bevestigingnonzen vaderlandschen stam,

cJ,enen wij ons tot Uwe Ex-
mogen wendenmethet

topjfo6^ ons we^ te willé*l doen in-
tollten omtrent den werkelijken
0 staid in deze. Wij zouden het
rf hoogen prijs stellen, indien

e Excellentieonszoude willen
berichten ofde toestand in-

jj^daad is, zooals wij ons dien
stellen en watU zoude mee-

in'r\^atWV moeten doen om dan
" 'tien toestand verbetering te

«o t
r we mededeelingen ver-

v eken wij Uwe Excellentie bij
orbaat onzen dank te willengaarden.rjret verschuldigde hoog-

d_ ,r}€ns hetBestuurvan den'Ne-
Ja y^dsche Uitgeversbond',
knf aden^, voorzitter, JE.Be-

tante, secretaris.
Het 6 toenmalif?e gouverneur
2^ .ergeengrasover groeien.Op
U_a hij de Neder-
v «dsche Uitgeversbond als
0/:
1II'*enhetschryven, dd.20Juni
"Ar 5 van het van deng^rlandsche Uitgeversbond"
tie e_hBd*Amsterdam,

te schrijven

$*heer JE.Belinfante,
l_J^etaris van den "Neder-te?r?he Uitgeversbond",Kneu-

» yk 3, 's Gravenhage:
Vn?£nfw°ord op Uw schrijven«eet f, Uni1925> mj-; 707> hebikUteberichten, dater inder-j^w van een eigenlyken boek-
den opCuracaonietMag wor-
beh^SProken en datnergenseenl°orlykeboekenvoorraad aan-

Toch moet deverkoop van het
'Nederlandsche' boek nog wel te
wensenhebbenovergelaten eind
jaren'20, beginjaren '30, te oor-
delen naar het niet tot standko-
men van het 'leesgezelschap' en
het (fragment uit het) volgende
reisverslag van Prof. Dr. J.G.
Sleeswijk, die onder andere met
Stoit Dyck sprak.

Te oordelen naar de adverten-
ties van de boekhandel in de
Amigoe stond het een en ander
Stoit Dyck van meet afaan voor
ogen, al werd dit ruim
geïnterpreteerd (zo verkocht hij
ook 'kastpapier' en 'boterhampa-
pier). Stoit Dyck heeft de op-
richting van een 'leesgezelschap
voor ogen gehad. Uit de adver-
tentie van 23 oktober 1926: 'Het
ligt in ons voornemen bij vol-
doende deelname een leesge-
zelschap op terichten, waarin 42
tijdschriften circuleren, terwijl
de abonné's voorts nog elke 14
dageneen roman ter lezing ont-
vangen. Zo ver ik heb kunnen
nagaan is er geen sprake ge-
weest van 'voldoende deelname',
en werd het 'leesgezelschap' dan
ook niet opgericht. Wel zette
Stoit Dyck enige stappen op het
uitgeverspad, onder de naam
van Sluyter verschenen onder
andere'Album van hetEiland
Curasao, inhoudende 48 fo-
to's, het door OP. Amelunxen
geschreven 'De cactusflora
van Curacao', en het reis-
verslag van Carel J. Brensa,
'West-Indië;beschouwingen van
een toerist', waarinbetrekkelijk
veel aandachtvoorCuragao is te
vinden.

wezenlijken, n.l. 'de versprei-
ding van het Nederlandsche
boek in de overzeesche gewesten
van ons Rijk (ter) bevestiging
van onze vaderlandsche stam'
(zie hierboven). Als filiaalhou-
der werd Jan Lucas Stoit Dyck
(geb. Groningen, 26 februari
1891, overleden 9 augustus
1966) aangetrokken, die in Me-
dan soortgelijk werk had ver-
richt. Stoit Dyck arriveerdein de
eerste helftvan 1926op Curacao,
waarinjulivan dat jaarde'Alge-
mene Importboekhandel J.W.F.
Sluyter' werd geopend. Den
eersten Nederlandschen boek-
handel was een feit, en Stoit
Dyck maakte vanaf 31 juli vrij-
wel wekelijks melding van dit
feit door middel van adverten-
ties (waarvaner een hierbij is af-
gebeeld).De boekhandel ressor-
teerdevanaf 31 oktober 1927on-
der het 'Naamloze Ven-
nootschap Algemene Im-
portboekhandel J.W.F. Sluyter,
teAmsterdam, waarvan denota-
riële akte bewaard is gebleven
(in de bibliotheek van 'De Vere-
niging', Universiteits Biblio-
theek van deU.v.A.). In deze ak-
te onder meer het volgende arti-
kel waarin het doel van de ven-
nootschap wordt omschreven:
"De vennootschap heeft ten doel
(....) in het algemeen den inkoop
en verkoop van boeken, tijd-
schriften, gravures, schilderij-
en, kantoor- en schoolnodigdhe-
den en alle soortgelijke artike-
len, welke het onderwerp van
een boek-, kantoor- en schoolbe-
nodigdheden- en kunsthandel
kunnen uitmaken, het ex-
ploiteren van leesgezelschap-
pen, het uitgeven van boekwer-
ken, (...)"

'De verkoop van Neder-landsche boeken staat nogbene-den dien van Engelsche. Lang-
zaam aan echter wint het
eerstgenoemde veld,en welvoor-

Mien,

I Waarom toch altijd :vrijdag zon rolmops ;
op je hoofd. Ik vind je ;;
zonderkrullen leuker! ;;
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■d <}

',' Suffie,
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: Dennis
I've changed for you and
you have changed for me,but I'll accept you
"as is, where is" any day.
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Tante Annie.

Wayne,: Welkom thuis van de gezellige week inVenezuela, datwordtweeraanpakken.
En Edith mist weer haar rustige uurtjes,maarhet iswel gezellig metzo'nrobbe-
doesen in huis. „ .

Sterkte.

Een grootdeel van dezebedra-
gen, zo niet alles, zal behalve de
sociëteit, vooral Importboek-
handel J.W.F. Sluyter ten goede
zijngekomen.Onder invloedvan
de economische crisis die begin
jaren dertig ook Curagao be-
reikt, komt hieraan een eind.
Mogelijkbewerkstelligde ditook
deovername van de boekhandel
door Mensing & Co 'uit de han-
den' van Sluyter. Hoe het ookzij,
mede, dan wel vooral door toe-
doenvan StoitDyck verkreegDe

('Stoit Dyck) werd lid van De
Gezelligheid en het lag voor de
hand, dat hij weldra benoemd
werd in de bibliotheek-
commissie. Hij wist gedaan te
krijgen, dat de boekenpot werd
verhoogd tot ’.900,--, waarvoor
hij — goedeoude tijd — kon*ko-
pen: 400 Nederlandse, 200
Spaanse, 150 Engelse en 150
Franse en Duitse boeken, een
verdeling dietevensbelangwek-
kend isvoor detaalsituatie in de
jarentwintig van deze eeuw. In
1929 stond de bibliotheek voor
’.2467,22 op de balans, voor die
tijdeen grootbedrag.Deboekerij
van De Gezelligheid was verre-
weg de bestevan het eiland.' (p.
72)

De oudere Curagaoenaar leest
weinig in onze taal. Dit komt,
omdat hij nietvoldoende op de
hoogte isvan demoederlandsche
literatuur. De taal en de belan-
gen van Nederland in het alge-
meen zijn vroeger in dit ge-
biedsdeel al te zwaar verwaar-
loosd.Er is echterthansreden de
toekomst hoopvol tegemoet te
zien, ook wat de verhouding
tusschenNederlandersen Cura-
caoenaars betreft. Ook hierheeft
het boek een taak. Misverstan-
den tusschen de beide bevol-
kingsgroepen spruiten meestal
voort uit onvoldoendekennis
van elkanders zeden en gewoon-
ten. Deze leemte, kan, ten
minste bij de inheemschen, door
de lezing van Nederlandsche
boeken voor een zeer groot deel
worden aangevuld.' (in de Te-
legraaf, 20 mei 1930.

Dit staaltjevan wat heden ten
dage'cultuurimperialisme' heet— en in de woorden van Slees-
wijk, 'den strijd, dien de Neder-
landschetaal,en dusook onze be-
schaving,voor hare handhaving
en doordringing daarginds te
voeren heeft' — wordt door de
Nederlandse Importboekhande-
laar Sluyter in februari 1934
overgedragenaan defirma Men-
sing& Coen krijgt denaam'Hol-
landsche Boekhandel. Stoit
Dyckblijft echternogenigejaren
op het eiland, dan in dienst bij
Mensing & Co. Eind 1938 ver-
laat hijoverigenswel het eiland,
niet geheel vrijwillig vanwege
zijn 'chronischalcoholisme.

Stoit Dyck kon niet alleen te-
rugkijken op 'de vestiging van
den eersten Nederlandschen
boekhandel op Curagao', maar
ook op het tot standbrengen van
een van de grootste toenmalige
bibliotheken op het eiland,
namelijk die van de herensocië-
teit 'de Gezelligheid. Hierover
Hartog in zijn gelegen-
heidsboekje 'Honderd Jaar ge-
zelligheid in De Gezelligheid
(1871 -1971).

Er bestaatbij het publiek, eve-
nals in Oost-Indië, een besliste
voorkeur voor lichtere lectuur:
niet te zware romans, reisbe-
schrijvingen en detective-
verhalen. Daarnaast worden po-
pulair-wetenschappelijke boek-
jes, vooral medische, vrij gretig
gekocht. De aanwezigheid der
C.P.I.M. (het oliebedrijf) op Cu-
rasao is een der overwegingen
geweestbij deoprichtingvan den
boekhandel der firma Sluyter.
De heer Stoit Dyck heeft den in-
druk, dat het intellectuele deel
van de employees der C.P.I.M.
minder boeken koopt dan de ar-
beiders (gunstige uitzonderin-
gen daargelaten). Is dit
misschien omdat de salarissen
voor het dure Curagao nog niet
hoog genoegzijnen men daarom
boeken als luxe beschouwt?
Maar de arbeiders dan? Gelijk
reeds vermeld, worden En-
gelsche boeken veel gevraagd;
Spaansche minder dan men in
deze omgeving zou verwachten.
De heerStoitDyck is over 't alge-
meen metdengangvanzaken te-
vreden en hij ziet in de thans
opgroeiende jeugd den voor-
naamsten toekomstigen afne-
mer van het Nederlandsche
boek.

namelijkomdat de thans school-
gaande jeugd beter Neder-
landschleert dan vroeger en ook
omdat doordetoenemende vesti-
ging (van Nederlanders) onze
taal er veel meer gesproken
wordt. (...)

t\A9A ALGEMEEN
Een nieuw deel in de serie

Mythen en Legenden
van China.

Met twee en dertig gekl. ill. van Chin, teekenaars.
Prijs 2 deelen geb. a f 7.80.

Vroeger verschenen in deze serie o.a.
MYTHEN EN LEGENDEN VAN JAPAN tl 7.80.
MYTHEN EN LEGENDEN VAN DE SERVIËRS „ ?.80.
NOORSCHE MYTHEN „ 7.80.
NEDERL. SAGEN EN LEGENDEN 2 deelen ;i " „ 7.80.
VOLKSVERHALEN UIT OOST-INDLE ,7.80.
MYTHEN EN LEGENDEN UIT DE MIDDELEEUWEN , 7.80,

j Boekhandel SüUYTER.

’DevestigingvandeneerstenNederlandschenboekhandelopCuraçao’
Vergeten momenten uit het
Antilliaanse literaire bedrijf

is op cuerkdagen geopend van
8-12 ; 2.30---5 ; en Van 7-9 uur.

Boekhandel Sluyter

Een van de vele advertenties die
Boekhandel Sluyter tussen juli

en december 1926 plaatste in de
Amigoe diCuraqao.

C \ 11 i<i)\(, is ok lomn ivm, I



Ontnuchterende nieuwe gegevens duiken op

Was Arnhem een brug te ver

of een ”blessing in disguise”?

De lezer heeft het al duizend
maal horen vertellen, maar...
pas op. September 1944

Montgomerywil inéénklap de
oorlog beëindigen met een stoot
naar Berlijn. Daartoe smeedt hij
persoonlijk het plan om met een
heel luchtlandingsleger over de
kanalen enrivieren van ons land
te komen. Aan de Bevelhebber
Nederlandse Strijdkrachten,
prins Bernhard, pas met zijn
kleine staf in België aangeko-
men, A'ordt daarover vrijwel
niets gezegd. Airborne—gene-
raal Browninguit zijntwijfels te-
gen 'Monty': 'But Sir, we might
be going a bridge too far.' En ja
hoor: de Duitsers reageren snel
en efficiënt,want zij maken me-
teen alhet complete pi an voor de
operatie buit. Moeizaam vecht
zich het Britse grondleger Van
generaal Dempsey van de Bel-
gisch—Nederlandse grens
noordwaarts: tot in de Betuwe.
Dan zijn de Britse para's bij de
Arnhemse verkeersbrug al ver-
nietigd; hun restant, onder divi-
sie—commandant Urquhart, is
doordevijandingeklemdbij Oos-
terbeek. Generaal Horrocks,
commandant van het XXXste
Korps (de spits van Dempsey's
strijdmacht)wil tothetlaatst toe
nogeen bruggehoofd over deRijn
houden, en zijn troepen laten
oversteken naar de Airbornes.
Maar Horrocks wordt overstemd
door het besluit van Dempsey
(waarmee Browning instemt)
om deEngelsen over derivier te-
rug te halen.
In bijna iedere regel van dit
verhaal, lezer, zit een mythe.
Wij weten dat nu, door recent
verschenen boeken, die vooral
gebaseerd zijn op een nieuwe
duikin dearchieven; en dooront-
dekkingvan tot nog toe onopge-
merkte documenten. Dit alles

voor Monty. Niet dan wordt
MARKET-GARDEN geboren;
in feite was dital diemorgen be-
klonken. Eisenhower moest
toestemming geven en daarbij
ook absoluteprioriteit toezeggen
voor debevoorrading.Het eerste
kreeg Monty wel gedaan, het
tweede niet.

ZEVEN TELEGRAMMEN
Een nog onbekend gebleven

facet uit die dagen kunnen wij
vinden in eenpasditjaaruitpar-
ticuliere handen gekomenteleg-
ramarchief afkomstig van prins
Bernhards staf. Die zat toen in
een tentenkamp bij Diest waar
ookHorrockskorpsstafwas gele-
gerd. Tussen 8 en 10 september
blijkt eenzevental telegrammen
te zijn gewisseld tussen 's prin-

Dan vraagt De Graaf aan
880-Londenom dezusterinstel-
ling, Bureau Inlichtingen, te
willen inschakelen voor een op-
zienbarendplan. Deplaatselijke
illegaliteit zou de bruggen ten
noorden van Eindhoven, bij Son
en bij Best, moeten beschermen;
en daartoe moest Browning de
Nederlanders goed op de hoogte
houden: 'Komt er uitstel, dan
moeten ook wij uitstellen'. On-
der geen omstandigheid,
waarschuwt De Graaf, moeten
aan deillegaliteitordersuitgaan
tot bezetting van de bruggen
vóórdat de luchtlandingen zijn
gedaan. Ook over het uitbreken
van de spoorwegstaking ver-
zendthijeentelegram: en ook die
mag pas beginnen nadat CO-
METvan start is gegaan. Daags

Op de drempelvan zomeren herfststaantallozenjaarlijkseven stil
bijhun herinneringenaan deSlag omArnhem. Ondertussenzitten
de historici nietstil. Steeds komt er nieuw materiaalaan het licht:
memoires, biografieën, documenten. Zo dokenzeer onlangszeven
onthullende telegrammen op afkomstig van de stafvan prins
Bernhard. Ener is meer. Was 'Arnhem'een vergissing, 'eenbrug te
ver', een regelrechte ramp, of een 'blessing in disguise'? Op zoek
naar de waarheid van september '44.

Zo moest deprins aceoord
gaan met de tekst van het com-
muniqué dat COMET zou bege-
leidenin de'Voiceofthe SHAEF,
generaal Eisenhowers spreek-
buis. 880-Londen seint naar
Diest dat het voortdurend con-
tact zal onderhouden met Brow-
ning.

daarop antwoordt 880-Londen
hiermee aceoordte gaan.

Maar op 10september noteer-
de de prins in zijn agenda dat de
Airborne-operaties waren afge-
last—enna diedatumtreffen we
geen enkel telegram meer aan
over de plannen. Waarom eerst
wel, daarna géén betrokkenheid
meer?

Het antwoord is simpel. Wij
zagen al dat Montys planning
voor COMET alleen voorzag in
landingen bijArnhem en bij Nij-

sen adjudant De Graafen diens
eigen basis in Londen, Bureau
Bijzondere Opdrachten (BBO),
dat hetverzet steunde en bewa-
pende.

De bronvoor Browningswoor-
den is het in 1958 verschenen
boek Arnhem van generaal Ur-
quhart. Desgevraagd schreef
Ürquhart mij dat hij zelf nooit
voor, tijdensofna de slag van die
woorden had vernomen. Pas 14
jaar na dato toen hij zijn boek
schreef, kreeg hij ze als herinne-
ring uit Brownings mond te ho-
ren. Moet 'a bridge too far' nu
wordenbijgezet in het columba-
rium van quasi historische ge-
zegden?

Terug naar 10 september
1944. Monty en Dempsey zijn
uitgepraatwanneer Eisenhower
per vliegtuig in Brussel komt

megen. In Brabant, de marsrou-
tenaar dietwee bruggenvoor het
Britse grondleger, was geenAir-
borne-landingvoorzien.Daarom
kon in Brabant onze illegaliteit
de helpende handbieden. Maar
op 10 september werd MAR-
KET-GARDEN geboren met
toch ook luchtlandingen in Bra-
bant: een Amerikaanse Airbor-
ne-divisiemoest debruggenvan
Son, Best en Veghel nemen. On-
ze hulpwerdblijkbaar nietmeer
nodiggeoordeeld....

OVEROPTIMISME
We moetener niet aan denken

wat zou zijn gebeurd indienCO-
MET in zijn oorspronkelijke
vorm was doorgegaan.Want ook
in dezo versterkteversie misluk-
te de opzet. Waarom? Ook daar-
aan zijn liters inkt gewijd. Ha-
milton houdtzijn antwoord een-
voudig: 'Arnhem mislukte niet
door de niet-onderkende aanwe-
zigheid van Duitse pantserdivi-
sies of door slechteradioverbin-
dingen, door slechte operatione-
leplanningofgebrekaan elanbij
de grondtroepen. Arnhemfaalde
omdathet— zoals hetAmerika-
nen vergingbij Akenen bij Metz— te laat was voor een éénpolige
stoot om door de steeds sterker
wordende Duitse tegenstand
heen tekomen.'

Te laat; maar niet in Monty's
ogen.Hij bracht, zo lezenwij, de
dagendathet tij bijArnhemen in
deBetuwe al gingkeren doorhet
beramen van nieuwe plannen.
Als het dan niet noordwaarts
over deRijn zou lukken, dan kon
hijhetooknogoostwaartsvanuit
Nijmegen proberen, richting
Kleef en Emmerik. Daarvoor
had hij toch al een mooie
springplank gecreëerd? Tot ie-
mand uitvond dat in deze
contreien het terrein wel erg on-
gunstigwas.

Hamilton geeftvan dat super-
optimisme een navrant beeld;
maar ook brengt hij naar voren
dat het verloop werd beïnvloed
doordat alle plannen al op de
eerste middag in Duitse hand
vielen. Hamilton vergist zich.
Ook dit is een legende.

Uit Duitse strafstukken, in
kopie bewaard op hetRijksinsti-
tuut Oorlogsdocumentatie,
blijkt dat slechts een dagorder
werd buit gemaakt, bestemd
voor de Amerikaanse Airborne-
divisie in Brabant. En wie de
moeite neemt om in het Lege-
rarchief in Washington daarvan
detekst te latennagaan,ziet dat
in die dagorder voor 17 septem-
ber bitter weinig staat dat de
Duitsers die middag niet al zelf
haddenkunnenzien.Behalve de
aanduiding van terreinen waar
op 18 september versterkingen
zouden worden neergelaten
(zonder tijdsbepaling!)kon de in-
houd aan de vijand weinig
nieuwsgeven. Later isdievondst
door deDuitsers zelfopgeblazen
en steeds mooiervoorgesteld.

VERRASSINGEN
Ten slotte is er ook mis-

verstand rondom het besluit tot
terugtrekking van de BritseAir-
bornes bij Oosterbeek. Voor zijn
voortreffelijke, in onze pers vrij-
wel onopgemerkt gebleven The
devil'sbirthday (1984) groef Ge-
offrey Powell, zelf Arnhemvete-
raan, verrassende documenten
op. Daaruit blijkt een heel ande-
re toedracht dan totnog toe aan-
genomen. Generaal Horrocks
nam het besluit tot evacuatie al
op zondagmorgen 24 september
in overleg met de commandant
van de Britse infanteriedivisie
diein deBetuwe tot dezuidoever
van deRijn was doorgedrongen.
Dat de Airbornes zoudenworden
teruggetrokken, stond al vast;
alleendetijdwaaropmoest de in-
fanterie-generaal nog regelen
met Urquhart.

Op een conferentie diemiddag
in het Brabantse hoofdkwartier
vanDempseyfiatteerde dezenog
een optie: of een laatste poging

om op grote sterkteover deRijll
tekomen, öf een evacuatie. Dat
tot dit laatste al was besloten
'schijnt te zijnvergeten of gene-
geerd',isPowellsdrogecommen-
taar. In feite kwam deze schrij-
ver in 1984 al tot een zelfde
conclusie als Hamilton. De Air-
borne elitetroepen hadden el-
dersbeterkunnen zijn gebruikt-

In dienazomer lietzich aan het
front al een nijpend gebrek voe-
len aan geoefende infanterie en
kader. Zonder hetbezit van een
bruikbare haven als Antwerpen
washet in ditstadiumvan deoor-
log niet gelukt om zich blijvend
te nestelen opDuitslands drem-
pel. ZuurnoteertHamilton: 'Met
diemislukkingkwam hette laat
komend besef dat,zonder de ha-
ven van Brest, de geallieerden]lAntwerpei t wel moesten vrij tdA'l
kenvoordat enigverderoffensiefwerd ingezet; dat het zelfs bete'
waregeweest indienArnhem he-
lemaal niet was ondernomen', j

Speciaal zuur voor de Nedeij
landers: dr zuiderlingendankefl
immers aan de onderneminfl
hun betrekkelijk snelle bevrijj
ding. Maar als Arnhem beperK
wasgelukt,danhaddit—wijzij>
het eens met L. de Jong — vool
West-Nee1"-land een rampw^B
kend groter dan de hongerwin-
ter. Het woongebiedvan 4 mil-
joen mensen zou dan zijn
geïnundeerd en gebombardeerd
als een tweede Walcheren
althans zijn geïsoleerdals cc»
Duitse vesting, zoals er ettelijke
in Franse havens en op de Ka-
naaleilanden nog tot het em»
van de oorlog in stand bleven^
Met als gevolgeen nogeerder in-
getreden, nog schrijnende'
schaarste aan al het nodige voof
diemensen.

Misschien is wat toen niet i*3
bereikt, afgewogen tegen wat
wel gelukte, uiteindelijk niets
meer en niets minder dan een
blessing in disguise. Een bittef
bezinksel in de beker van een
oorlog die het Nederlandse vos
tot de bodem heeft moete*
leegdrinken.

Dramatis Personae:
Eisenhower: opperbevelhebber
SHAEF;
Montgomery: commandant vafi*Brits-Canadese legergroep;
Dempsey: aanvoerder Brits 1
(grond)leger;
Horrocks: dienskorpscommafl'
dant;
Browning: Airborne'
korpscommandant;
Urquhart: diens divisiegene'
raat;
Voorts:prins Bernhard en diefl*
adjudant(tevens sous-chefBBÜI
De Graaf.

