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Nieuws in vogelvlucht
AMSTERDAM — Het optimisme

°Ver een snelleuitkomst van het be-
l'.'nigings- overleg in Washington
Simuleerdeallebeurzen. InhetVer-
T9°Bten reageerden de beurzen po-
'itief. De Nikkei- index steeg met; i6'.18 punten tot 22.615,43 punten,

zaterdag steeg de index
®>g met901,75 punten, de op een na
sfootste stijging in de geschiedenisan de beurs. In Londen ging deFi-
nancial Times index omhoog met
Ï43 punten tot 1730,50 punten. Het

arnrak opende al metkoersen die 3
"4procenthoger lagen danvrijdag.. e dollarboekte forse winst. Rond

.*t middaguur noteerde de munt19322l'9322 Ned. gulden.
*****— Bahrayn en Noordje-, *n hebben nu ook de diplomatieke

met Egypte hersteld,yp deArabische Top dievorige week
," de Jordaanse hoofdstad werd ge-
iden werd besloten Egypte niet
Pnieuw toe te laten tot deArabische, 'Ka. Maar iederelidstaatwasvrij de

Rekkingen met Cairo te her-

*****.NURNBERG — Een drager van
*taids-virus isvandaagin deDuit-

ï*bondsrepubliek veroordeeld tot2
n?r gevangenisstraf wegens het
*°gelijk toebrengen van zwaar li-vnamelijk letsel". De rechtbank wasan mening dat de Amerikaan (46)

r°Belijk 3 mannen heeft geinfee-
met het aids- virus. Hoewel de

eroordeeldewistdathij besmetwas,
va" bij met 3 mannen geslachtsver-
*er gehad zonder beschermendeaatregelente nemen.

*****
j

_Een chemischefabriek
j lexas is zondag gesloten na 2 ex-

P'osies waarbij 3 dodenen 35 gewon-pen vielen. De fabriek van Hoechst-
v e|anese produceert grondstoffen
e°°T vezels, verfen plastic. De eerste
/Plosie deed zich voor in een boiler

et aardgas, en werd gevolgd door. <J ontploffing in een afdeling met"""aangas.
*****.DHAKA — De algemene staking

WeLifoPP°sitie mBangladeshvorige
*ekheeft uitgeroepentegen hetbc-

*Jnd van generaalErsahd heeftook
h(wu g et oPenbare leven in de
lam?Btad Dhaka grotendeels ver-

De algemenestaking heeft vc-
8e week toternstigeongeregeldhe-

p ? geleid. Tallozemensenzijnopge-
jf>Hen minstens 6personen zijn ge-

*****
de

JTERUZALEM — Militairen van
u.kfaëlische marine hebben op de
p 'fdellandse Zee een schip van de
/'estijnse guerrilla Al- Fatah on-

Alle opvarenden zijn ge-
lj'e^teerd en naar Israël overge-

*****
gJjy'PRID— Tien passagiers zijn
W^en 'ernstig gewondtoeneen
Va die onderweg was naar Madrid
«W Weg raa^te en over de kop
stJ/S-.De chauffeur was achter het

Ur in slaap gevallen.

le-J?ANILAI e-J?ANILA — De op een na hoogste
con!er van de verboden Filipijnse
p-j^unistische Partij (CPP) op de
tj'pynen isgearresteerd. De 54- ja-
-2e Rivera wordt beschouwd als de

van het opstandige■ 'euWe Volksleger (NPA). Vorig
B7n

r werd Salas,deleidervan deCPP
««airesteerd.

*****h^ROBI—DeKenyaansepolitie
r* 1zondag tijdens studenten- on-
t«n 4buitenlandse corresponden-
-6fJ8earresteerd en enkelevan hen

e mishandeld.Na enkeleuren
lten dejournalistenweervertrek-
ge bonder dat er een aanklacht te-
tej. hen was ingediend. De universi-
JijL VaixNairobiwerd metonmiddel-
slot*mgangvoor onbepaalde tijd ge-

*****odEOLombo — Een lid van de
Tamil-TijgersopSriLan-„. ■ die werd verdacht van 2 bo-

b^slagen in de hoofdstad Colom-
*elr * afgelopen weekeinde
j "noord gepleegd.Hetaanhouden-
l 0 ge*eldophet eilandheeft de afge-wndagenaan 17mensenhet leven
de yoB^ Waterdag werden2 ledenvan
{>a *Berende Verenigde Nationale
d^'j.doodgeschoten, vermoedelijk

t)-^ s" extremistische Singale-
6Zien verzetten tegen het vre-

van president Jayewardene.
*****it,tj~ME — Het luchtvaartverkeer

rBaat een ,zwarteweek"tege-
b6lh Grondpersoneel en vliegtuig-
en a?nin gen hebben stakingen
Cfto

g ondigd. Zij eisen een betereW?n.Pensioenregeling. Naar ver-
den es zuHen veel vluchten wor-

Q «gelast.

RAKETTEN
De metSaudische oliegeladen

Esso Freeport, een 260.831 ton
metend tankschip, werdgeraakt
doorvier ofvijfIraanseraketten.
Volgens scheepvaart- kringen
zond het schip, eigendom van de
Amerikaanse maatschappij Ex-
xon, na de aanval noodsignalen
uit. Een marineschip van de VS
zou naar de supertanker onder-
weg zijn. De schade is gering, zo
isbericht. Er is geenmelding ge-
maaktvan slachtoffers.

Twee uur na de aanval op de
EssoFreeport isvlak bij de straat
van Hormuz, de ingang van de
Golf, een onder Griekse vlag va-
rend tankschip door Iraanse ra-
ketten getroffen. De schade aan
het schip zou gering zijn. De ra-
ketten zijn vanaf twee motor-
bootjesafgevuurd. DeBritsever-
zekerings- maatschappij Lloyds
heeft vandaag gemeld dat zon-
dag een onderLiberiaanse vlag
varendtankschip is geraakt door
raketten, eveneens afgevuurd
vanaf een Iraanse motorboot.
Over de schadeaan de36.152ton
metende Lucy is nog niets be-
kend. Het schip is vandaagvoor
dehavenvan Dubayy voor anker
gegaan.

BOMBARDEMENTEN
Iranvoert sindszaterdagbom-

bardementen uit op burgerdoe-
lenin het noorden en zuidenvan

Iraq. Volgens een Iraaks com-
munique zijn bij aanvallen op
een grensdorpje in het noorden
van het landen opdebelangrijke
zuidelijkehavenstad Al- Basrah
tien doden en negen gewonden
gevallen. De Iraakse toestellen
hebben aanvallenuitgevoerd op
Iraanseoliedoelenin dezuidwes-
telijke stad Gachsaran en in
Bakhtaran. Bij een bombarde-
ment op het dorp Vermhang in
het westen van Iran zijn zeven
doden en 16 gewonden gevallen,
overwegend vrouwen en kinde-
ren. In Teheran isbericht dathet
afgelopen weekeinde drie Iraak-
se gevechts- vliegtuigen zijn
neergehaald. Volgens Baghdad
wordt een toestel vermist.

Volgens kranten in Teheran
zijn bovendien zeker 25 doden
gevallen in de strijd tussen
Iraanse militiesen opstandelin-
gen in de provincie Baluchstan,
een gebied dat grenst aan Pa-
kistan.

Iraanse hoge militairenenre-
gerings-functionarissen hebben
zondag overleg gevoerd over de
oorlogs- strategie voor de ko-
mendewinter. De volgens waar-
nemers uitzonderlijk voltallige
bijeenkomst van de Oorlogsraad
in Teheran werd voorgezeten
door president Ali Khamenei.
Volgens deofficiëlezenderRadio
Teheran is gesproken over het
"versterkenvan de oorlogs-fron-
ten" en het organiseren van de
"grote beweging die op gang is
gekomen".

Volgens deskundigen berei-
dende leiders in Teherandiverse
nieuweoffensieven voor,met na-
me op Al- Basrah, de havenstad
diealmeerdere malenhetdoel is
geweest van Iraanse aanvallen.
Alle voor de oorlog geschikte
mannen zijn opgeroepen zich te
meldenvoor hetfront. De overi-
ge leden van de bevolking zou-
denfinancieel dienen bij te dra-
genaan de"succesvolle en effec-
tieve" strijdtegen Iraq. Volgens
de Iraanseleider ayatollahKho-
meini ligt de "definitieve over-
winning" op Iraq in het ver-
schiet.

De nieuwe Iraanse oorlogs-
plannen volgen op de veroorde-
ling dieTeheranheeft uitgespro-
ken over de Arabische Topconfe-
rentie van vorigeweekin de Jor-
daanse hoofdstad Amman. Deze
bijeenkomst zou een "schaamte-
vlek" hebben verspreid over de
Arabische en islamitische lan-
den. Iran heeft ook laten weten
geenvertrouwen meertehebben
in de vredespogingen van VN-
secretaris Javier Perez de Cu-
ellar.

WILLEMSTAD—In deOran-
jestraatvond vanmorgen rond
drieuureenauto- ongelukplaats
waarbij de 21-jarige man A.E
zwaar gewond raakte. De man
reed in een gehuurde wagen sa-
menmetzijnvriend in deOranje-
straat richting Pietermaai. Om
tot nu toe onbekende redenen
wijkte de man uit naar links en
kwam terecht in de berm. De
man reed door,raakte een gepar-
keerde wagen en kwam tot
stilstand tegen een betonnenpi-
laar van Oranjestraat 170. De
chauffeur van dewagen liep een
linker bovenarm fractuur op,
een verbrijzelde elleboog en
klaagde over inwendige pijnen.
Hij was niet in hetbezit van een
rijbewijsenin dewagen werdeen
hoeveelheid marihuana en base
aangetroffen. De man verklaar-
denietsvan dedrugs af teweten.
Metde ambulanceis hijnaar het
ziekenhuis vervoerd waar hij
vanmorgen is geopereerd. De
passagier liep geen verwondin-
gen op. De materiele schade is
geraamdop tienduizend gulden.

StMaarten ontevreden

Protest-brief
werknemers
Landsradio

PHILIPSBURG —Een
groep van ruim zestig
werknemers van Landsradio
heeftzich in een schrijven ge-
richt totdrClaudeWathey om
uiting te geven aan hun onte-
vredenheid over de gangvan
zaken bij dezedienst.

De gesprekken met minister
Frank Rozendal en de beslissin-
gen die zijn genomen, hebben
nietheteffectgehad datwerd be-
oogd en stellen de werknemers
van Landsradio niet tevreden.
Zij eisen opkorte termijn de her-
benoeming van L. Gumbs als
manager en wel binnen een ter-
mijnvan twee weken. De reden
waarom zij zich tot dr Claude
Watheywenden, is omdatminis-
terRozendal henheefttoegezegd
datdeBovenwindse eilandenvijf
Statenleden hebben bij wie zij
met hun klachten terecht kon-
den en die hun problemen moe-
ten behandelen. Hij was tenslot-
te een politicus van Curacao en
niet van St Maarten, had hij ge-
zegd.

De werknemers besluiten hun
schrijven met te zeggen dat de
minister en de tegenwoordige
manager Pascal hen het gevoel
geven alsof ze vreemdelingen
zijn in eigen land.

Honduras stelt

veiligheidszone

langs grens voor
NEW YORK — Honduras

heeft Nicaragua voorgesteld
dekampen van de Nicaragu-
aanse opstandelingen in het
grensgebied te ontruimen in
ruil voor de terugtrekking
van de Nicaraguaanse rege-
ringstroepen uit het gebied.
Dit heeft de Nicaraguaanse
president, Daniel Ortega, ge-
zegdin eenvraaggesprek met
het Amerikaanse weekblad
Newsweek.

Volgens Ortega heeft de Hon-
durese regering voorgesteld de
kampen van de Contra's te ont-
ruimen en de opstandelingen te
ontwapenen. Verderzou Hondu-
ras ook bereid zijn een einde te
maken aan de Amerikaanse mi-
litaireaanwezigheid in hetland.
"Zij zijnbereid op basis van een
wederzijdse overeenkomst een
veiligheidszone langs de grens
tussen Honduras en Nicaragua
in te stellen met waarnemers
van landenbuiten deregio", al-
dusOrtega.

In ruil daarvoorzou Managua
zich moeten verplichten geen
mijnen te leggen inhet grensge-
bied, geen invallen in Honduras
te doen tegen dekampen van de
Contra's en zijnzware artillerie
terug te trekken tot op een be-
paalde afstand van de grens, zo
zei Ortega. Verder zouden de
twee landen volgens het Hondu-
rese voorstel ookafspraken moe-
ten maken over het niveau van
hun bewapening.

Ortega vertelde dat Honduras
voorts bereid is als gastland te
dienen voor eventuele bespre-
kingen tussen deVerenigde Sta-
ten en Nicaragua. In het vraag-
gesprek klaagt Ortega, die in
Washington wasvoor eenbijeen-
komst van de organisatie van
AmerikaanseStaten (OAS), dat
noch president Reagan noch mi-
nister van Buitenlandse Zaken
GeorgeShultzbereid warenhem
te ontvangen voor besprekingen
over het vredesplan waarover
vijf Middenamerikaanse landen
het op 7 augustuseens werden.

Radioactief poeder
gestolen uit
Venezolaans hospitaal

CARACAS—Uiteen Vene-
zolaans ziekenhuis is radio-
actiefpoeder gestolenvan het
soortdatinseptemberin Bra-
zilië zestig mensen besmette.

Volgens het dagbladEl Uni-
versal van zaterdag in Caracas
heeft het academische zieken-
huis vanMaracaibo inhetoosten
van Venezuela aangegeven dat
maximaal 10capsules met Cesi-
um 137, dat in deradiologieka-
mer van hetziekenhuis werd ge-
bruikt, wordenvermist.De rege-
ring van Venezuela en het zie-
kenhuis waren niet bereikbaar
voor commentaar. In Brazilië
zijn vier met Cesium besmette
mensen overleden.

Ambtstermijn
president Brazilië
verkort tot 4 jaar

BRASILIA — Het invloe-
drijke grondwet comité van
het parlement in Brazilië
heeft zondag besloten de
ambtstermijn van president
José Sarney terug te brengen
van zes naar vier jaar.De be-
slissing, dienog door hetvol-
tallige parlement dient te
worden goedgekeurd, bete-
kent volgenswaarnemers een
zware nederlaagvoor deBra-
ziliaanse leider.

Sarney verklaarde vorige
week de "oorlog" aan elk parle-
mentslid datzou kiezen voor een
vierjarige presidentiele
ambtstermijn. Volgens deskun-
digen zal het besluit van het
grondwetcomité—met 48 stem-
men voor en 45tegen—door het
parlement niet worden terugge-
draaid. In dat geval zullen in
Brazilië mogelijk in november
1988 presidents- verkiezingen
worden gehouden.

Hetlandheeft sinds 1960geen
directe verkiezingen voor een
staatshoofd gekend. Tussen
1964 en 1985 waren in Brazilië
de militairen aan de macht.
Twee jaargeleden kwam Saney
naarvoren doorindirecteverkie-
zingen. Onder de huidige
grondwet is de president ge-
rechtigd zes jaaraan het bewind
teblijven. Sarney heeft eerder te
kennen gegeven zijn ambt vijf
jaar te willen bekleden. De
laatstemaanden is de machtvan
Sarney tanende. Veel Brazilia-
nen houden hem rechtstreeks
verantwoordelijkvoor deernsti-
ge economische crisis die het
land doormaakt.

VOLTALLIGE OORLOGSRAAD IN TEHERAN BIJEEN
Aanvallen op tankers en bombardementen

Escalatie oorlog Iran
Iraq op alle fronten

DUBAYY—ZoweI Iran als Iraq hebben zondagenvandaag
aanvallen uitgevoerd op schepen in de Golf. Een militaire
woordvoerder indeGolfberichtte datIraaksegevechts- vlieg-
tuigenzondagavond bij de Iraansekust twee "grote maritieme
doelen" hebbengetroffen. Snelle Iraansemotorboten hebben
vandaag in het zuiden van deGolf twee supertankers aange-
vallen, zo isuitscheepvaart-kringen vernomen. Zondag heeft
Iran deIraakse oliehavenAl- Basrahbeschoten, terwijl Iraak-
se vliegtuigen een bombardement hebbenuitgevoerdop olie-
doelen in Iran. De Iraanse oorlogsraad heeft zich zondag be-
raad over de strategiein deoorlog tegen Iraq.

Sinds afgelopen dinsdag heeft
Baghdad meldinggemaakt van
twaalf luchtaanvallen op Iraan-
se oliedo&len. Daarbij zouden
ook olievelden van Iran getrof-
fen zijn. Volgens een militaire
woordvoerder in Iraqzijndeaan-
vallen bedoeld om een einde te
maken aan de Iraanse olie- ex-
port, waarmeehetland deoorlog
tegen Iraqfinanciert.

26 Doden en veel gewonden

Amerikaanse DC-9 in
sneeuwstorm verongelukt

DENVER — Een DC-9 *
van de Amerikaanse
Luchtvaart- maatschappij
Continental Airlines is
zondag op het vliegveld
van Denver, in destaat Co-
lorado, verongelukt. Van
de81 inzittenden zijn er 26
omgekomen en velen ern-
stig gewond. Het red-
dingswerk werd bemoei-
lijkt door een aanhouden-
de sneeuwstorm en een
temperatuur onder nul.
Daardoor zaten sommige
overlevenden van devlieg-
ramp urenlangvast in het
wrak.

Het toestel zou vertrekken
voor een vlucht naar Boise in
de staat Idaho. Tijdens de
start kwam het vliegtuig
echter in een slip, sloeg ver-
volgens over de kop en gleed
nog een halvekilometer door

voordat het in stukken brak.
Er brak brand uit maar van
beperkte omvang waardoor
het aantal slachtoffers be-
trekkelijk laag was. Het zicht
was door het barre weer
slechts200 meter.

Over deoorzaakvan heton-
geluk is niets bekend. Het
vliegverkeer op de luchtha-
ven Stapleton werd op-
geschort na het ongeluk,
maar had volgens een
woordvoerder van Stapleton
beter eerder de gehele dag
kunnen worden stilgelegd.
Het was het tweede ongeluk
met een Amerikaans passa-
giers-vliegtuigin 1987. Inau-
gustus kwamen 156 mensen
om in Detroit. Slechts een in-
zittende, een meisje van vier
jaarwier ouders en broer bij
devliegramp de dood vonden,
overleefde de vliegramp.

Man neergeschoten
WILLEMSTAD —De 19-

-jarige man J.B.C is door depoli-
tieneergeschoten toenhijeen po-
litie- agent bedreigde met een
kapmes en geen gehoor gafaan
een waarschuwingsschot dat de
agent eerderhad gelost. De poli-
tie werd ingeschakeld toen be-
wonersvan deBocaweg kenbaar
maakten dat de man met een
kapmes rond liep en iedereen in
zijnbuurtbedreigde.Bij deBoca-
weg aangekomen, stuurden de
bewoners de politie naar de Ca-
nasterweg. Daar trof de politie
een man aan met stenen in zijn
rechterhand. Hij vertelde de po-
litiedat zijnbroer verslaafd was
aan base en met een mes
rondliep.

letsverderop in de straat stond
de man in ontblootbovenlijf met
eenkapmes in zijn hand. Hij ver-
klaarde dathij nietmet depolitie
mee zou gaanen datze hem eerst
dood moesten schieten, voor ze
hem meekondennemen.De poli-
tie maande hem verschillende
malen om het kapmes op de

WASHINGTON— De VS marine
heeft met succes een laser- systeem
beproefd dat vijandelijkeraketten
kan uitschakelen. Het ministerie
vanDefensie maakte vrijdag bekend
dat het voor de tweede maal in 2
maanden geluktwas met een laser-
straal een raket te vernietigen.

grond te gooien,hetgeenhij per-
tinentweigerde.

Tijdens hetbenaderen door de
politie kwam de man naar voren
met minder goede bedoelingen.
Nadatdepatrouille vergeefshad
geprobeerd om deman tekalme-
ren en hem het wapen afhandig
te maken, werd een waarschu-
wingsschot gelost.

De man gaf geen gehoor aan
hetwaarschuwingsschot waar-
door de politie genoodzaakt was
een gericht schot te lossen. De
man werd geraakt in zijn knie.
De man zakte in elkaaren bleef
depatrouille vanaf de grond be-
dreigen. Hij deelde de agent die
hem had geschoten mee dat hij
hem zoudoden.De manwerd met
de ambulance overgebracht
naar de polikliniek en na be-
handeling is de man afgeleverd
bij deCaprileskliniek.

Premier HennyEman:
We laten Exxon
niet over ons lopen

ORANJESTAD — In een
briefaanExxon heeft deAru-
baanse regering duidelijk-
heid gevraagd over wat de
plannenzijn van Exxon/Lago
om met Aruba tot een verge-
lijktekomen. Devraag wordt
gesteld of deregering uit de
briefvan Exxon de conclusie
kan trekken dat de Exxon
weer spoedig met de Aru-
baanseregering aan tafel wil
gaanzitten.

Indien de conclusie van de
regering juistis, wordtverwacht
dat men weer spoedigbij elkaar
komt. IndienechterExxonophet
standpunt blijft staan, dat de
rechter niet moetbeslissen over
debelasting-vordering, dieAru-
ba opLago heeft, danwordt het
bijzonder moeilijk voor beide

partijen, aldus depremier.
Premier mr. Henny Eman be-

vestigde vanmorgen dit
standpunt van de regering. Op
deAmigoe-vraagofhetmogelijk
is dattoeristenschepen in detoe-
komst ook San Nicolas aan gaan
doen—zoalsvoorgesteldwerd—
stelde depremier dat ditniet zo-
maareen beslissing is dievan de
ene dagopdeanderekan worden
genomen. Een eerste vereiste is
dan dat met Exxon/Lago over-
eenstemming wordt bereikt,
waardoor Aruba deLago- haven
ook kan gaan gebruiken.

Met nadruk stelde de premier
dat de Arubaanse regering het
standpunt van Aruba scherp zal
blijvenverdedigen enniet toe zal
staan datExxon over Aruba
loopt, omdat Aruba nu in moei-
lijkhedenzit.

Ü
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MENSEN

LING LING, is een van dereuze-
panda's die China heeft uitge-
leendaan deVSom geld bijeente
zamelen voor de bescherming
van en het onderzoek naar deze
diersoort die met uitsterven
wordt bedreigd. Op de foto het
dier net na aankomst op het in-
ternationale vliegveld van Or-
lando. Ling Ling zal samen met
nog een panda te zien zijn in
Busch Gardens in Florida.

*****
In aanwezigheid van Lisbeth
Palme en de burgemeester van
Moskou, Valeri Saikin, is in
Moksou een monument onthuld
ter nagedachtenis van de in fe-
bruari 1986vermoorde Zweedse
premier, OLOF PALME. Het
monument staat dichtbij de
Zweedse ambassade in een
straat dieonlangsnaar OlofPal-
me isvernoemd.

Het rose huis waar in 1479MO-
NA LISA, de befaamde La Gio-
conda van Leonardo da Vinci
werd geboren, isverkocht en het
meubilairkomt een dezer dagen
in Florence onder de hamer. De
villa in de heuvels van Vigna-
maggio ten zuidenvan Florence,
behoorde tot de vijftiende eeuw
toeaan defamilie van MonaLisa
de Gherardini. Maar de familie
werd door financiële moeilijkhe-
den geplaagd. In zijn belasting-
papieren van 1480zegt Antonio
Gherardini over zijn dochterLi-
sa "een jaar, geen bruidschat".
De armoedeverklaart het huwe-
lijk van de schonemadonnaLisa
op 16-jarigeleeftijdmeteen veel
oudere man, de al tweemaal we-
duwnaar zijnde Francesco del
Gioconco. De kunstminnaar
Francesco vraagt Da Vindi vol-
gens de Florentijnse geschied-

schrijving het portret van zijn
vrouw -La Giaconda (naar de
naam van haarman)- te schilde-
ren. De 'Mona Lisa' met de ge-
heimzinnige glimlach in het
Louvre inParijsontstaat. De vil-
la van de Gherardini verandert
daarna van eigenaars en komt
tenslotteinhetbezitvan deItali-
aanse schrijverBino Samniatel-
li, diemeubelen, beeldhouwwer-
ken en schilderijenverzamelt en
in 1984 overlijdt. De erfgena-
men, armzoals indertijdGherar-
dini hebben de villa verkocht
aan iemand uitRome.

Een handgeschreven ma-
nuscript van de Franse dichter
PAUL VERLAINE is voor
135.000dollarin andere handen
overgegaan. In de bundel
■Gedichten en Verhalen» die66
pagina's telt, zaten twee nooit
eerder verschenen teksten «De
Zee- en -Pro Justitia». De
tekstenvan hetmanuscript, met
correcties van de schrijver, zijn
geschreven tussen oktober 1873
en september 1891, het tijdperk
dat Verlaine door Frankrijk,
België en Groot- Brittannië
zwierf met zijn vriend Arthur
Rimbaud. Verlaine stierf naar
men aanneemt in 1896 op 52-ja-
rige leeftijd. Verschillende pagi-
na's van het manuscript zijn ge-
schreven op papier dat het stem-
pel draagt van een liefdadig-
heids- instelling van de Franse
overheid.

Een dichter in Lissabon, JOA-
QUIM CASTRO CALDAS, heeft
aan deGulbenkian stichtingeen
subsidie van een kleine 7.000
dollar gevraagd om op "nobele,
hygiënische en doeltreffende

wijze" het aardse tranendal te
kunnen verlaten. De stichting
Gulbenkian, in de jaren zestig
opgericht door oliemagnaat Nu-
bar Gulbenkian ter bevordering
van kunst, cultuur en we-
tenschap, ontving het verzoek
van Castro Caldas in juli, maar
onthulde nu pas de details. De
dichter schreef dat hij zich voor
de subsidie een vuurwapen en
munitie wilde aanschaffen. Zijn
stoffelijk overschot wilde laten
cremeren en deas uitstrooienbo-
ven de Taag en 20 clowns en het
koperorkest van de brandweer
dat Mahler blies, een en ander
bezoldigd wilde later opluiste-
ren. De stichting heeft het ver-
zoek afgewezen en er haar leed-
wezen over uitgesproken datCa-
stro Caldas "nog enige jarenzal
moeten leven". De dichter wil
zich nu verdrinken in het 50 cm
'diepe' kunstmatige meer in het
Camp Grande park van Lissa-
bon, maar wel mettoestemming
van de burgemeester van de
hoofdstad.

MARSMANNETJES geland in
Parijs ? Er waren tijden dat de
Franse hoofdstad uit zou lopen
om het te zien. Maar na de opna-
menvoor deJames Bond film«A
view to a kill» kijken de Parijze-
naars nergens meer van op. Ze-
ker nietvan een paaracteurs die
onder de Eiffeltoren een recla-
me- filmpje voor Readers Digest
aan het maken zijn.

