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Nieuws
in
vogelvlucht

NEW DELHI — Afghaanse
[''uchtelingen hebben vandaag in de
«dische hoofdstad NewDelhi fel ge-
protesteerd tegen hetbezoek van SU
Premier Ryzjkov aan India. Met ge-a'devuisten schreeuwden de beto-gers anti- SU-leuzen en staken een
ÖU vlag in brand. Volgensooggetui-gen werden meer dan 100Afghanen
°Pgepakt.

*****SEOUL — Noordkorea heeft van-aag hét vuur geopend op een
J^enspostvan Zuidkorea.Een Zuid-
Koreaanse soldaatraakte daarbij ge-

pnd. Een woordvoerder van hetmi-
"'sterievan Defensie in Seoulzei dat
£u'dkorea onmiddellijk het vuur
eeft beantwoord. Hij beschuldigde
oordkorea ervan sociale onrust in'üidkoreate willenstichten met het
°g op de presidents- verkiezingenan volgende maand en de Olym-

P'sche zomerspelen die volgend jaarln Seoul worden gehouden.
*****

PARIJS —Een Westduitse tv- sa-
telliet die in de nacht van vrijdag op
?aterdag door eenEuropese Ariane-raket werd gelanceerd,werkt nietzo-
als hij zou moeten doen.Een van zijn
i z°nnepanelen die voor de stroomm°eten zorgen, klapte niet goed
°Pen.Technicisprekenvan een 'inge-
*'kkeld'probleem. De lanceringvan
de kunstmaan, de grootste die ooit
doo«-een Arianeraket in deruimte is
gebracht, verliep vlekkeloos.

*****ROTTERDAM — Justitie heeft
fraude in de Rotterdamse haven

°ntdekt waarmee in totaal 25 min
Jj^'den is gemoeid. Er wordt een on-derzoek ingesteldbij 3 haven-bedrij-
enen ze ven onderaannemers, die opgrote schaal onjuiste werkuren, lo-nenen werknemersinvalse facturen

zouden hebben verwerkt. Daardoor
zouden ze defiscus en debedrijfsvere-n'ging voor miljoenen hebben bena-

*****
; j«AKA— Bij een proteststaking
de h noofdstad Dhaka van Bangla-sn zijnvandaagminstens 9gewon-en gevallen. De oppositie had tot
al! 1 stak'ng van 48 uur opgeroepen

onderdeelvan een nationalecam-pagne ompresidentErshad tot aftre-n tedwingen. Het openbare levenas nagenoeg stilgelegd.
*****

y WASHINGTON — De kersverse
he ft I!inister van Defensie Carlucci
het P Delangrijkste adviseurvan

£entagon op het gebied van wa-
Frank Gafïheu, aan

a_ jfnt gezet Gaffney geldt als een
wnt?angervan de harde lijn jegens
br*ou. Met het vertrek van Wein-ger ishijzijnbeschermheer kwijt,ald«s waarnemers.

*****
gek — Gutierrez is vrijdag
de S°Zen tot secretaris- generaal van
CCOnarASe communistische vakbnd
CPrv!' 'J voi& Gamacho op die deuusinds 1976 heeft geleid.

***** - Het VS
Von^i nS eeft de defensie- begroting
stil, H

naar het Witte Huis ge"
2gc ;De begroting die voorlopig
Ü ° m'[Jard dollarbedraagten bepa-
aanh die hetVSSDI" systeem
Rav anden leggen, werd donderda-gen door de VS Senaat aangeno-
di-H nadat het Huis van Afgevaar-'Wen dital had gedaan.

st^NABRUCK - Het aantal
aide ?evauen door de immuunziekte
'and 18 mdc B°ndsrepubliekDuits-
öe V* 1987 meer dan verdubbeld.
van A nister van Volksgezondheid
klaa j

deelstaat Nedersaksen ver-
War dat tot oktober 683 mensen
odP oVerleden. Over dezelfde peri-
aanj 1986 stierven 337 mensen
ni de ziekte. Er werden toen 715
Wa-UWegevallen aangemeld.In 1987aren heter 1.486.
f*\f ,_ *****Wk° k

B0~"EenkriJgsraad opSri
Jaar rf

ft vriJdag een vonnisvan 6
ge- dwangarbeid uitgesproken te-
tnie- pm.arinier diede Indischepre-
k0if Gandhi met een geweer-
ac^eeft geslagen. De rechtbank
dj. »

de 22-jarige marinier schul-
bare POging tot doodslag-DeoPen"aanMaa?Mager had een zwaardere
delin en een veroor-
Seeist6 Wegens P°Bing tot moord

. *****v andASvoINGTON- MiJnenjagers
e„ "evömarine hebbendonderdag
varJ} ginhetnoordelijke gedeelte«chnHiPerzische Golf 2 mijnen on-
var. f. nk gemaakt. Het ministerie
vera t maaktel>ekenddat de
W* .erde mijnen werden aange-
WdP 'ndelouurtvannetlraanseei-
derd ofTrsi- 2ij waren van een verou-

*****

Celstraf voor
vervalsen
Surinaamse visa
ROTTERDAM — De Rot-

terdamse rechtbank heeft de
49- jarige H.C. en zijn
achttienjarige zoon I.C. uit
Rotterdam veroordeeld tot
onvoorwaardelijke gevange-
nis- straffen van respectieve-
lijk vijftien en twaalf maan-
denwegens vervalsen en ver-
volgens verkopen van visa.

In dezomer van dit jaarzijn zij
betrokken geweest bij het ver-
valsen van circa 170 visa, die
voor bedragenvan twee- tot drie-
duizend guldenwerdenverkocht
aan landgenoten die Suriname
wilden ontvluchten. De broer
van H.C. zou dat in Suriname
hebben georganiseerd. Hij kon
niet worden vervolgd doordat al-
le verdragen tussen Nederland
en Suriname zijn opgeschort se-
dert de december- moorden.

De rechtbank veroordeelde
vader enzoon C. ook nog totboe-
tes van respectievelijk dertig-en
veertigduizend gulden. Officier
van Justitie mr.H.W.Samson
had tegen beiden twee jaar ge-
vangenis- strafgeëist. Tegen de
ex-vrouw van fI.C. (de moeder
van I.) eiste zij wegens mede-
plichtigheid negen maanden cel
waarvan drie voorwaardelijk.
De rechtbank sprak de vrouw
echter vrij.

Defensie minister
van Uruguay
belooft hoger soldij

MONTEVIDEO — De nieuwe
minister van Defensie van Uru-
guay, ex bevelhebber Hugo Ma-
dina (58) zal zich inzetten voor
verhoging van de soldij van de
militairen. Ook streeft hij naar
professionalisering binnen het
leger. Madina verklaarde dit
kort na zijnbeëdiging.

De salarissen van de militai-
ren zijn sinds de democratische
hervormingen van maart 1985,
in waarde gedaaldmettussen de
45 en 66 procent.

Eerst terreinverkennen
Sovjetunie en VS gaan
samen kernproeven nemen

GENEVE — De VS en de
Sovjetunie hebben afgespro-
ken volgend jaar een aantal
gezamenlijkekernproeven te
houden. Dit heeft een Ameri-
kaanse onderhandelaar vrij-
dagin Genèveverklaard.

Volgens Robert Barker, het
hoofd van deAmerikaanse dele-
gatie diemet de Sovjetunieover
besprekingen op het gebiedvan
kernproeven praat, deelde op
een persconferentie mee dat
Amerikaanse en Sovjetrus-
sische specialisten in januariel-
kaars proefgebieden zullen be-
zoeken om het terrein te ver-
kennen.

Vijf of zes maanden later zal
dan een begin gemaakt worden
met een serie gezamenlijke
kernproeven. De proevendienen
om de meetapparatuur te ijken
diebij hettoezichtop denaleving
vantoekomstige akkoordenover
kernproeven zal worden ge-
bruikt.

Hetzouvoorheteerstsindshet
beginvan het nucleairetijdperk
in 1945zijn datde Sovjetunie en
de VS gezamenlijk kernproeven
houden.De afspraak is de uit-
komst van de eerste ronde van
onderhandelingen over de
kernproeven, waarvoor deAme-
rikaanse minister van Buiten-
landseZaken, George Shultz, en
zijn BBIJi-!__siche collega in
september debasis legden.

Het is debedoeling dat de on-
derhandelingen eind januari
worden voortgezet nadat de spe-
cialisten de proefterreinen -bij
Semipalatinsk inhet Centraala-
ziatische deel van de Sovjetunie
en in deAmerikaanse staatNe-
vada- hebben geïnspecteerd. In
de onderhandelingenwordt ver-

der gepraatov.i uaiipassing van
twee nog niet geratificeerde
kernproefverdragen: het zoge-
noemde "drempelverdag" uit
1974, datkernproeven van bo-
ven de 150 kiloton verbiedt en
het verdrag over kernproeven
met vreedzame doeleinden uit
1976.

In een tweede fase van de on-
derhandelingen willen beide
partijen gaanpraten over verde-
re beperkingen aan de kracht
van de kernproeven en ver-
mindering van het aantal proe-
ven met als einddoel een totaalverbod. Tot nog toe hebben de
Amerikanenzich altijdtegen hetvolledig stopzetten van de
kernproeven uitgesproken. Vol-
gensWashingtonzijndeproeven
nodig om de betrouwbaarheid
van dekernwapens te toetsen en
daarmee de geloofwaardigheid
van de nucleaireafschrikking in
stand te houden. Daarentegen
wil de Sovjetunie de kernproe-
ven wel verbieden, volgens
waarnemersom hetAmerikaan-
seSDI- project voor een defensie-
systeemin deruimte aan banden
teleggen.

Acht doden bij
gevechten in Bolivia

BOGOTA — Twee politiea-
genten en zes guerrilla's zijn om
het leven gekomenbij gevechten
in het noorden van Bolivia. Het
betrofledenvan de guerrilla-or-
ganisaties Fare en EPL, een
marxistische groepering.Bij ge-
vechten in dit gebied, dat grenst
aan Venezuela, werden de
laatste week elf guerrilla's ge-
dood.

BELASTING HOGER
De overeenkomst voorziet

voor het lopendebegrotings-jaar
(tot 1 oktober 1988) in een ver-
kleining van het tekort met 30,3
miljard dollar en voor 1988^9
met 45,1 miljard dollar.Het ak-
koord is hetresultaat van uiterst
moeizameonderhandelingen ge-
durende vier weken. De bespre-
kingen werden nauwlettendge-
volgd door de gehele financiële
wereld, die het enorme Ameri-
kaanse begrotings- tekort ver-
antwoordelijkheeft gesteldvoor

de recente beurscrisis en de
koersval van de dollar.

Naar verluidt is in het ak-
koordeen plaats ingeruimd voor
belasting- verhogingen ter
waardevan negen miljard dollar
voor dit jaar. Verder wordt vijf
miljard bezuinigd op defensie.
De regering Reagan heeft zich
van beidezaken altijd een fel te-
genstander getoond. Voor vol-
gend jaarzijnbelasting- maatre-
gelenvanveertienmiljarddollar
voorzien.

De onderhandelaars lieten
weten dathet akkoord nogmoet
worden uitgewerkt. Zo is onder
meer over de concrete invulling
van de belasting- verhogingen
nog geen overeenstemming.

Herman George eistFKP op
Posten-verschuiving bij MAN
gedeputeerden niet uitgesloten

WILLEMSTAD — Het is
niet uitgesloten dat met de
toetredingvan Herman Geor-
ge tot het Bestuurscollege als
gedeputeerde van Toerisme,
een aantal portefeuilles van
de MAN- gedeputeerden van
"eigenaar" veranderen. Her-
man George eist namelijk de
post Fundashon Kas Popular
(FKP) op, die momenteel on-
der gedeputeerde Angel
Salsbachvalt. Waarschijnlijk
dit weekeinde nog, zullen de
MAN- bestuursleden samen
met de MAN- gedeputeerden
aan tafel gaan zitten om een
nieuweverdelingvan depor-
tefeuilles te bespreken.

Herman George werd vorige
week benaderd door het MAN-
bestuur methetverzoekofhijhet
gedeputeerdeschap Toerisme op
zichwildenemen.De huidige ge-
deputeerde Reintje Martina zal
in december aftreden, hetgeen
waarschijnlijk de aanhoudende
kritiek, ook vanuit de partij, op
zijnbeleid als oorzaakheeft.

Herman George heeft inmid-
delsofficieel latenweten, bereid
te zijn als gedeputeerde aan te
treden.De huidigedirecteurvan
de Fundashon Kas Popular wil
echter deze post ook onder zich
krijgen. Daar moet nu over ver-
gaderd worden. Het lijkt aan-
nemelijk dat gedeputeerde
Salsbach het beleid van deFKP
kwijt zal raken gezien de uitla-
tingenvan MAN- ledendatHer-
man George zeer gewenst is.

MAN- voorzitter Stanley
Lamp liet desgevraagd weten

van mening te zijn dat deze eis
geen "breekpunt" hoeft te wor-
den. Voor Herman George is dit
echter doorslaggevend. Lamp
verklaarde dat dit weekeinde
nog, of anders begin volgende
week, een vergadering zal
plaatsvinden met het MAN- be-
stuuren de gedeputeerdenom de
kwestie te bespreken. Hij sloot
de mogelijkheid niet uitdatmet
de verschuiving van de post
FKP, meerdere posten verscho-
ven zullenworden. Details daar-
over wildeLamp nog niet geven,
omdat er nog niets officieel be-
sproken is. Het is evenwel debe-
doelingdatnogvoor deopenbare
eilandsraads- vergadering aan-
staande woensdag, hetbesluit
genomen is.

WILLEMSTAD - Vanmor-
genklopten weerheel watkinder-
hartjes vol Verwachting toen zij
met hun ouders in Punda ston-
den te wachten op de aankomst
van Sint Nicolaas met zijn
knechten. Nadat de Goedheilig-
man voet op Curagao had gezet,
na eenjaarafwezigheid, werdhij
door de kinderen toegezongen.
Een drumband begeleidde de
stoet door de stad. De opkomst
van ouders metkinderen was dit
jaarerggoed.

Op de foto heeft Sint Nicolaas
ook dit jaar weer aangetoond
jonggenoeg te zijn om te paard
zijn reis over Curagao te begin-
nen. Dat hij daarbij een bril no-
digheeft, zij hem vergeven.

Stroessner weer
kandidaat voor
presidentschap

ASUNCION —De 'Rode' par-
tij, die al veertig jaarParaguay
regeert, komt in een buitenge-
wone zitting bijeen om voor de
achtste maal de huidige presi-
dent-generaal Alfredo
Stroessner als presidents- kan-
didaatvoor te dragen. Het gaat
om een nieuwe ambtstermijn
van vijfjaar. De algemene ver-
kiezingen, waarbijook afgevaar-
digden gekozen zullen worden,
wordtvolgend jaarop14februari
gehouden.Stroessner (75)kwam
in 1954aan demachtnaeenbloe-
digeopstand.

JAPANSE REGERING INGENOMEN MET AKKOORD
Baker: bijeenkomst G-7 na uitwerking overeenkomst

Reagan aanvaardt akkoord
begrotingsoverleg VS

WASHINGTON —President Reagan heeft vrijdaghetpak-
ket maatregelen ter vermindering van hetAmerikaanse beg-
rotings- tekort aanvaard. In twee jaarzal de Amerikaanse
overheid hetbegrotings- tekortmet 75,4 miljard dollarmoeten
verminderen. Tijdens een persconferentie op hetWitte Huis
verklaarde Reagan: "Ik ben blij te kunnen aankondigen dat
een akkoordtussenbeide partijen over debegrotingisbereikt,
nietslechtsvooreenjaar,maarvoortwee". De overeenkomst is
hetresultaat van uiterst moeizame onderhandelingen gedu-
rende vier weken,dienauwlettendwerdengevolgddoordefi-
nanciëlewereld.

"Het is waarschijnlijk niet de
beste overeenkomst diekon wor-
den bereikt, maar het is een
goed, solide begin", aldus de
Amerikaanse president.Reagan
ging verder niet in op de inhoud
van de overeenkomst. Op de
vraag waarom hij heeft inge-
stemd met de belasting- verho-
gingen,antwoordde depresident
:"Het betreffen geen belastingen
die te maken hebben met in-
komsten- belasting of waarvan
wij denken datze slechtzijnvoor
de economic".

Ook Jim Wright, voorzitter
van het Huis van Afgevaardig-
den, beweerde dat onder debepa-
lingen van het akkoord geen
plaats is ingeruimd voor verho-
ging van de inkomsten- belas-
ting. "Ik denk niet dat het in dit
klimaat haalbaar is om deze ta-
rieven te verhogen", zei hij met
het oog opReagans eerdere drei-
gement zijn veto uit te brengen
tegen elkeverhoging van de in-
komsten- belasting. Reagan zelf,
dienaast Wright stond,beaamde
ditvolmondig.

JAPAN
JapanjuichthetAmerikaanse

begrotings- akkoordtoe enhoopt
dat het zal bijdragen tot stabi-
lisering van de internationale
wisselkoersen. Ministervan Fi-
nancienKicchi Miyazawa, die
ditvrijdag zei, voegde eraan toe
dathetakkoordhopelijk spoedig
wordt uitgevoerd. Hij zei be-
nieuwd tezijn naar dereactie op
de valuta markten en effecten-
beurzen op het akkoord.

Eis investeringsbank

Gold Mill Paradise
vraagt hulp overheid
BALASHI — De komende

dagenzullentussen Gold Mill
Paradise en de overheid de
nodige besprekingen plaats
vinden, waardoor mede- fi-
nanciering door de Investe-
rings- bank mogelijk gaat
worden. Hiermee zou de fi-
nanciering van hetproject af-
gerondzijn. Dit blijkt uit een
verklaringvan eenvan deini-
tiatiefnemersR.L.F. Dijkhoff.

In september werd reeds een
bespreking gehouden met de
regering waarna besloten werd
de honden-renbaan voorlopig te
laten vallen en opnieuw te be-
studerenwat definanciële moge-
lijkheden van het project zijn.
Eerst gisteren kon weer een be-
spreking plaats vinden met de
Investerings- bank, aangezien
Mehran enkele weken niet op
Aruba was. De bank stelde als

een van de voorwaarden, dat
Gold Mill Paradise met derege-
ring overeenstemmingmoet be-
reiken over het onderhoud van
deplantentuin.

Dit wordtdoorde GoldMillPa-
radise als een positieve voor-
waarde gezien, doch anderszijds
als een mogelijke stagnatie om
de financiering van het project
rond te krijgen. Daarom heeft
Gold Mill Paradise een beroep
gedaan opdeStatenledenArturo
Oduber en Eddy Werleman om
hun bemiddeling te verlenen,
hetgeen werd toegezegd.

Gold Mill Paradise verwacht
dat volgende week een vergade-
ring kan worden gehouden met
deregering en de Investerings-
bank, waarbij Gold MillParadi-
se de verwachte medewerking
zal krijgen om dit toeristische
project voor Santa Cruz te kun-
nen afronden.

GROEP VAN ZEVEN
DeAmerikaanse ministervan

Financien, James Baker, ver-
klaardedat eenbijeenkomstvan
de zeven belangrijkste indus-
trie- landen pas kan plaatsvin-
den als het nu bereikte begro-
tings- akkoord is uitgewerkt.
Baker doeldeop een bijeenkomst
van de groep van zeven indus-
trielanden: de VS, Japan, de
Bondsrepubliek Duitsland,
Groot- Brittannië, Italië,Frank-
rijken Canada. De ministersvan
Financien en depresidenten van
de Centrale Banken van deze
landen zouden zich moeten bui-
genover deverhoudingtussen de
wisselkoersen, in het bijzonder
over depositie van de dollar.

De internationale wisselkoer-
sen hebbendelaatstetijd tekam-
pen met flinke schommelingen
als gevolg van de beurscrisis en
dekoersval van de dollar. Met

name deBritse en deWestduitse
minister van Financien, Nigel
Lawson en Gerhard Stoltenber-
gen hebben aangedrongen op
een bijeenkomst van de G-7.
Maar zij zeiden datdiealleen zin
zou hebben als de VS hun begro-
tings- problemen zouden op-
lossen.

Meteen na hetbekend worden
van het Amerikaanse akkoord,
werd in Groot- Brittannië een
verklaring verspreid waarin de
Britse ministerLawson pleitte
voor het houden van een econo-
mische topconferentie.De Britse
bewindsman meent dat landen
met een groot handels- over-
schot, zoals de Bondsrepubliek
en Japan die hij overigens niet
noemde, als reactie nu hun eco-
nomie voor meer importen moe-

ten openstellen. Premier
Thatcher drong er maandag bij
deze landen opaan hun import te
vergroten. Daarnaast maande
zij president Reagan in een brief
tot het nemen van maatregelen
tegen het hoge begrotings- te-
kort.
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Mensen

Onlangs vierde JACOBO
BOELBAAI het feit dat hij 25
jaargeleden in diensttradvan de
Curagaose overheid.Boelbaai is
Wegenbouw Machine bestuur-
der bij de afdeling Landbouw,
Veeteelt en Visserij. In bijzijn
van James Suares en de vrouw
en dochter van Boelbaai over-
handigde het hoofd van dienst,
ing. Ronny Winkel, de bekende
enveloppe aan JacoboBoelbaai.

De Britse zanger en acteur DA-
VID BOWIE tegen wie een aan-
klacht wegens verkrachting was
ingediend zal niet worden ver-
volgd. Na het horen van getui-
genwas dejury van mening dat
de tegen Bowie ingediende
klacht ongegrond was. Een 30-
-jarige vrouw die na afloop van
een concert metBowie was mee-
gegaan had gezegd dat hij haar
hadverkracht. Depopster noem-
de de beschuldiging "belache-
lijk". Hij gaftoe datze met hem
mee was gegaan maar zei dat al-
lesdater tussen henwas voorge-
vallen met haar instemming ge-
beurde. De vrouw heeft daar-
naast ook een civieleklacht te-
gen Bowie ingediend, waarin zij
eistdathij zich laat onderzoeken
op aids. Volgens haar had de
popster tegenhaar gezegd dathij
aan de ziekteleed. Bowie'sadvo-
caat heeft laten weten dat zijn
clienthiertoebereid is.

*****De winnaar van de loterij in
Charleston heeft slechts kort
van zijn 50.000 dollarkunnen
genieten.De 77-jarigeClarence
Kinder stierfeen dagnadathij de
HOOFDPRIJSjn ontvangst had

genomen. "Dat was de mooiste
dagvan zijn leven", vertelde zijn
schoondochter Lucy Bell. "Hij
was zo gelukkig. Hij maakte al
plannen voor het kopen van een
nieuw huis".

$ $ $ 3fG *
Dat honden en katten door hun
eigenaars op de meest vreemde
plaatsen worden achtergelaten
als zij er niet meer voor
wiHen /kunnen zorgen is een be-
kend feit. Maar de bewoner van
een huis in Lindenhurts keek
wel even vreemd op toen hij 's
morgens zijn deur open deeden
op de stoep een aquarium aan-
trof. Ditmaal niet gevuld met
water, maar met een Haïtiaanse
TARANTULA spin, een niet be-
paald ongevaarlijk huisdiertje.
De bewoner belde dan ook maar
de politie op die het beestje on-
derbracht bij een dierenwinkel.
Winkeleigenaar Steve Dillon
wistteverzekerendat despinhet
bestnaar zijnzin hadinhet nieu-
we onderkomen. "Hij zit in een
keurig schone bak en hij heeft al
een paar krekels op en rust nu
wat uit".

* * *
De popzangerSTING is inBrazi-
lië begonnen aan een we-
reldtoernee terpromotievan zijn
nieuwe lp «Nothing like the
Sun». De ex vocalist en bassist
van de groepPolice isnaarRio de
Janeiro afgereisd in gezelschap
van zes musici en meerdantwin-
tigtechnici. Inhetvoetbal-stadi-
on van Maracana wordt de 'af-
trap' voor zijnwereldtoernooige-
geven, lietstadion heeft een ca-

paciteit van 180.000 mensen. Na
optredens in vijf Braziliaanse
steden, reist Sting door naar Ar-
gentinië.
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Bij Botica Brievengat werd het
feit herdacht dat TOOS RIEN-
HART en AURA LA CRUZ hier
al respectievelijk 15en 16jaarin
dienst zijn. Reden voor de direc-
teuren van de botica, Jimmy
Hoogenbergen en Dora Winkel-
Hueck, om dewerknemers in het
zonnetje tezetten. Op defoto vlnr
Winkel- Hueck, jubilariesseLa
Cruz, Hoogenbergen en jubila-
resse Rienhart.

Een roomskatholieke kerk in
Memphis heeft zijn werknemers
omgeschoold tot PREMIEJA-
GERS in een poging meer zwar-
ten en nonnen te werven voor de
stafvan zijn school. Christian
Brothers Collegebiedt een belo-
ningvan 1000 dollar voor iedere
zwarte ofnon die daar in dienst
treedt. "We hebben alle 'gewone'
manieren al geprobeerd. Adver-
tenties en andere wervingsac-
ties hadden geen resultaat.
Misschienhelpt dit",verklaarde
dechef personeelszaken.

De boekenprijs 'Het Gouden
Ezelsoor' wordt dit jaar toege-
kend aanRUDI VANDANTZIG
voor zijnroman -Voor een verlo-
ren soldaat». De prijs (2500 gul-
den) wordt ieder jaar beschik-
baargesteld door de Organisatie
van Fabrikanten van Grafische
Eindproducten. Het Gouden
Ezelsoor wordt uitgereikt aan
die debuterende schrijver van
wie in eenjaar de meeste boeken
zijnverkocht. Van het boek van
Van Dantzig gingen in 1986 in
vijf drukken 13^340 exemplaren
over detoonbank. Op ditmoment
zijn er in achtdrukken28.350ex-
emplaren verkocht. Van
Dantzig is choreograaf en artis-
tiek leider van het Nationale
Ballet. Hij werd in 1933 in
Amsterdam geboren. Zijn ro-
mandebut is autobiografisch en
gaat over een Amsterdams jon-
getje dat in de hongerwinter in
het laatste jaar van de Tweede
WereldoorloginFriesland wordt
ondergebrachten daar debevrij-
ding meemaakt. Een Ameri-
kaanse soldaatwijdthem inin de
lichamelijkeliefde. VanDantzig
kreeg reeds de Geert Jan Lub-
berhuizenprijs 1986 voor zijn
boek.

*****
Een zwangere vrouw in New
York City heeft hetGELUK van
haar leven(s) gehad. Zij werdtij-
denshet spitsuur van hetperron
afgeduwden viel op de spoorlijn.
Zij slaagde er echter in bijtijds
ondereen platform tekruipen en
de aankomende trein te ont-
wijken.
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TomPoes en de Partenspeler doorManen Toonder

1526—TornPoes bleefop Bommelstem logeren en hij werd devolgende morgen pas laat wakker.Hij hassttezich naar beneden en merkte toen datheerBom-melalbezoekhadgehad.Hij stondin dedeurafscheidtenemenvan eenoud-achtigheer en toen hyTornPoesopmerkte, duwdehy die naar buiten en wierp de deurachter hem dicht.Dat was notarjsKnekema, Torn Poes!" riep hijvrolijk. "Ja,
ja, ik heb aan jetoekomst gedacht,terwijl jijlekker uitrustte".

()
Aan mijntoekomst?" vroeg torn Poes verbaasd. "Hoezo?"»Ti'^_.el' %heb miJntestamentveranderd!" legdeheerOllieuit.Ik heb Partenspeler onterfd. Ja, een heer is streng in zijntoorn, jongevriend.Ik hebhem ontmaskerd toen ik merkte dat

hij mijnaar het leven stond.Zoiets vergeefik niet licht!""Dat is prettig", zei TornPoes. "Nu zal het hier wat rustiger
worden. Want nu is er geenreden meer om aanslagen op u te
plegen".

"Maar er is nog meer!"voer heerBommelvoort. "Ikheb mijn
hele vermogen aan jouvermaakt. Jij bentnumijn erfgenaam,
jongevriend!"

Hij duwde de sprakeloze Torn Poes een kamer binnen en
merkte daardoor niet, dat uit een antieke kist in de gang de
heerPartenspeler omhoogrees.

"Ze denkenvan mijaftezijn", sistehetventje metvertrokkengelaat. "Hu, datzalze nietglad zitten! Ik zal ze!"

CURACAO
AGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
21 november 1987vanaf08.00uur t/m
23 november 1987om 07.00 uur.
Dokter Braakman. Sentro Mediko Montana
Abao. tel.: 673355;spreekuren 11.00-12.00
/ 17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe. Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar. Braakman. Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
20november 1987vanaf 17.00uur t/m
23 november 1987om07.00 uur
Dokter Whiteman, Sentro MedikoKas Chiki-
tu, tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur: spoedgevallen: tel.: 81339
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart. Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
20november 1987vanaf 17.00 uurt/m
23 november 1987om07.00 uur.
Dokter Spong, Sentro Mediko Tera Kóra,

Tera Kora 42, tel.: 648700; spreekuren:
10.00-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel: 87004b.g.g. 625822/625800 toes-
tel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
roDuque en Spong).

NACHTDIENST ARTSEN:Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisarts bellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81Ö78; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewachtbellen: zusterKwida-
ma, tel.: 78089,pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040); geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzuster Reyes, tel.: 76498,pa-
geboy027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-1étiO uuralleen
volgensafspraak.

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

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.^
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-1900 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*»» * *
BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda: Otrabanda, Winkelcentrum
Colon, tel.: 625633.
Punda: Wilhelmina, Hendrikplein, tel.:
612380.
zondag
Otrobanda: Sta. Maria, Winston
Churchillweg, tel.: 80800.
Punda: Juliana, Julianaplein, tel.: 54500.

VERLOF BEGRAFENIS
21 november: E.F. de Camps, Mahuma-
weg 35.
22 november:R.A. de Windt, Uteweg 53.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30 uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- enzaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

TENTOONSTELLING
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): openingstijdendinsdag t/m vrijdag van
09.00-12.00/14.30-17.30; zaterdag van
09.00-12.00uur.
t/m21novemberexpositieolieverf- schil-
derijenenwerken in gemengdetechniek van
José Maria Capricorne.

DIENST CULTURELE ZAKEN: 20.30 uur
«11°Festival diKornan» - Pietermaatkerk.
LES SYLPHIDES: 20.30 uur balletuitvoe-
ring «Splash» - Centro ProArte.

WIJNRACE: 21.00 uur Int. Beaujolaisf*
mevrRace - Landhuis Zeelandia.

CONCERT: 22.00-23.00 uur live optrert?
van jazz-singerBig JohnRussell -Landhi*
Brievengat.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden v»
08.00-15.30 uur:
Craz- De Ruyterkade, Isa- Salina, Gasofl'
Sorsaca, Van der Dijs - Rio Canario, C*1,

word -Gasparito, Curoil - Colon, GalmeiF
Cerrito, De Lanoi -Sta. Rosa, Jansen -S*
Maria, Mauricio- Sta.Helena.

LES SYLPHIDES: 15.30 uur balletuitvo*
ring «Splash» - Centro Pro Arte.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 tf»
«CartaCosta» -vert. MAD.

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. va»
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoog"*
(Ned.); 16.00uur (Papiamentu).
BARBER(H. Joseph):zat.: 19.00uur; zo"-
-06.00 en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10-01

en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): Z«l
19.00uur; zon.: 09.00 en 19.00 uur.
CHARO (O.L Vrouw van Coromoto): »
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) e"
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van W
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (Ne"'1
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouwvan GoedeRa*»
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat: 18.00 U*
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00K*
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned.). ..
KORAAL SPECHT (Goede Herder): V*
19.00uurj zon.: 11.00 en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.1*
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur;zon.: 08.00e*
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, H 0"
(Engels) en 19.00 uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 W<
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTAMARIA:zat: 18.30uur; zon.: 07.0*
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30,

09.00en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat: 19.00uur;Zod
17.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO:zat.: 19.00uur; zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagraö*
zat: 07.00 en 19.00 uur; zon.: 08.00,10"
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L.Vrouwvan Fatima): Z*-
-18.00uur; zon.: 09.00en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00 uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00u*
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zoO
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat: 19.00 uur; zof
06.00en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): z*118.30uur; zon.: 08.30en 17.30uur.
PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE G*,
MEENTEN .
FORTKERK: 09.30uur ds J. Schaap; 19.C
uur ds Smith.
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur ff*
Smith (H.8.).
EMMAKERK: 09.30 uur dsN. Smith.

GEREFORMEERDEKERK
(SeruFortuna 208A)
10.00uur ds O.W.Bouwsma.
(Cubaweg 100, Buena Vista)
09.30 uur dsJ.J.Schreuder.
(Arowakenweg 28,GrootKwartier)
08.30 uur ds O.W.Bouwsma.
17.00uur dsJ.J.Schreuder.
(Marakaweg 1, Montana/Sta.Rosa)
08.30 uur dsJ. Glas.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uur preekdienst .
Emmy Berthold Kleuterschool, Sat
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiameff»'
dienst.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21 .00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
-p.p.); 24.00 uur Taxi Girls (18 jr., ’.5,-
-ppj
zondag
21.00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
-p.p.).

TELECURACAOZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart
Ministries; 17.30Telefiesta kv Tante Ir-
ma iTante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30 Special: «Century of surgeons»;
20.00 NotisieroTele-8;20.30 Carrousel
ku Gonzalo Cuales; 21.30 Estreno:
«Second serve»; 22.00 Wega di Num-
ber; 22.10 vervolg Estreno; 23.00 Slui-
ting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45 Wega di Num-
ber; 18.00Telepatria kv Chin Behilia:
«Dagtegen het geweld»; 19.00Modakv
Mylene; 19.30 Live at City Hall tiszz);
20.00 NotisieroTele-8; 20.30The Redd
Foxx show; 21.00 Family special: «The
warbetween classes»; 22.00SolidGold
with Dionne Warwick; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



Marco de Castro
naar Caracas
WILLEMSTAD — In deperio-

devan 22tot26novemberzal mi-
lister Marco de Castro in Cara-

besprekingen voeren met de
minister van het secretariaat

depresident van Venezuela,
drCarmeloLauria en met de mi-
nister van Buitenlandse Zaken,
<jr- Simon Alberto Consalvi. Bij
dezegelegenheid zalministerDe
gastroworden vergezeld door de
herenR.J. Isa, voorzitter consul-
tatiefmechanisme, drsK.R. Ab-
raham, hoofd bureau voor Olie-
aangelegenheden en R.E. Sin-ger, chef Protocol van het Bu-reau Buitenlandse Betrekkin-
gen. Gedurende zijn verblijf inVenezuela zal ministerDe Ca-
stro follow-up gevenaan afspra-
ken die gemaaktzijn tijdens het
Recente bezoek van president dr
Jaime Lusinchi van Venezuelaaan deNederlandse Antillen.