A. KORTHALS ALTÉ#
(overgenomen uit NRC'
Handelsblad).
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i "Net even iets beter" J

...Oosterbeek, overdracht van
Britse gewonden aan de Duit-
sers...

breng 1 uns weer wat dichter bij
de waarheid van september
1944.

De 'Afschuwelijke'
Vooreerst kwam deze zomer

het sluitstuk van Nigel Hamil-
tons biografieover Montgomery
(III: TheFieldmarshal). Een mo-
nument voor een afschuwelijk
onmogelijkpersonage, maar ook
rijk aan gedetailleerd inzicht
aan de hand van Monty's eigen
stukkendieHamilton, de doorde
familieleden aangetrokken bi-
ograaf, kon gebruiken.Een goe-
de honderdbladzijden gaan over
de Slag om Arnhem.

Wat blijkt? De keuze van de
Nederlandse rivieren als toe-
komstige springplanknaar in
eerste instantie het Ruhrgebied
was een oplossinguit nood. Op 3
september seinde Monty dat hij
Airbornetroepen wilde gebrui-
ken; op zijn hoofdkwartier had
hij hun landing gepland in de
richting van Wezel, dus meer

naamd COMET opgezet. Hij
dacht als een boy scout (schrijft
Hamilton) hetkarweiwel tekla-
ren met IV2 divisie. Dit feit nu is
voor Hamilton gerede grond tot
twijfel ofBrowning ooit aan
Monty zijn beroemd geworden
Cassandra- waarschuwing heeft
latenhoren. Toen niet—en stel-
lig niet toen op zondag 10 sep-
tember het intussen vanwege de
groeiendeDuitse tegenstand tel-
kens uitgestelde plan COMET
plaats maaktevoor een veel gro-
ter plan: MARKET- GARDEN.

Hoe kwam dat? Die zondag-
morgen overlegde Monty met
Dempsey. Dempsey was pessi-
mistisch over een stoot naar
Arnhem, wilde toch liever in
Duitsland over deRijn trachten
te komen, zoals oorspronkelijk
gepland, maar nog verder naar
het zuidoosten, bij Keulen. Dan
was hij zeker van Amerikaanse
steun direct aan zijn
rechterflank. Maar Monty hield
vast. Hij had devoorgaande dag
van het kabinet dringend ver-
zoek gekregen om West-
Nederland te isolerenvan het
oosten: de eerste V-2 raketten
waren op 8 september uit Den
Haag opLonden afgevuurdenzo
kon deDuitse toevoer worden af-
gesneden.

Montyzegde aan Dempseynog
eens twee luchtlandingsadvies
extra toe: één Amerikaanse bij
Nijmegen/Grave, één in Bra-
bant. In die nieuwe ontwikke-
ling, aldus Hamilton, kan het in
de lijn hebben gelegen om nog
twijfels te uiten. Bovendien, zo
vond Hamilton uit,kreeg Brow-
ning zijn instructies voor MAR-
KET-GARDEN niet van
Montgomery maar... van
Dempsey!

...Montgomery met generaal
Horrocks, commandant van het
XXXste korps, en prins

D

t\A9A AIGEMEEti

...Oosterbeek na destrijd...

...de brug bij Nijmegen na de slag...

GEEN BRUG
TE VER

oostelijk. MaarBrowning diedit
moestuitwerken,klaagde datde
luchtmachtnietgraagopereerde
in de buurtvan hetRuhrgebied:
daarwas te veel luchtafweer.

Toen 5 september
kwam Browning met een voor-
stelvoor landingenin de lijnNij-
megen Arnhem. Monty
ging aceoord en seinde naar de
Imperiale Staf: 'Op 7 september
vallen wij noordwaarts aan van-
af Leuven en Antwerpen; die
avond laten wij troepen neer op
de Rijnbruggen.' Let wel: op de
bruggen. Een overval met een
handvolBritse glidersop de ver-
keersbruggen van Arnhem en
Nijmegen, in de morgen gevolgd
doorderest van deBritse Airbor-
nedivisie en een Poolse brigade.

TE VER OF NIET TE VER
Zo hadBrowning zijnplan ge-

Bernhard, bevelhebber Neder-
landse Strijd krachten, septem-
ber 1944...

/Ml Kl)\(i ISOK I OKI U I'iM'



Massaal overtreden van regels door illegale clubs

1172 — "Eens heeft een
j^abkwaad gesproken en
°en heeft zijn grootmoe-
der hemmeteen kalbastak
plagen; daarom heeft hij
d»e gleufop derug".

!173 — Water met zeven
Centen erin heeft een bij-
ioödere kracht tegen vij-
fden en kwade in-
deden.

Reseta:

SORBET DIMILON
Mester di: DI BUNCHIROMER

1 kupdisuku Pa ±8 persona
1 kup diawa kayente

mas o menos 1 liber di milon,körta na blöki
djus di 1 lamunchi (2 kuchara)

1 telep di esensia di almeridra.

Moda diprepare:
1. Drei e suku den e awakayente te ora e dirti turtur;
2. Bati mitar di e stropi, mitar di e milon i mitar di e

lamunchi den blender;
saka e mus i bute un banda;

3. Bati e otro mitar die ingredientenan i brua nan dos
huntu. Pone e esensia di almendra aden;

4. Basha e mus den unformakupor karga 2kup, tap'é
i but'é den frizer pa mas o menos 4 a 5 ora, te ora e
kuminsa kuaha. Pone e bowl i e biternan di e "mix-
er" tambe denfrishidèr;

5. Ora e tempu di "pre"-friz pasa, ta bati e mus ku
"mixer" pa mas o menos dosminütteora e meskla ta
lihé;

6. Bash'é den vn forma, tap'é i lag'é fria bira duru den
frizer (mas o menos 6 ora).
Na ora disirbi e por basha poko Amarettoofkualke
otro likur ariba.

*169 — Droeg men een do-
de naar het kerkhof en
*ustte men onderweg uit,
dan werd naar die plaats

gegooid.

HORIZONTAAL: 1.wervelwind
van een kleine omvang; 7. drif-
tig-fel; 11. boomvrucht; 12. on-
derwijs; 14. vrouwelijk dier; 16.
kortstondige regen; 18. num-
mer; 20. nauwkeurig; 23. deel
van de voet; 25. bolgewas; 27.

roofvis; 28. lichaam; 30. tennis-
term; 32. toverheks; 33. nauw;
35. overtrek; 37. schaaldier; 39.
scheepsuitruster; 41. op dit mo-
ment; 42. vrij;44. droog;45. plak-
middel; 47. reeds; 49. por; 52.
flink-stevig; 54. bovenste ge-

VERTICAAL: 1. kleur; 2. per-
soonlijk voornaamwoord; 3.
bontsoort; 4. inhoudsmaat; 5. in
orde; 6. listig-uitgeslapen; 7. ver-
voersmaatschappij; 8. muziek-
noot; 9. electrisch geladen
deeltje; 10. betalingswijze; 13.
ovaal; 15. geest; 17. onderwe-
reld; 19. specerij; 21. deelvan een
fuik; 22. moment; 24. ontsteking
van de vingertop; 26. Europe-
aan; 29. heerlijk van smaak; 31.
hoeveelheid; 33. roem; 34. inge-
wand van haring; 36. metkunst
vervaardigd; 38. grote groep bo-
men; 39. bedorven; 40. tuinarti-
kel (hark); 43. bevel; 44. pluk ve-
zelige stof; 46. grap; 48. groente;
50. koning derelfen; 51. teelaar-
de; 53. sterkedrank;55.zaadkor-
rel; 57. mannetjesvis; 58. deel
van het oor; 61. deel van een
boom; 63. navigatiemiddel; 65.
jongdier;67.stand deredelen; 70
deel van het jaar; 72. los; 74.
maanstand; 75. oude lengte-
maat; 76. godsdienst; 77. cerium
(afk.); 78. voorzetsel.

deelte; 56. kloosteroverste; 57.
reepjesmuts; 59. gegraven diep-
te; 60. zich gezond voelend; 62.
jaargetijde; 64. muzieknoot; 66.
korting; 68. kleurling; 69. titel;
71. loflied; 73. wetering; 75. een
zekere; 77. plaats in Egypte; 79.
handelsgewicht (Ind.); 80. wat
men lekkervindt.

1165 — Als een klein kind
{tiet wilde slapen, gaf men
Jet wel wat kukui; het
Jronk de drank vanwege
«e zoetheid.

Kruiswoordpuzzel
ONTSG4NNINGt\A9A

*I'o—Op sommigeplanta-
geskreeg een arbeiderwat
J^elk mee, als hij een ziekelhuis had. Sociale voorzie-
ning.

117l_ Fridi kan de
Bcheldpartij niet winnen,
Kaat het huis in en komt
"aar buiten met een
Nachtspiegelenroert daar-
-1,1 met een stok.Dat helpt.

pAULBRENNEKER

1^74— "Op een dag ont-
I *kte ons dienstmeisje dat
f i* al jaren hadden, een
f'ang in huis, die opgerold
'ag te slapen; zerende wegen kwam nooitmeer terug.

M75 — "Een hond zonderharen voor je deur, is iets
j»oeds; die laatgeen enkele

geest passeren.

1?6 — Kom je onderweg
konijn of een slang te-

?ei>, dan staatjeeen onge-
'uk te wachten.

177— Op Sabaneta woon-
e een man die overal ge-
daagd werd, waar menen put ging graven. Hij

altijd de goedeplaatsan en kon nooit zeggen
Waarom.

DEN HAAG —Er gaapt een
kloof tussen deformeleregels
voor dekansspelen en derea-
liteit. Dat constateert deraad
voor de casinospelen (advie-
sorgaan voor Economische
Zaken en Justitie) in een re-
cente brief aan de ver-
antwoordelijke staatssecre-
tarissen van Economische
Zakenen Justitie.Aan deene
kant is er een legaal monopo-
lievankansspelen (zoals casi-
no's, lotto etc) in ren keurslijf
van regels, aan de andere
kant een massaalovertreden
van die regels door illegale
clubs. Daarbij komt dan ook
nog een "schemertoestand"
vanonduidelijkhedenop juri-
disch en belastingtechnisch
gebied. In de wereld van de
kansspelen komt men er
openlijk voor uit dat de zo
hoog geprezen kanalisatie
van de Nederlandse goklust
in hetcasinomislukt is.De be-
hoefte aan kansspelen lijkt
onderschat: terwijl hetbezoe-
kersaantal van delegale casi-
no'sterugliepbloeiden overal
illegale clubs op, met als
meest in het oog springende
De Golden Ten-clubs die nu
zelfs samen eenstichting heb-
ben opgericht.l'8—"Als jegoed geleefd. ebt enveel medelijdenge-

jondhebt met de even-j*jens, dan wijstGod jeeen
paats aan; hebje slechtge-

e'd, dan moet je blijven.werven en word jeduivel.» De kledingvoorschriften zijn
versoepeld: alweer een middel
om dedrempels te slechten.Een
das isniet meerverplicht. Heren

Boven: dat is het casino in het
oude deftige Kurhaus, bordeel-
rood meteen sausje sjieken mon-
dainheid.Met speeltafels waar
onberispelijk in het zwart-wit
gestokencroupiers het "rien-ne-
va-plus" van hetroulettespel la-
ten klinken in een sfeer van ge-
demptespanningzonderuiterlij-
ke opwinding. Van de duizend
man personeel die in de casino's
werkentelt Scheveningen er, in-
clusiefdenietbij het spel betrok-
kenen als Horeca- en bewake-
ningsmensen, driehonderd. Op-
vallend is dater ookvrouwelijke
croupiers zijn: verfoeid in het
buitenland volgens Claeys en
daarmee uniek in Europa.

De komst van de speelautoma-
ten is een van de manieren om
het casino wat beter te laten lo-
pen. Claeys, adjunctdirecteurin
Scheveningen: "Ik verwacht ook
een compleet anderepubliek dan
"boven".

De speelautomaat is daarmee
het jongstewapen van de legale
casino's in de strijd om de gok-
kende consument. Met ledeogen
zag men in 1985 het bezoeker-
saantal ten opzichtevan het jaar
daarvoor dalen met een kleine
tien procent. De hardste klap
viel in Scheveningen waar het
aantal terugliep met zon zeven-
tigduizend mensen. Dagelijks
bezoeken nu nog ongeveer vijf-
honderd mensen dit casino, met
uitschieters naar 2500, 3000 op
zaterdag.

terecht in de "Jack-potclub" van
het casino.

Ze heffen geen entreegeld, in-
tegendeel, ze biedenin openlijke
reclamecampagnes de mensen
zelfs gratisvervoer, consumpties
en koude buffetten aan om ze
binnen te lokken.

Aan het eind van de jaren ze-
ventigzijn de illegalespeelclubs
opgekomendie nu alseen luis in
de pels van de casino's zitten en
zich niet laten losschudden.Ter-
wijl de legale casino'shandicaps
van regels en voorwaarden heb-
ben, van entreegeld en registra-
tie van bezoekers tot de heffing
vankansspelbelasting (zon acht
tonpermaand in Scheveningen)
zijn er naar schatting van de
raad voor de casinospelen al
meer dan honderd illegaleclubs
met (wederom naar — voor-
zichtige — schatting van de
raad) een jaaropbrengst van
honderd miljoenvoor wie diere-
gels niet gelden.

De casino'smiktenin debegin-
dagenvooral opdetoeristen.Die
gedachte is inmiddels verlaten.
Volgens Claeys komt 75 tot 80
procent uit de omgeving. "Echte
spelers, dieelkedagverschijnen,
maar ookveelmensen dievoor de
gezelligheidkomen. Zo ziejehier
iedere middag een groepje oude
Haagse dametjes, stipt op tijd.
Omtespelen, maarook omwatte
kletsen en te drinken".

in truien en spencertjes — vlot,
maar beschaafd — bewegenzich
tussen de dames waar ook al
geen overdreven frivoliteit de
boventoon voert. "Men blijft net-
jes"constateert Claeys niet zon-
der tevredenheid. "Het valt me
op, ook bij jonge mensen. En T-
shirts — nee, diekomen er echt
niet in hier".

Winnen van een goede speler

Danmogen deautomaten geld
uitkeren: de gokker die tot nog
toe zijn speelwoede aan de auto-
maat gehonoreerd zag met een
aantalvrijespelen ennietzelden
met onder de toonbank uitbe-
taalde winst, kan dus door deze
wet binnenkort zijn spe-
lopbrengst legaal in klinkende
munt mee naar huis nemen. Al-
leen is het aantal plaatsen waar
de automaten staan veel sterker
aanvoorwaarden gebonden (Ho-
reca, legale casino's en speelau-
tomatenhallen) en ligt debeslis-
sing over plaatsing bij de ge-
meenteraad. Wie hogere inzet-
tenperkeer wil dan een kwartje
kan straks tot een rijksdaalder

De "Jackpot-club" is nu nog
het domeinvan alleenhetperso-
neel van de casino's. Met span-
ning wachten Scheveningen en
Rotterdam (waar 56 automaten
staan) op de inwerkingtreding
van dewijzigingvan dewet opde
kansspelen. Slechts een positief
advies van de raad van state is
voldoende om het wetsontwerp
tot wet te laten worden en het
machtige speelapparaat in wer-
king tezetten.

derd speelautomaten è raison
van minimaal twintig mille per
stuk.Wandelgangenvolfruitau-
tomaten, roulette- en kaartspe-
len, compleet methet "echte" ge-
luidvan speelkaarten die wor-
den geschud.Eenarmigebandie-
ten,metdevalse suggestie dat de
speler met de metalen arm kan
manipuleren, terwijl in werke-
lijkheidchips hetwerk doen.Ne-
gentig tot vijfennegentig pro-
centkans opeen uitkeringtegen
zestig procent elders, vertelt ad-
junct-directeurClaeys.

De catacombenvan het casino
in Scheveningen zijn alleen per
roltrap bereikbaar. In het sche-
merduister van de "Jackpot-
club" vormen de aan- en uitflit-
sendelampjesvan derouletteau-
tomaten een grillig patroon. De
stilte wordt alleen doorbroken
door het lokkende computerge-
tinkel van meer dan tweehon-

fj7?—HetkerkhofKanchi
'ni aan devoet van de Se-jj Pretu telt 3 nog vijf cy-
&der gavegraven ennog 6
( andere. In het meest, «idelijke ligt een pastoor

„ 8° — Donderdag is
10 .stig voor de handel,
j °tjes, trouwdag vaststel-
* en ookom teverhuizen.

jj °!—OpHabaaikonjebij..e 2Usters vooreen dubbel-
bJe een half blik karbied-
Kftp krijgen, datuitde lam-

eft kwam en als witkalk
Wepd gebruikt.

82— Op Harmonie, tege-nover de GroteBerg stond
Va*1 op hetpuntje

het rotsplateau; het is
\_ gebroken om de weg-er>n teverharden.

lte ?~~ Een ouderwetse
Vp en had rode muren,
«rs^rd met witte ballen

da
hklo cm; dit om de aan"

**cht af te leidenvan roet

Ijn,
k v j!~~ en goede sambar-
tj behoort een leren zool-
heKifn de binnenkant te
<ïe»wi tegen het bran-n«gevoel van rubber.

16. De3-gl e6_e5
17. d4xes Ld6xes
18. Lcl-d2 Lesxc3
19. Ld2xc3 TaB-eB+
Nu blijft dekoning van wit ookin het midden.
20. Kel-dl > b7-b6
Beter was20.Kd2en dan de torensruilen op dee-lijn.Dit probeerthij
later ook maar Zwart heeft een belangrijk tempo gewonnen.
21. Lc3xf6 Tfgxfß
22. Dgl-d4 Kd7-c8
Op 22.Dd4 heeftwitzijnhoop gevestigdmaar zwart speelt heelnauw-
keurig om hetkleine voordeel niet uit handente geven
23. Kdl-d2 Tf6-f4
24. Dd4-f2 Tf4-c4!
25. c2-c3 Dc7-f4+
Op2s.Dg3volgt2s....,De7enna2s.Taelof2s.Thelvolgtdevolgende
variant:
25 Df4+

1. 26.Kd1,Td4 + en wit verliest de Dame.
2. 26.Te3,Dd4 + en wit verliest de toren of deDame.

26. Kd2-c2 d5-d4
27. Df2-d2 Df4-fs+
28. Kc2-b3 Dfs-bs+
29. Kb3-c2 d4xc3
30. b2xc3 TeB-e5
En nu gaat wit helemaal defout in Na bijv: 31.Thbl oh 31.Tabl zou
wit hetlangerhebbenvolgehouden. Maarhij zou op denduurtoch wel
verliezen. Wat wit nu doet is zichzelf om zeep helpen.
31. a2-a4 Tc4xa4
32. Talxa4 Dbsxa4+
En witgafop.

l.Kb2,Tbs+ en Dal+ en wit verliestDame en toren.
2.Kcl,Dal + en wit verliest de toren.

G.R. VAN DER PLOEG

DEZE KEER EEN PARTIJ uit de clubcompetitie van S.V. Janwe.
Als je tegen een goede speler moet spelen zijn er twee belangrijke
dingen:
1. Speel als voorbereiding alle partijen van de tegenstander die je
maar kunt krijgen na en analiseerze goed.
2. Als jegaat spelen concentreer jegoeden zorger voor dat jejehoofd
alleen bij het schaken hebt.

WIT: R. Wolf.
ZWART: GR. v/d Pl oeg.1- e2-e4 c7-c6

2. d2-d4 d7-d5
3- e4-e5 LcB-f5

Dit is de doorschuifvariantvan de Caro-kann,een twijfelachtige va-
riant die vroeger veel door Tal werd gespeeld.

4. Pgl-f3 e7-e6
5. Lcl-d3 Lfsxd3
6. Ddlxd3 PbB-d7
7- Pf3-g5 h7-h6?

Ik had het offerop e6nietverwacht.
8. Pgsxe6 f7xe6
9. Dd3-g6+ KeB-e7

10. Dg6-h5 Pd7-f6
Zenuwen ondercontrolehoudenen hetgoedepaardterugofferenbijv:
H.Lg5,Kd7; I2.exf6,pxf6; 13.Dh4?,hxg5; 14.Dxh8?,Lb4+en zwart
wint de dame.
11. eöxfê PgB-fB
12. Dhs-e5 Ke7-d7
13. Pbl-c3? LfB .d6
Beter was 13.Lf4maar zulke vreemde zetten had hij ook al eens ge-
daan in voorgaande partijen en ik was er opvoorbereid.
14. Des-e3? ThB-f8
De 3 is weer zon typische wolf-zet. Zwart grijptnu het initiatief en
staat die niet meer af.
15. f2-f3 DdB-c7

Jaarlijksbezoeken gemiddeld
165.000 mensen het museum.
Door de schuttersgalerij en over
de drie binnenplaatsen komen
heel wat meer mensen. Naar
schatting van de museumdirec-
tieruim eenhalfmiljoen.Die ko-
men daar wat rondkijken, een
kop koffie drinken of om te
luisteren naar de talloze zomer-
concerten.

De Waag, Amsterdams enige
bewaard gebleven middeleeuw-
sestadspoort,wasweliswaareen
geschikte entourage voor het
museummaarvanafhetbegin al
veel te klein om zelfs maar een
indruk te geven van Amster-
dams rijke historische bezit. Er
was een zeer beperkte keus te
zien uit de kunsthistorische en
historisch belangrijke museum-
verzameling, waarvan hetgroot-
ste deel al jaren als langdurig
bruikleen in het Rijksmuseum
werd getoond.

HET AMSTERDAMS HIS-
TORISCH MUSEUM bestaat
dit jaar zestig jaar. Op 1 no-
vember 1926 werd in het
Waaggebouw op de Nieuw-
marktin dehoofdstadditmu-
seum officieel geopend, na
een aanloopperiode van een
halve eeuw. Directe aanlei-
dingvoor het besluit van de
Amsterdamse gemeenteraad
tot het opzetten van het mu-
seum, vormde het 650- jarige
bestaan van Amsterdam in
1925.Aan ditjubileumvan de
hoofdstad werd een ten-
toonstelling gewijd.

In de eerste veertig jaar van
zijn bestaan was er nauwelijks
enige uitbreidingvan de collec-
tie van het museum. Wel waren
er talrijke wisselende ten-
toonstellingen: een keur aan
Amsterdamse onderwerpen va-
riërend van Amsterdamse plat-
tegronden tot het werk van
schildei/tekenaai/uitvinderJan
van der Heijden.

Op 2 februari 1962nam de ge-
meenteraad het besluit het his-
torische Burgerweeshuis-
complex tussen Kalverstraat en
NieuwezijdsVoorburgwalaan te
kopen en te bestemmenvoor het
museum. Het Amsterdamse his-
torische museum kreeg toenook
een eigen directie en we-
tenschappelijke staf, en ressor-
teerde niet langermeer onder de
directeur van het Stedelijk Mu-
seum. De eerste tentoonstelling
onder de nieuwe directie in de
Waag was de tentoonstelling
"Arm in deGoudenEeuw" waar-
mee museumgeschiedenis werd
geschreven.

