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Nieuws in vogelucht
.AMSTERDAM—Dekoere van de
Jollar is vanmorgen op de Europese

weer teruggevallen
"* een lichtherstel. In Tokyo werd
*o nieuw dieptepunt bereikt:
12ft5yen' e koers zakte zelfs tot
Jyyen maar interventievan de Ja-
f'J'se CentraleBank, dievolgens va-2*a- handelaren 300 a 400 min dol-
?rkocht, zorgde voorenig herstel. In
j^terdamnoteerdedemunt1,8269

gulden tegen een slotkoersj*°ensdagvan 1,8390. DeDow Jones
S** in New York is woensdagmet
%98 punten gestegen tot 1974,47
"*>ten. De Nikkei index in Tokyo
2*eg vandaag met 80,41 punten tot
i>fj 19>42 punten, De Hang Seng-
'^ex in Hongkong gingmet 3,48
PÜl»ten omlaag naar 2.142,23.

*****
I PRAAG— Husak, sindsapril 1969
"Wervan de Tsjechoslowaaksecom-
{■"joistische partij is vandaag afge-ven als secretaris- generaal van
?e Partij. Hij wordt vervangen door
Jsecretarisvan het Centraal comi-
{*:". akes. Husak(74)behoudtzijnze-
J*bet politburoenzijn functie als
Indent van derepubliek Tsjechos-
-0 Husak is de eerste van de
tehÜTe '-tosteuropese leidere dieisaf-dedenna hetaan demacht komen
JfoGorbatsjov in de SU. InhetWes-
Jj*bestaat de indruk datHusak de

Gorbatsjov nagestreefde politic-
* en economische hervormingen

""«t wilde navolgen.
*****WASHlNGTON—Presidentßea-

(tó\S vroeBere Plv stafchef DeaverjAeennaaste vriendvandefamilie
j^*gan, iswoensdag door eep hofin,^?b_"tsw-_ oviiuldigbevondenaan
kj„ . eedenhet gevenvan 2valsever-aridggn over __jn activiteit direct
jLa *»jn aftreden in 1985. De uit-
i r̂aakisop2sfebruari.Hijkanmax-
t__Ü 15 jaargevangenisstrafen een
M,dboetekrijgen.

h NEW DELHI — De rechtbank in
°°°Pal heeft vandaag het VS con-

Union Carbide opgedragen 280
r* dollar te betalen in afwachting

de definitieve vaststelling van
gedrag dathet concern moet uit-

Varfo jBBll slachtoffers van de ramp
v»J* jdecember1984, toenalsgevolg

Qe ontsnappingvan gifgas 2.850
jjjsen om het leven kwamen. Het
r"«al eisersinhetprocestegen Uni-
" Carbide bedraagt 520.000. De

l&r 6lïflg van India eist3 miljarddol-
j^hadevergoeding.Eenpogingde
ij^ ouiten derechter omteregelen

*****
w^LERMO — Een Italiaan die
froc agavond °P het grol* mafia-
k 6n

es m Palermo werd vrijgespro-
Voor yegens gebrek aan bewijs, is
'ien -sdoodgeschoten.Negen-
\»0

mafia kopstukken werden
veru.l g yeroordeeld tot le-
Higg^^K- Het voorlezenvan de von-
procg0 jonn.de de apotheosevan een
.'cent "** zich maandenlang voort-
kts_f' *"ün» 450 mensen stonden
"HaafTV°P verdenkingvan een lid-
"Wi nP van een nüsdadigeorga-
ken l®-0eJuryledenveldenna5 we-
har,j J^jadslagingen een ongenadig

de schok wasop de ge-
verr_.i_van de mkooien opgesloten

Primeurop Aruba

IQ-test in
Papiamentu

co<ö?_£NJESTAD - De
Sok ,lnator van Aruba

of Hotel Technolo-
Gi-eHotelvakschool), Tony
Ket^?' neeft een primeur
Qir^_ioduceerd: een intel-

j*>entu.*«et is deeerste keer, dat op
till. en deNederlandse An-
lew¥n,dergeliJketesthetjenshchtziet. De intelli-
<We"^8t van Tonv Green
do*u minuten en is be-
gen j

Voorkinderen vanafne-
Sei. \?\ tot volwassen men-

«" Volgens de heer Green
gent-Van iemand de intelli-
iHer, " ~test worden afgeno-
in T m5*1 eigen taal en nietPe£ taal die de betrokken
CVls tweede of derde
Wee? geleerd.Als Papia-
WU de landstaal is, dan
ook, Z°_,n intelligentie- testKl ordenogenomen in het
G«Piamentu, aldus Tony

EERZUCHT
De oppositie heeft zichzelf, zo-

als was voorspeld, de dasomge-
daan.Kim Young Sam en Kim
Dae Jung waren aanvankelijk
overeengekomen dat de opposi-

tie een gezamenlijkekandidaatin het veld zou brengen tegen
Roh. Hun ongebreidelde eer-
zucht stond hen echter niet toe
zich ten gunste van de ander te-
rug te trekken. Samen vergaar-
denzij aanmerkelijk meer stem-
men danRoh Tae Woo en het is
aannemelijk dat de verwijten
binnen de oppositie dekomende
tijd over en weer zullen vliegen.
Roh zal terdege beseffen dateen
meerderheid van Zuidkoreanen
op een kandidaat van de opposi-
tie heeft gestemd en hn' zal dan
ook trachten gebruik te maken
van de splitsingbinnen de oppo-
sitie.

Kort nadat de stemlokalen
dichtgingenbeschuldigde de op-
positie deregering alvan fraude.
Kim Dae Jungzei dat deverkie-
zingen waarschijnlijk waren ge-
manipuleerd. Hij wilde echter
pas officieel commentaar leve-
ren nadat de definitieve uitslag
bekend was. Verscheideneoppo-
sitie- groepen beschuldigden de
regering van het kopen van
stemmen, intimidatie en fraude.
Studenten- leiders zeiden zich
niette zullen nee.leggen bij een
overwinningvanRoh. "Wij zul-
lenvechten tot het einde".

Met vogel-afbeeldingen
In januarikomen nieuwe
bankbiljetten in omloop

WILLEMSTAD — Half ja-
nuari zullen de nieuwe
bankbiljetten worden inge-
voerd dieer"heel anders" uit-
zien dan de huidige biljetten,
zo lietdirecteurVimi Servage
van de Bank van de Neder-
landse Antillen desgevraagd
weten. De biljetten zullen
voorzien zijnvanAntilliaanse
vogels zoals de blenchi en
troepiaal. De nieuwe biljetten
zijn gisteren aangekomen en
moeten dekomende dagen
door de accountant gekocht
worden. De aanschaf van de
nieuwe biljetten betekent een
investeringvanbijnaviermil-
joengulden.

De biljetten van vijf, tien, vij-
fentwintig, vijftig, honderd en
tweehonderdvijftig gulden, zul-
len volgend jaar 'gemoderni-
seerd' worden. Dit in het kader
van deboedelscheiding dienood-
zakelijk werd bij de uittreding
van Aruba uit het Antilliaanse
verband.

De huidigebankbiljetten zul-
len vanaf 15 januariuitomloop
gehaald worden maar blijven
voorlopig nog wel bruikbaar.
Met name via de commerciële
banken (die hun biljetten altijd
bij decentrale bank in bewaring
geven) zullen denieuwebiljetten
aan het publiek verstrekt
worden.

De oudebiljetten worden ver-
nietigd, daaris de centrale bank
overigens al zon drie maanden
mee bezig. In het verleden wer-
den debiljetten verbrand, maar
de centrale bank heeft nu een
nieuwe machine die debiljetten
verpulvert.

Op de vraag of er voldoejide
nieuwe biljetten zijn gemaakt,
om de huidige biljetten volledig
te vervangen, antwoordde Ser-
vage bevestigend: "We hebben
genoegvoorjaren."De bevolking
zal binnenkort uitgebreid geïn-
formeerdworden over denieuwe
biljetten. Zo heeft de centrale
bank al een persconferentie be-legd voor volgendeweek.

EMBUSSEN
In Seoul vielen betogers een

rechter en een politieman aan
dieinhetbezitblekenvan een le-
ge stembus en stembriefjes. Een
getuige verklaarde gezien te
hebben datregerings- functiona-
rissen betaalden toen zij het
stembureauverlieten. Een DJP-
functionariszei later "datwaren
geen betalingen dat waren Ie-

ningen". Volgens dissidenten
zou ook op een aantal plaatsen
getracht zijn stembussen te ste-
len en liepen waarnemers van de
oppositie klappen op.

Onafhankelijke waarnemers
verklaarden echter dat de ver-
kiezingen over het algemeen
rustig en eerlijk waren verlopen
op enkeleverspreide incidenten
na. Ook het officiële orgaan dat
de verkiezingen moet controle-
ren ontkent dat er zich op grote
schaal onregelmatigheden heb-
ben voorgedaan.

WILLEMSTAD—Nietalleen
de grote bedrijven hebben hun
feest- verlichtingontstokenom de
feestdagen nogfeestelijker te ma-
ken, maar ookparticulieren zijn
daartoeovergegaan. Vaakzijn er
ongekende staaltjes van lampen-
kunst te bewonderen. Op de foto
een verlichte woningaan deoude
Caracasbaaiweg. Er is op de
porch ook een schitterend ver-
lichte stalgebouwd. De moeite
waardom te bekijken, maar: laat
er nou geenfileontstaan...

Moskou: niets toegezegd aan Washington

SU: woord is aan VS voor
wapen-stop Midden Amerika

MOSKOU —De Sovjetunie
heeft categorisch tegenge-
sproken dat men bereid zou
zijn de militaire hulp aan Ni-
caragua volledigstop te zet-
ten. Dit was doorpresident
Ronald Reagan van de Vere-
nigde Staten verteld als zijn-
deeen der tijdens derecente
top- conferentie besproken
punten.

Volgens Reagan had deRus-
sische leider Michail Gorbatsjov
gezegd dathij achter het Midde-
namerikaanse vredesplan staat
en dat hij daarom de militaire
hulp volledig zou staken, behou-
dens het kleine wapentuig dat
doordepolitie wordtaangewend.
De woordvoeder van Buiten-
landse zaken in Moskou, Boris
Pjadysjev, kwalificeerde de be-
weringen van Reagan als vol-
strekt nietmet dewerkelijkheid
overeenkomend. De SU zal al-
leen de militaire hulp stoppen
als de Verenigde Staten een ein-
deaan hun hulp aan de contra's
maken.