De politie in Napels heeft streng
opgetreden tegen personeelsle-
den van het San Gennaro- zie-
kenhuis.Liefst 39employéswer-
den aangehouden en 200 perso-
nen aangegeven bij de justitie
wegens ABSENTEÏSME. Onder
de arrestanten zijn ver-
pleegsters, portiers en schoon-
makers van het ziekenhuis. Hen
isoplichting van hetrijk door het
niet ofte laat verschijnen op het
werk ten laste gelegd. Volgens
depolitie werd hetongewoon ho-
ge absenteisme- niveau veroor-
zaakt door de voetbalwedstrijd
Italië- Zweden in de plaat-
singsronde voor het Europese
kampioenschap.

In het Cistercienser- klooster
Eberbach bij Weisbaden in de
Bondsrepubliek Duitsland heeft
dezakenman HaraldApfelbaum
uitCanada 53.000mark betaald
voor een 252 jaaroude fles WIT-
TEWIJN, een«Johannesberger
1735» uit de Rheinweinkelders
van graafKarl yon Schonborn-
Wiesentheid. De nieuwebezitter
uit London, Ontario, is eigenaar
van een worstfabriek. De wein-
veiling werd geleid door Eber-
hard von Ottinger, die de 'Von
Karajan onder de wijn- vei-
lingmeesters' wordt genoemd.

Acht SIERADEN van Mariene
Dietrich die in Genève zijn ge-
veild hebben meer opgebracht
dan verwacht. Het persoon-
lijkste sieraad, een gouden poe-
derdoos met diamant- sluiting
en de opdracht "aan Mariene,
Vittorio"aan deactriceaangebo-
dendoor de Italiaanse filmregis-
seur en acteur Vittorio de Sica,
bracht ruim 6.000 dollar op. De
schatting was geweestom en na-
bij de 2.000 dollar. Het duurste
stuk bleek een diamanten
halssnoervan VanCleefand Ar-
pels. Het ging weg voor ruim
26.000 dollar.

De Westduitser Hans von der
Groeben, de Fransman Francois
Fontaine en de Nederlander
MaxKohnstamm hebben de JE-
AN MONNETPRIJS van de
Goethestichting in Basel, Zwit-
serland gekregen. De prijs is ge-
noemdnaar dein 1979overleden
Fransman JeanMonnet, eenvan
depioniers van de Westeuropese
eenwording. De prijzen (ruim
20.000 dollar) worden elke twee
jaartoegekend aan personen die
zich verdienstelijk hebben ge-
maaktvoor deEuropese eenwor-
ding en de vrede. Von der Groe-
ben(80) isvice- president van de
Europese Commissie geweest.
Hij is nogsteedsadviseur van het
dagelijks bestuurvan deEurope-
se Gemeenschap. Fontaine (66)
is journalist.Van 1969tot 1985
was hij hoofdredacteur van Le
Monde, sinds januari 1985 is hij
directeurvan het gerenommeer-
de Franse dagblad. Als to-
pambtenaar bij de Europese
Commissie in Parijs heeft hij
zich zeerbeijverd voor een Vere-
nigd Europa. Kohnstamm (73)
heeft een langeEuropese carriè-
re achter derug: hij was onder-
voorzitter van de Nederlandse
delegatie bij de onderhandelin-
gen over het plan van de
Fransman Robert Schuman, die
leidden tot deoprichting van de
Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, devoorloper van

de Europese (Economische) Ge-
meenschap. Sinds 1956 is hij on-
dervoorzitter van het actiecomi-
té voor de Verenigde Staten van
Europa. Verder washijvan 1958
tot 1985 voorzitter van het EG-
instituutvoor universitaire stu-
dies. Tussen 1973 en 1981 do-
ceerde hij aan hetEuropese uni-
versitaire instituut in het Itali-
aanse Florence.
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Torn Poes en de Partenspeler doorMarten Toonder

1521—HeerBommel namhetglas vanzijn nachtkastje en blies
er peinzend in.

"Niets iszo goedomin te slapen alseen glas hete melk wan-
neer men geschokt is", mompelde hij. En hij maakte zich ge-
reed toteenlangeteug, nietwetendedatervergifindevloeistofzat.

Achterzijnrug ging dekastdeur geheelopenen onhoorbaartrad deheerPartenspeler dekamer binnen.De schurkhadbe-sloten om niets meer aan het toeval over te laten en daaromrichtte hij een zware revolver op deniets vermoedende heer.Het zager naar uit, datdienslaatsteuur nutoch werkelijkhad

geslagen.
Maartoevallig dwaalde TornPoesnog doordetuinen toeval-

ligontdekte hij op hetgordijnvan heerOllie's slaapkamer, de
schaduw van de gewapende zaakwaarnemer, die op zijn
vriend toesloop. Zondertijd teverhezen greephij een steenvan
de grond en wierp dienaar hetraam.

Opdatmomentsprongcommissaris BulleBas uitdestruiken
achter hem te voorschijn. De hooggeplaatste ambtenaarhield
Bommelsteinnog steedsscherp in hetoog om dedader van de
aanslagen op heterdaad te kunnen grijpen. En nu scheen het
dathij succes zou hebben.

CURACAO AGENDA
NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan*
artsenvanBandabao(3e distrikt)kunnen in

spoedgevallentelefoon 641658 bellen »
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medischedjf
trikten kunnen voor spoedgevallen^
artsenpraktijk van huneigenhuisartsbewj
het antwoordapparaatzal dan medede»"
wie dedienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGR^(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria Vj
tel.: 82947/81078;geopendvan maand*
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zater#«
degehele dag gesloten;na 17.00uurkum"
de zuster van de wacht bellen: zuster W"
Velthoven, tel.: 76728, pageboy027-360-

-*****
WIJKVERPLEGING CURACAO (SeMJ"
looweg 110, tel.: 612040): geopend vw
maandagt/m vrijdagvan 07.00-18.00u*
dewachtheeftzuster Joe, tel.: 87550,pafl»"
boy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst P**8,

tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend <*]
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zatertW
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur,««"■
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-1e-OOuuraH^1

volgensafspraak.

ZUK3ELINGENBUREAU: maandagrni*W
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag**
07.15-10.30uur; alleen volgensafspra*

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Farnj^
geopend van maandagt/m vrijdag »*
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor w-
Maria 17,tel.: 80222.

***** nóBOTICA BANDABAO: dagelijks geopen"
van 08.00-19.00uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijd*]
van maandagt/m vrijdag van 07.00-]|£j
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11-£uur.Voorspoedgevallennakantooruren^lieve zich te begeven naar de V»
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst) ,„„
Otrobanda: Sta. Maria, Win»""
Churchillweg 155,tel.: 80800. ....
Punda: Antiliana, Kaya Flamboyan, '■'"
76200.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEV»e
GING „
Brievengat: iedere maandag- ■
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajar»
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o>
19.30 uur te Openbare Basis»"0
Brievengat -,
Bandabao: iedere donderdagavond°*19.30uurgebouwCredit Union San Pedjj;
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxas
achterKooyman. .^SantaRosa: iedere maandag- enzatero»
gavondom 19.30uurteAioestraat 12.

TENTOONSTELLING
GALLERYEIGHTY-SIX (Bloksteeg, P*£.da): openingstijden: dinsdag t/m vnj<*"
van 09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdag*»
09.00-12.00uur. .j.
t/m22novemberexpositieolieverf- sen^
derijenenwerken ingemengdetechniek v*
José MariaCapricome.

ROME—De coalitie-regeringva»
Italië treedt afna vijftienweken aa?
de macht te zijn geweest. Dit heet1
premier Goriazaterdagopeen spo**:'
zitting van hetkabinet meegedeeld-
Het aftredenkomt nadat de LiberB]
len -de kleinstepartner in de 5- P81"

tijencoalitie- vrijdag hadden meegf
deeld datzij hunsteun aan hetkabi-
net intrekken.De begrotingvorn>de
het struikelblok.

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
21.00 uur The Untouchables (’.5,-
-p.p.).

*****
TELECURAÇAO
MAANDAG: 16.30 Scooby Doo myste-
ries; 17.00Cliffwood Avenue Kids;
17.30The BigBlue Marble; 18.00Sien-
sia iTeknologiakv Leo Floridas; 18.30
Contact Magazine; 18.45 Informe de-
portivo kv HectorRosario; 19.00Ge-
zondsporten; 19.30Thisweek in Japan;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Special:
«Bezoekvan presidentLusinchi aan de
Antillen» (herhaling); 22.00 Wega di
Number;22.10DepartamentupaKultu-
ra i Edukashon: «The world of
Audubon»; 23.00Sluiting.

DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18.30 Contact Magazine;
18.45 Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00Kushinadi oroku SaidaHer-
nandez; 19.15 Showbiz; 19.30 Sledge
Hammer; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Enkuentro ku Paul deWindt; 21.30Re-
vista Deportivo ku Gonzalo Cuales;
22.00 Wegadi Number; 22.10 Crime
story; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

MAANDAG 16 NOV6MB6A 19872 AMIGOE

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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OFFSHORE SECTOR MOET DAARNAAST ALTERNATIEVEN UITBUITEN

Elias pleit voor afsluiten verdragen
Antillen moeten unieke
plaats zien te behouden

WILLEMSTAD_ "De Nederlandse Antillen zijn de laatste
offk^ aar onëekenfl uniek geworden in de internationale
«shore wereld.Die positie willenwe behouden en daarom isetbelangrijkdatwe naast hetontwikkelenvan nietverdrags-

-Bebondenebonden activiteiten, ook uitkijken naar de mogelijkhedenoor het afsluitenvan verdragenmetvoor deAntilleninteres-«nte landendieuiteraardophunbeurtbereidmoeten zijneen
verarag met de Antillen aan te gaan", dat is de mening van
oorzitter Gregory Elias van de offshore organisatie van deNederlandse Antillen.

De jongeren- organisatie van
"e Rotary International, Rota-
|"act Club, organiseerde dit wee-
keinde een zeer geslaagd semi-

JlBl, in de UNA waar grote be-langstellingvoorbestond. Onderde titel "de toekomst van de
offshore- sector" lietenverschil-
lende sprekers hun mening
jjaaroverhoren en ontstond aan
°et einde van de ochtend een le-
vendige discussie.

VERDRAGEN, Centraal in het seminar stond«teraard 1 januari1988: de da-
r. urn waarop het belas-tingverdrag met de Verenigde

afloopt. Van verschillen-
jezijden werd gepleit voor her-
°nderhandeling van ditverdrag.Vat welonder devoorwaardedatjj\e Verenigde Staten haar
*tandpunt herzien. Tijdens de

liet Gregory Elias we-
n datverdragen metverschil-

ende landen van groot belang
«jnvoor deAntilliaanse offshore

Uiteraard is het belang-
datde niet verdrags- gebon-en activiteitenverderontplooid

*°rden, maar dat staat het af-

'Uiten van verdragen niet in de
*eg. B

"ij legde desgevraagd tegeno-
jer de Amigoe uit, dat Neder-
'and bijvoorbeeld ruim dertig
Y^rdragen heeft met anderelan-
9*n- Zo zijn er meervoorbeelden.**°ebelangrijk dat is, bewijsthet
,et dat het verdrag van de Ne-derlandse Antillen met Neder-
and en het nu ter discussie ge-

elde verdrag met Engeland,cc] vruchten afwerpt. Zeerj^stig zou het zijn, indien Ne-

derland hieraan medewerking
wil verlenen, aldusElias. Die on-
derhandeltdagelijks met andere
landen over het afsluiten van
verdragen. Dan zou direct een
verzoek ingediend moeten wor-
den, of dat land bereid is ook de
Antillen in hetverdrag op te ne-
men. Om achteraf een verdrag
uit te breiden, iseen zeer moeiza-
me procedure. Het is overigens
de vraag, of alle landen wel be-
reid zijn een verdrag met de An-
tillen af te sluiten. "Wij zijn im-
mers alsklein duimpje op de we-
reldkaart", aldusElias.

SAMENWERKING
Alhoewel zaterdag door ver-

schillendesprekers naar voren
werd gebracht dat de offshore
sector een lange weg te gaan
heeftomuit het gat,veroorzaakt
door de opzegging van het ver-
drag met de Verenigde Staten,
omhoog te klimmen, was er een
zekere optimisme te bespeuren.
MinisterLeslie Navarro van Fi-
nancien lietzich daarhet duide-
lijkstover uit.Hij benadrukte de
noodzaak dat de intensieve sa-
menwerking die nu reeds be-
staat tussen de regering en de
private sector op het gebied van
deoffshore sector,blijft bestaan.
Dan iservolgens deministereen
grote kans aanwezig dat de
offshore sector het kan redden.

Er zijn verschillende alterna-
tievendiedeAntillen moetenbe-
studeren als mogelijke nieuwe
inkomstenbronnen. Daartoe
werden de afgelopen maanden
verschillende wetten gecreëerd
die dat mogelijk maken. Er zijn
echter meer terreinen die nog

braak liggen, zo bleek uit een
pleidooi van Gregory Elias voor
het uitbuitenvan de zogenaam-
de "dubbele registratie" van
schepen. Met name Duitserede-
rijen maken daar gretig gebruik
van: die schepen zijn zowel in
Duitsland geregistreerd als in
een ander land (dat daartoe mo-
gelijkheidbiedt). Dat levert be
lasting-technischevoordelenop

SCHEPEN
Het zijn momenteel Cyprus,

Panama enLiberia diede meeste
van deze schepen "dubbelre-
gistreren". Vanwege politieke
ontwikkelingen begint Cyprus
steeds minder aantrekkelijk te
worden en deruim 100 Duitse
schepen die daar geregistreerd
zijn, zoeken naar een uitwijk-
mogelijkheid.De Duitse rederij-
en hebben laten weten geïnte-
resseerd te zijn in de Neder-
landse Antillen.

Gregory Elias is van mening
dat hier een terrein braak ligt
dat uitgebuit kan worden. Qua
inkomen, zal het niet zoveel op-
leveren, tussen de 1 en 5 miljoen
gulden aan belastingen, maar
voor dewerkgelegenheid zou dit
veel kunnen betekenen. Boven-
dien, aldus Elias tegenover de
Amigoe, worden de Antillen
weer duidelijkop dewereldkaart
geplaatst. Door nu snel tereage-
ren, maken de Antillen een goe-
de indruk.

De offshore association be-
kijkt momenteel samen met de
haveninspectie de mogelijkheid
om op korte termijn een struc-
tuur te creëren waarbinnen de
dubbele registratie van schepen
mogelijk wordt. In feite zou het
zeebrieven- besluit en het Wet-
boek vanKoophandel gewijzigd
moeten worden.Het zeebrieven-
besluit is echter een Ko-
ninkrijks- aangelegenheid en
hetkanvrij lang duren om datte
regelen. Waar deoffshore associ-
ation naar streeft is een interim-
oplossing tevinden dievoor twee
of drie jaarvan kracht is. In die
tijd kan de kwestie dan officieel
geregeld worden.Momenteel nietgeregeld

Toezicht kredietwezen vereiste
voor betere financiële structuur

WILLEMgTAD _ De vere-
!J*ög van offshore bankiers
(nSx^e Nederlandse AntillenJJJHNA) is vanmening datCu-
be* u° zien °P net gebiedvan
r* bankwezen in het buiten-ga meerzou kunnen verko-
Kn' ?en landsverordening
gezicht Kredietwezen is
OiSrvoor ecnter een vereiste«»aat zaken alstoelatingvan
ba IWe1 We banken > toezicht op

nken en bankgeheim, mo-re«teel niet duidelijk ofzelfs'emaal nietgeregeld zijn.
j»uirecteur H. Schutte van de

Mid-
tijdtandsbank Pleitte zaterdag
V ens het seminar over de toe-
v"mst van de offshore sector,
va r, een duidelijker profilering
in h ura?aoscbebankwezen
l^fft buitenland. Desgevraagd
t6nftji tegenover deAmigoewe-
Hio ,at ait echter niet eerder
°D f» is danaat net toezicht
rL i j officieel ge-

geid is.

<Urt Centrale bank van de Ne-
v "andse Antillen heeft hiero-
-0hl,Zeerrecent een discussiestuk

dat nu zowel naar de
ken ,satie van offsnore ban"
is a' s die v&n onshore banken
ORvrB{ uura"voor een reactie. De
«Vp u 2al zien daarbinnenkort
Ruigen, aldus Schutte.

*orri in de dagelijkse praktijk
«o e ifn duidelijkeregels gemist,
lit j n<*e Schutte. Vragenvan-
kiin dientenkring hierover,
a" en vaak nietvolledig be-
hoord worden.
v a* r>es Jonckheer, directeur
«On !erson, Heldring & Pier-
Iw' mg hier zaterdag tijdens
tL ookop in.Hij lietwe-
j8 .dat het hoogst noodzakelijk
gJj8* de centrale bank meerpkrijgt opzowel deoffshore

als onshorebanken.Met denieu-
we landsverordeningcreërt men
een efficiënte financiële struc-
tuurwaarinruimte isvoor eerlij-
ke concurrentie en de klanten
van definanciële instituten be-
schermd worden, aldus
Jonckheer. Ook voor de ont-
wikkelingvan deoffshore sector
is deregulering van het krediet-
wezen van groot belang, zo
brachthij verder naar voren.

Motorrijder
WILLEMSTAD — Op de

Schottegatweg Oost, ter hoogte
van Gomez Enterprices verloor
een motorbestuurder de macht
over het stuur. Het betrof de 21-
-jarige Nederlandse marinier
derde klas T.H. die vanwege de
hoge snelheid waarmee hijreed,
zijn motor niet meer onder
controle kon houden. De man
weriezueïa verblijftÏMocht hijWiet vrijwillig naar Aruba ko-dden, danzal om zijnuitlevering
tl/orden verzocht.

WILLEMSTAD - Alle gast-
koks, die deafgelopen maanden
voortreffelijke maaltijden heb-
bengetoverdin hetrestaurant La
Bistroëlle waren onlangs te gast
in genoemdrestaurant. Hen viel
een gastronomisch wild-menu
ten deelals dank voor hun inzet.
Foto: v.l.n.r. Agnes van Bergen,
Trudy Jilesen,Hansen Ingridde
Maayer,Kees deKanter, chef-kokGino, Theo van Bergen, Roberto
Suriël, Jacques Visser en Fer-
nando Julian.

TOELATING
"Binnenshuis" moet er echter

ook een aantal zaken geregeld
worden. Zo werd doormoderator
Mike Alexander gepleitvoor een
verlaging van de kosten binnen
de offshore sector om deze con-
currerender te maken. Andere
sprekers stelden de toelatings-
problematiek aan de kaak. Met
name JulesJonckheer, directeur
van Pierson, Heldring& Pierson
op Curasao, was hier duidelijk
over. Het is volgens hem niet
mogelijk dat de lokale ge-
meenschap in voldoende ex-
pertise voorziet voor de offshore
sector. Het is juist daaromzo be-

langrijk dat het eenvoudiger
wordt voor buitenlanders om een
werkvergunning te krijgen.
Jonckheer legde uit dater nu te-
veel kostbare tijd overheen gaat,
alvorensmen iemanduithet bui-
tenland kan aantrekken. Hij er-
kende overigenswel dat deauto-
riteitenbezigzijn dezemateriete
bestuderen. Zeker na 1 januari
moet het de private sector ge-
makkelijker gemaakt worden
professionelen uit het buiten-
land aan te trekken, aldus Jules
Jonckheer.

Staten gevraagd een onderzoek in te stellen
Voor NAPB blijft Dominicaanse
Consul een 'persona non grata'

WILLEMSTAD — Voor de
vakbond van politieperso-
neel, blijft deConsulvan San-
toDomingoeen "persona non
grata" ondanks het feit dat
premierDonMartinaonlangs
het weten dat een dergelijke
bestempeling alleen door de
regering van een land gege-
ven kan worden. De vakbond
NAPB heeft bovendien de
Staten van de Nederlandse
Antillen telegrafisch ver-
zocht deminister van Justitie
te interpelleren over de aan-
houding van twee agenten in
verband met een mogelijke
aanranding of verkrachting
van drie Dominicaanse
vrouwen.

Voor depolitiebond is dezaak
nog langniet afgedaan, zo blijkt
uit het telegram aan de Staten.
De aanhoudingvan de twee
agenten, deedenige tijd geleden
het nodige stofopwaaien omdat
met name de politiebond in de

publiciteit bracht dat het twee-
tal onschuldig zou zijn. Er was
volgensdeNAPB sprake van een
complotvan de drieDominicaan-
se vrouwen tegen deAntilliaan-
se politie.

Het Openbaar Ministerie en
de politieleiding zijn een andere
mening toegedaan. Er waren
volgensdeze twee instantiesvol-
doendebewijzenomeen aanhou-
dingenin verzekeringstellingte
verantwoorden. Inmiddels zijn
de agenten vrijgelaten, omdat
het voor het onderzoek niet lan-
ger nodig was de twee vast te
houden.

Tijdens een vorige week ge-
houden algemene ledenvergade-
ring, besloot de NAPB een teleg-
ram te sturen naar de Staten.
Daarin wordt gevraagd om een
onderzoek naar dereden waar-
om de politieleiding "de laatste
tijd de rechten van onze leden
niet gerespecteerd heeft", aldus
het telegram. Tevens wil de

NAPB dat de Staten uitzoeken
waarom de politieleiding en ho-
ge functionarissen van het OM
zo weinig vertrouwen hebben in
deleden van hetkorps. Door mid-
del van interpellatie van de mi-
nistervan Justitie,wil depolitie-
bond tot slotte wetenkomen ofer
een verdragbestaat tussen de
Nederlandse Antillen en Sto.
Domingo waardoor het mogelijk
wordt de verklaringen van één
van de Dominicaanse vrouwen
tegenover de Dominicaanse
pers, officieel uitte wisselen.

De NAPB heeft overigens tij-
dens de ledenvergadering ook
besloten dat de Dominicaanse
consulvoor debond een "persona
non grata" blijft. Premier Don
Martina had zich hierover on-
langs afkeurend uitgesproken.
Daarbij liethyook wetendathet
niet een politiebond is, die een
dergelijke stap kan nemen. Hetis alleen deregering die iemand
een "persona non grata"kanver-
klaren, aldusMartina.

Woordenboek
lijkevakbondenAruba, SUA.
Het gesprek op verzoek van
de SUA ging over de verhui-
zing van overheidsdiensten

Leonard tekentprotest aan
Nieuw bestuur van GABA
bezit geen rechtsgeldigheid
h< ORANJESTAD —Eengro-
te* groepledenvan deGouver-
D iements Arbeiders Bond
wVruba (GABA) is van mening
v jlathet vorige week gekozen
-jestuur geen rechtsgeldig-

,e,fl %??t en dat een nieuwe >K

telt 73 handtekeningen.Volgens
deze leden is bij de verkiezing
van het nieuwebestuur geenre-
kening gehoudenmet artikel ze-
ventienvan de GABA- statuten.
Hierdoor zijn alle besluiten in
jdeze vergadering genomen vol-

Ifjgens decommissie ongeldig.
I Onder meer werd de op 12 ok-
|,' toberingediendemotievan wan-

trouwen tegen het bestuur met
|g|behandeld, terwijl deverkiezing

niet volgens de statuten ge-
schiedde. De commissiegaatmet

Me ondertekenaars nu een ver-

WILLEMSTAD - Onlangs
overhandigde voorzitter Huub
Bongers van deRotary Club van

Curacao aan Piet Huisman van
de stichting Yubia Bendita een
certificaat waaruit blijkt, dat de
Rotary Club 27.000gulden heeft
gereserveerd voor het kinderte-
huis Hebron. Het kindertehuis
Hebron van YubiaBendita ver-
zorgt kinderen, die geen familie
hebben of niet door hun familie
kunnen worden verzorgd. Het te-
huis biedt echter niet voldoende
ruimte meer voor het groeiend
aantalkinderen. Yubia Bendita
heeft danook bij diverse instan-
tiesaangekloptvoorsteun voor de
uitbreidingvan hetkindertehuis.
Na een bezoek van de Rotary-
jeugdcommissie aan het kinder-
tehuis hebben deRotary- leden
enthousiast bijgedragen ten be-
hoevevan hetinterieurvan hetuit
te breidenkindertehuisHebron.

Leerkracht Piarschool:
"BC speelt een spelletje"

Hooi vindt "fascist"
geen beledigend woord
WILLEMSTAD —Deze

week nog zal Richard Hooi
zich verantwoorden tegeno-
verhetBC inzakezijnuitlatin-
gen over degedeputeerdevan
Onderwijs, Angel Salsbach
jdens het radioprogramma
Pueblo na Palabra" op Ra-
ioZ-86. Hooiwerd, doormid-
elvan een brief die op 11 no-
ember werd verzonden,
oor het BC op het matje ge-
:>epenomdatzijn uitspraken
ver Salsbach denigrerend
a beledigend zoudenzijn.
Tijdens het bewuste radiop-

jgrammabekritiseerdeHooi de
edeputeerde van Onderwijs
ver zijnoptreden tijdens depro-
lemenop deManuelPiarschool,
'aar Hooi als leerkracht
'erkzaam is. Tijdens deze pro-
lemen heeft een aantal
ïerkrachtenzich bij de Bedrijfs
reneeskundige Dienst gemeld
mdat zij de situatie op school
iet meer aan konden. Bij de
GDkregen zij tehoren datzij op
e zwarte lijst geplaatstwaren
n dat de dokter hen geen a.o.
tocht geven.
"De artshaddezeopdrachtvan
ïogerhand"gekregen. Ineerste
istantie denk je dan aan de ge-

WILLEMSTAD—In hetafge-
lopen weekeinde hebben 43 aan-
rijdingen plaatsgevonden. Acht
personen raakten licht gewond
en twee personen zijn in het zie-
kenhuis opgenomen. Zes be-
stuurders zijn na het veroorza-
ken van een aanrijding doorge-
reden. De materieleschade is ge-
raamd op 55.000 gulden.

deputeerde van ge-
zondheidszorg", aldus Hooi. De
arts liet de leerkrachten echter
de brief zien waarin deze
opdracht stond en de brief was
ondftctekfcru^^dftft'uirihfljrdbur-
dain, hoofd van de dienst Onder-
wijs. Daaruit concludeerde Hooi
dat Salsbach verantwoordelijk
wasvoor hetsturen van debrief.

FASCIST
"Tijdens hetradioprogramma

heb ik dit naar voren gebracht.
Ik heb het een "fascistische
handeling" genoemd en daar is
het BC over gevallen. Volgens
mijn woordenboek is een fascist
iemand die geen andere ideeën
tolereert. Ik vind het gebruik
van ditwoord helemaal niet be-
ledigend,en datzal ik ookinmijn
schriftelijke verantwoording
aanhet BC schrijven."