Na een ingrijpenderestaura-
tie en verbouwing van het Bur-
gerweeshuis werd daarin op 20
november 1969 het eerste deel
van het museum geopend. In
1973 werd de Schutters- galerij,
waarschijnlijk de enige mv-

Permanent overzicht geschiedenis hoofdstad

Amsterdams historisch
museum is zestig jaar

seumstraat ter wereld, vrij toe-
gankelijk. De galerij ontleent
haar naam aan de daar geëx-
poseerde grote zestiende en ze-
ventiende eeuwse groeps-
portretten van de Amsterdamse
schutterij. In oktober 1975 nam
het gehelemuseum zijnintrekin
het Burgerweeshuis. In de ze-
ventien zalen geeft het museum
een permanent overzicht van de
geschiedenis van de hoofdstad
vanaf de dertiende eeuw tot
1945. Daarbij is de economische
ontwikkeling van Amsterdam,
van gehucht tot wereldstad, de
leidraadvoor het verhaal dat de
talrijke voorwerpen uit de mu-
seumverzameling en de verkla-
rende teksten vertellen.

De museumverzameling be-
staat voor een deeluitschilderij-
en en voorwerpen uit het stad-
huis en van voormalige instel-
lingen zoals weeshuizen,
gasthuizen en tuchthuizen. Ook
een deelvan het oude bezit van
de verschillende gilden, zoals de
schuttersgilden, maken er deel
vanuit. De schutterij leverdehet
museum een aantal unieke col-
lectie- onderdelen op zoals de
eerder genoemde groepsportret-
ten, talrijke zestiende- eeuwse
Italiaanse gegraveerde harnas-
sen en het zestiende- eeuwse zil-
ver, vroege voorbeeldenvan Ne-
derlandse zilversmeedkunst.

Een tweede bestanddeel van
de verzameling wordt gevormd
door de vele schilderijen, teke-
ningen en prenten, die sinds de
tweede helft van de negentiende
eeuw door particulieren aan de
stad en later aan het museum
werden geschonken. Daaronder
bevinden zich werken van Leo-
nardo da Vinci, Antonie van
Dyck en Rembrandt. Als enig
museum in Nederland bezit het
Amsterdams Historisch mu-
seum een grote collectie speel-
kaarten die, voorzover bekend,
vrijwel alle kaarten omvat die
ooit in de stad werden vervaar-
digd.

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingenvan deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
is uiteindelijkalsgelukkigewin-
nares van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

TrinaSchel
Willem deZwijgerstraat 29

San Nicolas
Aruba

De winnares kan haar prijs na
identificatie afhalen op hetkan-
toor van de Amigoe Aruba, Nas-
saustraat 110 tijdens kan-
tooruren.
De goede inzending hader aldus
uit moeten zien:

Oplossingen moeten ingediend
zijnvóóßvrijdag 22oktober 1986
twaalf uur 's middags en duide-
lijk op deenveloppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

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

KARIKARI

1166— "Bij Bow di Barberacjeeen manin een shima-
'"kuboom zitten; hij
jj'aagt een bonnetje en
£eefteenstafin dehand. Ik

erzelfeens zeervan ge-
trokken." letsbisschop-
telijks.

U67 — Nog eenmanier om
een stenen pijpje te be-
schermen was de kop te

met een draad;
"an had hij een soort jasje
aan.

1168— Voor tambufeesten
*erd lang tevoren geoe-
fend, op de hoeken van de
Btfaten. Aan wiezich daar-
°ver ergerde, zei men, dat
*enregen van dehemel af-
riep.

Er gaapt een kloof tussen
kansspelen en de realiteit
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delegatiesnog watextra tijdtege-
ven toteen akkoord tekomen. Bo-
vendien kon daarmee het ak-
koord nog gedateerd worden op
de laatste dagvan deconferentie,
vorige week vrijdag.

De Amerikaanse delegatielei-
derR ichardBarry onderdeklok
in de conferentiezaal in
Stockholm.

De klok werd op vijf
minuten voor elf stilgezet om de

pact zageen drempel van 18.000
man. Het werden er tenslotte
13.000.

In Stockholm is vooral duide-
lijk geworden dat Michail Gor-
batsjov wel degelijk probeert een
beter klimaat tussen Oost en
West tot standte brengen. En on-
danks Moskous prompte nega-
tieve reactie deed ook Reagan
dat in zijn redevoering voor de
Verenigde Naties. De Ameri-
kaan Barry verzuchtte dan wel
'datjenu eenmaalook moetkun-
nen geven bij onderhandelen',
het meest doorslaggevende was
het gebaarvan Moskou controles
toe te staan. Maarhet is nietrea-
listisch te veronderstellen dat
het altijd Gorbatsjov zal zijn die
onderhandelingen in een
stroomversnelling leidt. In zijn
speech inNew York leekReagan
dat welbegrepen te hebben, (uit
De Gelderlander).

Verdrag tussen Pretoria en
Mozambique staat onder druk

destam waarvan Frelimo tradi-
tioneel zijn meeste steun ont-
vangt. President Machel zelf is
een Makonde. Duizenden Ma-
kondes zijn.de afgelopen maan-
denin opstand gekomen en voe-
ren nu actief strijd tegen het be-
wind in Maputo,maar het is niet
duidelijkof zij ook aansluiting
zoekenbij Renamo.

Vroeger ontvingMozambique
bijstand van een kleine 15.000
man troepen uit Zimbabwe,
maar dat landkan de financiële
last niet dragen en bovendien
zijn de Zimbabwaanse leger-
aanvoerders vol minachting te-
genoverhet zeer inefficiënte le-
gervan Mozambique. Zimbabwe
handhaaft nu slechts 5.000 man
troepen in het buurland om de
spoorlijn naar Beira te bevei-
ligen.

Objectief beschouwd moeten
de betrekkingen tussen Zuid-
Afrika en het Frelimo- regime
ook in een grote mate afhangen
van de burgeroorlog in Mozam-
bique. Volgens welingelichte
bronnen in Zuid-Afrika zijn de
Renamo- opstandelingen nu al
actiefin zowat driekwartvan het
land.De rebellen beheerstenhet
platteland grotendeels en gaan
nu intoenemende mate ook in de
steden tot actie over.

De officiële Zuidafrikaanse
lijn is evenwel dat deregering in
Maputo het land niet behoorlijk
onder controle heeft en dat het
ANC daarmisbruikvan maakt.
Tot een breuk zal men het dus
(nog)niet laten komen.

Transvaal ontploft, wat vooral
vrouwen en kinderen het leven
heeft gekost. De politie zegt er
van overtuigd te zijn dat dever-
antwoordelijkenvanuit Mozam-
bique opereerden. Dit optreden,
dat volgens de Zuidafrikanen
niet zonder medeweten van de
Frelimo- regering van president
Samora Machel kon plaats vin-
den, zet het verdrag op zn
zachtst gezegd onder druk.

Bij de politie is er weinig twij-
fel datANC'ers net als vroeger,
ongehinderd over de grens ko-
men, aanslagen plegen en dan
weer snel teruggaan om aan
achtervolgers te ontkomen.Een
politie- woordvoerder, die ano-
niem wilde blijven, zei dat het
ANCophetogenblik zekernet zo
actiefis in Mozambique als vóór
het sluiten van het niet- aan-
valsverdrag, in maart 1984.

DE SPANNING TUSSEN
Zuid-Afrika en Mozambique
isweer aan hettoenemen. Dit
naaraanleidingvan bewerin-
gen dat verzetstrijders van
het Afrikaans Nationaal
Congres (ANC) opnieuwvan-
uitMozambique aanslagenin
Zuid-Afrika uitvoeren en
Zuid-Afrika weer hulp ver-
leent aan derebellen- bewe-
gingRenamo in Mozambique.

De Zuidafrikaanse staatsse-
cretaris van Buitenlandse Za-
ken Ron Miller ontkende in een
persverklaring dathet niet-aan-
valsverdrag van Nkomati op
springen staat, maar insiders
zeggendatbeide regeringenzich
er op het ogenblik over beraden
of het verdrag nogzin heeft.

Leonid Brezjnjev was er in
1975 in geslaagdde directna de
Tweede Wereldoorlog ontstaan-
de grenzen tussen Oost en West
formeel te laten erkennen door
hetWesten, ook al sputterde de
Bondsrepubliek toen lang tegen.
Die bekrachtiging van bestaan-
de machtsblokken paste precies
in Brezjnjevs doctrine: hetrecht
in te grijpen in landen die in de
invloedssfeer van Moskou lig-
gen. HetWesten erkendein Hel-

Die slotakte van Helsinki is
lang beschouwd als het hoogte-
punt van de ontspanningtussen
Oost en West. Toch rijpte na ja-
ren het besef dat het praktisch
nut ervan gering was. Moskou
bleekzich absoluutniette herin-
neren dat er in Helsinki ook af-
spraken waren gemaaktover de
nalevingvan de mensenrechten.
Tot aan het aantreden van Mi-
chail Gorbatsjov, vorig jaar,was
'Helsinki' voor Moskou een heel
ander wapenfeit.

De basisvoor dergelijkemaat-
regelen op militairgebied werd
in 1975 gelegd. Toen confereer-
den de35landen in Helsinkimet
elkaar. Die eerste Conferentie
over Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (CVSE) resul-
teerde in de befaamde Slotakte
van Helsinki. De nu afgesloten
onderhandelingsronde EOC is
daar weer uit voortgekomen. In
Wenen gaat menkomend najaar
de resultaten van Helsinki op-
nieuw toetsen. Eerder gebeurde
datin Belgrado en Madrid.

Vertrouwenwekkende maat-
regelen bestaan er op meer ter-
reinen. Zoals de sinds 1963 be-
staande'hot line'tussen hetWit-
te Huis en hetKremlin. Een oor-
log mag in ieder geval niet door
wederzijdse misverstanden uit-
breken, is de achterliggende ge-
dachte.

Perez de Cuellar, de secreta-
ris-generaal van de Verenigde
Naties zei 36 maanden geleden
bij deopeningvan de conferentie
inStockholm, dathet gebrekaan
vertrouwen tussen staten 'een
nerveuze vinger aan de trekker'
is. Het lijkt erop dat de militaire
blokken — Navo en Warschau-
pact — in ieder geval de veilig-
heidspal op 'safe' hebben gezet.

'Stockholm' is 'vertrouwen. Ook
bij de andereonderhandelingen
gaat het eigenlijk om 'vertrou-wen. Oost en West hebben nu
een aantal zeer concrete zoge-
naamde 'vertrouwenwekkende
maatregelen' getroffen die
slechts één praktisch doel beo-
gen: het verkleinen van de kans
op een gewapendconflict, ook als
dat onbedoeld mocht uitbreken.
Dat 'vertrouwen' in constant ge-
vecht gewikkeld is met 'wan-
trouwen', blijkt uit het feit dat
beide partijenbij elkaar moeten
kunnen gaankijkenofze nietbe-
lazerd worden.

Het sleutelwoord van

Cruciaal is dat het akkoord
van Stockholm het eerste is dat
Oost en West ooit met elkaaraf-
sloten, waarbijwerd voorzien in
controle ter plaatse. Dat is een
hoopvol tekenvoor hetvoortsle-
pend gesprek over de chemische
bewapening. Moskou is bereid
tot inspectie, maar tot een
concreet resultaat is het bij die
onderhandelingen nog niet ge-
komen.

Voor het eerst sinds 1979 is er
weer een belangrijk wapenbe-
heersings- akkoord tot stand ge-
komen tussen Oost en West. In
1979 werd het nimmer be-
krachtigde SALT 11-akkoord ter
beperking van de strategische
wapens gesloten. Sindsdien was
hetdroevig gesteld metdevoort-
slepende conferenties en bilate-
rale gesprekkenoptal vanplaat-
sen en over tal van, meest mili-
taire onderwerpen.

Het akkoordis niet alleenvan-
wege zijn inhoud van belang. Er
gaat ook een niet te onderschat-
ten psychologisch effect van uit
op andere onderhandelings-
fronten. Het gaat er toch vooral
om het gesprek gaande te hou-
denen te verlangennaar concre-
te resultaten. In die zin zal
Stockholm 'doorwerken' in de
onderhandelingen in Wenen
over vermindering van troe-
pensterkten in Europa en in de
dialogen in Genève over nucle-
air, chemisch en biologisch wa-
pentuig. 'Stockholm' is zekereen
maat voor de vervolg- conferen-
tie over Europese Samenwer-
king en Veiligheid (CVSE)
waarvan de voorbereidingen
van start gingen. Op die onder-
handelings- fronten zouden de
kemphanen van Oost enWest er
wel eens een gewoonte van kun-
nen maken 'ja' tegen elkaar te
zeggen. Trouwens Moskou en
Washington lijkenelkaarmetde
dag meer te naderen over de
kwestie van de Euro-raketten.

Zijn Sovjet-collega, Oleg Gri-
nevski, was gewoon juichend.
Hij sprak van een "unieke ge-
beurtenis in de oost-west-
betrekkingen". Het akkoord dat
in Stockholm officieel is be-
krachtigd door de 35 deelnemen-
de landen(alle Europese landen,
minusAlbanië,plus deVSenCa-
nada) is in ieder geval méér dan
een sprongvoorwaarts. Barry en
Grinevski hebben in zoverre ge-
lijk dat het akkoord bewijst dat
Oost en West tot elkaarkunnen
komen als de 'wil tot over-
eenstemming' er maar is.

ROBERT BARRY, deAme-
rikaanse delegatieleider bij
de Europese Ontwape-
ningsconferentie (EOC) in
Stockholm,zei hetmeteen cy-
nische ondertoon: "We kun-
nen voor de veranderingook
'ja' tegen elkaar zeggen".

Er is over en weer water bij de
wijn gedaan. De Navo had het
liefst een meldingsplicht gezien
voor oefeningen met minimaal
6000 militairen. HetWarschau-

In het bereikte akkoord is af-
gesproken dat de landen ieder
drie keer per jaar 4 inspecteurs
mogen afvaardigen om na te
gaanof een 'verdachte' militaire
oefening geen bedreigend ka-
rakter heeft. Het geïnspecteerde
land levert de vliegtuigen, heli-
kopters en debemanningen voor
deze inspectietochten. De Navo-
landen lieten uiteindelijk de eis
vallen dat deinspecteurs zouden
vliegen in toestellenvanneutra-
le landen.

De doorbraakkwam in augus-
tus van dit jaar. De Sovjet-
onderminister van defensie,
maarschalk N. Achromejev,
kwam persoonlijk naar
Stockholm om te vertellen dat
Moskou na jarenlang verzet
daartegen een deel van haar
grondgebied openstelt voor in-
specties, zelfs vanuit de lucht.
Sinds het begin van de EOC in
1984 had de Sovjet-Unie zich
verzet tegen de westerse eisom
inspecties ter plaatse. Moskou
zag datals een 'vrijbriefvoor spi-
onage.

Sprekendvoorbeeld is het feit
dat deRussen op het hoogtepunt
van de Poolse crisis in 1981 een
grootscheepse militaire oefe-
ning aankondigden, 'Zapad 81',
waaraan meer dan 100.000man
deelnamen. De gebruikelijke
nadereinformatie werd nietver-
strekten wekenlangwerd in het
Westen, maar ook in Polen zelf,
aangenomen dat de Sovjets het
door vakbondsvrijheid ontke-
tende land zoudenbinnenvallen
om orde op zaken te stellen.

Tussen 1975 en 1985 heeft
men zich in hetWesten vaak af-
gevraagd watdewaardevan der-
gelijke, niet op nalevingcontro-
leerbare vertrouwenwekkende
maatregelen eigenlijk is. Zolang
ereen algemeen gunstigpolitiek
klimaat tussen Oost en West be-
staat zijn die maatregelen niet
echt nodig. En als het klimaat
verslechtert hebbenze geen zin.

ZolangBrezjry'ev aan demacht
was en na hem mensen die zijn
lijn doortrokken—Andropov en
Tsjernenko—achtteMoskou het
niet nodig op het Eurofront veel
toe tegeven.De vertrouwenwek-
kende maatregelen die in Hel-
sinki werden afgesproken en
daarna in Belgrado en Madrid
werden geprolongeerd, waren
niet meerdanpapieren gebaren.
Want niemandmochtvan Navo-
zijde even de door Brezjnjev vei-
lig gestelde grenzenoverwippen
omtekijken ofMoskoude afspra-
ken wel nakwam. Vertrouwen is
niet iets datjemoet controleren,
leekMoskou te zeggen.

sinkidatrecht door degrenzente
aanvaarden.

VRIENDSCHAPPELIJK
Er is duseenreële kans datRe-

namo binnen afzienbare tijd het
bewind van president Machel
kan omverwerpen. Dan zal deze
buurstaatvanZuid-Afrika gere-
geerd worden dooreen beweging
metwieZuid-Afrika wel vroeger
op een zeer vriendschappelijke
voet stond,maar diezich doorhet
niet- aanvalsverdrag verraden
voelt.

LANDMIJNEN
De afgelopen tijd zijn ettelijke

landmiinen in het oosten van

Daarbij zijn er tekenen van
grote ontevredenheid onder de
Makonde- stam in het noorden,

STEUN

Turkse premier verspreekt zich en doet bekentenis Er is, zozeggen mensen diehet
kunnen weten,thans geenoffici-
eel contact tussen Pretoria en
Renamo, juist omdat deze
laatsten nog steeds woedend op
deZuidafrikanen zijn, diehenin
de steek lieten. Hoe beterRena-
mo dus in deburgeroorlogvaart,
hoe meerwordtin hetbelangvan
Zuid-Afrika om Machel te laten
vallen en opnieuw de banden
met Renamo aan te knopen.

Voorlopigkijkt men echter nog
dekatuitdeboom,zoalsblijkt uit
Millersverklaring.
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in diezin nietveel meer dane*j
bescheiden«puntadelaluz»,e*l
lichtpuntje.
(Uit de Haagsche Courant)

van de internationale econ*]mischesituatie.In de jaarvers!*!(
gen van het InternationaalB*jj inetaireFondsen deWereldbal] fwordt deze ontwikkeling ini4\
bezorgde bewoordingengesigO] (
leerd. De nieuwe president vjj tdeWereldbank,BarberConabK (
reisde onlangs pijlsnel heen 4 1
weer naar Punta del Este <A <
daar tegenover de deelnen)«l j
aan de GATT- conferentie _A i
soonlijkom diebezorgdheidblfl (
te geven. Hij waarschuwde &\
een voortgaande vertroebel!*!
van devrije wereldhandelvoo'A
in de ontwikkelings- landen A ,
leiden tot een rampzalige siWn
tie en veel menselijk lijden. I >Na een korte opleving is>li
blijkt uit het laatste jaarversüj:
van de Wereldbank, de ecoM
mischegroei in de landenvanfl xDerde Wereld in het afgelopg (
jaarweer achtergeblevenbij fl \van het jaarervoor. De tot» I,schuldenlastvan die landen1
opnieuw toegenomen en het ui (
zicht op verbetering is zeer V .
perkt. Honger en kinderstera ,
eisenonverminderdeen hoge't*;
Industrieen vervoer zijner dl
danig bescheiden ontwikk*'
dat het profijt van de scherp j
daalde olieprijzen verho'. tdingsgewijs beperkt ia. P» pil
zen van allerlei andefli
grondstoffen,waarvan deexpoj,]
inveel Derde Wereld- landen dL
voornaamste bron van iflj
komsten vormt, zijn echter <A_
fors gekelderd.Door destagna**f
in de economische groei in v**
rijke landen— metname deV«J (
enigde Staten — neemt de o*
vang van de grondstoffen- ufl*]
voer ook nauwelijkstoe.

Tegen de achtergrond is Mj
zeerweltebegrijpen datook infl<Derde Wereld- landen stemfflTi
opgaan om maatregelen te ofl;
men die de eigen markt moetfl]
beschermen. Maar hoebegrijp!(
lijk ook: protectionisme is altWI
slecht. Er ontstaat al heel sflflI
een patroon van actie en react* i
waarbij in een opklimmendI
reeks aard en gevolgen van 4'
genomenmaatregelen steeds i*<grijpenderworden.Daarom is<j|<inPunta delEste bereikte ov*H\
eenstemming — ook al gaat MI
om moeizaam bereikte compn
missen— van groot belang. J <Het is echter nogte vroeg vw i
werkelijkoptimismeover deov\ j
wikkelingvan dewereld- ecoOj 1mie. De jaar-verslagen van IMJ!en Wereldbank bieden daarvo^I
te weinig aanknopings- puntenI
De groei in de VerenigdeStat*]!
blijftstagneren, deonrust optm*>netair gebied neemt steeds v*j
der toe. Wellicht kunnen op «jjl
laatste gebiedtijdens dekontf*];
dejaar-vergaderingvan IMF*]1
Wereldbank afspraken gemaal]'
worden die weer enige rust
standbrengen. Maarer blijft<A
dan nog voldoende reden vo*J
een niet aflatende bezorgdheid
Hetaccoordvan Punta delEsten

tievelijk een audiovisueel en
computer- imperium. Zij bezit-
ten elk naar schatting 2,5 mil-
jarddollar.

lieDupont en vijfprocent vanfl
Rockefellers of deMellons.

De Hunts in Texas zijn ond^ldemiljardairsnogmaar eenkHB
vertegenwoordigd: door MargJl
ret Hunt- Hill. De roemrucbO
gebroeders en onfortuinlijke *■verspeculanten Nelson Bunk*'
Hunt en Lamar Hunt hebb«"|
"nog maar" 400 en 250 miljo«W!
dollar.

Volgens Forbes wonen 83 $ I
rijkste Amerikanen in de sta* |
New York, 51 in Californie en j> |
in Texas. Op de lijst staan J Ivrouwen, 2 zwarten (e-j I
persmagnaat in Chicago en » I
directeur van de platenfiriH I
Tamla- Motown) en 92 miljal "dairs of miljonairs zijn vrijge^
of gescheidenen niet getrouw^

Het belang van erven wordt
geïllustreerd door de talrijke
Rockefellers en Duponts (De Ne-
mours) die op de lijst staan. Vijf
procent van derijkste Amerika-
nen maakt deel uit van de fami-

Rijke Amerikanen die op ei-
genkracht carrière maaktenbe-
zetten 179 plaatsen op de miljo-
nairs- lijst van Forbes, terwijl
168 miljardairs of miljonairs
hun fortuin in zijn geheel of ge-
deeltelijk erfden. De 53 andere
rijke Amerikanen dieForbes op-
somt zijn die welke hun erfenis
voor zich lieten werken.

De tweede plaats op de lijst
wordt gedeeld door JohnWerner
Kluge en Henry Ross Perot, die
aan het hoofd staan van respec-

Het tijdschrift Forbes, dat de
grote vermogens in Amerika elk
jaarcatalogiseert, schat hetfor-
tuin van Walton op 4,5 miljard
dollar. Het is in één jaar met 60
procent gegroeid. Overigens
prijkte Walton ook vorig jaaral
boven aan de lijst.

DE VERENIGDE STATEN
tellen dit jaar 26 dollar- mil-
jardairs, negen meer dan in
1985.De rijkste van hen is de
68-jarige Sam Moore Walton,
grondlegger van een groot
winkelbedrijf met filialen in
het zuiden van de Verenigde
Staten.

Turkije gaat in het ontkennen
van hetbestaan van deKoerden
zover dat er aan Westeuropese
landen namenboeken zijn ver-
zonden (bedoeld om namen van
Turkse emigranten goed te kun-
nen spellen), waaruit systema-
tisch alleKoerdische namen zijn
verwijderd. Ozals bekendma-

Er mogen geen kranten ver-
schijnen in het Koerdisch. Hun
culturele verenigingen zijn ver-
boden en in de gevangenissen
vanhetsinds 1980dooreen junta— lichtdemocratisch — bestier-
de Turkije zuchtten veel Koer-
den die tenoprechte als guerril-
la- strijdersworden gezien.Rap-
porten van de mensenrechten-
organisatie Amnesty Internati-
onal meldenregelmatig dat de
Koerdische gevangenen veelal
lidwarenvan eertijdslegalecul-
turele verenigingen,vakbonden
e.d., maarzeker geenterroristen
zijn.