Volgens deze woordvoerder is
het wel zo dat Moskou zich in
Washington er herhaaldelijk
voor heeft uitgesproken om met

deAmerikanen tot een akkoord
te komen over het beëindigen
van alle wapen- leveringen aan
Midden Amerika. Het wachten
is nu op een antwoord van de
Amerikanen, zo citeerde het
Sovjet- persbureau TASS
woordvoerder Pjadysjev.

KWESTIE HONDURAS
De kwestie van de wapen- leve-
ranties aan Midden Amerika
staatweer in hetcentrum van de
belangstelling nu de eerste twee
van een serie van twaalf ultra
moderne Amerikaanse ge-
vechts- vliegtuigen in Honduras
zijnaangekomen. VolgensNica-
ragua is dit een aantasting van
het militaire evenwicht, reden
waarom men bij Moskou kan
aankloppen voor moderne vlieg-
tuigen. Overigens heeft Hondu-
ras een leger van slechts 19.200
man, wat aanmerkelijk veel
kleiner is dan datvan zijnbuur-
landen.

HASBAYA—Zesanti-Israëlische
guerrilla's zyn vanmorgen vroeg in
Zuid-Libanon gedoodbij eenbotsing
met hetZuidlibaneselegerSLA.

EERZUCHT HEEFT OPPOSITIE DAS OM GEDAAN

Regeringskandidaat: ik zal naar tegenstanders luisteren

Roh wint Zuidkoreaanse
presidentsverkiezingen

SEOUL —Roh Tae Woo, kandidaat van de Zuidkoreaanse
regeringspartij DJP, heeft zich vandaag uitgeroepentot win-
naarvan depresidents- verkiezingen diewoensdagin Zuidko-
rea zijn gehouden.Nadatruimtachtigprocentvan destemmen
was geteld stond vast datRoh niet meer van de overwinning
wasafte houden.Hij behaalde38procentvan de stemmen, ter-
wijl zijn tegenstandersKim Young Sam enKim Dae Jungrond
de27procent bleven steken.

Roh riep na hetbekendworden
van zijn overwinning op tot een-
heid en politieke stabiliteit. Hij
maakte een verzoenend gebaar
in derichting van zijnverslagen
tegenstanders. "Ik zal naar hun
raad luisteren en ik zal
denkbeelden respecteren van de
kiezers die achter hun stonden",
zozeihij ineen eerste reactie. De
nieuweregering vanRoh treedt
in februari in functie. Dan loopt
de ambtstermijn van de huidige
president ChunDoo Hwan af.

De opkomst tijdens de verkie-
zingen gisteren was zeer hoog.
Ruim 89 procent van de kiesge-

rechtigden maaKte ac gang naar
de stembus. De grote overwin-
ningvanRoh is deste verrassen-
der omdat iedereen er voor de
verkiezingen van uitgingdathet
een nek- aan- nekrace zou wor-
den.Sommigeonofficiële opinie-
peilingen voorspelden een klei-
neoverwinningvoorKim Young
Sam. Anderen zeiden datRoh
een lichte voorsprong had.

PIONIER
Herrera Zuleta wordt om-

schreven als "eenvan depioniers
van desmokkelin marihuanaen
cocaine van Colombia naar de
VS. Hijheeft degrondslag gelegd
voor het Kartel van Medellin".
Men neemt aan dat hij zal wor-
den uitgeleverd aan Las Vegas
waar hij in 1985 werd aange-
klaagdwegenshetsmokkelenen
het vervoeren van 86 kilo cocai-
ne, welke operatie werd voorbe-
reid enuitgewerkt door de DEA-
informant Barry Seal, die later
inLuisiana werdvermoord. Her-
rera Zuleta heeft al eens eerder
in deVSvastgezetenmaar zagin
1973 kans uit de gevangenis te
vluchten.

Samen met Herrera Zuleta
werd de31-jarigeRaul Santiago
aangehouden van Miami Lakes.
Deze zat achter het stuurvan de

vrachtwagen welke in Davie in
beslag werd genomen. Hij wordt
er van beschuldigd een voort-
vluchtige onderdak verschaft te
hebben. Beide mannenzijn in de
gevangenis van Miami ingeslo-
ten. Hoewel op Santiago geen
drugswerden gevondenbeschikt
men bij de Amerikaanse autori-
teiten over stukken welke het
mogelijk maken dat hem ook
andere misdrijven in de schoe-
nen geschoven worden.

Wekregen een tip dat Herrera
Zuletazichmeteenvals paspoort
indeVSbevond.We hebbenhem
een week geschaduwd in dehoop
hem met een grotepartij cocaine
inzijnbezit tekunnengevangen
nemen, aldus Hook. Dit is niet
gebeurd. We zijn cirkeltjes blij-
ven maken totdat we uiteinde-
lijk besloten om hem aan te va-
ten. In de VS had men begrepen
dat de Zwarte paus onder druk
van de Colombiaanse autoritei-
ten zijn cocaine- laboratoria had
moeten verplaatsen en wel naar
Brazilië. De coca- pasta werd in
Peru en in Bolivia opgekocht en
daarna naar Brazilia overge-
brachtvoor bewerking.Vandaar
ging het spul per vliegtuig naar
zijnbestemming.

In tegenstelling tot Gary Hart
Donna Rice zonder werk

NEWYORK—GaryHart
mag dan wel zijn handen
weervol hebbennu hij zijn
campagne heeft hervat om
gekozen te worden als De-
mocratische presidents-
kandidaat, hetzelfde kan
niet gezegd worden van
DonnaRice. Haarcontract
is namelijk niet verlengd
door de jeans- fabriek
waarvoor zij als model
dienstdeed.

De woordvoerder haastte
zich wel te verklaren dat dit
besluit niets te maken had
met de beslissing van Gary
Hart omzijncampagne teher-
vatten welke hijin mci staak-
te na publicaties over een
avontuurtje metDonnaRice.
Eerlijk gezegd waren wij van
plan geweest de mededeling
over DonnaRice iets later be-
kend te maken maar dit heb-
ben we vervroegd in verband
met hetbesluitvan Hart over
zijncomeback, aldusde jeans-

fabriek. De posters met Don-
naRice alsblikvangervoor de
jeans zijn sinds september
verspreid hetgeen gepaard
ging met de nodige publici-
teit. Men heeft ondertussen
een nieuwmodel in dearm ge-
nomen. Haar identiteit zal
men pas na Nieuwjaar be-
kend maken. Het reclame-
materiaal metDonnaRice zal
dan niet meer worden ge-
bruikt.

Donna Rice is onlangs ver-
huisd van Miami naar Los
Angeles in verband met haar
aspiraties als model- en actri-
ce. Zij heeft zich nog onthou-
den van commentaar op
Harts besluit. Haar moeder
MiriamRice liet telefonisch
weten dat zij noch haar
dochtercommentaar heeft op
het herverschijnen van Hart
in de race naar de Democra-
tische kandidatuur. Op de
vraag hoe het haar dochter
vergaatantwoorddezij: Goed,
dacht ik.

Verantwoordelijk voor wekelijkseportie van halve ton

Miami: zwarte coca-paus gepakt
MIAMI—De "zwartepaus"

Benjamin Herrera Zuleta is
door federale agenten aange-
houden. Hij wordt ervan ver-
dachtwekelijks zon vijfhon-
derdkilo cocaine op de Ame-
rikaanse markt te hebben af-
gezet.

VolgensdeFBI enzijnspeciale
Narcotica- afdeling DEA is Her-
rera Zuleta een van de be-
langrijkste leiders van het zoge-
naamde "Kartel van Medellin"
dattekent voor zon tachtig pro-
cent van de in Amerika ver-
bruiktecocaine. Hij werd aange-
houden tijdens een verkeers-
controle, welke wasopgezet door
DEA-agenten. Deze controles
zullen een week vervolgd wor-
den, zo maakte de DEA-
woordvoerder Jack Hook be-
kend. Hook zei over de Zwarte
paus, zoals Herrera Zuleta in de
wandeling wordt genoemd dat
deze verantwoordelijk is voor de
invoervan "vele tonnencocaine"

inde VS. "Documenten in ons be-
zit wijzenuit dat ditindividuwe-
kelijks vijfhonderd kilo cocaine
binnenvoert.Dat is heel gewoon
voor hem", aldus Hook.

...Benjamin Herrera begeleid
door JackHook van deDEA, deAmerikaanse narcotica- dienst...

President Uruguay
roept politie op
één te blijven
MONTEVIDEO — Presi-

dent Julio Sanguinetti van
Uruguay heeft het politie-
korps op het hart gedrukzijn
eenheid te bewaren en te
voorkomen dat men uiteen-
valt.

De eenheid van depolitie bete-
kent volgens Sanguinetti dater
een hindernisligt op dewegvan
hen dieeventueel de democratie
ten val willenbrengen. Depresi-
dentmaakte van degelegenheid
dat71 nieuwe politie- officieren
afstudeerden gebruik voor zijn
oproep tot eenheid. Kennelijk
sloeg deze oproep op het feit dat
begin november door duizenden
politie- agenten werd gestaakt
om hun loon-eisen kracht bij te
zetten. Hetpolitie- personeel be-
hoort tot de slechtstbetaalde ca-
tegorieënvan hetoverheids-per-
-n-_ül in Tlnifny.

ÏIP-TOP

r%& ~ **
Naar aanleiding van de succesvolle lezing van de
schrijver Harry Mulisch in de U.N.A. organiseert de In-
ternationale Filmweek in samenwerking met de

Amigoe
een speciale voorstelling van

DE AANSLAG
op zondag 20 december om 1.00 uur 's middags inTheaterDe Tempel

Knip ditformulier uit, neem het mee en u krijgt f. 1,50korting
op uw entreekaart.



Mensen

UNDERWATER
CURAÇAO

De Westduitse filmer Xaver
Weldishofer is weer op Curacao
aangekomen. Weldishofer is in-
middels een "goede bekende"
aan het worden voor de vissen
rondom het eiland want hij heeft
al menig uurtje onder water
doorgebracht om materiaal te
schietenvoor promotiefilmsover
het eiland. In september nog
werd in Leiden en Amsterdam
zijn duik- film «Bon Bini
Curacao» gepresenteerd die hij
in april tijdens een bezoek aan
het eilandgemaakheeft. De pre-
sentatie gebeurde in het kader
van deKLM promotiecampagne.
In Leiden werd zelfs een speciale
avond georganiseerd voor dui-
kliefhebbers. De KLM heeft zijn
onderwater- opnamen ook ver-
werkt in de film «Dutch
Caribbean», een productie die
vertoond wordt op de vluchten
tussen Amsterdam en Curacao.
Weldishofer isnuopCuracao om
opnamen te makenvoor deelna-
me aan het filmfestival 'van
Frankrijk. Hij zal daaraanofwel
deelnemen met zijn nieuwe film
of met de film «Bon Bini
Curagao». Op de foto het team
datWaldishofer terzijdestaatbij
zijn opnamen (vlnr) Elton Clara
medewerker van Underwater
Curacao, Karl Eger, Xaver Wel-
dishofer, Inge Weldishofer,
Heinz Eder en Frans Meisel.