Hooi iservan overtuigd dathij
zal worden gestraft: "Het is een
spelletje dat zij spelen. Zij heb-
ben destrafal langbepaald maar
ze doennogeven "lief tegenmij.
Volgensmijzijn ze er ookniet zo
zeker van ofmijnwoorden wel zo
beledigend waren, anders had-
den zij mij geen veertien dagen
gegeven ommijn argumentenop
papier te zetten."

RECHTER
"Ik heb alleen gezegd wat ik

ervanvond enik ben nietbeledi-
gend geweest". Hooi vindt het
niet nodig dat hij voor zijn uit-
spraken wordt gestraft. Mocht
het BC besluiten hem toch te
straffen, stapt hij direct naar de
rechter.
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Hetenige wat U nodig hebtzijn gaslen en
eentelefoon. De gasten nodigt U uil, enons
belt Uop denummers 79842 of78865. Wij
zorgen letterlijkvooralles, zelfs delokatie
als U datwenst. Restaurant La Bistroëlle,
Landhuis Brakkeput. Zeelandia Patio t,
Banqueting Room, de Forttuin in Fort
Nassau of Infinity in
Fort Nassau, Ideale
plaatsen voor

zorgen

I Tri S W3Ê#1 24 ■ UURS RALLY
n*.,-.- os on IQ noi/Pmber Inschrijving: op tel.nrs. 614550 en of op 20 no-Datum.28en29novemDer vember van 20 00-99 nn ■"___- kü n..._M, c~-mStart:28novemberom12.00uurbijhetSeaqua- (Rooi Catootje) 'rium _,_._.« __ « Inschrijfgeld: (inclusief maaltiiden)Finish: 29 november 12.00 uur bij het Seaqua- Wedstrijdklasse: ’.40.-plrpTsoon voor leden
!?!*"" .._ _j ■■__. t ’.50.- per persoon voor niet-leden.Klasse: Wedstri|d en Tour. Tour-klasse: ’.25- per persoon voor ledenAf* f* De Tourklasse njdt alleen overdag. ’.35.. per peioon vbor SeSeden d6n '

■ \p m ■ Bij inschrijving na 20 november wordt het in-
schrijfgeld met ’.10.- verhoogd.
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c
Momenteel is er in ons restaurant een plaats
vrij voor een creatieve, vakbekwame

MANAGER
Onze voorkeur gaatuit naar iemand dieruime
kennis heeft vanhet 'TastFood" bedrijf en be-
schikt over een goed organisatorisch en lei-
dinggevend vermogen.

Gelieve te solliciteren bij:

/O
tm_^L^r Promenade ShoppingCenter

7u...kin na telefonische afspraak opItlOCChlO tel.nr. 79842.
FAMILY RESTAURANT

Op de redaktie van het dagblad Amigoe op Curacao is
plaats voor een

ERVAREN
ALGEMEEN VERSLAGGEVER -REDAKTEUR (M/V)

Belangstellenden worden verzocht te solliciteren.

Vereisten: — gedegen beheersing van de Neder-
landse en Papiamentse taal en kennisvan de Engelse en Spaanse taal;— minimaal H.A.V.O. of V.W.0.-opleiding;— brede maatschappelijke interesse;— in team-verband kunnen werken.

Sollicitaties te richten aan:

Direktie van Uitgeverij Amigoe N.V.,
P.0.8. 577, alhier.



LITTLE SWITZERLAND
vertrouwen in Aruba
ORANJESTAD — Met de

opening van haar zeer lux-
ueus ingerichte zaak in het
voormalige Aruba Trading
Company- gebouw aan de
Nassaustraat — dat eigen-
domisvan hetpensioenfonds
van Kan Enterprises — deed
Little Switzerland afgelopen
weekeinde officieel haar in-
tree opAruba enCuracao, na-
datmenreeds enige jareneen
vestiging op Sint Maarten
kende.

William Carey, president van
de moeder- maatschappij Twon
and Country JewelryMFG Cor-
poration, benadrukte dat de hui-
digevestigingniet alleen het ge-
volg isvan de goedevriendschap,
die sinds jaren met Sal Kan en
Hans Jansen bestond, maar ook
vooralvan hetvertrouwen dat de
onderneming heeft in Aruba en
Curacao.

Met de overdracht is een be-
drag van ruim twaalf miljoen
dollargemoeid. De vestigingen
inAruba enCurasao gingenvoor
een bedragvan twee miljoen dol-
larin andere handenover. De di-
rectie van Little Switzerland
kreeg de belangen van Kan In-
ternational in handen doordat
Sal Kan en Hans Jansen deze
verkochtenaan de groep.

STRATEGIE
In tegenwoordigheid van

waarnemend gouverneur Croes
en zijn echtgenote, leden van de
ministerraad, vertegenwoordi-
gersvan handel en industrie, di-
rectie en personeelsleden van
Kan en Little Switzerland open-
de minister van Economische
Zaken, Don Mansur, zaterdag-
middag de nieuwe zaak van
Little Switzerland in een deel
van het voormalige gebouwvan
de Aruba Trading Company. De
president van Little Switzer-
land, Walter Fisher, verklaarde
dat devestiging opAruba en Cu-
ragao gezien moet worden als
deel van een overkoepelende
strategieomdeplaats van Little
Switzerland als meest vooraan-
staanderetailer van luxe pro-
ducten in het Caribisch gebied
uit te breiden en teverstevigen.

De groei van deKan- bedrijven
zettezichdoor, in laterejarenon-
derleidingvanzijnzoon SalKan,
terwijl in 1951 Hans Jansen er
ookbij kwam. Hans Jansenwas

onder meer mede- oprichter van
Oduber and Kan. Het bedrijf
bleef groeien en al spoedig ver-
huisde men van deACME Store
naar een winkelnaast La Cuba-
na van wijlenHenny Arends.

HEIMWEE
Dankzij de inzetvan velen, de

kwaliteit en service,diegeleverd
werden, kon zowel op Aruba als
Curacao Kan uitgroeien tot wat
afgelopen zaterdag aan Little
Switzerland meteen zekerheim-
wee werdverkocht. Telde hetbe-
drijf aanvankelijk vijf werkne-
mers, bij deoverdrachtzijndater
ruim honderd hetgeen de groei
bevestigt.Bij datallesspeelde de
"oude mevrouwKan", echtgeno-
te van Isidore Kan, een be-
langrijkerol. Zijzorgde er steeds
voor dat deklanten zich thuis
voelden en wist met haar advie-
zen velen te helpen.

In 1980kochteen goedevriend
van deKan's in Boston Little
Switzerland in de Virgin Is-
lands. Begrijpelijk dat toen Sal
Kan zich uithet actieve zakenle-
ven wilde terugtrekken,bij over-
dracht Little Switzerland als
eerste gegadigdekwam. Een ge-
weldige vooruitgang op dit ge-
bied voor Aruba en Curagao.

In gesprekken met deAmigoe
benadrukten SalKan en Hans
Jansenhun dankvoor allemede-

werking—vooral van hetperso-
neel— diezij de afgelopen veer-
tig jaren hebben ondervonden.
Zij zijn er vanovertuigd, datdoor
deoverdracht nietalleendeban-
den veilig werden gesteld, maar
dat Aruba en Curasao de be-
schikkinghebben gekregenover

—uni net ie zien. maar va ue opiia-
men voor de JamesBond film "<A
view to a kill» kijken de Parijze-
naars nergens meer van op. Ze-
ker nietvan een paaracteurs die
onder de Eiffeltoren een recla-
me- filmpje voor Readers Digest
aan het makenzijn.

een juwelierszaak van we-
reldnaam. Bovendien eenbedrijf
dat vertrouwen toont in en mee
wil werken aaneen gezondetoe-
komst voor Aruba en Curagao.

Aan de firma Kan dank voor
uw werken, Little Switzerland
bonbini.

bracht ruim 6.000 dollar op. D
schatting was geweestom en na
bij de 2.000 dollar. Het duurst
stuk bleek een diamante:
halssnoervan VanCleefandAr
pels. Het ging weg voor ruin
26.000 dollar.

*****
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Met trots vaarenvOij UvJ architekt en \>oerden met genoe-
gen de direktie op de Werkzaamheden.

EMAN & PARTNERS _^tw^architecten en ingenieurs n.v. fc| j
ADIAA member \ip^
Tel. 26428 ■■■fciß

V Wilhelminastraat 24, Oranjestad, Aruba J

=^Congratulations

Wishing you good business.
Weoreproud tohove beenchoosen toprotect yourbeou-
tiful building. WTTI
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Veel succes op Rruba toe.

Dank voor het in ons gestelde vertrouwen. J[
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veel succes toe., Hetzal een genoegenzijn alsgoudsmidmetU ,
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wishing you much
success in Aruba

CARIBBEAN
G~Y^ MERCANTILE

BANK N.V g^;

Bonßini
en

Veel Succes

met de opening van Uw zaak op flruba.
Wij verzorgden met genoegen de

airco en elektrische installaties.
Donk voor het in ons gesteldevertrouwen.

V "TEARASA" /

v Veel succes op Aruba
\oensen vOij

Wij werkten met genoegenvoor U.

bma
BOUWMAATSCHAPPIJ ARUBA N.V.

V J.

Congratulations !

With* your-

Gr-and Opening

1 travel bureau
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ARUBA
AGENDA

kantooruren amigoe: 08.00-12.00/

'4 00-1 7.30 uur;zaterdag gesloten.

T«lefoon: 24333.

ïfoor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pa9eboy: 027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
pOLITIE:100.
ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vnjdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-}2OO/14.00-17.00 uurworden opgegeven;

op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
jJP maandag en donderdag voor 10.00uur
tonnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"'nsdag en vrijdag) verschijnen.

bioscopen
°oulevard theater'+"20.15+21 30uur/.aßamba (14 jr.).
URIVE-IN: 20.30 uur Jaws, the Revenge
"«jr.).

(nachtdienst)
£abao brug: del Pueblo, tel.: 22154.
pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
Doo; 18.30 CNN International news;
19.30The world tomorrow; 20.00 Tele-
noticias; 20.30 It's a living: «Gender
°ap»; 21.00Dynasty; 22.00Telenovela:
*Venganza deMujer»; 22.45This week
in Japan; 23.10 Showbiz today (CNN);
2330 Sluiting.

DINSDAG: 18.00Nic & Pic; 18.30CNN
international news; 19.30Actualidad;
]9-45 Pa vnAruba mas sigur; 20.00Te-
'enoticias; 20.30 The Cosby show:
"Theo's flight»; 21.00 Falcon Crest:
"Dangerous ground»; 22.00 Telenove-
la: «Venganza di Mujer»; 22.45 Larry
Kmg show;-23.10 Showbiztoday(CNN);
23-30Sluiting.

DOKTORENpanjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokterA.

'd Linde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.
dn£Cni(lui'o, Savaneta en San Nicolas:
.°Kter M. Cheung, via Centro Medico San
k'?^, tel.: 48833.
,Jnaerarts:dokterCroes,tel.:27s9l/24300

NrTT5E|-E KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tol oo ': 23425i5an,aCruzen Pa^era:47n0^288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
k 'r2Q/48301; San Nicolas: tel: 45906; Da-
toor)' : 29008(wiikgebouw), 24444 (kan-

oor brandgevallen, ongelukken of
A,n of ander ongeluk gelieve

■""centrale op tebellen, tel.: 115)

FhERSENLifoHT INFORMATION CENTER: dage-
geopend van 07.00-20.00uur; na 20.00

"«ormatiesvia verkeerstoren.

Ï4ftr? SERVICE CENTER (Oranjestad):
ten u

UUrper dagKeopellll(alleen geslo-vanzondag 20.00uur tot maandagmor--96,107,00 uur).

Ta!MER HORACIO ODUBER HOSPI-
/IRoitel-: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'8-30-19.30uur.
j^NINGINWILHELMINA FONDS (tel.:

Wo« 2281 7): informatiecentrumPaTi 9 append van 08.30-12.00 uur -■^fdenbaaistraat8 (boven).

nirw-? HIS1"ORIKO ARUBANO: ope-
-1 j ')den maandagt/m vrijdag van09.00-
-1 onT16-00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-

-■'■uu uur.

WANIS (Palmbeach): 19.30uur dinner""'"g- Aruba Beachclub.

(pEAI!ECTO EDUCACION PA ADULTO'Wwi19'30"20-3'-'uur cursus «Oudersen
noun lng van kinderen» - Mater Dei Huis-

-oScnoolte Oranjestad.
gpRT
(dJ„EIÜIVEREN|GING «ARUBAMARLINS»+ donderdag): 17.30-18.30uur
anHon en"Golden Tv"P ArubaCaribbe"

djp|te,rd;a«): 14.00-16.00uur zwemlessen (
Was* 'C'D-E enF) voorkinderen en vol-enen- POVA-zwembad.

pOfiANJESTAD - Op het De
( jj^Island werd vrijdagmid-
tf~f*fPantenbier geschonken om-
bij tfloogstepunt werd bereikt
ZQV?n Van degebouwenophet ei-

". namelijk het restaurant/
spfafer- Hier werd de laatste

h-t geplaatsten ging devlagin

Statenlid Chibi Croes:

AVP wil San Nicolas
op de been helpen

ORANJESTAD—Inhetra-
dio- programma van deAru-
baanse Volkspartij stondSta-
tenlid Chibi Croes stil bij de
pogingen die door de rege-
ring worden ondernomen om
San Nicolas weer op de been
te helpen.

Daarbij wordt niet alleen de
inzet van deregering, maarvan
iedereenverwacht, aldus Croes,
verwijzend naar de kritiek, die
geuitwerd tegen de plannen om
departementen naar San Nico-
las te verhuizen. Het Statenlid
vindtkritiek niet erg, maar dat
moet dan wel constructievekri-
tiek zijn en daar ontbreekt het
nog al eens aan. Croes geeft toe,
dat de verhuizingeen gevoelige
zaak is, maar in feite is het nor-

maal, dat iemand in SanNicolas
moet gaan werken, omdat zijn
werkgever daar aan het werk is
ofdaar werk voor hem heeft.

De overheid heeft verschillen-
de departementen, vervolgt
Croes, waarvoor het geen pro-
bleem is naarSan Nicolas tever-
huizen. Wanneer de regering
zich inspant om meer leven in
San Nicolas te brengen, dan is
het logisch datzij daarbijzelfhet
voorbeeld geeft. Tot slot merkte
het Statenlid nog op dat zij die
een studie maakten na het ver-
trek van deLago stelden, dateen
algeheleinstorting in San Nico-
las zou volgen. Het tegendeel is
nu wel gebleken, omdat we ver-
trouwenhebbeninhet opdebeen
houdenvan San Nicolas.

Emirto de Croes van Sun Development:

Handhaving belastingfaciliteiten
belangrijk timesharing-project

ORANJESTAD — Als een
van deredenen voor de snelle
ontwikkelingvan detimesha-
re industrie noemde de presi-
dentvan deSun Development
Company (Playa Linda, Aru-
ba Beachclub en Casa del
Mar), Emirto de Cuba, de be-
lasting-faciliteiten op Aruba.
De Cuba sprak ter gelegen-
heid van het bereiken van het
hoogstepunt vanPlayaLinda
Resort.

Zonder faciliteiten, zoals tax
holidays, zou het aantrekkelij-
ker zijn ontwikkelings- fondsen
op de bank te zetten, een beetje
rente te incasseren en een hele-
boel geld tebesparen op aspirine,
meent De Cuba. De president
van Sun Development bena-
drukte, datderegering debelas-
ting- faciliteiten inhaar huidige
vorm moet bewaren en bescher-
men. Het is een van de meest
kostbare giftenaan zowel lokale
als buitenlandse ondernemers.
Alle lof had De Cuba voor de
regering, die stappen onder-
neemt om de timesharing- in-
dustrie tereguleren en daardoor
wildgroei tegen te gaan.

Namens de mensen en bedrij-
ven betrokken bij de contractie
van PlayaLinda sprak Albo- di-
recteur Henk Bijen enige woor-
den. Hij garandeerde aan het
overkoepelend orgaanvoor Soci-
ale en Charitatieve arbeid,
ARSCA, dat zij het huis van de
familie Thielman aan de Dividi-
vistraat op Dakota zou uitbrei-
den en aanpassen teneinde het
leefbaartemakenvoor hunzoon,
die ten gevolge van een ongeluk
bijdebouwvan PlayaLinda ver-
lamd raakte. ARSCA- voor-
zitster,Tina de I'lsle, nam degift
aan.

Het geschenk werd bijeen ge-
bracht door: Arubaanse Schil-
ders- enAfwerkingsbedrijf, Aru-
baanse Wegenbuw, Associated
Architects, Associated Engi-
neers and Planners, Bopel,
Bouwcombinatie Albo/Boha-
ma., Firma Hawe, Playa Linda
Development, Polytechnisch In-
genieurs- bureau, Repco en Sun
Development.

Het Playa Linda- project zal
eindvolgend jaaringebruikwor-
den genomen. Het gehele
complextelt 194 suitesen appar-

tementen, die alleverkochtwor-
den volgens het timesharing-
principe. Er zijnreeds vele nieu-
we eigenaren, die met ongeduld
wachten tot zij hun nieuwe va-
kantiewoning op Aruba in ge-
bruik kunnen nemen.

:* M

ORANJESTAD -Bij Playa
Linda Beach Resort gingen de

vlaggen m top en werd vrijdag-
middagspahtenbiergeschonken.

De bouwcombinatie Albo/Boha-
ma had het hoogstepunt bereikt.

Grotebelangstelling voorgeslaagde verkiezing

Julia de Ruyter
Miss Hawaiian Tropic

ORANJESTAD—Vooreen
vrij grootpubliek werd zater-
dagavondrond hetzwembad
van hetHolidayInn HotelJu-
liadeRuyter uit dertienAru-
baanse schonen tot Miss Ha-
waiian Tropic gekozen.

Julia deRuyter zal in maart
1988 Aruba vertegenwoordigen
bij de internationale verkiezing
van Miss Hawaiian Tropic in
Daytona Beach. Eerste runner-
upwerdKarin van derVaart,die

ook Miss Fotogenika werd, ter-
wijl Monique Jansen als tweede
runner-up eindigde en tevens de
titels van Miss Popular en Miss
Jogging in de wacht sleepte.
NancyGravensteinwerd door de
kandidaten gekozen als Miss
Amistad.

Ofschoon het programma
ruim een halfuur te laat begon,
had het verder verloop van de
avondonder leidingvan ceremo-
nie- meester Scorpio Garcia een

vlot verloop. Het evenement
vond plaatsrond hetzwembaden
voor deze gelegenheid werd een
podium in Hawaiïaanse stijl ge-
maakt. Over het zwembad was
eenbrug aangelegd waarover de
deelneemsters liepenzodat iede-
reen hen goed kon zien.De kan-
didaten toonden drie verschil-
lende strandcreaties waarvoor
Eva Boutique, Rock andRoll en
Sportshop zorgden.

Het programma werd opge-
luisterd door de Arubaanse zan-
ger Claudius Philips en het
optreden van de folkloristische
groep Mangusa onder leiding
vanRo Albus. Uit Venezuelaaf-
komstig was de groep Caribbean
Cruise, diebestaatuitpersonen,
dieopdeAntillenenArubagebo-
ren zijn. Caribbean Cruise is op
tournee langs deze eilanden.

De jury, bestaande uit twee
Venezolanen, eenAmerikaan en
twee Arubaanse dames, had
geen gemakkelijke taak, maar
wist uiteindelijk toch tot een be-
slissing te komen, die door het
publiek met instemming werd
begroet. Aruba Star Promotions
onder leidingvan Edwina Ange-
la en Aurora Habibe kunnen op
een geslaagde verkiezing terug-
zien, die na afloop met een kro-
ning in Scaramouche werd be-
sloten.

Weer aanhouding

in douanezaak
ORANJESTAD — Een

nieuwe aanhouding vond
plaats in dezaakrond het ver-
valsenvan douane- documen-
ten, waarbij onder meer een
transportbedrijf betrokken
zou zijn.

De zakenman R.L. keerde af-
gelopen week opAruba terug en
meldde zich na aankomst door
middel van zijn advocaat bij de
officier van Justitie.Korte tijd
later werd hij aangehouden en
voor verder onderzoek ingeslo-
ten. De douanezaak isreeds lan-
ge tijd in onderzoek omdat nog
twee getuigen gehoord moeten
worden, die in het buitenland
verbleven. Een van hen is de za-
kenman, die nu gehoord kan
worden, de andere is de douane-
beambte B.R. die nog steeds in
Venezuela verblijft. Mocht hij
niet vrijwillig naar Aruba ko-
men, danzal om zijnuitlevering
wordenverzocht.

Leonard tekentprotest aan

Nieuw bestuur van GABA
bezit geen rechtsgeldigheid

ORANJESTAD —Een gro-
te groep ledenvan deGouver-
nements Arbeiders Bond
Aruba (GABA) is van mening
dat het vorige week gekozen
bestuur geen rechtsgeldig-
heid bezit en dat een nieuwe
verkiezing moet worden ge-
houden.

De commissie, die tegen deze
zaken protest aantekent, wordt
aangevoerd door E. Leonard en

telt 73handtekeningen.Volgens
deze leden is bij de verkiezing
van hetnieuwebestuur geenre-
kening gehoudenmet artikel ze-
ventienvan deGABA-statuten.
Hierdoor zijn alle besluiten in
deze vergadering genomen vol-
gens de commissie ongeldig.

Onder meer werd de op 12 ok-
tober ingediendemotievan wan-
trouwen tegen het bestuur niet
behandeld, terwijl de verkiezing
ook niet volgens de statuten ge-
schiedde. De commissiegaatmet
de ondertekenaars nu een ver-
gadering bijeen roepen om een
wettig bestuur tekiezen.

Niet te spreken is de commis-
sieover het feit, dater geen geld
in het spaarfonds is om de leden
metKerstmis de helpende hand
tebieden, terwijl er wel geldwas
om Benny Gomez naar Argenti-
nië te latenreizen. Een beroep
wordt gedaan op leden, die geld
in het spaarfonds van de GABA
hebben, ditoptevragen omdater
wel degelijk geld zou zijn.
Tenslotte wordt nog eens bena-
drukt dat hetbestuur nietlegaal
is gekozen en dusookgeen enke-
lebevoegdheidheeft.

Details uitvoerig besproken
Eman: vakbonden in principe geen
bezwaar tegen verhuizing departementen

ORANJESTAD — Afgelo-
pen zaterdagavond sprak de
ministerraad met vertegen-
woordigers van de Gezamen-
lijke vakbondenAruba, SUA.
Het gesprek op verzoek van
de SUA ging over de verhui-
zing van overheidsdiensten

naar San Nicolas.
De regering zette tijdens deze

gesprekken duidelijk haar visie
uiteenhoe San Nicolas geholpen
gaat worden met de verhuizin-
gen. De regering hieldvast pan
de doorhaarin dezegenomenbe-
sluiten. Premier Eman bena-
drukte datzijnregering alleszal
blijven doen om San Nicolas te
helpen. Een belangrijk onder-
deel hiervanvormt hetdecentra-
liseren van departementen
waardoorSan Nicolas ookvesti-
gingenkrijgt en,zoals inhetver-
leden dagelijks bij Lago ge-
schiedde, mensen uit de ge-
meenschap nuhun werkkring in

San Nicolas krijgen. Dat zal de
economievan dezestadtengoede
komen.

Het is een beslissing geweest,
die niet gemakkelijk was, goed
bestudeerd werd en ge-
handhaafd blijft. De regering
verwachtdatdeSUA dezebeslis-
singzalrespecteren. Op de wijze
waarop de SUA haar bezwaren
naar voren bracht, had de pre-
mier duidelijk de indruk dat het
niet zozeer om het verhuizen
naar San Nicolas ging,maar om
enige details, die hiermee ver-
band houden. De overheid heeft
begripvoor dezetechnische pro-
blemen.

Competitie zaalvoetbal
Verpletterende nederlaag
voor Sporting Westpointer

SAVANETA — Verplette-
rend was de 21-1 nederlaag
die Sporting Westpointer in
de zaalvoetbal- competitie
van Centro di Barrio Savane-
ta te incasserenkreeg.

Voor de21doelpunten van CB
Savaneta werden er nietminder
dan elf gescoord door John Pie-
tersz, diehiermeeeennieuwego-
algetter- record vestigde. Een
paar jarenterug scoorde Pooy
Flanegin, van Wegenbouw Ari-
kok, tien doelpuntenin een wed-
strijd en datwas het record tot-
dat JohnPietersz besloot hierin
verandering te brengen. Na
John Pietersz volgde Edwin
Arends met zeven doelpunten
voor CB Savaneta, terwijlRudolf
Angela met een doelpuntervoor

zorgde, dat Sporting Westpoin-
ter niet met nul naarhuis ging.

In de overigewedstrijden won
Lee Tai met6-5 van ArendsCon-
struction. Uitde scoreblijkt, dat
het hier om een zeer gelijk op-
gaande strijd ging. Hier waren
degoalgetters:JohnnyManjares
(Lee Tai) en Sidney Koek
(Arenas Construction) met drie
doelpunten elk.

Matlathot Boys bood in zijn
eerste wedstrijd in de A-klasse
goede weerstandtegenFermin's
Boys, doch verloor uiteindelijk
met het kleine verschil van 6-5.
De meeste doelpunten perspeler
werden gemaakt door: Edgar
Tromp, Kiki Tromp (Fermin's),
Paulus Werleman en Win Hel-
der (Matlathot) met twee doel-
punten elk.
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Aandelen Kan International
naar Little Switzerland
ORANJESTAD — Sal Kan

en Hans Jansenhebben afge-
lopen zaterdag de aandelen
van Kan International over-
gedragen aan Little Switzer-
land. Hiermee kwam welis-
waar een einde aan het veer-
tig jaren "Kan-tijdperk",
maar het betekent niet dat
Kan zich niet blijft interesse-
ren voor Aruba. Daarvoor
zijn debanden tehecht, aldus
de directeuren Kan en
Jansen.

Directeur Sal Kan liet weten
dat met deregering overlegd
wordt om het geld, datvrijkomt
in Aruba te investeren.Kan be-
doelde daarmee het Plantage
Bay- project van Jan deRuyter.
Met hetvrijgekomenbedragzou-
den ruim vierhonderd arbeid-
splaatsen geschapen kunnen
worden. Directeur Hans Jansen
vond dat het een emotioneel af-
scheid is geworden. Maar, voeg-
de hij eraan toe, men moet niet
vergeten, dat de overdracht ge-
schiedde om het voortbestaan
van de bedrijven te garanderen
en de bedrijfsvoeringte verbete-
ren, zodat het personeel aan het
werk kan blijven. Uiteindelijk
komt ditzowel Aruba als Cura-
sao ten goede.