En daar blijft het niet bij.
Koerden bestaan domwegnietin
Turkije. Alle Koerden zijn ver-
plicht hun oorspronkelijke na-
men te veranderen in Turkse.
Hun taal—eenaanhetPerzisch
verwante Indo-Europese taal —is verboden.

DE TURKSE PREMIER Tur-
gotOzal heeft deKoerden een
opmerkelijke bekentenis ge-
daan.Hij kondigdeaan dater
bij bombardementen op
schuilplaatsen van Koer-
discheguerrilla-strijders tus-
sende 150en 200 dodenwaren
gevallen.Ozalmoetzichhaast
versproken hebben, want de
laatste tien jaarspeelt Anka-
ra schuilevinkje als hetom de
Koerden gaat.

Het geweld in hetzuid-oosten
van Turkije — van oorsprong
Koerdisch gebied—issinds 4 au-
gustusflink opgelaaid. Sinds die
datum is hetKoerdisch Bevrij-
dings- front (HRK) zeer actief.
Deze in 1984 opgerichte ver-
zetsgroep organiseert
opstandjes tegen het Turkse le-
ger dat sinds midden vorig jaar

Het land dat zij van oudsher
bewoonden, heet Koerdistan en
is tegenwoordig opgedeeld door
Turkije, de Sovjetunie, Irak,
Iran en Syrië. In dat gebied wo-
nen volgens betrouwbare schat-
tingen 13miljoennaar een eigen
staat hunkerende mensen. De
meesten wonen in Turkije (zes
miljoen). In Irangaathetom vier
miljoenmensen, inIrak omtwee
miljoen, in Syriëomeen halfmil-
joen en in de Sovjet- republiek
Armenië verblijven 200.000
Koerden. Vooral de Koerden in
Turkije, Iran enIrak vechten een
vergeten oorlog. In Turkijeis dat
nadrukkelijk een guerrilla, die
soms overgaatin regelrechte ter-
rorisme. Zoals toen Koerden 12
Turkse soldaten uitmoordden,
hetgeen het bombardement op
schuilplaatsen in Irak tot gevolg
had.

king over de bombardementen
op deKoerden in Irak is in dit
licht gezien dan ook bijzonder,
hoogstwaarschijnlijk wat onbe-
zonnen uitgesproken. De 150 tot
200 doden, waarover de Turkse
regerings- leider sprak, zetten
evenwel het Koerdische pro-
bleem weer volop in de schijn-
werpers.Een verrevanfraaie ge-
schiedenis, de martelgang van
dit trotse Mohammedaanse
(Soennitische) volk.

Het bombardement op Iraaks
Koerdistan heeft vrijwel zeker
niet de Turkse 'opstandelingen'
getroffen, maar Iraakse Koer-
den. Die hebben prompt ge-
dreigd met vergelding. De kans
datdeTurkenvan diekant iets te
vrezen hebben, is niet denkbeel-
dig, want de IraakseKoerdische
verzetsstrijders zijn goed bewa-
pend en vooral talrijk. Onbe-
doeldkanhetTurksebloedbad zo

Koerden in een nieuwe rol ge-
drukt. De IraanseKoerden wer-
den goeddeels met rust gelaten
en hier en daar enigszins ge-
steund. Ook Iran roert in deze
Koerdische pot.

Hetis een illusie te menen dat
Irak ooit een eigenstaatzal toes-.
taan. Veel angst daarvoor hoeft«
er bij het bewind in Bagdad ooki
niet te zijn, want de verschillen \
tussen de in de diverse landen
wonende Koerden zijn groot en
ookbinnendie landen is er nogal
veel onderlinge strijd.Zo is er in»
Irak en Iran een mengelingvan
partijen en verzetsgroepen die,
ondanks alle daartoe onderno-
men pogingen, niet onder één
militair commando te brengen
zijn.

Met de Turkse bewegingen
ligt dat anders. Die kunnen in
feite nergens op enige steun re-
kenen. Maar ook bij deze, poli-
tiek uiteenlopende partijen is
geen eenheid tesmeden.En trou-
wens doorhet optreden van het
Turkse leger is er vrijwel niets
meerover van een breed georga-
niseerd verzet, dat eertijds in
«Partizan» was samengeklon-
terd. Nu is er nog de PKK, de
KoerdischeArbeiders- partij, die
neigtnaar communisme.

3remierOzal.
eenbredere terreurgolf in Turks
Koerdistan tot gevolg hebben.
Een Koerdistan dat dankzij de
versprekingvan Ozalin iederge-
val blijkt te bestaan.
(Uit de Gelderlander)

Aan de andere kant van de
grens, in Maputo, is de regering
van Mozambique kennelijk ge-
desillusioneerd over het niet-
aanvalsverdrag met Zuid-
Afrika. Anonieme ambtenaren
zeiden aan een Zuidafrikaanse
krant, datPretoriaopnieuw gro-
te hoeveelheden wapens aanRe-
namo verschaft en datmen daar-
om maar een oogje dicht knijpt
als het ANC opnieuw een mili-
taire basis in hun land vestigt.
(Uit de Haagsche Courant)

Na de Tweede Wereldoorlog
toen de geallieerden de lijn tus-
sen oost en west trokken, heeft
onder Brits-Russische protectie
nog eenjaar lang deKoerdische
staatMahabad bestaan.Deze ge-
heel op Iraans grondgebiedgele-
genrepubliek werd door detroe-
pen uit Teheran van de we-
reldkaart gepoetst. Sindsdien
zijn de Koerden speelbal van te-
genstelde belangen. Tot aan de
Golfoorlog tussen Iran en Irak
werden de Koerden in het ber-
gachtigegrensgebiedtussen bei-
de landen nog metrust gelaten,
al vonden er regelmatig ex-
pedities plaats om te geweldda-
digeuitingennanationalisme de
kop in tedrukken.De Golfoorlog
heeft de Iraakse en Iraanse

met vele tienduizendendeKoer-
discheprovincies minofmeerbe-
zet houdt. Gevreesd moet wor-
dendat debombardementenvan
de Turkse luchtmacht—met in-
stemming van Irak — een nieu-
we golfvan geweldtot gevolgzal
hebben. Het HRK heeft daar al
mee gedreigd en ook de Iraakse,
tamelijk gematigdeKoerdisch
Democratische Partij van Mas-
soudBarzani lijktnu dewapens
tegen de Turken op te nemen,
terwijl deze groepzich tot nu toe
louterrichtte ophetIranvan ay-
atollahKhomeiny. Het isvooral
de verdeeldheid onder deKoer-
den in de vijf landen die voor-
komt dat ditvolk echt een vuist
kan maken tegen zijn onder-
drukkers. Na de Eerste Werel-
doorlogis er bij verdragvan Se-
vres getracht een autonoom
Koerdistan te stichten, een
droom diein 1923bij hetverdrag
van Lausanne uiteenspatte.

LichtpuntjeEuropese Veiligheidsconferentie bewijst datOost en West elkaarkunnen vinden

Stockholm schept sfeer voor Geneve

iHTEWtiAJiOHAALt\A9A

Door HansKuitert

ANC opereert volgens ZuidAfrika weer vanuit nabuurland

OPKORTE TERMIJN zal erejbegin worden gemaakt met«j
serie langdurige en ingewikM
de onderhandelingen overfl
verdereliberaliseringvan de*Jreldhandel. Ministersuit92 W
den die zijn aangesloten bij fl
GATT, de algemene overeej
komst voor tarieven en han<fl
zijn het in Uruguayeens gew
denover deuitgangspuntenvoj
die onderhandelingen. Vooroj
er sprake is van een volledige
coord zullen we al gauw drieIJvier jaarverder zijn. Een ondfl
handelings-ronde van de GAfl
vergt zeer veeltijd. Die ene wH
van overleg op ministerieel'
veau in de badplaats Punta **»
Este heeft al duidelijk gema*
hoe veelomvattend en hoe f
compliceerd deproblemen op|*
gebiedvan dewereldhandelzM

Hoewel we dus nog behoorlj
ver van nieuwe afspraken enl
gels afzijn, is het slagen vanl
ministers- conferentie1
zichzelf een belangrijk feit.
beginnen zich dusdanigveel l
gatieve handels- ontwikkel
gen af te tekenen dat zon<
overdrijvinggesprokenkanv*
denvan een ernstigebedreig"
van de internationale ecoO1

F
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Verenigde Staten tellen 26 miljardairs

Koerden blijven geplaagd volk



Een andereverklaringzit hem in
het zich kunnen identificeren
metde ouders.Als diebehoefte er
niet is omdatbijvoorbeeld deva-
der nooit thuis is, danvult het
kind zijn eigen normen van de
straat in.

aan de hand is, dan wordt het
doorgestuurd naar de psycho-
loog. Daarnaast geloofik stellig
datook de ouders deweg naar de
ontwikkelings-psycholoog ge-
vonden hebben.

Je hebt ook," vervolgt de ont-
wikkelings-psycholoog, "moe-
ders die hun kinderen verwaar-
lozenen daarnaast soms erg lief
voor hen zijn, daarna weer erg
ruw. Dit soortkinderen gaatzich
als hetware hechtenaan de moe-
der, want als ze één of twee maal
dieliefde hebben gehad dan blij-
ven ze daarnaar zoeken. Als een
hond die de ene keer een aai van
zijn baas krijgt en de volgende
keer een schop. Die hond komt
steeds bij zijn baas terug omdat
hij weer een aai wil hebben. Zo
ligt dat ookbij jongekinderen.

Met gevallen van kindermis-
handeling krijg ik ook wel eens
te maken; Soms is hetde moeder
zelfdieeen beetje gewetenswroe-
gingkrijgt. Ze geeft haar kind
klappen, maar isbang datditop
den duur te hardeklappen wor-
den.En zeerwaarschijnlijk isdie
te harde klap dan al gevallen.
Meestal krijg ik gevallen van
kindermishandeling echter in-
direct door via bijvoorbeeld de
Voogdij-raad of de Kinder-
politie. Ik vind dathetgevenvan
klappen niet veel oplost en wei-
nig opvoedkundige werking
heeft. 'Doe het dus liever zonder
klappen. Hetkindkan erook on-
gevoelig voor worden. En dan
worden die klappen steeds
harder.

De moeder zoekt de fout bij haar
kind en steekt de handniet in ei-
genboezem!

Terugkomend op dieachttien-
jarigevrouw diezich geheelonle-
dig houdt met haar eigen ont-
plooiing. Er bestaat dan de mo-
gelijkheiddathetkind vroegerof
later in aanraking komt met de
ontwikkelings-psycholoog, om-
dat er inconsequent metde klei-
ne wordt omgesprongen. Wan-
neer het de vrouw uitkomt is het
'ja' en wanneer het haar toeval-
lig niet uitkomt is het 'nee. Op
een gegeven moment wordt zon
kind lastig, want het weet niet
waar het aan toe is. De moeder
kan hem niet meer aan. En heel
vaak wordt door de moeder de
schuld bij hetkind gelegd: 'Mijn
kind deugtniet.

kan waarschijnlijk minder aan-
dacht opbrengenvoor haarkind.
Ook die gevallen waarin de ou-
ders moeten vechten om aan de
primaire levensbehoeften te ko-
men. Of ouders die alleen maar
denkenaan hunzaak. Dan wordt
het kind soms letterlijk 'sluit-
post van derekening. Men denkt
dan: 'Als we ons kind materieel
maar alles geven dan komt het
wel goed.

Een geweldige emotioneleklap;
Hetkind kan zich nietmeer con-
centreren en het gaat slecht op
school.

CONTACT
i "at contact met de ouders,"
—St, Coffie uit, "is voor het
|Pgroeiendekind van enorm be-
L ng- Het kan echter ook
[ s 'Sszins overdreven worden. In
13j5!'I*nige Curacaose gezinnen
ki 'if bijvoorbeeld dat het jonge
■j nd constant wordt opgepakt
h .r Jan en alleman; daarkan
kinri nd last van hebben. Het
86el 'S geconcentreerd aan het
bin etl en dan komt er iemand
Wij^n die het oppakt. Op die
end al-ie hetkind uit ziJnsPel
dra *? niet goed'Zo nu en dan
v 0 genf s juist,maar jemoet dan
va r*f' inspelen op de behoefte
V6 jïhet kind in kwestie. In de

enigdeStaten iskortgeleden
m, verschenen waar-
ja. 'ykt datkinderen onderde 1
*>Un Veel contact hebbenmet
**%] ï,uders een stuk rustiger
W' Een jongkind heeft zeker
ta ct

°efte aan lichamelijk con-
kent' rilaar nogmaals, dit bete-
(jj. nietdathetvoortdurendge-
vanBen moet worden. Een kind
Hj y^e, drie jaarmoetnu een-
W* de gelegenneid krijgen
ekk dig iets te doen'te ont"

Ja en en te exploreren.
Vi VV,anneer er een vreemde inWlr mt voelt het kind zich
Het IC^ wat onzeker- Dan wil
eeö We. gedragen worden. Dat is

Universeel verschijnsel.

Ik merkopCuracao dat deou-
dersdaarnaasteen soort leeftijd-
sonderscheid maken. Wanneer
het kind klein is — ik bedoel
hiermee tot eenjaar of drie, vier— dan mag het alles. Is het wat
groter geworden dan zijn er
opeens allerlei beperkingen.
Soms denk ik ook dat de Antilli-
aanse ouders in het algemeen
nog vrij corrigerend optreden.
Teveel eigenlijk; Ik zie bijvoor-
beeld een Nederlands gezin in
een restaurant eten. Het kind
loopt vrij en pas op het laatste
momentwordter ingegrepen.Bij
Antilliaanse echtparen zit het
kindkeurigen stijfnaast de moe-
deren mag nietrondlopen. Want
men is bang dathet kind ondeu-
gend wordt en andere mensen
lastig zal vallen. Nu, het valt
echtte prefererenkinderenrond
te laten lopen. Uiteraard dient
het in de gaten te worden gehou-
den, maar je moet het laten lo-
pen, want het jonge kind is per
definitie onderzoekend bezig.
Het wil overal waar het komt
verkennen en liefst aanraken.

Tegenwoordig," zegt drs Nel-

VERWAARLOZING
Zeker in de eerste vier le-

vensjaren heeft het milieu— de
omgeving — een uiterst be-
langrijkefunctie in de ontwikke-
ling van het kind. Dit geldt al
voor een baby van drie of zes
maanden. Echter, ouders moe-
ten evenwel niet constant bezig
zijn met het kind, nee, de omge-
ving moet aansluiten op de vra-
gen en behoeften van het kind.
Dan vindt beïnvloeding plaats.
Maar wanneer hetkind bijvoor-
beeld eet heeft het minder be-
langstelling voor de moeder.

Ik geloof,daterook opCuracao
groepen kinderen zijn die min-der kans hebben op een voldoen-
de positieve invloed van de om-
geving. Ikkan mijeen jongemoe-
der van achttien, negentien jaar
voorstellen, dienoghelemaalbe-
zig is met zichzelf. Zo'n vrouw

PAK SLAAG
Nee, het kind moet horen dat

het om een bepaalde reden iets
niet mag doen. Een pak slaag
kan dienen als dreigement,
maar zon dreigement is in
functie hetzelfde als dekast met
kakkerlakken van vroeger of de
vuilnis-truck die je straks wel
even zal meenemen. Klappen
moetje alleen bewaren voor die
situaties waarin het kind iets
doet dat zeer gevaarlijk is. Een
klap dusom aan te geven dathet
bijzonder erg is, geen willekeur
dus. Een kind moet onderscheid
geleerd worden. Het moet weten
waar het aan toe is. Een kind
heeftvoor allesvastheid nodigin
zijn leventje."

Inzijnwerkkrijgt Coffieook te
maken met jeugdcriminaliteit,
met name bedreven door jonge-
ren in de leeftijdscategorie van
dertien,veertienenvijftien jaar.
Coffie zegt hierover: "Mijn erva-
ring is dat het in dit geval gaat
om kinderen die van huis uit he-
lemaal geen controle kennen.
Thuiskomen, weer weggaan; de
ouders weten zelfs niet bij be-
nadering waar hun kinderen
rondzwerven. Maar dit ver-
schijnsel isvaakal eerderbegon-
nen. Als jongerkind al waren de
ouders er niet... Bepaalde nor-
men en gedragsregels werden
dan ook niet geleerd door het
kind. Vaak is jeugdcriminaliteit

GROOTMOEDER
Ik raad de wederzijdse ouders

altijdaan omte zorgendatereen
goed contact blijft bestaan tus-
sen vader en kind. Het kind is
niet de oorzaak van de moeilijk-
heden. Dat dient het te weten.
Want één van de belangrijkste
aspecten bij de opvoeding is'het
weten van het kind dat zijn ou-
ders van hem of haar houden.
Een kind moetvoor alles dat ge-
voel hebben. Het kind moet er-
van op aan kunnen dat de ouders
voor hem klaarstaan wanneer
hij hen nodigheeft."

Nelson Coffie, die op de Afde-
ling Geestelijke Volksgezond-
heid voornamelijk werkt met
kinderen met gedragsproble-
men heeft de indruk dathet aan-
tal probleem gevallen op het ei-
land stijgt, hoewel hij voor deze
stellingname nog niet beschikt
over exacte cijfers. "Er zijn veel
moeders die overdag een baan
hebben," aldus de psycholoog.
"Jehebt danhetprobleem van de
'sleutelkir.deren'. Het kind is
's middags alleen en de ouders
kunnen nietvoldoende aandacht
geven. In Nederland is men toen
begonnenmet decrèches als mo-
gelijkheid van tussentijdse op-

Een test geeft een beeld hoe de
ontwikkelingvan hetkind opdat
bepaalde moment is. Hoe jonger
het kind, des te moeilijker is het
naaraanleidingvan de testvoor-
spellingen te doen, Ja, wanneer
hetkind tien jaar isvalt metvrij
grote zekerheid te voorspellen
hoe het kind op twaalf, dertien-
jarigeleeftijd zal zijn. Maar hoe
jonger, hoe moeilijker.
Wij gebruiken daarom een test
nooit om een definitief, absoluut
beeld tegeven. Met zes jaarstaat
ongeveer 80%van jepersoonlijk-
heid vast, terwijl op de leeftijd
van tien de kans groot is dat het
karakter, je persoonlijkheid al
gevormd is. Dit wil echter niet
zeggen dat je met een kind van
tien jaar niets meer kunt doen.
Maar in ieder geval, het resul-
taat van het karakter is te vin-

ven van hun doenen laten.Toch
moeten we toenaar een meer de-
mocratische opvoeding!"
SLAPELOOSHEID

Op het AGV neemt Nelson
Coffie kinderen ook algemene
testen af. "Stel," zegt hij, dat de
ouders van een vierjarig kind
vinden dat het in vergelijking
met leeftijdsgenootjes nog niet
voldoende praat. In zo'n geval is
het mogelijkhetkind een test af
te nemen om te onderzoeken of
die spreek-problemen een
achterstand in ontwikkeling
aanduiden.

Soms beslissen de ouders ook in
de trant van 'ik stuur mijn kind
pas naar deeerste klas wanneer
het goed spreekt, anders wordt
het maar uitgelachen.Dit nu is
een foutieve instelling. Door de
omgang met andere kinderen
kan de spreekachterstand juist
genivelleerd worden".

Drs Nelson Coffie('Wij helpen
de cliënt zonder medicamenten
om zichzelf te helpen'): "Het aan-
tal psycho-somatische klachten
op Curasao neemt toe. Binnen-
kort gaan wij hiernaar onder-
zoek doen. Wanneer er veel ont-
slagen gaan vallen, neemt de
stress ook dien overeenkomstig
toe. Dit uit zich in somatische
klachten. Het zich niet al tebest
voelen in het algemeen, hoofd-
pijn, sommigen krijgen een
maagzweer. Psychosomatische
klachten ontstaan wanneer jeje
op een gegeven moment niet
meer tevreden voelt en je geen
oplossingenmeer weet. Ontslag,
een plotselinge inbreuk op het
normale gedragspatroon dat
men al jaren gewend was. Te-
vens een inbreukop je gezin.

De onzekerheid, dieneemt toe
op de Antillen. We leven steeds
meer met de gedachte in het
achterhoofd wat er over vijfjaar
gaat gebeuren.Dat onzekere ge-
voel zet zich door. En er zijn be-
paalde mensen bij wie de per-
soonlijkheidsstructuur zodanig
is, dat men die onzekerheid niet
kan verdragen. Bij kinderen op
de middelbare school zie je dat
ook wel, negatieve faalangst, de
angstom tefalen zorgtervoor dat
dit grote,negatieve invloedheeft
op het uiteindelijkeresultaat.

Maar, hebvertrouwen in jezelf
en in jekind. Wat de kinderen
speciaal betreft: Tracht tot een
betere communicatie met hen te
komen. Luister naar ze! Er wor-
deneigenlijknog maar heelwei-
nig echte gesprekken gevoerd,
ook al omdat de ouders de nei-
ginghebben hunwil teveel op te
leggen. Nee, het moet in samen-
spraak. Ondankstelevisie, huis-
werken allerleisocialeactivitei-
ten blijven er toch altijdwel mo-
menten dater onderling gepraat
kan worden."

Ik weet overigens niet hoe
groot het percentage is van
kinderen datnietnaar delagere
schoolgaat. Ik geloofechter, dat
de meeste ouders op het eiland
zicher welvan bewustzijndat de
schooleen goedeinvloedheeft op
hunkind. Er is daarnaast ook
een categorieoudersdiezelfzo in
deproblemen zitten—diedus ei-
genlijk zelf psychologische be-
handeling nodig hebben — en
daardoor de kinderen niet naar
schoolsturen.

VERTROUWEN

Een tekening kan veel zeggen.
Het kind tekent mensen met
harken in plaats van vingers.
Wanneer een kind van zes jaar
een tekening maakt van een
mensalskop met eenpaar poten,— dezogenaamde koppotige —,
dan is dit een teken dat hetkind
achter is in zijn ontwikkeling.

De meeste mensen zullen niet
snel toegeven dat ze aan slape-
loosheid lijden of nerveus zijn.
"Maar", benadrukte Coffie, "in
een test zijn devragen dusdanig
gegroepeerd dat de psycholoog
toch wel het één en ander kan
achterhalen. De vragenlijst is
dan weliswaar ingevuld, maar
het resultaat is niet betrouw-
baar. In zon geval zegt dat na-
tuurlijk wel iets van de persoon
diegetest wordten het is dus het
beste om zon lijst zo eerlijk
mogelijk te beantwoorden.

Bij kinderen ligt het natuur-
lijk wel even anders. Vragen
over ziekte of slapeloosheid van
het kind stel jevaak aan de ou-
ders, die dagelijks met het kind
omgaan.Bij kinderen hebbenwe
bijvoorbeeld de spel-observatie.
Hetkind speelten indatspel legt
het zijn innerlijke wereld bloot.
Tekenen ook.

Bij een persoonlijkheidstest
probeert men soms weleens in te
spelen op het verwachtingspa-
troon van depsycholoog, althans
men geeft antwoorden waarvan
men verwacht dat diebij de psy-
choloog in goede aarde zullen
vallen.

denin de werking tussen milieu
en aangeboren genetische
factoren."

RAPA AIGEMEEti
WE MOETEN NAAR EEN MINDER

AUTORITAIRE- EN MEER
DEMOCRATISCHE OP VOEDING

Kinder-psycholoog
Drs. Nelson Cojfie:

jchDirs Coffie: "Een kinderPsy-

i dit °°g werkt met kinderen. In
i Vert>and moet er onderscheid

J^ftiaakt worden tussen jonge-
-1k"? Adolescenten. In categorie

*i etekent het dat ik werk met
J a jjgdigen tussen de nul en
jm en Jaar- Je hebt te maken
3 to^^fschillende invalshoeken,
J j£n kind met een leerprobleem

1» 'JVoorbeeld. Het niet goed kun-
j jetllezen op een bepaald niveau.