Een transactie die de dierentuin
vanKiev deroem van eenDRIE-
OGIG STIERKALF hadkunnen

bezorgen, is van de baan omdat
het derdeoogverdwenen is. Het
Moskouse blad Troed, dat de ge-
boorte van het kalf op het
Oekraïnse collectieve bedrijf
Mir enkele maanden geleden
had bericht, schreef dat de lei-
ding van het bedrijf het kalf, de
talrijke nieuwsgierige bezoe-
kers moe, te koop had aangebo-
den.Een adspirant- koper van de
dierentuin van Kiev ging eens
kijken, maar hetkalfwas dikker
gewordenen devetrollen op zijn
voorhoofd maakten het derde
oog onzichtbaar. De dierentuin
heeft geen belangstelling meer
voor hetkalf omdat het zijn ten-
toonstellings- waarde heeft ver-
loren, aldusTroed.

*****Een 11-jarigAmerikaans meisje
dat alle vingers van een hand
verloor toen zij in haar vaders
pickup trucreed, heeft een pro-
ces aangespannen wegens nala-
tigheid tegen haar ouders en ge-
wonnen. De ouders moeten het
meisje 1,7 miljoen dollar beta-
len. Een HARTELOZE
STREEK ? Integendeel, het pro-
ces werd gevoerd in goede har-
moniemet de ouders. Volgens de
advocaat van de familie, Ed
McClellan, zou een proces tegen
de fabrikant van de pickup we-
gens nalatigheid, geen schijn
vankans maken. Er is nog nooit
een dergelijk proces gevoerd. In
1982 werd in Florida echter wel
de mogelijkheid geschapen dat

kinderen hun ouders "vervol-
gen" als de ouders een aanspra-
kelijkheids- verzekering hebben
diedekosten van hetongelukdat
tot het proces leidde dekt. Dat
was hierhet geval en derechter
kende de schadevergoeding toe.
Of de verzekerings- maatschap-
pijenblijzijnmet deze'oplossing'
valt nog te bezien.

e_ * * * *Wis- en natuurkunde student
Robert Garisto legt hier 'even'
uit hoehij defouten in debereke-
ningenvan deberoemde natuur-
kundige ISAAC NEWTON ont-
dekt heeft. Isaac Newton legde
ruim 300jaargeleden de wetten
van de beweging en de theorie
van dezwaartekrachtvast inzijn
werk Principia. Aan de theorie
zelf verandert derekenfout van

Newton weinig: alles wat om-
hoog gegooid wordt valt nog
steeds terugnaar de aarde. Maar
de 23-jarige student is wat trots
dathij de fout ontdektheeft. Ga-
risto vond dat Newton in zijn po-
ging om de juistheidvan zijn
zwaartekracht- en bewegings-
theorie uitteleggen hetverkeer-
de getal gebruikte inzijnbereke-
ningvan demassa (het gewicht)
van de aarde. Om de massa van
de aarde te berekenen moest
Newton de hoek weten tusen een
lijn vanuit het centrum van de
aarde naar de zon, en een lijn
vanaf het oppervlak van deaar-
de naar de zon. De moderne we-
tenschappen hebbenontdektdat
hiervoor het getal 8,8 seconden
geldt(Een seconde is het3600ste
deel van een graad.Een graad is
het 360ste deel van een cirkel).
Volgens de aantekeningen van
Newton meendehij dat diehoek
10,5 seconden moest zijn, maar
om onbekenderedenen gebruik-
tehijinzijnberekeningen hetge-
tal 11 seconden. Dat is devergis-
sing die Garisto ondekteen waar
andere wetenschappers 300 jaar
overheen gelezen hebben.

Een zes maanden oude Ameri-
kaanse ZEEAREND -befaamd
als het nationale embleem van
de VS-isaangetroffen inlerland,
uitgeput en vermagerd na een
vlucht van minstens 5.000 km
over de Atlantische Oceaan. De
arend, die aan hetbijkomen is op
een menu van wildbraad en dui-
ven, is de eerste zeearend die
men ooit in Europa gevangen
heeft. ValkenierPat O'Connell
acht het niet onmogelijkdat het
dier door zijn ouders uit hun ge-
bied werd weggejaagd, ver-
dwaalde en door zeer krachtige
westelijke wind over de oceaan
werd meegevoerd. O'Connell wil
datdearendnaar deVSwordt te-
ruggebracht ominhet wildvoort
te leven. Een lerse regerings-
woordvoerder zeidatmen debes-
tekeuzes overwoog diemen had.
Omdat men in lerland nooiteen
Amerikaanse zeearend (bald
eagle) had gezien, moest men
Finse en Amerikaanse fauna-
deskundigen raadplegen alvo-
rens men wist met wat voor
arend men te maken had. Nie-
mand kwam natuurlijk op het
idee om even op een 'quarter' te
kijken. Daar staat de arend im-
mers ook op.

De inRoemenië geboren 60-jari-
geprofessor NICUHAASvan de
Hebreeuwse universiteit van Je-
ruzalem is vorige week overle-
dennadathij 13 jaarin comahad
gelegen. De professor raakte in
coma als gevolgvan een ongeluk
dat hem in januari1975 in zijn
huis overkwam. Haas veroor-
zaakte in 1968een internationa-
le sensatietoen hijdebijna twee-
duizend jaar ouderesten vond
van een man die was gekruisigd.
De overblijfselen van de tussen
24 en 26 jaaroude man werden
ontdekt in een grafbij het Heili-
geGrafin Jeruzalem.Volgensde
meeste Christenen de plaats
waar Jezus werd gekruisigd.
Over de doorRome opgelegde ex-
ecutie-methode was veel litera-
tuur bewaard gebleven maar
Haas' vondst was het eerste stof-
felijke bewijs.

De Amsterdamse rechtbank-
presidentß. Asscherzitvandaag
de hele dageenkort gedingvoor
in een KRAAKPAND. Asscher
zou vandaag persoonlijk
poolshoogte gaan nemen in het
pand aan de Conradstraat in
Amsterdam, waarna de zitting
verderzou gaaninhetPaleis van
Justitie. Maar er was vanmor-
gen geen grote zaal beschikbaar
in het Paleis, zodat besloten is
om ook de zitting in het kraak-
pand te houden. De gemeente
Amsterdam heeft de meer dan
honderd bewonersvan het pand
anoniem gedagvaard omdat ze
de panden wil slopen om er
nieuwbouw te realiseren. Tij-
dens de eerste zittingsdag van
het procesbesloot derechter zelf
in het pand te gaankijken om
vervolgens de pleidooien van de
advocaten en degemeente- advo-
caataan te horen. Hopelijk geeft
datnu niet teveel gekrakeel.

President Kurt Waldheim van
Oostenrijk heeft KERST- AM-
NESTIE verleend aan 798 ge-
vangenen. Van de amnestiezijn
uitgezonderd zij diemeerdanvijf
jaargevangenisstraf hebben en
degenen die misdrijven als het
molesteren van kinderen heb-
ben gepleegd. Voor de begena-
digdegevangenengaanvandaag
depoorten open.
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TomPoesende Partenspelerdoor Maarten Toonder

1548 —Torn Poesrende wat hij kon. Het was nogvroeg in deochtend, zodat de straten van Rommeldam nog niet doorveelverkeer werden verontrust en hy goedkon opschieten. MaarVlegel bleefhem dichtop dehielen en Torn Poesbegreep, dathij iets anders moestverzinnen om hemkwijt teraken.Na hetomslaan van enkele hoekenbereikte hijhetpolitiebu-
reau. En daarbleek, dathetgeluk hemgunstigwas, want tege-nover datgebouw bevond zich een pas geledigde vuilnisem-
mer en datwas precies wat hij nodighad.

Hij greepeen steen,opende het dekselenspronginhetafval-
vat, terwijl hij het stuk graniet door een ruit van hetbureau
wierp. Dit had natuurlijk onmiddellijkgevolgen.

Brigadier Snuf en agent Puntslijper, dierustend in het ge-
bouw toefden,renden onmiddellijknaar buitenen het deksel
van de vuilnisemmer daaldegeruisloos boven het hoofd van
Torn Poes. Dat zagen debeidevoortvarende ambtenaren niet,
maarwat ze welzagen, was deverwaarloosde gestaltevanVle-
gel, die in snellevaart dehoek van destraat omkwam.

Bij hetzienvan debeidegeüniformeerde gestalten aarzelde
de schelm. Hij keerde zich om enrende terug.Dathad hij niet
moeten doen, want daaruitbesloot brigadier Snufnatuurlijk,
dathij dedadervoor zich had. »

"Hem na!" beval hij kort. "We zullen hem leren stenen te
gooien!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur La Bamba (’.5,-p.p.).

*****
TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T; 17.30Alf; 18.00 Science
and TechnologyWeek; 18.15Purba kv
keshi: «Repayena kv keshii karni mulo
den sous di tomati/Salada di batata kv
keshii awakati»; 18.30Contact Magazi-
ne; 18.40 Informe deportivo kv Hector
Rosario; 19.00TheBig Story; 19.30Mo-
da ku Mylène special; 20.00 Notisiero
Tele-B;2l.ooRVDtainform_;;2l.3oYou
again? 22.00 Wega di Number; 22.10
Aktividat; 23.00Sluiting.

VRIJDAG: 16.30Ora pamucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chikikuOmalioMerien; 18.30MiraiSku-
cha; 18.45 Informe deportivokv Hector
Rosario; 19.00 Hubentut na marcha;
19.30PR-programma; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 Miniserie: «The key to
Rebecca» (2); 22.00 Wega di Number;
22.10 Show di Job;23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

CURAÇAO
AGENDAWACHTDIENSTART itiëntenvana.

artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallenfle
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbel^het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria V<

tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt"
dezustervan dewacht bellen: zusterWever,
tel.: 87181, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Beaumont, te'-
-676240, pageboy027-345.