PNP vraagt om actie

Schatzoekers bedreigen
Wateren rond Antillen

WILLEMSTAD —De oppo-
PNP is bezorgdyer de toenemende be-

J^ögstellingvoor het verza-kten van historische voor-
ye«"pen van de zeebodem.*°oral op Sint Eustatiusreigt dit ernstige vormen
*n te nemen, nu daarrecla-me voor wordtgemaakt in hetS'üktydschrift "Skin Diver",

"c PNp wil weten wat de
egering daar tegen denkt te

j. Het Bestuurscollege van Sint
r^statius scniJnt geen maatre-
» len te nemen om deze negatie-e ontwikkeling te beteugelen."tegendeel, aldus de PNP, er is
hp.leen winkel die groen licht
jjffft gekregen van het BC om„ torische voorwerpen te ber-
de tll deze teko°P aan te bic"
A „n-,JuiBtopdeplekken waarhet
Na\ ilogisch Instituut (AAI-
onH

a Jaren wetenschappelijk
naerzoek verricht, wordt door

vJi naar oude„Terpen gezocht. Dat is, vol-
gensdePNP,nietetisch.
de KVens kaart de PNP aan dat
j, ]an-stelling van zoge-
nde "treasurehunters" voor

le^ePswrakkenin deterritoria-
AnT&neren van de Nederlandse
ris il ' die van &rote histo"
jjcne waarde zijn, met de dag

re vie?m.t- Onlangs zoueen zeke-. «lelFisher,een 'treasure hun-
2j: Vanwereldfaam, opCuragao
a j j geweest om zeekaarten van
la_

j
eilanden van de Neder-rJJ d8e Antillen aan te schaffen.

Un WaarschiJnliJk met debedoe-
Sclf te zoeken naarwrakkenvannepen in de territoriale wate-
IjJ* de Nederlandse Antil-
Co 'irelFisherzouregelmatigin
teri g ziJn geweestmet deUni-
en H g Federal Government
ziin ate of Florida vanwege
b

jnnegatieveactiviteitenen het
va g^ van gezonken schepen
terwi toriscne waarde uitslui-
ken Pet het doel zich te verriJ""" Puerto Rico zou deze schat-eerzelfs verboden hebbenom
Wa^Ploreren in de territoriale

p^pvendien wordt volgens dejv^r beweerd dat een zekere, uncan Matewsoh, die in dienst«»an MeiFisher en SintEusta-
heeftmeerdere malen bezocht*«. van plan is om ditjaarnoggaanexploreren in dewateren

rondom St Eustatius. De PNP-
fractie is van mening datdeaan-
wezigheid van deze twee perso-
nen in de wateren van de Neder-
landse Antillen ons land in dis-
crediet kan brengen. Bovendien
wordt op deze manier het waar-
devolle werk van het AAINA op
StEustatius op archeologisch en
maritiem gebied in gedrang ge-
bracht. HetAAINAkan het zich
immers nietveroorloven dat ter-
wijl zij bezig is met haar onder-
zoekingen, daar schatzoekers

rond zwemmen. Noodgedwon-
gen zal hetAAINA haar onder-
zoekingen dan moeten staken,
hetgeen ten zeerste tebetreuren
is.

De PNP wil van de regering
weten wat de mogelijkheden zijn
om deze ontwikkeling te voorko-
men. Wat er op wetgevingop dit
gebied al in huis is en wat de
plannen zijn van deregering om
bij het ontbreken van de noodza-
kelijkewetgevingtochoptekun-
nen treden.

OP DE HOOGTE
Deze uitspraak stond in te-

genstelling tot het kort geding,datbij het gerecht in eerste aan-
legdiende. De eersterechter had
geen bezwaar, ondanks het feit,
dat toen ook geen volmacht was
overgelegd. Op die tegenstrijdig-heid gaat Gorsira dieper in.Hij haalt in zijn bijdrage alleartikelen uit de Staatsregeling,de landsverordeningen en demi-
nisteriële beschikkingen aan,
die volgens hem onomstotelijk
bewijzen, dat de gezaghebber
waar het gaat om het verlenen
van verblijfsvergunningen, han-
delt 'namens de minister van
Justitie', dus namens de Neder-
landse Antillen.

"Het is niet aan te nemen dat
het Hofvan Justitie van de ver-
melde onweerlegbare feiten bij
het nemen van zijn beslissing
niet op de hoogte was", schrijft
Gorsira, die het bovendien jam-
mer vindt, dat het Hofzijn juri-
dische argumenten niet heeft
kenbaar gemaakt.

De oud-gezaghebber schrijft,
dat de vonnissen van de eerste
rechter zeer interessante aspec-
ten hebben,waarover hij gaarne
de zienswijze van het Hof van
Justitie had vernomen.

NAMENS MINISTER
Zo gaatGorsirain op een over-

weging van de eerste rechter,
waarin die niet de Nederlandse,
maar de West-Europese maat-
staven hanteert. Gorsira
schrijft: "De EersteRechter vond
het nodigzonder 'op de stoelvan
deadministratie' te gaanzitten,

vast te stellendat deAntilliaan-
se overheid zich moet richten op
het beleid terzake in West-
Europa. Waarom West-Europa
en niet b.v. een ander eiland in
hetCaribisch gebiedofelders al-
waar sociale omstandigheden
bestaan, die vergelijkbaar zijn
met die in de Nederlandse An-
tillen?"

Nog een kritische noot: "De
Rechter ziet geheel over het
hoofd dat de wet limitatiefver-
meldt wie toelating hebben of
krijgen van rechtswege". Gorsi-
ra gaat verder over de uitspraak
van de eerste rechter, dat Ha-
gens hier mocht blijven wonen
en werken: "Wellicht is de
Rechter hiertoe overgegaan om
te vermijden te moeten bepalen
voor hoelang geïntimeerde (Ha-
gens;red.) nogin de Nederlandse
Antillen mag blijven, hetgeen
hij, als Rechter, uiteraard niet
kan bepalen".

Over de verklaring van niet-
ontvankelijkheid schrijft Gorsi-
ra dat de feiten duidelijk aanto-
nen, dat de gezaghebberbij "toe-
lating en uitzetting geen
zelfstandige positie jegens de
centraleoverheidheeft. Integen-
deel, deministerheeft bij de uit-
voeringvan detoelatings- en uit-
zettings-regelinghetheft stevig
in handen gehouden en bepaalt
zelfs welke instanties imperatief
gehoord moeten worden, alvo-
rens een beslissing te nemen".

VERWERPELIJK
Nadat de oud-gezaghebber

nogtal van punten heeft aange-
haald, schrijft hij: "Uitdrukke-
lijk zij vermeld, dat het in deze
kanttekingen niet zo zeer gaat
om dezaak ten principale. Daar
kan men, ook bestuurlijk, van
mening over verschillen. Maar
dewijzewaarop debeslissing tot
standis gekomen is ten enenma-
le verwerpelijk. De onzekerheid
en deverwarring die tengevolge
van ditvonnisvan het Hofbij toe-
komstige rechtszoekenden zul-

len ontstaan, zijn niet te over-
zien. Daarom was in dit geval
cassatie bij de Hoge Raad in het
belang van de wet zeker op zijn
plaats".

Gorsira: "Tenslotte nog het
volgende.Kritiek oprechterlijke
uitspraken, mits constructief, is
gezond en bevordert een goede
rechtspleging. Men moet zich
hierbij welrealiseren dat de
Rechter bij marginale toetsing
in geschillen aangaande een be-
staandburgerlijk recht geen ge-
makkelijke taak heeft. De be-
oordeling van de grenzen van
zijn bevoegdheid is allesbehalve
eenvoudig. Indezezaak delenwij
dan ook de zienswijze van de
EersteRechter volledig, waarhij
op grond van artikel 6 van het
Europese Verdrag de beroepsre-
gelingen in de Landsverorde-
ningToelatingenUitzettingaan
de kaak stelt". (Noot red.: de
rechter bepaalde, dat Hagens
mochtblijven wonenenwerken).

Met dertigprocent

Autobelasting wordt per
1 januari verhoogd
WILLEMSTAD — De ver-

hoging van de autobelasting
en de kwijtschelding van
schuldenvan hetABC busbe-
drijf, zijn twee agendapunten
die zijn opgenomen voor de
vergadering van de ei-
landsraad die aanstaande
woensdag begint. Hoogte-
punt van deze vergadering is
de behandeling van de ei-
landsbegroting voor het ko-
mende jaar. De verwachting
is datdezeopenbare vergade-
ring, enige dagenkan duren.

De centrale commissie boog
zich eerder deze week al over de
verhogingvan autobelasting. De
belasting voor een nieuwe auto
die dit jaarnog 238 gulden be-
droeg, wordt met dertigprocent
verhoogd tot310guldenper jaar.
De belastingvoor auto's van ou-
der dan 5 jaar, wordt verhoogd
van 160gulden naar 208 gulden.
Ook de andere belasting voor
brommers en motoren, wordt
met dertigprocent verhoogd.

De verhoging is noodzakelijk,
zo legde Mayfa Coffie uit, om
tenminste een deelvan detekor-
ten van heteilands-wegenfonds
op tevangen. Jaarlijks lopen die
tekorten op tot ongeveer 10 mil-
joengulden, hetgeen aangepast
moet worden met gelden uit de
algemene middelen. Door de
slechte situatie van de over-

heids-financiën, zijn ook die al-
gemene middelen niet zo groot
meer, zodat er een oplossing ge-
vonden moestworden.

Uit het Eilands- wegenfonds
wordt de aanleg van wegen, ver-
keerslichten en straatver-lichting gefinancierd. Aspecten
waaralle weggebruikersbaatbij
hebben, aldus Coffie, die erken-de dat heteen behoorlijke verho-
gingwas maarstelde dater niets
anders opzit. De oppositie- partij
PNP zal waarschijnlijk tegen dit
voorstel stemmen. Tijdens de
vergadering van de centralecommissie sprak de PNP alhaar
afkeuring uitover deverhoging.

Ook dekwijtschelding van een
schuld van het ABC busbedrijf
van 6.8 miljoen gulden, wordtaanstaande woensdag behan-deld in de openbare ei-
landsraads- vergadering. Deoverheid geeft weliswaar geen
subsidie meer aan overheids
NV's maar omdat de overheid debevolking openbaar vervoer wilgaranderen, ishiereen uitzonde-
ring voor gemaakt. HetBC over-
woog daarbij dat ook in andere
landen verlies wordt geleden op
het openbaar vervoer. Een ver-
hoging van de prijs, wilde de
overheid niet doorvoeren. Inte-gendeel, men wil in de toekomst
de mogelijkheden bestuderen
van het invoeren van abonne-

menten of een andere manier
waaropmensen die dagelijks ge-
bruik maken van het openbaar
vervoer, goedkoper kunnen
rijden.

Behalve dat deschuld van het
busbedrijf wordt kwijtgeschol-
den, zal de DOW beschikking
krijgen over250.000 guldenvoor
de aanleg van bushaltes op de
nieuweroutes waar debussennu
op rijden. Hetbusbedrijf zal zich
in detoekomst welaan een aan-
tal regels moeten houden, om
een nieuweophoping van schul-
den te voorkomen. Zo zal iederkwartaal verslag gedaan moe-
ten worden aan de overheid.

Thriftsale en
boekenmarkt

WILLEMSTAD — Zaterdag
28 november organiseert
stichting"Ayudo Social Corsow"
weer een thriftsale annex boe-
kenmarkt tussen negen uur 's-
morgen en een uur 'd- middags.
Goederen voor deze thriftsale
kunnen worden ingebrachtin de
week van 23 tot en met 27 no-
vember 's- morgens tussen ne-
genen twaalfuuraan de StaRo-
saweg 16.

Het geld van uw verkochte
goederenkan op dinsdag 1 de-
cemberworden opgehaald.

RECHTER OP STOEL BESTUURDER
Oud-gezaghebber Gorsira :

”Wijze waarop beslissing tot stand is
gekomen, te enenmale verwerpelijk”

WILLEMSTAD — Oud-gezaghebber van Curacao
M.P. Gorsira heeft in het Nederlands Juristenblad een
uitgebreid artikel gewijdaan dekort gedingen, diezich
in 1985 en 1986 hebbenafgespeeld met als hoofdfiguren
gezaghebberRonald Casseres en de gynaecoloog Henk
[agens. Gorsira is voorzichtig in zijn conclusies, maar

tussen deregels door is zijn boodschap niet mis te ver-
staan: derechter is op de stoelgaan zitten van derege-
ring.

üe oud-gezaghebber tekent daarbij aan: "In ons de-
mocratisch stelsel kan de executieve door de volks-
vertegenwoordiging voor haar beslissingen ter ver-
antwoording worden geroepen, terwijl het bestuur al-
leen kan functioneren, zolang het door de door debevol-
king vrijelijk verkozen volks- vertegenwoordigers
wordt ondersteund. Ten aanzien van de rechterlijke
macht isditniet hetgeval, waardoormenvaakgeneigdis
derechter van machtsmisbruik te betichten".

"Met deze kanttekeningen
willen wij daarom een bijdrage
leveren om debalans tussen uit-
voerende en rechterlijke macht
zoveel mogelijk in evenwicht te
brengen.Dit is in hetbelangvan
ons allen", zobesluitGorsira zijn
bijdrage.

Gezaghebber Ronald Casse-
res: "Duidelijke woorden. Dat
niet alleen: het is ook van uiter-
mate groot belang wat Gorsira
heeftgesteld. Wantwat staat ons
allemaal te wachten als de
rechter gaat uitmaken hoe ons
land bestuurd dientteworden".

Waar gaat hetallemaal om? In
het kort een weergave van het
voorafgaande:

Hagenskwam alsgynaecoloog
in dienstverband van het Ei-
landgebied naar Curagao, voor
een contract-periode van drie
jaar. Het contract werd twee-
maal voor drie jaar verlengd.
Toen Hagens verzocht hier lan-
ger te mogen blijven wonen en
werken, werd dit door de gezag-
hebber geweigerd. Na een perio-
de van tien jaarwordt een niet-
hier-geborene immers van
rechtswege toegelaten en Casse-
res wilde dit niet, om zodoende
plaats vrij te houden voor een
Antilliaanse gynaecoloog. (Op
het moment, dat Casseres een
verblijfsvergunning weigerde,
was Hagens ruim negen, maar
nog geentien jaarhier. Toen het
eerste kort geding begon, had
Hagens net de tien-jaren-grens
overschreden; red.).

Ervolgde een kort gedingvoor
het gerecht in eerste aanleg,
aangespannen door Hagens. De

gezaghebberverloor: de gynae-
coloogen zijngezinmochtenhier
blijven wonen en Hagens mocht
nietsin deweg worden gelegdom
zijn beroep te kunnen uitoe-
fenen.

Cassereswashetnieteens met
deze uitspraak en gingin hoger
beroep. Maar het Hofvan Justi-
tie verklaarde de gezaghebber
niet ontvankelijk. Want, aldus
de uitspraak, de procureur-
generaalhad geen akte van vol-
machtovergelegd. Zon aktevan
volmacht hoeft de procureur-
generaal niet over te leggen
wanneer hij deNederlandse An-
tillen vertegenwoordigt, maar
wêl als hij optreedt namens de
gezaghebbervan een Eilandge-bied, aldus het Hof, dat oordeel-de, datde gezaghebberin zijn be-sluitom detoelatingvan Hagens
te weigeren niet namens de Ne-
derlandse Antillen was opgetre-
den. Was dit wel het geval, dan
was een volmacht van de procu-
reur-generaal niet nodig ge-
weest.

RONALD CASSERES
...verloren...

TEGENSTRIJDIG
Gorsira over de tegenstrijdig-

heid van derechtsspraak in deze
zaak: "Enerzijds worden -overi-
gens terecht- de beslissingen in
beroep van de Gouverneur als
hoogste bestuursorgaan van de
rechtspersoon de Nederlandse
Antillen, door deEersteRechter
gehekeld en anderszijds komt
het Hof tot de conclusie dat de
rechtspersoon de Nederlandse
Antillen in deze zaak geen pro-
ces-partij is".

Hij gaat verder over deze
kwestie: "Daarom was een be-
hoorlijke motivering van deze
aanvechtbare bewering het
minste watvan hetHofverwacht
mocht worden. Het behoeft nau-
welijks vermelding dat de
Rechter bij het bepalen van zijn
bevoegdheids-grens steeds grote
voorzichtigheid moetbetrachten
en zijn beslissing behoorlijk
moet motiverenom niethetver-
wijt tekrijgen op de stoelvan de
bestuurder te willen
plaatsnemen".

Kas Broeder Pius een
teken van positivisme

WILLEMSTAD — "Het is
fijn dat u hier allemaal aan-
wezigbent om in het interna-
tionale jaarvan de daklozen
dit huis hier te openen. De
laatste tijd leest u veel nega-
tiefs over onze samenleving,
maar deopening van dithuis
vandaag is een moment van
positivisme, immers hettoont
aan dat deze gemeenschap
wat over heeft voor de min-
derheids-groepenbinnenon-
ze samenleving", zei de Vice-
voorzitter van de Stichting
Thuislozenzorg tijdens de
opening van het doorgangs-
huisBroederPius.Ondergro-
tebelangstelling vond gister-
middag dit officiële gedeelte
plaats waarna allebezoekers
hethuiskonden bezichtigen.

Een trotseBroederPiusmocht
gisteren de deurvan Kas Broe-
derPiusopenen.Daarnastroom-
den de mensen binnen die
nieuwsgierigeen wandeling
maakten in het moderne ge-
bouw. Ondanks dater tijdens de
bouw met enkele kleine details
geenrekening isgehouden,zoals
een baby- badruimte en een ver-
gaderzaal voor de directie, de
maatschappelijk werkster en de
leidsters, mag de stichtingzeker
nietklagen over hetgeen deFKP
in zonkorte periode heeft weten

klaar te spelen
Herman George, directeur

van de FKP, liep gisteren dan
ook met een brede glimlach door
het gebouw. Tijdens zijn speech
moesthij lachenom hetverbaas-
de gezicht vanBroederPius toen
hijkort na deeerste bespreking
met de broeder, een schet-
sontwerp van het gebouw pre-
senteerde: "Ik dacht dat hij een
shock kreeg. Hij vond het on-
mogelijk dat zo iets kon gebeu-
ren op Curagao."

Maar het bleek mogelijk. Bin-
nenanderhalf jaarstondhethuis
klaar in deKaya Merida te Mui-
zenberg en begin volgende
maandkunnen deeerste meisjes
hun intrek nemen in Kas Broe-
der Pius. "Het is goed dater nu
een huis iswaar jongemeisjeste-
recht kunnen, waar zij begelei-
ding,opvangentrainingkrijgen
zodat zij na enige tijd weer vol
goede moed de samenleving in-
stappen", zeipremierDon Marti-
na, "We moeten dedirectieen het
personeel van dit huis dankbaar
zijn. Hetblijkt dater in onze ma-
terialistische maatschappij
waar mensen geen tijd hebben
om naar deproblemen van ande-
ren teluisteren,toch nogmensen
zijn diezich willeninzetten voor
het welzijn van anderen."

—het moment dat pater Frehe
het huiszegent...

Vuil zit dieper
Schoonmaken
Plastic Baai
wordt duurder

WILLEMSTAD — Omdat
het vuil in de zogenaamde
"Plastic Baai" aan de Noord-
kant van het eiland, veel die-
perlag danverwacht was,zal
het werk meer gaan kosten
daneen halfmiljoen welkbe-
drag in eerste instantievoor
het schoonmaken was uitge-
trokken. De werkzaamheden
zijn inmiddels stopgezeten er
moet een nieuw bestek ge-
maaktworden voor het twee-
de deel van de schoonmaak-
actie.

De eilandsraadsleden en de
gedeputeerde belast met Seli-
kor, Tolinchi Pietersz, brachten
gisteren een bezoek aan Plastic
Baai om de situatiezelf te bekij-
ken. Deze baai heeft haarnaam
te dankenaanhetvelevuildater
door de jaren heen is aange-
spoeld vanaf de vuilstortplaats
aan de Noordkant. Inmiddels
wordt het vuil daar niet langer
door Selikor gestort en om het
terrein geschikt te maken voor
eenrecreatie- gebied, besloot het
eilandgebied een half miljoen
gulden uit te trekken voor het
schoonmakenvan Plastic Baai.

Tijdens de werkzaamheden
bleekhetvuil door dejaren heen
veel dieperin de grondte zijn ge-
zakt, dan verwacht was. Daar-
door wordthet werknu duurder.
Hoeveel is nog niet bekend, zo
verklaarde voorzitster van de
centrale commissie van de ei-
landsraad, Mayra Coffie, desge-
vraagd tegenover deAmigoe.

Omdat het werk in feite afge-
rond is en de regen bovendien
een storende factor is, ligt de ar-
beidnu stil.Er wordt een nieuw
bestek gemaaktvoor de noodza-
kelijke fase 2 van het project.
Een grootprobleem is echter, al-
dus Mayra Coffie, dat er nog
steedsillegaalvuil gestort wordt
op deNoordkant. Daardoorblijft
er vuiligheid aanspoelen bij
Plastic Baai. Dat is een kwestie
die deoverheidterdege zalbekij-
ken, alhoewel een oplossing
waarschijnlijk niet eenvoudig te
vinden is.Bewaking langs de he-
le Noordkant van het eiland, is
immers onmogelijk.

MICHIEL GORSIRA
...kritiek...

Eindejaars lunch
van VBC
WILLEMSTAD — Tijdens de
tradionele Eindejaars Lunch
van deVerenigingBedrijfsleven
Curasao die 15 december in de
Antillian Ballroom van het Cu-
ragao Caribbean Hotel zal
plaatsvinden, zullen Micheal
Stein en Scott Berman van La-
venthol & Howarth een toe-
spraakhouden. De heerMichael
Stein, partner van Laventhol &
Howarth (Howarth & Howarth
International) zal tijdens de
lunch spreken over "Lodging
andtourismindustry in theyear
2000". De heer Scott Berman,
manager bij Laventhol & Ho-
warth zal een toespraak houden
over "Tourism in the Caribbean
andCuracao's position".

Uvanuytrecht
Packers, Movers, Storage & Consolidators
Kaminda Buena Vista 12, Tel. 84566

PA TURBO
TRANSPORTENAN LOKAL
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Derde Lucor zaak geopend
ORANJESTAD — In het

voormalige Rolex-gebouw
vanKan aan deNassaustraat
hebbenLudwina en Cornelio
Vis gistermiddag hun derde
Lucor- zaak geopend.

In elf jaartijd met juweliersza-
ken in de Hendrikstraaten Nas-
saustraat — waar zeventien
mensen werkzaam zijn — ging
gistermiddag een tweede zaak
aan deNassaustraatopen, waar-
door het personeels- bestand op
25 personen werd gebracht. In
het nieuwe gebouw, waar met
aankoop en inrichting een be-
dragvan één miljoenflorin is ge-
moeid, getuigteigenaarVis met
trots — hij begon zelf in 1976
voor Spritzer te werken voordat
hij zijn eigenzakenopende—dat

dankzij vertrouwen van de ge-
meenschap, maar ook kwaliteit
en kennis vanzakenLucor zover
hebben gebracht.

De directievan Kan sprak bij
de overdracht van het gebouw
aan Lucor haar voldoening uit
over het feit, dat deze zaak in
handen van een landskind is ge-
komen. Lucor beschikt over een
eigen unieke werkplaats waar
zes experts op het gebied van ju-
welen en diamanten werken.
"Wij hebben nietalleenvertrou-
wen inAruba, maar wijvertrou-
wen ook, dat onze eigen mensen
ditvoorbeeld zullenvolgen. Ver-
trouwen in ons zelf, vertrouwen
in Aruba hebben we in deze da-
gen hardnodig", aldus het
echtpaar Vis.

ORANJESTAD- Met de
tweede Lucor juwelierszaakaan
de Nassaustraat — de derde is
aan de Hendrikstraat gevestigd— kreeg Aruba er gisteren weer
een kwaliteits-zaak bij.Nadeof-
fïciële opening(ziefoto) mochthet
echtpaar Cornelio Vos vele gelu-
kwensen in ontvangst nemen.

Kost iedere maand3florin
Oud- havenarbeiders boos
over uitbetaling per bank

ORANJESTAD —Oud-
havenwerknemers hebben
ten huize van de oud-UPA-
voorzitter, Juan C. Boek-
houdt, een vergadering ge-
houden om gezamenlijkactie
te ondernemen vooral om in-
lichtingentekrijgen over een
aantalzakenwaaroverbij de-
ze ex-werknemers van de ha-
ven geen duidelijkheid be-
staat.

Het betreft hier voornamelijk
werknemers die met pensioen
zijngestuurd, ouderdoms- pensi-
oen krijgen of van hun rechten
uitgesloten werden. Voor velen
was heteenprettigweerzienmet
oude collega's en eensgezind
werd besloten de verschillende
problemen aan te pakken. Na-
mens deASTEC zalBarrios juri-
disch advies inwinnen over die
personen, die volgens de groep
het slachtoffer van het recente
personeels- beleid werden.

Verder zal een officiële vorde-
ring bij het huidige UPA- be-
stuur ingediend worden betref-
fende begrafeniskosten. Aan de
UPA- vertegenwoordiger in het
Pensioenfondszal gevraagdwor-

denverslag uittebrengenvan de
ontwikkelingen. De ASTEC zal
de oud-werknemers uitleg moe-
ten geven over de wijze waarop
personeel ontslagen wordt.

Van het UPA- bestuur wil de
groep weten hoe het met het
clubgebouw en financiën staat,
terwijl van de ASTEC inlichtin-
gen worden gevraagd over me-
dischekosten voor personeel dat
met uitgesteld pensioen is ge-
gaan. Aan Beydeweller, die de
administratievoor deASTEC op
decomputerverwerkt, zullen in-
lichtingen worden gevraagd
over de inhoudingen enafdracht
van belasting, omdater gepensi-
oneerden zijn die nu belasting-
aanslagen krijgen van astrono-
mische hoogten, die van hun
pensioen niet betaald kunnen
worden.

Tenslotte zal de hulp worden
ingeroepenvan F.R. Silva om de
commissie als adviseur bij te
staan, omdat hij de persoon is,
die het cao voor de UPA sa-
menstelde en ook bij het Pensi-
oenfonds heeft gewerkt en het
personeel bijstond in belas-
tingzaken.

Geen recht op bruidschat

Inhalige Indiër
terecht gewezen

NEW DELHI — Het hoog-
gerechts- hofvan India heeft
volgens de Indische kranten
van donderdag de uitspraak
gedaan dat de eis van een
bruidegom dat zijnbruid een
bruidsschat meebrengt,
grond is voor echtscheiding.

Het hofkwam tot zijn uit-
spraak in een zaak van een
academisch gevormde vrouw
die haar vijfjaar oude huwe-
lijk wildelaten ontbinden om-
dat haar man, een arts, bij
haar bleef aandringen op een
bruidsschat. Het hoogge-
rechts- hofwees deopvatting
van de hoogste rechtbank in
de staat Andhra Pradesh af,
dat de echtscheidings- aan-
vraag niet ontvankelijk was,
omdat: "de gedaagde is een
arts. Als hij zijn gefortuneer-
devrouw vraagt om enig geld
tesparen is datnietonjuistof
ongewoon".

Het betalen van een
bruidsschat werd in 1961 in
India afgeschaft, maar de ze-
de is gebleven en is algemeen
onder de Hindoe-
meerderheid. Echtgenoten en
schoonfamilie verarmen niet

zelden ac iamilie van de
echtgenote omdatzij geschen-
ken eisen—meestal geld, au-
to's en electrische apparaten— en, wanneer zij ze nietkrij-
gen, haar maltraiteren.

Uit officiële cijfers blijkt
dat in de laatste vijfjaar in
New Delhi alleen al 2.000
"bruidsschat- moorden" heb-
benplaatsgevonden, meestal
onderhet momvanzelfdoding
of een ongeluk in huis. Een
zaak wordt zelden opgelost.
De conservatievekrant Hin-
dustan Times, die commen-
taar op de uitspraak van het
hooggerechts-hofgaf, schreef
dat de bruidsschat "een af-
front (is)'dat de samenleving
die hem tolereert, omlaag-
haalt".

Maar de uitspraak bete-
kent voor devrouw hoogstens
een morele overwinning, al-
dus de krant. "Afgezien van
het sociale stigma dat
echtscheiding aankleeft, is
het vooruitzicht op terugkeer
naar het ouderlijk huis iets
dat maar weinige
bruidsschat- slachtoffers lijd-
zaam onder ogen kunnen
zien".

Forum van
jeugdgroep
Fuente di Biba

ORANJESTAD - De
jeugdgroep «Fuente di Biba» or-
ganiseert mogenochtend een fo-
rum in «family day»-stijl. De on-
derwerpen, dieterdiscussiewor-
den gebracht, zijn: communica-
tie tussen ouders en kind(eren),
en bezorgdheden van de heden-
daagse jeugd. Het forum is van
negen uur 's morgens tot twee
uur 's middags in de Nationale
bibliotheek.
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= OH I HELICON COMPUTER SERVICES N.V.
SJH_-5_58--L ERASMUSSTRAAT No. 4. ORANJESTAD,ARUBA - TEL: 33132

OASE '87
Helicon Computer Services N.V. takespleasure in inviting you to participate in an

OFFICE AUTOMATION SEMINAR and EXHIBIT
The seminar will be held at the Aruba Americana Hotel on thefollowing dates and
times:
December 3,1987 09:00 -15:30
Topics: Speakers:
Local Area Network Mr. Bruce Quigley
Data Communications Mr. Andre Jesserun and Mr. Steve Walton

December 4,1987 10:00-15:30
Topics: Speakers:
Expression of Office
Automation Drs. Harold Arends
Input/Output Devices Mrs. Gretchen Bazz
Desktop Publishing Mr. Bob Aronson

The exhibit will be held at the same place as follows:
December 4,1987 17:30 - 21 :00
December 5,1987 13:30 - 20:00

Therepresentatives of the major distributors are:
WYSE, TULIP, AST, ALTOS, SPARK, CORDATA, ALLOY, BROTHER,
WORDPERFECT, REVELATION, l-O CORPORATION AND MICROSOFT.

Kindly indicateyour interestin participating in OASE '87 bycalling HeliconCompu-
ter Services N.V.
Not later than November 27,1987.

Tel. : 33132
Fax : 33172
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in debock en souvenirwinkels.
I Voor meer informatie:tel. 33623. J
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WEELDE

PERSOONLIJK

was echter nog nietbezig omdat
de arts die deze zou verzorgen
ziek was. Op een gegeven mo-
mentkwam de toenmalige moe-
der-overstenaarmijtoeomme te
vragenofikbezwaarhadom hier
naartoe te gaan. Ze vertelde me
datze een briefuit Curacao had
gekregen waarin het nijpend te-
kort aan geschoold personeel
duidelijk werd gemaakt en men
hulp vroeg. Ik antwoordde dat
als zij het beter vond dat ik de
psychiatrische opleiding niet
deed en me geschikt vond om
naar de tropen te gaan ik bereid
wasom tevertrekken. Enigetijd
laterzat ik in hetvliegtuig.

to» kwam 's avonds aan en
tenV^ uit het vliegtuig BtaP"
tgp'krooP dehittealshetwarezo

Je op jk me op dat
ziiiTint **" hoe net ovei"dag zou
jnals erechtehitte was. Achte-J^is het gelukkig allemaal erg

w«egevairen. Waar ik de eerste
heb n Wel behoorlijk last van
gjjeiigenaa is de reuk van de
*ek CC*lt ik ben daareen Paar
Weg J>.oed misselijk van ge-
liet > waren danmisschien
Ui 'Zon leuke eerste indrukken
van H Staat de 8-*>ntaniteit
Plee mensen die jemoest ver-
'ede tegenover- Je werd door
Pen reen ' Waar niogelyk gehol-
het pmet name in het leren van
je8 aPiamentu. Jekreeg boek-
-Boe/n-mensenen Jeietsniet
je^T^lBtuit <« spreken dankonJ6eraltijd terecht".

VERPLEEGSTER

U heeft ook het jaar1969 meege-
maakt. Heeft dit voor u nog een
bijzondere betekenis gehad?

Het is inderdaad zo geweest
dat in die tijd veel zusters zijn
vertrokken.Van deenekant om-
datze hun tijd gehad hadden, ze
waren al oud, maarvan de ande-
re kant waren er ook zusters die
van zichzelfwisten datze ditpsy-
chisch niet konden verdragen.
Ze verwachten hier dantoestan-
den die in andere landen waren
voorgekomen. Persoonlijk moet
ik zeggen dat ik er weinig van
hebmeegekregen. Jehoorde wel
van een broeder dathij uit deau-
to was getrokkenen mishandeld
was maarhet bleefbij horenvan.
Wij deden ondertussen ons werk
en ik moet zeggen dat wij nooit
lastig gevallen zijn of zo. Achte-
rafhoordejedanpas welkezaken
er gebeurd waren. Het is alle-maal heel hevig geweest maar
hetheeft maarkort geduurd.Wij
kregen natuurlijkwelde gewon-
den te verzorgen. Toch heb ik zo
het gevoeldat het ziekenhuis er
een beetje buiten stond en wij
kwamen natuurlijknietzo vaak
buiten hetziekenhuis.

Heeft ureligieus zijn een speciale
betekenis in uw werkgehad?

Ja, jemerkte toch datmensengemakkelijker hun ervaringen
vertelden. Hetkwam vakervoor
dat mensen iets wilden vertellen
en dat alleen maar aan een zus-
ter wilde doen. De andere ver-
pleegsters werden ookzuster ge-
noemd maar het moest danzon
speciale zuster uit het klooster
zijn. Ze werden danookvaakerg
persoonlijk. We namenookaltijd
detijd om met de mensen te pra-
ten. Toentertijd was er geen pas-
torale dienst, dat ging allemaal
tijdens hetwerk. Hoe druk jeookbezig was er werd voor een ge-
sprek altijd tijd gemaakt, wij
vonden dattot eenwezenlijk on-
derdeelvan onze taakbehoren.