KAN-GESLACHT
In 1948kwam IsidoreKan —telg van hetKan- geslacht dat

sinds 1918 een juwelierszaak in
Amsterdam had — naar Aruba
om zich hier te vestigen. Hij was
vol vertrouwen dat zijn bedrijf
ookopAruba en andere eilanden
kon groeien. Dat vertrouwen is
zekernietbeschaamdgeworden.
IsidoreKan begon met een klei-
ne collectie horloges en juwelen

in het pand waar thans ACME
Store is gevestigd. Veertig jaar
geleden zag het einde van deNassaustraat er overigens ge-
heel anders uitdannu. Inde hui-
dige Hartog- zaak wastoen num-
mer één van Funchs en
Gelbstein gevestigd, terwijl eni-
gejaren later in de huidige cho-
colade-afdelingvan Nicki Habi-
be Dirk-Jan de Wit metDe Wit
Stores begon.

Fisher meent dat beide eilan-
den een goede toekomst en be-
langrijk groei- potentieel tege-
moet gaan. Hij wasbijzonderblij
dat een relatie van zoveel jaren
met oude vrienden als Sal Kan
enHarry Jansentot dezeoverna-
me heeft geleid, waarbij het
Kan- personeel in dienst van
Little Switzerland blijft. Met de
negen vestigingen op Aruba en
Curasao heeft Little Switzer-
land in het Caribisch gebied
achttienzaken, ondermeer vier
winkelsin St. Thomas, één in St.
Croix, Philipsburg, Sint Maar-
ten,St. Barthen San Juan,Puer-
toRico.

HOOFDKANTOOR
Op Aruba zal ook het hoofd-

kantoor van deAntillenen Aru-
ba worden gevestigd. Bij de ope-
ning van de nieuwe zaak bleek
afgelopen zaterdag dat deze bij-
zonder luxueus is ingericht. "Als

een vijf sterren zaak", zo merkte
een dergasten op. Wat de artike-
lenbetreft worden dezelfde fijne
kristalwaren, china, juwelen en
horloge- lijn— waaronder Rolex— verkocht als in de andere ves-
tigingen. PresidentWilliam Ca-
rey merkte nog op dat het in-
vesteren van Little Switzerland
in Aruba en Curacao een winst
voor iedereen betekent, omdat
geïnvesteerd wordt in de toe-
komst van deze landen.

Met nadruk werd gesteld dat
de Little Switzerland- zaken op
Aruba en Curasao dezelfde prij-
zen zullennoteren alsop St. Tho-
mas. Tenslottewerd meegedeeld
dat dit jaardoor Little Switzer-
land in de Verenigde Staten een
promotie- campagnevan 2.4mil-
joen dollar wordt gehouden,
waarinsedertkort ookAruba en
Curasao worden genoemd.

Drie jaargeëist
voor verkoop drugs

ORANJESTAD — Tweeë-
neenhalf jaargevangenisstraf
luidde vrijdag het vonnis tegen
verdachte L.T. wegens verkoop
van verdovende middelen. Vori-
ge week eiste deofficierdriejaar
gevangenisstraf.

In dezaak tegenM.E., diein ju-
ni op heterdaadmetverdovende
middelen werd betrapt, eiste de
officier drie jaar. Hij achtte be-
wezen, dat M.E. cocaïne in zijn
bezit had en deze ook verkocht.
De rechter wijstover drieweken
vonnis. Deze zaak werd reeds
eerder voor derechter gebracht,
maar toen moest verdachte in
vrijheid worden gesteld, omdat
een nieuwe dagvaarding moest
worden gemaakt.

WAARSCHUWING
De commandant van de mari-
nierskazerne Savaneta maakt
bekend dat erop dinsdag 17 no-
vember 1987 van 07.00 uur tot
13.20 uur een schoolschlet-
oefening gehouden zal worden
op Anabui te Aruba. Er zal met
scherpe munitie geschotenwor-
db.i. Het onveilig gebied aan
landzijdezal worden afgeba-
kend met rode vlaggen en
waarschuwingsborden.

Delegatie
cruise-toerisme
naar VS

ORANJESTAD — Onder lei-
dingvan ministervan Toerisme,
Don Mansur, vertrekt midden
deze week een delegatie naar de
Verenigde Statenom de jaarlijk-
se besprekingenmet cruisesche-
pen- maatschappijen te voeren.
De delegatiereist eerst naar Mi-
ami en zal onder meer bestaan
uit vertegenwoordigers van in-
stanties, die betrokken zijn bij
het cruisetoerisme.

Vechtpartij
om bril

ORANJESTAD — Ter
hoogte vanRockeys Place te
Santa Cruz vond afgelopen
weekeinde een vechtpartij
plaats, waarbij F. de man E.
een steekwond toebracht.

Toen de politie ter plaatse
kwam, weigerde een zekere C.
medewerking aan de politie te
geven. C. gedroeg zich agressief
en depolitie gafhem enigeklap-
pen. Het slachtofferE. werdnaar
het hospitaal gebracht.De dader
F. meldde zich later bij depolitie.
Oorzaak van de steekpartij was
dathetslachtoffereen brilvan F.
hadgekocht en dezenog niet be-
taald had. Hierover ontstondru-
zie waarbij E. meteen fles gooide
en het meningsverschil uit de
handliep.

Later kwam ook C, die enige
klappen had gehad, naar de
wacht om zich te verontschuldi-
genvoor zijnoptreden.

Semi-finalisten
softballtoernooi
voortgezetonderwijs

ORANJESTAD — In het
softball- toernooi voor scho-
lenvan hetVoortgezetonder-
wijs zijn de semi-finalisten in
de diversegroepen bekend.

Groep-D (poule San Nicolas):
1. Filomena College, 2. M.L.
Kingschool; groep-D (poule
Oranjestad): 1. Antónius Colle-
ge, 2. ColegioArubano; groep-A
(San Nicolas): 1. M.L.
Kingschool, 2. MAO- school;
groep-E (Oranjestad): 1. Colegio
Arubano, 2. MTS CesarTerzano.

In het toernooivoor basisscho-
len werden de volgende resulta-
ten geboekt: Colegio San Hose -St. Annaschool 16-7, Reina
Beatrixschool -Colegio SanHosé
13-3, Pius K-school - Mari-
aschool 12-3, Dominicus College- St. Annaschool 13-3, Filomena
College - St. Michaelschool 4-3,
Paulusschool - Cristo Reyschool
8-1.

Maandagmiddagzal inhetLa-
go Sportpark hetvolgende prog-
ramma bij het voortgezet onder-
wijs worden afgewerkt: om drie
uur: Filomena College - Colegio
Arubano I (groep-D), in het Ki-
baimaBallpark zullentwee wed-
strijden worden gespeeld: Antó-
nius College - Martin Luther
Kingschool (3 uur,groep-D), Co-
legio Arubano - MAO- school
(4.30 uur, groep-E).

KoolAid
jeugdtennistoernooi
Escalona en Ponson
kampioen in A-klasse

ORANJESTAD—Op zater-
dagiseeneinde gekomenaan
het zeer geslaagdeKool-Aid-
jeugdtennis- toernooi met de
finales indeverschillendeca-
tegorieën.

Na afloop werden — tijdens
een hotdog party — de trofeeën
uitgereikt door de heer Gruyl
van Compra. Hieronder volgen
de uitslagen, waarbij eerstge-
noemde speler dekampioen is en
laatstgenoemde speler de sub-
kampioen:

meisjes
A-klasse: Gisèle Escalona - Dya-
ne Escalona 6-4, 6-4; B-klasse:
Andra Tromp - JolandaPronk 6-
-0,6-1; C-klasse: MaliceKoolman
-RosalindaFranken 6-1,6-2;Cl-
klasse: Mandy Hernandez - Di-
ahne de Cuba 6-2,6-2.
jongens
A-klasse: Frans Ponson - Aaron
Hosé 6-2, 6-3; B-klasse: Otmar
Toppenberg - Dido de Cuba 6-2,
2-6,6-3; C-klasse: Xenon Laclé -Lionel Harms 6-3, 6-0; Cl-
klasse: Adri Laclé -Xenon Laclé
4-6,6-2,6-1.

MgrEllis celebreert mis

Jeugdgroepen vieren
Christus Koning feest

SANTA CRUZ — De
jeugdgroepenvan Aruba ko-
men zaterdag in het open-
luchttheaterte Ser'i Nokabij-
een om het Christus Ko-
ningfeest te vieren.

Deelgenomen wordt door de
AJMG en de Verkennerij met
hun drumband en Eddy Tec. Zij
zullen gezamenlijk om zes uur
van de Sporthal te Santa Cruz
naar Ser'i Noka vertrekken. In
Ser'i Noka wordt door de

bisschop van Willemstad, mgr.
Ellis, met assistentie van de lo-
kale geestelijken voor de jeugd
een mis gecelebreerd. Een
jeugdkooroefent alenigetijd on-
der leiding van Maybeline
Arends- Croes de misliederen.

De route naar Ser'i Noka zal
geheel worden afgezet met fak-
kels. De jeugdvanAruba en hun
ouders worden uitgenodigd deze
speciale viering te komen bij-
wonen.

Laagste inschrijver

Marcial Tromp bouwt
nieuwe balies luchthaven

ORANJESTAD — Marcial
Tromp bleek de laagste in-
schrijveropdeopenbare aan-
bestedingvoor de bouw van
nieuwe balies voor de
luchtvaart- maatschappijen
op deArubaanse luchthaven.
Deaanbestedingwerd gehou-
den ten kantore van Associa-
tedArchitects.

MarcialTrompschreefin voor
199.500florin. Voortswerdenin-
schrijvingen ontvangen van
Geerman Construction 214.158
florin en Bouwmaatschappij
Aruba 267.500florin.Deraming
van Associated Architects be-droeg 283.000 florin. Verwacht

wumi dat dit jaar nog met het
werk kan worden begonnen zo-
dat diteind januarigereedis.

Veel werk kan in de timmer-
winkel voorbereid worden. Dat
komt goed uit, omdat op de
luchthaven eerstnogeen moder-
netransportband voor debagage
moet worden geïnstalleerd.Bij
de nieuwe counter komt ook de
inlichtingen- balie.

Alle kantoren van de
luchtvaart- maatschappijen, die
zich achter de balies bevinden,zullen gemoderniseerden op-
geknapt worden. Voorts zal er
ook voor gezorgd worden dat debagage nietmeerin deopenlucht
blijft liggen.

BOLOGNA — De Zwitserse autoriteiten
weigeren de vroegere leider

van de geheime loge P-2, Gelli, aan
Italië uitte leveren om daar terecht
te staan in verband met de bo-
maanslag ophet stationvanBologna
in 1980.Zwitserland kan Gelli niet
uitleveren omdat hij terecht moet
staan wegens hetoprichten van een
subversievevereniging. Hetuitleve-
rings- verdrag tussen beide landen
voorziet niet in uitlevering op grond
van een politieke beschuldiging.

ORANJESTAD — De 24-
-jarige man D.J. verscheen
aan depolitiewacht in San Ni-
colas en verzocht met de re-
cherche te praten.

Kort daaropverscheenook po-
litieagent T.R. aan de wacht en
verklaarde even tevoren tijdens
het rijden O.J. in De Ruyter-
straat te hebben gezien. Tussen
depolitiemanR. en deman J.be-
staat al bijna twee jaaronenig-
heid en ze begonnen elkaar met
stenen te bekogelen. De agent
werd aan de linkerbovenarm en
linkerslaap geraakt, terwijl het
linkerportier en het rechterpor-
tiervanzijn auto door de stenen
beschadigd werden.

Politieagent R. deed aangifte
van vernielingen mishandeling,
waarop O.J. aangehouden werd
en aan de recherche overge-
dragen.
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! Aruba ta orgulloso di su producto nacional

Verf ARVEFA
j pasobra na ARVEFA-CAUDAD ta na promer lugar

MIHOR CALIDAD - eu verfnan importa
| MIHOR CALIDAD - pa nos clima tropical
j MIHOR CALIDAD - combine eu bunita coloman

MIHOR CALIDAD - den verfnan di awa y azeta "...
V awor pa cada galon di VERF ARVEFA

eu bo cumpra na fabrica of na vn di e tiendanan aki,
j B.M.A bo ta ricibi vn ticket.
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!" ANTILLIAN MERCANTILE SORTEO-AWTii' MÏS.e'ï0!!! a ..r.r.
Diadomingo -10 di JANUARI, 1987,Ln-LAH^NSS HANDELM,J- naTELE-ARUBA.v O stad/San Nicolas
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"OLIN" HTH GRANULAR
CHLORINATORIOOLBS.

AFLS. 280.50/CASH
B.J.ARENDS&SONS

BRENCHIE'S HOMECENTER
O'STAD& SAN NICOLAS

"POOL SPECIALISTS" )

AMIÜOE6

f VERHUISBOEDEL 1inpakken en vervoeren alsmede verhuizingen opAruba:
Wij hebben nu een goede gelegenheid om Uw lading I
naar St. Maarten te verschepen.
Neem contact met

OFICINA MARITIMA DE ARUBA. Windstraat 34 - Tel.: 21622 - 21957 J

oggo DRL.G.BEKE-MARTINEZ
HUISARTS

HERVAT PRAKTIJK MAANDAG
16november

Tevens maakt zij van deze gelegenheid gebruik om
eenieder te bedanken voor de getoonde belang-
stelling gedurende haar ziekte.

V

PICKNICK HAM - SLAGERSACHTERHAM
GEVULDE KIP

Voor bestellingen: BEL 23750

COMPACK HAM WORDT OP AMBACHTELIJKE WIJZE
f^ OP ARUBA GEMAAKT

ARUBA N.V.
BESTELLINGEN TOT EIND NOVEMBER

| ARUBAANSE KERSTKAARTEN S
2? In 6 verschillende soorten en kleuren \% A/l. 1.25per stuk met envelop. 1
| Bij aankoopvan een grotehoeveelheid drukken wij j
l Uuj eigen tekst in dekaarten. jÜ

l ARUBA BOEKHANDEL %| fITV W* ARUBA POST A l£ TA^vM BLVDBOOK& DRUGSTORE £U t

« nTT"n^T L.G. Smith Blvd. ££9£. $| DE WIT STORES N.V. Tel.: 23500. to#g3|& *TS*R* SS* S»RSS S» KSJR3J SS* SS*SSJ S»SS» SS* SS* SU SS» SS*SS* SS* SS* SS» »**

! ARUBAÏÏaÏIY II ENTERTAINMENT J
" Gezellig uitgaan, wij zijn
- fcyifcfr'fffi geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur. ;
: j^m*' Gezellige sfeer, goedeservice.

fv De beste Pizza van Aruba eet of haaltU bij
E l.g. smithBlvd. G.o/pore PiZSA
J Oranjestad, Aruba. /HStU&Mï De topnightclub . „,. __

.»«»-«- vanAruiw Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m.
jjj Aruba's most elegant
: restaurant ~
5 FATOMEUTO
Z Fine trench and inter-
: national Cuisine.
« All meals prepared to theE delight of the Gourmand,: and served "on the
5 stone".
■ For reservations
: call 24544
■ Wilhelminastraat 7

©GOLDENTULIP JARUBA CARIBBEAN
RESORT & CASINO

FANDANGO NIGHTCLUB 5
proudly presents:
THE LADIES OF THE 80s \
a LAS VEGAS revue with 4 ',
leggy female dancers, THE j
LATIN COWBOYS & the ex- j
citing jugglerJOHN-JOHN ;
daily curtaintime 10.30 p.m. i

except Mondays
ClubopenfromB.-00p.rn.MI2fl0a.nl. S

Cover charge show-time $5 min. 2 drinks JForreservations please call33555

: Gezellige sfeer, goede servicevindt UinRESTAURANT J

: Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR S
: (6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00). !
: Telefoon 22977of 27833 5

: Boulevard
Theatre
I II

TODAY at
■ B:ls&^:3£p.m.
5 Ét *
■ Ui "1 ;>: -Sfe's9ottte»etóJs
J Kef a " on tftecftarts
j jmP^ .< Anaffiansareaniraffisas

J Andhe'sonly !?

■j MOVIE "■

j MUSICAL 14 yrs.

Drive - In \
TODAY

at 8:30 p.m.

— .JL---V.

Ï
9
8

ADVENTURE 14yrs.

'hotel4casino
"CATERING IN THE

FINEST TRADITION"
Will cater to your needs at MODERATE PRICES.

Whenever and wherever you need our services.
Specializing in: Wedding, Barbeque's, Birthday Parties, Large

and small Parties.
Every Wednesday CARIBBEAN 8.8.Q. at the Poolside with
the famous Limbo Dancer Vincent and Limbo Contest
Special Show by the Arubian Revue.

oSJWjm^^ BJ^ml ask *or our 'r°od & Beverafle

>»8 8 BB BO 888888888888 BTTBTIB B B 8 B 8 8 B 8 fl'B"0£&P'B 8 8 8 Bj

! CLASSIC %. \
BOUTIQUE M\ i

o /J\ \/ J ï\ 0
o in Dakota Shopping Paradise £?^V°
o en U^^^^r °
o Holiday InnHotel yf^^f^ o

° De meest exclusieve zaak van lederwaren op Aruba fr\ I «
° r IM I o

° Alle soorten lerenartikelentegen de beste prijzenenvan de beste kwaliteit. °° Alle soorten leero.a: varkensleer,geltenleer, slangenleer, napa, glaze, etc °
o o
o Ruime keuze in: o

° Attaché tassen, leren omslag voor cheque, paspoort en rijbewijs, heren- en °° damesportemonnees, handtassen, schoudertassen en damestassen. °
o Ook fantasie-artikelen en schoenenvan leer. o

: Ipffk CLASSIC BOUTIQUE I
o rJamv llH» eenBoutique metklasse %
° w^W inDakota ShoppingParadise o

° i»wa HolidayInn Hotel o
o -*>Ï\^'<««V^ Afuba o
ba 0 0 fo\ QOOOOOPOQOOOOOOOOOOOOPOPOOOOOOOOOOOOOfI

:: 2V47 4|i%s yj^ ]

" " ISUZU P.U -6,000^
"" CHRYSLER NISSAN SUNNY

CORDOBA ST.W 9*oo

"'.MAZDA B'ooo8 '000 JEEPJEEP
" * a5OO 13,500



Enfasis Radial
Willemstad — Hetgeen

kinderen op school leren, is de
°asis voor hun verdere ont-
wikkeling in de maatschappij,
"'eel kinderen gaan daarom
jtoarschool en zijn ervan over-
tuigddatzijna hun opleidingeen
°aankunnen krijgen. Maar door

°* sociaal- economische situatie
*aarinhet eilandop ditmoment
verkeert, liggen de banen niet
J&eer voor het oprapen.Een stu-
dent zal meer moeten presteren
aan alleen studeren, om aan een
°aan tekomen.

Tijdens het radioprogramma
Enfasis Radial wordt deze week
aandacht besteed aan dit ver-
jfchijnsel.Edwin Minguel,diena
"ard vechtentoch een baanheeft
"eten te bemachtigen en Rei-

Roosberg, dieondanks alle
P°gingen toch werkloos is geble-
Ven, zullen dieper ingaan op de
Werkloosheid onder de jeugd.

Enfasis Radial is te beluiste-ren via Radio Hoyer lop
Woensdag 18 november om half
twaalf 's- morgens, vrijdag 20
november om half acht 's-
avonds via Radio Kórsou FM,
Waterdag 21 november om half
twee 's- middags via Radio Cu-
""Wn Z-86 en zondag22 november
°ni elfuur 's- morgens viaRadio
taribe.
Tumbafestival
voor de jeugd

WILLEMSTAD — Koproka-
jfiuzalook ditjaarweereen tum-
0a festival voor de jeugd orga-
faseren. Deelnemers variërend
Jö leeftijd van acht tot 16 jaar
kunnen zich vanaf 18 novembervoor ditfestijn inschrijvenvia te-lefoonnummer44695 ofkunnen
Persoonlijk langskomen bijKop-
£°Kamu, Nickeriestraat 3. Tek-
tonisch inschrijven kan alleenvan zeven tot negen uur 's-
avonds.

Zoals gewoonlijk zullen de
Mnderen eerst worden getest,
ken commissie zal de deelne-mers evalueren en daarna be-
kend maken welke kinderen
funnen deelnemen aan het fes-tival.
Radioprogramma
van Sedukal

WILLEMSTAD—Tijdenshet
radioprogramma "Nos ta Kom-
Parti" dat morgenochtend om
halfnegen viaRadio Kórsou FM
Wordt uitgezonden, besteedt Se-
«ukal aandacht aan derelatie
fissen school en werk. De school
jjereidt leerlingen voor op het
'ünctioneren in de maatschap-
Py- Tijdens hetradioprogramma
?" vooral de nadruk worden ge-
legd op derelatie tussen de
Bchool en de arbeidsmarkt.

JOSE CAPRICORNE
als 'dagdromer'

ER WAS VEELbelangstel-
ling voor de tentoonstelling
van werken van José Maria
Capricorne die gisteren in
Gallery86geopend werd door
pater Amado Romer. De ten-
toonstelling bestaat uit zes
olieverfschilderijenen een
hele serie werken in een ge-
mengde techniek, die meer
grafisch aandoet, en die de ti-
tel "De dagdromer" meek-
reeg.

Pater Romer vertelde in
zijn openingstoespraak dat
José Maria Capricorne vaak
dagdroomt en de laatste tijd
danzat tedenkenaan depara-
belvan debruiloftsgastenuit
het evangelie van Mattheus.
De genodigden kwamen niet
en toen lietde gastheer alle
voorbijgangers uitnodigen.
Een van henwerd echter door
degastheer weggestuurd om-
dat hij geen bruiloftskleed
aanhad. Voor José Capricor-
ne isCuracao debruiloftszaal
en iedereen kan daar leven,
maar je moet Curagao niet
misbruiken.Alle schilderijen
op dezeexpositie, zoals Capri-
corne ookzelfvertelde,zijn op
dit bijbelverhaal
geïnspireerd.

FEEST
Voor de bezoekers van de

tentoonstelling is hetverhaal

misschien niet overalterugte
vinden, maar alle werken
stralen wei een zekere vro-
lijkheid en feestelijkheid uit.
Dat geldt in de eerste plaats
voor de olieverf- schilderijen.
Het eerste toont een bruid
met bloemen, het tweede
heeft als titel "De dagdro-
mer", maar maakt de indruk
van een bruidspaar. Ook de
andere een vrouw met bloe-
men, een vrouw met een gi-
taar, de "Paranderos" en de
"Comadres" zijn feestelijke
figuren. De kleuren zijnfel en
vooral in de laatste twee zit
veelbeweging, dans.

In de serie"De dagdromer"
zijn de kleuren wat genuan-
ceerder en de afbeeldingen
wat abstracter, maar ook
daarinis hetfeest. De mense-
lijkefigurenzijnzo vrolijk dat
hetaf en toe clowns lijken.Ze
dansen, springen, de armen
en benen vliegen door de
lucht. En dat het een feest op
Curasao is, wordt duidelijk
door degeiten, devissenen de
poezen die soms meesprin-
gen, soms toekijken. Dekleu-
ren in deze serie zijn wat
zachter, watminder fel, maar
telkens vallen er rode, oranje
en gele accenten waardoor
het levendige, vrolijke, on-
dersteundwordt.

Twee werken uit die serie
vormen daarop een uitzonde-
ringnl nummer8, inblauw en
groenwaarop tweefiguren te
zien zijn. De een spreekt de
anderstreng toe. Het ander is
nummer 6, ook in groen en
blauw, vol armen en benen.
Hetsuggereerteen gevechtof
misschien het buitenzetten
van dieene bruiloftsgast. De-
ze twee werken hangen tus-
sen de andere in en trekkenniet bijzonder de aandacht,
zodat voor debezoeker de in-druk van een feestelijke sfeerblijft.

Voor veel bezoekers was
Capricornes stijl bekend en
geliefd, wat ookbleek uithet
feit dat al veel werken ver-
kocht waren voordat de ten-
toonstelling begon. Ook de
dag voor de opening, toen detentoonstelling werd inge-
richt, zijn er alkopers komen
opdagenzodat er uiteindelijk
nogmaar twee schilderijen te
koop waren voor debezoekers
en dat stelde enkelenteleur.

Net als bij zijn vorige ex-
positie stelt Capricorne een
deel van deopbrengst van de
verkoop van zijn schilderijen
beschikbaar voor een goed
doel.In ditgeval isdat doelde
Raad voor Gehandicapten.
Diezal het geldgebruiken om
leerlingen die van het LOM-
onderwijs of een anderevorm
van buitengewoon onderwijs
komen, de gelegenheid te bie-
den een vervolgopleiding te
volgen.

NELCASEvHRI

Luis Quintero treedt donderdag op in UNA
Venezolaanse gitarist brengt
Latijns-amerikaans repertoire

WILLEMSTAD — Donder-
dag 19 november vindt in de
aula van de Universiteit vanfle Nederlandse Antillen een
poneertplaats vandeVenezo-laanse gitaristLuis Quintero.j^uis Quintero is geen onbe-
kende op Curacao. Tien jaar
Beledenbracht hij, alstwaalf-
jarige gitarist, al een bezoek
*anhet eiland opuitnodiging
*an de promotorZweers. Tij-
dens een wereldfestival een
Jaar daarvoor waaraan deJonge gitarist deelnam, spra-
ken wereld- meesters als de

JohnWilliams, de
Venezolaan Alirio Diaz en de„ *J°aan Leo Brouwer alover
net wonderkind met de gi-taar".

Quintero studeerdeaan deHo-
geschool voor Muziek "José An-
gel Lamas" in Venezuela waar
hij in 1984 afstudeerde als pro-
fessor in de muziek. De gitarist
behaalde twee internationale
prijzen, één in Mexico op veer-
tien-jarige leeftijd en één op 20-
-jarige leeftijd inPuertoRico. Vijf
jaar geleden kwam de eerste
plaatvan Quintero op de markt.

Luis Quintero heeft opgetre-
denin Peru, Ecuador, Barbados,
Colombia, Argentinië, Venezue-
la, deAntillen, Aruba en in New
York. Na diverse concerten en
hetoptreden in televisie prog-
ramma's, is twee maanden gele-
dendetweedel.pop demarkt ge-
bracht.

Vorige maand heeft Quintero

toegezegd een concert te geven
op Curasao. Met de organisato-
ren van hetconcert heefthijafge-
sproken dat hij alleenLatijns-
amerikaanse nummers ten ge-
horezal brengen.Zijnrepertoire
bestaat onder andere uitmuziek
van deMexicaan Manuel Ponce,
Suite Antique den la mayor; de
Paraguyaan Augustin Barrios
Mangoré, Choro da saudade en

Sueno en lafloresta; deColombi-
aan Gentil Montana, Cedeno,
Porro, Fantasia en Bambuco en
de Venezolaan Antonio Lauro,
Natalia,El Nino en Seispor der-
echo.