#** * *DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pa»»'
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tei-
-54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*»'
07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak-

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famiajj
geopend van maandag t/m vrijdag va
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor s»
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.0»
uur; zaterdag en zondag van 10.00-1 1.0"
uur. Voorspoedgevallen nakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst) .
Otrobanda: de Goede Hoop, Jan Nooro-
uynweg, tel.: 82857.
Punda: Cerrito, Winkelcentrum Cerrito,
tel.: 76155.
DIVERSEN eANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag; el_
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond onj
19.30 uur te Openbare Basisset»01
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union SanPeon*

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.
TIENDADI LEY t/m 11 januarigesloten;
12 januari iser weer spreekuur.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandaggesloten.
t/m 10 januarigelegenheid tot bezichti-
ging expositie van lino's, aquarellen, schil-
derijenen tekeningenvan Anton Vrede.
KAMERMUZIEK FESTIVAL: 20.30 uur in
CentroPro Arte.
VRIJDAG
DIVERSEN
BONAM-KERK: 05.00uurAuroramis m.b.v-
zangkoor «Gran Famia di Zèt» 0.1.v. Ced- -Ride.
MADURO & CURIELS BANK NV: 17.00-
-19.00 uuroptreden van demuziekbandNA-
ME - Plasa JojoCorrea.
FUNDASHON HUBENTUT SOSIAL (F_
HUSO) 2000: 16.00-18.00uurKerstshow
voor de kinderen van de Vista °e
Marschool.

2

HENRY By Dick Hodgins

in theater jj
!; de Tempel ;
]! Donderdag 17 december 1987 \i om 7:00 uur en 9:00 uur p.m. i'|' Première op deAntillen V
jj ODYSEED'AMOUR j!

ij Een film van Pim de la Parra, groten-' [ij deels gefilmdopBonaire. Gesproken in (i
i, het Engels, Papiamento en Neder- Ji', lands. Met Herbert Flack, Sarah Brac- ('i kett, Liz Snoyinck, John van Drelen <'ji e.v.a. UitgebrachtdoorConcordeFilm. i'
j1 Vrijdag 18 december 1987 *\1[ om 7:00 uur p.m. ',
ji Reprise van HAVINCK Ij
i' om 9:00 uur p.m. <j
j! ONCE UPON A TIME IN AME- ','
ij RICA j!
i' Een filmvan Sergio Leone, metRobert 'j
i j de Niro, Tuesday Weld c.v.a. Uitge- ' iij bracht door ConcordeFilm. \
lj Entree: ’.7.so j!

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HAGAR the Horrible By Dik Browne

AMIGOE DOND6RDAG 17D€C€MB€R 1987

Met grote blijdschap geven wij kennis van de ge-
boorte van onze dochteren zusje

RENEE .MICHELLE ISABEL
Hensey, Mariette en
Christy Beaujón-Schotborgh

Chuchubistraat 14Aruba, 15 december 1987 j



Politieke
elastiek

is gebroken
WILLEMSTAD — Ook in

denatuur is hetzo, datals een
materiaal te ver wordt uitge-
rekt, of ditnu elastiek is of
metaal, hetmateriaal breekt.
Indepolitiek isdatookhet ge-
val. De marges in depolitiek
mogen dan wat wijder zijn
dan in de techniek, twee en
twee behoeft in de politiek
niet altijd vier te zijn, maar
die marges mogen niet té
ruim genomenworden.

Met deze vergelijkingen
legde premier Don Martina
vanmorgenuitwatdehuidige
situatie is voor watbetreft de
coalitie-problemen metDPSt
Maarten. De DP-leider heeft

de marges téruim genomen,
waardoor het 'politieke elas-
tiek' te ver is uitgerekt en is
gebroken, aldus Martina.

Erligteenpolitiek akkoord
op tafel, en datvereist loyali-
teitvan alle coalitie- partijen.
Een gebrek aan loyaliteit was
de reden datDP St Maarten
vandaagnietmeerin decoali-
tie zit.

Er hoeft overigensniet ge-
vreesd te worden, dat de St
Maartense belangen nu niet
langer behartigd worden, zo
benadrukte de premier. "We
zijn een Antilliaanse rege-
ring en komen op voor debe-
langen van alle Antilliaanse
eilanden, ook die van St
Maarten. Van die ver-
antwoordelijkheid zijn alle
ministerszichterdegevan be-
wust."

Drugshandelaren krijgen zwaardere straffen

Regering is tegen
invoering doodstraf
WILLEMSTAD—De huidi-geregering istegen invoeringvan de doodstraf, dit zal dan

°°k niet gebeuren.Wel is een
Wetsontwerp in voorberei-

om de maximale gevan-
genisstrafvoor drugs- delic-
*eovan tien jaar te verhogen
*°t twintig jaar. Grote
drugshandelaren, zijn im-
kers tevergelijken met moor-
lenaars. Het verhandelenvan drugs, is 'moord op ter-
mijn', aldus minister Don
Martina van Justitie. Beginv °lgend jaar zal het wet-
sontwerp bij de Staten wor-
deningediend.

De afgelopen maanden heb-
ben diverse groeperingen in de

gemeenschap dewensuitgespro-
ken om op de Antillen de dood-
straf in te voeren. Dit werd ook
bij deStatenvergadering, diede-
zeweek gaande is, naarvorenge-
bracht. Don Martina zei daar
evenwel over, dat dit voorstel
een aantal jarengeleden al be-
studeerd isen het adviestoen ne-
gatiefwas. De huidigeregering
peinst er ook niet over om de
doodstrafin te voeren.

Martina sprak zich evenwel
duidelijk uitover deaanpak van
de drugshandel: het Openbaar
Ministerie heeft in samenwer-
king met de politie en douane-
autoriteiten de afgelopenmaan-
denhard gewerktaan debestrij-

ding hiervan. Een beleid dat de
komende jarenvoortgezet zal
worden. In dit kader is ook een
studie op gang gebracht, om de
huidige maximale straffen voor
drugs- delicten te verhogen. De
gedachte daarover, is dat die
maximalestrafgelijk getrokken
moet worden met de strafdieop
moord staat.

De minister van Justitie is
zeer bezorgd over de ontwikke-
lingen op het gebied van de
drugshandel. Curacao ligt wat
datbetreft geografisch zeer
slechttussen deproducerende en
consumerendelanden in.Het ei-
land wordt niet alleen gebruikt
als springplank door deze lan-
den, maarerblijfteen deelvan de
drugs achter. Martina zei ook
vrees tehebben dat heroine bin-
nenkort op de Antillen inge-
voerd gaat worden. Een drugs
die tot op heden lokaal niet ver-
handeldwordt.

Behalve grotere lokale actie,
zijn ook samenwerkings- over-
eenkomsten met Venezuela en
Colombia in demaakom dehan-
del op internationaal niveau te
kunnenbestrijden. Ook met Ne-
derland is de samenwerking de
laatste maanden veel intensie-
ver geworden.Depremiermaak-
te vanmorgen van de gelegen-
heid gebruik om het Openbare
Ministerie, de recherche en de
douane- ambtenaren te bedan-
ken voor hun inzetvan delaatste
maanden. "Vastberaden en op
moedige wijze, is getracht de
drugshandel zo goed mogelijk te
bestrijden."

Opgebied staatkundig structuur

Curaçaose partijen moeten
zich beraden over toekomst

WILLEMSTAD — Premier"on Martina pleitte vanmor-genindeStatenvoorhetorga-, lBeren van een informeleCumbre' voor de Curacaose
Partyen. Dit omte 'brainstor-
men' over derichting die deCuracaose politieke partijen
°P willen voor wat betreft de
l°ekomstige staatkundige
«ructuur. Alhoewel de coali-smen oppositie- partyen re-
«ehnatig over dit onderwerp
"e* elkaar overhoop liggen,
Prak Martina vanmorgen

"etvertrouwen uit datde me-ngenvan deCuracaose par-
ken niet zo ver uit elkaar«ggen.
, tijdens debehandeling van de
egroting voor volgend jaar, in

,? openbare StatenvergaderingJ"ealenige dagengaande is, uit-je de PNP- Statenledenkritiek"P netfeit datCurasao in de hui-
r^e constellatie niet de plaats
**$& die dit eilandverdient.apre_mierDon Martinazeiinre-J^ehierop, dathethoogstnood-

is dat alleCuracaose po-
leke partijen met elkaar aanIngaanzitten om over dit on-

len erp van gedachtentewisse-
ben? een Curagaose politiek teVo_fa *s overigens eenwrstel dat in hetverleden ook
tj: ej eensdoordeoppositie-par-
don anceerd is' met name om"

aebhT meer inspraak wil

Vta H^ma erkende het belang
JöéL onderwerp: het gaat im-
mer 0̂111 detoekomst van de ko-

" generaties en er zullen
die gen genomen worden
nn_

ve9o,nomische, sociale en fi-
gevolgen zullen heb-

rust °n endien wil Martina de
lanjp V^agao, en deandereei-landen, behouden.

Volgens Martina moeten de
partijen aan tafel tot een verge-
lijkkunnen komen, ondanks het
feit dat hun meningen over de
toekomstige staatkundigestruc-
tuur, ver uit elkaar lijken te lig-
gen. De coalitie pleit nog altijd
voor hetbehoudvan een Antilli-
aanse constellatie, maar dePNP
zou Curacao op zichzelf willen
zien,meteen samenwerking met
dekleinere eilanden. "We willen
allemaal vooruitgang op Cura-
sao bewerkstelligen", aldus
Martinavanmorgen.

WILLEMSTAD — Gistera-
vond zijnde diploma's uitgereikt
aan decursisten, diedeopleiding
'specialisatie tegelzetten' van
FEFFYK hebben gevolgd. Ver-
wachtwordt, dat in de nabije toe-
komst veel tegelzetters werk zul-
lenvinden als ernieuweprojecten
in uitvoering worden genomen.
Foto:Ewald OngAKwie (staan-
de) spreekt degeslaagden toe.

Sieraden
gestolen

WILLEMSTAD -De bewo-og lanIan een huis aan de Tela-
be-

lie. et nuiseven later ver-
W* een goudenhalsketting,
Br7.JPaar &ouden oorbellen, een
(ta,, .en broche en 60» colonvan CostaRica). De eige-naarvan het huis heeft aangifte««aan en de politic heeft de

in onderzoek.&en 22- jarige man deed te-
aangifte van diefstal toen

eo^ cc vandoor ging met drie
de ten nngen-Debezoeker hadman gevraagd hem de drie
de* telenen-De eigenaarvan. ringen had dat geweigerden

hetbezoek was verdwenen,
rjp e.n ook de ringen spoorloos,e, sinds diedag,ongewenstebe-uker wordt door depolitie ge-

Kiwanis Club Guraçao
met ”Levende Kribbe”

WILLEMSTAD — Zaterdag
19 decemberbegint deKiwanis
Club Curasao met eenkerstpro-
jectgetiteld "Een levende krib-
be". Dit project is de eerste dag
alleentoegankelijkvoor minder-
bedeeldekinderen in deverschil-
lende institutenzodat zij ook de
kerstsfeer, die over het hele ei-
land heerst, kunnen proeven.
Om zes uur zullen 500kinderen
deelnemen aan zang en poezie-
voordrachten in Landhuis St.
Michiel, bekend alsrancho aleg-
re. Deze gezellige avond duurt
tottienuur. Zondag20december
en maandag 21 december is de
deurvoor iedereen geopend.