Als je het op de keper be-
schouwt danwaren deeerstere-
ligieuzen nog veel meer dan wij
op het menselijke aspect, als ik

Als je door een hedendaagse
bril zou kijken waren deze na-
tuurlijk erbarmelijk slecht, al-
leenwij ervaarden ze nietals zo-
danig. Je was eigenlijk dag in
dag uit bezig met de patiënten.
Een maal in de drie maanden
had jeeen vrije dag en mocht je
naar het buitenhuisje van de
congregatie. Met andere woor-
den: we werkten gewoon, daar
waren we toch voor gekomen?
Naderhand kregen we van de
bond eerst één en daarna twee
vrije dagen per week. Dat was
voor veel zusters een ongekende
weelde. Velenvan ons wisten in
eerste instantie niet wat ze met
al die vrije tijd aan moesten. Ze
zaten zich gewoon maar wat te
vervelen. Pensionering ofzowas
er ook niet. Jebleef werken tot-
dat het echt niet meer ging. Zo
waren er zusters van zeventig
jaaren ouder die dagelijks hiel-
pen op dediverseafdelingen. We
wisten niet beter. Persoonlijk
heb ik het ook nooit als een last
ervaren, die lange werktijden.
Maar ja,detijden veranderen.

Hoe waren dearbeidsomstandig-
heden in dietijd?

»p. Nt « hier terechtgekomen?
dat?ugenlyk wist ik al heel snel,** verpleegster wildeworden°ok dat ik het klooster in
ken n

gaan
' )ustoenik gingzoe"

congregatie, heb ik
veiJTJe waar jevoor
ttouw gBterkan leren- Het was
°»ft al 8-ln die tiJd erg moeilijk
din.fi8 niet-religieus een oplei-
Je

g** volgen in deverpleging.
voorri St nameliJk veel betalen
-ezin °Pleiding en in de meeste
voorn Was daar hetgeld niet
r e j: \ üaamaast werden niet-
KPf e °°k vaak geweigerd.
Qat ik in hetklooster was ge-
verni nik dan °°k aan m-nHeni t

gsters- opleiding begon-
HJr de kon al direktkenbaarW° °{* eventueelnaar Cv-
W_\Wli de gaan. Het was trou-
dei. J,debedoeling datik me ver-
ck.,OuSaan verdiepen in depsy-

p^nsche verpleegkunde.
iwJw.erkte al een tijdje in zon
o_l<fi*ng waarJe dan meteen je"'eidmg kreeg. De opleiding

ZUSTER VICTORICA

hebben al vroeg veel persoonlij-
ke vrijheid. Ze willenzelfbeslis-
singen nemen. Maar toch denk
ik dat het kloosterleven niet uit
zal sterven. Er zullen op een of
andere manier altijd kloosters

ZUSTER MARGRIET

blijven bestaan. Wat misschien
nogbelangrijker isis dater altijd
mensen zullen zijn, kloosterling
of niet, die zich 100% willenin-
zetten voor hunmedemens.

-doorBon Skomorowski-; "MISSCHIEN MOET IK beginnen met een misverstand uit

' j*wereld te helpen. Op 3 decembergaan wijnog niet wegvan. Alsallesdoorgaatzoalshetgeplandisgaande laatste
p»Bters Franciscanessen begin januari terug naar Neder-
-s**»dM. Aan het woord is zuster Francoise, een van de laatste

vanhetziekenhuis' zoals zein devolksmond genoemd;gordenen contactpersoon methetmoederhuis inBreda. Zus-: *rFrancoise isin 1948alsgediplomeerdverpleegster naarCu-
-1 a?a° gekomen omhaarmedezusters te assisteren.

ZUSTER FRANCOISE

dat zo mag noemen, gericht. De-
ze vrouwen hadden geen ver-
pleegkundige opleiding gekre-
genenkwamen hieralleenmaar
om in liefde en naar beste kun-
nen mensen te verzorgen. Hoe-
wel wijweleenopleidinghadden
genoten, stond voor ons toch de
hulp aan de mens op de eerste
plaats.

Een andere verandering die
heeft plaatsgevonden is dat er
steeds meer landskinderen op

►verantwoordelijke, noem het
top-functies terecht zijn geko-
men. Dit was van het begin af
aan het streven van ons. Het
heeft echter veel moeite gekost
voor het zover was. Men wilde
wel meehelpen en meedenken
maar de eindverantwoording
daardurfdemen nietzo snelaan,
terwijl het toch ging om mensen
die de capaciteiten bezaten. Ge-
lukkig is het nu dan zover en
daarmeeis daneigenlijk ook on-
ze tijd gekomen om ons terug te
trekken.

De mentaliteit van de mensen
is anders geworden. Vooral bij
jongemensen heb ik vaak de in-
druk dat ze je niet meer zien
staan. Dat spontane, dat vrien-
delijke van vroeger is er vaak af.
Was het vroeger een vanzelf-
sprekend- heid datjeerbijhoorde
nu krijg ik steeds meer het ge-
voel dat je erbuiten staat. Nee,
datdoetmetochwelverdriet.Al-
lesis ookveel technischer gewor-
den.Detechniek isver inhetzie-
kenhuis doorgedrongen. Nu zijn
ze met allerlei technische
hulpmiddelen bezig terwijl wij
vroeger veel meer met de mens
bezig waren. Dat isnatuurlijk de
vooruitgang maar ik geloof dat
ik, als ik het in dezetijdnog eens
moest doen, geen verpleegster
zou worden. Nee, daarvoor zijn
voor mij de mensen tezeer een
nummer geworden.

Welkeveranderingenzijn erzoal
de laatste veertig jaargekomen,
die een indruk op u hebben ge-
maakt?

Hetreligieus zijnis natuurlijk

Door ons geloof waren wij in
staat omons volledigin te zetten
voor dezieke mensen. Het gafje
de moeden dekracht om door te
gaan en jezelfaan de kant tezet-
ten. De mensen hebben het vol-
gens mij ook altijd op deze wijze
ervaren. De nonnen waren er
voor de mensen, ze hadden niets
anders en wilden ook niets an-
ders.

niet altijd een gemakkelijke
taak. Jeonderwerpt jevolkomen
aan dewil van iemandanders. In
ons geval was het dan moeder-
overste. Toch zagen wij het niet
zo. Wij wilden ons inzetten voor
een ideaal en het klooster was
een belangrijke weg die jekon
volgen, als jedan bezig was met
jewerk danwas jeeigenlijk bezig
om jeideaal gestalte tegeven.Je
levertnatuurlijk veel van jeper-
soonlijke vrijheid in, maar je
krijgt er ook erg veel voor terug.
Mijn mooiste momenten waren
diemomenten datikheb ervaren
dat ik mensenkon helpen, dat ik
mensen gelukkig kon maken,
misschien al door alleen maar
naar hen te luisteren.

Het is jammerdater zo weinig
jongeren het klooster in willen
gaan. Voor de jongerenvan van-
daagliggen de zaken natuurlijk
anders dan in onze tijd. Ze kun-
nen studeren wat ze willen en

ZusterFrançoise stapt in januariop het vliegtuig

”Ikzou in deze tijd geen
veroleegster meerwerden”

4*HGO£NAPA
ZUSTER SERVATIA

ZATERDAG 21 NOVEMBER 1987
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persoon diehet allemaalbedacht
had.

dankte haar patrones voor deze
wonderbaarlijke redding. Dit
verhaal maakt duidelijk dat de
zusters het niet altijd even ge-
makkelijk hadden.

-doorBon Skomorowski-
DE HULDIGING DIE op 3 decemberzal plaatsvinden van de
zusters Franciscanessen vormt de afsluiting van een stuk ge-
schiedenis van ons eiland. Het is moeiljkom de invloed in het
ziekenhuis-gebeuren opCuracao inte schatten maarhet isbo-
ven enige twijfel verheven dathun invloed zeer groot is ge-
weest. Als zij er niet geweest waren zou hetziekenhuis nooit
gewordenzijn wathetnu isenhoogst- waarschijnlijklagenwe
mijlenverop dehuidige toestandachter.Een stukje geschiede-
nis kan ons misschien enige helderheidverschaffen omtrent
het belangvan de zusters.

Het mag duidelijk zijn dat
langzaam maar zeker het hospi-
taal steeds groter werd. De me-
dische wetenschap heeft een ho-
ge vlucht genomen en het is op
zn minst verwonderlijk datveel,
voor die tijd moderne appara-
tuur door het ziekenhuis aange-
schaft kon worden. Dit maakte
van het Elisabeth Hospitaal een
van de modernste, misschien
zelfs het modernste ziekenhuis
van de omgeving. Waren de
eerste zusters alleen maar lief-
devoltoegewijd aan huntaak en
bestond behoefte aan gediplo-
meerd personeel.

In 1863 verliet kapelaan van
Roermund Curacao. De taak als
presidentvan deRK- begrafenis-
sociëteit "De Christelijke Wel-
dadigheid" dieenige jarendaar-
voor was opgericht werd overge-
nomen door mgr. Kieckens, toen
nog kapelaan. Mgr. Kieckens
was van mening dat de Christe-
lijke naasteliefde zich toch iets
verder moest uitstrekken dan
het verzorgen van een doodskist
en een grafkuil. Hij was de me-

nomen was Willem Sintjago
Hoeverts. De eerste maand wer-
den er vier mensen verpleegd. Al
heel snel bleek het huis teklein
te zijn en moesten er uitbreidin-
gen komen. Op 30 juli 1857 werd
deeerste steen door detoenmali-
ge Gouverneur van Lansberge
gelegd op de plaats waar nu het
ziekenhuisstaat. Maar deeerste
uitbreidingen bleken snel onvol-
doendete zijn. In 1882werd door
mgr. Kieckens een woonhuis

Na de doodvan mgr.Kieckens
werdpastoor Blommerde depre-
sident en de rector van het
gasthuis. In deze tijd groeide het
aantal zieken dat in het zieken-
huis moest worden opgenomen
erg snel. Men denkt dat de oor-
zaak hiervan te vinden is in het
feit dat pastoor Blommerde bij
veel mensen devooroordelen ten
opzichte van het gasthuis wist
weg te halen. Echter er moest
uitbreiding plaatsvinden. In de
notulen van de bestuurs- ver-
gaderingvan 7 februari 1895 le-
zen we dan ook: De voorzitter
deelt mede, dat het aantal ver-
pleegden steeds aanmerkelijk
toeneemt en er zelfs geen ruimte
meer beschikbaar is, om ze be-
hoorlijk te verplegen.De noodza-

LEKENPERSONEEL
Zokwamen ook de eerste gedi-

plomeerde zusters naar Cura-
sao. Een andere ontwikkeling
dietotheden doorloopt is dievan
het lekenpersoneel. Waren het
eerst deniet- verplegejn.de taken
die door de leken werden uitge-
voerd, langzaam heeft ook de
leek zijn plaats in alle geledin-
genvan het ziekenhuiswezen ge-
kregen. De artsen diehun mede-
werking verleenden aan het
gasthuis waren al van oudsher
leken.

met een grotekoraal gekochtom
de nodigeruimte ter verpleging
te hebben.

kelijkheid wordt ingezien om de
gebouwente vergrooten, teneinde
de steedsaanwassendeverpleeg-
den behoorlijk te kunnen ver-
zorgen.

Het Elisabeth Ziekenhuis zo-
als we dat nu kennen heeft een
lange geschiedenis achter de
rug. Van hulpvaardige zusters
tot computerscans. Van vier pa-
tiënten ineen maand tot gespeci-
aliseerdpersoneel. Kortom van-
af de tijd dat de eerste zusters
hier voet aan wal hebben gezet,
heeft het geesteskind van mgr.
Kieckens een ware meta-
morphose ondergaan.

(Literatuur: Uitgave over het
hospitaal i.v.m. het 75 jarigbe-
staan; Stenen getuigen uitgave
ten behoeve van het 100 jarigbe-
staan; C.J.H. Engels, Het Sint
Elisabeth Hospitaal te Curagao;
Encyclopedie van de Neder-
landseAntillen).

GELE KOORTS
Dit alles maakte het nood-

zakelijk datervanuit Nederland
steeds meer zusters moesten ko-
men. Tothet 75 jarigbestaanvan
het ziekenhuis is er een immens

AALMOES
Mgr. Kieckens was een grote

baardige man uiteen vermogen-
de familie. Hoeveel geld hij uit
eigen vermogen aan het hospi-
taal heeft geschonkenisniet pre-
ciesbekend, welweten we dathij
in de laatste jarenvanzijn leven

ning toegedaan dat men een
gasthuis voor zieke mensen
moest oprichten. Dit gasthuis
was bedoeldvoor mensen die het
zich niet konden permiteren om
zelfthuis verpleegd te worden.

Om de nodige financiële mid-
delen hiervoor te krijgen waren
er plannen. Kieckenswilde eerst
een systeemwaarmensen maan-
delijkseen bijdrage zouden leve-
ren voor het gasthuis. Dit plan
mislukte, het vond geen
weerklank buiten het bestuur
van de begrafenis- sociëteit. Er
kwamen echter nieuweplannen
voor de oprichting van een
'gasthuisvan arme lieden':Een
grote collecte in april 1855
bracht een bedrag van meer dan
4000,- gulden in de kas. Met dit
geld gingmen aan de slag.

ZUSTERS
Mgr. Niewindt had via de

bisschop van Breda een verzoek
gericht aan de moeder-overste
van de gasthuis- zusters om eni-

archieffoto's uithetgedenkboek van 100jaarSintElisabeth Gasthuis

Rectificatie
IN HETLAATSTE gedeel-

te van derecensie betreffende
Cornelis Goslinga: Martinus
Joannes Niewindt in vie-
rentwintig sonnetten van
Wim Rutgers in de Napa 14
november, isabusievelijk een
gedicht weggelaten. Omdat
dekritiek van recensent Rut-
gers aan de hand van dat ge-
dichtwerdgegeven,willenwe
dathierbij alsnog afdrukken-

Dat was Martinus Nie-
windts sober leven,
Die zwarte slaven bracht
tot God de Heer,
Die heel dat soberleven tot
Gods eer
Aan wat verworpen was»
heeft willen geven.

En hoewel eerbewijzen
niet uitbleven,
Hij werd benoemd tot rid'
der en zelfs meer:
De paus koos hem tot ere-
kamerheer
Bisschop werd hij op pau-
selijkebreve.

Was het alleen de taak
door hem verricht,
Die hijbezag alseen'ge, dU
re plicht
Om te gaan redden, wa*
reeds leek verloren.

Nederig voor Gods heilté
aangezicht
En vol besef van zonde efl
gericht,
Wist hij zichzelve daartoe
uitverkoren.

lange lijst van zusters die hier
zijn komen werken. De meeste
van deze zusters hebben het ei-
land nooit meerverlaten en zijn
hier gestorven. De totaal andere
omstandigheden die er op ons
tropisch eilandheersten, ziekten
zoalsde gelekoorts was er deoor-
zaak van dateen aantal zusters
vlak nadat ze hier waren aange-
komen stierven of voor langere
tijd uit deroulatie waren. Naast
het gasthuis kregen dezusters
ook de leiding en verzorgingvan
het huis voor melaatsen en het
krankzinnig- gesticht.

ongeveer 50.000 gulden aan het
ziekenhuis heeft geschonken.
Op zijn sterfbed heeft hij het
laatste wat hij bezat aan het hos-
pitaal gegeven. Lachend schijnt
hij gezegd te hebben: "Nu be-
dank ik God, want ik heb niets
meerenbeschouw nu alleswat ik
krijg als een aalmoes". Het be-
lang van mgr. Kieckens voor de
ontwikkeling van het hospitaal
mag dan ook niet onderschat
worden. Hij was de animator, de

ge zusters naar Curacao te stu-
ren om hier te assisteren bij het
opzetten van een gasthuis. Aan
dit verzoek werd onmiddellijk
voldaan. Op 22 oktober 1855
kwamen de zusters Ursula, Jo-
hanna enDorothea aan. Op 1 de-
cemberbetrokken de zusters het
aangekochte en heringerichte
pand aan de Uzerstraat waar ze
een tweetal dagen later (3 dec.)
hun activiteiten begonnen.

De eerste zieke die werd opge-

St. Elisabeth Op 23 september 1877 vond er
een grote orkaanramp plaats op
Curacao. Een viertal zusters wa-
ren op datmoment belast met de
verpleging van de melaatsen en
krankzinnigen, die gehuisvest
waren op het rif. De zusters wil-
den van hun eigenverblijfover-
steken naar het huis van de me-
laatsen omdatditeen groterebe-
scherming bood tegen het hoog-
opspattende water.

na zijn dood werd ze verdre-
ven uit haar slot. Ze bracht
haar leven dan ook verder
door in bittere armoede. Ze is
patrones van de Derde Orde,
een beweging waarbij men-
sen aangesloten zijn die hun
leven en huwelijk in de geest
van Franciscusv. Assissi wil-
len beleven, (leken dus).

Met name het feit dat de
zusters diehiernaar Curacao
kwamen Franciscanessen
waren ennatuurlijkhetgege-
ven datElisabeth zich voor de
ziekenverzorging heeft inge-
zet heeft ertoe bijgedragen
dat de Heilige Elisabeth de
patrones van het ziekenhuis
werd. Haar feest wordt op 19
november gevierd.

VELEN ZULLEN HETzich wellicht afgevraagd heb-benwaar denaam van onszie-kenhuis vandaankomt. Op 19november 1897 werd doorMgr. Van Baars het zieken-huis onder bescherming ge-
plaatst van de Heilige Elisa-beth. Elisabeth van Honga-rije (ook genoemd: van Thü-nngen) werd geboren in 1207en stierfin 1231. Ze had eenbuitengewoon gelukkig
huwelijk met landgraaf Lud-
wig van Thüringen. Haarman is tijdens een van dekruistochten gestorven,waarna zij zich wijdde aan deziekenverzorging.Was ze voor de dood vanhaar man kapitaalkrachtig,

WONDERBAARLIJK
Ditbleek echter onmogelijk te

zijn, daarom gingen de zusters
naar dekapel om te bidden. Een
grote golf verzwolg het kapelle-
tje en drie zusters hebben het
met hun leven moeten bekopen.
De vierde, zuster Tecla, heeft
zich opwonderbaarlijke wijzesa-
men met een krankzinnige oude
vrouw weten te redden. De dag
van de storm werd hetfeest van
de H. Tecla gevierd en de zuster

ALGEMEENM9A
ZATERDAG 21 NOVEMBER 1987

De afsluiting van een stuk geschiedenis:

Zusters Franciscanessen laten
stempel achter in ziekenhuis
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Biotechnologie:
een ramp voor de
Derde Wereld?

K4P4
ZATERDAG 21 NOVEMBER 1987______ --- INTERNATIONAAL

...hetboerenlevenindeDerdeWe-
reld heeft een eigenwaarheid... ...Ciba Geicy: producent van ge-

netischgemanipuleerdestoffen...
omstandigheden plegen te ver-
bouwen. Daar heeft een kleine
arme boer in het zuiden weinig
aan".

PROBLEEM
Het probleem is volgens Hob-

belink, dater in deDerde Wereld
nog nauwelijks sprake is van
landbouwkundig onderzoek dat
gericht isop de eigen omstandig-
hedenen actiefsamenwerkt met
de inheemse boeren.

ONLANGSWERD INRome de 24e conferentievan deFAO, de voedsel- en landbou-
worganisatie van deVerenigde Naties gehouden. Eén van de onderwerpen, die ter
Bprake kwam, is de invloed van de biotechnologie op de voedselvoorziening in de
gereld.De laatste jarenzijn er duizendenen duizenden artikelen geschreven over
«ebiotechnologische revolutie in de landbouw, meestal met een juichendeonder-toon. Metbiotechnologie hebben we het instrumentgevonden om dehonger defini-
tief de wereld uit te helpen, stellen de optimisten. Henk Hobbelink waarschuwtechter voor het tegendeel: "De huidige richting en toepassing van hetbiotechnolo-
gisch onderzoek zal leiden tot nogmeer verpaupering onder de massa's landarbei-ders en kleine boeren in de Derde Wereld. De research wordt gecontroleerd door
pote multinationaleondernemingen envindt slechtsinhetbelangvan denoordelij-ke landen plaats". Hobbelink, een 31-jarigeNederlandse landbouwkundige, heeft*ehna zyn studietijd inWageningen verdiept in deinternationale ontwikkelingenjj*dezaadsectoren debiotechnologie. Momenteelwerkthybij het ICDA, deInterna-"Onale Coalitie voor Ontwikkelingsactie. ICDA is een organisatie waar Derde We-feld-groepen uitbijna alle OECD-landen bij aangesloten zijn enHobbelink coördi-neert vanuit Barcelona de internationale campagne over zaden enbiotechnologiev&n deze organisatie. Onlangs verscheen bij het ICDA een boekje van zijn hand:
*New hope or false promise? Biotechnology and Third World agriculture».

gewassen alsrijst, tarwe en maïs
is ingeslagen. "In de Derde We-
reld bestaat er eentekort aan die
producten, diebasisvormenvoor
hun voeding en waar miljoen
kleine boeren van moeten leven.
Een verbetering van deteeltvan
deze gewassen in het zuiden is
daaromheel ergbelangrijk.

soortgelijke producten, die veel
beterverzoeten dan suiker en
langzaam maar zeker de suiker
uit demarkt zullen drukken.

De consequentiesvoor demeer
danvijftig miljoen arbeiders uit
de Derde Wereld die werken op
de suikerriet- plantages kunnen
rampzalig zijn.

"De kleine boer in de Derde
Wereld is veel meer gericht op
oogstzekerheid dan opbrengst-
verhoging. In de loop van vele
honderden jaren heeft hij een
enorme hoeveelheid planten- va-
riëteiten ontwikkeld, om zich in
te dekken en tegen vaak wisse-
lende, extreme situaties. Hij
plant tarwediegoedtegendekou
opgewassen is, voegt tarwe toe
die zware regenval verdraagt,
enzovoorts. Zoverzekert hijzich
van een oogst, ook al is de
opbrengst van zijn variëteiten
niet verbluffend hoog. Geld voor
dureinvesteringen heefthij niet.
Van die situatie moetje uit-
gaan".

REVOLUTIE
Om zijn argumenten kracht

bij te zetten wijst Hobbelink op
de gevolgen van de GroeneRevo-
lutie. De Groene Revolutie was
een poging om via het massale
gebruik van zaden met een hoge
opbrengst devoedselproductie in
de Derde Wereld te verhogen.
Die opzet slaagde gedeeltelijk:

Dat zal leiden tot prijsdalin-
genopdewereldmarkt,watweer
negatieve consequenties heeft
voor dekleine boeren in deDerde
Wereld. Die kunnen niet tegen
deze concurrentieop en verlie-
zen hun inkomstenbron.

"Het zou absurdzijnom debio-
technologische revolutie zelf
verantwoordelijk te stellenvoor
deproblemen. Hetgaat om depo-
litieke en economische context,
diebepaalt in welkerichting het
onderzoek plaatsvindt. Een
voorbeeld: multinationale on-
dernemingen concentreren zich
meer op het onderzoek naar
planten- variëteiten die onge-
voelig zijn voor pesticiden, dan
opresearch naarvariëteiten, die
deplagen zélf doorstaan. Ze ver-
kopen immers pesticiden. De
Zwitserse multinational Ciba
Geigy bijvoorbeeldbiedt haar ei-
gen zaden en pesticiden in één
pakket tekoop aan", aldus Hob-
belink.

vend. Hunreferentiekader is de
landbouw in het noorden, ook al
doenze verwoedepogingen omin
de Derde Wereld te penetreren,
waarbij ze uiteraard beginnen
bij de grotere, welvarender boe-
ren. De biotechnologische revo-
lutie zal in het noorden
waarschijnlijk leiden tot een gi-
gantische stijgingvan de over-
schotten.Men verwachtbijvoor-
beeld dat tussen 1984en 2000 de
productie van maïs, soja en tar-
we in de Verenigde Staten zal
toenemen metrespectievelijk 21
procent, 68 procent en 35 pro-
cent.

De resultaten van de Groene
Revolutie bewijzen datméérpro-
duceren lang niet genoeg is om
aan de honger een einde te ma-
ken. De massa's van kleine boe-
ren moeten zelf genoegverbou-
wenen verdienen om datvoedsel
tekunnen kopen, anders neemt
de ongelijkheidverder toe.

Voor een bedrijfals Shell, met
flinke belangenin dezaadsector,
is het economisch echter niet in-
teressant om zijn onderzoek afte
stemmen op de behoeftes van de
kleine boeren in de Derde We-
reld. Daar iste veel verscheiden-
heidenteweinigkoopkracht. De
grote multinationals streven
naar een uniform zadenpakket,
dat ze in grote hoeveelheden
kunnen afzetten. Dat is winstge-

"Maar dat heeft het hon-
gerprobleem niet opgelost", al-
dus Hobbelink. "In India leeft
nog dertig procent van de bevol-
king onder het bestaansmini-
mum. De kleine boeren hebben
niet van de Groene Revolutie
kunnen profiteren, omdat ze
geengeldhaddenvoorpesticiden
enkunstmest, omdatplagen hun
oogsten vernietigden, omdat de
wonderzadenhet op hun velden
niet deden, of omdat ze zich te
diep in de schuldenmoesten ste-
ken. Zijzijn net zo arm,ofnog ar-
mer, als twintig jaargeleden.Al-
leen een relatief kleine groep
van boeren met veel grond en
middelen is er beter van ge-
worden".

een landalsIndiakannu voedsel
exporteren in plaats van im-
porteren.

Maar het onderzoek naar de
zaadveredeling van deze gewas-
sen vindtplaats vanuitde noord-
elijke invalshoek. Er worden za-
den ontwikkeld die afgestemd
zijn op boeren met een monocul-
tuur, die flink kunnen investe-
ren in pesticiden, kunstmest, ir-
rigatie en landbouwmachines,
die streven naar opbrengst- ver-
hogingen onderrelatiefstabiele
en gunstige klimatologische

Sommige Derde Wereld- lan-
denpleiten ervoor dat de erken-
ning van deze rechten vorm
krijgt in een "genenfonds". Dit
fonds zou het opzetten van
landbouwkundig onderzoek en
genenbanken in de Derde We-
reld zelfmoetenbevorderen.

OpdeFAO-conferentiekwam
ditaan deorde, evenalshet tege-
novergestelde idee: de erken-
ningvan derechten vandeDerde
Wereld als leveranciers van
grondstoffen —unieke planten-
variëteiten — voor de verede-
lings- industrie.

Alszeklaar zijn met hunwerk
en een verbeterde visie van hun
super-ras hebben ontwikkeld,
krijgen ze kwekersrechten op
hun nieuwe variëteiten moet er
natuurlijk flink geld betaald
worden voor de zaden. De be-
langrijksteveredelaars, degrote
multinationale ondernemingen,
oefenen zelfs drukuitopde nati-
onale regeringen om kwe-
kersrechten om te zetten in in-
dustriële patenten. Een indus-
trieel patent betekent een nog
veelgroterecontrolevandevere-
delaar op het door hem ontwik-
kelde zaad en vergroot de grip
van de multinationale onderne-
mingenopdeafnemers, ook inde
Derde Wereld, en werkt de con-
centratie in dezaadveredelings-
sector in de hand.

variëteit te ontwikkelen.Waar-
nemers verwachtenbijvoorbeeld
dat er van de duizenden soorten
rijst in Indiaaan heteind van de
eeuw niet meer dan vijftig ver-
bouwd zullen worden.

Deze schrikbarende terug-
gang kan zich tegen de bio-
technologischerevolutie zelfke-
ren. Om een nieuw super-ras te
ontwikkelen, hebben de verede-
laars namelijk vele variëteiten
van een gewasnodig.

Zo maken deNederlandse aar-
dappel- veredelaars — particu-
lieren en onderzoeks- instituten— regelmatig uitstapjes naar
het Andes- gebergte in Zuid-
Amerika,waar deaardappel oor-
spronkelijkvandaan komt.

Daar zoeken ze enkele ex-
emplarenvannognietgebruikte
variëteiten, in de hoop met de
speciale eigenschappen van die
variëteitenhun super-raste ver-
beteren. Naarmate het beperkte
aantal super-rassen echter
steeds grotere oppervlakten
landbouwgrond zal bedekken,
zal het steeds moeilijker worden
omoude variëteiten vanplanten
op te sporen, laat staan datzich
op natuurlijke wijze nieuwe va-
riëteitenzouden vormen.

Men probeert dit probleem te
ondervangen met dezogenaam-
de genenbanken, waar men de
diversiteit aan zaden opslaat.
Die genenbanken bevinden zich
echter vooral in het noorden en
werkenzeker nietoptimaal. Iro-
nisch genoeg betalen de verede-
laars uithetnoordennauwelijks
voor deunieke variëteiten dieze
als grondstofgebruiken en dieze
bijna altijd in de Derde Wereld
moeten zoeken.

Bemiddeling gewenst

WEEFSEL
tw Zi,'n k°ek noemt Hobbelink
jefundamentele aspecten vane biotechnologie, diemet name
j°°r de voedsel- productie van"eiang zijn: weefselkweek en ge-
"^sche manipulatie.

De weefselkweek- technie-en creëren de capaciteit omil!i els en individuele cellen te
wieren en elke cel uit te laten
loeien tot een nieuwe plant.
éé n,weefsel van niet meer dan
één übleke centimeterkan weln miljoen vrijwel identieke„^'en bevatten", legt hij uit.
teni! Selkweek geeft de plan-
ziin r de m°gelijkheid om
vèV pr°ductieproces enorm te
b en dekwaliteit tever-
Diiieren- Met genetische mani-atle(recombinantDNA))kan
de edelaar—iemand diedoor
rië?ntwikkeling van nieuweva-
een

G de eigenschappen vann gewassoort probeert te ver-
ti^?ren —de gewenste gene-
isol eigenscnaPPen vaneen celan_eren en overbrengen op een

Hi0~ i.^ft vrijwel onbeperkte
e j °euJkheden om de genetische

genschappen van een plant te
randeren. Ook dit betekent

ont^uiT vooruitgang bij de
stenT g van betere' be"
ten gerenProductievere plan-
ook" Variëteiten- Vaak worden
ver<,en?vmen gebruikt om als
Proc van een biologisch
ge es°P te tredenen zo nieuwe,
goeH.nSte Pr°du-ten op veel

" kopere wijze te verkrijgen.

Hobbelink:"Jekuntin deDer-
deWereld geen oplossingen ver-
wachten van twee of drie won-
derzaden, die op noordelijke
voorwaarden zijn afgestemd. Je
zult een veel grotere verschei-
denheid aan zaden moeten
handhaven, gezien de vaak to-
taal verschillende situaties
waarineen gewas geteeldwordt.

Natuurlijk is zaadveredeling
belangrijk en moet gestreefd
worden naar opbrengst- verho-
ging, maar het heeft bijvoor-
beeld geen zin om zaden te ont-
wikkelen, dievelekunstmest en
pesticiden vereisen. En het is
vanfundamenteelbelangomhet
landbouwkundig onderzoek in
deDerde Wereld decentraalopte
zettenen in nauwcontactmet lo-
kale boeren te ontwikkelen. Die
hebben vaak eenverbazingwek-
k__.de praktische kennis over
tientallen variëteiten van één
gewas.

Op zich kan de biotechnolo-
giscne vooruitgangwel degelijk
een positieve rol spelen bij deop-
lossingvan hethongerprobleem,
als hetonderzoek daar opgericht
wordt.

WONDERZADEN

ONDANKS DE AANSTAAN-DE verkiezingen lijdt Surinamenog steeds zwaar. De strijd tus-sen het Jungle Commando vanBrunswijk en het leger vanBou-terse eist al ruim een jaar eenzware tol. Meer dantienduizendbosnegers hebben de wijk moe-ten nemen naar Frans- Guyana.De economie is voor een grootdeelgeruineerd. Het is prijzens-
waardig dat de VN- rapporteur
voor standrechtelijke executies,Amos Wako, een (naar nu blijkt
mislukte) poging heeft gedaan
een bemiddeling door de Vere-nigde Naties tot stand tebrengen.

De Surinaamsebevolkingver-langt naar een oplossing. Inkringen van de"oude" politieke
partijen valt al langer te horendater metBrunswijk moet wor-dengesproken.De vakbewegingheeft zich, onder meer bij mondevan vakbondsleider Fred Derby,eveneens in dezerichting uitge-
laten. En binnen hetleger lijken
erkrachten aanwezig dieeen op-
lossing wensen via onderhande-
lingen. Een recente wat scheme-rachtige (eveneens mislukte)po-
gingtotbemiddeling uit diehoek
wijst daarop.

De poging van Wako is deEven verontrustendis volgens
Hobbelink derichting diehet bi-
otechnologisch onderzoek naar

De biotechnologische revolu-
tiekan duszeer negatieve gevol-
gen hebben voor de werkgele-
genheid bij plantages in de Der-
de Wereld. De grondstoffen die
daarverbouwd worden, zullenof
overbodigworden,ofsteedsmeer
onderlinguitwisselbaarzijn.

Hobbelink: "De grondstofvoor
een multinational in de voe-
dingsmiddelen- industrieis niet
langer een plant, maar een be-
paald bestanddeel van dieplant,
dat hij steeds vaker ook ergens
anders uitkan halen ofzelfkan
producerpn"

UNILEVER
Een ander voorbeeld biedt

plantaardige olie. Momenteel
gebruiken de grote voe-
dingsmiddelen- industrieën nog
verschillendeoliesvoor verschil-
lendeproducten: palmolie, koko-
solie, aardnotenolieenzovoorts.

Unilever heeft echter een pa-
tent op de weefselkweek van
oliepalmen en breidt de produc-
tie van palmolie in snel tempo
uit.Eikjaarproduceert Unilever
via weefselkweek meer dan een
miljoen identieke oliepalmpjes,
die ze uitzet op plantages in de
Derde Wereld. De nieuwe olie-
palm levert dertigprocent meer
olie dan de oude varianten en
kan voor meer doeleinden ge-
bruikt worden. Waarschijnlijk
weet de palmolie andere olie-
soorten steeds uit de markt te
drukken, wat dramatischesocia-
le gevolgen kan hebben in lan-
den als Senegal, waar andere
olieplanten worden geteeld.