Daarnaast zal hij ook muziek
spelen van Heitor Villalabos,
Leo Brouwer, Jorge Morel, Ern-
esto Nazarath, Raül Borges en
MiguelAblóniz.

LUIS QUINTERO

Interzonaal dammen

Loreville naar
achtste plaats

WILLEMSTAD — De uitsla-
gen van de negende en tiende
ronde van het Interzonale toer-
nooi, dat in Amparo, Brazilië,
wordt gespeeld:

Uitslagen negende ronde:
Norwin Lau - Gagnon 2-0, Koe-
perman - Mejia 2-0, Carlos Lore-
vile - José Maria 0-2, Wallen -Van Halteren 2-0, Coleburn -Kemp 2-0; Sadiek -Lourival 1-1,
Leandro- Alfaisie 2-0.

Uitslagen tiende ronde: Car-
los Lorevile - Koeperman 1-1,
Coleburn - Wallen 0-2, Norwin
Lau -Leandro 0-2, Alfaisie -Van
Halteren2-0, Sadiek - Gagnon 2-
-0; Mejia - Lourival 0-2, Kemp -JoséMaria 0-2.

Zelfs het fraaie gelijkspel te-
gendezesvoudige wereldkampi-
oen Iser Koeperman, dat in de
damwereld eenruime voldoende
betekent, zalvoor CarlosLorevi-
le vermoedelijk niet voldoende
zijnom bij deeerstevier te eindi-
gen. Door zaterdag op een onno-
dige wijze tegen José Maria on-
deruitte gaan heeftCarlos Lore-
vile in het weekeinde niet alleen
zijnongeslagen status verloren,
maar ishij ookvan dederdenaar
de achtste positie op deranglijst
getuimeld.

NorwinLau won zaterdagvan
Gagnon, maar verloor zondag
van Leandro. Morgen mogen dedeelnemers van de algemene
vrije dag gaan genieten.

De stand aankop na detiende

ronde: 1.Koeperman 18punten;
2. Sadiek 14,3. JoséMaria 14,4.
Lourival 13; 5. Leandro 12, 6.
Wallen 12,7.Alfaisie 12,8. Car-
los Lorevile 11. Norwin staat
met zevenpunten op de twaalfde
plaats.

Er zijn nog drie ronden te
gaan, waarin van alleskan ge-
beuren.

Ortega naar Mexico
MEXICO CITY — Na een

driedaagsbezoekaan deVer-
enigdeStaten ispresident Or-
tega van Nicaragua zaterda-
gavond onverwacht in Mex-
ico stad aangekomen. Ortega
zalmetzijn ambtgenoot De la
Madrid overleggen over zijn
recente voorstellenomtoteen
bestand met de Contra's in
zijn land te komen. Mexico
heeft als een van de op-
richters van de Contadora-
groep groot belang by vrede
inMidden-Amerika.

Ortegamaaktein Washington
een nieuw plan bekend om de
voortgang van eerdere vredes-
voorstellen te garanderen. Alle
vijfbetrokken landenin deregio
gingen in augustusakkoord met
een plan om een einde te maken
aanhetgeweldin deregio. Presi-
dent Sanchez van Costa Rica
kreeg als opsteller van hetplan
onlangs de Nobelprijs voor de
vrede toegekend.

Razzia: zestig
illegalen gepakt

PHILIPSBURG — Vrijdag-
morgen inallevroegte werd door
de verschillende afdelingenvan
hetpolitiekorps een gezamenlij-
ke razzia gehouden in Sucker-
garden, deArchRoad en deGar-
den of Eden. Er werden zestig
personen aangehouden en inge-
sloten omdat zij geen ver-
blijfsvergunning bezitten.

Vandezezestig waren er26uit
de Dominicaanse Republiek,
achttien uitHaïti en zestienvan
Britse eilanden uitde omgeving
afkomstig. Van deze zestig per-
sonen hadden 45 mannen op het
eiland zonder werkvergunning
een job. Allen zullen zo spoedig
mogelijk naar het land van her-
komst worden teruggezonden.

MANILA—Dechefstafvan het le-
gerop deFilipijnen, generaalRamos,
heeft vandaag een onderzoek gelast
naar 2 dit weekeinde verongelukte
leger- helicopters. Elf inzittenden
van de toestellen van VS makelij
kwamen om het leven. Onder hen
waseen Filipijnsemarine- generaal.

WASHINGTON — De Ame-
rikaanse regering zal het
congres eerst volgend jaar
toestemmingvragen voor mi-
litaire hulp aan de anti-
Sandinistische opstandelin-
gen (Contras) in Nicaragua.

Datheeft deministervan Bui-
tenlandse Zaken George
Shultz dinsdag verklaard in
een toespraak voor de jaar-
lijkse vergadering van de or-
ganisatie van Amerikaanse
Staten(OAS).

Volgens Shultz wil de Ameri-
kaanse regering hiermeedevre-
de in Midden-Amerika "een
kans geven". Hetopschortenvan
de aanvraag betekent evenwel
niet—aldusShultztotvertegen-
woordigers van de 32 OAS-
landen, onder wie deNicaragu-
aanse minister van Buiten-
landse Zaken Miguel d'Escoto—
dat de Verenigde Staten "werk-
loos zullen toezien" in het geval
de Sandinisten een militaire
overwinning op deopstandelin-
gentrachten af tedwingen.

Windsurfer

.

PHILIPSBURG — Op de
avond van St. Maartendag,
omstreeks halfacht,kwamde
kapitein van een schip naar
de politie en deelde mee, dat
hijbijna inaanvaringwas ge-
komen met een windsurfer in
denabijheid van dehaven van
Great Bay.

Toen hij het bemerkte,
keerde hijhetschip enzag dat
de man al weer op zijn
surfplank stond. De kapitein
besloot hem bij te lichten zo-
dathij Simpsonbaykonberei-
ken waarheen deman op weg
was.

Depolitie gingdaarheen en
hoorde van de surfer, dat hij
sinds tien uur 's morgens op
zee was geweesten dathij niet
verder kon komen omdat er
niet genoeg wind stond. Hij
was door de aanvaring niet
gewond en voelde zich in uit-
stekende conditie.

® EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
(G.G.D.)

De G.G.D. maakt bekend dat het consultatiebureau voor zuigelingen en

kleuters voorheen gevestigd in Sentro Médiko Marie Pompoen met ingang
van 17 november 1987 is verhuisd naar het gebouw van Hubentut 70 aan de
Penstraat 55.
Consultatiebureau voor zuigelingen zal wekelijks worden gehouden op
dinsdag middag van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Consultatiebureau voor Peuters zal worden gehoudenop vrijdag middag na
oproep of na afspraak.
Voor telefonische inlichtingen: telefoon 625800 toestel 158.

Het Hoofd v/d G.G.D.,

AH pr Dr. Mac Kibbelaar.

EILANDGEBIED CURACAO

§ GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDffiNST
(G.G.D.)

In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curacao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP MAANDAG 16 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU BRIEVENGAT.
Openingstijden: 4.00 - 8.00 uur 's avonds.

"
OP DINSDAG 17 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: SENTRO MEDIKO MONTANA ABOU.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.

"
OP WOENSDAG 18 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA,
gebouwWit-GeleKruis achter kerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.
Alle ouders uit alle buurten die hun kind(eren) niet konden inenten op de
eerder vastgestelde data en buurten kunnen dit nu doen op de boven-
genoemde data en buurten.
De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren) mee te
nemen.

Hoofd v/d G.G.D.,
Aid. P.R. Dr. M*c Kibbelaar.

SFOR ONLY»*
$ 117 U.S. MONTHLY I

Purchase a 12,500 m 2lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
Country Club, Swimming Pool, Church, Hotel.
Artificial Lake, Commercial Area, Gas Station,

Children's Playground, Farm, etc.

Located in the area of most rapid growth
and valuation in Venezuela, where land prices

are constantly increasing.
12,500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthly payments of $ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THE BEST INVESTMENTOF YOUR LIFE

Cut out this coupon and mail it with your address
in order to send you further information _
INVERSIONES INDELOP, C.A.
Edificio Cavendes. Piso 8, Oficina 805.
AvenidaFrancisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

iiii
Please send me. without obligation,
bookletsand additional information on lots:

Wis
NAME:

ADDRESS: _

TELEPHONE:
xx&xm ■ ■ ■ '£::::::::■:■:":":■:;:£ >■>■:-*' ■:

COUNTRY ,
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AYRTON SENNA GEDISKWALIFICEERD
Veel uitvallers in laatste Formule 1-race
Gerhard Berger leidt in GP
Australië van start tot finish
ADELAIDE — De laatste

acte in het seizoen doet het
Formule 1 circusreikhalzend
uitkijken naar de première
van de volgende jaargang.
Ferrari, met jongleur Ger-
hard Berger achter het stuur,
bewees op hetcircuitvan Ad-
elaide terug te zijn op het
voorste plan en staat te pope-
len om destrijd aan te binden
met de Honda-motoren van
Williams. Berger behaalde
zondag in Australië voor zijn
oudewerkgeverEnzo Ferrari
detweede opeenvolgende ze-
ge. Veertien dagen geleden
was de28-jarige Oostenrijker
in Suzuka in Japan even on-
genaakbaar alszondaginhet
snikheteAdelaide.

Veel betekenis voor de
eindstand in dit seizoen had de
wederopstandingvan Ferrari
niet. Het seizoen werd beheerst
doorde stalvan Williams, vooral
door de vete tussen beide cou-
reurs Piquet en Mansell, dieel-
kaar het licht in de ogen niet
gunden, stalorders achter hun
achterwielen lapten en een pri-
vé-oorlogje voerden om de we-
reldtitel. De Braziliaan Piquet
(35), wonend in Monte Carlo,
gingervoor de derde keer in zijn
rijke loopbaan mcc aan de haal,
omdat Mansell in een training
voor de Grote Prijs van Japan
crashte. Een tweede hoogtepunt
vormde de 28eoverwinningvoor
oud-wereldkampioen Alain
Prost, die daarmee de fameuze
JackieStewart alsrecordhouder
passeerde.

De kopstukken speelden geen
rol op het 3778 meter lange cir-

cuitvan Adelaide. Berger, in het
beginvan de week noggrieperig
te bed, gaf al tijdens de trainin-
genaan dat de overwinning van
Ferrari in Japan geen een-
dagsvlieg was. Hij was duidelij-
ke de snelste en bevestigde die
indruk in deeigenlijke race. Op
honderd meter na leidde hij van
start tot finish. Weliswaar met
schommelende voorsprong,
maar altijd onbedreigd. Alleen
in de eerste honderd meter was
Piquet de coureur uit de omge-
ving van Innsbruckte slim af.

FORMIDABELE START
De Braziliaan had een formi-

dabele start, passeerde vanaf de
tweede startrij de Oostenrijker
rakelings, maar werd al in de
tweede bocht teruggezet. Berger
hanteerde zijn uit Japan beken-
de strijdwijze. Hij eiste in debe-
ginfase van derace allesvan zijn
bloedrode bolide, pakte een com-
fortabele voorsprong, liet de
druk op het gaspedaal vervol-
gensevenvaren enreed in de slo-
tronden wederom plankgas. De
120.000toeschouwers beleefden
aan deambitieuzeBerger weinig
101. Zij moesten zich vermaken
met de strijd om de overige ere-
plaatsen en werden daarin op
hun wenkenbediend.

Die strijd kreeg het gezicht
van een uittocht. Een voor een
haakten deachtervolgers afmet
technische mankementen. Pi-
quet was tevreden over de snel-
heid van zijn reservewagen,
maar voelde een vibratie, die
hem noodzaaktealvroeg over te
gaan tot een bandenwissel. Toen
daarna in de 59e van de 82 ron-

den de transmissie het begaf,
was het gedaan met dekansen
van de Braziliaan. Prost was vijf
ronden eerder definitief de pits
ingereden.Bij de inhaalmanoeu-
vres van achterblijvers werdhet
de Fransman duidelijk dat zijn
remmen allerminst optimaal
functioneerden.

Prost weigerde enig risico te
nemenenzette zijnwagenop zijn
privé-parkeerplaats. Zijn vierde
plaats in het eindklassement
stondalvast. Door hetwegvallen
van Piquet en Prost en de absen-
tie van de geblesseerde Mansell
moesthet weerwerkvoor Berger
komen van Senna, diezijn repu-
tatie van brokkenpiloot dit sei-
zoen heeft ingeruildvoor dievan
stabiele coureur, en Alboreto, de
tweede Ferrari-rijder. Senna
gingopbevel vanzijnbaasrustig
van start, had een geweldige
middenfase en nivelleerde het
verschil metBergertwintigron-
den voor het einde tot zeven se-
conden.

De Oostenrijker lietzichniet,
zoals in Portugal in de slotronde
doorPiquet, van dewijs brengen.
Hij verhoogde zijn snelheid, ver-
beterde een paarkeer hetronde-
record van AlainProsten finiste
metruim een halveminuutvoor-
sprongopSenna, dieopzijnbeurt
weerop dertigseconden gevolgd
werddoor Alboreto.

DE GP van Australië werd la-
ter door dewedstrijd- commissa-
rissenopgevoerd tot een dubbele
Ferrari-zege. Senna werd gedis-
kwalificeerd wegens technische
onregelmatigheden in het rem-
systeem, waardoor Alboreto een
plaatsje opschoof.

UITSLAGEN STAND
De uitslag van de 16e en

laatste wedstrijd om het we-
reldkampioenschap Formule 1
1987:
1. Gerhard Berger (Oos, Ferra-
ri): hij legde de 309,976 km (82
ronden) af in 1 uur, 52 min. en
56,144 sec.
2. Michele Alboreto (Ita, Ferra-
ri): op 1.07,884

Op 1 ronde:
3. Thierry Boutsen (Bel, Be-
netton)

Op 2ronden:
4. JonathanPalmer (GBR, Tyr-
rell)

Op 3ronden:
5. Yannick Dalmas (Fra, Lar-
rousse)
6. Roberto Moreno(Bra, AGS)

Op 4ronden:
7. Andrea de Cesaris (Ita,
Brabham)

Up 6ronden:
8. Riccardo Patrese (Ita, Wil-
liams)

De eindstand van het we-
reldkampioenschap:
1. Nelson Piquet (Bra) 73
2. Nigel Mansell (GBR) 61
3. Ayrton Senna(Bra) 57
4. AlainProst (Fra) 46
5. Gerhard Berger (Oos) 36
6. Stefan Johansson(Zwe) ' 30
7. Michele Alboreto (Ita) 17
8. Thierry Boutsen (Bel) 16
9.TeoFabi(lta) 12
10.Eddie Cheever (Vst) 8

Eindstand wereldkampi-
oenschap constructeurs:
1. Williams 137
2. McLaren 76
3. Lotus 64
4. Ferrari 53
5. Benetton 28

SANTA CRUZ-HetCuraca-
ose team heeft zaterdag het inter-
nationale karate- toernooi op
overtuigende wijze gewonnen
doorzowelAruba als Trinidad te
verslaan. Het werd een toernooi
tussen Curaqao, Trinidad en
Aruba. De Verenigde Staten
kwamen niet opdagen, terwijl
van de DominicaanseRepubliek
slechts één karateka aanwezig
was dienietaan hettoernooi deel-
nam, maar slechts als
scheidsrechter optrad en een ka-
rate- demonstratiegaf.HetCura-
qaose team wisteerst Aruba met
6-5 te verslaan en daarna — met
meergemak—hetteam uitTrini-
dad. Van dezijde van hetpubliek
bestond vrij grote belangstelling
doch weer nietzoveel om de twee
tribunes in deSporthalte vullen.

Undeba verplettert Juventus
Voetbal-kampioenschap
'Curacçaos onderonsje'
WILLEMSTAD — Het ziet

ernaaruit dathetAntilliaan-
se voetbalkampioenschap
toch een Curacaos onderon-
sje zal worden. Centro Do-
minguito/Island Finance
heeftinelk gevalreeds beslag
gelegd op een plaats in de fi-
nale terwijl Undeba/NAC
zich in een kansrijke positie
bevindt om de eindstrijd te
bereiken.

De vijfde speeldag van het
toernooileverde een dubbele Cu-
racaose overwinningop. Op Cu-
racao wees Undebabezoeker Ju-
ventus resoluut terug met 3-0
terwijl het slagvaardige Centro
in de laatste minuten de volle
winstpakte in dewedstrijd tegen
Estrella. De Dominguito- ploeg
nam met ditresultaat definitief
afstandvan de overigeploegen.

Met acht winstpunten be-
draagt de voorsprong op Undeba
en Juventus driepunten watmet
nogéén wedstrijd tegaan eenon-
overbrugbaar verschil is. Van
zijnkant liep Undeba het verlo-
ren terrein in tegen Juventusen
verbeterde zijnkansen opkwali-
ficatie voor de eindstrijd aan-
zienlijk.

SUPERIEUR
Het door 1200 toeschouwersbezochte duel was in elk geval

eenduidelijk bewijsvan de supe-
rioriteit van Undeba. Mede door
de gebrekkige verdediging van
Juventus kreeg de Bandabaose
ploeghandenvol mogelijkheden.
Men is echter clement geweest
en heefthetbij drietreffers gela-
ten. Vanafheteerste momentbe-
heerste Undeba het duel, voor-
namelijk door een hoger rende-
mentvan zijnmiddenlinie.

Pasin de36steminuutslaagde
het er echter inzijn superioriteit

op het veld in een treffer uit te
drukken. Shurmel Lodowika
scoorde niet alleen het eerste
doelpunt maar was ook de man
die de strijd in de 70ste minuut
beslechtte met een tweede tref-
fer. Vanaf dat moment was het
met het verweer van Juventus
gedaan. De ploeg was totaal ge-
demoraliseerden voor een mi-
nuut of zo dekluts volkomen
kwijt. Noggeen minuut later lag
doelpunt nummer 3 dan in het
net, gescoord door JerunMuzo.

EERSTEDIVISIE
Undeba- Juventuswerd voor-

afgegaan door de tweede ont-
moeting tussen Eleven Brothers
(eerste divisie) en Mahuma
(tweede divisie). Eleven Bro-
thers versloeg Mahuma in de
verlengingmet 2-0en handhaaf-
dezich aldus in deeerste divisie.
Met depromotie/degradatie se-
rie tussenDeKoning (eredivisie)
en CentroBarber (éérste divisie)
wordtkomende zondag een aan-
vanggemaakt.

In detweede wedstrijd van het
dubbelprogramma zullen
Centro enJuventustegenelkaar
aantreden. In hun eerste
confrontatie deelden de beide
ploegen zoalsbekend met 0-0 de
punten. Undeba speelt uit tegen
Estrella; deeerste wedstrijdtus-
sen beide ploegen leverde een
Curacaose overwinning op met
4-0.

DE WESTDUITSE fabrikant
van huishoudelijke apparaten
Bauknecht, onderdeel van het
Philips- concern, heeft in de
eerste helft van het lopende
boekjaar een omzetstijging ge-
boekt van acht procent. Vooral
de zaken in het buitenland lie-
pen beter.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
(Damaeor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken in het Maduro Plaza.

Zwaarparcours voor lopers

Raymond Josefina wint
Barbara Beach race
WILLEMSTAD —De 18- jari-
geRaymond Josefina is gis-
termorgen winnaar gewor-
denvan de 8km Barbara Be-
achrace, georganiseerd door
Road Runners Club Kórsou.
Josefina legde het heuve-
lachtige parcours afin 26 mi-

nuten en 37 seconden en fi-
nishte metruime voorsprong
opzijnnaaste concurrentBy-
ron Salome diein 26.57beslag
legde opdetweedeplaats. Als
derde bij de heren eindigde
HenriqueBethancourt.

Bij de dames ondervond de er-
varen Nel Geerings weinig con-
currentie. Zij won vrij gemakke-
lijkin33minutenen35seconden
voor Aivia Pieter (34.34) en de
steeds snellere Brigitte Etman
die derde werd in 34minuten en
39 seconden.

Een totaal van 153 renners
ging om halfzeven van start na-
dat Mc Donald- directeur Mike
Kessock daartoe het seinhad ge-
geven. Vooral de minder ge-
trainden haddenduidelijk moei-
te met hetzware parcours, maar
degeweldige stemmingaan defi-
nishwaar behalve detraditione-
le soep dit keer ook hamburgers
werden geserveerd maakte alles
weer goed.

Douglas PinedovanCoca Cola
reikte samen met Kessock geas-
sisteerddooreen aantalenthou-
siastejongeren deprijzen uitaan
dewinnaars in dediversecatego-
rieën.

De einduitslag is als volgt:
Herent/m 19jaar: 1.Raymond

Josefina (26.37); 2. Byron Salo-
me(26.56); 3. Henrique Bethan-
court (28.01).

20-29 jaar: 1. Elbert Antonia
(28.31); 2. Simon Inesia (28.42);
3. David de laCourt (28.45).

30-39 jaar: 1.Rafael Matos de
Leon (27.35); 2. Rob Lubbers
(28.48); 3. Dick Roosenbrand
(28.53).

Heren 40-49 jaar: Jan den
Boer (30.00); 2. Rudy Martina
(30.25); 3. Ditmer Weertman
(30.58).

50 plus: 1. Ronald Claes
(31.16); 2.David deLima(34.30);
3. Gerrit Aandewiel (34.43).

Dames tin 19 jaar: 1. Melise
Rondon (49.57); 2. Nerica Ro"'
don (51.05); 3. Shudeska Ortega
(59.00).

20-29 jaar: 1. Brigitte Etman
(34.39); 2. Arlette Nicaela
(45.08).

30-39 jaar: 1. Aivia Pieter
(34.34); 2. Ellen Hellburg
(36.00); 3. Arianna Promes
(36.21).

40-49 jaar: 1. Nel Geerings
(33.35); 2. Lidia Calmes(36.58);
3. Ria Lendering (37.14). ..,

50 plus: 1. Sjaan Aandewiel
(47.07).

Door de
Regeringsvoorlichtingsdienst

is eenreportage gemaaktvan hetofficieel bezoek
van de

President van Venezuela,
Dr. Jaime Lusinchi

De reportage van dit bezoek zal doorTeleCura-
caowederom worden uitgezonden op maandag,
16 november 1987om 21.00 uur. J

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 17 november 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00uur
* Gedeelte Weg naar Westpunt(tussen Giotin Korta en Amerika-

weg), gedeeltezandweg naarGroot Piscadera, gedeelteDe Sa-
vaan, gedeelteRaphael en omgeving GiotinKorta.

ï@SKODELAi^
Kousa Komun

ta invitabu na vn charla titula:

Sistemanan polïtiko i
kultura polïtiko den

Caribe.
dor di Prof. Dr. Sedoc-Dahlberg

Luga : aula UNA _
Fecha : djamars 17 KflUSa|^

di november J^HrOra : 20.30
Idioma : Hulandes "

Kurpa sano,
menie sano.
Bon alimentashon ta parti di edukashon.
Kuminda pa nos kurpa ta manera
gasolin pa vn motor. Si nos no kome
drechi, nos no por traha drechi ni nos
yunan no por kumpli kv nan responsa-
bilidat na skol. Kuminda mester ta bon.
Xe menkuminda kv ta kontené proteina,
vèt, karbohidrato, vitamina, mineral i awa.
Si nos i nos famia kome asina, nos ta
forma vn pueblo salu.
Un pueblo sano ta eduka su yunan pa
kumpli kv nan mes... iku Körsou.

Eduka pa progresa.
Promé di desèmber - dia di ensenansa.
mensahe di SEDUKAL,
na nömber di gobièmu di

REFERENDUM
BEKENDMAKING

Ondergetekende, de Landsbemiddelaar, maakt hier-
bij op grondvan artikel 1 tweede lid, van het "Arbeids-
vredebesluit III" (P.B. 1978no. 243)bekend, dat door
de direktievan Spritzer& Fuhrmann N.V. aan hem het
verzoek is gedaan tot het houden van een referen-
dum onder het personeel van Spritzer & Fuhrmann
N.V., teneinde vast te stellen welke vakvereniging
door de meerderheid van diewerknemers wordt aan-
gewezen om hen bij de behartiging van hun arbeids-
aangelegenhedente vertegenwoordigen.
De aandacht wordt voorts gevestigd op de mogelijk-
heid voor vakverenigingen van werknemers om bin-
nen (14) dagen na deze bekendmaking aan de
Landsbemiddelaar de wens kenbaar te maken tot
deelname aan een onder bovenbedoelde werkne-mers te houden referendum.
Willemstad, 16november 1987.

De wnd. Landsbemiddelaar,
E.R. Locadia.

SETEL N.V. maakt bekend dat op
MAANDAG, 23 november 1987

alle telefoonnummers waarvan de rekening over de
boekmaand

OKTOBER 1987
NIET VOLDAAN ZIJN,

ZULLEN WORDEN AFGESLOTEN.
De abonnees die nog moeten betalen worden drin-
gend verzocht dit aan de kassa te STA. MARIA te
doen, aangezien betalingen die via andere instanties
verricht worden ons niet tijdig zullen bereiken.
Mocht U deze week reeds via een andere instantie
betaald hebben, dan verzoeken wij U direkt kontakt
met ons op te nemen.

n SETEL
Servisio di telekomunikashon

BEKENDMAKING
Tengevolge van een verlaging van de prijs van brandstof
MARINE GASOIL met ’.9.50 per 1000 liter, is de
brandstoftoeslag per 13 november 1987 met 0.1159
cent per kWh verlaagd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldus per 13 november
19875.8505centperkWh, instedevan 5.9664cent per
kWh.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 18 november 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00uur.
* GedeelteSeru Fortunaweg (vanaf Cabo Verdeweg t/m Atala),

gedeelteStenenKoraal, SeruFortuna Ariba, gedeelteSeru For-
tuna Abou, volkswoningen St. Jacobs compleet.

sgsKODELAi^
in

'"
i ————————■

Bij de

KONINKLIJKE MARINE
(Marinebasis Parera)

bestaat de mogelijkheid tot plaatsing - voorlopig voor de
duurvan een jaar - van een

ZEILMAKER
Kandidaten moeten aan de volgende eisen voldoen:
1. ruime ervaringskennis
2. voldoende mondelinge beheersing van de Neder-

landse taal.
Sollicitaties dienen zo spoedig mogelijk te worden inge-
diend bij de Commandant der Zeemacht in het Caribisch
Gebied, t.a.v. hethoofd Bureau Burgerpersoneel, p/a Mari-
nebasis Parera, alhier.
Sollicitaties diena 23 novemberr 1987 worden ingediend,
kunnen niet in behandeling worden genomen.
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VIER RODE KAARTEN IN KNVB-BEKERSTRIJD
FC Den Haag neemt wraak op PEC Zwolle: 2-0
Ajax 2 verslaat Groningen, maar
Ajax 1 verliest van Den Bosch

p ÖEN HAAG— Hetkan verkeren: Ajax 2erin(3-1 winstop FC
Ajax 1 eruit(0-1 verlies in entegenDen Bosch). Dit

*aren de markantstefeiten uit de tweede ronde van het toer-
jj°°>om deKNVB-beker. Op de dagdatalle amateurclubs af-
bakten, kreeg FC Den Bosch, dat vorig seizoen PSV en nu
Jax uitschakelde, de afgezaagde titel reuzendoder toebe-
eeld.psvwon in Maastrichtzoalshetbehoorde met3-l, maar

'n rfftat*atmen zichkwaad had gemaaktnaeen0-1 achterstand
ppp Limburgse hoofdstad, enDen Haag nam thuis wraak op
~p *'Wolle, waarvan heteenpaardageneerder noghadverlo-, n- Zes duels moesten wordenverlengd om een beslissing te
.pJSen, twee daarvandoor het nemen van strafschoppen naaie verlenging.