Verdacht van verkrachting

Twee agenten volgend
jaarvoor derechter

WILLEMSTAD — De twee
politie- agenten die
werkzaam zijn bij de douane-
autoriteiten en er van ver-
dacht worden drie Domini-
caanse vrouwen aangerand
te hebben, moeten in januari
of februari voor derechter
verschijnen om zich te ver-
antwoorden.

Deze zaak heeft de afgelopen
weken, het nodige stof doen op-
waaien metname omdat depoli-
tiebond bijhoogen laagvolhoudt
dat het tweetal onschuldig is en
er sprake is van een complot te-
gen depolitie.

De zaak kreeg veel bekend-
heid, vooral ook omdat twee
vrouwen alterugwaren gekeerd
naar SantoDomingo envoorver-
hoor naar Curacao werden ge-

haald. De agenten hebben bo-
vendien, in de dagen datzij ver-
hoord werden,vastgezeten.

De zaak is nu in handen gege-
ven van dezogenaamde 'onder-
zoeks- rechter" en het Openbaar
Ministerie verwacht dat de zaak
in januariof februari volgend
jaar afgerond is, zodat de twee
agentenkunnen voorkomen, dat
verklaarde minister Don Marti-
navan Justitievanmorgen in de
Staten.

De minister zei overigens het
volste vertrouwen in hetpolitie-
korps te hebben, en er van over-
tuigd te zijn dat het personeel
zich volledig inzet om hun werk
naar behoren te doen. Uiteraard
is er altijdruimte voor verbete-
ringen, daar wordt volgens de
minister aan gewerkt.

PARLEMENTAIRE DELEGATIE BESPREEKT PROBLEEM
Onderzoek onthult schrikbarendefeiten
Na schijnhuwelijk in Antillen
veel vrouwen in prostitutie

-door Jos de Roo-
WILLEMSTAD/DEN HAAG —De Nederlandse parlemen-

taire delegatie die in januarinaar deAntillenkomt, zal onder-
meer dekwestie van de schijnhuwelijken bespreken. Uit een
onderzoek van de gemeente Amsterdam bleek datvan de5000
prostituéser800uitLatijns-Amerika komen,hoofdzakelijk uit
deDominicaanse Republiek en Colombia.Een internationaal
netwerk voor vrouwenhandel zorgt ervoor datveel van deze
vrouwen in de Nederlandse Antillen een schijnhuwelijk slui-
ten. VolgenshetAmsterdamse onderzoekisdatin50tot70pro-
cent van de gevallen gebeurd. De vrouwen moeten daarvoor
soms bedragen tot60.000 guldenNederlands betalen. Deaflos-
singvan ditbedrag stelthenvooronoverkomelijkeproblemen.
In Nederland moeten zevoor een kamer gemiddeld 150gulden
betalen en daarnaast wil de 'beschermer' in Nederland ook
geld zien.
Het Amsterdamse onderzoek
heeft in Nederland veel losge-
maakt. Ook inDen Haagblijken
er honderden vrouwen uitZuid-
Amerikain deprostitutie tewer-
ken. Maatschappelijk werkster
Ceciel Brand die samen met de
Haagse politie aan hetprobleem
werkt, vindt de situatie waarin
de vrouwen terecht komen ver-
schrikkelijk: "Vrouwen die via
een schijnhuwelijk in de prosti-
tutie terechtkomen,moeten ver-
schrikkelijk hoge bedragen te-
rugbetalen aan degenen die het
georganiseerd hebben, dat be-
loopt tienduizenden guldens. Ik
heb zelf meegemaakt dat vrou-
wen die achter het raam zitten
het absoluut niet meer aankun-
nen en veel te lange dagen moe-
ten maken. Ze staan onder een
verschrikkelijke druk. Soms is

het henverboden contacten met
derdente onderhouden".

WIJNIEJABAAY
wettenaanscherpen

ANTILLEN
" Helaas moet ik zeggen dat de

NederlandseAntillener ook een
rol in spelen, het is het kanaal
waarlangs de vrouwen hier te-
recht komen. Ik denk dat men in
deAntillennauwelijksenig idee
heeft wat voor enorme conse-
quenties dit voor gevolg kan
hebben".

" We hebben onlangs een
vrouw gesproken die in een

WILLEMSTAD — In totaal
hebben gisteren 18aanrijdingen
plaatsgevonden. Drie personen
raakten gewond waarvan één is
opgenomen in het ziekenhuis.
De materiële schade is geraamd
op 18.500gulden.

staatsbordeelinPanamahadge-
werkt. Vandaar isze getranspor-
teerd naar deAntillen, waar één
ofandere meneerwerdgevonden
met wie ze kon huwen. Vervol-
gensgingze naar Nederland, het
zijn verschrikkelijke toestan-
den. Het gaat niet om een paar
gevallen, maar het wordt steeds
duidelijkerdathetomeen enorm
aantal vrouwen gaat, om hon-
derden.

In een groot aantal situaties
moeten deze vrouwen in Neder-
landonder dwang werken. Ce-
delBrand: "daarkun jejevan al-
lesbij voorstellen,niet alleen.dat
iemand hetmes op dekeel krijgt,
datkomt ook voor, maar ze wor-
dengepressed. Menzegt gewoon:
je moet blijven werken tot de
60.000 gulden is terugverdiend.
Zo iemand weet dantotaal niet
waar ze naar toe moet,bij wie ze
zich moet melden. Ze denkt dat
het allemaal zo hoort".

MISBRUIK
" Er wordt verschrikkelijk

misbruik gemaaktvan de situa-
tie, het zijn over het algemeen
vrouwen uit landen waar het
economisch buitengewoon
slecht gaat. Ze durvennietnaar
de politie, want er wordt tegen
hen gezegd dat er niemand hier
tevertrouwen is en datdepolitie
hier net zo werkt als in Zuid-
Amerika, daaris men alsde dood
voor. De vrouwen leven onder
eenvoortdurende angst.

Ceciel Brand vergelijkt de
vrouwenhandel met de slaver-
nij: "Maar datis nog tezwakuit-
gedrukt, jehebt hier te maken
met internationaal georgani-
seerdezware criminaliteit".
SCHIJN- ERKENNINGEN
De TweedeKamer heeftaleen

hoorzitting aan de vrouwenhan-
del gewijd. Wijnie Jabaay
(PvdA) heeft daaruit de conclu-
sie getrokken dat het probleem
metdeparlementaire delegaties
van hetkoninkrijk moet worden
besproken: "Hetgaatnietalleen
om de schijnhuwelijken, maar
ook om de schijn- erkenningen
van kinderen. Jekan tenslotte
maar één keer getrouwd zijn,
maar jekanrustigvijftien kinde-
ren aannemen".

" Ook in Nederlandkennenwe
dat probleem. Er zijn bijvoor-
beeld Filipijnse meisjes op deze
manier verhandeld en als kind
erkend. Ze zijn bezig het pro-

bleem in kaart tebrengen,maar
hetkan niet zo zijn datéén deel
van hetkoninkrijk op dit punt
andere opvattingen zou hante-
ren. De opvattingenken ik opdit
ogenblik juist niet, ik ben van
plan het onderwerp bespreek-
baar te maken in degesprekken
met onze collega's en de procu-
reur-generaals.

MENSENRECHTEN
Wijnie Jabaay wil vooral de

wetten aanscherpen in ko-
ninkrijksverband: "Daar waar
de mazen nog dicht kunnen,
moet het gebeuren, want vrou-
wenhandel heeft te maken met
mensenrechten. Ik heb op zich
geen probleem met prostitutie,
maar wel als het onder druk ge-
beurt, als mensen worden ge-
dwongenhettedoen, alsmensen
een land binnengelokt worden
onder allerleivalse voorwendse-
len.En datgebeurt metvrouwen
uit Colombia, de Dominicaanse
Republiek, Thailand, de Filipij-
nen en noem maar op. Wij heb-
benin Europa op diemanier dui-
zendenvrouwen."

Niet alleen in de Nederlandse
Antillen iser volgens Wijnie Ja-
baai een lek: "Ook de Neder-
landse wetgeving is nietperfect.
Daarom is er een interdeparte-
mentale werkgroep aan degang,
maar datzouinkoninkrijks- ver-
hgn^roeten gebeuren. Ik heb
hetai^Be malenaanonze minis-
tervanAntiliaanseen Arubaan-
se zaken gevraagd"

VERANTWOORDELIJKHEID

" Natuurlijk hebben de minis-
ters van de Antillen en Aruba
een eigenverantwoordelijkheid,
ikzouermethenjuisteen discus-
sie over willen hebben, daarbij
wijzen wij niet met de vinger,
nee, we moeten gezamenlijk een
oplossing zoeken, de schijn- er-
kenningen vormen daarbij een
heel wezenlijk probleem, want
meerder-jarigemeisjes uitZuid-
amerikaanse landen worden
daardoor landskind en kunnen
zo naar Nederlandreizen".

" De heren vrouwenhandela-
ren zullenwel altijd ditsoortver-
schrikkelijke dingen blijven
doen, maarwemoeten hethenin
ieder geval zo moeilijk mogelijk
maken. Laten we de strafmaat
verhogen en hoge geldboetes ge-
ven, dat zal de heren af-
schrikken."

INISIATIVA CHIKI POR
KRESE BIRA
EMPRESA GRANDI...
Den nosKomunidat tin BASTA ehèmpel di resultado di dedikashon
i trabou duru bonplania.
Bo Banko amigu, konvensi kv ta inisiativa partikular ta wes'i lomba
di nos Komunidat ta invitaßo pa skucha: &

HIGHLIGHTS DI EKSITO J_\r
\""l
TRADIO Z'B6: Djaluna i djabièrnè 7.05 p.m. \

RADIO CARIBE: Djarason i djabièrne despues | ■di notisiadi 1.00 p.m. 11l |
RADIO HOYER I: Djamars i djaweps promé W Jkv Topiko pa 5.20 p.m. Jft -" 111
RADIO KORSOU FM: Djamars den "Nos ta Fj>U 'II
Komparti" entre B'or pa 8.30 a.m. i djadu- ___J%d II
mingu mainta entre "E mundu ta lora" i |
"Konopa i Kinipi" 11.54a.m. ,^^^^, "

iC_2c. Pèrdé!
j^p, MADURO«.CURIEUS BANK N.V.