J ditBaat dan naar de oorzaak van
gw)Probleem zoeken- 0f er ziJn

Ü r?ragsproblemen, die zowel op

' U °' als thuis gesignaleerd
'rg n*en worden. Het kind is ag-

J^'ef tegen zijn omgeving. De
Pg rs hebben reeds van alles

1rn maar het lukt niet.
!loolf°? ëeva^ praat depsycholoog
Itp diepgaand met de oudersom«^achterhalen hoe derelatie ou-ijj*'8—kind is... Vraagstelling is
'il* Wat erexact in dierelatie ge-
-2afUrd is' waardoor het kind dat
jji ijkende gedrag is gaan ver-i

“Op de Antillen neemt
de onzekerheid toe,
met alle psychische
gevolgen van dien”

son Cofïie, "komen kinderen uit
alle socialeen maatschappelijke
structuren in aanraking met de
kinderpsycholoog. In 1985 heb-
benweop het AGV312 kinderen
gehad. In dit cijfer zijn dus die
kinderen inbegrepen die bij
School Advies Dienst of andere
psychologen zijn geweest. Een
paar jaargeledenzijn wij gestart
met een programma 'vroege sti-
mulering' via het zuigelingen-
bureau. Ontdekt de arts of ver-
pleegsterdater iets met hetkind

Up Curacao ontbreektvoldoendestudieover opvoedingen
Pvoedingsproblemen.Vandaardateenresearch-teamvan deReling Geestelijke Volksgezondheid aan de Rembrandt-. raat teOtrobanda momenteel druk bezigismeteen grondige

*Ventarisatie.Vaststaatdatdemeestekinderen diebij depsy-
«Jologenop dgAfdelingkomen zijnverwezen doordescholen.

gaan steeds meer ouders ertoeover zelf advies te vragen.. Pmerkelijk is datin typische volksbuurten zoals Marchena,
'"'Jndo Nobo enMariePompoen hetaantal jeugdigenmetleer-. *Sedragsmoeilijkheden groter is danelders. "En danmoetje. gaan afvragen, waarorti?", aldusontwikkelingspsycholoog
y1"»NelsonCoffie.... "Dat inzichtin degroottevan deproblema-e*hebben we niet...."

Daarenboven valt het mij op
het eiland op, — en hier zou ik
graag verandering in willen
brengen —, datouders in het al-
gemeen niet al te veel met hun
kinderen praten. En dan bedoel
ik echt verstandelijk praten.
Minder autoritair zijn en het
kind echt uitleggen waarom iets
wel ofniet kan. Zon houdingvan
dekantvan deoudersmoeter ko-
men, hoewel sommige ouders el-
kaar ook geentekst enuitleg ge-

vang. Ook op Curacao zijner nu
crèches en speelscholen, maar ik
geloof dat er meer van dit soort
opvangplaatsen moeten komen.

Een typisch Curagaos ver-
schijnsel is de situatiewaarinde
kinderen worden opgevoed door
de grootmoeder. Problemen ont-
staan dan wanneer de grootmoe-
derandere normen hanteert dan
de moeder, de inconsequenties,
opvoeding door de grootmoeder
hoeft voor het kind nog geen
identiteits-probleem te geven.
Als het kind vanaf de geboorte
gewend is aan één persoon, danhecht het zich automatisch aan
die persoon, die persé niet de
moeder behoeft te zijn. Het kan
de grootmoeder zijn, de peettan-
te ofde tante. Het gebeurtechter
wel dat het kind de eerste twee
dagenvan de week bij grootmoe-
der is, daarna een dag bij tante,
daarnabij depeettante. Hetkind
wordt op die manier rondge-
bracht als een pakketje, terwijl
éénvaste opvoedster juisten ide-
aalzou zijn.

Het aantal echtscheidingen
neemt toe," steltdrsCoffie. "Een
grootprobleem, waardoorkinde-
ren alleen opgroeien bij de moe-
der of vader. Bij een echtschei-
ding hangt heter voor het kind
maar vanaf. Wanneer in een
huwelijk de relatie moeder-
vader slecht is, hoeft dit
geenszins te betekenendat dere-
latie moeder-kinden vader-kind
slecht is. Dan komt de scheiding,
devadervertrekt en de kinderen
zien hem nog maar weinig. Het
contact wordt nagenoeg verbro-
ken. Bij sommigekinderen uit
zich dit in de denkwijze 'dat va-
der niet meer van hen houdt...

een gevolgvan een gestoorde ge-
wetensontwikkeling...

Want alsjongkindbehoor jete
leren wat wel en wat niet mag.
Daarnaast speelt de liefde tus-
sen ouders en kind een zeer be-
langrijkerol. Een kind doetsoms
ietsniet, omdathijweet datwan-
neer hij wel de fout begaat hij de
liefde verliestvan vader of moe-
der. Het kind is zodoende bereid
om— bij wijzevan spreken — op
de goede weg te blijven. Nu, als
diebijzondereband. die liefde in
de beginjaren ontbreekt dan
heeft het kind niet de prikkel
'zich goed te gedragen.
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■ Front Spoiler ■ Rear Spoiler ■ Special Two-Tone Paint with Sporty Side Sticker ■ Side Protective Moulding
■ Red-Stripe Bumpers ■ Door Sash Blackout Trim ■ Sporty Wheel Covers
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Premier opent
WBC-conventie

ORANJESTAD — Aanstaan-
de dinsdag zal minister- presi-
dent mr. Henny Eman in de
Ballroom van hetAruba Concor-
de Hotel, deofficiële openingver-
richten van de 23ste wereld- con-
ventie van de World Boxing
Council (WBC). De officiële ope-
ningwordtdinsdagmorgenvoor-
af gegaan door een parade met
vlaggen, volksliederen, toespra-
ken door Roy van Putten als
voorzitter van de ABC en José
Sulaiman Chagnon als voorzit-
ter van de WBC. Na de opening
wordt het geheel besloten met
het Arubaanse volkslied. Door
hetAruba Concorde Hotel, waar
de conventie wordt gehouden,
wordt dinsdagavondvoor de gas-
ten een cocktail aangeboden,
waarbij Trio Huasteca de muzi-
kale omlijstingzal verzorgen.

T6RpRGIBQKTOB€RI9B6

KiiHTl Uitslag
TrekkingI Sportlotto

'm» osTiiittiÏ^J 17okt. 86
B^^H [ winnendeH nummers:

Marlboro 26
f tt.M . C........ I
Metcomplimenten van:

i Superior Tobacco Co.

nomen

Een Venezolaanse die tijdelijk
in Primavera verblijft, vermiste
vijftien jurkendie in haar kle-
renkast hingen. Het vermoedenbestaat dat een zekere S.G. die
enigemalenopbezoekkwam tel-
kens enige jurken heeft meege-

Buit dieven:
Jurken, benzine
en video-apparaat

ORANJESTAD—In deom-
gevingvan hetkantoor van deOntvanger werd er uit vijf
dienstauto's benzine ge-
stolen.

Bij een woning aan de
Rondweg werden uit de tuin
twaalf lege kisten met soft
drinks en drie lege bierkratten
metflessen meegenomen.

Te Kudawecha werden van
een slaapkamerraam enige
shuttersweggehaald om binnen
te komen. Na hetbezoek was een
video- cassettespeler ter waarde
van twaalfhonderd florin ver-
dwenen. De shutters werden
voor vertrek weer netjes op zijn
plaats gezet.

ORANJESTAD — Bij de trek-
king van deArubaanse Sportlot-
to bleek vrijdag dat twee inzen-
ders de vier getrokken num-
mers, teweten 13-19-26-16, goed
hadden geraden. Zij ontvangen
ieder ’. 14.927 uit de vette eerste
prijspot die was opgelopen tot
’.29.855,70. Voordetweede prijs
hebbenzich 81 personen gemeld
die drie nummers goed hebben
geraden. Zij ontvangen van de
’.10.613,50 iedereen bedragvan
’.131,05.

Regering huiverig tav aangeboden Melchior-contracten
Eman: Melchior-verklaring wijst
duidelijk in richting kwade trouw

ARUBA
AGENDA

L^E NUMMERSOPArubadagelijksver-

"^!:ANJESTAD: ZeppWever, La Fama, Piet
pa*"ountainen SupermercadoPueblo.

p^D: Lee Take Away, Noord 82

|*.NK'LEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert

"pW CRUZ: Rowiginis, Santa Cruz 48.

teat°27AS: NiCo'aS Store' ZePPen"

PJ^: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
Lrhü oduber hospitaal, Giftshop

Beach Hotel.

08.00-12.00/14.00--r*0""^; zaterdag gesloten.
r"e,°on: 24333(drie lijnen).

na kantoortijd: 21639,55*0en22316.S5*0en22316.
127-849.

fekrnr24B-l Barclays Bank.
Centrale: 24 uur per dag te,. 22116of

PJtIE: 100.

M^CENTRALE:IIS. '

Nao J^S ver*schijnen op dinsdag en
r °0/u kunnen ied*ere dag tussen08.00-
Piaiv °°"17 -00 uur worden opgegeven;
. *Haa °P *a,erda9- Al|eenzoekertjes, die
Le nda9 en donderdag voor 10.00 uur
hda Z',n' kunnen de dag daarop (dus

9en vrijdag) verschijnen.

ORANJESTAD-Met de
KLM is op Aruba aangekomen
mr. J.rt.J. van Wijland die deko-
mende driejaren opAruba als of-
ficier van Justitieop het parket
werkzaam zal zijn. Zijn gezin
volgt later. Op de luchthaven
werd mr. Wijland begroet door
vlnr: griffiermr. ing.H.C. Madu-
ro, namens de advocaten mr. A.
Bikker, mr. Wijland. officier van
Justitie mr.H. Hoogland,rechter
mr. D.Roemers. PG mr. Floren-
cio Wemetenrechter mrH.I).van
der Griendt.

Nachtelijk
winkelen

ORANJESTAD — Kort nahet middernachtelijk uur
hieldeenkruidenier een poli-
tie- patrouille aan en wees
naar een auto waarin de 40-
-jarige T.C. zich bevond. De
man verklaarde dat T.C. het
hangslot van devoordeur van
zijn zaak had opengebroken
en binnen was gedrongen.De
man werd aangehouden. In
zijn bezit trof de politie twee
zakken levensmiddelen en
vleeswaren. Hij werd voor
verder onderzoek ingesloten.

ORANJESTAD - Met grote
verbazing heeft men gisteren
kennis genomen van de ver-
klaring die de zakenman Le-
on Melchior aan de Neder-landsepers meendetemoeten
zenden. In een eerste reactie— deregering komt opeen en
ander nog uitvoerig terug —steldeminister-president mr
Henny Eman, dat de Melchi-
or-verklaring enorme be-
vreemding heeft gewekt. Hij
heeft destijds voor zijn rap-
porteen miljoen dollargekre-
gen en iedereen weet, aldus

>** 'S» S*
(H|) Een uitje naar
PuntoF|j^^=-
Matuurfijk met een Prop-Jet
van ODUBER AVIATION

bel 2fio->r

DIVERSEN
CLUB VISAGE: 20.00uur optredenvan The
Sherman Brothers.
CU SANTA CRUZ (t.g.v. viering int. dag):
09.00 uur H.Mis - kerk Sta. Cruz, na afloop
koffiemorgen Club CU.
SPORT
VOETBAL
(eredivisie)
16.00 uurBubali vs RCA - Wilhelminasta-
dion.
(jeugdvoetbal)
16.30uur Bubali vs Riverplate -Riverplate;
SLD vs Nacional - Nacional.
(Fedeveta)
16.30 uur Ayó Vets vs Teachers United -Rooi Afó.

SPORTWEEK SANTA CRUZ: 20.00 uur
dansen en prijsuitreiking.

BASEBALL (A-klasse): 14.00 uur promo-
tie- / degradatie- wedstrijden Athletics vsThrillersArt Photo -Elias MansurBallpark.

BIONIC KORFBALLCLUB
vanaf 09.00uur wedstrijden Vruminga Lea-
gue en Softball Bush League; 13.30uur do-
minoknockout - terrein BlueStars, Sabanilla
Abao; 09.00uurfietstocht (vertrek: Centre di
Barrio Lago Heightsnaar terrein Blue Stars.
OCA (Organisacion Caballista Arubano):
10.00 uur algemene leden- vergadering-
Rancho El Paso (ond.: «Interpaso 86»).

SPORTDAG (La Nueva Fuerza): vanaf
09.30 uur op veld Kibaima All Stars, Tanki
Leendert.

sic moest zich uitstrekken zowel
over het grondgebiedals over de
territorialewateren en dezeebo-
dem van het eilandgebied Aru-
ba. Er stonden in het concept-
contract nog vele andere voor-
waarden waaruit bleek dat het
merendeel der lusten voor
Melchior kwamen en de over-
heid weliswaar vijftig procent
van de jaarlijksevast te stellen
fiscale winst van de Aruba Mi-
ning Company kreeg, maar
daardoorde gehelewinningvoor
vijftig jaar uit handen gaf. De
Arubaanse regering was toen
reeds erg huiverigeen dergelijk
contract te tekenen.

FATUM
t:e Nederlanden van 1845
Sl9Ur. pa vn i tur!"
TELEFOON 24888

j^n«leNederlanden f\f
j^VARDTHEATER

Ito.^'BigtroubleinüttleChina (14jr.);
|?1 u ia chica delSexo (18 jr).
h '*W' Big trouble inLittte China (14

«y //E,'!N 20-30 & 2400uur Going all the(18jr.>.
!°ticac ,
sbanh (nachtdienst)
Wibah9*del pueblo, tel.: 21253.oru9: San Lucas, tel.: 45712.

Jran^EGELING DOKTOREN*end! *Madiki'Tanki n'P'Noord'Tanki>Ar un' paradera en Sta. Cruz: dokter
'o 5 ch6'"*6, Bachstraa'i 3, tel.: 24783.
fckt^P^ito, Savaneta en San Nicolas:
Solas , "oderie, via Centre MedicoSan Ni-

',el'4BB33/24300.

►teo^E KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
"el; jJ?'-:23425; Santa Cruzen Paradera:

*,70j0/88/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
Sa 448301'"San Nicolas:tel-; 45906*.Da-

'Oor) '29008(wijkgebouw), 24444(kan-
'V°°th
'** n , andgevallen, ongelukken ofll^^' ander ongeluk gelieve
'^«centrale op tebellen, tel.: 118)

bsEN
knÜI INFORMATION CENTRE: dage-
lir Iïopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00

"ormatiesviaverkeerstoren.

k.% SERVICE CENTRE (Oranjestad):
Iri Va

Uur P*-81, daggeopend(alleen geslo-
en ,Lnbondag 20.00 uur tot maandagmor-

' °0 uur).

Nöïï uit de "^herenigde Staten
of Europa"?

1*1MET

Krijgt u een
l komplete service

SI-EFooim 25923
v EIU 31577
pK^rr- : <Kltai HORACIO ODUBER HOSPI-
o.3O ,„ 24300):bezoekuren15.00-15.4519-30uur.
*»*i^E FRANgAISE D'ARUBA: iedere
"W,5'Van 19.30-20.30uur cursus voornenvan 20-30-21.30uurFranse►satl ,' *nsdagvan 20.00-21.00uur con-*<WSse"; woensdag van 19.00-20.00

''%a_% voor beginners -Colegio Aruba-"61/62,

"^rtiÏ!,S£GE: 2200uur optredenvanTheI nBnBrothers.

\ .^EEK SANTA CRUZ: 19.30uur fi-jnenEstrellaclub.Fe»
*0.,?YARD THEATER
:18 nr, Ur tytrouble inLittle China (14 jr.)
trB^, Uur The Goon/es (alleleeft.); 21.15
h\il\r°uble in Little China (14jr.).
). 'IN:2l.oouurGo/nga//fftewa)'// (18

■r'l j.7^^^^^^^^^
"itt__.nre's of spoedeisendgevat ~

*VWeiland
GEEN RAMP

fiê typJjarter maatschappijvanUrnl^erlandse Antillenvliegtten ,?\uitsluitend beroepspilo-
Ntet*'9 en °P maat naar Uwvan bestemming

"» nieuwe, zéér goed. Verhouden toestel-

*°nder hinderlijke. Wachttijden of over-» s»Ppen;
It tlirt Cpaa,t P|aat* en

ft 'Jer»t scherpe

*ruba 26363-21365guracao 76278Bonaire 8880-8939

SEROE COLORADO — Het
studierapport datTurner Corpo-
rationheeft gemaaktover de mo-
gelijkheden om Seroe Colorado
in eenresort area om te bouwen,
is klaar. Een vertegenwoordiger
van hetbedrijf verblijft opAruba
omaan deregering enExxon een
exemplaar van dit onderzoek
aan te bieden. Ten aanzien van
het bouwen van de nieuwe ge-
vangenis in deomgevingvan het
De Vuyst- vliegveld, heeft zoals
deAmigoe berichtte deregering
reeds besloten de ingang van de
gevangenis te verleggen. Deson-
danks zou de Turner Corporati-
on hierover verder overleg met
de regering willen plegen. Uit
het rapport blijkt dat ook gere-
kend wordt datExxon een finan-
ciële bijdrage aan dit ontwikke-
lings-project van SeroeColorado
zal geven. Nadere bijzonderhe-
denwaren niet bekend.

Turner-rapport over
Seroe Colorado voor
toerisme klaar

Ook voor dit contract was de
Arubaanse regering huiverig
omtetekenen, mede geziendefi-
nanciële situatie, waardoor zo
maar niet een miljoen dollar
jaarlijkskan worden uitgegeven
terwijl in feite voor het eerste
contract waarvoor ook al een
miljoen dollar werd betaald, ie-dereen wist dat dit niet voldeed
aan wat voor een dergelijk be-
dragverwacht werd.

Wat het andere contract be-
treft wildeMelchiorweleenkan-
toor opAruba openen— hetAru-badathijthansnogeens een fijne
trap meent te moeten geven met
de"high risk", waarvoor Aruba
hem per kalenderjaar een mil-
joen dollar zou moeten betalen
bij vooruitbetaling per halfjaar
te voldoen. Verdereenovereen tekomen percentage van de mid-
delsbemoeiingen aan te trekkenfinanciële middelen.Dit percen-
tage had volgens concept-
contract dat Melchior aan deArubaanse regering voorlegde
uitsluitend betrekking op alle
fondsen dieMelchior ten behoe-
ve van Aruba weet aan te trek-
ken, met uitsluiting van Neder-landse overheidshulp en defondsen dieAruba voor één janu-
ari 1986reeds benutte.

ORANJESTAD — Vrijdaga-
vond is op de veld bij het gebouw
van de Douane Sportvereniging

"DOSVA) te Dakota de officiëleopening van een inter trikamp
onderde leden meteen défilévande deelnemende teams, te weten:Blue Bombers onder leiding vanFelis Geerman. Red Strikers on-der leiding van Ruben Koek enYellow Hunters onder leiding
van CocoKrozendijk. Tot en met29 oktoberzullen dedrie groepen
zich bezig houden met volley-ball, domino, vissen, softball,
voetbal, pingpong, biljarten enhersengymnastiek.

Inter trikamp
van DOSVA

UitdeAmigoe terbeschikking
staande gegevens blijkt dat in
het ontwerp-contract dat
Melchior aan de Arubaanse
regering voorlegdevoorde goud-
winning, Melchior een ex-
clusieve concessievoor goudwin-
ning wildehebben. Deze conces-

Premier Eman betreurde het
ten zeerste dat de heer Melchior
zich nu zo over Aruba meent te
moeten uitlaten. Hetzelfde Aru-
ba waarvan hijeen contract wil-
dehebbenom een kantoor teope-
nen datAruba weereenseen mi I-
joendollarper jaarzou gaan kos-
ten, alsmede nog eens een per-
centagevan deinvesteringen die
Melchior naar Aruba zou weten
tebrengen. De ministervan Eco-
nomische Zaken Don Mansur
heeft kortgeleden nog aan
Melchioraangeboden eenbedrijf
totontginningvan goudop Aru-
ba te beginnen, doch daarop van
Melchior geen reactie ontvan-
gen. "Publicaties als Melchior
gedaan heeft wijzen duidelijk in
de richting van kwader trouw",
aldus premier Eman in een
eerste reactie op het bericht dat
Leon Melchior in de Neder-
landse pers meende te moeten
verspreiden omdat dezaken niet
lopen zoals hij het wil zien.

premier Eman, dat hij voor
dieeen miljoen dollarniet ge-
presteerd heeft wat van hem
verwacht werd.

ORANJESTAD — In Fort
Zoutman wordt dinsdagavond
weer een Bon Bini Festival ge-
houdenwaaraan ditmaal mede-
werking wordt verleend door de
kah'iorgel «El PequnoMaldito».
Voorts treedt op Serenata Afu-beno met Vale Croes onder lei-
dingvanRosarita Hart.Erwordt
een lintendans vertoond onder
leidingvan Junior Maduro, ter-
wijlRuben Garciahetgeheelaan
elkaar zal praten, hetgeen hemweltoevertrouwd is. De bar is in
handen van Divi Divi Hotels,
terwijl de avond om half zeven
begint in Fort Zoutman.

Het ligt in de bedoeling deze
oliein dehavenvan Barcadera in
tanks op te slaan en daarna ver-
der te verschepen vanuit Aruba
naar Venezuela en Colombia en
in denaaste toekomstnaarEuro-
pa. Minister Don Mansur wees
erop dat de maatschappij niet
veel mensen in dienstzal behoe-
ven te nemen, maar het bewijst
in ieder geval weer eens dat de
Argentijnse markt voor Aruba
mogelijkheden biedt. De nieuwe
maatschappij kan als voorbeeld
en aanmoediging dienen voor
andere investeringen.De maat-
schappij heeft de twee tanks te
Barcadera reeds gehuurd, zo
meldde vanmorgen Diario, om
begin januari met de opslag te
kunnen beginnen als het eerste
schip met olie naar Barcadera
komt.

BARCADERA —Begin vol-
gend jaarbegint de Argen-
tijnse maatschappij Indosa
metdeoverslagvanplantaar-
dige olie via de haven van
Barcadera.

Barcadera
overslaghaven
Argentijnse olie

mm_mwmm___m~~---A--m-_mmmmamm_mm__.

SPORTLOTTO
U kunt voor de trekking van

24 oktober 1986
kopen t/m 22okt. '86

* I
MAANDAG
DIVERSEN
WIT GELEKRUIS
zuigelingenbureau
09.30-12.00uur teParadera
(ldeuterbureau volgens afspraak)

KIWANIS (Palmbeach): 19.30uur dinner
meeting - Aruba Beachclub.
LIGA Dl MARIA(San Nicolas): iedere
maandagochtend van 08.00-12.00 uur kan
pakjes Ayudo Socialafgehaald worden - Mi-
lagrosa Centrum -Theresiastraat 6.

SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»(donderdag): 18.00-19.00 uur training -Palmbeach Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00 uurzwemlessen(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-zwembad.

ARUBA WEIGHTLIFTING ASSOCIATION:17.00-19.00 uur gewichtheftraining -Sportcentrum Noord.
VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 17.30-19.30uurzwemlessen (voor
dipl.B, E, D en F) - Americana Hotel.

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

ATTA: 16.30uur trainingskamp - Club Don
Bosco.
INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
openvoor publiek - bij «IndianRock».