"Jekunteen multinationalals
Unilevernietkwalijk nemen dat
ze streeft naar lagerekosten en
winst- maximalisering. Maar
wanneer ze er op wijzen dat ze
werkgelegenheid scheppen in de
Derde Wereld met hun uitbrei-
ding van het aantal oliepalm-
plantages, zeggen ze er niet bij
wat de catastrofale gevolgen in
andere landen van deDerde We-
reld kunnen zijn", aldus Hobbe-
link.

TOEKOMST
koitf ll^ dus een zonnige toe-
De v in het verschiet te liggen,
de „,dselProauctie kan dankzij
pi °nt'Wikkeling van betere
geiri u" variëteiten, mogelijk
enoT door de biotechnologie,
voorK

1 toenemen. Maar enkele
VoJj^lden kunnen de risico's
liikJ de

xPerde Wereld verduide-n-Neem suiker,
tie n -^technologische revolu-

alternatieve ver-
Oig ngs" middelen, waar steeds
doen pte!?ëlen een beroeP °P
beeld Ult maïs bijvoor-
übpi-v,'maar ookProducten waar
mei pt geen landbouwgrond
Dg n antepas hoeft tekomen.

multinational
via K- produceert bijvoorbeeld
C oiotechnologische processen
ha. proauet Acefulsame-K in
re ï!.eigenfabrieken. Ook ande-grote bedrijven produceren

Enkele landenzoudenvoor diedruk in hetVN-hoofdkantoor ir
New York kunnen zorgen. Ne-derlandheefter zekerbelangbij.
dat aan het geweld een eindkomt. De stroomvan migranten
uitSurinamenaar Nederland is
weer groeiende.En ookdebosne-
gers in Frans- Guyana zouden
wel eens de behoefte kunnenkrijgen naar Nederland te ko-
men. Toch is voor Nederland
slechts eenrol weggelegd achter
de schermen met zeer stille di-
plomatie. Meer activiteit van
Den Haag werkt in bepaalde
kringen in Paramaribo nog al-
tijd als een rode lap. Frankrijk
zal mogelijk ook actief willen
worden.De aanwezigheidvan deduizenden Surinamers in een

meest serieuze tot nu toe. De
Verenigde Naties zijn verreweg
hetbeste instrument om in Suri-
name een oplossing te be-
werkstelligen. Dat de poging
van Wako op niets is uitgelopen,
lijkt toe te schrijven aanhet ont-
breken van politieke druk. Suri-
name is slechts een kleine vlek
opdewereldkaart.Endesecreta-
ris- generaalvan deVN,Perez deCuellar, heeftmet deoorlog tus-
sen Iran en Iraq wel iets anders
aan zijn hoofd.

landdatzelfslechts 60.000inwo-
nerstelt. Berichtenover irritatie
zijn er al. Zo werd onlangs de
Franse prefect met stenen beko-
geld. Misschien datook deVere-
nigde Staten zich voor een be-
middelingsrol van de VN sterk
willen maken. Het is tenslotte
hetdochterbedrijfvan deAmeri-
kaanse aluminium- gigant Al-
coa dat door de activiteiten van
Brunswijk deels is verlamd.

Ofeen bemiddelingook resul-
taat oplevert blijft onzeker. De
strijders van Brunswijk zullen
mogelijk de druk opdeketel wil-
len houden om het democratisch
proces te bewaken. Bovendien
zijn de haatgevoelens onder de
bosneger-bevolkingnahetbrute
legergeweld hoog opgelaaid. En
waar zouden de guerrilla- strij-
ders uiteindelijk naar toe moe-
ten? Nederland hjktnog deenige
uitwijkplaats. De leden van het
commandozullenzich echterook
moeten realiseren dat de strijd
na vrije verkiezingen op 25 no-
vember meer het karakter van
een rebellie krijgt. Maareen be-
middelings-pogingblijft hoe dan
ook gewenst. De geteisterdeSu-
rinaamse samenleving verdient
het uithaar lijdenteworden ver-
lost.

FONDS
Henk Hobbelink: "De op-

richting van zon fonds zou een
heel positieve stap betekenen,
mits hetonderzoek maaruitgaat
van debehoeftes vankleine boe-
ren in deDerde Wereld.

Uiteindelijk denk ik dat de
toekomst nietbeslist wordt op
een conferentie, maar aan deba-
sis, en met name doorde invloed
die boeren- bewegingen in de
Derde Wereld kunnen uitoefe-
nen op hun nationale overheden
om een verantwoord landbouw-
beleid tevoerenennietachterde
noordelijke modellen aan te lo-
pen. Van hun kracht zal het af-
hangen of de Derde Wereld kan
profiteren van de biotechnolo-gische revolutie, of dathaar rolgereduceerd blijft tot leveran-
ciervan steedszeldzamer genen,
achterland voor plantages met
een beperkt aantal producten,
vuilnishoop voor de voedsel-
overschotten uithetrijke noord-
en enklant voor deaankoop vanzaden, kunstmest en pesticiden
die niet zijnafgestemd op de op-
lossing van probleem nummer
één: de honger in de Derde We-
reld".
(uit de Haagsche Courant)

HENKHOBBEUNK

EROSIE
De huidige tendens naar het

gebruik van slechts enkele "su-
perzaden" brengt nog een kolos-
saalgevaar met zich mee: gene-
tische erosie. Honderden varië-
teitenvanrijst, met iederhunei-
gen specifieke kenmerken, zijn
al definitiefverloren gegaan
voor de mensheid, hoewel de
landbouwers in deDerdeWereld
er misschien wel honderden ja-
ren over gedaanhebben om zon

Derde Wereld boeren gevangen in vooruitgang
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Fijnmechanische Techniek
1976—0pPlayaKanoa la-
gen in 1983 de boten:
Surprise, Gladimir, Shin-
dig, Camel, Junior, Bon
Gai, Terror, Endy, Mein-
dert, Agila, Nadin.

Postzegels
1977 — Tieners hadden
vroeger in de samenleving
geen betekenis. Ze werden
vooral negatief gezien; ze
moesten braafzijnen voor-
al nog heel veel leren wil-
den ze meetellen in de
maatschappij.

Bolita pa Koktel
Recept

—di Bunchi Romer—
Mas o menos 24bolita

Mester di:
Pa e bolitanan:
1 bleki dikangreu
V. siboyo, körté chiki chikf
1 telep di soya sous
V* telep dikominu
1 webu, bon batf
y* kup di aros herebé
1 kuchara dimaisena, dilul den
1 kuchara diawa

salui peper na smak
zeta pa hasa e bolitanan

Pa e sous:
1 telep di suku
1 telep dibinager
V. kup di catsup

peterseli, körté chikf chiki
1 telep di maisena, dilui den
1 kuchara di awa

Moda dipréparé:
1. Machika ekangreu bon i bru'é kv e siboyo.
2. Buta e meskla denvnkönchi ibuta soya sousi ko-

minu aden. Bruabon.
3. Meskla e aroskv e maisena i e salu i peper, brua

esaki tambe den e kangreu.
4. Brua e webu bonbati dene mesklai forma bolita,

no muchu grandi.
5. Hasa e bolitanan den zeta kayente, te ora nan ta

bunita köló di oro.
6. Laga nan skore, tene nan kayente, miéntras ta

traha e sous.
7. Dirti e suku den e binager i brua esaki den e cat-

sup. Basha e maisenaaden i laga e sousbira poko
diki. Si e ta muchu diki, ta lèk poko awa aden.

8. Basha e sousriba ebolitanan i stroi epeterseli kör-
téchikf ariba.

van (Slorp ~
"\edldline n.v.

Voor al Uw boeken
en tijdschriften

e(cMne
SCHOTTEGATWEGOOST

van (Slorp
OTRABANDA

van (slorp
PUNDA

van (QJorp
PROMENADE

van (slorp ~e(_Mne-n.v.
HATO

van (slorp -edldline n.v.
LASPALMAS

van (slorp ■-
eddline n.v.

PRINCESS BEACHHOTEL

van (QJorp ~eddline n.v.
CURACAOPLAZA HOTEL

van (slorp ~edkóline n.v.
HOLIDAY BEACH HOTEL

van €_orp -edldline n.v.
CARIBBEAN HOTEL

"Net even iets beter*'
V ' <*

1978—1neen gesprek met
vrijdonkergekleurde indi-
anen van Santa Cruz op
Aruba viel telkens de uit-
drukking: "Wij blanken
vanAruba".

NA DE UITPUTTENDE be-
handelingvan deGriekse Olym-
piade- serie van 1960 belanden
we in het Afrikaanse Guinea of
Guinee, een voormalige Franse
kolonie, die na het verwerven
van de onafhankelijkheid op 2

1979— "VanafPara Mira
bij Samï liep vroeger een
geest met een lantaarn tot
aan het binnenwater; hij
was nietbangen gingvoor
niemand opzij".

1980—"Voor wie zijn moe-
derniet eert, is erniet eens
plaats in de hel", beweert
ShonPa van Zegu.

UIT HET GROTE aantal in-
zendingen van deze Amigoe-
kruiswoordpuzzel van verle-
den week is uiteindelijk als
gelukkige winnaar van de
weekprijs van 25 gulden ge-
trokken:

Tito deCuba
Sabana Blanco 40

Aruba

De winnaar kan zijn prijs na
identificatie afhalen op het
kantoor van de Amigoe Aru-
ba, Nassaustraat 110(tijdens
kantooruren).

Oplossingen moeten inge-
diend zijn vóóß donderdag 26
november 1987 tien uur
's morgens en duidelijk op de
enveloppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.

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

HORIZONTAAL: 1. heilige;
2.bijbels figuur; 6. spil; 9. mo-
del; 11.titel; 13.bijwoord; 15.
grondsoort; 16. bevel; 18.
pausennaam; 19. godsdienst;
20. spil; 21. ten bedrage van;
23. Frans lidwoord; 24. uit-
roep; 25. rund; 26. oude
lengtemaat; 28. noot; 30.
voorzetsel; 31. voorzetsel; 32.
vangwerktuig; 34. keurig;
36. open strook ineenbos; 37.
wild zwijn; 38. getroffen; 39.
snijwerktuig; 41. het Ro-
meinserijk; 42.laan;43. titel.

1981 —Een vrouw, dieon-
gesteld is, mag haar hand
niet in een ton met var-
kensstaarten steken;ze be-
derft heel de inhoud en er
komen maden in.

oktober 1985 onder leiding van
haar president van het eerste
uur, Sekou Touré, intensief ge-
probeerd heeft opeigen benen te
staan. Het lofwaardige streven
om volkomen los van Frankrijk
door het leven te gaan, liep
echter op een volledige misluk-

sytww VALLEY 19f>0. 1982 — Op Aruba haalde
men particulier ook goud
uit losgehakte stenen; ge-
perforeerde gaven de
meestekans.

1983 — Aan data- cactus-
sen wordt vaak de was op-
gehangen; een lijn houdt
dikwijls niet, de was waait
eraf of slaat om de draad
door destraffe wind.

VERTICAAL: 1. plant,
groente; 3. lengtemaat; 4.
deel van een bijenkorf; 5. bij-
woord; 7. beroep; 8. afgele-
gen; 10. speelgoed; 12. ei-
keschors; 14. klein vertrek;
16. vaartuig; 17. water in
Noord-Brabant; 20. bloeiwij-
ze; 22.pel; 27. vreemdemunt;
29.voegwoord; 30. deelvan de
bijbel; 31. bid; 33. moment;
35. insekteneter;36. mak; 39.
inhoudsmaat; 40. vreemde
titel.

1984 — Bij te hoge
bloeddruk moet je twaalf
blaadjesvanappeldamuit-
koken, laten afkoelen, drie
keer zeven dooreen doekje
en dit driemaalperdag,on-
deanderedag drinken; ge-
neest in acht dagen.

DE GOEDE inzending had er
aldus uit moeten zien:

FIJNMECHANISCHE TECHNIEK ZOU je de techniek kun-
nen noemen die zich bezighoudt met de fabricage van
technischemiddelen, die demenselijke zintuigen enhetmen-
selijke denken te hulp moeten komen. Voorbeelden van fijn-
mechanische instrumentenzijnboekhoud- enrekenmachines,
medische instrumenten, matrix-printers en autofocusca-
mera's.

Voor hetontwerpen en vervaardigenvan deze instrumentenmoet
mennaast een praktische instelling een goedtheoretisch inzichtheb-
ben in de natuurkunde, electrotechnieken elektronica om de wer-
king van deproducten tekunnen begrijpen.

MTS
Aan de Christiaan Huygensschool teRotterdam en aan deLeidse

Instrumentmakersschool wordt het vak «Fijnmechanische
Techniek» onderwezen.

Een MAVO- ofLBO- diplomamet wis- en natuurkundewordt als
eis gesteld. InLeiden neemtmenbijvoorkeur slechtsjongerentussen
zestien en achttienjaaraan. Met nadruk wordt er op gewezen, dat
kandidaten met eentheoretische vooropleiding(MAVO-HAVO) een
uitgesproken praktische aanleg moeten hebben.

Deduurvan deopleidingis vier jaar.Deeerstedriejarenkrijgt men
volledig dagonderwijs. Dit gedeelte wordt met een examen afgeslo-
ten.Bij slagenwordt een MTS-verklaring afgegeven. Nahet doorlo-
penvan een praktijkjaar wordt hetdiploma uitgereikt.

InRotterdam bestaat demogelijkheid inplaats van de4-jarige op-
leidingtevolgener ineenrustiger tempo vanvijfjaarover tedoen.De
algemeen vormende vakken waarin onderwezenwordt, zijn: Neder-
lands,Engels, Duits, maatschappijleer, wis-, natuur-en scheikunde.
De theorievakken zijn constructieleer, materialenleer, instrumen-
tenleer, gereedschapsleer,bedrijfskunde enmeet- enregeltechniek.

HTS
Om toegelaten te kunnen worden, is een diploma HAVOofVWO

met wis- en natuurkunde vereist. Een MTS-diploma geeft ook toe-
gang. Net alsbij deMTS is succesbij deze studiealleen mogelijk als
men naast theoretisch inzicht ook beschikt over voldoende prak-
tische aanleg.

Tijdens deopleiding wordtveel aandachtbesteed aanhetontwer-
pen, het automatiseren en hetorganiseren.Ontwerpen vereist ken-
nisvan mechanica, materiaalkunde, fabricagetechniek enconstruc-
tie-elementen.Bij het automatiserenvan productieprocessen speelt
de informatica een groterol. Tot hetgebiedvan deorganisatiebeho-
ren kostenbeheersing, planningen voorraadbeheersing.

De studie duurt vier jaaren is onderverdeeld in een basisstudie,
een praktijkstudie, devoortgezette studie en de eindstudie. In het
eerste jaarvan de basisstudie wordt veel aandacht besteed aan de
basisvakken wiskunde, informatica, mechanicaen natuurkunde.
Terondersteuning van dezevakken wordenpraktica gegeven in la-
boratoria, tekenzaal en werkplaats.

Het tweede studiejaar wordt vooral besteed aan onderwijs in be-
roepsgerichte vakken alsfijnmechanische techniek, technische me-
chanica, ontwerpleer, systeem- en regeltechniek, materiaalkunde
en elektrotechniek.

Depraktijkstudie vindtinhetderdejaarbuiten deschoolplaats. In
hetvierdejaar wordt de studievoortgezet waarbij gekozenkan wor-
denuit devolgendevarianten: Automatiseren, Ontwerpen. Automa-
tiseren legt denadruk opflexibele productieprocessen. Vooral pro-
cesbesturingvia computer krijgt aandacht.

Ontwerpen is hetproces dat degrondslagvormt voor hetvormge-
ven van nieuwe producten en nieuwe methoden. Bij produceren
houdtmen zichbezig met vraagstukkenvanopzet, inrichtingen ver-
zorging van het productieproces. Detweede helft van hetvierde stu-
diejaarvormt de eindstudie. De student werkt dan aan een afstu-
deerproject dat inoverlegmet debegeleiderwordt samengesteld.Dit
onderdeel wordt afgesloten met een mondelinge voordracht en een
verdediging.

Voor meer inlichtingen:- Christiaan Huygensschool, Benthemstraat 15, 3032 AA Rotter-
dam;-Leidse Instrumentmakersschool, Nieuwsteeg 18,2311 SBLeiden;- Chr. HTS-Hilversum, Kolhornseweg 25,1213RS Hilversum.

PEDRO CASIMIRI

DePosterijenvan Guineeheb-
ben zich in debeginjaren van de
republiek vrij bescheiden opges-
teld,maarnaar mate de armoede
zich aandiende, steeghet aantal

king uit en nog steeds is mede
daardoor Guinea of Guinee één
van de armste landen van Af-
rika.

1985— Iets nietwagen om-
dathet teriskant is, word'
uitgedrukt met: «Por hun-
gakv awa,nokvkandela» ,
met water kun je spelen,
niet metvuur.

1986 — Gerenommeerde
kachu- blazersvan Monta-
na Abao waren Wan 'i Ne-
ne, Sofi Cijntje en Martin
Pui; men noemde hen «rei
dikachu».

uitgiften. In 25 jarentijds wer-
den818verschillende postzegels
en 38 soevenier- velletjes uitge-
geven. De OlympiadevanRome
in 1960wordt met een vijftal ze-
gels bedacht. Men waagt er 1987— Als een braak stuk

grond gewied moest wor-
den, werden buren eo
vrienden meteen chapi ge*
vraagd te komen werken
en dat werk heette «bende
bachi»,zijn jasjeverkopen-

1988 — Vanaf de Se Sein*
pos werd ook dagelijks
tweemaal de tijd aangege-
ven; men hees een vlag on>
twaalfen drie uur.

1989—00kbij hetzienvan
de nieuwe maan was he*
gewoonte een kruisteken
te maken.

1990— "Mijn vader wilde
zijn achternaam latenver*
anderen, die bij het goU
vernement verkeerd stond
opgetekend, maar da*
kostte toen vijftig gulden*
eenkapitaal in dietijd".

1991—Devrucht van deta-
ki heefteenhardepit; als je
die kapot bijt, krijg jecc*
zachtere en dieiszeer goed
eetbaar.
1992—Op Noord diSalin*
van Bonaire houdtmen et-
van de laatste letter val 1

eenwoordensoms eenhel*
lettergreep weg te laten:
«jua ta smak meko k>*
galm, juanata smaak me»'
kos kv galina».

1993 — Wilde kal'
basvruchten, die van »e
boom vallen, trekken sla0'
gen aan. Zo bewee"
althans ShonPa van Zeg*

1994 —Aan devoet va» <-e
Sera Bito inKlein Sint i°"
ris moetergens een steen
de toegang afdekken t°
een nagenoeg onbeken»
grot

1995 — OpBonaire heej
een bekend figuur gelee*®*
Ernst Makaku; hij spe-W*
viool enbood zich by ie»*
feest aan om muziek te *■"men maken.

Paul BrennekeT-,

De getande en de ongetande
serieter gelegenheid van deRo-meinse Olympiade bestaat uit
elfzegels en één soeveniervelle-
tje, waarop denavolgende spor-
ten een beurt krijgen: roeien,
boksen,kruisboog- schieten, dis-cuswerpen,volleybal, speer wer-
pen, paardrijden, worstelen enpistoolschieten. Verdermag uop
dezegelvan2forinteenRomeinsstandbeeld vanRomulus en Re-
musbekijkenen opdezegelvan3forint het Hongaarse Olym-
pische insigne. Tot mijn spuit
heb ik geen afbeeldingvan dezelaatste zegel voorhanden. Het
soevenierbloc, getand en onge-
tand, bevat een zegel van 10 fo-
rint, waarop te zien zijn: de
Olympische ringen, het Olym-
pische vuur en deRomeinse wol-
vin met Romulus enRemus.

M.ARVIS
(wordt vervolgd)

VanHaïtitrekken we nu naar
Europa, naar Hongarije. In dit
Middeneuropees land, waar de
Posterijen aan een constante
postzegel- broekhoest schijnen
te lijden, werden de Spelen van
Squaw Valley vereerd met een
serievan zeven zegels, waarop
achtereenvolgens tezien zjjn: de
ski-marathon (30 filler), ijshoc-
key (40 fi.), een ski- springer (60
fi.), hardryden op de schaats (80
fi.), de ski- afdaling (1 forint),
kunstrijden op de schaats (1,20
fo.) en het embleem van deze
Winterspelen (2 fo.). Zoals te
doen gebruikelijk is deze serie
ooknogvolledigongetandin om-loop.

Defrankeerzegelvan 10 centi-
mes toont deOlympische toorts
en het stadion van Melbourne.
Op de zegel van 20 centimes
haalt men de beroemde discus-
werper van Myron maar weer
eensvan stal. Op deachtergrond
van dezezegelzietmenhet stadi-
on van Rome. De zegel van 50
centimes heeft alszegelbeeld de
beeldenaar van Pierre deFredy,
baron de Coubertin met op de
achtergronddeintochtvan deat-
leten in het stadion van Mel-
bourne in 1956.Opdezegelvan 1
gourde wordt de toeschouwer
een blik gegund op het Azeroff-
stadionvan Athenein 1896.

Bij deHaïtiaanse luchtpostze-
gels is derangschikking iets an-
ders. Op dezegel van50centimes
ziet men debeeldenaar van Ba-
ron deCoubertin, deOlympische
toorts en het stadion van Mel-
bourne. Op de zegel van 1,50
gourdes de discuswerper van
Myron en het stadionvanRome.
De zegel van 2,50 gourdes toont
de intochtvan de atleten in 1896
te Athenen en in 1956 te Mel-
bourne. Op het soevenierbloc
worden de zegels van 1 en van
2,50gourdes nogmaalsten tone-
le gevoerd. Het velletje heeft de
afmetingen van 105 x 57 milli-
meter en draagtaan debovenzij-
de het opschrift REPUBLIQUE
D'HAITI en aan deonderzijde de
tekst JEUK OLYMPIQUE RO-
ME 1960. Beide bloezegels zijn
ongetand.

echter geen nieuwe zegels aan,
maaroverdruktenkeleuitgiften
uit 1959.De moeilijkheidvoorde
verzamelaars is echter wel, dat
op drie van de vijf zegels de
opdruk"JEUK OLYMPIQUES -ROME 1960" of met groene of
metrode inkt is aangebracht.

Om te beweren, dat dit met
vooropgezette bedoeling is ge-
beurd om dekompleetheids- ma-
niakken tot de aanschaf van
twee series te dwingen, lijkt mij
beslist wat te ver gezocht. Op de
twee overige Guinese zegels is
blauwe inkt gebruikt. Van het
Afrikaanse Guinea verhuizen
we nu naar Haïti op het
Caraïbische eiland Hispanola.
De HaïtiaansePosterijen wagen
aan deWinterspelen van Squaw
Valley in de USA één gewone
frankeerzegel en een drietal
luchtpost- zegels.

Evenals Guinea brengt ook
Haïti geen nieuwe zegels in om-
loop, maar grijpt terug naar de
uitgifte ter gelegenheid van de
derde Panamerikaanse Spelen
te Chicago in 1959.Een simpele
overdruk: VIII- ème JEUK
OLYMPIQUESD'HIVER - CA-
LIFORNIA USA 1960 in boog-
vorm over deOlympischeringen
enklaar isKees. Voor de Olym-
piade van Rome laten de
Haïtiaanse Posterijen wel een
aantal nieuwe zegelsvervaardi-
gen. Vier gewone frankeerze-
gels, drie luchtpostzegels en een
soeveniervelletje vormen de
buit.

Kruiswoordpuzzel

KAPA
ZATERDAG 21 NOVEMBER 1987

J§WechiRegalestö&j
KfVJf Uw goud-enzilversmid tfe-r«
*cV>A aan deShimarl-'('jwe91 Ilp^jSfA?*S|M gespecialiseerd in fl£}Nf_&>_i fHigraankunst JKp&S?WClW. gaarnetot Jg_!«

J_W__\ Uw dienst. JÖVgffi'
6UBf-f^OU'}''

(^^£ Pakkerdjes

:: Dushi, Arubaanse
:;You are the:: i: kersen blijken :;: sunshine... erg in trek en
:: My only sunshine! :: :: verhogende

:: stemming.
*»♦♦♦♦»«»»«««*♦ *»* V»» ************ ,t

Ouwe,
Masha, masha Pabien!
Een heel dikke zoen.

■ ******************************************** *\

♦ Hetopgeven van "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfentien guldenkos- '<Tten.kangeschiedenbijhetredactie-secretariaatvandeAmigoe.DeAmi- :Igoe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op >ibasis van zijn inhoud te weigeren.

/*V __T"\ ▲ —s"_■ y _■—_■">. _Tn m\_\—_T* <L^L-_L>'

ONTSPANNING
KIESKEURIG KARIKARI
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Dat betekent datze nietin de
gaten hebben, dat ze begeleid
wordenin datgene wat zemaken
en ook in watze kiezen. Soms wil
een leerling maandenlang wer-
ken met hetzelfde materiaal in
een gelijkritme. Leg dan het
werk uit het begin naast het
werkvan de laatste weken, dan
zie je toch een duidelijke ont-
wikkeling. Het eerste is heelan-
ders dan het laatste. Ik bewaar
het werk en we houden met die
groep regelmatig tentoonstel-
lingen.

achttien jaar. Het voornaamste
hieris, dat ze zich durven uiten.
De leukste opmerking, die Gar-
cia van zijn leerlingen kreeg,
was: "Wij komen optekenles en
wijkrijgen geen les".

Sinds 1973 heeft Wilson Gar-
cia diverse postzegels ontwor-
pen. Zo heeft hij eind augustus
weer een ontwerp voor een
postzegel afgerond. Dit keer een
zegel voor deStaten van de An-
tillen, die i n april uit moet
komen.

De Posterijen wijden de folder
aan de Stinapa omdat deze
stichting zich al 25 jaarheeft in-
gezet om defauna van de Neder-
landse Antillen te beschermen
en tebehouden.

Dit proces is in de loop der ja-
ren opgebouwd. Zo maakt hijbij-
voorbeeld ook de logosvoor de Si-
tek en bij alles watvan de Peda-
gogische Akademie (PA) naar
buitenkomt in de vorm van lo-
go'sofprogramma'sheefthij zijn
aandeelgehad.Hij geeftopdePA
zowel teken- als handarbeidles
en vertelt hoe interessant het is
om te zien hoe de leerlingenzich
ontwikkelen, hoezij zich de din-
gen eigen maken. Altijd is Gar-
ciabangdatzij hem gaan nadoen
en het moet uit henzelf komen.
Daarom moet zekerheid be-
staan.

Moet het abstract wordenofrea-
listisch? Terwijl hijpraat, begint
zich een beeld tevormen enover
dat beeld praat hij met de spe-
lers.Voor dattoneelstukbestond
het beeld uit een figuur, half
mens,halfmonster,mettweebij-
figuren die dewanhoop en de ho-
peloosheid uitdrukten. Ook de
kleuren bespreekt, hij om
tenslotte thuis het geheel uit te
werken.Garcia zelf koos voor het af-

beelden van bedreigde diersoor-
ten op de Nederlandse Antillen
en daarvoor nam hij contact op
met de Stinapa. Hij probeerde
dieren te vinden, die dehele An-
tillen bestrijken, dus niet alleen
Curacao, maarookBonaire en de
Boyenwinden. Ze moesten speci-
fiek zijn voor de eilanden. In
eerste instantie dacht Garcia
aan de Bonaireaanse lora, maar
het bleek bij naderonderzoek dat
die al diverse keren staat afge-
beeld op de postzegels. Daarna
kwam het idee van de leguaan,
diekenmerkend isvoor Bonaire
en Curagao samen. Op deandere
zegels staan het Curagaose hert
en dekeerkringvogel van deBo-
yenwinden.

Er zijn verschillende
opdrachten mogelijk en dat
houdt verband met het onder-
werp. Soms moet er een foto van
een persoon op dezegels staan of
bijvoorbeeld een bepaald ge-
bouw. Dan is het beeld gebonden
en isdekunstenaar alleenvrij in
het maken van de compositie.
Deze keer was de opdracht
FAUNA.

in dezelfde geest ontworpen zijn
alsdezegels.

De eerste boek- illustratie
maaktehij voor Djogodó,kwenta
pakonta muchavanPierreLauf-
fer uit 1972.Daarbij had hij de
zelfde problemen alsbij deeerste
postzegels. Zijn pentekeningen
waren te grooten bij het afdruk-
ken gaan wat details verloren of
komen wat accenten anders te
liggen. De illustraties zijn zeker
niet fotografisch, maar wel rea-
listisch envolgen de verhaaltjes.

Wilson Garcia heeft zelf ver-
schillende boeken geïllustreerd
en om aan te geven wat hij be-
doelt, hoehij zelftijdens hetwer-
keneen ontwikkeling heeft door-
gemaakt, laat hij wat boeken
zien.

Andersom werken kan ook.
Garciavertelthoe hijopdePA de
studenten een aantal losse teke-
ningen laat maken. Daarna
moeten ze die tekeningen door
middel van andere tekeningen
bij elkaarbrengen en pas daarna
moeten ze een verhaaltje erbij
schrijven. Zo werkje ook bij
stripverhalen.

menwerkingvan auteur en illus-
trator de figuren ontstaan. Vol-
gens mij moet datkunnen!"

Zo benadert hij ook de studen-
tenvan dePA. Pasveel later gaat
hij praten over niveau-verschil-
len. Eerst wil hij zorgen dat de
studentenweten, datze hetkun-
nen. Sommigen gaan daarna
door en anderen zijn blij, dat ze
deze hoogte bereikt hebben en
zijn daarmeeklaar.

KINDEREN

Garcia vindt dat leukwerk om
te doen. Hij gaat daarbij op de-
zelfde wijze te werk als bij het
ontwerpen van postzegels. Eerst
heeft hij het toneelstuk als gege-
ven. Dan gaat hij praten met de
spelers. Wat willen ze uitdruk-
ken? Wat vinden ze belangrijk?

LEUK WERK
Naast herontwerpen van

postzegels maakt Garcia nogan-
der grafisch werk. Hij ontwerpt
bijvoorbeeld posters, zoals die
voor het toneelstuk «Hende sa
bira monster?» van Gibi Bacilio,
dat onlangs werd gespeeld door
«GrupoKaska diPinda».

Zo gaathetookbij dekinderen.
De zaterdagochtend- groep vari-
eert in leeftijd tussen de viif en

£LS GARCIA IN de publiciteit
sol?I*''1*'' is het meestal over zijn
jjlilderwerk. Hi-J is echtpr net
Vag°nnen met een nieuwe stÜ'
t j-?werken en heeft nog geen
jjï\&ehad om dat uit te diepen.
Vf ontwerpen van postzegels
tg^St echter een heel andere
tie fk' *s 'n eerste instan-
-1„ °°k verbaasd over de he-
istelling. Dat gebeurt nooit.
Daf men nieuwe postzegels.dt wordt aangekondigd. Daar

'}llUstratie uit het boek Chimi-

Garcia wil graagcreatiefbezig
zijn en probeert datzo artistiek
mogelijk. Dat is vaak problema-
tisch op dit eiland, vertelt hij,
want de mensen zijn zeer fotog-
rafisch gericht. Men wil altijd
iets herkennen. Dat is moeilijk
met ontwerpen. Je wil verder,
meer abstractwerken ook, maar
de mensen willendat (nog) niet.
Het iseenkwestie van opvoeding
en gewenning. Als je de platen-
hoezen bekijkt van de groepen
van Curagao,staan daarvaak fo-
to's opvan depersonendie spelen
en daarbij veel tekst. Die hoezen
zijn altijd visueel realistisch.
Garcia wil juist dat de mensen
zelf verder gaan met een beeld,
zelfgaan interpreteren. Zoals ze
er nu liggen, is het beeld klaar,
kan men niet verder. De
toeschouwer moet er zelf iets
mee doen.

Garcia laat ook het ontwerp
zienvaneen platenhoesvoor een
plaat, die volgende maand uit-
komt van een vrij onbekende
groep, die van plan is het hele-
maal te gaan maken. Het is een
adelaar, dieopweg is naar dezon
en de hoes wordt uitgevoerd in
grijs,zwart en geel.

CREATIEF

staat dan de naam van de ont-
werper bij en daar blijft hetbij.

Maar uiteindelijk wilde hij
toch vertellen hoe dat in zijn
werk gaat. De Posterijen be-
naderen hem ruim van te voren
meteenverzoekofhij een nieuwe
serie wil ontwerpen. Zij vertel-
len daarbij wat het onderwerp
van de serie moet zijn en de
kunstenaar kan danbeslissenof
hij hetwil doen. Hijkan er onge-
veer driemaandenover doen.De
eerste keer datzon verzoek Gar-
ciabereikte, was al in 1973. Het
ging om een serie zegels voor de
Verenigingvoor VeiligVerkeer.
Hij vond het een leuke uitda-
ging,maarwistnognietgoed hoe
het inzijnwerk ging.Hij maakte
die eerste keer collages van on-
geveer60bij 90centimeteren die
werden ook gebruikt voor de ze-
gels. Garcia is op hetogenblik bezig

met het ontwerpen van folders
voor deDienst Milieubeheer/Hij
zit nu midden in het proces van
de voorbereidende fase van in-
formeren, praten en onderzoe-
ken en zo debeelden vormen, die
uiteindelijk uitgewerkt moeten
worden.Enweerverzuchthij dat
hij te weinigtijd heeft voor alles
wat hij graag wil doen. De Aka-
demie vraagt veel tijd. Er wordt
aan nieuwe lesprogramma's ge-
werkt en aan bijscholings- cur-
sussen en er komt steeds nieuw
werk op hem af. Maar hij vindt
het werk zo leuk, dus neemt hij
het toch weer aan.

De laatste boek- illustraties
van Wilson Garcia is de omslag
van een boek over Raül Romer,
dat binnenkort uitgegeven
wordt door het ILA.

De illustraties van Chimichi-
mi, het boekje dat uitgegeven
werdin 1982tergelegenheidvan
het internationale jaarvan de
gehandicapte mens, waarin ge-
dichtenenverhalenrond dit the-
mazijnopgenomen, zijnook pen-
tekeningen van Wilson Garcia.
Zijn techniek is echter veran-
derd. De portretten zijn veel
zachter van lijnener worden ook
vlakken opgevuld, waarbij de
inkt als aquarelyerf wordt ge-
bruikt en de tekeningen zijn ge-
comprimeerder en laten veel
meer over aan de verbeelding
van de lezer. Hij helpt lezen, ver-
scherpt de accenten,maarlaatde
totaal- invulling aan de lezer
over. Het is duidelijk datGarcia
nu precies weet wat met dru-
kwerk mogelijk is.