Semper dispuesto pa sostené inisiativasalü tali for di nosKomunidat.
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fr^ Gezellig

JOJOCORREA
Om de gezelligheid tijdens de periode voor de feestdagen te veltiogen,
neemt

MADURO & CURIEUS BANK N.V.
graag deel aan de feestvreugde en presenteert speciaal voor het winke-
lende- en wandelende publiek een programma met muziek en dans op
Plasa Jojo Correa steeds van 17.00 - 19.00 uur, op de volgende
dagen:

VRIJDAG 18 DECEMBER MET:
NAME

DINSDAG 22 DECEMBER MET:
GRUPO FOLKLORIKO ANTIANO

Wgm MADURO & CURIEUS BANK N.V
Ka-v*?}! de Bank, die een bijdrage wil geven aan feestvreugde ge-
_fs_) J durende de periode rond de feestdagen, samen met heel
W_____9j Curapao.

v1 -v '



lE^^—SSS!^—^__-______________________________m____m___mÈ--M-MMMMMmMM-^ 1
|QI |ED I éf% SL4GEBIJ:

| L^JJ Kogelsteak 500gr 3.95■ Loinribs 500gr 2.15
Oranjestad Santa Cruz San Nicolas steak Mulé soo gr 3.25
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) Bernhardstraat 2B BELEG:
Tel.: 31046 Santa Cruz 250 Tel: 45634 Jonge kaas 100 gr 0.48

Tel.: 31283 Worstcorra (Salami) 100 gr 0.80
Open: Open: Open: Bacon z/zwoerd 100gr 1.40
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00 EEGZEN:2.00-8.00 2.30- 7.00 2.30- 7.00 Veg. - all mixed vegetables 16oz 1.98Alledrie * ledere vrijdagavond Shopping night tot 9.00 '&\ Cut green beans 9oz 1.39zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00 JL Fruit Punch 12oz 2.05

SPECIALE AANBIEDINGEN g J^f 12oz 145

_^^
tot 24 december 1987 ]% Campbell's"Vegetable Soup 0.79

Harinja Gold Medal 5 lbs 2.55
§____) ] , _ Mfx ._,_, Evercane Suiker 1.71IV f' 6000.- aan prijzen in levensmiddelen ■ . QnarkQ lA<_<s \ r" o*awaarvan ’.2000.-in iedere Pueblo-zaak I Vv^ e ?'?ÜJH*S?- 7 prijzen iedere Pueblo-zaak M rZZEt^ZnL 5°Z-, M 2mJ«o*Ü> 2etrekking 30december: / \ Cometa toiletpapier per rol 0.27

JLX/ "* Lavansan desinf 11tr 1.85IhVU n? 10prijzen iedere Pueblo-zaak Purr cat food (assorted) 6oz 0.59
01 +2r\ ,B,|.aankoop van iedere VIJFENTWINTIG florin 'i' Red Label Whiskey ..75 cl 19.95_fzStf}ft£\ kr|J9t U een ticket H J- Ponche Dakota 75cl 7.80

(IkH Voorts in weekeinde ?S§> ~\xrf&Mè\Jzl\ MEER DAN HONDERD PRIJZEN. In iedere PUE- I Y<J&* «%CAïvÉMÏÏA/ BLO-zaak worden extra prijzen verloot zoals: ham, I|% xiOO^ ##_P^^*^ Let OD onzekalkoen, kerstbomen, kerstmanden, wijnen, r\ftO +.%-XU& v
x/i cccddi i-7cmVal\ dranken, enz. __.v\ V* vuttbKHU^tN

7\l\ I . lA*°^-iiiaeV TOPKWALITEIT VLEES
ifc^ \m\ uitgezonden doorcanal 90. I %0\u% 5* <K te9en la9e PrÜzen, zoals nergens an-#ss*^l I fV©^ dersOP ARUBA.

_^______^_m _______^\^______l _______^7______l m^^
2^S_______________l__M »^^^»"»«i«^»i»"MMW^-W^»^M^^^^^^^^W^M^«WWi^^^M___M_----M--^^ ,

H___________________H_l_^_HHH_l_H_H-___________________H____^_^_Hl_^HlHB^ HHH-HHHI _wy

! SUPÈRfneROFIDO favorite |
% Hendrikstraat 28 - Tel. 33351 (home-delivery) r $. )S
M „ t

NIEUWE OPENINGSTIJDEN: ÜM Deze aanbieding is geldig maandag t/m donderdag : 8 a.m. -12.30-2.30p.m. -8 p.m. C/3/c/3/ WC van 17dec.t/m 31 dec. vrijdag : 8a.m. -12.30 -2.30 p.m. -9 p.m. S//_ *W ! zaterdag : 8 a.m. - non stop tot 8 p.m. _%f _^ OS. jjf1 '°*öo iKOOPAVONDEN vCr f
f Ni&S r*

21 december tot 9 uur'savonds 1
. n 200""" 22 december tot 9 uur 's avonds
" w>tfliO 23 december tot 9 uur 's avonds ff

S TsiP 24 december z'jn de gehele dag open tot 5 uur p.m. S
1 Deze week ontvangen de bekende Albert Heyn Produkten o.a. S
H Kand ijkoek - Chocopasta puur - boterhamkorrels - knakworst - leverpastei - kipragout -bronwater - wvruchtenmix -tomatensap - baconsnek - kreksnek - pinda (ongezouten) - bitterkoekjes - '||
|B donkerbruintjes - kokoskoeken - nougatines - Zaanse koeken - kletskoppen - fc5 bokkepootjes - kokosmacronen - pindarots melk en puur - pannekoekmeel - eierpannekoekmix - jf
m aspërgesoep - slasaus -kattebakkorrels - huiswijnen -klop klop - vruchten muesli - appelmoes - 3
m viskrokantjes - oliebollenmix en nog veel meer. J|
* Met service en sfeer vindt U ook de lage prijzen by Favorito weer 'M

"i........................ .; _%

tDe Favoritoslager houdt ook devleesprijs mager { ippr) mt ■ ippp tl 11 1 4 1 C* 'ii
iLAGEEIJ-*EEGIALS: I Ketjapßenteng 1000m1..* 6.95 f
WholeLegs 4.99 spond ! VerkadeNizzabeschuit 2.19 1

« Karbonade zonder been 5.25 p/500gr. i Attack Insecticide 16oz 3.75 1
I Soepvlees 2.95 p/500gr. b?vaJs.?n 1 ,tr 1-69 16 Loinribs 2.25 p/500gr. Flor Toiletpapier perrol 0.49 f.
* Gehakt zonder vet 3.50 p/500gr. PepsiLigera 0.45 J|
3 Geitenvlees 3.75 p/500gr. I FabManzanaZeeppoeder.. 1150gr 2.75 X
I Verse Varkensvlees 5.95 p/500gr. Tomato Ketchup 14oz 0.67 $#ff | Club Social Crackers 0.99 J|1 Vers ontvangen: Dadels, vijgen, cakemixes, al-! DRANKEN: S
W monds, brazilnuts, pecans, mixed nuts, walnuts, | Johnny Walker Red Labe1...75 cl 19.95 S| cashews jWhiteLabel half gallon 49.95 I
Si .„ . ~ _, ! Rom Bacardi half gallon 44.49 _?■.H Allerlei frozen cakes: Coconut, Butterscotch, I y %v* Vanilla, Chocolate fudge, Strawberry. j Ukunt bestellingplaatsen voor: rollades, kant enklare ham- ËH i men, kalkoenen, gevuldekippen. M
ff Voor defeestdagen j 'SJl Picnic Hammen kant en klaar ! Winnaars van verleden week: 12
$k Kalkoenen M.Ninita Thomas - Boerhaavestraat 37 -Basket. Jf| Kipsaiades, zalmsalade, eiersalade, crabsalade. I JiïS^ f(f Varkensrollade Romero -T.L145-C- Ham. ||
titf Runderrollade r,m_ m -^ a _f__h__fb ikj_f--1 Rollade half om half UtLtb-ArDtLlNlfc: f
1 Chickencutlet , Achterham p/100 gr. 1.75 9I Varkenssate _«*o*o--l« \ Leverworst p/100 gr. 0.90 1C B indevinken « ~Z «chooh,voo«w .

irtri#l« %,___. *___n uAi« „^z.. «Aa wp Slavinken Uas?lS^^ Jongekaas een hele voor 25.00 I

H l VoiopKerstlfiandjeS. Maak Uw keuze!!! j|

_^__^»_KiB Iwil
NOW OPEN

The Colorful Clothing Company for Men,
Women and Children is now open.
20% to 30%cheaper than U.S. and Euro-
pean prices.

P^eBSIIBH strada Complex
■JHhIÉiIÉÉII Aruba

OPEN: 9 hours — 6 hours
Phone: 25454.

KW'L ***t* '*'

]N champagne Jm

\\ Distributeur:

Mercurius Trading Company
Fergusonstraat - Tel.: 21470 - 22345
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Vooreendollaaan Aruba

__BM.^^W!rac-_tvan de
■ago- centrale door ExxonKan Aruba. Zoals bekend
pield de Exxon- delegatie tot'voorkort vast aan hetfeit dat
men allesin éénoveeenkomst
wilde opsluiten, waartegen
Aruba zich verzette, omdat

DIVERSEN
lii^T

niN
r!;ORNIATION CENTER: dage-

ffISÏÏÏ? Van 07-°°-20.00uur;na 20 00informatiesvia verkeerstoren.

"SS'_.E CENTER (Oranjestad):,6nvan^^rd^?ge°Pend(al|eengeslo-
*"W'S)9a°-00UUrtot "andagmor-

-0 ODUBER H°SPl-''Wsjffi:bezoekure"15.00-15.45

S.^'^^^LMlNA FONDS («el,w°ensdan„ ): ln,ormatiecentrum■WSSOT"1*1 Van 08.30-12.00 uur -"«aenbaaistraata.boven).
&voTnEdRZAN? MTS: 183°-21 °° u"r

" school9ebouw te Seroe

NG:18-0°UUrMonPlaisir

*Ï£r^E KUNSTKRING: 20.30 uur
2aai vanrt flQuinte«oArubano - kleine'ancas di Cultura.

*** " *

Over ontslagen bij Concorde casino
Gesprek FTA met regering
levert weinig concreets op

ORANJESTAD — Uit het
gesprek datdevakbond FTA
op verzoek met de regering
had over het voornemen van
Aruba Concorde Hotel om
veertig casino- employees
naar huis te sturen, is weinig
concreets gerold.