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandag t/m vrijdagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.0019.00 uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord66tel.: 23425; 13.00-14.00uur teOranjestad,'
Koningstraat/Emrnastraat, tel.: 23168;

woensdag: 13.00-15.00uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280dinsdag 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-
ningstijdenl
LEES- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30 uur
UITLENING AFDELING: maandag
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/ 13.30--20.00uur; dinsdag en donderdagvan 13.30--17.30 uur (s morgens gesloten).
FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijdenmaandag t/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--1
übliek

30°'17*°°uur studiezaalopen voor

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-?<?i!i i°ffB,B"tyden)! dinsda9 van16.00-20.00uur en vrijdag van 17.00-1900uur.

SHASA (Stichting Hulpaan SlechthorendenAruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/oEagleclub), is dagelijksgeopend van 08.30--12.00/13.00-16.30 uur.
TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 The A-team: «Duke ofwhispering pines»; 19.00Rikesa Universal:«Pentagram»; 19.30Telenoticias;2o 00Di-
recte uitzending baseballwedstrijd NewYork Metsvs Boston Red Sox (world series;23.30 CNN international hour; 24.00 Slui-ting.

ZONDAG: 17.00Matinee: «Bentji»; 18.30Tele-Resumen; 19.00 Showtime; 20.00 Di-
recte uitzending baseballwedstrijd New
York Metsvs Boston Red Sox (world series);
23.30 CNN international hour; 24.00Sluitrng.

MAANDAG: 12.00-14.00 Take two (live);
18.00 Star Fleet; 18.30 Telenovela: «La
Sombra»; 19.30The world tomorrow: «The
shattered family»; 20.00Telenoticias;20.30
Harold sportshow; 21.00 CNN international
hour; 22.00 Dynasty; 23.00 Showbiztoday;
23.30 Sportstonight (live); 24.00 Sluiting.

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00 uur; zon.: 08.00 en
19.00uur.
EMANUELKAPELzat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD:zat: 19.00uur; zon.: 06.30,
10.00en 19.00uur.
PARADERA:zat.: 19.00uur;zon.: 10.00en
18.30uur.

POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00en 18.30 uur.
SAVANETA: zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
TANKILEENDERT: zon.: 09.00 uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur dsA van den
Doel (crèche en zondagsschool).
SEROECOLORADO: 10.30 uur dsA. van
den Doel.
PIEDRAPLAT:IO.3OuurdsH.Hessen (zon-
dagsschool in het Jeugdcentrum).
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds H.Hessen
(zondagsschool op dezelfde tijd).

CCA-vergadering met na
afloop paarden-parade

ORANJESTAD — In Rancho
El Paso wordt zondagmorgen
een vergadering van de paar-
densport- vereniging OCA ge-
houden. Gesproken zal worden
over de «Interpaso 86», welke in
het weekeinde van 9 november
met veel buitenlandse deelne-
mingwordt gehouden.Na dever-
gadering volgt zondag een para-
de met depaarden door de stra-
tenvan Oranjestad.De vergade-
ring begint zondagmorgen tien
uur.

De prijsuitreiking is zaterda-
gavond gecombineerd met een
dansavond.

Gym, volleyballheren: DiamondGym - Santa Cruz Stars, zaal-
voetbal: Atlantico - Estrella en
basketball dames: Volvox - Bio-
nic. Tenslottewordt op debanende finale zaalvoetbal tussen Bio-nicen Arukorf gespeeld.

In de clubzelf is de finale vanhet dammen: Atlantico - Estrel-
la, terwijl Arukorf tegen Bionicspeelt voor de derde plaats. Bij
domino is de finale tussen Aru-korf- Atlantico. Uitgespeeld zijnreeds: hersengymnastiek welke
gewonnen werd door Janny'sHemco, gevolgd doorEstrella en
Bionic. Bij tafeltennis: junioren
dames: Estrella en DiamondGym, juniorenheren: Atlantico,
Estrella en Diamond Gym, vete-
ranen dames: Diamond Gym en
Estrella, veteranen heren:
Estrella Atlantico en Bionic,
open klas dames: Estrella, Bio-
nic en Janny's Hemco en open
klasse heren:Estrella, Atlantico
en Santa Cruz Stars. Donderda-
gavond stond Estrella nog stevig
bovenaan met 24 punten, ge-
volgd op de tweede plaats door
Atlantico Deportivo met 14.5
punten en Diamond Gym met 11
punten.

Op debanen wordendevolgen-
de finales gespeeld: volleyball
dames met Arukorf - Diamond

SANTA CRUZ —De Estrel-
laclub isvanavond(zaterdag)
hetmiddelpunt van definales
van de geslaagdetweede San-
ta Cruz Sportweek.

Vanavond finales van
Santa Cruz-sportweek

Morgenavondprijs-uitreiking

ca Nacional en Osticeba. De bi-
bliotheek vormt een onderdeel
om ook in ditbuurtcentrum cul-
turele activiteiten te gaan orga-
niseren. Biblioteca Nacional
verleende medewerking door de-
gene, diezich met debibliotheekin het buurtcentrum zal belas-
ten, stagete latenlopenindeNa-
tionalebibliotheek.

Men heeft echteronvoldoendeboeken. Mochten er mensen zijn
die boeken beschikbaar hebben
om aan het buurtcentrum te
schenken, dankan contact wor-
denopgenomen met het kantoor
van Osticeba (tel.: 25037 of
27446). Indien nodig worden de
boeken afgehaald.

In Buurtcentrum Brazil komt
bibliotheek informatiecentrum

BRAZIL—Reeds enigetijd
is hetactieve bestuur van hetBuurtcentrum Brazil doende
om te trachten een biblio-
theek/informatie- centrumin
zijn buurtcentrum op te
richten.

Hierbij wordt alle medewer-king verkregen van de Bibliote-

NOORD - Voor hetzevende
achtereenvolgende jaar
wordtzondag 26 oktoberaan-
staande de tien kilometer-
loop van Turibananaar de
sporthal van Santa Cruz ge-
houden.

Op 26 oktober
tien km. loop

Er wordt in een groot aantal
categoriën gelopen: zeven cate-
goriën voor de mannen en twee
voor de vrouwen. Van Idefre
wordt vernomen dat er voor de
Turibana-loop veel belangstel-
ling bestaat en dat onder meer
Rudsel Martina, Amadeo Kern-
per en Achi Belioso zullen deel-
Tiemen. De afgelopen vier jaren
was deoverwinningbij de dames
steeds voor Lia Melis, bij de he-
ren driemaal voor WillyWillems
en verleden jaarvoor Rudsel
Martina.

Aan kust lichtseinen waargenomen

Vermiste vissers terecht
SAVANETA— Vanuit Sa-

vaneta werd alarm geslagen
voor devissersboot «Jurette»

die donderdagmorgen acht
uur vanaf de Essoclub was
uitgevarenomten oosten van
Aruba te gaan vissen en niet
om vier uur terug was ge-
keerd zoalswas afgesproken.

Op de boot bevonden zich de
gebroeders Ridderstap en de
heer Bloemond. Aangezien in-
middels terhoogtevan Boca Ma-
hos een lichtsignaal werd waar-
genomen,voerdeloodsboot uit in
dierichting.

Ook de politie had aandacht
voor deze lichtseinen, die uit en
aan gingen. Zwaar bewapende
agenten bleven in de buurt pa-
trouilleren. Korte tijd later za-
gen ze lichten zich van de kust
verwijderen en aangezien het
windstil was, werd ook het ge-
ronkvan demotor gehoord,zodat
dit geenboot in noodkon zijn.

Inmiddels was om drie uur in
de ochtend de vermiste vis-
sersboot Jurettedoor twee ande-
re vissersboten bij de Essoclub
binnengebracht. De boot had
met motorpech te kampen ge-
had. ledereenwas gezonden wel.

ORANJESTAD -MinistervanWelzijnszaken mr Mito Croes is
niet zo gelukkig met de open
brief van de Simar, waarin devakbond van herkrachtenduidelijk laat blijken dat geld
een rol speeltbij deexamens. Zo-als bekend had de Simar in een
openbare brief aan de be-windsman bezwaren gemaakt
tegen debeslissingen van de mi-nister ten aanzien van de ver-vaardiging van MAVO, HAVOen VWO examens. MinisterCroes zette vrijdagavondin TeleNoticiasuiteen, datdit3600 gul-denper jaarextra perleerkrachtkostte om dieexamenste maken.En dit terwijl andere scholenhiervoor geen geld krijgen. Debewindsman vond dat er sprake

Examengeld-brief van Simar
valt niet goed bij min. Croes

Bij algehele doorvoering kost het jaarlijks 1,8miljoen

van discriminatiewas. Indien de
overheid aan alle leerkrachten
zou gaanbetalen dan betekende
dateenextra uigavevan 1.8 mil-
joen gulden, hetgeen de be-
windsman in deze moeilijke tij-
den onverantwoord achtte. Het
uitgangspunt van de Simar dat
wanneer er minder betaald
wordthet werkdanookvan min-
der kwaliteit zou kunnen zijn
noemde minister Croes onjuist.
Wat de geheimhouding van de
examens betreft wees hij erop
datbij deAPA en MTSook deex-
amens worden gemaakt en ge-
heimhouding verzekerd is. Ove-
rigens noemde hij deze opmer-
king van deSimarinfeiteeen be-
lediging voor die onderwij-
sinstellingen.

AMIGOE
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Volgens wetenschappelijke studie:

NOS YUNAN Dl KORSOU TA HENDE LIMPI!

Tene Körsou mes limpi kv bo!

selihrir
s SERVISID Dl LIMPIESA DI KORSOU

"Als ik alle zes wedstrijden
van ons in dit toernooi bekijk,
moet ik wel tot de slotsom ko-
men, dat we ontzettend weinig
goede periodes hebben gekend",
aldus Jorritsma,diede gangvan
zaken hoofdschuddend had be-
keken. "De verdediging over-
tuigdemeestalwel, maardeaan-
valwas veelte slecht opdreef. En
dat drukte danweer op de defen-
sie, die naarmate het toernooi
vorderde meer fouten begin. Het
is duidelijk. We komen terecht
opdeplaats waarwethuishoren.
In de middenmoot zijn de ver-
schillen gering. Naar de top
gaapt echtereen flink gat."

seconden later was het al 1-3
doorJamieEscude, diein devier-
de minuut de met een brancard
weggedragenFigar (ontwrichte
schouder) was komen vervan-
gen. Met Delissen voor Drosten
en de verhuizingvan de weer te-
vergeefs naar zijn vorm zoeken-
deJan-HiddeKruize washalver-
wege de tweede helft de hele ba-
sis-voorhoede gewijzigd. De
Spaanse defensie had ook in de
slotfase geen enkel probleem
met de veel te doorzichtige Ne-
derlandse acties. Twaalf minu-
ten voor tijd werd het zelfs nog 1-
-4 door weer JamieEscude, diege-
heel vrijstaand hoog mocht ins-
laan.

Keuze was in eerste instantie twijfelachtig

De Olympische Winterspelen gaan in
1992 naar het Franse Albertville

LAUSANNE — Dat Al-
bertville als organisator van
de Olympische Winterspelen
1992uitdebuszou komenwas
na het tellen van destemmen
na deeerste ronde allerminst
zeker. Sofia kreeg aanvanke-
lijk de voorkeur van de 85
lÖC-leden. Pas na vijf stem-
mingsrondenkwam de Fran-
se wintersportplaats als win-
naar uit de bus.

Al snel na de pauze maakte
Xavier Escude er uit derebound
van een strafcorner 2-1 voor
Spanje, waarbij de Nederlandse
verdediging veel te lamlendig
reageerde. Toen er geen enkele
verbetering in het spel van zijn
ploeg optrad, besloot Jorritsma
eerst Van Grimbergen en Heijn
te wisselen voor Schlatmann en
Boele van Hensbroek. Een paar

In de tweede speelhelft wilde
er niets meer bij Nederland luk-
ken. De spelers liepen elkaar
voortdurend in de weg en het ge-
brek aan techniek werd steeds
duidelijkerzichtbaar. "Er kwam
niets fatsoenlijks meer uit",
moest Jorritsma toegeven.
"Kwalitatiefkwam deploegvan-
daag heel erg veel te kort. Ik
wist, dat het een moeilijke wed-
strijdzou gaanworden, maardat
hetzozou aflopenhadiknietver-
wacht."

defensie tegen Spanje, dat eind
september nog in Laren met 2-5
tenonder gingtegen Nederland,
voortdurend in grote problemen.
De openingstreffer van Boven-
lander, uitde derdeNederlandse
strafcorner, spoorde de Span-
jaarden- met drie broersEscude
en drie telgen van de familie
Malgosain de ploeg - aan tot nog
offensievere daden. Uit de tege-
naanvalkwam aldegelijkmaker
tot stand door Oliva. Voor rust
mikteHeijn nogop depaal, maar
dat was meteen het laatste wa-
penfeit van Oranje in deze wed-
strijd.

Albertville, dat veel bestaan-
de, maar verouderde win-
tersport- accommodaties bezit,
trok ongeveer 125 miljoen gul-
denvoor nieuwbouwuit. Het Al-
pendorp krijgt daarvoor een
nieuwe ijshal, maar het grootste

De meeste olympische win-
tersport-evenementen worden
buitenAlbertvillegehouden.De
stad zelf neemt alleen de ope-
nings- en sluitingsceremonieen
hetschaatsenvoor zijnrekening.
De ski-wedstrijden bij de heren
worden op debekendepistes van
Val d'lsereen Tignes afgewerkt.
Het valleigebied tussen de dor-
pen Courehevel, Meribelen Lers
Menuires-Val Thorens dient
voor de ski-wedstrijden van de
dames.De strijdom deijshockey-
titelvindtinverschillende stadi-
ons plaats.

JeanClaude Killy en Michel
Barnier, deinitiatiefnemers van
de Winterspelen in Albertville,
hadden geen zorgen op het ge-
bied van de veiligheid. Terwijl
Parijs zich, na de talrijke bo-
maanslagen, in allerlei mogelij-
ke bochten moest wringenom de
lOC-leden van een optimalevei-
ligheid te overtuigen, wees het
tweetal slechts op de strate-
gische liggingvan hetolympisch
dorp. De wintersportersenoffici-
als worden in Brides-Les Bains
ondergebracht. Een klein
plaatsje in een diepe vallei, dat
door een nieuwe snelweg wordt
omsloten. Ongemerkt bin-
nendringen isvolgens de organi-
satie onmogelijk.

Het zwakke punt van Al-
bertville vormt de slechte toe-

Ook de horeca- bedrijven in
het gebied profiteren van de
komst van de Spelen. Alle hotels
krijgen een flinke opknapbeurt
en de toegangswegen naar het
dorp zullen aanzienlijk worden
verbeterd.

deel van hetbedrag gaatnaar de
bouw van een nieuwe
springschans en een bobslee-
baan. De skischans komt in
Courehevel, de bobbers strijden
in La Plagne om het olympisch
eremetaal.

Van die gretigheid was in het
veld niets te merken. De aanval,
met Drost weer eens in de spits,
kon voor de zoveelste keer niet
imponeren. Het middenveldliet
zich volkomen afbluffen door de
Spanjaarden, die extra
geïnspireerd leken door de be-
slissingBarcelona de organisa-
tie van deSpelen in 1992te gun-
nen. De Spaanseofficials hadden
voor het duel al een rondedansje
gemaakt, welwetend, datook de
hockeysport in eigen land 'vette'
jaren tegemoet gaat. En deze
keer kwam ook de Nederlandse

"Erbarmelijk", zo omschreef
coach Hans Jorritsma het spel
van de nationale ploeg tegen
Spanje. "Na het missen van de
halve finales was de veerkracht
er bij de spelers helemaal uit.
Ook de drie rustdagen hebben
dieteleurstelling niet helemaal
weg kunnen nemen." Een me-
ningdie doelmanFrankLeistra -
met ditmaaleen wankeleverde-
diging voor zich - bestreed. "Ik
dacht datwe allemaalvol goede
moed waren voor het begin", zei
de Tilburger. "De begeleiding
hader bijons voortdurend op ge-
hamerd, dat deze wedstrijd nog
van groot belang was. ledereen
was er ook op gebrandnog iets te
latenzien."

Door deze ontwikkeling
moet Nederland zich in 1989
in New York via het toernooi
om de intercontinentale be-
kereerst plaatsenvoor devol-
gende strijdom dewereldbe-
ker, in 1990 in Lahore. Nog
nieteerder isNederlandin dit
onderonsjevoor B-landen te-
recht gekomen. In 1975 ein-
digdeOranjein Koeala Loem-
poer als houder van de we-
reldtitelweliswaar slechtsals
negende, maar volgens de
toen geldenderegels was dat
nognet voldoende voor direc-
tekwalificatie.

LONDEN — Het contrast
wasgroot.Maandag leverden
de Nederlandse hockeyers
voorruim 9.000toeschouwers
in Willesden nog strijd met
Engeland om een plaats om
dehalvefinales in destrijdom
de wereldbeker. Vier dagen
later, nauwelijks mensen op
de tribunes, zakte Oranje
diep weg door het duel met
Spanje voor de 'mid-
dengroep' met 1-4 te verlie-
zen. Daardoor kwam Neder-
land in detweede helftvan de
klassering terecht. Vana-
vond wordt het toernooi, dat
voor Nederland na het zo
hoopgevende begin op een
emorme domper is uitge-
draaid, afgesloten met de
wedstrijd om de zevende
plaats tegen Polen.

ATLETIEK/NEW YORK —Voor het eerst zullen tijdens de
marathon van New York op het
gebruikvan doping worden ge-
controleerd.Dat heeft de organi-
sator Fred Lebow verklaard. De
marathon wordt op 2 november
gehouden.

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

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
open vanaf 17.00 uur.

BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
20.00uurWild Cats/Bancodi Caribevs Sta.
Maria Pirates/Petromar - Sentro Deportivo
Kórsou.

ZONDAG
VOLLEYBALL
(Federashon di Völibol Kórsou)
A-klasse
16.15uurJolley Angels vs Apache (dames);
16.15 uur Anglo Golden Star vs Hurricane

(dames);
17.15uur Odesavs Divi Divi (dames);
17.15uurWishi Tigers vs Jets (heren);
hoofdklasse
18.15uur Sta. Rosa vs Flying Six(dames);
18.15uur The Birds vs Watakeli (heren) -Sentro Deportivo Kórsou.

BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
14.30uur Royal Scorpions/Mr. Baseball vs
Sta. Rosa Indians/Variante - Sentro Depor-
tivo Körsou.

VOETBAL
(Fedeprof)
finale
18.00uur Victory Boys/Citcovs Simoc/Hu-
bo - Stadion Dr. AntoineMaduro

Met nog acht landen in toernooi:

Oranje-selectie baseball
bekend voor trip naar Taiwan

WILLEMSTAD-De hieli
geheelde uitdager van H
reldkampioen Kaosay Galaxir
Thailand, de Venezolaan Islf
Contreras, bokst vanavond "f
tegen de wereldkampioen offwereldtitel. De organisatie W
het gevecht uitgesteld tot 1 f
vember. De wereldkampi°L
Galaxi, diepasvorige week opA
eiland arriveerde, heeft T(A
voorbereidingstijd nodig.

Voor uitdagerContreras (f<\
geenbezwaar.Hijzalook op1\
vember deman uit Thailand *\
zijn bokskroon ontdoen, zo ML
hijbeloofd. In elkgevalzal hdh
zaterdag 1 november in Sei*j
DeportivoKórsou een avondn
jewelsteworden die nog niet<k
der hier op Curacao is vertotA.
Het is voor de eerste maal dd[
een officieel wereldtitelgevecÜ \ons eiland wordt gepresentet H
Daar deentree laag is gehoVP »door de organisatie (fl. 2&*
wordt een zeer grote toeloop ■** 'jboksliefhebbers verwacht. t

Houdt daarom zaterdag 1 ' "(
vember vrij! 0

Navratilova:
1000 x winst
FILDERSTADT - Martina
Navratilova heeft woensdag
voor de duizendste keer in
haarprofcarièreeen partij ge-
wonnen. De Amerikaanse
tennis-miljonaire versloeg in
de eerste ronde van het
$175.000-toernooi van Fil-
derstadt de Franse Nathalie
Taiziat in twee sets: 6-3,6-2.

De nummer een van de we-
reldranglijst, die deze week
dertig jaar wordt, kreeg een
symbolisch cadeauvan de or-
ganisatoren: een gouden ket-
ting met een miniatuur-
tennisbal van hetzelfde edel-
metaal, met de bondige in-
scriptie "1000". Navratilova
beantwoordde het eerbetoon
met een nuchtere medede-
ling. "Ik heb mijn overwin-
ningennooitgeteld. Elkezege
is even belangrijk."

Chromosomentest voor atletes
is onnauwkeurig en unfair Guang Ping wandelt

naar wereldrecord
PEKING —De Chinese atlete

Guang Ping heeft het wereldre-
cord5000 metersnelwandelen in
Qingdao gebracht op21 minuten
en 26,5 seconden.Dit maaktehet
persbureau Nieuw China be-
kend.

Het oude record stond
sinds 7 september op naam van
Pings landgenote Li Sujie met
21.34,37. GuangPing veroverde
vorige maand het Aziatisch
kampioenschap op deze speciali-
teit. Qingdao ligt in het oosten
van China.

Het overzicht van de stem-
mingsronden was als volgt
(plaats, stemmen le, 2e, 3e, 4een
5e ronde):
Berchtesgaden 6- - - -Anchorage 7-5- - -Cortina d'Ampezzo

7- 6- 7- -Lillehamer 10-11- 9- 9-
Falun 10-11-11- 9- 9
Sofia 25-25-28-24-25
Albertville 19-26-29-42-51

Voor Falun was het de derde
keer dat de stad door de lOC-
leden bij de stemming werd ge-
passeerd. De Zweden probeerden
het eerder in 1977 en 1981. De
Skandinaviërs kwamen dit keer
mer een revolutionair plan. De
Winterspelen zouden in twee
plaatsen moeten plaats vinden.
Are en Falun moesten de win-
tersport- evenementen herber-
gen. De twee lokaties liggen
echter ruim 350 kilometer van
elkaar verwijderd, wat voor de
deelnemers en debezoekers gro-
te vervoersproblemen met zich
mee zou brengen.

Berchtesgaden was de meest
omstreden stad tussen de kandi-
datenvoor deWinterspelen. Het
vroegere 'Adelaarsnest'van Hit-
ler werd voor de Tweede werel-
doorlog door de Nazi-leider om-
gebouwd tot een luxieus rus-
toord. Het verleden is
waarschijnlijkhet grootste min-
punt van het Westduitse stadje
geweest. Het stadje viel al in de
eerste stemmingsronde af.

is. De Fransen hebben de Win-
terspelen al tweekeer georgani-
seerd. Nu moeten er voor deder-
de keer nieuwe lokaties worden
gebouwd." Ook Franz-Jozef
Strauss, depoliticus uit Beieren,
was ontzet. "De uitslag is te-
leurstellend. Maar wat niet is,
kan komen. We moeten ons nu
richten op de kandidatuur voor
1994.

Van de anderekandidaten
was het vooral Berchtesgaden
die diep teleurgesteld was. De
Westduitsers waren er van over-
tuigd, dat zij de organisatie in
handen zouden krijgen. Rosi
Mittermaier, tweevoudig olym-
pisch ski-kampioene: "Jammer,
datBerchtesgaden niet gekozen

De toeschouwers zullen daar
een enthousiaste bevolkingaan-
treffen. Direct na debeslissing in
Lausanne vierden duizenden
dorpsbewoners hun overwin-
ning in de straten. De zingende
menigte scandeerde voorname-
lijk de namen van Killy en Bar-
nier, diehun droomin werkelijk-
heid omzetten.

gankelijkheid. Er is slechts een
summier wegnet. De komst van
de spelen levert in elk geval een
uitbreiding van hetspoorwegnet
op.De supersnelle TGV-treinzal
ook in 1992Albertville aandoen.