ZACHTER

Garcia spring meteen over op
een ander onderwerp, dat hem
na aan het hart ligt. Men hecht
ookveel te weinigwaarde aan de
illustratiesvanboeken, zelfsvan
kinderboeken. Het vernaai is in
deeerste plaatsbelangrijk en als
dat klaar is, gaat men nog eens
zoeken naarbeelden,diedatver-
haal ondersteunen. Het beste
zou zijn als er gelijk op gewerkt
zou worden. Terwijl het verhaal
groeit, moeten ook de beelden
groeien.

Er zou meer communicatie
doormiddelvan beelden moeten
plaatsvinden. Altijd commu-
niceren wij met woorden. Als
klein kind kunnen wij wel met
beelden communiceren, maar
als we leren lezen en schrijven,
leren we dataf. Tegenwoordig is
er televisieen dat is ookcommu-
nicatie met beelden, maar de
mensen nemen diebeelden zeer
passiefop. Ze doener niets mee.
Toch communiceren wij alle-
maal via beelden. We doen dat
alleen onbewust en het zou veel
bewuster moeten gebeuren. Het
kritisch waarnemen moet ont-
wikkeld worden.

COMMUNICATIE

Het bina of Curacaose hert,Odocoileus gymnotis curssavi-
cus, onderscheidt zich van zijnsoortgenoten op het vastelanddoor kleinekleurverschillen die
ten gevolge van deeeuwenlangeisolatie kenmerkend zijn gewor-denvoor deze ondersoort. Er zijnnog maar heel weinig van dezeherten op Curacao over en daar-
om heeftStinapa inhetChristof-
felpark een kweekprogramma
voor deze herten opgezet.

Op debuitenkant van defolderstaat ook een afbeeldingvan hetCuracaose hert. Er wordt in defolder aandacht geschonken aan
het 25-jarigbestaan van de Sti-napa. Daarom wordt eerst ver-teld wat het doel isvan de Stina-
pa en daarna het een en ander
over het werk van de stichting.Tenslotte beschrijft de folder dedrie afgebeelde diersoorten.

Op deze zegels staat naast de
waardeen deaanduiding Neder-landse Antillen ook nog de La-
tijnse naam van de afgebeelde
diersoort.Dat laatsteechterheelklein en alleenleesbaar door de-
genen, dieerechtmoeitevoor wildoen.

STINAPA
Met behulp van Stinapa ging

hij op zoek naar foto's en gege-
vens over de dierenentijdens het
verzamelenvan degegevensont-
staat daneen beeld. Bij het uit-
werken van dat beeld moet de
ontwerper rekening houden met
de tekst op de zegels. Vooral hetgetal dat de waarde aangeeft,
moet duidelijk zichtbaar zijn
voor debeambten dieermee moe-
ten werken.

postzegel hebben om er zeker
van te zijn, dathet hele ontwerp- goed uitkomt. Bij een verdere
verkleining gaan details verlo-
ren en daardoor veranderen de
verhoudingenvan hetontwerp.

Na dieeerstekeerheeftGarcia
heel wat bijgeleerd over de
postzegels. Hij is zelf op bezoek
geweestbij de drukkerin Neder-
land en daarheeft men hem ver-
teldover demogelijkheden en de
moeilijkheden.Zowas zijneerste
ontwerp veel te groot. Het ont-
werpmag niet meerdanzes keer
hetformaat van deuiteindelijke

Als hetontwerp door de minis-
ter van Verkeer is goedgekeurd,
gaat hetnaar Joh. Enschede, de
drukker, in Nederland die de ze-
gels verder verzorgt. Als iets in
het ontwerp niet duidelijk ge-
noeg is, neemt de drukker zelf
contact op met de ontwerper. Ze
veranderen nooit zelf iets aan
hetontwerp, ze hebbenaltijdeer-
bied voor de ontwerper, maar
somskomt eenontwerp nietgoed
uit alshet gedrukt wordt.Ook de
kleuren kunnen afwijken, om-
dat de drukkermet andere kleu-
ren werkt.

TE GROOT

"De au^ur kan ook terwijl hij
schrijft apart aantekeningen
maken over hoehij hetzich voor-
stelt. Hoe zijn hoofdpersonen er
uit zien. Hoe de omgeving er uit
ziet. Dus ook die dingen die niet
in het verhaal worden beschre-
ven, maar hem onder het schrij-
ven wél door het hoofd spelen.
Dan is het ideeheel warm. In die
warmte kunnen dan door de sa-

BOEKEN
Dat vereist een heel nauwe sa-
menwerking tussen deauteur en
de illustrator.Denkt u dat dat
mogelijk is?"

illustratie uit het boek Chimichimi

FOLDER
Bij het ontwerpen van een

postzegel hoort ook het ontwer-
penvan defolder die de Posterij-
en verspreidt als reclame en het
ontwerpen van een stempel dat
gebruikt wordt op de eerste dag
van uitgifte. Zon stempel heeft
geenkleur en geen vlakken. Het
zijn alleenlijnen, maar moet wel

De yuana of leguaan, Iguana
iguana, is wat kleiner dan zijn
verwanten op het vasteland. Erwordt veel jacht gemaakt op de
leguaan omdat hetvlees erg lek-ker is en omdat het eten van le-guanenvlees potentie- verho-
gend zou werken (de leguaan
heeft twee penissen!). Omdat er
steeds minder leguanen zijn,
vangtmen steeds jongeredieren,zodat ook de leguanen met uit-
stervenbedreigdworden. De Sti-
napa probeert nu leguanen tekweken in gevangenschap.

De geelsnavel- keerkringvo-
gel, Phaeton lepturus, is duide-
lijk van andere meeuwachtige
vogels te onderscheiden door de
middelste twee staartpennen die
toteen langesleep van wel55 cm.
kunnen uitgroeien. Op de Bo-
venwindse eilanden is het een
zelfzame broedvogel. Er zijn op
Sint Maarten nog maar vijftien
broedparen bekend en op St.
Eustatius en Saba nogminder.

LEGUAAN

Die postzegels zijn ontworpen doorWilsonGarcia.Hijiskunstschilder engeeftles
B&n dePedagogische Akademie.Daarnaast houdtGarciazichbezigmethet ontwer-pen vanprogramma's, posters,boekillustraties, postzegelsen platenhoezen. Nazijn
tekencursus voor kinderen op zaterdagochtend sprak NEL CASIMIRI met hem
°verzyn werk enklaagde Garcia: "Ik heb veel te weinig ttfdvoor wat ikwil doen".

POSTZEGELS WORDEN VAAK achteloos op een enveloppe geplakt zonder dat
'benerechtaandachtaan besteedt. Somsis dezegel echterzomooi ofopvallend, dat
jjtenwatlanger enbewustkijkt waar dezevandaankomt. Voor andere mensen heb-
ben postzegels juistgrote waarde. Die hebben er hunhobby vangemaakt en beste-
den er uren aan om demooiste enmeest exclusieve exemplaren te vergaren.

Hoe komt zon postzegel eigenlijktot stand? Daar gaat heel watwerk inzitten, zobUjkt uiteen interview met WILSON GARCIA. Op 1 decemberkomt er een nieuwe
postzegels uitmetafbeeldingenvan bedreigde diersoortenop deNederlandseAntillen.

VERSCHILLENDE SERIES POSTZEGELS ZIJN DOOR HEM ONTWORPEN

Kunstschilder Wilson Garcia:
”Ik heb veel te weinig

tijd voor wat ik wil doen”

ALGEMEEN

.illustratie uit het boek Chimi- chimi...
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Én toen een van die
malle vriendinnen ook
nog op bezoek kwam,
stoof Charlotte tussen
haarbenen doorhet hek
uit naar buiten. "Char-
lotte, kom terug!" gilde
haar vrouwtje. Maar

lotte ook sprong, ze
kwam nog niet eens op
de helft.

En dan het hek, dat

CHARLOTTE WAS
EEN klein, wit, deftig
hondje, datbij een defti-
ge dame woonde. Ze
kreeg elke dagbiefstuk
of lever te eten, sliep in
een mandje met zijden
kussens en had zelfs
haar eigen stoel in de
porch. Geenwonder, dat
Charlotte het meestal
naarhaarzin had!Mees-
tal ja,wanter warenook
een paar dingen, die ze
niet zo leuk vond. Bij-
voorbeeld al die andere
deftige dames, die bij
hen op bezoek kwamen.
Ze noemden haar dod-
deltjeen schatje enmop-
je,stel jevoor! En ze wil-
den haar steeds maar
aaien enopbeuren. Daar
hield Charlotte hele-
maal niet van. Ze kon-
den haar wel laten
vallen!

"We maken er een
strikken- verjaardag
van", lachte Poetsje. En
ze bond alle dieren een

boutertjes. Ze vonden
die strik niet gek! En er
woonden kaboutertjes
in demondi! En dat was
nog niet eens alles.
Want alle muisjes, ko-
nijntjes, hagedisjes en
zelfs een schildpad wa-
ren weg van de strik om
haar staartje en wilden
erook een hebben.

kwispelen en te brom-
men: "kom Charlotte,
probeer het nog eens,
dan gaan we samen op
konijnenjacht daar inde
rriondi". Maar hop rv,p-

Maar ze had het nog
niet gedacht, of twee
muisjes kwamen van
ondereen grotestruik te
voorschijn. "Ai!",
zuchtten ze vol be-
wondering, "Wat mooi!
Benje jarig?Ai,dat moe-

Charlotte dook aan de
overkant van de weg de
mondi in en rende. Ze
rende door de mondi,
over wegen en paadjes,
langs huizen en cactus-
sen, totdat ze hijgendbij
een grootrotsblok bleef
zitten. Oef, wat had ze
het warm en wat was ze
moe. En als er nu maar
niemand was, die haar
zag met diezotte strik in
haar staart.

ISAPA
ZATERDAG 21 NOVEMBER 1987

KINDERPAGINA

Wist je dat

Jehebt vastweleensgehoordofgelezenvan dappererid-
derstepaard. Met ijzeren harnassenaan. Maar heb jeer
weleens aan gedacht,hoe datpaard het vond zon zware
ijzeren man op zijnrug tekrijgen? Opplaatjesen schilde-
rijen tekentmenhetpaard altijdals een mooi en elegant
slankpaard. Maar inwerkelijkheid was het een stevige
boerenknol, die zon ijzeren vrachtkon dragen.

ridderpaard

Jekunt filmsterren of
bekende zangers eruit
knippen en in een schrift
plakken. En van de dozen
kun je treinen en auto's
makenofer spelletjes mee
verzinnen. Probeer het
maareens.

GELD SPAREN is goed,
maarjekunt nog veelmeer
nuttige dingensparen: ou-
de telefoonboeken, tijd-
schriften, reisgidsen, do-
zen, kokers, mooie schel-
pen en stenen, en
postcards enfelicitaties.

En als je dan eens niets
te doen hebt, dan kun je
daar heerlijk mee spelen.
Uitdeboekenentijdschrif-
ten kun je scheuren en
knippen en er kleurige
schilderijtjes vanplakken.

Sparen

HORIZONTAAL: 1. meu-
belstuk; 6.ieder; 8.
slechthorend (afkorting);
10. lidwoord; 11. om te
kleuren; 12. boomsoort;
13. muzieknoot; 14. enzo-
voorts; 16. mannetje van
depoes.

Puzzel van de week
loppe: KINDERPUZZEL.
Winnares van de week is:

SheraldineLópez
Papilon636

Sta.Cruz
Aruba

Zij ontvangt een waarde-
bon van ’.15,- van Augus-
tinus Boekhandel.

OPLOSSINGvorigekeer:
BODE
OBER
DEZE
EREN

VERTICAAL: 2. voorzet-
sel; 3. heel groot dier uit
Afrika en Azië; 4. Eerste
Kwartier (afkorting); 5. de
hoofdstad van Drente; 7.
bewoners van Denemar-
ken; 9. Hogere Technische
School (afkorting); 10. van
de; 14. en anderen (afkor-
ting); 15.persoonlijk voor-
naamwoord.

ZIE VOORoplossingen de
winnaar de Kinderkrant
over twee weken. Stuur je
oplossing vóór 1 januari
1988 naar de Amigoe
(Scherpenheuvel z/n of
P.0.80x 577; Aruba - Nas-
saustraat 100;Bonaire - de
heerLinkels,P.0.80x 122,
Bonaire) en zetop deenve-

Eenkleine duizendjaargeledenwarenernognietzoveel
boeken als nu. Men las toen eigenlijk alleen de Bijbel.
Maar daarnaast ook het Bestiarium. Dat was een boek
over dieren. Maar er stonden heel wat meer dieren in,
dan wenu kennen. En een heleboel verhalen, waarvan
wenu weten, dat zeniet waarzijn. Overkrokodillen bij-
voorbeeld. Volgens het boek huilde de krokodil dikke
tranenomhet medelijdenvan mensen opte wekken.Als
deze dankwamenkijken water aandehandwas,werden
ze natuurlijk gelijk opgegeten. Daar komt de uitdruk-
kingkrokodillentranen vandaan!

Hca hoort heteigenlijk? Als je iemandiets geeft,kijkje
hem altijd aan. Net als wanneer jemet iemand een ge-
sprekvoert. Soms zie jemensen, diemet iemandstaan te
praten en ondertussensteedsmaaromzich heenkijken.
Netalsofzewillenzeggen: jijbentzo vervelendom meete
praten.Ikkijk eensevenrond omtezienofik iemandkan
vinden, die leuker is dan jij! Zoiets is zonder meer heel
onbeleefd. Dat doen wij dus nooit, he? Het is niet de be-
doelingom iemand nu maarheel strak aan te gaan sta-
ren, want danben jewééronbeleefd. Moeilijk? Valtbest
mee.

ZOEKSPELLETJE

TWEE VAN deze vakken
zijn hetzelfde. Welke?

Mopjes
Onze vriendjes

Op 't steile pad ontmoet
ik eenklein meisje.
Zij draagt haarbroertje
op haar smallerug.
"Wel", zeg ik, "Kind,
jedraagt een zware last!" *

Om te kleuren

HIERONDER VOLGT
een gedichtje, waarvan ik
jammer genoeg niet weet,
wie het geschreven heeft.
Lees het maar eens heel
aandachtig.

Maar metverwondering
kijkt het meisje op
en zegt een simpel woord:
"Ik draag geen last,
ik draag mijn kleine
broer".

Een simpel woord

vereende kracht e t

wordt de man aan w*
getrokken. Dan ze»j
Paul: "Wat een toesta^maak jij ervan. Ik ka
ook niet zwemme^'maar ik maak niet z
veelkabaal als jij!"

Portier: "Dat weten wjj
wel, maar die juffrouw
niet!"

De fraters van een
klooster zitten gezellig
bij elkaar. Er wordt ge-
beld en frater portier
gaatopen doen.Er staat
een oude dame voor de
deur, die "deheilige pa-
ter"wilspreken.Depor-
tier komt terug bij de
andere fraters en zegt:
"Frater Johannes, er is
hier iemand, diedie hei-
lige paterwil spreken".
Frater Johannes:
"Maar ik ben helemaal
niet heilig!"

VANDAAG GA ik jeover
een dierenvriend vertel-
len, dienietiedereenheeft.
Het paard. Een paard is
een trouwe vriend, die je
elke morgen, als je naar
hem gaat kijken, op zijn
manier begroet. Hij gooit
zijn hoofd omhoog, draait
zijn oren naar voren, hin-
nikt soms even en duwt
zijn neus tegen je aan. En
als je dan nog een sui-
kerklontje voor hem hebt,
is hij helemaal dolgeluk-
kig. Hij houdt er niet van
alleente zijn,maarwil, net
als mensen, gezelschap
hebben.

EEN LEUK spel voor eej
verjaarsfeestje. Game* ? )
allen om een (liefstrondj;
tafelzitten. I^ginhetrrü»
den een plukjewatten-^is het de kunst zo bard
blazen, dathet watjeba * t
mand terecht komt. v
kind is dan.af. En debe»j|
blazer is vanzelfspreke tde winnaar. Doe nie* a
als mijn neefje: Die kr^het watje in zijn mond
slikte het door!

OPLOSSINGKnippen m»ftl'
"8 + -

Watje blazen

Er is een man in de ha-
ven gevallen, die luid-
keels om hulp roept:
"Help, ikkan nietzwem-
men!" Mensen komen
toegelopen en één van
hen, Paul, werpt de
drenkeling een red-
dingsgordel toe. Met

Een paard kan ook een
heleboel met zijn oren,
ogen, neus en staart zeg-
gen. Als hijboos is, legt hij
zijn oren plat inzijn neken
dat betekent: Blijfvan me
afofik trap! Ofhij laateen
heleboel wit van zijn ogen
zien, wat hetzelfde bete*
kent. Als ze met elkaar
praten door heel lichte be-
wegingen met hun neus-
gaten, weet ik niet, wat ze
zeggen. Maar als hij flink
met zijn staart heen en
weer zwaait, weet ik het
wel: hij voelt zich dan niet
happy. Een bang paard
knijpt, net als een hond,
zijn staart tussen zijn be-
nen. En vergeet tot slot
nooit: Een paard heeft
geen kop en poten, maar
een hoofd en benen!

hinnik. En e*»:, merrie
(vrouwtjespaard), diehaar
veulen kwijt is, geeft een
heel doordringende
hinnik.

Dikwijls staan paarden
elkaar teroskammen. Met
hunlippen entanden trek-
ken ze dan losse haren uit
eikaars vacht. Ze hebben
ookhuneigentaal. Als een
paard merkt, dat hij
plotseling alleen gelaten
is, geeft hij een hoge luide

Kleur de vakken met een stip.

door Nel Basilio.

was altijd dicht. Fik de
buurhond was zo groot,
die sprong er gewoon
overheen. Dan stond hij
aan de buitenkant te

rood strikje om de
staart. Behalve Zeur-
piet de Schildpad, want
zijn staartje was te kort.
Ai,watwas de schildpad
verdrietig! Totdat
Poetsje hem een grote
strik om zijn schild
bond, zodat hij eruit zag
als een kadootje. Daar-
na was het groot feest.
Poetsje deelde dadel-
taart en honingkoekjes
uit en kabouter Brr la-
moentjes-limonade. De
dieren gaven Charlotte
een grote wortel kado,

De konijntjes groe-
ven, verscholen in een
hoekje, een gat onder
het hek door, zodat
Charlotte weer naar
binnenkon.Enjekunt je
voorstellen, hoe blij het
vrouwtje was, toen ze
haarhondje devolgende
morgen slapend in haar
stoel op de porch vond.
Daarna is Charlotte nog
vaak doorhet gat onder
het hek gekropen om
haarvriendjes te bezoe-
ken. Maar als Fik de
buurhond haar vroeg
om mee op konijnen-
jachttegaan,schuddeze
met haarkopje van nee.
Want jegaattochniet ja-
genop jebeste vriendjes!

waar zebeleefd opknab-
belde. Ze dansten en
sprongen tot diep in de
nacht en toen brachten
ze Charlotte met zn al-
len weernaar huis.

ten we de kaboutertjes
laten zien". Helemaal
stil van verbazing liep
Charlotte met de twee
muisjesmee naar deka-

Charlotte
Maar het allerergst

vond Charlotte haar
verjaardag, of dieren-
dag, ofKerstmis, want
dan deed haar vrouwtje
een grote rode strik in
het bosje krulletjes bo-
venophaarkop.Dat was
toch geen gezicht voor
een hond! En deze keer
was het wel helemaal
bar en boos. Ter ere van
haarverjaardaghad het
vrouwtje ook nog een
groterode strikomhaar
staartje gebonden. Ze
liepvoor gek,echt waar!

10

géén ridderpaard

Flessekinderen
VOOR DIT spelletje hebj*
twee dagen nodig. Rol eefl
fles door klei en vorm aafi
de bovenkant een bol fl#
hoofd. Laat de fles eefl
nachtjedrogen. De volgefl'
de dagkünje dan hetftes'
senkindeen gezicht, har^
en kleren geven met plak'
kaatverf. Jekunt dekleret
ook van restjes goed mQ'
ken.Probeer hetmaar eertf'



De regering zette uiteen, dat
zij twee soorten werknemers
kent, deambtenaren, diewerken
onder het Materieel ambtena-
renrecht en de anderen die indi-
viduele contracten met de over-
heid hebben. Wat het laatste be-
treft onderhandelt de overheid
met de werknemer. Wat de
ambtenaren betreft, die onder
het Materieel ambtenarenrecht
vallen, is het een andere zaak
omdat de wet hier de arbeids-
voorwaarden voorschrijft. Op
basis van dit Materieel ambte-
narenrecht kan deregering niet
onderhandelen. Dit werd aan de
vakbonden uiteen gezet, waarna
het probleem ontstond rond de
uitleg van "onderhandelen". De
regering gaat niet buiten de wet

ORANJESTAD — Minister
van Welzijnszaken, mr. Mito
Croes, zette in een gesprek
met depers uiteendatdepro-
blemen met de vakbonden
hun oorzaak vinden in de in-
terpretatie van het akkoord
van Noord, dat onder sta-
kingsdruk tot stand is ge-
komen.

De bewindsman betreurt het
dat door het weglopen van de
vakbonden uit de besprekingen
met deregering het proces van
behandeling van de voorstellen,
dieper 1 januarimoeten ingaan,

MinisterCroes merkte op, dat
sindshet akkoordvan Noorddat
in 1983 werd getekend, beide
partijen — vakbonden en over-
heid — andere meningen over
het akkoord zijn toegedaan.
Wanneer gepraat wordt om sa-
men een dialoogaan te gaan,dan
bestaaner geenbezwaren, maar
onderhandelen is in overtreding
van de bestaande wetten, waar-
door de ambtenaren beschermd
worden.

en dat is de vakbonden meege-
deeld, aldus minister mr. Mito
Croes, en als er over deze uitleg
problemen bestaan, dan bestaat
er geen bezwaar tegen deze
kwestie aan de rechter voor te
leggen. "Ik zie hieringeen enkel
probleem", aldus de be-
windsman, "omdat wij de beslis-
sing van de rechter respecteren
en deregering zich daaraan zal
houden".

ORANJESTAD -De?
strandpolitie opAruba wordt op C.
1 december geïntroduceerd. Op,
dezefoto twee van de ledenin het Z
strandpolitie- uniform, Coisy J_
Krozendijk enßigoberto Tromp,'en dejeepvan de strandpolitie. £

Tweemaal
brandalarm

Verdachte: onder invloed van drank

Drie jaargeëist voor
ontucht met meisje

ARUBA
AGENDA

AMIGOE: 08.00-12.00/4-00-i7.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

ï?°r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.ra9eboy: 027-849.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.

P°LITIE:100.

~j?EKERTJES verschijnen op dinsdag en
"|dag en kunnen iedere dagtussen 08.00-

-7.00uur worden opgegeven;
*halve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
?P maandag en donderdag voor 10.00 uur
?!nr|en zijn, kunnen de dag daarop (dus
lnsdag envrijdag) verschijnen.

JJIOSCOPENWEVARD THEATER

"r "'2o.ls,2o.3o+24.oouur_aßam_a (14

P^'VE-IN: 20.30+24.00 uur Meatballs 111,l4J'r.).

RICA'S (nachtdienst)
p'bao brug: Sta. Anna, tel.: 28181.ra«ibabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

JJ'A-HTREGELINGDOKTORENWestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
genden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
y<JLinde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.J*Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
rP^er E. Weststrate, via CentroMedicoSan
ïICo|as, tel.: 48833.
Tjderarts: dokter Croes,tel.: 27591/24300lh°spitaal).
)^GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
<oord: tel.: 23425; Santa Cruzen Paradera:"'-28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:. '"20/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
to" 'el': 29008 Nikgebouw), 24444(kan-

oor brandgevallen, ongelukken of
t.n of ander ongeluk gelieve

op te bellen, tel.: 115)

Overigens merkte deminister
nog op dat de voorstellen waar
het thans om gaat reeds zes
maanden inhet bezitvan de vak-
bonden zijn. Zij hebben toch tijd
genoeg gehadom metalternatie-
ven te komen. De bewindsman
denkt dat devakbondennietmet
een concreet standpunt in deze
wil komen. De volgende pas is
dan met het proces door te gaan
en de voorstellen naar het Geor-
ganiseerd Overleg te sturen.
Hierkan het met de vakbonden
besproken wordenenkunnen de-
ze hun standpunt naar voren
brengen. De regering hadechter
nog verder willen gaan, aldus
minister Mito Croes. Voordat
het naar het Georganiseerd
Overlegging, hadden wij devak-
bonden in de gelegenheid willen
stellen met alternatieven te
komen.

eventueelvertraagd zou kunnen
worden. In dit verband stelt mi-
nister mr. Mito Croes, dat vanaf
het begin van zijn bewind de
regering er alles aan gedaan
heeft om het hoge percentage
van werkloosheid, dattoen ruim
twintig procent bedroeg, te ver-
lagen. De regering is hierin
reeds gedeeltelijk geslaagd om-
dat uitbeschikbare cijfersblijkt,
dat dewerkloosheid tot tien pro-
cent is teruggelopen.

Een ander punt voor de rege-
ring is, dat de belastingdruk op
Arubaeen van de hoogste ter we-
reld is. En dat moet voor de
werknemers worden vermin-
derden daarom moet de 8.2 pro-
cent Solidariteits- belastingver-
dwijnen. Maarom dattekunnen
doen, moet deregering in eigen
kringen maatregelen nemen.
Daarom moet gezorgd worden,
dathet overheids- apparaat effi-
ciënterkan gaanwerken. En dan
blijkt dat er teveel mensen in
dienst zijn. Voor dat teveel aan
mensen wordt door de werkne-
mers van Aruba betaald met de
8.2 procent.

?ELEARUBA
Ê7TERDAG: 18.00 Style with Elsapensen (CNN); 18.20 Science and'echnology (CNN); 18.40 Those ama-
|? ng animals; 19.30 Cede Aruba; 19.35
?|9 story (CNN); 20.00 Telenoticias;
f»-30 in Top; 21.00Estreno: «Crime of

'nnocence» (drama); 22.35 St. El-
se*here: «Addiction»;23.30 Sluiting.

: 17.00Studiosport; 17.45The
*eek in review (CNN); 18.30Valeric:

Packages»; 19.00Showtime;
*'°0 Telenoticias; 20.30Glory ofGod;
<i 00 QuoVadis;22.15CNN internatio-
nal news; 22.45 The Twilight zone;
2330 Sluiting.

18.00 Scooby & Scrappy
~?°; 18.30 CNN International news;
19.30The world tomorrow; 20.00 Tele-
"oticias; 20.30It's a living;21.00Dynas-
_' 220° Telenovela: «Venganza de
wujer»;22.4sThis week inJapan;23.lo
bhowbiz today (CNN); 23.30Sluiting.

aan het vijf-jarigdochtertje van
zijnvriendin, die haarkinderen
bij hem had achtergelaten. Uit
de lange strafkaart bleek dat de
man reeds eerderwegens zeden-
misdrijven, mishandelingen en
andere strafbare feiten op Cura-
sao had vast gezeten. De officier
vond het een zeer ernstige zaak
en weigerde hetexcuus van ver-
dachte, dat hij dronken was ge-
weest.

Voordat derechter besloot dat
hij over een week vonnis zal wij-
zen, liet verdachte in zijn laatste
woord nog horen dathij alles zal

H_fci doenom minder tedrinken,
maar dat hij daarvoor geen ga-
rantie kon geven.

Bij aanvang van de zaak wees
rechter verdachte erop, dat hij
zich dooreen advocaatkon laten
bijstaan. Hij vond ditniet nodig
"omdat een en andertoch niet zo
erg was". De zaak werd daarna
zonder bijstand van een advo-
caat voortgezet.

ORANJESTAD—Driejaar
gevangenisstraf eiste de offi-
cier vrijdag tegen de ver-
dachte E.H. (33), die terecht
stond omdat hij met minder-
jarige kinderen ontuchtige
handelingen had gepleegd.
De rechter wijst volgende
week vonnis in deze zaak.

Uit de behandeling bleek dat
verdachte zich had vergrepen Cocaïne bewaard in

ruil voor medicijnen

Colombiaan hielp asthma patiënt
Om halfvijfwerd alarm gesla-

genvoor eenbrandineen woning
te Sabana Grandi BA, achter
Rockeys Bar. Hier moest de
brandweer wel in actie komen,
omdat debijbouwvan dewoning
in brand stond. Het vuur was
spoedig geblust, doch men kon
niet voorkomen dathethuis gro-
te brand- enwaterschade opliep.
Ten tijde van debrand bevonden
zich zes kinderen in de woning,
die door de aanwezige dienstbo-
de gealarmeerd werden en zich
in veiligheidkonden stellen.

*****PARIJS—In deRoemeense plaats
Brasov hebben arbeiders gedemon-
streerd tegen het bewindvan partij-
leider en president Ceausescu."

Tegen drieuur werdbrand ge-
meld in BurgerKing aan deNas-
saustraat,waar een nieuw appa-
raat werd getest, dat daarbij in
brand vloog. De brandweer was
spoedigter plaatse, dochbehoef-
de niet in actie tekomen, omdat
het personeel met eigen midde-
len het vuur onder controle
kreeg. De zaakbleefenkeleuren
gesloten, doch kon later op de
avondweer in bedrijfkomen.

ORANJESTAD—Tottwee-
maal toemoest debrandweer
gistermiddag uitrukkenvoor
brandalarm.

-De verplichtingomeen vergun-
ning te tonen voor het hurenvan
een speedboat en voor het ver-
voeren van passagiers aan boord
van sunfish- boten en glassbot-
tom- boten.

gelegenheid waren ook aanwe-
zig minister-president mr. Hen-
ny Eman, minister drs. Frank
Booi en de politieleiding. Men
kon ook ter plaatse kennisma-
ken met het uniform van de
strandpolitie, bestaande uit een
wit shirt, een witte pet en een
zwarte korte broek.

Minister Vos verklaarde dat
de maatregelen in het landsbes-
luitgeconcretiseerd worden. De-
ze maatregelen zijn onder
andere:- Aanwijzing van de zone's voor
zwemmen en varen, waarbij ge-
bruik gemaakt wordtvan speed-
boatsen jetski'som deveiligheid
van dezwemmers tegaranderen.
- De verplichting van een ver-
gunning te tonen voor gebruik
van speedboats, jetski'sen ander
equipment. Dit is belangrijk
voor de veiligheid van zwem-
mers en waterskiërs.

Voorts alle andere maatrege-
len, die deveiligheiden het opti-
maalgebruikvan waterenen pu-
blieke stranden garanderen als-
mede een verbod om toeristen
lastig tevallen.

deeerste maandenvan 1988

Bovengenoemde maatregelen
zullen vanwege technische mo-
tieven niet op 1 december van
kracht kunnen worden, maar —zo deeldeminister Vos mee — in

Aantal maatregelenpas later van kracht

Arubaanse strandpolitie
1 december van start
ORANJESTAD — Op 1 de-

cember aanstaande zal op
Aruba de strandpolitie wor-
den geïntroduceerd. Dit is
mogelijk nadat de Staten in
september de landsverorde-
ning "Openbare wateren en
stranden" goedkeurden. De
verordening geeft de juri-
dischebasis, die deveiligheid
en optimaal gebruik regelt
van de wateren en publieke
stranden voor het gebruik
van speedboats, jetski'sen al-
le andere watersporten.

Dit deeldeminister van Justi-
tie en Volksgezondheid, Watty
Vos, vrijdag in het Golden Tulip
Hotel mcc aan vertegenwoordi-
gersvan dehotels, touroperators
en watersport- bedrijven. Bij die

Vóór de behandeling van deze
zaak deed de rechter uitspraak
in twee andere cocaïne- zaken,
die vorige week behandeld wer-
den. Beklaagde L.C., diecocaïne
in maïskolven-blikken naar Ne-
derland had gestuurd, werd ver-
oordeeld tot drie jaar en zes
maanden gevangenisstraf. M.da
S., dievoor cocaïne-beziten -ver-
koop terechtstond, kreeg een ge-
vangenisstraf van twee en zes
maanden.

ORANJESTAD — De offi-
ciervan Justitie eiste op vrij-
dag een gevangenisstraf van
zes jaar tegen de man S.L.
voor het in bezit hebben van
1339gram cocaïne.Daarenb-
oven werden hechtenis- straf-
fen van vier dagen en drie da-
gen geëist voor het in bezit
nebben van een geweer en
een hoeveelheid patronen.

Bulldozer systeem onaanvaardbaar

MEP wil zekerheid
overheidspersoneel

ORANJESTAD-Ineen te-legram aan minister- presi-
dentmrHenny Eman heeft defractieleider van de MEP in

Tafeltennistoernooi
overheidsdiensten

ORANJESTAD -De toeris-
ten kunnen nu vanuit de aan-
komst/vertrekhal van deAeropu-
erto Reina Beatrix directe tele-
foon- gesprekken voeren metper-
sonen in de Verenigde Staten.
Deze service werd gisteren
geïntroduceerd toen het waarne-
mend hoofd van het Toeristenbu-
reau, Rafael Estrada, het eerste
gesprek metde Verenigde Staten
voerde. Men hoeft alleen maar de
hoorn op te nemen om contact in
de Verenigde Staten te krijgen
metdetelefoniste aan wie men het
gewenste nummer doorgeeft.
Men kan «collect call» bellen of
men kan betalen met de «ATT
credit card» (American Teleg-
raph and'Telephone Co.) of
«telephone credit card».

Bonbini
festival

ORANJESTAD —In hetBon-
bini Festival op dinsdag 24 no-
vember zullen optreden: Tipico
Los Pimentosos, de aguinaldo-
groep Waiquirigua en de
dansgroep Mangusa. Het festi-
val begint om halfzeven in Fort
Zoutman.

De MEP noemt dit onmense-
lijken a-sociaal en isvan mening
dat alle partijen die hierbij be-
trokken zijn — vakbonden en
personeel — denodige tijd moe-
ten krijgen deze kwestie met de
regering en in eigenkring tebe-
spreken.