Gebleken is, dat ook de Con-
corde- directie een gesprek met
deregering had aangevraagd,
maardatnognietheeftplaatsge-
hadomdatgewachtmoetworden
openigetop-functionarissen, dieuit het buitenland moeten te-rugkeren. In de tussentijd zal de
vakbond FTA deregering copi-
eën doeii toekomen van de ver-
schillende voorstellen, diebij de
Concorde- directie werden inge-

dienden zal de FTA hiernavoor
een nieuw gesprekworden uitge-
nodigd.

Wat betreft deplannen van de
Vereniging van werkgevers in
de bouwsector, de WAB, om
werknemers uit het buitenland
aan te trekken, heeft de FTA-
participatie gekregen in decom-
missie die over het aantrekken
van buitenlandse bouwvakkers
moet adviseren.

Tijdens het gesprekFTA/
regering werd ook afgesproken
dat het departement van Arbeid
en de Vreemdelingen-diensteen
onderzoek zullen instellen naar
deklachten van deFTA datnu al
buitenlanders op Aruba aan het
werk zijn in de bouw- en hotel-
sector.

Kelly leidt nieuw partij bestuur
ORANJESTAD —De inter-

ne spanningen, diereeds eni-ge tyd in de politieke partij
Aceion Democratico Nacio-
nal (ADN) bestaan, hebbenhet resultaat gehad dat tij-dens de laatste partijraad-
vergadering een geheel
nieuw bestuur werd gekozen
onder voorzitterschap van
ex-voorzitterCharroKelly.

ADN- voorzitter John Booihadontslag genomenalsvoorzit-ter hetgeen voor de overigebe-
stuursleden de gelegenheid wasom ook ontslag te nemen. Daar-
om was een nieuwe verkiezing

nodig, waarbij het volgend be-
stuur werd gekozen: voorzitter
Charro Kelly, vice- voorzitters
FransiscoCelaire enMartinFla-
negin, secretaris Metion Arrin-
dell enpenningmeester Erik Fe-
liciano.

De ADN- Statenleden John
Booi en Pedro Bislip kunnen al-
leen nog in de Staten het woord
voeren, terwijl het politieke be-
leidgeschiedt door de voorzitter
en detweevice-voorzitters. Over
hetalgemeen wordthetaftreden
van John Booi betreurd omdat
hij zich in de loop der jarenals
een kundig voorzitter liet
kennen.

E BIJ GESPREK MET EXXON
ormt geenprobleem
veel voor overname
itscentrale Lago
volgens de Arubaanse rege-
ring ook deel- overeen-
komsten mogelijk moeten
zijn.OfdeExxon/Lagoin deze
een nieuwe standpunt in-
neemt, zal vandaag moeten
blijken.

Minister-president mr. Henny
Eman en minister van Econo-
mische/WEB Zaken, Don Man-
sur, hebben gistermiddag een
bezoek gebracht aan de Lago-
electriciteits- centrale. Hierbij
waren ook aanwezig de commis-
sie onder leiding van WEB-
hoofd, ing. Chenco Yazargaray,
en experts van General Electric
—diedeelectrische centrale des-
tijds aan Lago leverde — aan-
wezig.

WEB- hoofd ing. Chenco Ya-
zargarayenzijnstafzetten debe-
windslieden de mogelijkheden
uiteenom het WEB van Balashi
naar hetLago- terreinte verhui-
zen. De afgelopen twee weken
heefthetLago- personeel aan de
verschillende turbinesen onder-
delen van de electriciteits-
centralegewerkt onder meerom
dezete openen, zodat deze gron
dig door experts van Genera
Electric geïnspecteerdkonder
worden.

UITSTEKENDE CONDITIE
De algemeneindruk vandeex-

perts was dat de centralein een
uitstekende conditie verkeert.
Ing. Yazagaray zette uiteen dat
sedert de Lago zijn bedrijf sloot
het WEB heeft laten horen
geïnteresseerd te zijn in het Po-
werhouse van de Lago. Gezien
mede het feit datte Balashi wei-
nig uitbreidings- mogelijkheden
zijn en de overheid dit gebied
voor toerisme geschikt wil ma-
ken, zouden er in deomgeving te
Balashi teveel verschuivingen
moetenplaatsvinden.

Toen in 1958tot de bouw van
het WEB werd overgegaan, be-
stond er geheel andere ge-
dachten, die echter nu grondig
veranderd zijn. Toen alleen de
Elmar, hotelsen mogelijk enige
kleine industrieën overbleven
viel deaandachtvan hetWEB op
de Lago- centrale. En dan nog
niets eens gesproken van de
enorme besparingen die een en
anderAruba kunnen opleveren,
in plaats van weer in de oude
plant te gaan investeren, het-
geen de Arubaanse belastingbe-
taler de afgelopen jarenruim 65
miljoenflorinheeftgekost. Voor-
al ook omdat niet in geplande
etappes werd gewerkt. De oude
WEB- plant heeft zijn diensten
bewezen, bij een nieuwe plan-
ning— waarbijmogelijk het La-
go-Powerhouse centraalstaat—
zal men een plan moeten maken
voor dekomende twintig tot der-
tigjaren.

Ing. Chenco Yazagaray, die
ruim achtentwintig jaarbij het
WEB werkzaam is, gaf als zijn
overtuiging dat verhuizing van
het WEB naar deLago- centrale
een uitstekende oplossing voor
Aruba zal zijn. In hetPowerhou-
se staan twee praktisch nieuwe
ketels, die ieder negen miljoen
dollar hebben gekost. Het zijn
veel nieuwere modellen dan die
bij het WEB in gebruik zijn.

PRIMA IN ORDE
In de controlekamer van het

Powerhouse —geheel op compu-
ters ingesteld —is ookalles pri-
ma in orde. Een gedeelte werkt
nu niet omdat de Lago- centrale
stilligt, eenklein gedeelteregelt
destroom dienuvanWEB wordt
ontvangen. Vast staat wel dat

wanneer Aruba een nieuwe
centrale moet gaanbouwen voor
65.000 inwonersditbijna zeven-
tig miljoen dollarzou gaan
kosten.

Belangrijk is ook, datbij over-
name van deLago- centrale vij-
fentwintig ex-Lago- werkne-
mers hier weer werk kunnen
vinden. Bij eventuele verhuizing
naar deLago is hetWEB wel ge-
bonden aan General Electric
aangezien de gehele centrale
door deze maatschappij is gele-
verd.

Tenslotte werd gistermiddag
bij degesprekken terplaatse nog
eens gesteld, dat verhuizen van
het WEB naar het Lago- terrein
technisch weinig problemen zal
geven,welzalhetsysteemvan de
water- voorziening moeten wor-
denaangepast, aangezien deLa-
go geen waterfabriek had.

Het
water zelfvormt geen probleem
want ook bij Lago is voldoende
zeewater beschikbaarom te dis-
tilleren, zoals het WEB dit nu
r>r<k teBalashi doet.

ORANJESTAD — Er waren
dit jaar115 werkstukken op de
jaarlijkse Artey Cultura- ten-
toonstelling van het Instituto di
Cultura. Een commissie wees de
volgende personen alswinnaars
aan: (voor schilderijen)Ephraim
Britten, Mateo Hayne en Danilo
Geerman, (voor handenarbeid)
Alcides Harms, JairoErasmus
en Filomena Koek. Bij deze fotoviervandewinnaars:MateoHey-
de, Filomena Koek, Alcides
Harms, EphraimBritten samen
metdedirecteurvan hetInstituto
diCultura, Leo Tromp.

Verloting Kerstmanden
Lago-gepensioneerden

SAN NICOLAS —De Vereni-
gingvan Lago- gepensioneerden
zal morgenmiddag om zes uur
honderd Kerstmanden verloten
onder zijn leden, die woonachtig
zijn op Aruba en daarbuiten. Dit
geschiedt in het voormalig 10-
WUA- kantoor aan de Grensweg
3 in San Nicolas. De namen van
de winnaarszullen inhetvroege-
re lOWUA-kantoor en dePueblo
Supermarkten in Oranjestad,
Santa Cruz en San Nicolas wor-
den bekend gemaakt.

Wip, wap
en WEB

ORANJESTAD — Minis-
terDon Mansur was gisteren
met zijn antwoorden in de
Staten zakelijk, kort, maar
ook krachtig. Het lid Felix
Flanegin, dat aan deminister
verzocht haduitte leggenhoe
diensrelatie ismet het WEB-
hoofd, ing. Chenco Yarzaga-
ray, kreeg van ministerMan-
surte horen: "Netals een wip
wap.De ene dagis hetgoed en
de andere dag is het slecht".

Over verplaatsen WEB nog geen advies

Minister Mansur: Lago-
boilers in goede staat

ORANJESTAD — Minister
vanEconomische Zaken,Don
Mansur, verklaarde gisteren
in de Staten, dat er nog geen
beslissing is gevallen over de
vraag of het Water- en Ener-
giebedrijf (WEB) te Balashi
blijftofnaar hetLago- terrein
verhuist. De regering wacht
eerst hetadviesafvan de spe-
ciaal hiervoor ingestelde
commissie onder voorzit-
terschap van WEB- hoofd,
ing. Chenco Yazagaray. Alle
andere geluiden over het
WEB betiteldedeminister als
speculaties.

Minister Mansur herhaalde
hetgeen hij reeds tijdens be-
handelingvan debegroting voor
het dienstjaar 1987 naar voren
bracht: Het WEB moet op zijn
minst op «break even» gaan
draaien en dus geen last meer
zijn op debegroting. Juistomdat
het WEB van vitaalbelang is, is
de regering bezig met een plan-
ning voor meerjaren.

De bewindsman verklaarde
dat het inderdaad zo is, dat de
regering het oog heeft latenval-
lenop deboilers ophetLago- ter-
rein. Er zijner twee boilers, die
splinternieuw genoemd kunnen
worden, terwijl er nog drie
kleinereboilers zijn.De regering
is aan het proberen in de onder-
handelingen met de Exxon deze

boilers tegen een symbolisch be-
dragte krijgen.

Gistermiddagtijdens de schor-
singvan de Staten- vergadering,
bracht minister Mansur een be-
zoekaan hetLago- terreinomdat
men de boilers ging openen.
Naar zijn verklaring verkeerde
zelfs de oudsteboiler nog in goe-
de staat. De indruk van het
WEB- hoofd is — aldusminister
Mansur — dat indien de Lago-
boilers tegen een symbolischbe-
dragverkregen kunnen worden,
deonkosten zeker tot dehelft ge-

reduceerd worden danwanneer
hetWEB op het terrein te Balas-
hi blijft.

Minister Mansur bood aan de
Staten zijn verontschuldiging
aan dathij eindvorige weektoen
de behandeling van de WEB-
begroting begon niet op Aruba
aanwezig was. Hij zei dat de
regering hadaangenomen datde
begrotings- behandeling in no-
vember zou geschieden, hetgeen
voor hem reden was om zijn ver-
plichtingen in hetbuitenland in
demaand decemberaan tegaan.