0-0-0-0-0
ALGEMEEN / DUSSELDÖj—Een Europese werkgroepA
sport heeft het plan gelang
om defabrikanten van sport*]
kelen te betrekken bij de1
pingbestrijding.In een brief'
Armin Dassler, voorzittervall
fabrikanten- vereniging, W"1
het voorstel gedaan in de 'komst in decontracten met sf
ters ofbondeneen clausule<m
nemen, diehet gebruik vani
boden stimulerende en spl
versterkende middelen ***!
pakt. Een positief uitgevajj
dopingtest zou het contract n
de betrokkenen bijvoorbeeld]
tomatisch ontbinden.

0-0-0-0-0

zijner tien nieuwelingen:Eric de
Bruin, Peter van Dalen, Robert
Eenhoorn, Rickert Faneyte,
Sven van de Graaf, Harry Kos-
ter, Hans Lemmink, Andre
Smit,Ronald Stoovelaar en Erik
de Vries. De Nederlandse selec-
tie wordtgeleiddoorLeen Volke-
rijk en Harry van der Vaart.

De zekeren in de selectie zijn:
Judsel Baranco, Robert Een-
hoorn, JackyJacoba,HarryKos-
ter (allen Neptunus); Gerard
Blanquiere, Tonny Cohen, Ric-
kert Faneyte en Ronals Stoove-
laar (Pirates); Alfred de Leeuw,
Svenvan deGraaf,Peter vanDa-
len en Erik de Vries (HCAW);
Eric de Bruin (Sparta), Marcel
Joost en Hans Lemmink (Haar-
lemNicols);AndreSmit (Amstel
Tigers); BartVolkerijk (ADO).
De deelnemers aan het toernooi
zijn: .
Universiteitvan Arizona, Cana-
da, Puerto Rico, Dominicaanse
Republiek, Japan. Zuid-Korea,
Taiwan, Kwang Hwa (Taiwan-
B) en Nederland.

In vergelijking met de groep,
die deze zomer tijdens het toer-
nooi om het wereldkampi-
oenschap als negende eindigde,

Aan het toernooi, dat van 22
november tot 2 december wordt
gehouden, doen negen teams
mee. Taiwan is mettweeploegen
vertegenwoordigd. Uit de Vere-
nigde Staten komt de college-
kampioen, de universiteit van
Arizona. Tegenstander isverder
onder meer het nationale team
van Puerto Rico, dat ook tijdens
de wereldtitelstrijd in Neder-
land de Nederlandse ploeg ont-
moette. De KNBSB had twintig
spelers voor het toernooi uitge-
nodigd. Om verschillende rede-
nen hebbenRene Rijst, Ron van
Zuilichem, Bill Groot, Frank
Bos, Marcel Kruijt afgemeld.

DEN HAAG — Neptunus,
Pirates en HCAW zijn ieder
met vier spelers vertegen-
woordigd in de selectie voor
het Nederlands baseballte-
am, datvolgendemaanddeel*
neemtaaneen toernooiin Tai-
wan. Landskampioen Amstel
Tigers heeft slechtséén base-
ballerin de groepvan 17. Het
is onzeker of Jan van Hijze-
lendoorn de selectie nog zal
aanvullen.De werper van
Amstel Tigers, die zich voor
heteerstvoor ditnajaarstoer-
nooikan vrijmaken,heeft last
van een armblessure.

Volgens de Fin zouden sport-
organisaties zich kunnen afvra-
gen of gewoon kijken naar ie-
mands lichaamsbouw niet een
veel eerlijker toets is dan de tot
dusver gebruiktemethode.

De laChapellezegt, dat dehui-
dige test "de meerderheid door-
laat van degenen, die
waarschijnlijk zouden moeten
wordenuitgesloten"en datvrou-
wen worden uitgesloten"met er-
felijke afwijkingen, die daarvan
in het geheel geen voordeel
hebben".

Tegelijkertijd is het volgens
hem zo, dat sommige vrouwen,
diebijdeproefafvallen, inhetge-
heelniet beschikkenover abnor-
male spierkracht of over andere
hoedanigheden, waardoor zij bij
sport- confrontaties met andere
vrouwen in het voordeel zouden
zijn.

vrouwelijke factoren, die tot ex-
tra spierkracht zouden kunnen
leiden.

VOETBAL/MURCIA — Een
dag na het ontslag van trainer
Vicente Campillo heeft de
Spaanseeerste divisieploegReal
MurciadeHongaarLadislaoKu-
bala alsnieuweoefenmeester ge-
contracteerd. De 59-jarige Ku-
bala was eerdertrainer van Bar-
celona en hetSpaanse nationale
elftal. Murcia verloor tot nu toe
zes van de zeven competitie-
wedstrijden en is met twee pun-
ten hekkesluiter.

Bij de sex-test wordt speeksel
van de binnenkant van dewang
geschraapt. Het gebruik van
spier-opbouwende anabolische
steroïden kan er niet mee wor-
den aangetoonden volgensDe la
Chapelle is er slechts een kans
van 1 op 10, datkan worden aan-
getoond,dater sprake isvan ver-
worven of erfelijke, niet-

"Het achterwege latenvan de-
ze test zou waarschijnlijkweinig
of geen effect hebben, maar het
zou wellicht in een aantal geval-
len het gevoelvan de aantasting
van deeigenwaardebijdeatletes
voorkomen", aldushet artikel.

CHICAGO —De manier,
waarop bij de Olympische
Spelen en andere grote
sportgebeurtenissen
wordt vastgesteld of vrou-
wen wel echte vrouwen
zijn, is volgens een we-
tenschappelijke studie on-
nauwkeurigen unfair.

De test, waarbij aan de hand
van genetisch materiaal het
aantal geslachtsbepalendechro-
mosomen wordt vastgesteld,
wordt door Albert de laChapelle
van deuniversiteitvan Helsinki
een norm genoemd, dieeropsex-
e-gebiedhet minsttoe doet.De la
Chapelle openbaart zijn conclu-
sies in een studie, die dezer da-
gen isverschenen inhet vaktijd-
schrift van de Amerikaanse me-
discheassociatie.

0-0-0-0-0
TENNIS/SEOEL — Zuid-
Korea heeft deeindstrijd van de
strijd om de Davis-beker, in de
Aziatische zone, gewonnen. Na
winst in beideenkelspelen zege-
vierden de Zuidkoreanen Jin-
Sun enBong-Soo ook inhertdub-
belspel over hun Japanse oppo-
nenten Shiratoen Takeuchi:6-4,
1-6,6-4,6-4.
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ZEVENDE PLAATS NU HOOGST BEREIKBARE VOOR ORANJE
ZRT6RDRG 18 OKTQ66R 19j

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

Nederland volgende keer niet meer direct geplaatst

GOBIERN U DI KORSOU

*T& KAMPALA PA ERADIKA SANGURA
&P "AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KORSOU

ULTIMO OPORTUNIDAT
Gobièrnu di Körsou ta partisipa kv durante siman di djaluna dia 20 di
oktober te i kv djabièrnè dia 24 di oktober 1986, trük ta pasa kohe shushi
den siguiente kaya pa ULTIMO BIAHA. Despues kv truk pasa kohe shushi
trabou di limpiesa den e bario a keda konklui i NO POR "ONE SHUSHI
AFOMASü
Dr. Maalweg - Dr. Hugenholtzweg - Amandelweg - Koraal Spechtweg -
Cajacasbaaiweg te i kv Mamayaweg (parti suit di kaminda) - Salina for di
Grebbelinieweg Ie Caracasbaaiweg parti suit di kaminda - Bramendieweg
straat A-B - Sleeninijn.
Wekoewaweg - Apenijnenweg - Nikibokoweg - Vogezenweg - Himalayawc^ -
Pamirweg - Alpenweg - Yuraweg - Ardenncnweg - Harziweg - Oeralweg - Eifel-
weg - Karpatenweg - Libanonweg - Andesweg - Sierra Madreweg - Kaukasus-
weg - Olyinpusweg - Pindusweg - Idaweg Roraimaweg - Balkanweg.
AWOR KU BO BARIO TA LIMPI TA KEDA NA KADA UN HABITANTE
PAMANTENELIMPIÜ
DEMOSTRA SENTIDO SIVIKO, NO TIRA SHUSHI RIBA KAYA SI TA
POSIBEL BARI DILAJNTI DI BO PORTA.

Koordinador diKanipana,
Dept. R.P. Ing. W.M. Franco.

Nederlandse hokeyers zakken diep weg
na het grote verlies tegen Spanje: 1-4



Regatta-uitslagen Nadere informatie over de da
turn,tijdenplaats wordt in deko
mende dagen bekend gemaakt.

Door de Psychologen- vereni-
ging is hem verzocht een inlei-
dingtegevenover hetonderwerp
"PsychotherapieënRecht". Deze
lezingzal niet alleeninteressant
zijnvoor degenendiein een psy-
chotherapeutische werkkring
werkzaam zijn, maar ook voor
anderendiehiermeeinhunwerk
of op andere wijze te maken
hebben.

WILLEMSTAD — Volgende
week zal onder auspiciënvan de
Psychologen- vereniging een le-
zing verzorgd worden door mr.
dr. Hubben dienaast psycholoog/
psychotherapeut ook jurist is.
Als zodanig heeft hij een onder-
zoek gedaan naar ongepubli-
ceerde stukken van het medisch
tuchtcollege, met name die, met
betrekking tot psychotherapie-
praktijken, Momenteel is Hub-
ben inspecteur van Volksge-
zondheid in Nederland.

Lezing van
Mr dr Hubben

KRALENDIJK — Zoals ge-
bruikelijk had rond het
zwembad van hetBonaire Be-
ach Hotel de sluiting plaats

Drugs-politie
CLERMONT — Het hoofd

van de afdeling Drugsbestrij-
dingvan de politie in Midden
Frankrijk, Robert Mestre, is
samen met twee andere man-
nen in staat van beschuldi-
ging gesteldwegens de invoer
van drugs. Mestre was maan-
dag de ontvanger van een
pakje met 1,6kilogram cocai-
ne van Boliviaanse oor-
sprong. Zijn collega's keken
wel op toen zij het berichthoorden. Zij beschouwden
hem alseenbekwame collega.

Er is reeds vernomen dat ge-
dacht wordt aan een ander
tijdstip van deRegatta, mede ge-
zien hetfeit datvele mensen niet
vrij zijn gedurende dezeperiode.
Misschien is daaraan toe tevoe-
gen dat in een andere periode
van het jaarook deweersgesteld-
heid wat beter zal zijn.

De heer Siebesma sprak dan
ook de hoop uit dat de twintigste
Regatta een nog groter aantal
deelnemers zal tellen dan dit
jaar.Zoals de Amigoe reeds ver-
melddewil men datvolgend jaar
alle records worden gebroken.
Tijdens de sluitingsprak ook ge-
deputeerde van Toerisme, José
Winklaar, dehoopuitdatmetsa-
menwerkingvan iedereende or-
ganisatie en uitvoering van de
twintigste Regatta tot een waar
succes kunnen uitmonden.

van de jaarlijkseRegatta van
Bonaire. In hetslotwoordvan
Cees Siebesma werd duide-
lijkgesteld, dat dezeRegatta
eenrecord had gebrokenwat
betreft deelname.

KRALENDIJK - Algehele
winnaar van de grote Jachten
werd Chdmba 11. Bij de foto
neemt men detrofee in ontvangst
uit handen van gedeputeerde
Winklaar. In het midden race-
manager Cees Siebesma.Madrileense onderscheiding

Alfonsin
Missiedag
WILLEMSTAD —Bij gele-

genheid van Wereldmissie-
dag wordt vanavond en mor-
gen in allekatholiekekerken
van het bisdom Willemstad
aandachtbesteed aan de zen-
dingsopdracht van iedere
christen. Ook is de opbrengst
van de collecte bestemd voor
de missiewerkenvan depaus
over de helewereld. De gebe-
dentijdens de misvieringzijn
ook afgestemd op het thema
missie. Gehoopt wordt dat
iedere katholieke zich nog
meer van zijnof haar taak in
dezen bewust zal worden.

«autonome gemeenschap
Madrid».Dit gebeburtinBuenos
Aires.

«gemeenschapvan Madrid». Op
29 oktober zal hem de medaille
worden uitgereikt door Joaquin
Leguina als voorzitter van de

MADRID — Madrid heeftpre-
sident Raul Alfonsin de gouden
medaille toegekend van de
hoofdstedelijke gemeenschap
als waardering voor het feit dat
hij het land teruggevoerd heeft
in de schoot der democratische
landen. Dit werd meegedeeld in
een verklaring van de

KRALENDIJK — Hierbij de
officiële uitslag van de 19e Re-
gatta van Bonaire.

Vissersboten Groep A: 1)
Ethienne 4.45,45; 2) Solange
2.32.33halve race en 3) Eagle
2.35,25 halverace.

Groep B: 1) Megahertz
7.23,02; 2) Slep 6.25,37; 3) Velos
6.36,59; 4) Scorpion 6.39,27; 5)
Danoa 6.55,06en 6) Fliet 3.42,02
halverace.

Groep C: 1) Judith6.27,02; 2)

Jaira6.35,34; 3)Brisa 6.40,15; 4)

Carla 6.44,54 en 5) Trigi 6.56,43.
Groep D: 1) Veva 3.20,14; 2)

Banana Split 3.48,52; 3) Atami
3.48,18;4)Linda3.59,43en5)Mi
Deseo 2.31,20 halve race; Tiger
(mini boat) 3.27,50.

De prijzen
vielen als volgt bij deCatama-
ran (25 deelnemers): 1) Bona-
ventura (V); 2) Kerese (V); 3)
Noordstar (O en 4) N. Kort (C).
f2470 (2 deelnemers): 1) Ceci-

lia Moncada(V).
Sunfish (14 deelnemers): 1)

Alex Roose (O; 2) D. Warnink
(C); 3) W. Coppoolse (O en 4)
A.R. Doval (V).

Laser (7 deelnemers): 1)Leza-
ma Jezzi (V) en 2) Hulshart (V).

Sailboard (licht) (26 deelne-
mers): DRoland Millosevic (V);
2) JanBoersma (C); 3) Giorgio
Picasso (V) en 4) Silvio Radema-
ker (C).

Sailboard (dames) (3 deelne-
mers): 1) JosienCoppoolse(C).

Sailboard (zwaar) (15 deel-
nemers): 1) Andres Millosevic
(V); 2) Jeroen v.d. Heuvel (C); 3)
Michael deVries(C) en4)Loren-
zo Vigas (V).

Funboard Race 1: Jan
Boersma (C) en Race 2: JanBoersma (C).
Jachten klasse I (10 deelne-mers): 1) Lvv (V); 2)ConnieD (V)
en 3) Piolin(V).

Jachten klasse II (2 deelne-mers): DCamba 11(C).
Jachtenklasse 111 (7 deelne-

mers): 1) Wind - Hush (C) en 2)
Double - Dutch (C).

Jachtenklasse IV (5 deelne-
mers): 1)Aroha(Oen 2) Twentse
Ros (O.

Overall jachten: 1) Chamba
II (O.

Rond Bonaire jachten zon-
der TCF): 1) Connie D (V) 6 uur,
58 min. 10 sec.

Rond Bonaire jachten(met
TCF): 1)Demarage (C).

WILLEMSTAD — Vanwege
klachten dat er onder een boom
aan de Savierweg veel drugs
wordtverkocht voerde depolitie
op debewuste plek een razzia uit.
De aanwezigejongerenslaagden
erin tijdig weg te komen, maar
ter plekke trof de politie een
groot aantalpakjes "base" en co-
caine aan, alsmede een hoeveel-
heid marihuana.

"Ma nana e kuenta di hospital,ma sinti mi kurpa ta bira main."

Sigura.
£a ora bo haïia e kuenta.

*- -ennia

Congres geeft OK voor hulp
strijdcontra’stegenManagua

Huis-commissie wil onderzoek naar rol VS in Nicaragua

Het besluit van de commissie
hangt samen met de verklarin-
gen van de Amerikaan Eugene
Hasenfus, die twee weken gele-
den in Nicaragua werd gevan-
gen genomen, nadat een vlieg-
tuig met wapensvoor de contra's
was neergeschoten. VolgensHa-
senfus maakte het wa-
pentransport dccl uit van een
steunoperatie voor derebellen
die wordt geleid door de Ameri-
kaanse geheime dienstCIA. Ha-
senfuszal binnenkort in Nicara-
gua terecht moeten staan. De

De Nicaraguaanse regering
veroordeelde de goedkeuring
van het hulpprogramma vrijda-
gavond. Volgens de Nicaragu-
aanse onderminister van Bin-
nenlandse Zaken, Luis Carrion,
betekent hetbesluiteen „escala-
tie naar detotale oorlog, waarin
deVS allesoorten wapenszullen
inzetten om het Sandinistischebewindomver tewerpen".

Amerikaanse regering heelt
steedsontkend datzijbetrokken
is geweest bij het wa-
pentransport.

LISSABON—Het Mozambique-
verzet zegt 3 stellingen te hebben
veroverdop hetregeringsleger inhet
centrum van het land. Het bericht is
nog niet bevestigd uit onafhankelij-
ke bron.

PARLOR werd onlangs in de
Backstreet op Sint Maarten offi-
cieel geopend.Dit iseen grote ijs-
salondiebeheerd wordt door het
echtpaar Vincent Doneher.
Naastvele anderen aanwezigen,
waren ook gezaghebber Ralph
Richardson en eilandsraadslid
Vance James jrbij de opening.
Het gebouw waarin de Ice Cre-
am- zaak isgevestigd, is volledig
in oud- St Maartense stijl geres-
taureerd. Donchee's Ice Cream
Parlor serveert het bekende
merk Haagen- Dasz.

WILLEMSTAD - Een mandie een nummerkantoor teSchelpwijk beroofde werd doordepolitie,diedaartoevallig in debuurt was, gezien toen hij methetblik geldnaar buiten kwam.De dief sprong bij twee anderemannen ineenauto diewegreed,en de politie zette de achtervol-
gingin. Depolitie slaagdeerindeauto tot stoppen te brengen entwee van demannen aan te hou-den. De derde ontsnapte echter
te voet met het geld. Hoewel de
eigenaar van het nummerkan-toor nog niet is komen meldenhoeveel geld hij kwijt is zat er
volgens de twee aangehouden
verdachten een flink bedrag inhet blik.

KRALENPIJK—Anchi Soli-
ana, kapitein van Megahertz
mocht deprijs in ontvangst ne-
men voor zijn winnende vis-
sersboot na de traditionelerace
voor de vissersboten.

Dire weken wel erg lang
PNP wil kostenopgave

Nederland-reis Badejo,WILLEMSTAD — De PNP
J*n mening datdereis van
raster Linda Badejo naar
lerland om te praten met
*r collega Deetman over

problemen te lang
?*> en wil nu weten wat het

PNP- secretaris Rufus
*). *illiam meedeeldevindtzijn. % een reis van drie weken
,i elkele onderwijszaken te re-',eÖ te lang,enheeft men daar-
W vernomen dat de minister
? de Verenigde Staten terug-
"^e. Daarnaast isdepartij van

dateen indelingvan An-
.''anen in Nederland bij het

beleid niet past
en hetKoninkrijk. De min-

■^ .
JERUZALEM—Buitenland- mi-
*r ShamirheeftIsraelspresident

meegedeeld dat hij een nieu-
van Nationale eenheid

Jt gevormd. Hij neemt
maandag heth^rschap van Peres over diedan

portefeuillekrijgt.
*****

derheden en het beleid van de
Nederlandse regering ten aan-
zien daarvan betreft voorname-
lijk buitenlanders, en geen An-
tillianen metde Nederlandse na-
tionaltieit. "Antillianenzijn Ne-
derlanders, en kunnen op geen
enkele wijze als tweede-
rangsburgers worden gezien,"
aldusMcWilliam,"maar moeten
zowel de voordelen als nadelen
van het Nederlanderschap
dragen."

De PNP vindt daarnaastdat
heterkennenvan deUNAalson-
derwijsinsitituut waarvoor de
nieuwe basisbeurs geldt niet
duidelijkuit deverf gekomen is,
terwijl dat juisteen van de voor-
naamste redenenvan hetbezoek
was. Daar zal pas tegen heteind
van het jaareen beslissing over
verwachtkunnen worden. Dat
de minister denu vrijgekomen
geldenvoor Kabna- beurzenwil
gebruikenvoor studiein deregio
achtdeoppositie- partij een mooi
streven, maar danmoet menwel
eerst deerkenningvanregionale
diploma'sregelen zodat deze stu-
denten laterniet in moeilijkhe-
denraken bij het zoeken naar
een passende baan, met name
voor wat betreft de particuliere
sector. Dateen groterdeelvan de
studentenuit de regio terug-
keert acht dePNP logisch omdat
ze daar, in tegenstelling tot in
Nederland, buitenlanderzijn en
meestal moeten vertrekken na
hun studie of geen werkvergun-
ningkrijgen. Bovendien is de le-
vensstandaard in sommige van
deze landen zo laag dat men om
financiële redenen terugkeert.

KRALENDIJK- In Kralen-
(,j* had donderdagtijdens hetlib^aguur een kranslegging
M^sbijhetmonumentternage-
''K van S^vallenen tij-
lTJh Tweede Wereldoorlog en
h^t standbeeldvanSimonBo-
ei *"■ Aanwezig waren de com-
L;'dant van het Venezolaanse
(^ °gsschip Eziquibo, de com-
i^dant van het Nederlandsel^evaartuig de Woerden en
ji~?<ighebbervan heteilandge-
Tjüonaire, mrGeorgeSoliana. Bezuinigingen raken

ook andere eilanden

Solidareitsfonds en landstaken
Overigens werd het afgelopen

weekeinde tevens een nieuw be-
stuur gekozen voor de Jaycees
Nederlandse Antillen. De nieu-
we voorzitter is Senator Mannik
Dinidial (Curacao), device- pre-
sident is Ethlyn Hanley (Cura-
cao), de penningmeester is Ma-
ria Bakmeijer (Curacao), de se-
cretaris is Magaly Janga(Cura-
cao).Verderzijnalsvice-voorzit-
ters Jennifer Ritfeld (Aruba),
Sandra Richardson (St Maar-
ten), Antonio Hernandez (Cura-
sao) en Jeanette Dania (Cura-
cao) benoemd. Als general legal
counsel isDonald Henrietta(Cu-
ragao) aangesteld.

voor de gemeenschap, aldus de
Jaycees. In speciale program-
ma's voor jongerenwil de Jay-
cees dan ook een bijdrage
trachten te leveren in depreven-
tie van drugs- en alcohol- ge-
bruik, met name onder de
jongeren.

Bepaald in jaarlijks congres
Jaycees Antillen legt nadruk
op ontwikkeling leiderschap

Zo verklaarde minister
WinstonLourens tijdens een on-
derhoud over hetrapport Be-
renschot. Hij zei dat deeilanden
constant op de hoogte gehouden
zijn van het proces wat geleid
heeft tot het Actieplan Be-

WILLEMSTAD — De
Centrale Regering heeft de
andere eilanden laten weten
datbezuinigingsmaatregelen
voor het land en eiland ook
mogelijke gevolgen hebben
voor de landstaken op de ei-
landen en de bijdrage in het
solidariteitsfonds.