Reeds nukondigt de MEP aan
dat zij hetbulldozer- systeem in
de Staten niet zal aanvaarden.
De MEP zietdeze gehelezaak als
zeer ernstig vooral omdat hier-
door honderd gezinnen zonder
inkomsten blijven of inkomsten
krijgen verbeneden watzijnodig
hebben.

De MEP- leider vraagt nu om
een spoedige definitieve duide-
lijkheid in deze. Inhet program-
mavan deMEP staat,aldusOdu-
ber, dat wij door middelvan een
natuurlijk proces en vrijwillig-
heid het overheids- apparaat
willen afslanken. Het moet niet
zo zijn, dat deregering mensen
naar huis wil Sturen nadat ruim
250 mensen extra in dienst wer-
den genomen.

deStaten, Nelson Oduber, ze-
kerheid gevraagd voor het
overheids- personeel, dat
reeds twee jaar onzeker is
over haartoekomst.

Premier mr Henny Eman en
ministerWattyVos spraken hun
voldoeninguitover de medewer-
king, die toen en nu allerwege
wordt ondervonden voor een
«Aruba Nobo». De muzikale om-
lijsting was in goede handenvan
Etty Toppenberg met zijn Trio
Huasteca.

ORANJESTAD — Met veel
animo werd gisteravond in
het AVP- gebouw aan de
Arendstraat door activisten
van de Arubaanse Volkspar-
tij (AVP) hetfeit herdachtdat
twee jaargeledendoor dever-
kiezingen Aruba een nieuwe
regering kreeg.

AVP twee jaar
aan de macht

De rechter zal op 27 november
vonnis wijzen.

Wat betreft het geweer, zei de
raadsman, datditnietvan debe-
klaagde is en hij daarom ook
geen vergunning hiervoor kon
vragen. Het wapen is van de ex-
-echtgenoot van de concubine
van S.L. en de echtgenoot woont
al een tijd in de Dominicaanse
Republiek. Beklaagde zelf ver-
klaarde de strafte zwaar te vin-
denennooitmetdrugstezijnom-
gegaan.

Beklaagdes raadsman, mr.
Johnvan derKuyp, verzocht de
rechter rekening te willen hou-
den met de bijzondere omstan-
digheid dat S.L. astma- patiënt
is. Hij is afhankelijk van de Co-
lombiaan, dievoor hem de juiste
medicijnenbracht. Deze helpen,
nadat Amerikaanse en Neder-
landse medicijnenniet veel ver-
lichting hadden gebracht in be-
klaagdes astma. Daarom wilde
de beklaagde geen geld aanne-
men. Volgensderaadsman heeft
de justitie in S.L. niet te maken
met iemand die er met cocaïne
beter opwildeworden. Beklaag-
des oogmerk is niet geweest om
winst te maken. Hij is niet ver-
slaafd en gebruikt geen cocaïne,
aldus mr. Van derKuyp.

De 1339 gram cocaïne, waar-
voor beklaagde S.L. gistermor-
genterechtstond, werd inplastic
zakken aangetroffen in de Ap-
pelsinastraat 12 teTarabana.De
cocaïne had S.L., zo zei hij, in
bewaring genomenvoor een Co-
lombiaan, die medicijnenuitCo-
lombiameebracht voor beklaag-
de, dieeen zwaar astma- patiënt
is. De eigenaar van het spul wil-
de in eerste instantie S.L. beta-
len om de cocaïne te bewaren,
dochS.L. verklaardebetaling te
hebben geweigerd omdat de Co-
lombiaan iedere keer medicij-
nen, die hier niet verkrijgbaar
zijn, voor hem heeft meege-
bracht.

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12):09.30uurkerkdienst.

PIEDRA PLAT: 10.30uur ds Hessen; zon-
dagsschool in het Jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: 09.00uur ds Hessen; zon-
dagsschoolop dezelfdetijd.

SEROE COLORADO: 08.30 uur ds A. van
denDoel.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Doel (crèche and zondagsschool).

SAVANETA:zat:l9.oouur;zon.:l7.3ouur.
TANKI LEENDERT:zon.: 09.00uur.

POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.
SANTACRUZ: zat: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.

PARADERA:zat: 19.00uur; zon.: 10.00en
17.30uur.

Het betreft hier de man
A.N.G., die bij zijn woning in
Santa Cruz werd aangehouden.
Het onderzoek in deze zaak is in
volle gang. Verdachten worden
aangehouden, maar hetbedrag
is nog niet boven water ge-
komen.

ORANJESTAD — De re-
cherche heeft op vrijdag, in
verband met de roofoverval
waarbij 37.000 florin buitge-
maakt werd, een derde man
alsverdachte aangehouden.

Roofoverval
Wel verdachten
geen geld

SANTA CRUZ —Op zaterdag
28 novemberom tien uur 's mor-
gens wordt in de Sporthal een
aanvang gemaakt met hettafel-
tennis- toernooi voor overheids-
diensten.Deteams, dietotnu toe
hebben ingeschreven, zijn: DLV
I, DLV 11, DLV 11, DOW/NOS,
WEB I, Dienst Technische In-
spectie en Directie Wetgeving.

STOCKHOLM—DeZweedse poli-
tie gaat met advertenties in buiten-
landse kranten proberen alsnog de
identiteit te achterhalenvan de
moordenaar van ex-premier Olof
Palme.
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is het niet belangrijk om onder de dop te
kijken!

Belangrijker is, dat Ude topkwaliteit kent, I
die in de vertrouwde groene fles zit.

MERCURIUS TRADING
i

»»*»'W>w»lim>m,m^w^m^w^wwm m ■ ■ ■■ I

Bel. 24766
Jocelyn Nobrega

PosAbao23
JatU elders in dollars
?,etaalt, bij ons inJJoriri^

gjERSEN
Üiksn-lINFORNATION CENTER: dage-
u Ur jSfopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00

formaties viaverkeerstoren.

24 (H? SERVICE CENTER (Oranjestad):
ten vanUrper daBgeopend(alleen geslo-
9en ir? nda9 2000 uur tot maandagmor-

u'Uouur).

TAAI!.E? HORACIO ODUBER HOSPI-
/1 8ÏAX?2 24300):bezoekuren 15.00-15.45ajn-19.30uur.

24652/',N WILHELMINA FONDS (tel.:
v»oen,l '" informatiecentrum
paarn_.,? S^Pend van 08.30-12.00 uur -waenbaaistraatB(boven).
|N-TiTlecember)
?at6rrta„T0Dl CULTURA: maandagt/m
lotbetirJan 18"0-20.00 uur gelegenheid
Pülar cntl-ingvan tentoonstelling ArtePo-

Heiilop ?..DI BARRIO NOORD: 19.00 uur
)eest-e Mis mdc St. Annakerk; na afloop

in^AG *****

Wrf^S HEATER
ir.). 'd°.2o.ls+2i.3ouurLa__m_a (14
DRIVp iM

"■* 21.00 uur Meatballs 111 (14jr.).

JVERSen *****
aankomt ORANJESTAD: 16.00 uur
19.00u: Sinterklaas en zijn Pieten; totque».p^s SinteiWaasin hetNephaliHenri-

'Sereen is altijd Happy"1
rSrn IfPEPSII

Bestel bij Uw kruidenier
Victoria Bottling

Company v

11 oÓl^rJ?' BARRIO LAGO HEIGHTS:

'o °ouur open house.
OEP «FUENTE Dl BIDA»:

bli°lecaN UU',OrUm'" ",amily day"" "

cJ^ 1 lyoor scholen): 15.30 uur
Ssns-Pi ,re Terzan° vs MLK-school Oon-c'-LagoSpotpark.

&*KOTÏ20n-:090°en l9o° uur-
r*"ANn_:i _?*" 1900uur;zon-: 08-00uur-ELKAPEL: zat: 19.00uur.
IBOoJ. za,-: 190° uur: zon:: 07.30 enÖSK, "I°Ooj!ESTAD:2a,:l9 Onuur;zon.:o6.3o,6n 19.00uur.

Verschillende interpretatie
Minister Crocs: veel problemen
vakbond doorAkkoord van Noord



Hen van de koren...

FOR ONLY
f $ 117 Ü.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. SwimmingPool. Church. Hotel. \
Artificial Lake. Commercial Area, Gas Station.

Children's Playground. Farm. etc.
ïJJïJ:

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 INVESTMENT OF YOURLIFE

Cutout this coupon and mail it with your address
in order to sendyou further information __

I ———:INVERSIONES INDELOP. C Ji.
Edificio Cavendes. Piso 8, Oficina 805.
AvenIda FrancIsco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me. without obligation,
booklets and additional information on lots:

NAME:

ADDRESS.

—= TELEPHONE:

COUNTRY

Engeland wil lozingen niet stoppen
Storten chemisch afval in Noordzee
wordt struikelblok op conferentie

met 50 procent te verminderen,
gerekend over de periode van
1985 tot 1995. Op de Rijnconfe-
rentie 1 oktober in Straatsburg
haddendeverantwoordelijkebe-
windslieden van de Rijnoe-
verstaten al besloten de vervui-
ling van deRijn met hetzelfde
percentage terug te brengen.

Eerste voorstelling zeer geslaagd

Mis vanavond het
Korenfestival niet!soorten metalen en duizenden

soortenuiterst gevaarlijke orga-
nische micro- verontreinigin-
gen, waartegen de natuur maar
ten dele een verweer heeft.
Voorts zijn de olielozingen door
de booreilanden tussen 1981 en
1985 procent toegenomen.

Nederland heeft de ministers
van de andere Noordzeestation
uitgenodigd om de derde keer
hierbijeen te komen, mogelijk
begin 1990 om te bezien of de in
Londen afgesproken program-
ma's werken of dat deze moeten
worden bijgesteld. De eerste
Noordzee- conferentie was in
1984in Bremen.

De lozing van zwartelijst stof-
fen enradio-actiefafval dientui-
terlijk 1989 verboden te zijn.
Tenslotte vragen zij aandacht
voor de verontreiniging van de
zee via de atmosfeer. De ver-
minderingvan de lozingvan fos-
faten en stikstofen deopsporing
envervolgingvan illegale lozers.

De Nederlandse vereniging
tot bescherming van vogels, de
werkgroep Noordzee en de lan-
delijke vereniging tot behoud
van deWaddenzee zullen minis-
ter Smit-Kroes van Verkeer en
Waterstaat op deNoordzee- con-
ferentie ongeveer 30.000
handtekeningen overhandigen
van de mensen die de eisen van
de milieu-organisaties steunen.

Zaterdag vertrekken de mi-
lieu-organisatiesvan het vaste-
landvia België in een karavaan
naar deBritse hoofdstad om zich
daarbij hun zusterorganisaties
uit het Verenigd Koninkrijk en
lerlandtevoegen. InLonden zul-
lenmanifestaties plaatsvinden.

vervuilingvan dezee vanafland
menen de milieu- organisaties,
dat de Europese gemeenschap
strengere regels moet stellen
aan deproduktie van milieu- ge-
vaarlijke stoffen.

WILLEMSTAD — Giste-
ravond werd het eerste
deelgepresenteerdvan het
korenfestival 1987. Deze
avond stond in het teken
van de bekende musici Si-
mon en Provence, die bei-
den 25 jaar "in het vak"
zitten.

pater Firn Janssen, in leven
organist van Pietermaai.

Vervolgens traden twaalf
koren op met elk een tweetal
nummers. Hierbij waren
maar liefst drie koren onder
leiding van Yankee! Opval-
lend bij alle koren is het ge-
brek aan mannenstemmen,
hetgeen afbreuk doet aan de
klankkleur. De meeste wer-
ken werden twee- stemmig
uitgevoerd.

Een lustvoor hetoogwaren
de kinderen uit Barber met
hun prachtige gele unifor-
men. Hun «Stima» werd
enthousiast gezongen en viel
goed in de smaak. Doorgaan
Jubilate!

Milieu-organisaties zullen er
bij debewindslieden opaandrin-
gen het storten en verbranden
van chemisch afval, zuive-
ringsslib en baggerslib per 1 ja-
nuari 1990 te verbieden. De
Noordzee moet voorts aangewe-
zen worden als speciaal be-
schermd gebied onder het Mar-
pol-verdrag. De milieu- organi-
saties vragen van de ministers
ook de olie- en gaswinning op de
Noordzee en het transport van
gevaarlijke stoffen te verbinden
in een zone van twintig mijl
langs dekust. Met het oogop de

KRITISCH
Tijdens de tweedaagse confe-

rentie zullendeministersvan de
Noordzeestaten dekritische blik
van de milieu- organisaties in
hunrug voelen. Onderhet motto
"Seas at rise" houden vertegen-
woordigers van milieubewegin-
gen in alle aan deNoordzee gele-
gen landen in Londen een eigen
conferentie over alternatief be-
heervan de zee. Tevens krijgen
zij de gelegenheid bij de ope-
nings-zitting van de ministers-
conferentie een verklaring af te
leggen.

SCHEVENINGEN — Het
storten van chemisch afval in
de Noordzee zal een moeilijk
punt worden op de agenda
van deministersuitde landen
aan deze zee, die volgende
weekdinsdagen woensdagin
Londen met elkaar gaan pra-
ten over maatregelen tegen
de voortgaande verontreini-
ging. Terwijl alle landen op
het vasteland voorstander
zijnvan stopzettingvan de lo-
zing van chemicaliën op de
Noordzee, wil Engeland daar
gewoon mee doorgaan.Dit
zegt dr. A. Saeijs, hoofdinge-
nieur- directeurvan de direc-
tie Noordzee.

In eenjaartijd verdwijnt onge-
veer 67 miljoen ton chemischaf-
val in de Noordzee aan zink, ko-
per, nikkel, lood, cadmium en
andere milieubelastende stof-
fen. Engeland neemt daarvan
eenflink deel voor zijnrekening:
15,5 miljoen ton. Deze hoeveel-
heid bestaat uit 2,5 miljoen ton
industrieel chemisch afval, 5
miljoen ton zuiveringsslib en 8
miljoen ton ernstig verontrei-
nigdebaggerspecie.

Engeland ziet er geenreden
om daarmeeop te houden. Dere-
deneringisdat hetgifverdunt en
tenslotte de Noordzee uitspoelt.
Saeijs is het daarmee in het ge-
heel nieteens, giftige stoffen, zo-
als cadmiumen PCB, hopenzich
op in de waterbodemen in de le-
vens- gemeenschappen in zee.
De hoofdingenieur isbang dat de
verontreiniging van deNoord-
zee binnen niet al te lange tijd
een punt bereikt waarop herstel
van het milieu niet meer moge-
lijk is. "Als dezee en de organis-
men eenmaal vergiftigd zijn is
ditmetgeengeld terwereldmeer
goed te maken", aldusSaeijs. Er
is volgens hem nog hoop, omdat
"gelukkig" uit voorbeelden
blijkt dat voor veel zaken de ui-
terste grens nog niet is gepas-
seerd.

VERBRANDING
Andere punten, waarover de

ambtenaren van deNoordzees-
taten die deministers- conferen-
tie hebben voorbereid geen over-
eenstemming bereikten, zijn de
verbranding van chemische af-
valstoffen op zee, de lozingvan
radioactief afval en de aanwij-
zingvan deNoordzeealsspeciaal
beschermd gebied onder het
Marpol-verdrag. Deze internati-
onaleconventiebetreft de lozing
van olie en chemische stoffen
doorzeeschepen. "Wijzijner niet
uitgekomen. De ministers moe-
ten daar maar over beslissen",
zegt Saeijs.

Geen probleem vormt de be-
scherming van de Noordzee te-
gen de vervuilingvan het land
door grote rivieren. Er ligt een
voorstel op tafel de verontreini-
ging van de rivieren door voor
het milieu schadelijke stoffen

Nederland, de Bondsrepu-
bliek Duitsland en Denemarken
zullenzich op de ministers- con-
ferentie in de Britse hoofdstad
sterk maken voor de aanwijzing
van de Wadden tot beschermd
natuurgebied. De directie
Noordzee verwacht dat de be-
windslieden weinig moeite zul-
lenhebbenuitgangspuntenvast
te stellen voor een doelmatige
beschermingvan deWadden, die
van groot belangzijnvoor het le-
ven in de Noordzee. Ook in
Groot-Brittannië wordt deze
noodzaak nu ingezien.

Tenslotte zal de Noordzee-
conferentie uitmonden in af-
spraken over samenwerking bij
de controle op illegale lozingen
en aanbevelingen voor verder
wetenschappelijk onderzoek
naar de oorzaken van devervui-
lingen de gevolgen daarvan.

VUILELUCHT
Het zal volgens de directie

Noordzee van Rijkswaterstaat
voor deministers van de Noord-
zee- conferentie moeilijk zijn
precieze afspraken te maken
over een beperking van de lucht-
verontreiniging, een niet onbe-
langrijke oorzaak van de belas-
ting van zee met ongewenste
stoffen. Via deatmosfeer komen
bij voorbeeld grotehoeveelheden
loodinhetzeewaterterecht. Ver-
wacht wordt dat de ministers in
deBritsehoofdstad eenberoep op
elkaar zullen doen de invoering
van loodvrije benzine in hun
land te bevorderen.

BANGKOK—Een groepvan 33Lao-
tiaanse vluchtelingen van de
Hmong- stam is begin deze week bij
de grenstussen Thailand enLaosom
het leven gebracht. Een regionale
Thaise functionaris berichtte dat
vermoedelijk Laotiaanse militairen
voor het bloedbad verantwoordelijk
zijn.

GENEVE — Het kinderfonds
UNICEF van de VN heeft opgeroe-
pentot bijna 23 min dollaraan extra
hulp ter bestrijding van de hon-
gersnood in Etiopië in de vorm van
vitamines, middelen tervoorkoming
van tuberculose en malaria en voor
veilig drinkwater.

Hoge entreeprijs
Plein van de Hemelse Vrede

in Peking opengesteld

«Coromoto» bracht een
goed gezongen «Ave Maria».
Yankee heeft hier met dit
koor een goede prestatie —vier-stemmig — geleverd.
Misschien kan een iets min-
der geaksentueerde volume-
wisseling het geheel nóg ver-
beteren.

«San Willibrordo» met
twee echte "soeurs" bracht als
enige koor haar nummers
acapella en bleefdaarbij goed
"op toon" bravo!

Qua zuiverheid, presenta-
tie en uitspraak was het
jeugdkoorvan Sta. Famia on-
der debezielende leiding van
Harry Moen een nummer één
als laatste koor van deze
avond.

Er wasechternogeen muzi-
kale verrassing: Edsel Pro-
vence — himself — met^zijn
muziek- schoolkoor(21 jonge-
lui). Zij brachten een vijftal
korte nummers op zeer goed
niveau en kregen een prima
applaus alsbeloning.

Wat een fijne avond!Vana-
vond is het tweede deel, mis
het niet!

JOHAN VAN EENEN-
NAAM

Het Methodisten- koor
zong een tweetal GospeU
songs met dezeer enthousias-
te «good old»Libert aan depi-
ano. Zij kregen een welver-
diende ovatie.

Het nummer «Un
bailarina» iskennelijk erg ge-
liefd en werd door drie koren
ten gehore gebracht. Het
meestorigineel door hetkoor-
tje Regina (tien dames) met
een heuse en vooral vertede-
rende bailarina.

De Pietermaai- kerk zat
overvol met zangers en zang-
liefhebbers tussen acht en
tachtig jaar. Na de vooraf-
gaande stemmige orgelmu-
ziek, werd de avond geopend
methet door iedereen meege-
zongen volkslied. Dit was één
van de meeststijlvolle uitvoe-
ringen, dieik heb gehoord.

Rignald Yankee, de organi-
sator, vroeg vervolgens om
een halve minuut stiltevoor
de eerder dit jaar overleden

Ds Smith stelde deeenheid
van de koren ten voorbeeld
aan de maatschappij en kon
zich geen religie voorstellen
zonder lofliederen. Pacheco
Domacassé sprak vervolgens
namens gedeputeerde
Salsbach, welke verhinderd
was. Hij noemde zang en mu-
ziek als basisuitingen van de
menselijke cultuur.PEKING—Vanaf 1 januari

zullen bezoekers uit binnen-
en buitenland worden toege-
laten op de poort van de he-
melsevrede, een gewijdeplek
waar onder andere Mao Ze-
dong op 1 augustus 1949 de
oprichting van de Chinese
volksrepubliek afkondigde.
De entreeprijs, althans voor
buitenlandse toeristen, liegt
er echternietom:dertig Yuan
ofruim vijftien gulden.

"Tiananmen is het symbool
van het nieuwe China", zei Bo
Xicheng van het Pekingse bu-
reau voor Toerisme dinsdag.
Vanaf het bijna 35 meter brede

BIOLOGISCH RIJK
Met 420.000 scheepsbewegin-

gen per jaar,een visserijproduk-
tie van drie miljoen ton, 160
booreilanden voor de winning
van 85 miljardkubieke meter
gas en 165miljoen ton olie is de
Noordzee de drukstezee ter we-
reld. Tegelijkertijd vormt de zee
samen met de tropische bossen
biologisch het rijkste gebied op
aarde. Desondanks heeft de zee
de twijfelachtige reputatie de
grootste vergaarbak te zijn van
allerlei afvalstoffen. De Noord-
zeestaten kieperden de afgelo-
pen tien jaarongeveer een mil-
jard ton chemisch afval in zee,
nietmeegerekendde schadelijke
stoffen dievia derivieren en de
atmosfeer in dezeperiode in het
zeewater terecht kwamen.

Naast43 miljoen ton industri-
eelafval gingin tien jaar45mil-
joen ton zuiveringsslib en 871
miljoen ton ernstig verontrei-
nigde baggerspecie de zee in.
Hierin zitten vele tientallen

Bo verdedigde de hoge toe-
gangsprijsmet hetargumentdat
anders de toeloop van be-
langstellenden te groot wordt.
De prijs zal in 1989 misschien
zelfs worden verhoogd tot twin-
tig gulden. Er zullen in een mu-
seum historische films worden
vertoond, maar niet over de cul-
turele revolutie, aldus 80. "Die
tien jaarwareneen ramp".

De 35 meterhogeen 62,50 me-
ter brede poort en werd in 1417
gebouwd tijdens de wederop-
bouw van de verboden stad, het
oude keizerlijke paleis. Zij werd
twee keer door brand verwoest,
in 1451en in 1644, en herbouwd.
In 1970 onderging de poort een
grondige opknapbeurt. Overi-
gens hebbentalloze Chinezen bij
bijzondere gelegenheden een
kijkje mogen nemen op depoort.
Boverwacht jaarlijks2,5 miljoen
bezoekers, voor de helft Chine-
zen die overigens naar werd ge-
zegd waarschijnlijk goedkoper
uit zullen zijn dan buitenlandse
toeristen.

balkon op de poort, die dateert
uit het Ming-tijdperk, werden
verder parades afgenomen en
massabijeenkomsten toegespro-
ken, zoalsdetoespraak waarmee
Mao in 1966 deculturelerevolu-
tie inluidde.

Inzakken automarkt en export
Autotatina maakt mogelijk verlies
van half miljard Duitse mark

Buitenlandse autofabrikan-
ten hebben het eigenlijk voort-
durendaan de stokmetde Brazi-
liaanseregering. Noch Ford,
nochVWheeft sinds 1980inBra-
ziliëwinst gemaakten beide be-
drijven zeggendateen belasting
van vijftig procent verlies ople-
vert over elke wagen die wordt
verkocht. Eerder ditjaarbundel-
denForden VWzich inAutolati-
na om eenfront te vormen tegen
deregering.

Weber wees erop dat er bij <**
vormingvan Autolatinaeen off1'

vangrijk investerings- program'
mais opgesteld. Datprogram^9*
is gebaseerd op deovereenkoniS
metdeBraziliaanseregering d*
deprijzen tot eind 1989overee0'

komstig de inflatie kunnenwoj"'
den verhoogd. Autolatina is <*
grootste autofabrikant van Br*'
zilië. De personenwagenma1*is dit jaar goed voor ongevee
400.000auto's, waarvanAutol£tinazestigprocentvoor zijnrek
ningneemt. In devrachtwage'\
sector heefthet concern een a*P
dcclvan vijftig procent. De o»1

zet komt dit jaaruit op na£
schatting 5,4 miljard maf J
waarvan tweederde in Braz>
zelfwordt geboekt.

van VW Do Brasil is geweest, 19
het niet uitgesloten dat er cc»
noggroterverlies ontstaat als oe
huidige situatievoortduurt. H**
is danvolgens hem nog maar d«
vraag of de activiteitenvan A*l'
tolatina dan kunnen word- 0
voortgezet.

Volgens directeur Weber, die
jarenlangfinancieel directeur

De afgelopen maandstoptehet
concern de autoproduktie en
stuurde een groot deel van de
56.000 werknemers tijdelijk
naar huis uit protest tegen de
van hogerhand opgelegde prij-
zen. Uit het feit dat Autolatina
nu toch deprijzen naar eigen in-
zichtheeftverhoogdkan worden
afgeleid dat de moeder- maat-
schappijen in de Verenigde Sta-
ten en de Bondsrepubliek hun
goedkeuring aan de taktiekvan
het concern hebben gegeven.

ringde garantieop winstgevend-
heid, gegeven in een akkoordin
april, niet is nagekomen.

Van regeringszijde is gezegd
dataan datakkoord geen enkele
wettige status kan worden toe-
gekend en minister Bresser Pe-
reira van Financien heeftal eer-
der met strengetegenmaatrege-
len gedreigd als Autolatina zich
niet houdt aan de voorschriften.
Hetautoconcern heeftniettemin
eind vorige week de prijzen met
28procent verhoogd.

Deregering inBrasilia kan nu
dekredietkraan dichtdraaienen
alle import- en ex-
portvergunningen van het con-
cern intrekken. Ook kunnen ei-
gendommen van Autolatina in
beslag worden genomen en ge-
vangenis- straffen tot twee jaar
worden uitgedeeld. Bovendien
kan deoverheideisen dat deboe-
ken van het concern worden ge-
controleerd. De regering heeft
van deze bij de wet vastgelegde
mogelijkheden in het verleden
niet of nauwelijks gebruik ge-
maakt.

Autolatina is op het ogenblik
in een heftig conflict verwikkeld
met de Braziliaanse regering.
Dat conflict begon vorige week
na maanden van dispuut toen
Autolatinazich niethieldaan de
toegestane prijsverhoging van
10,8 procent en zijn prijzen met
gemiddeld 28 procent verhoog-
de. In advertenties verdedigde
het autoconcern de verhoging
met als argument dat de rege-

WOLFSBURG — Autolati-
na, het samenwerkings- ver-
band van de autoconcerns
Volkswagenen FordinBrazi-
lië, kan dit jaar wellicht een
verlies lijden van 500 miljoen
mark.Daarvan is 200miljoen
marktoe te schrijven aan een
onvoldoende gebruik van de
produktie- capaciteit ten ge-
volgevan hetinzakkenvan de
automarkten de slechtlopen-
de export. De rest is een ge-
volgvan onvoldoende en ver-
traagde prijsverhogingen, zo
heeft directeur Weber van
VolkswagenAGinWolfsburg
verklaard.
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Strijd Karpov - Kasparov kent
eindelijk weer agressiviteit

Afgebroken vijftiendepartij waarschijnlijkremise

De KNVB heeft het gevoel van
schaamte dat een dergelijk inci-
dent dereputatievan het Neder-
lands voetbal heeft geschonden.
"Maar het gevoel van schaamte
gaatniet vergezeld van de over-
tuiging dat de KNVB op enige
wijzeverantwoordelijk kan wor-
den gesteld voor het gebeurde.
Voor de wedstrijd Nederland -Cyprus isallesgedaan, datmoest
enkon worden gedaan.

Watakeli gafgoed tegenstand
Xaverianen haalt tweede
volleybalkampioenschap binnen

In hetOoglijdersziekenhuisin
Rotterdam is een afwijking aan
het rechteroog van Charitou ge-
constateerd. Die afwijking had
echternietstemaken methetge-
beurde op het veld. De doelman
is, vermoedelijk al sindsjaren,in
lichte mate bijziend. Dat de pa-
tiënt werd overgebracht naar
een gespecialiseerd ziekenhuis
was alleenmaar omallemogelij-
ke risico's uit te sluiten. De spe-
lers van Cyprus waren namelijk
niet verzekerd en zelfs het
kleinste lichamelijk ongemak
zou voor hen uiterst vervelende
consequenties kunnen hebben.

Erheeft geen 'gedwongen'ver-
vanging van de doelman plaats
gevonden. Charitou heeft uit ei-
genwil beslistnietmeer hetveld
op te gaan. Medisch bestond er
geen enkel bezwaar. Ik heb hem
twee keer gesuggereerd weer te
gaan spelen. Pas detweede keer,
in de kleedkamer van Cyprus,
nam hij zijn beslissing en pas
toen is ook de tweede doelman
aan zijn opwarm-oefeningen be-
gonnen."

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)

geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu
biweg)

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in hetMaduro Plaza.

WILLEMSTAD — Xaveria-
nen /Muebles Kennedy haal-
de gisteren zijn tweede kam-
pioenstitel van het volleybal-
seizoen binnen. Na de over-winning van deB-klassers af-
gelopen woensdagavond op
Kamari, greep deSuffisantse
ploeg gisterawond het kam-
pioenschapindehoogste her-
enafdeling. Ook de dames-
vertegenwoordiging in dehoofdklasse is nog in derun-
ning om een kampioenstitel.
De beslissende partij in deze
categoriestaatvoormaandag
a.s. op hetprogramma.

ZONDAG
CURAÇAO SEAQUARIUM REGATTA
1987
10.00uur start zeilboten en windsurfers
10.00-18.00uur muziek Boom Box;
13.00-17.00uur live music Survival;
17.00uur prijsuitreiking - BaporKibra.

ZURICH—De Commissie vanBeroepvan deUefaheeftvrij-
dagavond, kort voor middernacht bekend gemaakt deverde-
digingvan deKNVB aanvaardbaar tevinden.De wedstrijdzal
opnieuwwordenvastgesteld, magin Nederland gespeeldwor-
den,echterzonderpubliek enookbuiten deberichtgevingvan
radio en televisie.

Hogewoning vertelde: "Het is
een ongekend spannende avond
voor ons geweest. Naarmate de

vorderde, werd heteigenlijk
steeds spannender. Je gaat je
danafvragen ofhetgoed isvoor je
j*akals het langerduurtvoor de
beslissing naarbuiten komt. Wij
nebben onze kritiek gehad op de
Methodiek van de rechtspraakvan de Uefa. Maarduidelijk is in
jeder gevalgeworden dat er eenberoepscommissie is, diezijnbe-sHsfiing naar redelijkheidneemt. Zou de tuchtcommissietot een dergelijke uitspraak ge-

komen zijn, dan waren wij niet
eens in beroep gegaan. Deze uit-
-BPraak wordt door ons als
rechtvaardig ervaren."

Jacques Hogewoning en Mr.
HuugUtermark, diedepleitnota
°Pstelden, waren zaterdagmor-
gen vroeg net zo gelukkig als
*"f. Co Greep, die de medischeraPportage verzorgde en voor de
commissie toelichtte.

Hetresultaat van debehandelingvoor deCommissie van Be-
roep is datNederland, doorvan Cyprus te winnenvoor 16 de-
cember, het duelin Athenetegen deGrieken toteenformaliteit
kan maken.De bedoeling is dewedstrijdop 9 decemberte spe-
ten, vermoedelijk in hetAjax-stadion. Voor despeeldag is 6 of
13 decembereen mogelijkeuitwijkdatum.

die pas een uur na het beginvan
de bijeenkomst aanwezigwas.

Tussen derapportage van Del-
courten de getuigenisvan Greep
was een wezenlijk verschil. Del-
court namelijk had verklaard
dat een Nederlandse arts
(Greep) hem verteld had dat de
Cypriotische doelman geen
zichtbare verwondingen had en
in een shock-toestand ver-
keerde.

Greep echter heeft, zoals ook
in depleitnota vandeKNVB ver-
meld staat, geconstateerd dat er
uiterlijk niets waarneembaar
was en dat hij het mogelijk
achtte dat de doelman, onmid-
dellijk na het incident, in de
buurtvan het doel, in een emoti-
onele lichte-shocktoestand had
verkeerd.

De Nederlandse getuigen, De
Bakker en Greep, hadden de in-
druk datdeberoepscommissie in
zijn onderzoek naar het gebeur-
deop28 oktober geenfacet onbe-
licht liet. De Bakker bijvoor-
beeeld kreeg uitgebreid de gele-
genheid de veiligheidsmaatre-
gelen van deKNVB in het alge-
meen en in het stadion Feije-
noord in het bijzonder te ver-
tellen.

Xaverianen speelde gistera-
vond voor volle tribunes in desporthal van SDK in tegenstel-ling tot zijn laatste optreden te-
gen concurrent Watakel/Gold

Watakeli startte sterk en
bouwde in een relatief kort
tijdsbestek een ruime 6-1 voor-
sprong op. Het puntenverschil
weiu____> ..og 0;i/Ld kh-ó), maar
men lietzich toch in de eindfase
verrassen. Xaverianen haalde
op tot 10-10 en trok de set ui-
teindelijk toch met 15-12 naar
zich toe. In de tweede set legde
Watakeli het slimmer aan. Het
verschoot nietalziin kruit in het

Label uiterst geconcentreerd.
Deze factor, een betere
technische voorbereiding en het
feit dat dekernploeg goedop el-
kaar is ingespeeld, gaven de
doorslag. Watakeli verweerde
zich nogredelijk goed in deeerste
en tweede set, maar verbleekte
daarnategenoverhet superieure
spel van Xaverianentot een uit-
geblusteploeg.

VOETBAL
(Kopa Antiyano 1987)
18.00uur Centro Dominguito vs Juventus
(Bonaire) - Sentro Deportivo Korsou.
vanaf 09.00uurvoetbaltoernooi ophet veld
te GrootKwartier.Letterlijke tekst van

Commissie van Beroep
DUIKWEDSTRIJD
(Diving Club Curascao)
11.00uur gaat dewedstrijdvan start - Porto
Mariebaai.

SOFTBALL
(Happy Time)

10.00-16.00uurSoftball slowpitch-toernooi- terrein te Suvek.

BASEBALL
(Liga Promoshonal)
«best-out-7»
10.00uur Thorenquestvs AmstelBBC -Tio
Daou Ballpark.

begin- destrijd gingtot8-8 gelijk
op - maar reserveerde zijn
krachten voorde slotfasewaarin
hetvia 13-8en 13-11 doordrukte
naar een 15-11 overwinning.