*'r vielen bij de vijftien duels
v aar liefst 26 gele kaarten en
t,f rode. Waslander (DS), Mo-
q 'Haarlem) en Olyslager (De

hadden daar twee-
aa' een gele kaart voor nodig,

ove f McNulty had slechts één
r„, rtreding nodigom een directeUQe te ontvangen.

DEN BOSCH-AJAX 1
Hoi j g iep deweg van De^er"
y «der Ajax dood in stadionDe
tiskrt; l'°- Wat niet automa-te fnhoudt, dat de trofee nacc jaar een andere bestem-
s'.nK,krijgt. Ajax heeft nog zijn
vond p team' dat zaterdaga-
j dGroningen elimineerde, in

Hfljd'
PetV Verl°°P van de bekercom-
JoK geeft technisch directeur
4rch n Crui Jffal'ereden de hiër-
te k finnen de Ajax-gelederen
t6p erzien. De tweedekeus heeftl^sen Sparta en FC Groningen
er ,ezen overwegtekunnen met
'Ie üHlSie" voetbal- Afgaande op

van Cruijffpal na
«r ne°eptieinDenBosch, ziethet
He aaruitdat Sorensenen dezij-
Wt ankt worden voor de
ve 'te- De ploegbaas denkt ero-
com et.z!Jneerste keus debeker-
van^!-itie te vervolgen in naam
Van j Jax 2» wat het reglement"g^.KNVB toestaat. Cruijff:
altjjae/CercomPetitie is voorAjax
is Jf Ondergeschikt
hen debeker wint: heteerste ofet tweede."
gegj^yffhanteert in ieder geval
Aj av prikte scheiding tussen
ö0 * 1 en Ajax 2. Tegen Den
genftn

Startte niJ met de jeugdi-
geled yen bergkamp, diekort
ttye ,en nog het gezicht Van het
H v bePaalden, alssecondan-
te tg n Meijer in de aanval. Op

waanden Doesburg,
Wak' Tiainen, Richard
Ige en Scholten zich met
I §chou a' lf1 de volgenderonde.
W ,n dirigeerde drie seizoe-

n n°ghetSpel V£LnDen
11 Bosch schikte zich van

f 6 wa?g\nderolvan dezwakke-
u'tmondde in een verde-

Ve af
sPeelwijze, op het nega-

\ *e taktiek was ook in
hejj geboren door de afwezig-

eUk
3n et sPitsenduo Grimen

Kaj ers- De flankaanvallers
Ve,. er en Van Duren zochten
in Jwe s naar een aanvalspunt
die c centrum, waar Spelbos de
N I uitmaakte. Niettemin

K-Zen in de 18e minuut
Hjaa °ij de openingstreffer,

de gelegenheidsaanvaller

kopte uit de voorzet van Brood
voorlangs.

Het was een van de weinige
momenten datDenBosch aan de
greep van Ajax ontsnapte. De
houder van de Europese beker
zette zijn overwicht nauwelijks
om inkansen.Roy en Bergkamp
lagen aan deketting bij Van der
Hoorn enAichorn.AlleenBijnen
(op Bosman) enVanEek (Meijer)
maakten in het centrum wat
foutjes. Van Grinsven, die voor
de vierde wedstrijd op rij de nul
vasthield, streek in laatste in-
stantie alle plooien glad.

De terugkeer van Wouters
(voor Meijer) kwam de
stootkracht van de hoofdstede-
lingen niet ten goede. De wed-
strijdzakte naar eenbedenkelijk
peil. Brood wierp zich vier minu-
tenvoor tijd alsverlosser op door
opschalkse wijzeMenzotepasse-
ren na voorbereidend werk van
Van Duren. De toeschouwers,
morrend over zoveel getoonde
onkunde,werd daardoor een toe-
gift van dertig minuten besp-
aard.

AJAX2-Groningen
Het Ajax 2 datzaterdagavond

FC Groningen uit het toernooi
om deKNVB-beker stootte, ver-
schilde op zes plaatsen van de
ploeg die vorige maand in de
eerste ronde Sparta versloeg. Zo
was bij voorbeeld de complete
aanval Bergkamp - Stapleton -
Roy verdwenen. In dekweekvij-
ver van De Meer zwom nog zo-
veel talent dat moeiteloos een
even leuk elftal viel samen te
stellen.
Cruijffs dienaren Bruins Slot

en Haarms stuurden ditmaal de
16-jarige Vink en de 17-jarige
tweelingDe Boer hetveld invoor
hoofdrollen. De televisie-
camera's registreerden voor het
hele land buiten de 6000 op de
tribunes hoe leuk voetbal nog
(ook) kan zijn. Voor FC Gronin-
gen leverde de tweede ronde de
zoveelste deukinhetprestige op.
In 'Tijd voor Teenagers' werd op
onthutsende wijze getoond welk
een beperkte spelers pseudo-
vedetten als De Wolf, Van Dijk
en Eykelkamp zijn.

Waren met namen Sorensen
en Sneekes minder nonchalant
met de kansen omgesprongen,
danwas FC Groningen met bla-
merendecijfers teruggegaan.De
voormalige cup-fighter werd af-
gedroogd door een Amsterdams
lefploegje, dat slechts tweemaal
in deze samenstelling oefende.
Tegen ADO '20 (9-1) en Feije-

noord 2(6-3).Bruins Slot werder
veel wijzervan. VerdedigerVink
werd na goed tegenspel tegen
Blinker in staat geacht Koolhof
in bedwang te houden. Be-
langrijker was nog dat de vonk
van het jeugdig elan oversprong
op debezadigde Sorensen, dever-
zuurde Boeve en de opzij geran-
geerde Scholten. Met de laatste
als superieure libero tussen alle
linies hielddittriohet resultaat
vast in de orgie van technische
hoogstandjes.

De uitvoering ging vaak zo
snel, dat het deGroningers dui-
zelde. Ze hadden geluk dat de
eerste helft op 0-0 werd afgeslo-
ten. De rust bleek geen adem-
pauze. Binnen vier minuten
stond het 2-0. Eerst scoorde
Sorensen op een blunder van
Storm, vervolgenskopte Ronald
deBoer een fraaie curve van zijn
broer Frank op zijngemak in het
doel.

Groningen probeerde gefor-
ceerd door de invallers OldeRie-
kerink en Reussink met fysiek
geweld iets terug te doen. Dat
lukte even. Reussink kon te-
genscoren nadatVink miskopte
bij een hoekschop. Met linksbui-
ten Boeve in de verdediging en
Dick als pijlsnelle invaller voor
de aangeslagen Sorensen nam
Ajax 2 het initiatief weer over.
Met een wonderschone treffer
van De Boer werd het 3-1. De
spits gafDick met de hand aan
hoe en waar hij de bal wilde
hebben.

"Dit was een eredivisieploeg",
steldeMartinKoeman naafloop
als verdoezeling van de Gro-
ningse tekortkomingen. "Dit
was een resultaat van ons
jeugdplan", zei Tonny Bruins
Slot, "Ajax hoeft niets te kopen,
behalve een vedette die het hele
zaakje dewegwijst."

MW-PSV
MW mocht zaterdagavond

welgeteld vijfminuten de illusie
koesteren dathet detrotse onge-
slagen koploper van de eredivi-
sie,PSV,een beentjekon lichten.
Na een verrassende 0-0
ruststand, nam deeerste divisie-
clubtien minuten na de hervat-
tingbrutaal de leiding via Hans
Vincent, diePSV-doelman Hans
van Breukelen versloeg met een
kopbal. De 9000 toeschouwers in
hetvernieuwde Geusseltstadion
gingen er even opnieuw voor zit-
tenin dehoop opeen sensatie.De
ontnuchtering kwam vijf minu-
ten later al. Een verre inworp
van specialist Eric Gerets in het
hart van de verdediging werd
verbaasd bekeken, waardoor
Kieft met een koelehoofdknik de
gelijkmaker achter de uitblin-
kende doelman Hanssen kopte:
1-1.

PSV verhoogde de druk, ver-
snelde het tempo en MW ver-
loor steeds meer de greep op de
wedstrijd. ZesminutennaKiefts
gelijkmaker was het weer raak.
Ronald Koeman kon na gestun-
tel aan derand van het MW-
strafschopgebied doorbreken.

... MARK HUGHES (midden),
de nieuwe aanwinst van Bayern
München, heeft in zijn tweede
optreden tegen VFBStuttgart, de
ploeg van Nederlander Arie
Haan, niet kunnen voorkomen
dat deBeierse club een gevoelige

nederlaag (0-3) leed...
Zijn voorzet kwam bij Van Aerle
die buiten bereik van Hanssen
op depaal schoot.De ingewissel-
de Eric Viscaal reageerde alert
en veel sneller dan de MW-ers
en drukte de bal alsnog over de
lijn: 1-2.

Vier minuten later kreeg
MWde definitieve genadestoot.
Middenvelder Huub Driessen
verspeelde de bal onnodig aan
Ivan Nielsen, die in één bewe-
ging de opvolle snelheid liggen-
deHalvar Thoresenaanspeelde.
De Noor, dievoorheteerst nazijn
zware blessure weer in de PSV-
basis mocht aantreden, speelde
zijnbewaker Linders debal tus-
sen de benen en hij schoot hard
en laag in: 1-3.

Binnen tien minuten drie
doelpunten, PSV vond het wel-
letjes en speelde de wedstrijd op
routine uit. Barry Van Aerle
kreeg nog een uniekekans op 1-
4, maar oog in oog met Hanssen
schoot hij hoogover.

OVERIGEDUELS
Bij FC Den Haaglijkt het wel

ofmen bijbekerduels 'een tandje
bijzet. Harder werken,meer be-
wegen zonder bal, extra-inzeten

overtuiging zijn bestanddelen
diehetelftal op een hogerniveau
brengen. Boere opende de score.
Hij strafte een taxatiefout van
keeper Abma koppend af. In de
72eminuutwas hetDanen dieer
2-0 van maakte. Bijna had een
zeer verre uittrap van doelman
StamdePEC-goalie verrast. Een
derdetrefferwerdmaarnetvoor-
komen.

Willem II- FC Twente had een
verlenging nodig om een beslis-
sing te forceren. Conditie was in
Tilburg de doorslaggevende fac-
tor.Een 2-0 voorsprong van Wil-
lem II (Werdekker, Maddock),
werd nog voor rust gehalveerd
door Huistra, op hetrandje van
buitenspel. Het werd 2-2 door
Roelofsen, op aangeven van in-
vallerKeur. In de verlenging
scoorden een doordrukkendWil-
lem II via Maddock en Far-
rington 4-2.

Bij VVV - Haarlem hebben
veel toeschouwers het beste
voetbal gemist. Nadat Haarlem
een kwartier voor tijd een 1-2
voorsprong had genomen,verlie-
ten velen het stadion. Pas op de
parkeerplaats of thuis hoorden
ze dat twee minuten voor tijd
Valcx 2-2 had gescoord en een
verlenging noodzakelijk maak-
te. Het werd een bloedstollende
verlenging diegeen doelpunten,
maar wel erg veel spannende
momenten opleverde. De
thuisclub werd uiteindelijk via
de strafschoppenserie winnaar:
(4-3).

In Waalwijk moest RKC voor
het eerst deze competitie tot op
debodem van zijnkunnen gaan.
Veendam stond na 3 minuten al
met 1-0achternaeen treffer van
topscorer Van der Wiel. De Gro-
ningse ploeg nam echter hetini-
tiatief over van de Brabantse
ploeg die het wel geloofde na die
vroege treffer. Na twee keer de
paal te hebben geraakt werd
eindelijk in de51e minuut doel
getroffen doorKooistra (1-1).
RKC wankelde, maar bleef een
afstraffing bespaard. Van der
Wiel, die een dag eerder een
transfernaar hetPortugese Vic-
toria Guimaraes zag afketsen,
zorgde met een schitterende ac-
tie voor de ontknoping. Hij
omspeelde drie spelers en zag
daarnaBrard alert reageren op
zijn voorzet: 2-1. Daarna moes-
ten zowel Brard als Bosz kop-
pend nog een bal van de doellijn
laten terugkaatsen.

UITSLAGEN
Willem II - Twente 4-2 n.v.
MW-PSV 1-3
WV-Haarlem 2-2
VW wintna strafschoppen
RodaJC-Eindhoven 2-0
Den Bosch - Ajax 1 1-0
DWV-Fortuna 0-3
RBC- Cambuur 2-1 n.v.
Den Haag-PEC 2-0
DOSK-NEC 1-3
Ajax 2 - Groningen 3-1
Excelsior - Heracles 5-0
Venray-DS'79 0-1 n.v.
Wageningen - Volendam 3-3
Volendam wint na
strafschoppen
RKC -Veendam 2-1
SW - Graafschap 4-3 n.v.

LOTING ACHTSTE FI-
NALES

Het resultaat van de loting
voor de achtste finales van het
toernooi om deKNVB-beker is
alsvolgt:
FC Den Haag - winnaar: Feije-
noord - TOP; NEC - Willem II;
VVV- DS '79; FC Den Bosch -
PSV; Roda JC-Fortuna Sittard;
SW-RBC; Excelsior -RKC; Vo-
lendam - Ajax 2.

De wedstrijden worden in
principe gespeeld in het wee-
keinde van 12 en 13 februari.
Thuisspelende clubs die de con-
currentie van Carnaval willen
ontlopen mogen uitwijken naar
woensdag 10februari.

Club van Arie Haan verslaatBayern München: 3-0

Topclubs in de Bundesliga
lijden puntenverlies

BONN —De top drievan de
Bundesliga bleef zaterdag
van winst verstoken. Lijs-
taanvoerder Werder Bremen
speelde 0-0 in de streekderby
tegen Hamburger SV, num-
mer twee Bayern München
hepvoor 68.000 toeschouwers
in het uitverkochte Neckar-
stadiontegen een gevoelige
nederlaagvan 0-3 tegen VFB
Stuttgart, de club van Arie
Haan, op. Voor I.FCKöln zat
er niet meer in dan een ge-
lijkspelvan 2-2bij hetlaag ge-
klasseerde Schalke '04.

Zo was het toch eigenlijk nog
een goede dagvoor Werder Bre-
men, dateen puntuitliep opBay-
ern en nu twee punten voor-
sprong heeft. De titel 'Her-
fstkampioen' zal vermoedelijk
met nog slechts één wedstrijd te
gaanin Bremen terechtkomen.

Hamburger SV vierde het on-
beslist tegen de 'buurman' als
een overwinning. Immers, de
laatste dagenwas de bezem door
de stal van HSV gehaald. Willi
Reimann volgde Josip Skoblare
als coach op en doelman Pralija
hoefde nietmeer terug tekeren.

De nieuwe doelman was nu Ri-
chard Golz, dieniet hoefde teca-
pituleren. Bekend werd voorts
dat de voormalige nationale
doelman Dieter Burdenski niet
naar HSV zal gaan.Burdenski is
tweede doelman bij Werder. Na
enigebedenktijd liethij tochwe-
ten maar liever bij zijn huidige
clubte blijven. HSVblijft echter
opzoek naareen sterkedoelman.

De Bayern-express kwam
hard tot stilstand. In een aan-
trekkelijke wedstrijd nam VFB
Stuttgart in de achttiende mi-
nuutde leidingdoorKlinsmann,
diezijnelfdedoelpuntvan ditsei-
zoen maakte. Bayern kon lange
tijd niet optegen het snelle com-
binatiespel van Stuttgart. Pas in
de beginperiode van de tweede
helft kwam deBeierse ploeg en-
kele malen gevaarlijk opzetten,
maar Matthaustrofhetzijnet en
Wohlfarth schootuit kansrijke
positie hoog over. In de 71e mi-
nuut zorgde Walter voor de be-
slissing, een paar seconden voor
tijdmaakte Hartmanner nog3-0
van. Het was de vierde uit-
nederlaag voor Bayern, dat in

doelman Pfaff en libero
Nachtweih debeste acteurs had.

Bij Schalke'o4-1.FCKölnwas
de eindstand 2-2 albij derust be-
reikt. Het duel had een pikant
tintje methetvoormalige zwarte
schaap Tony Schumacher in het
doelvan Schalke '04. Voorbijna
30.000 toeschouwers nam de
thuisclub in Gelsenkirchen bin-
nenvijf minuteneen voorsprong
van 2-0 door treffers van Olaf
Thonen deDeen Goldback.Maar
I.FC Köln, zonder de geschorste
Engelsen de geblesseerdenPres-
tin en Olsen, kwam sterk terug.
Nog voor depauze kwam de 2-2
tot stand door een kopbal van
Kohier en een inzet van Gortz.

Gunther Thiele van Borussia
Mönchengladbach werd de tien-
de speler in de Bundesliga, die
dit seizoen de rode kaart kreeg
voorgehouden. Acht minuten
voor het einderedde Bruns uit
een strafschop een gelijkspel (2-
-2) voor Borussia tegenKarlsru-
herSC. Leverkusen, dekomende
tegenstander van Feijenoord in
het Uefa-bekertoernooi, speelde
vrijdag al 2-2 opeigenveld tegen
Borussia Dortmund.

De uitslagen en de stand:
Leverkusen - Borussia
Dortmund: 2-2; Schalke '04 -
I.FC Köln: 2-2; VFB Stuttgart -
Bayern München: 3-0; Uerdin-
gen - Waldhof Mannheim: 1-1;
I.FC Kaiserslautern - I.FC
Nürnberg: 1-2; Karlsruher SC -
Borussia Mönchengladbach: 2-
-2; Hannover '96 - Eintracht
Frankfurt: 1-2; Hamburger SV-Werder Bremen: 0-0.

De stand in de Bundesliga is
nu:
1. Werder Bremen 1626
2. Bayern München 16 24
3. I.FCKöln 16 24
4. VFB Stuttgart 1620
5. Bor. Mönchengladbach 16 20
6. I.FC Nürnberg 1618
7. Karlsruher SC 1616
8. Eintracht Frankfurt 16159. Bayer Leverkusen 1615
10.Hamburger SV 1615
11. Hannover '96 1613
12. WaldhofMannheim 1613
13. Bayer Uerdingen 1612
14. Bor. Dortmund 1511
15.1FC. Kaiserslautern 1611
16. Schalke'o4 1611
17. VFLBochum 1410
18. FC Homburg 1510

Hugo Sanchez geraakt door
een volle champagnefles

Ramon Mendoza, de
voorzitter van Real Ma-
drid, heeft zichvrijdag in
harde bewoordingen uit-
gelaten tegen hetnaar zijn
mening ernstig agressieve
gedrag jegens het succes-
volle elftal. De baas van
trainer Leo Beenhakker is
het meer dan beu en ver-
klaarde zijn spelers in het
vervolg bij het minste ge-
ringste voorval van het
veld te halen.

Hij zal niet langer tolere-
ren, dat Real het slachtoffer
wordt van agressief of on-
hebbelijk gedragvan suppor-
tersofofficials.Mendozawees
er in ditverband nog eens op
dat het voor strafmoeten spe-
len van Europa-
Cupwedstrijden tegen Napoli
en Porto respectievelijk
achter gesloten deuren of in
Valencia niet in verhouding
stond tot de gebeurtenissen
dieer aanleiding toe waren.

De uitbarstingwerdvooral
ingegeven door het incident
metReals Mexicaanse aan-
valler Hugo Sanchez, die
woensdag in het bekerduel
mettweede klasser Sestao (0-
-0) aan het hoofd werd getrof-
fen door een volle fles cham-
pagne. Sanchezliep eenwond
op, diemet twaalfhechtingen
moest worden gedicht. Vol-
gens de artsen, die hem vrij-
dag opnieuw onderzochten,
heeft deMexicaannogontzet-
tend geluk gehad. Had het
projectiel, dat 1,2 kilo zwaar
woog, hem iets ongelukkiger
geraakt dan was een sche-
delfractuurmetmogelijk dra-
matische gevolgen
waarschijnlijk geweest. "Ik

Een dag later werd de
Spaansevoetbalwereld opge-
schrikt door een vergelijkba-
re uitwas, die indirect de dood
van een bejaarde Francaise
totgevolg had.Detouringcar,
voorzien van nummerplaten
van Cadiz, metFranse toeris-
ten werdin Sevilla doorBetis-
supporters aangezien voor
een voertuig uit het vijande-
lijkkamp opwegnaar dewed-
strijdBetis - Cadiz en aange-
vallen. Een vrouw op leeftijd
kreeg door dit optreden van
'Hooligans' een hartaanval
en overleed op weg naar het
ziekenhuis,
verlies nog liever 40 punten
in de competitie, dan dat ik
nog eens een spelerzo laataf-
voeren. Bij iedere vorm van
agressie, waar danook, stap-
pen we voortaan van het
veld", zei Mendoza veront-
waardigd.

Het fles-incident was het
laatste in een roerig weekje
Spaans voetbal, dattot nu toe
in vergelijking met andere
Westeuropese landen rede-
lijk verschoond is gebleven
van ernstig voetbal-
vandalisme. Vorige week za-
terdag werd de selectie van
Real Madrid ook al het
slachtoffer van supportersge-
weld.Op wegnaar hetBerna-
beu-stadionwerd deReal-bus
aangevallen door een twin-
tigtal met stokken en stenen
gewapende aanhangers van
tegenstander Atletico, die
zich hadden opgesteld bij een
stoplicht. Verscheidene rui-
ten werden ingegooid of inge-
slagen. Gordillo, Santillana
en Chendo raakten licht ge-
wond door glassplinters.
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Slechte relatie tussen kerk en
staat hindert nieuwe benoemingen

Rooms-katholieke bisschoppen in
Tsjechoslowakije sterven uit

WENEN—Metde doodvrij-
dag van bisschop Julius Ga-
bris is de Rooms-katholieke
kerk in Tsjechoslowakije nog
dieper in het dal gezakt: ne-
gen van de dertien
bisschopszetels in het land
zijn nu vacant. De vier
bisschoppen die nog actief
zijn, zijn bovendien niet al te
jong meer. Gabris was met
zijn 74 jaar de jongste. Drie
van devier zijn ook niet echt
gezond meer.

Ondanks alle inzet van de 88-
-jarige aartsbisschop van Praag,
Frantisek Tomasek, en hetVati-
caan lukt hetechterniet totover-
eenstemming te komen tussen
Rome en de Tsjechischeregering
over de benoeming van nieuwe
bisschoppen. Volgenskerkelijke
waarnemers is derelatie tussen
dekerk en destaat inTsjechoslo-
wakije hetslechtsvan heel Oost-
Europa.

Sinds er in 1973 vier nieuwe
bisschoppen, onder wie Gabris,
werdenbenoemd inhet land, zijn
er geen bisschoppen meer bijge-
komen. De benoemingen toen
waren het resultaat van jaren
van onderhandelingen tussen
het Vaticaan en het regime.
Aartsbisschop Tomasek heeft
onlangs een lijst met geschikte
kandidaten voor de vacante
plaatsen naar het Vaticaan ge-
stuurd. Het is echter niet
waarschijnlijkdatdestaat goed-
keuring aan delijst hecht. Geen
van de kandidaten is lid van de
door de staat ondersteunde
priestervereniging Pacem in
Terris. Deze vereniging is niet
erkenddoor hetVaticaan.

PRIESTERS
Tsjechoslowakije heeftniet al-

leen te weinigbisschoppen, er is
ookeen groot tekort aan pries-
ters. Meer dan dertig procent
van deparochies moethetzonder
een priester stellen. De gemid-
deldeleeftijd van de geestelijken
dieer nogzijn, ligt bovendienop
62 jaar. VolgensRK brokken in

Wenen overtreft het aantal
sterfgevallen onder priesters
ruimschoots het aantal nieuw
gewijde priesters van de twee se-
minaries.

Ook de staatscontrole op de
kerk is erg groot. Een wet uit
1949 schrijft voor datalle pries-
ters moeten worden goedge-
keurd door de staat. In juli van
dit jaar werden twee priesters
veroordeeld wegens het horen
van debiecht, zonder datze daar-
voor toestemming hadden van
staatswege, en het vieren van
een mis buiten dekerk. Vorige
maand verscherpte het regime
voorts de bepalingen voor de in-
voer van religieuze lectuur.

Keyboard en cocaïne
PHILIPSBURG—Toendepo-

litie in Lower Prince's Quarter
op zoek was naar een keyboard,
dat gestolen was, werden in het
huis verschillende personen
aangetroffen. De 24-jarige E.M.
had een plastic zak met een hoe-
veelheid cocaïne bij zich. Allen
werden ingesloten voor verder
onderzoek.

Tweedamesuithet gezelschap
werden na ondervraging vrijge-
laten, terwijl E.M. en de 31-
-jarige G.G. werden vastgehou-
den. De man, die hetkeyboard
had gestolen, wasnietaanwezig.
Hij werd een dag laterop straat
gezien. Hij verklaarde dat hij
dronken was toen hij dediefstal
pleegde en dathijhet instrument
bij lijnvriendin hadachtergela-
ten.Depolitie gingmet hemmee
naar het huis en het instrument
werd in beslaggenomen.

Ahold:
Contact met
ontvoerders
"gestoord"
ZAANDAM — "Het con-

tact met de ontvoerders is
gestoord". Een zegsman
van het Ahold-concern in
Zaandam verklaarde dit
maandagochtend naar
aanleidingvan de nieuwe
advertentie in de "Johan
en Maria"- boodschappen-
serie ineen aantallandelij-
ke dagbladen.

Deze van Aholdafkomstige
boodschappen houden als be-
kend verband met de ontvoe-
ring van Gerrit Jan Heijn.
Een nadere uitleg wilde
Ahold maandag, geziendein-
formatiestop, niet geven. De
laatste advertentie luidde:
"Johan, ik heb tweemaal te-
vergeefs op je bericht ge-
wacht. Maria".