Tijdens de debatten over het
hulpprogramma stelde de demo-
cratische senator Torn Harkins
voor in de begrotingswet een
Amendement opte nemen waar-
bij de Amerikaanse president,
Ronald Reagan, werd verplicht
het congres een rapport te ver-
strekken over de mogelijke be-
trokkenheid van de Amerikaan-
se regering bij de zaak-
Hasenfus. Maar dit amende-
ment werd verworpen. Wel heeft
een commissie van het congres
ministervan Justitie John Mee-
se vrijdag gevraagd opdracht te
geven tot de benoeming van eèn
aanklager die een onderzoek
moet instellennaar derol van de
Amerikaanse regering in de

steed aan militaire hulp en
wordt via het Amerikaanse mi-
nisterie van Defensie en de CIA
naar de rebellen doorgesluisd.
Daarbij gaat het waarschijnlijk
om helikopters en vrachtwagens
en draagbareluchtdoelraketten.

Het Amerikaanse congres
heeftvrijdag definitiefzijn goed-
keuring verleend aan het
hulpprogramma voor- de
contra's. De geldenzijnvervat in
het576 miljard dollargrotepak-
ket overheidsuitgavenvoor Ï987
waarmee hetcongresvrijdag ak-
koord ging. Van devrijgemaakte
middelenisdertig miljoen dollar
bestemd voor humanitaire hulp
aan de contra's.Derest wordtbe-

WASHINGTON - De anti-
Sandinistische guerrilla kan
binnenkort de honderd mil-
joen dollar officiële Ameri-
kaansehulp gaan incasseren.
Het congres gafer vrijdag de-
finitief zijn zegen aan. Vanuit
hetzelfde congres is wel de
wens geuit een onderzoek te
gaan instellennaar derol wel-
ke de Verenigde Staten spe-
len in de strijd van deze
contra's tegen het bewind in
Managua.

NaarLourens meedeelde heb-ben deeilanden begrependat be-zuinigingen op Curagao, die deCentrale Regering tot nu toe al-leen financiert, gevolgen kun-nen hebben voor het solidari-teitsfonds dat bedoeld is om debegrotings- tekorten van dekleinere eilanden te dekken. Cu-racao draagt 25 procent van debelastinginkomsten af aan deCentraleRegering, enfinanciert
zo indirect, samen met Neder-land, detekorten van dekleinereeilanden. Volgens de ministerheeft men op de kleinere eilan-den heel goed begrepen dat de
noodzakelijke saneringook daareffect zal hebben. Zo zal er naasthet solidariteitsfonds ook bezui-
nigdmoeten worden op de over-heidstakendiehet land daaruit-
voert.

renschot, en mogelijke gevolgen
voor hen. Zij hebben ook ge-
vraagd om op tijd te weten op
welke landstaken op deeilanden
men gaatbezuinigen, zodat daar
rekening mee gehouden kan
worden. Ook willen de eilanden
geholpen wordenmet een studie
van hun financiële situatie, op-
dat men debegrotingen beter in
de hand kan nouden en kijken
hoe men de bezuinigingen bijlandstaken enigzins kan op-
vangen.

Volgens sommige congresle-
den geeft de Amerikaanse rege-
ring militairesteun aan deNica-
raguaanse rebellen en schendt
zij daarmee de Amerikaanse
wetten. Ook wordt Washington
ervan beschuldigd dathet vlieg-
tuigen met wapens voor de
contra's toestaat gebruik te ma-
ken van Amerikaanse bases in
Midden-Amerikar

strijd van de Nicaraguaanse re-
bellen tegen het Sandinistische
bewind in Managua. Een meer-
derheid van de commissie voor
Justitievan het Huis van Afge-
vaardigden wil dat Meese de
aanbeveling doet een onafhan-
kelijke aanklager te benoemen.
Deze zou dan moeten nagaan of
er aanleidingisvoor strafrechte-
lijke stappen.

WILLEMSTAD— Het aantal
tankers datCuragaobezocht is in
septeihberzichtbaar groter dan
in dezelfde maand vorig jaar,
toen de Shell is vertrokken. Dit
jaarkwamen er 75 tankers, ver-
geleken met 47 vorig jaar. Wel
zijn er ditjaar mindervracht- en
passagiersschepen dan vorig
jaar, 115vergeleken met 141. Er
kwamen vier toeristenschepen
vergeleken met drie vorig jaar,
terwijl het aantal binnenge-
loodste schepen voor de lokale
vaart steegvan 111 naar 140. Er
waren negen overige schepen in
vergelijkingmet 13vorigjaar. In
totaal waren er 343 schepen met
een Bruto- tonnage van
2,425,839 in vergelijking met
315en een BRT van 1,491,091.

Een tweede doelstelling is ge-
richt opdeproblematiek van het
alcohol- en drugs- gebruik, het-
geen een ramp kan betekenen

Na een analyse van de lei-
derschaps-kwaliteiten in onze
gemeenschap, is de Jaycees tot
de conclusie gekomen dat die
slechts van middelmatig niveau
zijn. Aandacht zal dan ook be-
steed worden aan verschillende
cursussen en andere activiteiten
waarbijhet leiderschap onder de
jongeren in onze gemeenschap
bevorderd wordt. Het zijn im-
mers dejongerendie detoekomst
in handenhebben, zo werdreeds
bij hetbeginvan hetcongres door
de Jaycees geconstateerd.

Naast deverschillende aanbe-
velingen die de Jaycees in een
rapport zal opnemen en dat aan
de gemeenschapin hetalgemeen
en depolitici in hetbijzonder, ge-
presenteerd zal worden, heeftde
Jaycees tevens bepaald waar de
nadruk in het komend be-
stuursjaar op moet liggen.

Zoals bekendheeft de Jaycees
Nederlandse Antillen (te weten
alle Jaycees clubs op deAntillen
en Aruba) het afgelopen wee-
keinde haar jaarlijksecongres
gehouden. In verband met hun
jubileum was er een speciaal se-
minar aan verbonden dat zich
richtte op hetJaar 2000.

WILLEMSTAD — Na af-
loop van dejaarlijkseconven-
tie heeft de Jayceesclub van
de Nederlandse Antillen be-
paald dat met name lei-
derschap- cursussen op de
middelbare scholen aan-
dacht verdient en dat eve-
neens nadruk gelegd moet
worden op programma's ter
bestrijding van alcohol en
drugs- gebruik onder
jongeren.

AMIGOE
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Dit jaarrecord gebroken
Siebesma bij slotRegatta:

PJTIE: 8000*
J^NUWEER: 8222
PICENTRALE: 8845
"«PITAALiSeOO
J*>FILLte Lagoen: maandag t /m vrijdag

JOB.OO-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00

£nbareBIBLIOTHEEKJ^ingstydenvoor hetpubliek)
J^dag en donderdag van 14.00-18.00
l'dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
PM 7.00 uur; zaterdag van 10.00-1200
r*ingstijden voor lezers)
"^ag van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag
Smekende stukken 15.45 uur; gewone
F» 16.30uur.
Xe CLUBS
J*"s: donderdagavond 19.30uur - Hotel

j*:informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.?n<l Table: elke tweede maandag -{"centrum Terra Corra.
12.00uur-Hotel Bonaire.

NuRSKANTOOR EN BEVOLKING:
rrl2 00/14.00-15.30uur loketten geo-■

voor bezichtiging
J*9"gelieve contact op te nemen met de
"Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

JJIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Jeidopvrijdag van 20.00-24.00 uur; za-
9.van 12.00-24.00uur.

J^EKUUR (gezaghebber): elkedonder-
!*an 09.00-11.00 uur op het Be-J^antoor, Kralendijk; laatste donder-
!*9n de maand van 10.00-12.00 uur te%\

NIENSTEN
?°emarduskerk Kralendijk:
p^s 18 45 uur; zondag 08.30en 19.00

Antriol:
■"te 19.30uur;zondag 09.00en 18.00
ld■^vicuskerk Rincon:
"te, ook zondag, 19-30uur.

*cHTENBEZORGING doorgeven
' *>evr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
qlUe4.

BONAIRE
AGENDA



men misschien nog wel repare-
ren. Deze nieuwesituatie maakt
het voor de bevolkingvan El Sal-
vador nog moeilijker om het
hoofd boven water te houdenna-
dat men al jarenlang met een
burgeroorlogheeft moeten leren
leven. De situatieis nu eigenlijk
niet houdbaar meer, aldus de
universiteits- rector. Voor de
aardbeving leefde 75 procent
van debevolkingal in deuiterste
armoede. Dan kan men zich
voorstellen wat er nu aan de
hand is."

De volksbuurten aan de
zelfkant zijn vernietigdomdat de
woningen welke daar opgetrok-
kenwaren uiterst gebrekkig wa-
ren. Het washetwerk vanarmen
en werklozen en van vluchtelin-
gen voor het geweld op het
platteland. Van de resterende
gebouwen is zestig procent niet
meer to her**»''»n TV rest kan

De Salvadoraanse hoogleraar
zei dat 75 procent van de hoofd-
stadin feite verwoest is. Het aan-
tal doden komt boven de twee-
duizenden het aantal gewonden
is niet te tellen. Nog steeds ko-
men er gewonden voor de dagen
nog voortdurend worden er do-
den geborgen. Het drama is nog
groter geworden doordat ver-
schillendeziekenhuizen zijn ver-
nietigdmetalsgevolgdatmende
patiënten onder primitieve
omstandigheden moet zien te
helpen.

SAN JUAN —De situatie in
El Salvador is desastreus na
de aardbevingsramp van
ruim een weekgeleden.De be-
volking is nu nog verder
achterop geraakt. Zo meent
derector van de universiteit
van El SalvadorLuis Argueta
Antillon die een bezoek
bracht aan PuertoRico.

VRAAGT
ongemeubileerde

WONING
TE HUUR

(2 a 3 slaapkamers)
voor ± 3 jaar.

Tel.: 54638 j

8
AMIGOE ZAT€RDAG 18 OKTQB€F[M

|
S \

Verdriet kunt U veranderen doorl VOL VAN JOUW
goed te leren dansen op de

C.A.C. 1 T
DANSSCHOOL # A ABel nog heden 53172 en Uw ver- j g

driet verandert in vreugde. J a J_~

IL KOOP **" f M
WOONHUIS _jr—-s M A

teDamacor fflfcfcl __W_\ A3 slaapkamers, 2 bad- ■ ■ ■ ) ■**■ p
kamers, grote voor- en ■J _m
achterporcn, meidenkamer/ I
waskamer, carport voor 2au- I ■
tos, garage, zwembad, I W "deepwell, 1500 m 2 eigen- CILPUCIIQ Mdomsgrond. *"*** "T*%# ■■
Vraagprijs: ’.120.000,-. ■#"*%■« . .-«.Opleverbaar 1 december I KOM MET
1986. Tel 79408 JE VROUW!

f ___________Wïïmm^ ASSOCIATED ARCHITECTS CURACAO N.V.
maakt deel uitvan een organisatie diezich vanaf 1968

W^ A bezig houdt met het verstrekken van technische ad-
f\ viezen op het gebied van de bouwkunst en aanver-
f wante disciplines op de Nederlandse Antillen en

X __V _r\. Aruba.

*»■■»■"■■«■"-■■» wij zoeken opkorte termijn geschiktekandidaten voor
ASSOCIATED defunctie van:
ARCHITECTScuracao av bouwkundig tekenaar
SAIA MEMBER

De werkzaamheden bestaan om. Wij verwachten een opleiding op
U jt minimaal -M.T.S. niveau,bij voor-
— het onder leiding maken van keur metenige jaren ervaring,

bestektekeningen en detail-
tekeningen naar gegeven
ontwerp.

Uw sollicitatie kunt U richten aan Associated Architects Curacao N.V., P.O.
Box 3802, CURAQAO N.A.

St. Söoae cltoópital
iser plaatsing mogelijkheid voor een

RADIOLOGISCH
LABORANT(E)

voor halve dagen.
Sollicitaties met vermelding van referenties worden ingewacht
aan 't Hoofd van de Verplegings dienst.

ADRES: St. l^ioópitai
Postbus 217
PHILIPSBURG,

l St. Maarten N.A. J
Verenigingvoor

Protestants ChristelijkOnderwijs
Uitnodiging

De leden van de V.P.C.O. worden hierbij uitgenodigd voor het bijwonen
vaneen

ALGEMENE LEDENVERGADERING
te houden opmaandag 20 oktober 1986,aanvangendete 20.00 uur, in de
Aula van deU.N.A., Jan Noorduynweg.
AGENDA:

1- Opening
2- Mededelingen
3- Notulen:- van deJaarvergadering d.d. 7 april 1986.- van de BuitengewoneLedenvergadering d.d. 27 augustus

1986en 18 september 1986.
4- Bestuursverkiezing
5- Verkiezing voorzitter
6- Rondvraag
7- Sluiting.

A. Ingevolgeart. 7van het huishoudelijkreglement hebben deleden
het recht uiterlijk acht dagenvoor het houden van een bestuurs-
verkiezing aanbevelingslijsten in te leveren voor hoogstens zo-
veel kandidaten als er vakaturos zijn. Deze aanbevelingslijsten
moeten doorminstens vijfleden getekend zijn, en dienen ingele-
verd tewordenbij deStichtingAdministratievoorProtestants On-
derwijs, Cas Coraweg 23(P.L.T.S.).

B. Adspirant-ledendiedezevergaderingalslid wensenbij tewonen,
kunnen zich aanmelden bij de schoolhoofden of bij de Admini-
stratie, Cas Coraweg 23,tot 10 oktober a.s. te 12.30uur.

C. Voor hettekenen van depresentielijstenis gelegenheidvan 19.30
uur tot de aanvangvan de vergadering.

D. De opdevergadering betrekking hebbendestukkenzijn voor le-
den en donateursvanaf 13oktoberverkrijgbaarbij deAdministra-
tie of zullen op telefonische aanvrage (tel. 78178) toegezonden
worden. HetBestuur.

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid nodigt U uitvoor
EEN LEZING

getiteld:

"USE OF THE JURY
IN CIVIL TRIALS

IN THE UNITED STATES"
van

Professor Frank T.Read
hoogleraar in het procesrecht en dekaanvan deLaw School
van de Universityof Florida, te Gainesville.

Plaats : Aula U.N.A.
Tijd : Donderdag 23 oktober a.s., 20.00 uur
Toegang : Vrij
Taal ; Engels.

De duurvan delezing zal ongeveer45 minuten zijn, waarna
na een korte pauze gelegenheid is tot gedachtenwisseling.
U bent allen van harte welkom.

Mr. B.M. Mezas,
Dekaan van de Faculteit mi Jp^. /_^\
derRechtsgeleerdheid. lirlllllM

Univefsidal Nashonal di Antla |= 'J
UmwsUett vande WedeMnclseAniat.fi
Urawisily of tin NetherlandsAnttes
Uit «rSKlnddeba AiiUkisNiwiiniKk.'s.is —

V Middelgroot gevarieerd bedrijf
op St. Maarten

zoekt op korte termijn

BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT
ter verzorging van dealgehele administratie van hetbedrijf.
Vereisten'
* minimaal Moderne Bedrijfsadministratie (M.8.A.)
* enige jarenervaring in zelfstandigefunctie.
* redelijke kennis van de Engelse taal.
* leeftijd tot 35 jaar.
Het te bieden salaris is afhankelijk van opleiding en erva-
ring.
Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk) te richten aan:

A.R. Publishing Comp. N.V.
P.O. Box 488, Philipsburg, I
St. Maarten. _^__f

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag, 28 oktober 1986 desvoormiddags om 10 uur zal ten
kantore aan deDe Ruyterkade50alhiertenoverstaan vanéénvan
de notarissen of diens plaatsvervanger van hetkantoor Palm &
Senior in het openbaar worden verkocht ex artikel 1203 van het
Burgerlijk Wetboek:
een perceel grond, ter grootte van 1.195m2, gelegen in het
tweededistrict van Curacao op"DAMACOR'. kadastraal be-
kend alsKadastrale Afdeling TweedeDistrict, Sectie A num-
mer 3717, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
Boebiweg 6.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoorvanaf 8dagenvoor deveilingen houdenonder meer indat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie df andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomende kosten.

Notariskantoor
Palm & Senior
De Ruyterkade 50 telL: 613199
Polarisweg 33, tel.: 613655.

m__mmmm_______,-____. —___^„^^^»«»"^—^»^—«■

ÜL
DEPARTAMENTO Dl KOMERSIO,

INDUSTRIA I EMPLEO
Preisnan méximo pa teritorio insular di KORSOU, entrante 17 oktober 1986

empake detayista konsumidor
Sunset (bruin) 30/2 lbs ’. 31.94 f. 1.17
(bruin) 12/5 lbs f. 32.64 ’. 2.99
bruin 6/10 lbs ’. 32.58 t.\%'
bruin 25 lbs ’. 13 49 ’.14.84

(blanku) 30/2 lbs ’. 30 33 f 1.11
(blanku) 12/s lbs ’. 29.80 f 273
(blanku) 6/10 lbs ’. 29.53 / 5.41
(blanku) 3/20lbs ’. 29.37 ’10.77

KOFFIE
Douwe Egbertsroasted _ .
(piazza espresso) 12/250 gr ’. 54.27 f 4.84
(rasta) 24/250gr ’. 96.71 ’■ 4.42
(kleintjeskoffie) 12/10X5,5gr ’. 32.28 ’" 294

Moccona instant , " „
(goud) 6/200gr ’. 67.69 V 1? 12
goud 12/50gr ’. 37.21 f- 3.33
rood) 6/200 gr f. 57.62 / 10.32
rood) 12/50gr ’. 33.45 f 3.02

(decafe) 12/50gr ’. 35.80 I 3.21
Nescafé(decaf) 12/2oz ’. 39.25 7 361

(decaf) 12/4oz ’. 71.53 f 6.59
classic) 12/20Z ’. 36.41 {■ «5
classic) 12/Boz ’.11045 ’.10.10
classic) 12/4oz ’. 63.11 f 580
silka) 12/4oz ’. 63.28 /" 5.83
(brava) 12/4 oz ’. 63.28 f 5.83

Pickwick 12/20X4 gr ’. 17.69 f. 160
24/20X4gr ’. 35.69 / 163

(teaforone) 24/20X1,5gr ’. 25.07 /" 1.14
KUMINDAPAYU ,
Heinz (di Venezuela) 24/134 gr ’. 8.04 I 0.37
Gerber (di Venezuela) 24/134 gr ’. 7.23 *■ 0.33
HARINADl FUNCHI
P.A.N, (blanku) 24/1 kg ’. 5.52 ;

20/1 kg ’. 4.60 /■ 0.26
MARGARINA , . .
Cook 48/450 gr ’. 84.97 /" 192

24/900 gr ’. 75.96 f 3.43
8/2250 gr ’. 61.47 f- 8.30

Mavesa 12/1 kg ’. 31.32 / 2-90
24/'Akg ’. 32.32 /" 149

SUKU , ,
Domino (blanku) 12/5 lbs ’. 23.48 / 2.11

(blanku) 30/2 lbs ’. 25.79 /" 0.93
LECHI Dl AWA
Friesche vlag .
(kondensé sm suku) 6/2kg ’. 29.48 /■ 5.30
kondensé sm suku) 48/410 gr ’. 49.83 /" 1.12

BAKIOU
XhrGG Stsrs '(kuwesu) 60/450 gr ’.204.48 / 380
(sinwesu) 60/450 gr ’.304.57 J- 5.75
E proximo publikashon lo sali 6 november 1986.
Mester pidi pa adapta preis pa mas tarda3november 1986.

EMinistrodi
Komersio, Industria iEmpleo.

f Ww Associated Architects Curagao N.V. maakt deel uit van
J een organisatie diezich vanaf 1968bezig houdt met het

M\ verstrekkenvan technische adviezenop hetgebied van
f^\ debouwkunsten aanverwante disciplinesop deNeder-

W fSV landse Antillen en Aruba

ASSOCIATED Wij zoeken geschikte kandidaten voor defunctie van: ]
ARCHITECTScuracao nv. CHEF DE BUREAU
S AIA MEMBER

De werkzaamheden bestaan uit: Wij verwachten een opleiding op mini'
ainpmpne leidina van het bureau maal hts- "veau> minstens 5 jaarerva-

~ ÏS^e^iASraTvMTK rin9 in een soortgelijke functie of e».
"L?n/vTn voeren van De bouwkundig chef-tekenaar, goede mon-up« ilmTm n*Uon __n ri_. n„Ha, delinge en schriftelijke uitdrukkings-— Kijndi ISSXSSSS- «-JU» *" leidinggevende oapaa
mend tekenaars tenen.

— het zelfstandig maken van be-
stek- en detailtekeningen— het zelfstandig opstellen van be-
stekken en begrotingen.

Binnen de functie-uitvoering spelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een
grote rol.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie-procedure.

Uw sollicitatiekunt U, vergezeld van Uw curriculum,richten aan Associated Archi-

\tects Curagao N.V. Postbus 3802, Curagao N.A.

, j

SPECIALE " 1aanbieding T v[ A Rrmtinuo100%Amerikaanse wasmachine r___.\ I_kL UUUUUUC
/■ 805,- .„Scott"-: stereoequipment X«ttsËicst ' * T 0 T^fini1Is* *ï* *„Shure": electr. onderdelen. YfifpfeSs. I->V I UUlllUll
pick-up naalden, bedrading,etc. 7rJ^sS\
TRAPPENBERG l^ ° inTRADING Co. In

Cenlro Comercial Antilia. aiiiaaa*Tel.: 70587 *-^^"V Prima Service + Garantie. MrJm * m, J Qm rcmm
BIJLESSEN! SI
voor leerlingen weer VOlop

basisschool nieuwe kollektie b
Tel.: 83668 ) „■ rmu^y KLEDING yfm S>

«Speciaalvoor de groterematen 'j

:L ] i

I KLANTEN INFORMATIE! TAV
I Cwé Fowwök feu. //J

I houdt zijn klanten goed op de hoogte. IVI II Vandaag de dag ishet zeerbelangrijk dat U goedgeïnformeerd V^/I bent over prijzen.
Geldverspilling moet voorkomen worden.
Nu, via ons nieuwe systeem van

I DUBBELE LABELS
is het zeer duidelijk voor U hoe deprijzen van onze artikelen zijn.
Het dubbel label systeem werkt als volgt:
1. Bijna alle artikelen in onze zaak hebben twee labels.
2. De groene label geeft de Cash prijs aan.
3. De witte label de normale prijs.

1 De klant dieCash koopt bijons, betaalt deprijs vandegroenelabel.
8.v., een paar schoenenmet denormaleprijsvan ’. 50,-heeft een
groenelabel met deprijsvan b.v./.4or.Dit>tekentdus, dat alsU
6ash betaalt, U ’. 10,- bespaart, (deze kortingen vaneren per arti-
kel, maar zijn altijd duidelijk zichtbaar.)

2 Ook onze klanten, die metkredietbonnen kopen (witte label) ver:
qeten wij niet. Voor dezeklanten ookvoordeel! De credietbon is bij
José Faerman altijd meer waard. Elke credietbon van ’. XOO,- die
wordt aangeboden, is bij José Faerman ’. 110,- waard. Elke bon
van ’. 200,- is bij ons ’. 220,- waard.

Denk ook altijd aan onze Specials. Zoalsaltijd: wanneer U een rode
label ziet, dan ontvangt U dit artikel tegen een speciale prijs. Dit is
geldigvoor zowelcredietals cash. Onzerode labelbetekent altijd een
flinke korting. Óp deze manier komt

zijn klanten tegemoet. Er zijn geen twijfels meer. Alles staat duidelijk
aangegeven en U weet precies wat U bespaart.

fip^__^ KOM NAAR PUNDA, NAAR

ëS^BOodé Ta&maii **. I
. '\ | [lTTkfnS JjJMfl Prinsenstraat/De Ruyterkade 15-

I {SCZ^^^ ENU ZULT HET ZELF ZIEK! I

Na aardbevingsramp
situatie desastreus

Salvadoraanse universiteitsrector
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