In de derdeen vierde set liet de
Suffisantse ploeg echter haar
krachten goed voelen. De derde
setwerd een eclatante 15-2over-
winning,waarna Watakeli in de
vierde set de genadeklap werd
toegediend. Xaverianen liep in
de laatstesetuittot6-0 entriom-
feerde onbedreigd met 15-6 via
de tussenscores van 7-3 en 13-5.
De kernploeg dievoor dezepres-
tatie verantwoordelijk was, be-
stond uitR.Janga, U. Leito, M.
Clarissa, S. Martha,R. Roosberg
en O. Alexander. Sterk aan-
valsspel kreeg men te zien van
Leitoen Roosberg, terwijl Janga
wederom zijn reputatie als een
van debeste spelverdelers in het
lokale volleybalbevestigde.

De beideploegen haalden gis-
teravond en ook in de voorgaan-
de wedstrijden in het algemeen
een goed technisch niveau. Niet
zo best bleekhetechter gesteldte
zijn met het eerste aanvalswa-
pen, de opslag. De service wordt
als een 'koekje' gepresenteerd
waardoor de tegenpartij de bal
moeiteloos kon opvangen en de
aanvalorganiseren. Op interna-
tionaal niveaukan ditweleen te
grote handicapblijkenvoor delo-
kale topclubsofvoor deCuracao-
se selectie.

GETUIGEN
De zittingvan deberoepscom-

missie week wezenlijk af van de
"ijeenkomst van de tuchtcom-
jnissieruim een week geleden.
°ebelanghebbende partijen Cy-
prus en Nederland (vertegen-
woordigd door Jacques Hogewo-
{"ng, Jan Huijbregts en jurist
HuugUtermark)waren in de ge-
legenheid de verklaringen van
"te getuigen aan te horen.Er was
tevens de mogelijkheid over en
weer vragen te stellen.

Waarnemer Fred Delcourt
*Wam als eerste om zijn bevin-
dingen, vastgelegd in zijn rap-
Port, nog eens te herhalen. Nanem volgden Rob de Bakker, de
yejligheidsfunctionaris van de

de arts Co Greep, die de
~;ypriotische doelman Andreas

had onderzocht en
Icneidsrechter Roger Philippi,

6. De som die de KNVB heeft
gestort om het beroep in be-
handeling te nemen,zal worden
gerestitueerd. DeKNVB moet in
de kosten van de behandeling
een bedrag van 12.000 franken
(bijna 17.000 gulden)bijdragen.

strijdop radio en televisie
4. De overigebeslissingenvan
de tuchtcommissie blijven ge-
handhaafd. (Uitsluiting van het
stadion Feijenoord tot 31 juli
1990voor Uefa-wedstrijden).
5. Allekosten voor de organi-
satie van de wedstrijd plus de
reiskosten van Cyprus zullen
moetenworden gedragendoor de
KNVB. SEVILLA —De vijftiendepar-

tij tussen wereldkampioen Kas-
parov en uitdagerKarpov om de
wereldtitelschakenin deSpaan-
se stadSevilla is na 42 zetten af-
gebroken. De algemene ver-
wachting is dat de partij remise
zal worden. Ondanks dezete ver-
wachten uitslag, noemden de
kenners departij een interessante
en de moeitewaard na te spelen.

Departij had het volgendezet-
tenverloop:

Wit: Karpov
Zwart: Kasparov

Grünfeld-Indisch
1.d2-d4 PgB-f6
2. c2-c4 g7-g6
3.Pbl-c3 d7-d5
é.Pgl-tf LfB-g7
s.Ddl-b3 dsxc4
6.Db3xc4 0-0
7. e2-e4 PbB-a6
B.Lfl-e2 c7-c5
9. d4-d5 e7-e6
10.0-0 e6xds
11.e4xd5 LcB-f5
12.Tf1-dl TfB-e8
13. d5-d6 h7-h6
14. h2-h3 Pa6-b4

15.Ld2-f4 PfS-d7
16.Td1-d2 a7-a6
17.Dc4-b3 67-65
18.Db3-dl c5-c4
19. a2-a4 Pd7-c5
20. a4xbs Pb4-d3
21.Le2xd3 Pcsxd3
22. Td2xd3 c4xd3
23. Pc3-d5 a6xbs
24.Pd5-e7t KgB-h7
25. TalxaS DdBxaB
26.Pe7xf5 g6xfs
27.Ddlxd3 DaB-e4
28.De3xb5 TeB-a8
29.Lf4-d2 TaB-d8
30.Db4-c5 De4-e6
31.Ld2-f4 Lg7xb2
32.Pf3-h4 Lb2-f6
33.Dcsxfs f De6xfs
34.Ph4xf5 h6-h5
35.g2-g4 hsxg4
36. h3xg4 Kh7-g6
37.Kg1-g2 Lf6-b238.Pf5-e7t Kg6-f6
39.Pe7-c6 TdB-d7
40.Pc6-b8 Td7-d8
41.d6-d7 Kf6-e6
42.Kg2-f3 Lb2-a3

Afgebroken.
Stand afgebroken partij:
Wit:Kf3, Lf4, PbB,pionnen d7,f2eng4.
Zwart: Kf6, TdB, La3,pionf7.

(ADVERTENTIE)

De honk-en softbalvereniging

TEXTOWNTIQERS
Enschede, Nederland

uitkomend in de Nederlandse
eerste klasse honkbal

{jseft ter completering van haar''onkbalselectie voor het sei-
ZOen 1988 nogplaatsvoor een:

PITCHER
!j?lar|gstellenden worden ver-
focht per omgaand contact opw nemen met het secretariaat"ani TexTown Tigers, p/a Jesse

Spechtstraat 52, 7523WN Enschede, tel. 053 -
357674.

WnM_rs' aie eveneens ingezet kunnen
seJT*1 ?P infield-poslties en hoofdklas-"rvarlng hebben, genieten de voor-

keur.

Volgens Greep is de uitdruk-
king een lichte shock gedistil-
leerd uit zijn bewering dat een
lichte, door emotiesveroorzaak-
te shock kan hebben plaats ge-
vonden in het strafschopgebied
directna het incident.

Greep schrijft: "Nadat Chari-
tou het centrum van de Eerste
Hulp had bereikt was geen spra-
ke meer van enige vorm van
shock.

Ten tweede dat de bewering
van Cyprus, dat doelmanChari-
tou doorhet incidentmetdebom
niet verder kon spelen, op zijn
minst twijfelachtig was. Die ge-
dachte wordt onderlijnd in een
bijgevoegd medisch rapport van
Prof. Dr. J.M. Greep. In het me-
dischrapport zou een aantal ver-
meldingen doordetuchtcommis-
sie onjuist zijn geïnterpreteerd.
Greep haalt daarvoor drie pun-
ten aan. Namelijk de shock-
toestand, de beschadiging aan
hetoog en degedwongenvervan-
ging.

PLEITNOTAKNVB
De pleitnota van de KNVB,

uitgebracht door Mr. H.P.
(Huug) Utermark, beklemtoon-
de twee punten voor decommis-
sie vanberoep.

Ten eerste dat deverandering
van de uitslag van 8-0 in 0-3 on-
redelijk is. Omdat de grondwet
van de sport bepaalt dat uitsla-
gen op het speelveld verkregen
moeten worden en niet achter de
groene tafel. Bovendien is nog
nooit een vertegenwoordigend
A-elftal op een dergelijkemanier
gestraft.

De beslissing van de
tuchtcommissie kan verregaan-
de gevolgen hebben voor devoet-
balsport. Het zou de deur open-
zetten voor beïnvloeding van
sportieve resultaten door een
buitenstander.

Om diereden is de beslissing
van uw commissie in november
1984, het geval Celtic - Rapid
Wien, juist. Drie jaargeleden
werd een speler van Rapid ge-
troffen door een uit het publiek
afkomstigprojectiel. Verder spe-
len was voor hem onmogelijk,
vervanging ook, omdat het aan-
tal wisselspelers al was ge-
bruikt. De tucht- noch de be-
roepscommissie heeft toen dewedstrijd verloren verklaard
voor de ontvangende partij,maar besliste dat de wedstrijd
moest worden overgespeeld.

Zouuwcommissievan mening
zijn datdewedstrijdvan 28okto-ber onregelmatig is verlopen en
daaromongeldig verklaard moetworden, danzoueen vergelijkba-
re beslissing rechtvaardig enredelijk zijn."

Utermark schreef ook dat deKNVB ernstig teleurgesteld isdoor het feit dat een soort rook-bom door een vandaal op hetspeelveldkon worden geworpen.

Een dergelijk incident zou al-
leen voorkomen kunnen worden- enzelfs nietmetabsolutezeker-
heid- als iederebezoeker inten-
siefzou zijn gefouilleerd. Dat is
zowel praktisch, als sociaal, of
wettelijk, onuitvoerbaar. Een
dergelijk onderzoek wordt ook
niet verlangd door de instructies
van deUefa.

"Hoewel er geen rivaliserende
supportersgroepen in het stadi-
on waren, is de wedstrijd be-
schouwdalseen metverhoogdri-
sico.Alle maatregelen, in derge-
lijke gevallen van toepassing,
zijn genomen. De afgevaardigde
van de Uefa schrijft in zijn rap-
port: "organisatie: erg goed, alle
technische instructies en voor-
schriften van de Uefa zijn opge-
volgd."

UTERMARKS NOTITIES
Utermark stelde onder

andere:

BEROEP CYPRUS
Hetberoep van Cyprus ("Wij

hebben niets verkeerd gedaan")
werd gedeeltelijk aanvaard. De
commissie stelde dat de spelers
tegen de wil van de
scheidsrechter het veld hadden
verlaten.Datzijpasdertigminu-
ten na het incident de overtui-
ginghebben kunnen krijgen dat
hun doelverdediger niet gewond
was. Dat de officials van de Cy-
priotische bond alle pogingen
hebben gedaan hun spelers weer
op hetveld tekrijgen.

Op basis van deze overwegin-
gen wordt de boete van de bond
van40.000 tot20.000franken te-
ruggebracht. Het beroeps- geld
zal worden teruggestort, devoet-
balbond van Cyprus zal 2000
franken moeten bijdragen in de
kosten van behandelingvan de
beroepszaak.

WildCats kon geen tegenstand bieden
Arubaanse kampioen Marlboro
met 5-0 shutout-zege superieur

3. De Uefa zal worden geadvi-
seerd geen toestemming te ge-
ven voor uitzending van dewed-

* De organiserende voetbal-
bond is verantwoordelijk voor de
orde enveiligheidin het stadion,
ermoet daaromeen strafvolgen.

*De argumentenvan departij
die beroep heeft aangetekend,
zijncorrect, decommissievanbe-
roep vindt daarom eengoede re-
den destrafals volgt tewijzigen:
1. De wedstrijd Nederland -Cyprus uit het Europese kampi-

oenschap zal worden overge-
speeld achter gesloten deuren,
op een datumvoor 16 december,
op een andere plaats dan het Fe-
ijenoord-stadion. De bonden van
Nederland en Cyprus moeten
voor 26novemberbeslissen wan-
neer de wedstrijd wordt overge-
speeld, zo niet danzal de datum
doorde Uefawordenvastgesteld.
2. De boete van de KNVB
wordtverhoogdvan 10.000Zwit-
sersefranken tot 70.000Zwitser-
se franken (ongeveer 100.000
gulden).

Het basispunt is dat de Neder-
landsevoetbalbond voor dewed-
strijd alle maatregelen heeftna-
geleefd diezyn vastgelegd in de
bepalingen van de Europese
voetbal unie.

*Erwassprake van een enkel,
op zichzelf staand incident, de
daderkon gearresteerd worden,
dankzij de medewerking van de
toeschouwers.

Nabestuderingvan derappor-
ten, het horen van scheidrechter
en waarnemer, de vertegen-
woordigers van debondenen de
getuigen(Greep en De Bakker),
kwam de commissie van beroep
tot devolgende uitspraak:

De uitspraak van de commis-
siewas alsvolgt:

ZURICH—De Commissievan
Beroep van de Uefa, bestaande
uit Dr. Sergio Zorzi (Zwi), Jean
Appietto (Fra) en Andrei Radu-
lescu (Roe) hebben de strafvoor
het Nederlands elftal gewijzigd.
Voornaamste punt is: over-
spelen.

zendsnel in actie kwam op dedame-vleugel.
De strijdspitste zich toeomhetveld d3. Het leidde tot een groteruil, waarbij Karpov de zwarte

aanvalstoptetenkoste vankwa-liteit en vervolgens zelfmetPe7t het initiatiefovernam. Zijn
combinatierond de 22ezet leidde
een uiterst ingewikkelde finale
in, waarbij de vooruitgeschoven
d-pion volgens Ulf Andersson
wit op zijn minst remise garan-
deerde. Wellicht zat er meer in.

jSEVTLLA-Er zit weerpitj?«w confrontatie tussenKas-
J^^Ov en Karpov. De door
Wfta5ov inSelaste vrije dag
Uj-!Ï kennelijk een einde ge-
tijjT" aan de serieplichtma-
w»a 2e*ten" wisselingen,
Wp^ee detweekamp omde
«ich telschaken"»Sevilla
-in j aar een voorspelbaar
teiw_,_ BP°edde. In de we-
Partr p'dat hemn°£ enkele
u|^"en met witresten, koos
v jjft

agerKarpov vrijdagin deJ|J>eride ontmoeting voor****sieftegenspel.

WILLEMSTAD — De Aru-
baanse baseball- kampioen
Marlboro heeftzijn optreden
op Curacao ingezet met een
overwinning op Wild Cats/
Banco di Caribe. Marlboro
stakCats in alle opzichten de
loefafen druktezijn superio-
riteit uit in een 5-0 shut-out
overwinning.

BOKSEN/SAN CATALDO —DeAmerikaan Kevin Seabrooksheeft in San Cataldo op Sicilië
zijn wereldtitel boksen in hetbantamgewicht volgens de ver-
sievan IBFbehouden. Uitdager
Ermilo Cataluna(Fil) staaktein
devierderonde destrijd

0-0-0-0-0

LONDEN — William Rogers, een
van deoprichtersvan deBritse Soci-
aal-DemocratischePartij (SDP)ver-
laat depolitiek. Zijnterugtreden be-
tekent een nieuwe tegenslag voor de
partjj diealte makenheeftmet diep-
gaandeverdeeldheid over devraagof
men eenfusie moet aangaan met de
liberale partij.

*****

laai^Jieuzevoor 5- Db3>de7°^-; amdeRussische variant var.VooV r̂ünfeld- Indisch kwam
<k r K-asparov als een teken uit
visipf Voor de Spaanse tele-
-0ni leBde de wereldkampioen
itenÏÏ88 Uit'dathiJho°PtezÜnte"snstander te dwingen tot het
Wit „ v,an risico's als deze met

De keuze van Kar-
IWaB-logisch- *IÜ wendde het
vent " _ aan in devUftiende, ze-
vai! \ende en negentiende partij
Ui "Jje tweekamp Londen/Le-. grad van vorig jaaren won ertwee.

Wits manoeuvres op de 30e en
33e zet waren niet sterk. In deperskamer toonde Elizbar Oebi-lava aan, dat 33. Pxfs in plaats
van Dxfs de witte winstkansenintact hadden gelaten. Zoals hetnu ging, was aan remise niet
meer te ontkomen. Na 42 zetten
werd de partij afgebroken in een
stelling, die waarschijnlijk zon-derverder spelenremise zalwor-den gegeven. Wit kan een
eindspel afdwingen meteen pion
meer, maar dat legt geen ge-
wicht in de schaal. Wordt beslo-
ten tot deling van het punt, danwordt de stand 8-7 in het voor-deel vanKasparov.

Kasparov, dieongetwijfeld tot
zijn genoegeneen wijd open stel-
ling op hetbord zag verschijnen,
reageerde met een naar de Ne-
derlander Prins genoemde vari-
ant, waardoor voorlopig het
spoor van de negentiende partij
van vorig jaar werd gevolgd.
Karpov, diekennelijk bang was,
datKasparov in deafgelopentijd
een versterking had gevonden,
week af op de twaalfde zet: Tdl
inplaats van Lf4, waarmee hij
destijds won. Voor deeerste der-
tien zetten gebruikte Kasparov
bijna een uur meer bedenktijd
danzijn tegenstander.

Wits pionnen-opstoot op de
dertiende zet was een nieuwtje
van verreikende betekenis. Eliz-
bar Oebilava, een van de secon-
dantenvanKarpovzager een po-
ging in de zwarte stukken tot
niets doente dwingen.Kasparov
kon inderdaaad slechts met de
grootste moeite goede velden
voor zijn stukken vinden. Te-
neinde de druk te verminderen
bood de wereldkampioen een pi-
on aan, maar na 36 minuten
piekeren weigerde Karpov het
offer. Hy koos voor druk in het
centrum, terwijl Kasparov ra-

ren: 5-11-1voor Marlboroen 0-3-
-2 voor Cats. Vier van de elf
honkslagenvan Marlboro waren
meerhonkslagen: 2 doubles, één
driehonkslagen een homerun.

De verwachting is dat Marlbo-
ro's tegenstander van vanavond,
kampioen Sta. Rosa Indians
Mermen Speedstick, beter voor-
bereid is op het duel. Indians is
immers in trainingvoor het An-
tilliaanskampioenschap dat in
het laatste weekeinde van deze
maand zal plaatsvinden. De
wedstrijden tegen de kampioen
van St. Maarten worden gedu-
rende die week op donderdag,
vrijdag en (eventueel) zaterdag
gespeeld, omdat de zondag vrij-
gehouden moet worden voor de
ontmoeting op Curasao tussen
de twee beroeps-baseballclubs
uit de Dominicaanse Republiek,
waarin onze eilandgenoten
Hensley Meulens en Bebe Cijn-
tje uitkomen.

Cats was duidelijkuitvormen
toondebovendiennietvoldoende
interesse. Illustratief hiervoor
was wel hetfeit datmanager El-
mer Hato startende werper Hec-
tor Francinet ruim 6 innings op
de heuvel handhaafde ondanks
het gemak waarmee Marlboro
honkslagen produceerde. Dit
was met name het geval in de
derde inning toen deArubaanse
kampioensploeg vier honksla-
genproduceerde eneen 3-0 voor-
sprong nam. Acht spelers kwa-
men in deze slagbeurt voor

Marlboro bracht runs num-
mervieren vijf in de lucky seven
op het scorebord op twee meer-
honkslagen: een keiharde dou-
ble van Gonzalez tussen het
rechter- en het middenveld ge-
volgd dooreen nog hardere line-
drive van Felix Tiel over de af-
rastering in het linkerveldvoor
een homerun. Zijn homerun
maakte een eind aan het optre-
den van Francinet. Reumert
Monte en daarna Miro Daal
zorgden voor het heuvelwerk in
de laatste drie innings.

De Curagaose sub-kampioen
kreeg niet veelkansen om tesco-
ren tegen desterkwerpendeMil-
ton Croes. Na zeven innings
werd Crocs vervangen door Ju-
venal Nava. De eindcijfers wa-

Marlboro aan slag. De honksla-
gen waren achtereenvolgens
van Caicai Williams, OrvinGon-
zalez, Felix Tiel en Alfredo Ra-
fini.
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Nederland - Cyprus
wordt overgespeeld!

.. een beeld uit de wedstrijd van
gisteravond tussen Xaverianen
enWatakeli indesporthalvan het
SentroDeportivoKorsou. Xave-
rianen won dezepartij met3-1...



voor vervoer van post en perso-
nen tussen de eilanden op een
goede luchtverbinding moet
kunnen rekenen, is het volgen 9
de DP van groot belang dat de
ALMoptimaal functioneert. EeD
wijziging van de samenstellinl>
van de vloot waarbij de twin ot-
ters door een groter type vlieg'
tuig worden vervangen, is da»
ook geboden. De DP wil daarop
van deAntilliaanseregering *e'
ten watdeplannen zijnvoor eefl
betere luchtverbinding tusse"
de eilanden van deNederlands*
Antillen.

Kentucky Fried Chicken
viert Sinterklaas

De DP kwam met ditvoorstel
naar aanleiding van haar be-
zorgdheid over de toestand van
de nationale luchtvaart- maat-
schappij ALM. Na afslanking
van deze maatschappij, waarbij
een groot deelvan hetpersoneel
werd afgevloeid en een DC-9-
vliegtuig werd verkocht, dreigt
thans alsgevolgvan mankemen-
ten aan deoverigevliegtuigen en
het klaarblijkelijk niet in voor-
raad hebben van voldoende re-
serve- onderdelen, stagnatie te
ontstaan in de vastgestelde
vliegschema's hetgeen veel on-
geriefveroorzaakt voor de reizi-
gers. Bovendien is het reizi-
gerspubliek slecht te spreken
over de bij de ALM in gebruik
zijndetwin otters dieweinigpas-
sagierskunnen vervoeren en bij-
na geen bagageruimte hebben.

Daar deNederlandse Antillen

WILLEMSTAD — De De-
mocratischePartij wil van de
regering weten hoe deze
denkt over het idee van sa-
menwerking tussen verschil-
lende landen, waarbij
meerdere
luchtvaartmaatschappijen
met elkaarwerken en voor el-
kaar luchtdiensten uitvoe-
ren. Dit is geen nieuwidee, al-
dus de DP, maar wordt al ja-
ren door verschillende lan-
den gedaan.

WILLEMSTAD —KentucW
Fried Chicken wil Sint Nicola»8
ditjaarweerhelpen watvreugd6
te brengen bij kinderen van g^
zinnen die anders uitgeslote"
blijven van het feest van de#
grotekindervriend. De campBf>'
ne gaat aanstaande maandalj
van start. Onderhetmotto "W»*
vin huis te veelhebt, kan vreug'
debrengen bij een ander" hoop*
Kentrucky FriedChicken_ove*'
mogelijk goed speelgoed te vef'
zamelen. Alle kinderen, die da 1
willen, kunnen een stuk spe^j
goedafgeven bijKentuckyFrs
Chicken, maar het speelgoe"
moet wel in goede staat vel"
keren.

kentucky Fried Chicken, <>'Willemstad Jaycees en Grup°
Kontentu den Schor, zullen e 1"

voor zorgen dat dit speelgoed jf
recht komt bij de kinderen olê
anders niets krijgen op 5 de'
cember. .

Voor elk stuk ingeleverd
speelgoed krijgt de brenger cc"
bon ter waarde van twee guld*J
te besteden bij Kentucky Fri^Chicken. En voor elk stuk spe* 1'
goed zal de zaak zelf één guide'
deponeren in een pot besteiH"
voor de aankoop van nuttige&
tikelen voor de minder bede*1'
denin onze maatschappij. ,

Bovendien wordt er een groj
kinder- festijn in hethofjevan <»"
pastorie op Barber georgan1'seerd. Op ditfeest zaleen goocb^
laaraanwezigzijnen zal deWj£
lemstad Jaycees verschillen»
spelletjes organiseren. Ook Si"'
terklaas isvan departij dieda*
elkkind een cadeau zal overha"'
digen- " /_Donderdag 3 december is ®

laatste dag van de campagn'
Tot vijfuur 's- middagskunn*j
de kinderen nog hun speelgo^
inleveren.

gens een beroep op onder andere
derestaurant- houders, om meer
medewerking te verlenen tijdens
het verblijf van touroperators op
het eiland. Ook derestaurants
plukken daar immers de
vruchten van, aldus de overheid
die Hotel Holland ten voorbeeld
stelt omdat de Europese reisa-
genten daar een etentje kregen
aangeboden.

Op defoto's, dereisagenten uit
Europa in de lobby van het Prin-
cessBeach en deCanadesegasten
op de trappen van Hato vlak voor
hetvertrek terug naar Toronto.

WILLEMSTAD—Deeilande-
lijkeoverheid, haaldeonlangs, in
samenwerking met diverse in-
stanties, een aantal touropera-
tors uit Canada en Europa naar
Curagao.De komst van deEuro-
pese reisagenten, werd mede ge-
organiseerddoordeKLM diezo-
alsbekend momenteel in Europa
veel reclame maaktvoor deALM.

De touroperators kregen ver-
schillende tochtjes over het ei-
land aangeboden, zodatzij beter
op dehoogte zijnvan hetproduct
Curagao dat zij immers moeten
verkopen. De overheiddoetoveri-

arabic specialties Pa vn anochi agradabel i dislraido.
/\. Ademas di nos

f \^ Arabic Special
[ ] aWor tambeV J International Cuisine

__, slijpt Belly Dancer
/restaurant\ j. ->rt K, -~ ~ .. ,U /,£ dianan 20-21 -22 di novemberAJ / f(rif!* \ avsor bou di maneho di c dono Ori-^jr l

/t»ftL CASCORAWEG 6AA gl"3'- yCj\
ü^^^<rr?x PareserJashon: Tel.: 75256 /^T^pi^LYgW

PARTISIPASHON
Djasabra2l di november1987entre 11.00'ordianochitesumani-
sé 5.00'0r

TRABOUNAN Dl MANTENSHON
lo tuma lugériba vn kabel prinsipal entre sentraldi Steenrijk iSta.
Maria i tambe entre sentral di Brievengati Sta. Maria.

Relashona kv e trabounan aki por surgi stagnashon den trafiko
telefóniko dene siguienterutanan:

STA. MARIA " OTRO SENTRALNAN V.V.
BANDAABOU - OTRO SENTRALNAN V.V.
Setel N.V. Ta pidi su diskulpa pa e inkonvenenshakv por surgi.

n ggTEL

Servisio di tetekcmjnikashon

§
EILANDGEBIED CURACAO

De Gezaghebbervan het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat de naamloze vennootschap

"N.V. De Verfhoek"
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend
ter verkrijging van een vergunning ingevolge de Hinder-
verordening Curacao (A.B. 1953 no. 21) voor het hebben
van een inrichting waarin gebruikt worden elektromotoren
met een groter gezamenlijk vermogen dan 2 P.K. aan de

Santa Rosaweg no. 17,alhier.
Dit verzoekschriften debijlagen liggen vanaf de dag na de-
ze bekendmaking gedurende veertien dagen tervisie bij de
Afdeling Algemene en Juridische Zaken van het Centraal
Bestuurskantoor aan deTheaterstraatno. 17, alhier, gedu-
rende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn
bezwaren tegen hetverlenenvan bovengenoemde vergun-
ning kenbaar te maken.

De Gezaghebber.

WILLEMSTAD—Tijdens een
vergadering van deraad van mi-
nisters ishetreisschemavan mi-
nister De Koning en minister
TanEekelen en een TweedeKa-
mer- delegatie bekend gemaakt.
Minister deKoning komt 5 janu-
ari om tien over drie 's- middags
op Curacao aan. Diezelfde dag
vertrekt hij voor een tweedaags
bezoek naarAruba.Donderdag 7
januari om kwart voor een 's-
middags keert hij weer terug

naarCurasao. Maandag 11 janu-
ari vertrekt De Koning voor een
bezoek naar Sint Maarten en
woensdag 13januarikeertdemi-
nister voor Nederlands- Antilli-
aans en Arubaanse Zaken weer
naar Nederlandterug.

Minister van Eekelen arri-
veert 9 januari op Curagao.
Woensdag 13 januarivertrekt
hij naar Bonaire en de dag daar-
na gaat hijnaar Sint Maarten en
Saba. Vrijdag 15 januariver-
trekt hij naar Sint Eustatius en
diezelfde dagreist de minister
doornaar Aruba.Zaterdag 16 ja-
nuari vertrekt deministervanaf
Aruba naar Nederland.

DeKamerdelegatie komt 7 ja-
nuariopArubaaan. Vandaaruit
gaatde delegatiezondag 1.janu-
ari naar Bonaire. Dinsdag 12 ja-
nuari arriveert de delegatie op
Curagao. Vrijdag 15 januari
brengt de delegatie de dag door
opSint Maarten waarna dehelft
van de groepnaar Sabadoorreist
en deanderehelft naarSintEus-
tatius. Maandag 18 januariver-
trekt de delegatie via Curasao
naar Aruba, waar zij 23 januari
aanboordvan deKLM staptvoor
deterugreis naar Nederland.

Agenda bezoek van
De Koning en
Van Eekelen

Hoge investeringen
Andes Pact wil niet
achterblijven op
technologisch gebied

ÊÊm ST. ELISABETH HOSPITAAL - CURASAO
*^5%jF VACATURE

In het Sint Elisabeth Hospitaal bestaan er een aantal vacatures voor
(full-time)

VERPLEEGKUNDIGEN
die

ROULERENDE DIENSTEN
kunnen draaien.
Vereiste: Diploma A-Ziekenverpleqinq,

MBO-V0fH.8.0.-V.
Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot het Hoofd Verple-
gingsdienst, de heer R.A. Rosario op telefoon nr. 624900 toestel 393/394.

LSchriftelijke sollicitaties dienengerichtteworden tothet HoofdPersoneelszaken SintElisa-
beth Hospitaal, Breedestraat 193 (O).

WILLEMSTAD - In de
maandenjuli totseptember heeft
Mod Consultants een cursus ge-
organiseerd voor hetfokken van
varkens. Tijdens deze cursus
werd onder andere denadruk ge-
legd op het samenstellen van een
fokkerij, het opzetten van een be-
drijf, voeding, gezondheid, ras-
sen en de administratie van het
bedrijf.

De cursus werd afgerond met
de uitdelen van certificaten op29
september in de Barikahelroom
van Trupial Inn.Die dag maak-
tende herenE.Baumgartner, di-
recteur van Continental Milling
CompanyenE.Alvarezjr., direc-
teur van deOntwikkelings-bank
bekend datzijdebeste cursist een
cheque van 1000gulden zouden
aanbieden.

Deze overhandiging vond on-
langs plaats. In het kantoor van
de Ontwikkelings- bank kreeg
Migarda Martina van beide he-
ren een cheque aangeboden. Foto:
De heer E. Baumgartner die na-
mens ContinentalMilling Com-
pany een cheque overhandigtaan
Migarda Martina.

SECRETARIAL POSITION
We have availablepositions for generalsecretaryand
receptionist. Thefollowing qualifications arerequired:

— Mavo 4 diploma— At least 3 years experience— Agebetween 23 and 34.

Somecomputerexperience is useful but notrequired.
On the jobtraining available.

If you fit the above qualifications please send your
application to:

Personnel Manager - P.O. Box 3424 - Curacao
Include in your application detail aboutyour work
experience and how much you expect to earn.

Also include yourtelephone number.All applicati-
ons will be held stricktly confidential.

Om de risico's van vergaande
afhankelijkheid en achterblij-
ven bij de geïndustrialiseerde
wereld te voorkomen moeten de
Latijns- Amerikaanse landen op
technologisch gebied bijblijven,
aldus Gutierrez.

LIMA — De landen van het
Andes Pact hebben een bedrag
van 24 miljarddollar perjaarge-
reserveerd voor de aankoop van
buitenlandse technologieën. Dat
bedrag is gelijk aan eenderde
van hunbuitenlandse schuld, al-
dus Fernando Gutierrez Zalles,
coordinator van hetwerkcomite
van hetAndesPact.

De vijf landen die zich in het
akkoordvanCartagenaverenig-
den, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Peru en Venezuela, hebben
hiermee duidelijk aangegeven
welk belang zij hechten aan de
rol van de technologie in hun
maatschappij. Gutierrez sprak
bij de opening van een congres
over Technologie en Ontwikke-
lings- perspectieven in Latijns
Amerika.

COPIAPO—De oud- minister
van Buitenlandse Zaken van
Chili, Clomodiro Almeyda, is
veroordeeld tot 541 dagen
hechtenis omdat hij Chili clan-

destien is binnengekomen. Al-
meyda werd veroordeeld door
eenrechter in Copiapo, een stad
op 800km ten noorden van San-
tiago.

Chileense ex-minister veroordeeld

ZHAOQING —In Zhaoqing
in China is officieel be-
kendgemaakt dat de Chinese
Volksrepubliek een herden-
kings- monument opricht
voor Matteo Ricci, de Itali-
aanse Jezuiet, astronoom en
geograaf die in i583 deeerste
Rooms-Katholieke missie-
post in China vestigde.

Wu Zhaojen, hoofd van het bu-
reau voor godsdienstzaken in
Zhaoqing, een stad op een kilo-
meter of 100 ten westen van
Kanton, zei tegen verslaggevers
dathet monument zou bewijzen
dat in China godsdienstvrijheid
bestaat. Hij zei dat het monu-
ment aan Ricci de goedkeuring
had van de vereniging van Chi-
nese Patriottische Katholieken,
waarbij ongeveer twee miljoen
katholieken zijn aangesloten.
De verenigingmag geen banden
hebbenmet het Vaticaan, waar-
mee Peking in de jarenvijftig
brak.

Eerste missiepost

Matteo Ricci, die in 1552 H
Maceratain Italiëwerdgebor^ j
kwam in 1582aan indePortur
sekolonie Macao. Hij opende <r
jaar later in opdracht van de%
zuieten-provincie van Macao ">
eerste katholieke missiepost'
China, in Zhaoqing..Hij pree^
hier zes jaar het evangelie^
werdtoen door dekeizer vanC'H
nanaar Peking geroepenomff^astroloog te worden. Toen hij '";
1610 in Peking overleed, liet*}
een christengemeenschap v
2.500zielen achter.

Monument in China
voor Italiaanse jezuiet

De Chinese overheidheeft° jlangs Ricci's graf gerestaur^-
dat ten tijde van deculture^ -volutievan 1966tot 1976doof I],
de gardisten was beschadig
Ricci, die sinds het beginvan.j
jaren tachtig in ere is her-t6\
wordt nu in China geprezen .^een baanbreker op het ëeyA
van de culturele uitwissel'
tussen oosten en westen. >
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Passagiers klagen veel

DP stelt vragen over
functioneren van ALM

MONTEVIDEO —De Ameri-
kaanse ambassadeur voor Mid-
den- Amerika, Morris Busby,
heeft een bezoek gebracht aan
president Julio Sanguinetti van
Uruguay. Dat gebeurde aan de
vooravond van Sanguinetti's be-zoek aan de vijfMidden- Ameri-
kaanse landen.

De Uruguayaanse minister
van Buitenlandse Zaken ver-
klaarde datgesproken werd over
devoortgang in hetvredesproces
in Midden- Amerika en de Ame-
rikaanse visie daarop.