De Ahold-topman werd
maandag 69 dagen geleden
ontvoerd. Uit de advertenties
kan worden opgemaakt, dat
Aholdnogaltijdwacht op een
afdoende levensteken. Twee
weken geleden werd ge-
vraagd om een kleurenfoto
van de 56-jarige Heijn met
een recente krant in zijn
hand. De ontvoerders hebben
sedertdienwaarschijnlijkwel
iets van zich laten horen,
maar onbekend is hoe en in
welkezin. De politie in Haar-
lem hield zich ook maandag
aan de informatiestop, waar-
om doordefamilie Heijn is ge-
vraagd.

Waarom moeten zonen sterven in
verre oorlog, vragen ouders
Thuisfront in Zuidafrika bezorgd
over toenemende inmenging in Angola

JOHANNESBURG — De
toenemende inmenging van
hetZuidafrikaanse legerin de
strijd in Angola heeft geleid
tot een groeiende bezorgd-
heidbijhetthuisfront over de
menselijke en materielekos-
ten van deze oorlog op vele
honderdenkilometers van de
eigen grenzen. Liberale
dagbladen waarschuwen
voor onoverzienbarerisico's
dieverbonden zijn aan een
rechtstreekse confrontatie
met de Sovjetunie in Angola.
Sommige kranten trekken
een parallel met de Ameri-
kaanse nederlaag in
Vietnam,

In dagbladinterviews vragen
ouders zich gepijnigd afwaarom
hun zonen moesten sterven in
een verre oorlog. Ze hadden er
geen idee van dat hun zonen in
Angola vochten totdat ze afgelo-
pen week een telefoontjevan het
legerkregen met de mededeling
dat hun zoon was gesneuveld in
de Angolese provincie Cuando
Cubango. Sommige ouders vroe-
gen zich af waarom het leger
geen beroepsmilitairen stuurt,
inplaatsvan dienstplichtige jon-
gens van 19en 20 jaar.

Groeiende kritiek is er ook op
degeheimzinnigheidrondom de-
ze operaties ver buiten de eigen
grenzen. Tot vorige week hield
Pretoriavol datberichten in het
buitenland over de inzet van
Zuidafrikaansetroepenin Ango-
la "belachelijk" waren. Afgelo-
pen week gafhet leger toe dat
Zuidafrikaanse eenheden recht-
streeks betrokken waren in de
strijd,omtevoorkomendatdere-
bellenbeweging Unita het on-
derspit zou delven tegen een ge-
zamenlijke opmars van het An-
golese legerenCubaanse en Sov-
jet- eenheden. Het Zuidafri-
kaanse leger verloor volgens ei-
gen zeggen de afgelopen week
negen militairen in Angola, ter-
wijl het dodental sinds septem-
ber al tot 33 is opgelopen.

GEEN INFORMATIE
Maar het Zuidafrikaanse pu-

bliek wordt slechts mondjes-
maat voorzien van informatie
over operatiesdiepotentieel ern-
stige gevolgenkunnen hebben.
"Als Zuidafrika oorlog voert in
Angola, dan heeft het publiek
het recht te weten hoe groot die
oorlog is en welke blijvende
winst daar behaald kan wor-
den", schrijft de Sunday Star,
een uitgesproken tegenstander
van apartheid, maar gewoonlijk
een loyaal aanhangervan het le-
ger. "Ook alhouden werekening
met de militaireveiligheid, dan
nog blijft het leger verantwoor-
ding schuldigvoor zijnoptreden.
Van de mensen wordt een blind
vertrouwen verlangd in plaat-
sen en mensen ver buiten de ei-
gen grenzen, terwijl ze vrijwel
van niets weten".

Mervyn Frost, een expert in
internationale betrekkingen
aan de universiteit van Natal,
waarschuwde dat de interventie
van het leger neerkomt op "het
trappen tegen de schenen van
een keus. De Sovjets zullen niet
opgeven of inbinden tegenover
eenkleine mogendheidals Zuid-
afrika. Zuidafrikais een conven-
tionele oorlog begonnen tegen
een supermogendheid, en dat is
bijzonder gevaarlijk".

Volgens Pretoria zou een ne-
derlaagvan Unita in Angola de
weg openen voor de opmars van
hetrode gevaar naar Zuidafrika
zelf. "De prijs van devrijheid is
hoog, maar die moet nu betaald
worden om te voorkomen dat we
later eennoghogereprijsmoeten
betalen",zei ministervanDefen-
sie Magnus Malan zaterdag. De
opvatting dat Zuidafrika ver-
wikkeld is in een kruistocht te-
gen het communisme mag van-
oudsrekenen opbrede steunvan
deblankepublieke opinie, maar
dezer dagen klinken de vragen

luider dangebruikelijk
"Ik denk niet dat Zuidafrika

graag betrokkenraakt in een
grootschalige, conventionele,
slepende oorlog, maar escalatie
is misschien onvermijdelijk",
dachtprofessor Mike Houghvan
de instituutvoor strategische
studies in Pretoria. Robert
Schrire, hoogleraar in
Kaapstad, meende dat Moskou
zich nu gedwongenziettekiezen
tussen het verhogen van de in-
zet, of inbindenom de verliezen
te beperken.

MENINGSVERSCHIL
Commentatoren wijzen er op

dat een grote oorlogs- inspan-
ning in Angola Zuidafrika's
krachten te boven kan gaan.
Want sinds de afkondiging van
de noodtoestand moet het leger
een groot deel van zijn
mankracht en materieel inzet-
ten op het binnenlandse front,
met name in de zwarte woonge-
bieden, terwijl daarnaastin Na-
mibia nog destrijd tegen Swapo
wordt gevoerd. Geruchten wil-
len dat binnen de Zuidafrikaan-
se regering verdeeldheidheerst
over de operaties in Angola,
maar daarover is weinig naar
buiten gesijpeld. Minister van
Defensie Malan ontkende met
klem dat er sprake zou zijn van
meningsverschillen tussen hem-
zelf en minister van Buiten-
landse ZakenPik Botha over de-
ze kwestie.

De kranten vragen zich ook af
wat Pretoria zichprecies tot doel
heeft gesteld in Angola. Volgens
de Sunday Times wordt in Zuid-
Angola nog steeds strijd gele-
verd tussen een gecombineerde
strijdkracht van Unita en het
Zuidafrikaanse leger enerzijds
en een Angoleseregeringslegers
onder Russische en Cubaanse
leiding anderzijds.

Sommigen menen dat Cuito

Canavale, de meest vooruitge-
schovenPost van het Angolese
regeringsleger in hetzuiden, het
doel is van de opmars van Unita
en de Zuidafrikanen. Anderen
veronderstellen dat Zuidafrika
hetAngoleseregeringsleger zon
zware klap wil toebrengen dat
Luanda wel onderhandelingen
zal moeten aanvaarden met
Unita.

INTERVENTIE
Algemeenwordt aangenomen

dathet gaatom de grootste Zuid-
afrikaanse interventie in Ango-
la sinds 1975, toen Zuidafri-
kaanse troepen altotdichtbijLu-
anda waren opgerukt. Zaterdag
werd onthuld datpresident Pie-
ter Botha onlangs zelfs een be-
zoek aan hetfront in Angola had
gebracht om zijn troepen toe te
spreken. Het verlies van de le-
vens van jonge mensen is te be-
treuren, zei Botha zaterdag op
een partijcongres. "Maar als
Zuidafrikaniet demoedheeftom
de opmars van dekrachten der
duisternis te weerstaan, zullen
we levens hebben gered waar-
voor in dit land dan geen toe-
komst meer zal zijn".

Volgens de Angolese presi-
dent José Eduardo Dos Santos
vechten er 3.000 Zuidafrikanen
inhetzuidenvan Angolaaan de
kant van de Unita-rebellen.
Voorts zou Zuidafrika nog eens
30.000manschappen, 435tanks
en 80 vliegtuigen hebben gesta-
tioneerd in Namibia aan de
grens met Angola. Dos Santos
toonde de leiders van de
frontlijnstaten buitgemaakt
Zuidafrikaanse oorlogsmateri-
eel en documenten. Vertegen-
woordigers van Tanzania, Mo-
zambique, Zimbabwe, Zambia
enBotswana zijninLuanda voor
overlegover deimpasserond Na-
mibia en de ontwikkelingen in
zuidelijkAfrika.

WASHINGTON - In het
Marshall ruimtevlucht-centrurn
installeren een man envrouw itl
ruimtepak bij wijze vanoefening
onder watereen ophang-systeem
voor de spiegel van een ruimte-
telescoop. De telescoop, die
beeldvorming moet geven in het
gamma-stralingsgebied, maakt
dccluitvaneen geplandastrono-
misch observatorium in deruim'
te, datkan worden gehuisvest in
eenvan deuitwendigebrandstof-
tanksvan de SpaceShuttle.

Expeditie vindt wrak
van historische brik
SAN FRANCISCO—Ter

hoogte van de kust van
Veracruz in Mexico heeft
een Amerikaanse ex-
peditie het wrak gevonden
van de Amerikaanse Brik
"Somers", hetroemruchte
schip waarop Herman
Melville zijn roman "Billy
Budd"baseerde.

Hetwrak, dat ligt in 36 me-
terdiepwaterop achtkilome-
teruit dekust, werd op 2 juni
1986 na een speurtocht van
driejaargevonden.Dit deelde
George Belcher, een
kunsthandelaar in SanFran-
cisco, mee, die de expeditie
leidde.Belcher zei dat de ont-
dekking geheimgehouden
werd om contact met deMex-
icaanseregering en het Ame-
rikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken te kunnen
opnemen over bescherming
van devindplaats.

"Onze ontdekking van de
Somers doet een verhaal her-
levenvanmuiterij, ophangin-
gen, geesten, krijgsraden en
in-de-doofpot- stopperij," al-
dusBelcher op een persconfe-
rentie. De Somers werd mid-
delpunt van een controverse
nadat drie bemanningsleden
op 1 december 1842 wegens
muiterij waren opgehangen.
De kapitein die daartoe het
bevel gaf, Alexander Mac-
kenzie, werd voor de
krijgsraad gedaagd o.a. we-
gens moord, maar vrijge-
sproken.

Onder matrozen circuleer-
den geruchten over spook-
verschijningen sinds de te-
rechtstellingen en velen pro-

beerden aan dienst op het
schip te ontkomen. De So-
mers, die deel uitmaakte van
een blokkade aan het begin
van de Amerikaans- Mex-
icaanse oorlog, kapseisde en
zonk op 8 december 1846,tij-
dens het nazitten van een
Mexicaans schip. Een zesen-
dertigtal van de 76 officieren
en matrozen aan boord ver-
dronk.

Herman Melville gebruik-
te de muiterij — waarvan
men meent te weten datzij de
enige uit de Amerikaanse
marine-geschiedenis is—als
uitgangspuntvoor zijnroman
"Billy Budd". Hoewel ge-
schreven in 1888, werd het
verhaal pas in 1924,ruim 25
jaarna dedood van de schrij-
ver, uitgegeven. Melville
noemde zijn fictieve schip
"M.H.S. Indomitable" en
maaktehet deelvan een Brit-
se vloot die in 1797 uitvoer
naar deMiddellandse Zee.

James Delgado, hoofdzee-
historicus van de U.S. Natio-
nalPark Service,zei dathijde
plek van de Somers had be-
zochten ervan overtuigd was
dat het wrak dat van het
roemruchte schip was. Hij zei
dat in het troebele water
minstens zes van de tien
scheepskanons zichtbaarwa-
ren en ook een anker,
wijnflessen en enig glaswerk
van deofficierstafel.Er is vol-
gens hemgeen besluit geno-
menof, en zo jahoe, hethevig
overwoekerde wrak naar de
oppervlakte gebrachtzal wor-
den. Volgens hem overweegt
de marine deplek te marke-
ren als een oorlogsgraf.

KUNSTAANKOPEN
Pieter Nicolaas Menten werd
geboren op 26 mei 1899 in Rot-
terdam.Hij vestigdezich in deja-
ren twintig als handelsagent in
Polen. Hoewelzijnzakelijk leven
gekenmerkt werd door faillisse-
menten en processen legde het
hem geen windeieren. Uiteinde-
lijk verwierf hij een groot
landgoed in Oost-Galicite, toen
Pools, nuRussisch gebied.

Tijdens deeerste oorlogsjaren
trad Menten op als tolk voor een
hogeDuitse legerleider diehij te-
vens adviseerde bij het aanko-
pen van kunstvoorwerpen. Ook
behartigde hij de belangen van
veel joodse antiquairs, die zelf
van de Duitsers niet meer
mochten handelen. In 1943 was
hetwantrouwen van deDuitsers
tegen Mentens maniervan za-
ken doen zo groot geworden, dat
ze hem verzochten naar Neder-
land terug te keren. Daarbij
mocht hij zijn bezittingen mee-
nemen.

Nadeoorlogbegoneen slepen-
de procedure tegen Menten op
verdenking van roof van
kunstschatten vanrijke jodenin
Polen en het in diensttreden bij
de vijand. Hij werd uiteindelijk
in 1949 veroordeeld tot acht
maanden gevangenisstraf we-

gens het verlenen van "niet ge-
wichtige" diensten aan de vij-
and.Kunstroof kon nietworden
bewezen.

ARRESTATIE
Dit en het gerucht dat hij van

zijn naderende arrestatie zou
hebbengeweten, leidde tot grote
opschudding en bracht de toen-
malige minister van Justitie,
mr.A.A.M. van Agt, in grotever-
legenheid. Van Agt kon in een
speciaal kamerdebat geen
antwoord geven op de vraag
waarom zo lang gewacht was
met de voorgenomen arrestatie.
Enkele weken laterkon Menten
vlak bij het Zwitserse Zurich
worden aangehouden.

Op 14april 1977werdhij voor
de eerste keer veroordeeld tot

vijftien jaargevangenisstrafwe-
gens massamoord en misdrijven
tegen de mensheid. De
rechtbank achtte bewezen dat
hij aan de executie van dertig
meest Poolse joden had deelge-
nomen. Hetvonniswerd wegens
vormfouten echter later vernie-
tigd. Er was volgens de Hoge
Raad teweinigaandachtbesteed
aan deverdediging van Menten
dat detoenmalige minister mr.
L. A. Donker van Justitiehem in
1952metkennis van dezelfdebe-
schuldigingen van rechts- ver-
volgingzou hebben ontslagen.

WashingtonPost:
Drugsbeleid Nederland leidt
niet tot meer verslaafden

WASHINGTON — Het ge-
bruikvan soft drugs is in Ne-
derland aanzienlijklager dan
in de Verenigde Staten, on-
danks het liberale Neder-
landse drugsbeleid.Dat staat
in een artikel op de voorpagi-
navan dezondagverschenen
Amerikaanse krant de Was-
hington Post, onder de titel:
"Koffie, thee of marihuana?
Nederlanders staan café's toe
drugs te verkopen".

De Post meldt dat het al jaren
de Nederlandse politiek is hard
drugs, zoals cocaïne en heroïne,
te scheiden van soft drugs, zoals
hasj en marihuana. Anders dan
in de VS, gaat men er in Neder-
land van uit datgebruikers van
softdrugsniet automatischover-
gaan op hard drugs. Daarom
staan met name deautoriteiten
in Amsterdam de vrije verkoop
van Hasj en Marihuana op be-
perkte schaal toe enblijkt dat de
Nederlandse autoriteiten liever
een pragmatisch dan een libe-
raal beleid voeren, zo staat in de
Washington Post.

De Nederlandse autoriteiten
noemen deze politiekeen succes.
Zij wijzen erop dathet gebruik
van heroïnedeafgelopen jarenis
gedaald, terwijl het
cocaïnegebruik niet alarmerend
is gestegen. "Misschienis hetbe-
langrijkste dat de verkrijgbaar-
heid van soft drugs volgens ge-

zondheids-autoriteiten, politie,
sociale werkers en onderzoekersniet tot verregaand misbruik
heeft geleid",aldusdePost.

Anders danin Amerika isvol-
gens de krant het gebruik van
soft drugs sinds 1971 in Neder-
land niettoegenomen. Daarmee
steekthet gunstigaftegen de si-
tuatie in de VS, aldus conclu-
deerteen studievan de universi-
teit van Amsterdam. "Tenzij je
rechter in het Amerikaanse
Hooggerechtshof wilt worden is
het roken van marihuana niet
erg schadelijk", zegt Ernst Bru-
ning, psycholoog van de drug-
safdeling van de Amsterdamse
gemeentelijke gezondheids-
dienst.

Hij doelt op de voorgenomen
benoeming vanrechter Douglas
Ginsburg in het Amerikaans
hooggerechtshof, die zich van-
wege het roken van stickies te-
rug moest trekken.
Het Amerikaanse drugsbeleid

onderleidingvan NancyReagan
"zeg maar nee tegen drugs" ziet
men volgendePost inNederland
als een onrealistische politick
die niet werkt, hetgeen door de
cijfers bewezen wordt. De Post
wijstcropdatNederland heel ge-
voelig is voor het image van
drugsparadijs. Daarom noemen
de Nederlandse autoriteiten het
drugsbeleid liever pragmatisch
dan liberaal.

Wegens oorlogsmisdaden veroordeelde zakenman

Pieter Menten overleden
LOOSDRECHT — Pieter

Menten, de wegens oor-
logsmisdaden veroordeelde
handelaar,zakenman en ver-
zamelaar van kunst en anti-
quiteiten, is zaterdagmiddag
in Loosdrecht op 88-jarige
leeftijd overleden. Mensen
verbleefsinds julivan ditjaar
in "de Beukenhof', een ver-
pleeginrichting voor demen-
te bejaarden inLoosdrecht.

Verpleegkundig- directeur P.
Oostelbos van het verpleeghuis
heeft zijn overlijden tegenover
het ANP bevestigd. Menten is
medio juliopgenomen. Waaraan
Menten is overleden, kon de di-
recteur wegens het medisch be-

roepsgeheim waaraan hij is ge-
houden, niet meedelen. Menten
werd in 1980door deRotterdam-
serechtbank veroordeeld tottien
jaargevangenisstrafen 100.000
guldenboetewegens oorlogsmis-
daden in het Poolse dorpje Pod-
horoce. Hij was betrokken bij
massa-executies.

In 1981 verwierp de hogeraad
eencassatieberoep. De hogeraad
bepaalde dat een straf van tien
jaarvoor een oude zieke man in
het geval van Menten alleszins
aanvaardbaar was gezien de
ernst van de gepleegde feiten.
AlhoewelMentens advocaatmr.
L. van Heijningen nog beroep
aantekendebij het Europese hof
van de mens bleefhetvonnis on-
herroepelijken werdzijn voorar-
rest omgezet in een gevangenis-
straf.

OORLOGSMISDADEN
Eind 1949 diendePolen een

uitleverings-verzoek in om hem
op verdenkingvan oorlogs- mis-
dadentekunnen vervolgen. Ne-
derland weigerde dit omdat
Menten al was veroordeeld we-
genszijnoorlogs- verleden enhij
daar volgens de minister van
Justitieniet nog eens voor kon
worden vervolgd.

Menten had inmiddels een eis
tot schadevergoeding ingediend
wegens het plunderen van zijn
villa in Aerdenhout door leden
van de. binnenlandse
strijdkrachten. Het ministerie
van oorlog kende hem een scha-
devergoeding toe van 250.000
gulden.

Fas in 1976kwam de toen 77-
-jarige Menten weer in de be-
langstelling na een veiling van
een deel van zijn schilderijen-
verzameling. De journalistHans
Knoop van het inmiddels opge-
heven weekblad Accent haalde
oude beschuldigingen op en pu-
bliceerde getuigen- verklarin-
genvan demassamoordinPolen.
Nadat ook uit Polen weer ver-
dacht- makingen aan het adres
vanMentenkwamen, heropende
het openbaar ministerie het on-
derzoek. Vlak voordat hij zou
worden gearresteerdin zijnvilla
in Blaricum, vluchtte Menten.

VEROORDEELD
Een specialeonderzoeks-com-

missie kon hiervoor geen bewjjs
vinden. Wel constateerde de
commissie datDonkers voorgan-
ger,minister mr.A.A.M. Struyc-
ken, zijnoren had latenhangen
naar detoenmalige Tweede- ka-
mervoorzitter dr. L. Korten-
horst, die tevens advocaat van
Menten was. Mede daarom werd
Menten in 1951 niet aan Polen
uitgeleverd.

Na een lange reeks van nieu-
we processen werd Menten ui-
teindelijk in 1980definitiefver-
oordeeld tot tien jaarplus een
boete. De bijzondere strafkamer
van deAmsterdamse rechtbank
omschreef Menten tijdens een
van de processen als "een man
voor wie geld en goedin zijn le-
ven een alles overheersende rol
hebben gespeeld. (...) Ook heeft
hij op uitsterst cynische wijze
blijk gegeven van geringschat-
ting,zoniet minachtingvoor zijn
medemensen, voor zover hij
meent dat dezen zijn minderen
zijn".

In 1985kwam Mentenvrij na-
dathij twee derdevan zijn straf
haduitgezeten.Hij vertrokdaar-
nanaar lerland. Zijnvilla in Bla-
ricum was in 1978 door een
geestelijk gestoordein brand ge-
stoken. De Westduitse regering
hadereerderbeslag oplaten leg-
genomdat Menten ten onrechte
een oorlogs-schadevergoeding
van 55.000 mark had gekregen.
Hij had daarte boek gestaan als
oorlogs- slachtoffer.

Openbare Leeszaal
houdt wedstrijd
KRALENDIJK — De

OpenbareBibliotheek Bonai-
re zai in samenwerking met
het Cultureel Centrum Bo-
naire (CCB)een leuzen-en te-
kenwedstrijd organiseren.
Doel van dezewedstrijd is om
een gepaste leuze en illustra-
tie te vinden die gebruikt
kunnenworden alspropagan-
da- materiaal op posters en
folders. Dat zal mogelijk dan
het gebruik van deOpenbare
Bibliotheek meer gaan sti-
muleren.

Deelnemen aan deze wed-
strijd kan iedereen vanaf
twaalf jaarenvoor deelname-
formulieren kan men zich in
verbinding stellen met de
leeszaal. Overigens is hetniet
verplicht om aan beide wed-
strijden deel te nemen. De in-
zendings-termijnsluitop8 ja-
nuari 1988. Daarna zal een
deskundige jury de inzendin-
genbeoordelen. Er zijn,aldus
de Openbare Bibliotheek,
aantrekkelijke prijzen te
winnen.
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BONAIRE AGENDA
JOU'rit;: 8000"RANDWEER: 8222

8845HOSPITAAL; 8900

J-ANDFILLteLagoen: maandag t/mvrijdag"an 07.00-16.00uur; zaterdag08.00-12.00
UUf;zondag gesloten.

OpENBARE BIBLIOTHEEK
voor hetpubliek)

"bandag en donderdag van 14.00-18.00
Tjdinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

uur; zaterdag van 10.00-12.00

"Peningstgden voor lezers)
""ensdagvan 14.00-19.00uur.

°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
°?ngetekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.
SERVICE CLUBS
g*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

|j°ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.ound Table: elke tweede maandag -Skicentrum Terra Corra.
woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

JSESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"°OO-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
wrtd.

J^ZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtigingarvan gelieve contactopte nemen met de""Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

°LITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
r°Pend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-mag van 12.00-24.00 uur.

(gezaghebber): elke donder-«9van 09.00-11.00 uur op het Be-"urskantoor, Kralendijk; laatste donder-
flincn3" de maand van 10.00-12.00 uur te

1a?rK°LISHI (tel : 8198): verzameling Bo-
din<£aanse scnelPen en koraal; open van
KaJ, aR ,/mvnïda9 van 1000-12.30uur -"■W Nikiboko Zuid 3.
Ity-„dj- openingstijden slachthuis maan-
-16 On WOenSda9vano7oo-12.00/13.00-
Ofiiw .uur en donderdag en vrijdag van1.00/11.30-14.30uur.

&DIENSTENdaoin?rnarduskerk Kralcntujk:
Uur SlB 45 uur; zonda9 08.30en 19.00
f»

C^fotokerkAntriol:19.30uur;zondag 09.00en 18.00

L^ywuskerkßincon:
ook zondag, 19.30uur.

KIACHTENBEZORGING doorgeven
£»n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayaac>que 4.

PHILIPSBURG —Gebeurdentassen- berovingen in het re-
nte verleden doorgaans door

v|rsonen, die een auto bestuur-
i

n> deze week werd de eerste
dj Benroof gemeld door iemand
J)as°P een motornets een dame

in de Frontstreet tus-
en ,ne&en en tien uur 's avonds
K«.t r shcoudertas afrukte innet voorbijgaan.

ONTWIKKELINGEN
Volgens Giskus hebben de

laatste ontwikkelingen op het
terrein van het vervaardigen
van waterleiding- buizen ge-
leerd dat buizen dieeen cement
coating hebben — de binnen-
mantel dus — in plaats van een
biturnen coating verreweg de
voorkeur verdienen.Deze pijpen
blijken namelijk in de praktijk
aanzienlijk minder gevoelig te
zijn voor schommelingen in de
temperatuur en de drukvan het
water.

Zoals bekend, is er een grote
temperatuurs- invloed van het
water op Bonaire. Het geprodu-
ceerdewaterverlaat namelijk de
fabriek meteenzeerhogetempe-
ratuur, die uiteraard niet altijd
constant is. In de toekomst zal
dat wellicht gewijzigd worden,
aangeziener een project zal wor-
denuitgevoerd waarbij het hete

Water—dattijdens deproduktie
ontstaat — niet meer verloren
zal gaan.

De aangroei aan debinnenzij-
de van pijpleidingen, aldus Gis-kus, moet voor een leiding van
zes duim doorsnede over een
tijdsperiode van vijfjaar tot on-
geveertwee duim gerekend wor-
den. Inderdaad zal dateuvel op-
gelost zijn, wanneer een bedrijf
als More Flow de pijpleidingen
meteenkogel doorschiet. Datbe-tekent overigens dat de
kalkdeeltjes — die door WEB
aan het water worden toege-
voegd —weergeruimetijdnodig
hebben omeen verbindingaan te
gaan met het materiaal van de
pijp. Dat zal een langdurig pro-ces worden, want het doorschie-
ten van de leidingen heeft destromingookgroter gemaakt.

Nieuw bestuur
Carnavalscommissie

KRALENDIJK — Afgelopen
week heeft het nieuwe bestuur
van decarnavals- commissiehet
programma voor dekomende pe-
riodeaangeboden aan gezagheb-
ber mr George Soliana. Voorzit-
ter van de nieuwe commissie is
Rosaurio Mariana, terwijl Enid
Semeler waarnemendvoorzitter
en tevens commissaris is. Secre-
taresse is Jacintha Rosario en
penningmeester Felix Thomas.
Commissarissen zijn: Elmosa
Charles, WalterdePalm, Marce-
lo Anthony, Freddie Cecilia en
Harold Vaseur.

Garantie: nietgoed, geld terug

'Express Mail Service'
gaat vandaag van start

kan?ALENDIJK—Vandaag
U,a J1etPubliekvoor deeerste
lieu eDl?u'tmakenvan een
j «We dienstverlening van
ö* Posterijen te Kralendijk.
Wh n*euwe service is bc-
'> j, a gemaaktonder denaam
fttwpress Mail Service" en
kon , Ukken kui»nen op de
i(3mogelijke termijn wor-
se*,.,?ezorgd bij de geadres-
<Un Is dat niet mogelijk,
fe»JW* men °P de "oogte
üet at men goederen op
bat

pos*kantoor kan afhalen.
Boed| eur* ook» wanneer de
i^i^fen aan douane-

Dp k ontternevigzijn.&0h! " vannet postkantoor op
<je airePapachi Martiszegt, dat
gej ?.leuwe service een
1e,,! dienstver-
ViwkIS Voor een sne^e en be-

i
e bestelling van inter-

tui nale documentenen andere
H\T oederen. Zon snelle bes-
"atü, !"urtdan —afhankelijk
éé»i t t

k van de altend—van
t>Uite° jvier da£en- Instanties
He je

ndePost om,zoals de doua-
&n vUnnen. natuurlijk wel zor-
iiat 2a

oor enige vertraging, maar
ji^*00* niet veel langerduren

dan enkele uren of hooguit één
dag.

Er is wel een— geringe— ga-
rantie verbonden aan deze
dienst.Die betreft echterniet de
waarde van de te verzenden
goederen, maar een "niet goed,
geld terug" garantie. Dan zal de
postdienst namelijk overgaan
tot eenrestitutie alser sprake is
van belangrijke vertraging, ten-
zijhet een gevalbetreftvan over-
machtofonjuisteadresseringen
een incorrecteinvulling van bij-
voorbeeld de douane- formu-
lieren.

Uiteraard mag de inhoud van
depakketten nietgevaarlijkzijn
of schade kunnen veroorzaken
aan het overige vervoer. Bij de
ontvangstvan hetEMS(Express
MailService)- stuk zal gestreefd
worden om aan- huis-bestelling
te voldoenofzal de geadresseer-
de telefonisch op de hoogte wor-
den gebracht ingeval het doua-
ne- goederen betreft. Bij uitrei-
king van het stukzal op het afle-
verings- formulier voor ont-
vangst getekend moeten wor-
den, terwijl tevens de tijd geno-
teerd zal worden. De factor tijd
speelthier een belangrijkerol.

Geen resultaat door schoon-blazen

Pijpleiding bepaalt
kwaliteit drinkwater

KRALENDIJK — Het schoon blazen van de Bonaire-
aanse pijpleidingen van het waterdistributie-net mid-
den van het vorig jaar,heeft niet deresultaten gegeven
die daarvan werden verwacht. Nog steeds wordt de be-
volking geconfronteerd metwater, datsomseenwaton-
bestemde kleur heeft.Functionarissen van hetWEB wa-
ren niet gelukkig met diebeslissing van het toenmalige
Bestuurscollege om de waterleidingpijpen door te bla-
zen. Een opzijn minstonverstandige beslissing, aldus de
WEB-directie. Ondanks degaranties van de toenmalige
gedeputeerde van DWD, ing.Franklin Crestian.

Het Arubaanse bedrijf More
Flow werd aangetrokken, mede
door de goede resultaten die in
Aruba en ook in Nederland wa-
ren bereikt. More Flow was
echter meer gebaseerd op het
verwijden van de buizen in het
stelsel dan hetzuiveren van het
drinkwater. Algemeen be-
drijfsleidervan WEB, ing. Jopie
Giskus, ontkende dan ook, dat
het doorspoelen van de buizen de
oplossing van het probleem zou
zijn. 'Hulp bieden bij leiden van

vruchtbaar en zinvol leven'

Sint Maarten vestigt
aandacht op invaliden

PHILIPSBURG — Tijdens
een vrijdagmiddaggehouden
persconferentie in Cafe Roy-
al in de Frontstreet, heeft het
organiserend comité van de
DisabledAwareness Week de
doelstellingen en het prog-
ramma van dezeweek uiteen-
gezet. De Verenigde Naties
hebben 1983-1992 tot het in-
ternationale decennium van
degehandicapten verklaard.
Dit brengt de verplichting
metzich mee, de gehandicap-
ten van de hele wereld bij te
staan tot het verkrijgen van
de onafhankelijkheid en
waardigheidwaarzijrecht op
hebben, en een nuttig,
vruchtbaar en zinvol leven te
leiden.

Het jaar 1987 ligt op de helft
van deze tien jaar, en men kan
zich afvragen ofer de afgelopen
vijfjaar voldoende aandacht aan
geschonken is en of er daad-
werkelijk iets werd gedaan en
bereikt. Vandaardatenkeleper-
sonen op St Maarten het initia-
tiefhebben genomen tothethou-
denvan deDisabled Awareness
Week van 20tot 27 november.

De doelstellingen van deze
week kunnen als volgt worden
omschreven: de gemeenschap
meerbewust makenenbegrip bij
brengenvan debehoeften van de
gehandicapten op het gebiedvan
gezondheidszorg, onderwijs,ont-
spanning, het arbeidsproces en
financiële steun; een aanzet ge-
ven tot nieuwe ideeën en prog-
ramma's om de levens- omstan-
dighedenvan de gehandicapten
op St Maarten te verbeteren; de
gemeenschap er opvoorbereiden
dat steeds meer gehandicapte
toeristen ons eiland zullen be-
zoeken, met wie wij op het
ogenblik weinig of geen reke-
ninggehoudenhebben. Alleen al
in de Verenigde Staten zijn 35
miljoengehandicapten.

In verband met dit laatstewerdaan allehotels op St Maar-
ten een vragenlijst toegestuurd
omeen ideetekrijgen, in hoever-
re men is voorbereid op het ont-
vangenvan gehandicapte toeris-
ten. Er waren vragen als: hoe-
veel blinden, doven of personen
m een rolstoel hebt u de laatstevijfjaarin uwhotel te logeren ge-
had? Heeft uw hotel aangepaste
faciliteiten voor hen, met name
in de toiletten en douche - gele-
genheden?Bent U bereid in dit
verbandbepaalde voorzieningen
te treffen en minimaal vijf ka-
mers in terichten voor ditdoel?

De officiële opening van deze
Awareness zal plaats vinden op
vrijdag 20 november om zeven
uur 's avonds in de Philipsburg
Jubilee Library, waarbij het
woord gevoerd zal worden door
gezaghebber Ralph Richardson
en gedeputeerde JoeRichardson
van de Nederlandse kant, maire
Albert Fleming en regional
councillorLouis Constant Fle-
mingvan deFranse kant, en de
voorzitter van de Stichting het
Wit GeleKruis, Frans Mulder.

Tenslotte zal de heer Glen
Morgan uitNewYorkeen lezing
houden onderde titel: "Disabled
but not unable".

Zondag 22 november wordt
een oecumenische kerkdienst
gehouden in de tent bij het Mul-
let BayResort waar alle gehan-
dicapten van het eiland met fa-
milie en vrienden zijn uitgeno-
digd, waarna een barbeque-
lunch wordt aangeboden.

Hetradioprogramma "The pe-
ople's voice" en het televisie-
programma"SpeakingofEvery-
thing" zullen diedag ook deaan-
dacht op ditonderwerp vestigen,
alsook de verschillende kerkge-
nootschappen inhunprediking.

Maandag 23 november wordt
een tentoonstelling gehouden
vandegehandicaptekunstenaar
Manuel Vigovan PuertoRico.

Twee inleiders uit Curaçao
Workshop Papiamentu
gaat-eindelijk- door

KRALENDIJK — De uitge-
stelde workshop voor Papia-
mentu voor de leerkrachten
opBonaire diewerkzaam zijn
aan de basis- en kleuterscho-
len, zal dekomende maand
toch worden georganiseerd.
De workshop werd precies
eenjaargeleden uitgestelden
was eenvanderedenen waar-
om Papiamentu niet werd in-
gevoerdopBonaire.

De workshop zal worden ge-
houden door twee inleiders van
Curacao, de damesRuth Zefrin
en JennyFraai.Vooral de eerste
moet als deskundig worden be-
schouwd. Ruth Zefrin was ook
degene die een mislukte opzet
van Papiamentu op Curacao in
goede banen moest leiden. De
workshop wordt georganiseerd
in de aula van de Scholen- ge-
meenschap Bonaire (SGB).

Daarmee is dan tevens een
eind gekomen aan de vragen
rond de invoering van Papia-
mentu, waarvoor een groot deel
van de leerkrachten —maar ze-
ker niet allen— het afgelopen
jaarviaeen doordeKopebo geor-
ganiseerdeopleiding het eerste
certificaat in ontvangst mocht
nemen. De totale cursus leidt op
voor de akte 1.0. Papiamentu.
Spelling en grammatica- leer
hebben de meestendusnu achter
derug.

In de laatste vergadering van
de Eilandsraad kwam Papia-
mentu weer ter sprake, aange-
zien deoppositie—en metname
ex-gedeputeerde van Onderwijs
Ernesto Meiaan — suggereerde
dathet huidige BC niet vanplan
wasom delandstaal alsvak in te
voeren op debasisscholen.

Als één van de motieven voor
het uitstellen noemde gedepu-
teerde CarmoCecilia danookdat
de opleiding niet afgerond was,
aangezien de noodzakelijke
workshop diein eerste instantie
in december 1986 en later in
maart 1987 was gepland niet is
door gegaan. De coördinatie van
de Kopebo (Komishon Papia-
mentu denEnsenansa na Bonai-
re) NorwinWillem is momenteel
als ambtenaar geschorst. Vol-
genshetrondschrijven van deaf-
deling onderwijs is de uitnodi-
gingnu afkomstigvan het hoofd
Besef, Pancho B. Cicilia.

Werkgevers krijgen hun zin
Carnavalsprogramma
minder uitgebreid

KRALENDIJK — Het car-
navals- programma van het
afgelopen jaar heeft vooral
bij werkgevers een aantal
vragen opgeroepen, aange-
zien hetprogramma aanzien-
lijk overladen was. In decem-
ber werd er al vrijwel elke
avondeen activiteitgeorgani-
seerd. Daarbij namen de
jump-upshet grootste deel in
beslag.

Aangezien deze jump-ups ge-
woonlijk veel te laat begonnen
en tot in dekleine uurtjes duur-
den, ondervonden de dagelijkse
werkzaamheden daarvaneen te-
rugslag. Ook was het overladen
programma er vaak de oorzaak
van dat een activiteit afgelast
moest worden. Dit jaarheeft de
commissiebesloten een aanzien-
lijkkorter programma op te stel-
len, dat overigensin deloop van
de tijd nog wel aangevuld zal
worden met particuliere activi-
teiten, maarookonderauspiciën
vallen van de carnavals- comis-
sie 1988.

De activiteitenbeginnen op 9
januarimet een jump-up te
Playa, gevolgdop 12januaridoor
een jump-upteRincon. Op 24 ja-
nuari de prins-, koningin- en
pancho- jeugdverkiezingen op
29 janvarhettumbafestival. Op
31 januarideoverhandigingvan
de sleutel en het jeugd- tumba-
festival. Op 6 en 7 februari res-
pectievelijk dekinderoptocht te
Rincon enKralendijk en op 10en
11 februari een marathon jump-
up in Rincon en Kralendijk. Op
13en 14februari de grote carna-
vals- optocht. Eerst teRincon en
vervolgens te Kralendijk. Op 15
en 16 februari is het weer afge-
lopen.

Momo zal eerst om vijf uur
's middagsverbrand worden en
dat wordt de volgende dag om
achtuur's avondsdoor de groten
gedaan. Daarmee is carnaval
1988 afgelopen. Rest dan alleen
nog deuitreiking van deprijzen,
en dat gebeurtop 5 maart.

Promotie Arubaanse mariniers
PHILIPSBURG — Drie Aru-

baanse mariniers die voor oefe-
ningnaar St. Maarten waren ge-
vlogen, werden daarverrast met
een promotie tot korporaal,
waartoe zij tevoren op Curagac
een opleiding hadden ontvan-
gen.Uitdehand vanluitenant J
Roberts mochten debevorderder.

de onderscheidings- tekenen in
ontvangst nemen die hen op de
epauletten werden gespeld on-
derapplausvan huncollega's tij-
dens een korte plechtigheid in
hetShimarukuRestaurant opde
Juliana Luchthaven. De drie
marinierszijn PaulFleming, Pa-
tricioFlores en TirsoWilliams.

RUBY BUTE
Caribische artieste

PHILIPSBURG — Nooit
was de belangstelling bij een
receptie ter ere van een
kunstenaar of kunstenares
bij gelegenheid van de ope-
ning van zijn of haar ten-
toonstellingzo groot, alsafge-
lopen zaterdag voor de Cari-
bische artiesteRuby Bute.De
tentoonstelling wordt tot 12
december gehouden in deNa-
nette Bearden Fine Arts Gal-
lery in de Frontstreet en om-
vat een dertigtal olie- en wa-
terverf- schilderijen. De ten-
toonstelling heeft van de
kunstenares denaam meege-
kregen "All for the people".

RubyBute werdgeborenop
Aruba, maarverhuisde in no-
vember 1976 zoals velen met
Sintmaartense ouders en
voorouders naar het landvan
haar "roots".

Zij is geheel autodidact in
de schilderkunst en houdt
zich hiermee al 30 jaarbezig.
Vele van haar schilderijen
hangen in de Verenigde Sta-
ten, Nederland en Aruba.
Haar met de handbeschilder-
de T- shirts zijn over de hele
wereld verspreid, waarmee
Ruby een van haar wensen in
vervulling ziet gaan: de ver-
spreiding van haaf kunst
over vele landen van de we-
reld om aan anderen de
schoonheid van het Caribisch
gebiedinhetalgemeen envan
St Maarten in het bijzonder
mee te delen. Al deze T- shirts
zijn gesigneerd en vermelden
het eilandvan herkomst.

In haar schilderstukken

zijn haar meest geliefde on-
derwerpen: marktscenes, de
schoonheid van de natuur en
het St Maartense landschap,
zoals ook in haar gedichten
waar ze zich de laatste jaren
op"toelegt, en waarin ze haar
liefde voor de natuur en oude
herinneringen aan het vroe-
ger St Maarten tot uitdruk-
king brengt.

Ruby Bute is momenteel
werkzaam bij het departe-
mentvan Cultuurvan hetEi-
landgebied, enziet hetals een
roeping aan de jeugdietsvan
haar kunstenaars- gevoel
mee tedelen, doorhet houden
van workshops voor kinderen
in schilderkunst en het ver-
tellen van verhalen. Het is
haar vaste overtuiging, dat
ditcontact metkinderen hun
creatieve mogelijkheden zal
stimuleren, hetgeen onont-
beerlijk is voor een positieve
vormingen opvoeding.

De expositie werd geopend
met een toespraak van Sta-
tenlid Millicent de Weever,
die uiteenzette waarom de
tentoonstelling niet zonder
reden "All for the people"
werd genoemd. De
jeugdzanggroep "The Lolli-
pops" onderleidingvan Anas-
tacia Larmonie bracht ter op-
luistering enkele liederen ten
gehore, diebij het publiek bij-
zonder in de smaakvielen, en
waarmee het Caribisch ca-
chet van deze bijeenkomst
nogmaals onderstreept werd.

GERARD VAN VEEN

RUBYBUTE
...allfor thepeople...

Pastoor Vasquez
verlaat Bonaire

KRALENDIJK — De Co-
lombiaanse pastoor Joaquin
Vasquez die jarenlang
werkzaam is geweest in de
wijk Rincon in de Luis
Beltranparochie, zal Bonaire
verlaten en terugkeren naar
zijn geboorteland. Een aan-
zienlijk verlies voor het dorp
Rincon met tweeduizend in-
woners, waar Vasquez ge-
liefd was.

Pastoor Vasquez kwam zeven
jaargeleden naar Bonaire, waar
hij deopvolger werdvan pastoor
Alcivar, die afkomstig was uit
Ecuador. Vasquez wist niet al-
leende jeugdvoor zichtewinnen,
maar bereikte ook devolwassen
parochianen, diesamenmethem
de noodzakelijke gelden
opbrachten om de kerk vanRin-
con te restaureren.

Pastoor Vasquez had vele ar-
tistieke gaven. Niet alleen was
hij een goed kunstschilder, die
verschillende malen heeft geëx-
posserd, maar ook op muzikaal
gebiedwashij erg actief. Met een
groepuitRincon voerde hij enke-
le jarengeleden een Passiespel
op, dat ook werd uitgezonden
doorTeleCuracao. De jeugdwist
hij te boeienmetzijn gitaar.

Juist nu een landgenoot van
hem tot pastoor is benoemd te
Kralendijk, heeft pastoor Vas-
quezbesloten tevertrekken. Het
is nognietbekend wiezijn opvol-
ger zal worden.

VolleyballBonaire
Galaxia en Unitex
strijden om
finaleplaats

KRALENDIJK — Afgelo-
pen donderdag werden in de
B-klasse van de Bonaireaan-
se Volleyball Bond (Bovobo)
maar twee wedstrijden ge-
speeld: één in de heren B-
klasse en één in de dames B-
klasse. Opzet was welke te-
ams zouden worden uitge-
schakeld in de eindstrijd van
de competitie en derhalve
nietmeerin aanmerkingkon-
den komen voor hetkampi-
oenschap.

IndeherenB-klasse wistende
Friend Stars zich te plaatsen
door een overwinning op The
Champion. Daar waren twee
partijen voor nodig en die wer-
den dus beide gewonnen door
Friend Stars.Bij dedames was er
een derde partij nodig om
tenslotte toteen beslissing teko-
men.Dat gingtussenGalaxia en
Unitex. De derde partij werd
donderdagavond gespeeld en in
de eerstepartij was het Galaxia
dat de winst behaalde. Unitex
wist terug te komen en won ook
een partij. Tenslotte zou voor
Galaxiaen Unitex de derde wed-
strijd moeten uitmaken wie af-
viel en wie naar de finale zou
overgaan

DE WESTDUITSE auto- indus-
trie maakt goede tijden door. In
de periode januari- augustus
werden 3,25 miljoen personen-
wagens geproduceerd, waarmee
het record van vorig jaar met
twee procent werd overtroffen.
Bij de productie van zware
vrachtwagens was sprake van
een daling van een procent ten
opzichtevan dezeerhogeproduc-
tie van vorig jaar.
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Koersen Centrale Bank
■ 1
S NOTERINGEN CENTRALEBANK VANDE NEDERLANDSEAN- 3

TILLENGELDIG OP MAANDAG 16 NOVEMBER 1987EN TOT 3
; NADER ORDER:
§ US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
C CAN DOLLAR 1.33 1.35 1.37 3
Z PNDST6RUNG 3.035 3.09 3.15 3
ï NÉDGLD 91.53 92.25 93.05 3
£ BOUVAfI — — —» ZLU FRANCS 125.75 126.47 127.27 Z- Ffl FRANCS 29.45 30.55 3125 Ï
1 DUITS€MARK 103.22 103.94 104.74 3 >S SURGLD — 100.07 102.59s rruße 1.09 1.39 1.45

Afl FLORIN 98.00 100.00 100.20
; KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- -2 LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- §
Ï MENTVANFINANCIEN ENGELDIGVANAFHEDENI6NOVEM- |
Z. 8ER 1987 EN TOT NADERORDER. 3

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€fI85/89 98.60
Z 13 % OBUGATI€L€NING€N P€fl 86/90 104.29

12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 103.62 5
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.72 3

S 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 98.78 Ï
S HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
I GEN BEDRAAGT 10.69%.= DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
S BU HETLOKALE BANKWEZEN.
"iiiiniiiiiiiiiiiiiii ■■■iiiiiiiMiiiiiitnnir

inOUSTHini 0£ UInEZUELfI
'-é £fsfc: maakt de wisselkoers bekend
***&&£* van de BO LIVAR , geldig tot

DINSDAG 10.30uur

Cash AANK°C^ue VERKOOP
.’.4.90 ’.5.10 ’.6.10 j

P£TROLEUM MARKETING MANAGER
**-CWATHEY AGENCIES N.V.
tnt Hequire an experienced person to undertake the
trui etin9 activities in conjunction with our Shell Pe-

<J'eum Agency. The Marketing Manager is to be res-
rjnsible tor all aspects ofthis business including de-
Wfti?ln9 new opportunities, control of the retail net-
tled credit col|ection and thedevelopment of quanti-
Jj0 objectives and strategies.
e^e successful candidate should haveat least 5 years
*-u__erience with a Proven track record in marketing
u."Portedbyrelevant tertiary qualificationsandbe ab-
M'o assumemoreresponsibilities in time. A command
adv °Utch and French languages will be a decided

f Implications in writing toMr. C. Watheyincorporating a
11 curriculum vitae should be addressed to:

N.C. WatheyAgencies N.V.
P.O. Box 18,
Philipsburg,

ih^ St. Maarten.
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Kruisvaarders
op St Eustatius

SINT EUSTATIUS — Deze
week arriveerden deKruisvaar-
ders van St. Janop St. Eustatius
vanwege hun gouden jubileum.
Overste John Wilkesen de broe-
ders Toon van Dongen, Braam
Maalstee en Siem Corssen wer-
dendoorClyde vanPutten en Ja-
mes Maduro begroet. Vervol-
gensnamen zij hun intrekinHo-
tel La Maison sur laPlage en leg-
denzij een bezoek afaan het Be-
stuurscollegeen Father John.

Van Virginia Tourskregen :ij
eenrondrit over het eiland aan-
geboden. Zij hadden tot slot een
diner met de leden van het Be-
stuurscollege, 's Avonds ver-
zorgde deKili Kili Band van
Walton Schmidt de muziek en
werd een geschenk aangeboden
aan de Kruisvaarders van St.
Jan door de "oude Brakkeput-
ters".

Bejaarden geëerd
op St Maarten

PHILIPSBURG -Een van de
activiteiten op St. Maartendag
was de hulde die gebracht werd
aan verschillende oudere
Sintmaartenaren, diezich opeen
of andere manier verdienstelijk
hadden gemaakt voor de ge-
meenschap.

Deze activiteitwas naast vele
andere georganiseerddoor Glen
Romney, beter bekend als «Mr.
Cool», en werd gehoudenin het
Little League Sportpark op de
Pondfill, waar verschillende
bands degeheledagvoor muziek
zorgden en waar demonstraties
werden gegeven hoe men vroe-
gerkookte op openvuur enbakte
ineen ouderwetseoven. Ook was
een grote verscheidenheid aan
lokale gerechten te koop waar-
van gretig gebruik werd ge-
maakt.

In totaal werden 24 personen
ophet speciaal voor deze dag op-
gerichte podium geroepen om
huntrofee inontvangst te nemen
en te horen waarom zij waren
uitgekozen om op deze dag
geëerd te worden. Zo was daar
bijvoorbeeld buschauffeur Jean
Brooks, dieveertigjaarlangelke
schooldag opnieuw het vervoer
verzorgde van schoolkinderen.
Hij ontvingheeltoepasselijk een
trofee waarop een gouden bus
was gemonteerd. Dankbaar,
trots en tevreden verliet hij het
podium.
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Ontvangen:
nieuwe zending

rokken met bijpassende
blouses, jurken en
blouses.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

RUM "
SAN

PABLO
TOPKWALITEIT

l;^*" «lookingfor \
Quality >

;! nvn r̂ Optical

!' the latestfashion in ■.<!
|j! FRAMES and

SUNGLASSES i|
111 at convenient prices. ■<

TEKOOP
AANGEBODEN

2 AIRCO UNITS
65.000 BTU

tweede hands
’1.2.500.- elk

In goede conditie bij
Little Holland N.V.
Breedestraat 37,

Punda j

[Wn^cirednci g^JS
Dokweg z n. achter Maduro Plaza

Wh*~—-*W. Curacao NA -Tel 76156- 70141. Telex 3493. Cared N.A.

WEEKLYDEPENDABLE SERVICE
V FROM MIAMI.

tmm

lc H^ ij Sta.Rosawegl94
\TK^y Grandioze Uitverkoop

vanaf 26 oktober tot 28 november
Alle schoenen tegen de helft van de prijs!

25%korting op allekledingstukken
boven de 20 gulden.
* Heren overhemden (Lancetti, Hunter's Run, etc.) 2voor ’1.10.00
* Kinder overhemden (Philiphine) 3 voor ’1.10.00
' Damesbloesen 3 voor ’l. 5.00
* Panties voor dames en meisjes 12voor ’1.10.00
'Herensokken 12voor ’1.10.00
"Jeans (Dallas, Gloria v.d. Bilt) 2 voor ’1.10.00
' Grote baddoeken ’" 5.00
"Paraplu /" 50°
U bent van harte welkom op de, "BARATIO"van PASO APASO SantaRosaweg 194. J

-JJ/ V DENTAL /IRT MBOR/ITORY
Curacao, Netherlands Antilles

Tel.: 625160
zoekteen
GEDIPLOMEERDE TANDTECHNICUS

met min. 5 jaar ervaring in het vervaardigen
van volle en partiële plaat prothesen.

Voor gesprek afspraak maken.

" Wij hebben alles om Uwfeest te doen slagen; "" zoals: "2 kadootjes, pinata's, versierselen, petjes, fluit- "" jes, doosjes voor taart, etc. etc. *
: P "" rirK e sorterin9 Sinterklaas kado's is "" lv^\ I °°^ binnen, kom en zoek vast uit voor *" V'-l/^ Uw kinderen! "! Sm ffITS I
I /vJ^k GIFTS j
1 f\ r^-^/ft^ Centro Comercial "2i ' L^/'V Vredenberg l.__\s^sT tel.: 616133 "

W~VÏMr\Wr\^]
Bloempot Shopping Center, Zuikertuintje

Voor de komende feestdagen m.-mB
ontvangen schitterende kol- WjJ^X

Kleding voor de 1/ I (f{
a.s. moederen de baby W \

Elke klant krijgt een kadootje en ■v ,)sj V,
doet mcc aan de Eindejaars- K(^l/i X >

Binnenkort gaat de baby K fc.PVJ
van Mama Mia lopen!!!! H ■ \

/ . >>Tin mester di vn
TEKNIKO ELEKTRONIKO

pa drecha T.V. i Hi-Fi.
Interesadonanpor akudi na

POLYTRONICAN.V.
■>v Schottegatweg Oost 36 -Tel.: 79785

TE HUURAANGEBODEN

Praktijkruimte voor
ARTS/SPECIALIST

Voor inlichtingen
Telefoon: 76155.

WEGWIJZER

%\ GEEE VCCLQEANG //
\ AAN DEZE // EK

\ZAI\EN. jiï

{.'"A // Winkelcentrumßloempot-Zulkertulntle-Te1.:70514 t:\ 'V:\ GrOte UïtVerkOOD Yv //Doe optijd Uw inkopen voor Sinterklaas. /:"'/Y\ »■■
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