Sanguinetti reist eerst naar
Costa Rica en vervolgens naar
Guatemala. El Salvador, Hon-

durasen Nicaragua.
Daarna reist de Uruguayaan-

se president door naar Mexico
voor een vergadering van de
'Groep van Acht. Deze bijeen-
komst is gewijdaan de situatiein
Midden- Amerika, de buiten-
landse schulden van Latijns-
Amerikaanse landenen de inter-
nationale handel.

De Groep van Acht bestaatuit
deContadora landen Colombia,
Mexico, Panama en Venezuela
en de vier landen die zich sinds
1985bij hen hebben aangesloten
om het vredesproces in Midden-
Amerikatesteunen: Argentinië,
Brazilië, Peru en Uruguay.

President van Uruguay bezoekt Midden-Amerika
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~*NDFlLLteLagoen:maandagt/m vrijdag
"an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uu'; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
"r; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
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SERVICE CLUBS
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S**: informatieE. Felipa,tel.: 8546/8238.£°und Table: elke tweede maandag -Terra Corra.
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£j°Pendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-,erdag van 12.00-24.00uur.

PREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-■9van 09.00-11.00 uur op het Be-
'uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-

P*9jan de maand van 10.00-12.00 uur te

n?KOL|SHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
dinJiaanse schelPenen koraal; open vanKa, ?? ,/m vriida9 van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.
LVV--openingstijden slachthuis maan-
-16 on woensda9van 07.00-12.00/13.00-
Ok u? uur en donderdag en vrijdag van

100/1 1.30-14.30uur.

u 20.30 uur van gemengd koor
'aéa \ etMariae <vanGroo'Kwartier, Cu-wo) - aulaScholengemeenschap.

Ui. RERT; 09.00 uur van gemengd koor
rar* T8Mariae(van GrootKwartier, Cu-

kerk te Playa.

v£ORT
Uu!^1- {K°Pa Antiyano 1987): 18.00
Pla ellavs Undeba (Curagao) - stadion

&lENSTENdan!,- rnarduskerkKralendijk:
u*9eli|ks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00

-"fOtaotokerkAntriol:
u«9elijks 19.30uur;zondag 09.00en 18.00

ï^jWicusker-Rincon:lelijks, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven
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van deUPB,Rudi Ellis, datde za-
ken rond waren. Daarin heeft
het bureau Buitenlandse Be-
trekkingenonderleiding van drs
EricKleinmoedig, een belangrij-
ke rol gespeeld, aldusEllis, en de
enigebeslissing dienu nog moet
vallen, is dievan deNederlandse
minister Van der Stoel in zijn
kwaliteit als bewindsman voor
Buitenlandse Zaken, aangezien
het hier een koninkrijks- beslis-
sing betreft. Desgevraagd ver-
klaarde Rudi Ellis geen proble-
men te verwachten.

KRALENDIJK -De directri-
ce van Texport/ Unitex, Haydita
de Freitas, geeft tegenover mr
Lesley Navarro van Financiën
(midden) en minister ing.
Franklin Crestian van Ontwik-
kelings- samenwerking de stand
van zaken weerinhetkleding-be-
drijf.Deperspectieven voordeko-
mende jarenzijn momenteel
gunstiger dan ooit. Foto: links
Haydita deFreitas.

In de herinnering ligt nog de
opmerkingvan een Duitsereisa-
gentuitFrankfurt, diegeenszins
tevredenbleek over het monopo-
lievan deKLM op deroute naar
de Antillen. Hij suggereerde dat
wanneer de Duitse passagier
naar Bonaire wilde, deze even-
goedvia de Viasa in Caracas een
overstapje kon nemen danvanaf
Frankfurt naar Curagao vliegen
en daarmet deALM doorvliegen
naar Bonaire. In hoeverre deprijsbewuste Duitser gelijk
heeft, zal de praktijk moet uit-
wijzen, maar een feit is wel, dat
er in elk geval een keuze- moge-
lijkheid is geopend, dietenslotte
Bonaire ten voordele strekt.

gen. Een vluchtvannet 28 minu-
ten, maar die door de urenlange
overstaptijd te Curagao meestal
een halve dag inbeslagnam voor
de passagiers met bestemming
Bonaire. Aan de andere kant
kunnen reizigers van Bonaire
via de Avensa uitstekende ver-
bindingen krijgen met andere
luchtvaart- maatschappijen, die
zowelop Zuid-Amerika alsEuro-
pa vliegen.

De Avensa-directie en deVen-
ezolaanse regering waren reeds
akkoorden voor Bonaire was het
wachten op deoverheids- beslis-
sing. Juistvoor zijnkorte vakan-
tie in Venezuela, afgelopen

Deze mogelijkheid is bereikt
door een Bonaireaanse delega-
tie, bestaande uit gezaghebber
mr George Soliana, gedeputeer-
de van Verkeer en Vervoer Ju-
ancho Meiaan en het hoofd van
het ToeristenbureauRudi Ellis,
die enkele maanden geleden
daarover besprekingen hebben
gevoerd met de directie van
Avensa. Aangezien Bonaire
echter nietzelfstandig besluiten
kan nemen ten aanzien van het
rechtstreekse luchtverkeer met
het buitenland, zal dit via de
centrale regering moeten ge-
beuren.

KRALENDIJK — Nu ook
decentraleregering akkoord
is gegaan met derechtstreek-
se vluchten, die de Venezo-
laanse luchtvaart- maat-
schappijAvensa zal gaan uit-
voeren op Bonaire, mag ver-
wacht worden dat nog voor
de helft van de komende
maand de verbinding met
Venezuela gerealiseerd zal
worden.

Naar de Amigoe heeft verno-
men, zal de afhandeling van de
Avensa- machine door Bonaire
Trading Company (BTC) gebeu-
ren, zoals datookhetgeval is met
andere buitenlandse maat-
schappijen die op Bonaire vlie-
gen. Met hetbegin van derecht-
streekse vluchten zal voor Bo-
naire het mes aan twee kanten
snijden: enerzijdskunnenVene-
zolaansetoeristen opeen comfor-
tabele manier van Caracas
(Maiquetia) naar Bonaire vlie-

Ellis bleek overigens zeer te-
vreden over de medewerkingdie
hij heeft mogen ontvangen van
de diverse instanties. Met name
ministerRozendal (Verkeer en
Vervoer), minister Crestian
(Ontwikkelings- samenwer-
king) en de heer Francisco van
het departement van
Luchtvaart, hebben hun nood-
zakelijk steentjebijgedragen.

TEVREDEN

Cubanen mogen
weer naar VS
emigreren

Voor 70- en HO-jarigen
POB ziet betaling pensioen
niet als ”happening”

KRALENDIJK - Al jaren
besteedt de Partido ObreroBonainano (POB) aandacht
aan deuitbetaling van het ou-derdoms- pensioen. Vooralhet feit dat de oudenvan da-
gen daarvoor van huis moe-
ten en datvaaknietkunnen, is
eenreden voor dePOB om de
uitbetaling van het pensioen
desgewenst aan huis te ver-
richten. Het hoofd van de So-
ciale Verzekeringsbank op
Bonaire is daar in hetgeheel
nietmee eens.

WASHINGTON — De VS en
Cuba hebben overeenstemming
bereikt over een akkoord datbe-
paalt dat jaarlijks 27.000 Cuba-
nennaar deVS mogenreizen. In
ruil daarvoor zal Cuba jaarlijks
ongeveer2.700 mensenterugne-
men die door de VS geweigerd
worden opbasisvan een vermin-
derde geestes- toestand of een
crimineelverleden. In 1984werd
een soortgelijke overeenkomst
bekrachtigd maar Cuba zei deze
eenzijdigop nadatvorig jaarRa-
dio Marti zijn uitzendingen be-
gon. Radio Marti is een zender
die de berichten van de Ameri-
kaanse omroep Voice of Ameri-
ca, diebedoeld zijn voorCubaan-
se luisteraars, uitzendt.

KRALENDIJK - Afgelopen
woensdag werden de contracten
ondertekend tussen TelefoniaBonairiano N.V. (Telbo) en deLandsradiodienst (LRD). Voor
dekomende tien jaarzal deLRD
nu het management voeren over
de Telbo. Tergelegenheidvan de
ondertekening arriveerden op
Bonaire de directeur van LRD ir
Paskal en de minister van Ver-
voer en CommunicatieF.Rozen-
dal. VoordeLRD tekenden beide
heren, terwijl voor Telbowerdge-
tekend door gezaghebbermr Ge-
orgeSoliana engedeputeerdevan
Vervoer en Communicatie Ju-
ancho Meiaan, diequalitate qua
president- commissaris is van
Telbo. Foto: v.l.n.r. gezaghebber
Soliana, gedeputeerde Meiaan,
LRD-directeurPaskal en minis-
terRozendal.

Minister van Dijk (Binnen-
landse Zaken) zal de minister-
raad elke zes maanden verslag
uitbrengen over debehaalde re-
sultaten.

De nieuweambtenaren zullen
niet alleen delagere banen kun-
nen krijgen. Tenminste 150 van
de 500 banen zullen worden ge-
worven voor werk waarvoor een
middelbare ofhogere beroepsop-
leiding isvereist.

Van de 500 te reserveren ba-
nen zullen er 300 voor Moluk-
kers bestemdzijn. Bij de overige
arbeidsplaatsen zal getracht
worden mensen aan te trekken
uit een van de volgende landen:
Turkije^Marokko, Spanje, Ita-
lië,Portugal, Griekenland, Joe-
goslavië, Suriname ofuitde Ne-
derlandseAntillen.

DEN HAAG — Het kabinet
heeft vrijdag besloten jaar-
lijks 500 banen bij deRijkso-
verheid te laten vervullen
door personen uit etnische
minderheidsgroepen. De
regering wil de eerste jaren
met name voorrang geven
aan werklozeMolukkers.

Banen voor
ethnische
minderheden

Nederlandse overheid

Nadat de twee Antilliaanse
bewindslieden eenkijkje hadden
genomen in defabriek, gafHay-
dita deFreitas een overzichtvan
detoekomst- plannen van hetbe-
drijf, datbinnenkort ookweerzal
uitbreiden.

vredenheids- betuiging van de
marineopgeleverd, aldusHaydi-
ta de Freitas tegenover de
Amigoe.

Janga meent dat de eerbied
voor deouderdom verloren gaat.
Hij attendeert er trouwens ook

Onlangs verklaarde de verte-
genwoordigervan deS.V.B., Vic-
tor Winklaar, dat het elke
maand opnieuw voor de oudjes
een "happening" is om hun pen-
sioente gaan innen. Dan zien zij
elkaar weer eens en danhebben
zij eenreden om hun huis te ver-
laten. Broertje Janga, partijlei-
der van de PÖB, ziet niet in, dat
zeventig- tot tachtig-jarigen het
innen van hun ouderdoms- pen-
sioen als een "happening" erva-
ren. Overigens is het innen van
het ouderdoms- pensioen een
ernstigezaak, want slaan de ou-
denvan dagen een keertje over,
bijvoorbeeld omdat zij ziek zijn,
dan zal tot de volgende maand
gewachtmoeten worden!

Het hoofd van de SVB, Victor
Winklaar, verklaarde, dat hem
nimmerterore is gekomendatde
oudjes hunpensioen thuis uitbe-
taaldwillenhebben.Jangadieer
echter op attendeert dat de POB
er in het verleden al vele malen
op heeft gewezen dat depensioe-
nen te laat worden uitbetaald,
hoewel er toch een licht- en wa-
terrekening betaald moeten
worden,zegt ervoor tezorgen dat
degenendiethuis uitbetaaldwil-
len worden, hun geldop tijd sul-
lenkrijgen.

En dat alleen maar om jeou-
derdoms- pensioentje te komen
halen, aldus de partijleider van
de Bonaireaanse Arbeiderspar-
tij. Zo is het jarenlanggeweest,
aldusJanga, ennu dePOB viade
coalitievan deUPB inhetBC zit,
wil deze partij daarin verande-
ring brengen.

Zegt Janga over de zogenaamde
happening: „Stel je voor datje
met je stijve lendenen onder de
brandende zon in demiddaguren
in een rij moet gaan staan,waar
jemet jehardhorende oren nau-
welijks jenaam hoort afroepen."

op, dat bejaardenvan hoge leef-
tijdzich nietmeerzothuisvoelen
in de huidige maatschappij van
de computer. Nog afgezien van
de gevarenvan hetverkeer op de
wegen deeventuelebelagers die
de oudjes hun klein pensioentje
onderwegwillenafnemen.

KRALENDIJK — Tijdens
het verblijf van de minister
van Financiën en Ontwikke-
lings- samenwerking werd
een officieelbezoek gebracht
aan de textiel- fabriek Tex-
port/Unitex.

Minister Navarro (Financiën)
wenste zich op de hoogte te stel-
len van de laatste ontwikkelin-
genvan hetbedrijf, datsedert de
import- bescherming die werd
geïntroduceerd doorhet departe-
mentvan HIW, een duidelijkop-
gaande lijn in de produktie te
zien geeft. Minister Franklin
Crestian is een oude bekende
van Texport, dat toen nog Cam-
besheetteen waar hij werkzaam
wasals technischdirecteuren la-
ter als verkoper voor de Zuida-
merikaanseregio.

Kort na het — plotselinge —vertrek van Crestian op het
diepstepuntvan hetbestaan van
de fabriek, waarvan de naam
was samengesteld uit de begin-
letters van alle Antilliaanse ei-
landen, bracht het echtpaar De
Freitas de moedopom defabriek
totaal te reorganiseren en weer
op poten te zetten. Daarmee
trouwens een werkgelegenheid
van ruim tachtig mensen veilig
te stellen.

In de vier jaardat.Havdjtaen
Joe deFreitas de schouders heb-
ben gezetonderditenorme werk,
is er met medewerkingvan vrij-
welhet gehelepersoneel een dui-
delijke indicatiedathetmetTex-
port/Unitex de goede kant op-
gaat. De perspectieven voor de
toekomst zijn uitstekend, mede
doordat het bedrijf opdracht
heeft gekregen van de Neder-
landse marine om een grote or-
der van marinekleding uit te
voeren. De inmiddels in Neder-
land aangekomen container
heeftvoor detweede maaleen te-

Navarro en Crestian
op bezoek bij Texport

Goede toekomstperspectieven

Directeur van OESO- centrum

Pessimisme over toekomst
Derde Wereld ongegrond

goed begrepen hoe je tewerk
moet gaan in zon competitie.
"Hij heeft van de Japanners een
paar judo-trucs geleerd en toen
kon hij henverslaan, eenvoudig
omdat hij meer gewichthad".

verdeeld. Dat komt volgensEm-
merij omdat een proces van her-
verdelingvoorafgingaan de fase
van economische groei.Zowel in
Zuidkoreaalsop Taiwanzijnom-
vangrijke landhervormings-
programma's uitgevoerd. Sprei-
ding van rijkdom voordat de
groeifase inzet blijkt veel ge-
makkelijker dan herverdeling
achteraf. "Bevordering van de
produktiviteit is zeker belang-
rijk, maar de markt en de parti-
culieresector zijn niet alleenza-
ligmakend. Die les hebben we
toch wel kunnen leren uit het
verleden".

Ook andere sprekers relati-
veerden de gangbare wijsheden
in de wereldvan ontwikkelings-
experts. In de jaren zestig had
niemand durvenvoorspellen dat
Zuidkoreaen Taiwan een succes-
verhaalzoudenworden, maar nu
worden deze landen aan andere
ontwikkelingslanden voorge-
houden als een navolgingswaar-
dig model.

geenreden voor een eenzijdigne-
gatiefoordeel over deresultaten
van de ontwikkelings- inspan-
ningen. Hij citeerde een Britse
studie waarin de balans is opge-
maakt van ontwikkelings- pro-
jecten: een derde van de projec-
ten is zonder meer een succes,
eenderde komt redelijk uit de
bus, eenderde is niet geslaagd.
En van die laatsteeenderdemag
tienprocent echteenmislukking
heten. Toch gaat de meeste aan-
dacht uit naar die tien procent
mislukkingen. Dezelfde studie
onderzocht ook deprestaties van
particuliere investeerders en
constateerde eenzelfde verhou-
ding tussen succesvolle en mis-
lukteondernemingen.

De derde wereld zal steeds
meer haar eigen weg gaan, Em-
merij herinnerde aan het
enthousiasme in de jarenzestig
en zeventig over de"aangepaste
technologie". De oudeMahatma
Gandhi met zijn spinnewiel
stondaan dewiegdaarvan.Maar
de jongeRajiv Gandhi ziet meer
in computers en in de(derde) we-
rejd van vandaag is dat de over-
■riÉSrSendetendens.Hij voorspel-
de dat de ontwikkelingslanden
zich zullen gaan weren als con-
currenten van de industrielan-
denop detechnologie-markt. Al-
leenJapanheeft dat in degaten.

EIGENWEGIn het begin van de jarenvijf-
tigwerdvoorspeld datontwikke-lingslandeneen jaarlijkseecono-
mische groei van 2 a 3 procent
zouden kunnen halen. Maar in
grote delen van de derde wereld
is een groeivan 5procent ofmeer
bereikt. "Azië doethet nogsteeds
goed. Hetishetenige werelddeel
waar het BNP (Bruto National
Product) per hoofdsneller groeit
dan in de OESO-landen". Met
Latijns-Amerika gaat het min-
dergoed, daaris men terug ophet
peil van 1980.EnAfrika isterug-
gevallen op het peil van meer
dan tien jaar geleden. De jaren
tachtigworden volgensEmmerij
gekenmerkt door een epidemic
van evaluaties. "En als men
massaal aan hetevalueren slaat
is er iets mis, want dan is men
kennelijk ongelukkig met de
gangvan zaken inhetverleden".

DEN HAAG — Somberheid
over deontwikkelingen in de
derde wereld overheerst in
het huidige ideologisch kli-
maat. Maar wie zich niet te-
veel van dewijs laat brengen
door de wisselende modes in
het denkenover ontwikke-ling heeft geen reden tot
doemdenken. Dat betoogde
prof. Louis Emmerij, direc-
teur van het centrum voor
ontwikkelingvan deOeso (or-
ganisatievoor economische
samenwerking en ontwikke-
ling) woensdag op een semi-
nar van het UNDP (het ont-
wikkelingsprogram van de
Verenigde Naties) in DenHaag.

Voor het eerst sinds 1960
Brazilianen kunnen eindelijk weerrechtstreeks president kiezen
|jKjO DE JANEIRO-Brazi-
ben .Se Parlementsleden heb-

eBid amhtstermijn van de
**s i» ' ose Sarney, van

v« bekor* tot vier jaar,
-evol!, 1?6061"61106 stap dietotv°or E eeft datvolgend jaar
Wnet eerst sinds 1960 di-
-8eft Presidents- verkiezin-

-orden gehouden. Dit
ÖeTf poUtieke analysten.

aneriitap die zondag in de be-
fyij-d JKe grondwets- commissie
stetuJf 11°men met 48 tegen 45

moet nog worden be-
verffa^ m. de grondwetgevende

enng' maar Politieke
oraWn denken datze nietzal

Vkwlosgedraaid. Nu de
6n,e r°fi id in Brazilië hoog isKent els °Pgel(>Pentot300Sta».:perJaar, menen deBrazi-

* d_tparlementsleden kenne-
-1% ~Tleen een directdoorhet\w» i

n President het ver-kan fterstellen. Volgens
diezondagver-S P_,1? het dagblad Folha in

*»Bil ■ ° ls 80 Procent van deWJlanen ervoor Sarney'sSaJ^rmiJn te bekorten.KiH 6y werd in 1985van vice-%d vnt_,tot president na de
>(j £*n Tancredo Neves, die

door een kiescol-

lege en öS dagen na zijn
ambtsaanvaarding overleed. De
laatste directe presidents- ver-
kiezingen inBrazilië werden ge-
houden in 1960, toen de schilde-
rachtige politicus JanioQuadros
met grote meerderheid werd ge-
kozen. Quadros, die in januari
1961 in functie trad, nam in au-
gustus datjaarontslag. Zijnvice-
president, Joao Goulart, werd
zijn opvolger maar werd bij een
staatsgreep zonder bloedvergie-
ten in maart 1964afgezet. Sinds
dietijd tot maart 1985 werd het
land bestuurd door de mili-
tairen.

De familie van Sarney, wiens
PMDB-partij het militaire be-
wind steunde, beheerst de ver-
armde noordoostelijke staat Ma-
ranhao sinds dejarenzestig. Sar-
ney verklaarde tijdens de eerste
zitting van zijn kabinet dat hij
slechtsvier jaarvan zijn zes jaar
lange ambtsperiode wilde die-
nen "in overeenstemming met
Tancredo Neves'wens".

Volgens een tijdschema dat
door Neves werd voorgesteld
zouden in 1988 directe presi-
dents- verkiezingen worden ge-
houden en zou de nieuwe, demo-
cratischgekozenpresidentbegin
1989in functie treden. Maar na-

dat opiniepeilingen aanvanke-lijkzijneerste optredenalsleidervan het grootste Zuidameri-
kaanse land ondersteundenver-anderde Sarney kennelijk vangedachten. Zijn populariteit
haalde niveaus van 80 procent
nadat hij het Cruzado-plan lan-
ceerde, dat bevriezing van deprijzen inhield.

Door de prijsbevriezing be-haalde de PMDB-partij vorig
jaar de grootste verkiezings-
overwinning in de geschiedenis
van het land. De partij won 22
van de 23 gouverneurs- posten
en een absolute meerderheid in
de senaat en het Huis van Afge-
vaardigden. Maar een week la-
ter, het tellen van de stemmen
was nog niet voltooid, voerde deregering toch prijsverhogingen
door. Sindsdien heeft Sarney's
populariteit een duikvlucht on-dernomen.

Onder dekandidaten die wor-
den genoemd als inderdaad vol-
gend jaarpresidents- verkiezin-
gen worden gehouden zijn oud-
minister van Financien Dilson
Funaro, die het Cruzado-plan
ontwierp, senator Mario Covas
van SaoPaulo en de gouverneur
van de staat Sao Paulo, Orestes
Quercia.

Japan moet het nu opnemen te-
gen deconcurrentie van Zuidko-
rea, maar het ziet de uitdaging
onder ogen en oriënteertzichzelf
alopde 21steeeuw."Europa is in
diepe slaapverzonken en de Ver-
enigde Staten hebben andere
dingen aan hun hoofd". Anton
Geesink heeft volgens Emmerij

De Zweedse hoogleraarBjörn
Hettne vroegzich af ofhet voor-
beeld van Zuidkorea wel her-
haalbaar is. Zuid-Korea is een
betrekkelijk homogene natie.
Sri Lanka heeft in 1977 gepro-
beerd hetKoreaanse model nate
volgen, maar daarlukte het niet
omdat het proces van natievor-
ming problematisch is. "Het is
gevaarlijk om Zuidkorea aan te
prijzenalsmodel. Als deomstan-
digheden uniek zijn, is hetvoor-
beeld elders niet herhaalbaar".

Niet alle deelnemers aan het
UNDP-seminar konden troost
putten uit de succesverhalen.
Wat betekent "verbetering van
het technologischpeil" voor een
land als Tchad, vroeg de UNDP-
vertegenwoordiger in dit Mid-
den-Afrikaanse land zich af. "De
mensen in Tchad zouden graag,
vrachtwagens en tractoren im-
porteren, maar datkunnen ze
niet betalen. De wereldmarkt
voor hun exportproduct katoen
is ingestort. Als die prijzen ooit
nogeens zullen aantrekken, dan
profiteren Egypte, Pakistan en
de Verenigde Staten daarvan,
niet een land zonder havens, als
Tchad. En als je hen aanraadt
'ontwikkel dan jekamelen en je
hak voor de landbouw' word je
uitgelachen, want dat wil nie-
mand horen".

MODEL

SUCCES
Toch is er naar zijn mening

CONTEXT
Zuidkorea, aldus Emmerij, is

op tijd overgeschakeldvan defa-
se van import-substitutie naar
defase van export- bevordering.
"En nu is export- bevordering
opeens het aanbevolenrecept
voor de hele derde wereld. Maar
datrecept werkt nietbuiten zijn
context,daarmoeteneerst ande-
re fasen aan voorafgaan". Zuid-
koreaen Taiwanblinken niet al-
leen uit door economische groei.
Deverworvenheden van degroei
zijn ook goed over de bevolking
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a.s. Zondag v.a. 12.uur
HeerlijkSurinaamseten ver-
krijgbaar, zoals

Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
Saoto Soep.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

f TE KOOP:

DAIHATSU JEEP
bj. 1983

Vraagprijs: ’.6000.-
Tel.: 79944 A

{ TE HUUR
AANGEBODEN

per 1 december
gemeubileerd

WOONHUIS
2 gr. woonkamers, 31
slaapkamers, 2 badka-
mers. I

Tel.: 614873 _/

illinium
’,0.70

voor eenfotovan 10xl 5 cm. en dan
toch nogkwaliteit leveren.......

dan moet U zijn bij

INT-ERPHOTO
achter Maduro Plaza

iiiimnm

Jongechtpaar
ZOEKT

een ongemeubileerd
HUIS

Maximaal ’.400.--78048 j

{ TEKOOP: "^MULTISYSTEM:
TELEVISIE

&
VIDEORECORDER I

1 jaar oud
remote control

samen slechts ’.2500.-
Tel.: 79944 J

Aannemers en Elektrische
ingenieursburo's/installateurs

OPGELET!!!
Nu kan Ketech Caribe N.V. U ookvan dienstzijn met
iaagspanningsverdeelkasten van het merk "HAF".

Wij bouwen de elektrische verdeelkasten lokaal, naar
Uw eigen ontwerp en conform de nieuwe NEN 1010-
-voorschriften. Alle onderdelen hebben wij vanzelf-
sprekend in voorraad.

Voor meer informatie: f^fla^ F*ö~fl=frr)

CARIBE N.V.
Schottegatweg Oost 171
Tel.: 70109/70110

V - I

|Öo\ A v^l°u"^Fj Een 'ieve trouwe vriend,
P' M £^; vindt Uin het dierenasiel
i*r\ l i /lfsnl<£-' Parera.

*^M^Ti^d(s*iP^ Kom eens langs!
_"«—_—_»■__»_-_-_—_—-—_-_.—_-_—_>_--—----—-—_-^_-_—___

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag, 15 december 1987 des voormiddags om 10 uur zal
ten overstaan van notaris mr.M.L. Alexanderofdiens waarnemer,
te zijnen kantore aan deConcordiastraat 54, alhier, in het open-
baar worden verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek
van de Nederlandse Antillen:
eenperceel grond,gelegenop"ILAND" in hettweededistrict
van Curacao, ter grootte van 1.100m2, nader omschrevenin
meetbrief nummer 74 van 1958, met het daarop gebouwde,
plaatselijk bekend als ARAUCAWEG 7.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoor en houden onder meer in dat iedere biedergehouden is
terstond eenbankgarantieof anderevorm vanzekerheid testellen
tot nakoming van zijn bod en debijkomende kosten.

Notariskantoor Mr. M.L. Alexander
Concordiastraat 54
Curacao
Telefoon: 616644.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag22december 1987desvoormiddagsom 10uurzalten
kantore aan de Polarisweg 31-33, alhier ten overstaan van één
van de notarissen of diens plaatsvervanger van notariskantoor
Palm & Senior in het openbaar worden verkocht ex artikel 1203
van het Burgerlijk Wetboek:
Eenperceel grond bekend alskavel D-6 vanhet verkavelings-
plan SEMIKOK, in het tweede district van Curacao, groot
805m2 omschreven in meetbrief nummer 278van 2 septem-
ber 1983.
De veilingvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoor vanaf8dagenvoordeveiling en houdenondermeerin dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomende kosten.

Een situatieschets waarop gemeld perceel is aangegeven ligt ter
inzage opvoormeld notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 24 november 1987vanaf 09.00 tot 16.00uur.
' Mamayaweg - Mamayaweg A - Mamayaweg B - Carawaraweg

vanafhuis na 52t/m no. 108-Anasaweg vanafhuis no. 23t/mno. 71 "Granaatappelweg vanaf huisno. 128t/m Anasaweg.

ï9ïKODELAs_SS

De lekkerste

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie
alesie, nassie, bami, etc.
kunt Ukrijgen eikezondag
vanaf 12 uur te
Koraal Partir kav. 87 I

tel.: 674103 J

$Qh t Het hoo,dkwartier van SINTERKLAAS $
?> ESsn * is zoals vanouds \ vcm a

BLOEMPOT'S BOOK TOY & GIFTSHOP %>7^/&G met volop degelijk, educatief speelgoed

f^ Enorme sortering kinderboeken -iS^BK$> Hele aparte Sinterklaaskaarten met muziek!! \ÉÉ^hK^
fflM Sï§ i^* zonda§ 22 november geopend van 10 - i^l^1""^! Jf lil ysw

ï*" """^T^" MKKÊff_N*SEßvfcr *" T ~ ~.jl
\ _ naar Suriname f

} """"" AEROCARGO J
Profiteer van onze speciale aanbieding voorCuracao enAruba en stuur nu ■
per boot of vliegtuig een ♦

I pakket naar Uw familie/relatie
♦ in Suriname en Nederland
I Aanleveren: Aerocargo N.V. ♦

Sluitingsdatum: 23 november 1987. I
| Bel voor informatie: Aerocargo N.V. f
■ Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 22470
| Elmer Liberia HeerRudy Rodriguez, t

rPiscES-^ p̂i-r
Seafood Restaurant & Bar

m%m Caracasbaalweg 476 - Tel.: 672181 X^f
mSr Als jeniet achter het
KHËJ^Vna net wilt vissen, | "WwAS^-^ mag jePisces zeker
iliSfiSaW \> nie* missen.

TE HUUR GEVRAAGD
ongemeubileerd HUIS

met 3 slaapkamers
in representatieve buurt l

E:
Gaarne bellen:

Tel.: 611177 tijdenskantooruren 2
Tel.: 53388 na 6:00 p.m.AANKONDIGING

Bij exploit van de 18e november 1900 zeven en tachtig heb ik,
JuliusL deLeeuw, deurwaarderderbelastingen te Willemstad op
Curagao, ten verzoeke van deLandsontvangerte Curagao, in de-
ze domiciliekiezende te zijnen kantore te Willemstad, aan deRe-
gentesselaanz/n

BETEKEND:
aan BenjaminAdolphus Haddaway thanszonder bekende woon-
ofverblijfplaats in de NederlandseAntillen, een dwangschriftmet
bevel om onmiddellijk na gemelde dagtekening aan voornoemde
requirant te betalen de som van Acht en zeventigduizend twee-
honderd gulden (’.78.200.-) zijnde hetbedrag, wegens nog ver-
schuldigde A.0.V./A.W.W.premie 1987, in genoemd dwangs-
chrift breder omschreven.

Metaanzeggingwijders datbijgebreke van diesom,en dekosten
te voldoen, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en ver-
koop zijner goederen volgens de wet en dat in het geval de ten
uitvoeriegging van het dwangschrift zal plaats hebben voor het
volle bedrag dernog openstaande belastingen en kosten.

De deurwaardervoornoemd,
JuliusL deLeeuw.

&«# $ Laatste week "»^j*n#&/ van onze °

\ GRANDIOZE i
\ UITVERKOOP \
o °l Kom langs en profiteer. .
o o

l Wij verwachten U op de "
l Sta. Rosawegl94 \ËLfl-LB-ajl-B fl 9 ~,«.9-fIJ) 8.-..f1...P.000000.00-_-------qf

/ \
mJCf Ballet -en Dansschool "LES SYLPHIDES"Jrjl studio I gr. Davelaarweg 9 Tel.: 75466

CURACAO, N.A.

BALLETSCHOOL LES SYLPHIDES
brengt haarproduktie:

In CENTRO PROARTE op:
13en 14 november om 20.30 uur
15november om 15.30 uur
21 november om 20.30 uur
22 november om 15.30uur

Kaarten è ’.12.50 voor de avondvoorstellingen
Kaarten è ’.10.00 voor de matinees.
Kaarten verkrijgbaar bij alle boekhandels- Complete

k^Kitchen- deballetschool en Centro Pro Arte. —

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 22 november 1987 vanaf 09.00 tot 16.00

uur.
* Scharlooweg vanaf Emmabrug tot viadukt.

_-©=KODELA_=i

X Business rate Surinam I
pH_B__^^^^^^^^^^^^^

""""" AEROCARGO
This is the opportunity to extend your business to Surinam. JWe are pleased to inform you that asfrom November 1st 1987, d'
Aerocar go N.V. offers a »

new sea-freight service '

to Paramaribo-Suriname
We offeryou an attractive rate of Usdlrs 105.00 W/M. JThe frequency of this service is once a month. e

V'Call us for more information. . _. „ »<Aerocargo N.V.
Aeropuerto Hato
Telephone: 82244 ext. 40,41,42 "Telefax: 82905 *Contact: Mlrelva Fecunda or

V Thelma Philipa. /

■■for only■■ |
I $ 150U.S. MONTHLY I :

Now, you canpurchase aresidential lot in one the mostexclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.dollars or florines. We are located In the fastest growing area M "in the state ofFlorida, where your investment is
guaranteed. Completely developedwith four golfcourses,I inland chanels, beach, golfand tennis clubs, Yatch Club, I j>
Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than

Don't miss this opportunity to make the best investment

Monthly paymentsfrom U.S. $ 150.00or itsequivalent in I

KENESI INVESTMENT Co. INC.

PHONE NUMBER
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	ZOEKSPELLETJE
	WILLEMSTAD – In de maanden juli tot september heeft Mod Consultants een cursus georganiseerd voor het fokken van varkens. Tijdens deze cursus werd onder andere de nadruk gelegd op het samenstellen van een fokkerij, het opzetten van een bedrijf, voeding, gezondheid, rassen en de administratie van het bedrijf. De cursus werd afgerond met de uitdelen van certificaten op 29 september in de Barikahelroom van Trupial Inn. Die dag maakten de herenE. Baumgartner, directeur van Continental Milling Company enE.Alvarezjr., directeur van de Ontwikkelings- bank bekend dat zij de beste cursist een cheque van 1000 gulden zouden aanbieden. Deze overhandiging vond onlangs plaats. In het kantoor van de Ontwikkelings- bank kreeg Migarda Martina van beide heren een cheque aangeboden. Foto: De heer E. Baumgartner die namens Continental Milling Company een cheque overhandigt aan Migarda Martina.