BridgeclubAruba Ariba
Kerstdrive 23 december

ORANJESTAD — Bridge-
clubAruba Aribaorganiseert
opwoensdag23 decemberom
halfachteenKerstdrive in de
Tivoliclub.

Het betreft hier een gezellig-
heids- toernooi met prijzen,
waarin men niet met de eigen
doch telkens met een andere
partner speelt. Ook beginnende
br idgerskunnen aan dittoernooi
deelnemen. Menkan zich tot en
met zondag opgeven bij me-
vrouw Coby van der Griendt

(te1.:25501).
De uitslagen van de voorbije

competitieavond waren: in de A-
poule: 1. heren Mooy/Palstra
59.82 procent, 2. echtpaar Ver-
straten 57.14, 3. echtpaar Bil-
derbheek 56.25, 4. heren Poot/
Somers en heren Gottfried/Lo-
pez Henriquez 55.80; B-poule: 1.
heren Pennings/De Vries 59.72,
2. dames Henriquez/Poot 54.76,
3. dames Van Duin/McLeod
54.17, 4. dames Monzon/Smit
50.69,5. echtpaar Cappon 50.59.

Dienstverlening
meteenPersoonlijk karakter

*_>

Beatrixstraat34
i __«____.IeL 22720LEVENSVERZEKERING J

PARADERA-In Club Cai-
W or_?nis<*rde Grupo Ka-**2> S?nto Claus- feest voorkr_7^ n' d*rnet deKerst niets
ten £_. e,n °°k nietaan activitei-
h cj*edoenErwerd-metSan-
&sch7Ïi7Zangen, gedansten
nisQnken uitgedeeld. Ook mi-i*itocï?n F'kvmaken, mr.hit /£***'brachteen bezoekaan
fy «M*en sprak daarbij(zie fo-"* aanwezigen toe.

Bij de foto onder: The News- di-
recteur/eigenaar GerardSchou-
ten neemt hetplakkaat in ont-
vangst uit handen van To-
astmaster's bestuurslid me-
vrouw Briezen.

Week-end Special:
APPÈLCARREES
van 1 65 nü 1.50'Kerstbroden -Kerstkransen reeds aanwezig.

Banketbakkerij
Piet HarSVeld "'

ne niCCCIWE 1/lOOE.L
van maandag tot en met zaterdag:

6.00 tot 11.00 uur
GEZELLIG dineren
zondag: 4.00 tot s.oo

' PANNEKOEKEN en POFFERTJES

5AMIGOE



WEB-begroting door
parlement aanvaard

ORANJESTAD -Met elfte-
gen tien stemmen (ADN en
MEP) hebben deArubaanse Sta-
ten gisteravond de WEB- begro-
ting 1988 aangenomen. Van-
daagbeginnen deStatenmet be-
handelingvan de algemenebeg-
roting 1988.

Thrillers-Kerstfeest
SAN NICOLAS -- Bestuur,

spelersen genodigdenvan deba-
seballclubThrillers/Golden Tu-
lip en Thrillers /National Prin-
ting kwamen in het Astoria res-
taurant bijeenvoor eenKerstdi-
ner. De aanwezigen werden toe-
gesproken door Thrillers- voor-
zitter, Sherman Hosé, die hierna
plakkaten overhandigde aan de
spelers Charles Hooker en Ro-
nald Jacobs, die in de afgelopen
competitie debesteprestaties le-
gerden voor de Thrillers. Onder
de aanwezigen werden tot slot
drieKerstmanden verloot.

IN VERBAND MET het tien-
jarigbestaanvan ArubaConcor-
de Hotel is een nieuwe show in
Arubesque Nightclub van start
gegaan. General manager Allan
Peghaux haddinsdagavond voor
depremière van deze show— on-
derdenaam "Dreams» — dever-
tegenwoordigers van de verschil-
lende instanties in de ge-
meenschap, uitgenodigd.

Begrafenisfonds voor
Lago-gepensioneerden

SAN NICOLAS —De Vereni-
gingvan Lago- gepensioneerden
komt ingaande 1 januari 1988
met een plan om de leden bij te
staan in de begrafeniskosten.
Dit plan is voor begrafeniskos-
tenvan deleden zelfdiehiervoor
niets extra moeten betalen. De
financiering van dit plan is
mogelijk gemaakt door een do-
natievan devakbond 10WUAen
een gedeeltevan de maandelijk-
se contributievan de leden aan
devereniging.
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- IMPORTANT |
message 12 december 1987 van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 6.00 P.M.rom san A! 9 december 1987 van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 6.00 P.M.| 21 december 1§87 van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 7.00 P.M.imd 22 december 1987van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 7.00 P.M.

23 december 1987van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 8.00 P.M.exzxzkzzzz^ 2 januari 1988 gesloten.
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ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

<^jl7wfmu_ Gezellig uitgaan, wij zijn
geopend van 21 .00 uur tot 06.00 uur.
Gezellige sfeer, goede service.

J^ ja/ De beste Pizza haalt ofeet Ubü> uasmiSmvd. fë^i/pcite Pf2SA ;
; Oranjestad, Aruba. TAKE AWAY el. 33541 ARMM \I SL5£ftdub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. ;
i

________________________________________
Floating Restaurant

I (onder nieuwe directie)
\ Open 11.00 - midder-; nacht.; Niet alleen

exotische gerechten
maar ook

vis specialiteiten

I _om_ GOLDEN TULIPt ATy__ ARUBA CARIBBEAN
lv\Jl rèsort & casinovJJ£/fandango nightclub

The fabulous
INKSPOTreview

dailycurtain time 10.30p.m.
except Mondays

Club openfrom9:00 p.m. till2:00 a.m..
Cover charge show-time$7.50 min.2 drinks

For reservations please call 33555

;De tijd breekt weer aan, dat w? verzorgen ook Uw
U gezellig metpersoneel of Mter,n9-",! gezin wilt gaan dineren. en 27833.

; Doe het dan in de gezellige K\_z\S*7
sfeer met uitstekende ser-; vicein awpfflfK \

" —————__———______—__—____.

Boulevard
Theatre
Ï TODAY

at 8:15 p.m.
Rudy struck out

i two summers in arow.
This is his summer to score.

MBObAUS
Rudy's Big Challenge! 11l

COMEDY 18yrs.

"j ~~ I
|| TODAY

** at 8:45 p.m.
i
i

i
i

RUTHLESS*
PEOPLE

;Drive - In
; TODAY
; at 8:30 p.m.

DRAMA 18 yrs.
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ODYSSEE D'AMOUR - De la Parra
Exotisch avontuur op Bonaire

ODYSSEE D'AMOUR is een
film van Pim de laParra, die te-
vens het scenario schreef. De
produktie is in handen van Lea
Wongsoredjo en Ruud den Drij-
ver. Het camerawerk is van
Frans Bromet. Defilm wordtuit-
gebracht doorAltamiraFilms.

Odyssee d'Amour vertelt het
verhaal van de Nederlandse in-
genieur Paul Henkes (Herbert
Flack), dievele jarenopBonaire
heeft gewerkt. Hij woont samen
met de rijpe Engelse

beeldhouwsterElizabeth(Sarah
Brackett). Paul is een echtema-
cho-figuur,dieaanhetmonotone
leven op een eiland als Bonaire
ontsnapt door er een hele reeks
vrouwen op na te houden, onder
wie stewardess Valeric (Patty
Brard). Een van deze vrouwen
heeft zelfs een zoon van hem.
Wanneer ditkind tijdens een
operatic sterft,raakt Paul ineen

crisis. Hij neemt ontslag bij de
oliemaatschappij, waar hij
werkt en trekt zwalkend tussen
alcohol en mooie vriendinnen
over het eiland.

ODYSSEED'AMOUR: Eliza-
beth (Sarah Brackett) bij de beg-
rafenis vanPauls zoontje.

PROBLEMEN
Zijn Antilliaansevrienden Ni-

cholas (Ramon Todd Dandare)
en Ramón (Eddy Marchena)
worstelen met hun eigenproble-
men enkunnenPaul niethelpen.
Zo heeft de vriendin van Nicho-
las(Mavis Helmeyer)een affaire
met een veel jongereSurinamer,
terwijlRamóns dochterRamona
(Devika Strooker) eenaffaire be-
gint met Bart Buisman (Thom
Hoffman)! Bart is de assistent
van dechirurg dr. Alexanderde
Winter (John van Dreelen), die
de operatie op Pauls zoontje uit-
voerde, welke dedoodvan dejon-
gen tot gevolghad.

Paul is diep geschokt door de
doodvanzijnzoon enbeschuldigt
de chirurg van moord. Na zijn
ontslag bij de oliemaatschappij
zoekthii troostbij debegrijpende

Elizabeth. Aan de andere kant
zoekthijookruzie metElizabeth
en Valeric, die inmiddels zwan-
ger is geworden, maar niet weet
wie devadervan haarkind is. De
spanning neemtnogmeertoe als
zijn halfzuster Zippy (Liz Snoy-
ink) opBonaire arriveert. De in-
genieur en Zippy hebben in het
verleden een incestueuze ver-
houding gehad, maar nu wil hij
zich nietmet haarinlaten.

Paul ontvlucht zichzelf en de
werkelijkheid en zoekt zijn toe-
vlucht in deonherbergzame stre-
ken van Bonaire. Hij trekt zich
terug in de grotten, waarhy zich
één voeltmet denatuur. Tenslot-
te vindt hijrust in een afgelegen
vissersdorp. Na een intensieve
speurtocht ontdekt Zippy zijn
schuilplaats. De film eindigtmet
een emotionele confrontatie tus-
sen Paul en Zippy.

REVANCHE
De vorige tweefilms van de la

Parra zijn low-budgetfilms ge-
weest, gemaakt met subsidie
van het Filmfonds. Zijn laatste

grote speelfilm WanPipel is van
elf jaargeleden. Wan Pipel was
een goed doordacht liefdesdra-
ma,datop overdrachtelijkewijze
vorm gafaan de breuk tussen
Nederland en Suriname en
waarin een indringende oproep
toteenheidonder deverschillen-
de etnische groeperingen werd
gedaan.Dat defilm opeen finan-
ciëlemislukking uitdraaide, lag
nietaan dekwaliteit van defilm,
maar was meer te wijtenaan de
ongeïnteresseerdheidvan het
Nederlandse bioscoop- publiek
voor een Surinaamse film. Met
deze nieuwe speelfilm wil de ci-
neast zich revancheren voor het
debaclevan Wan Pipel.

ODYSSEE D'AMOUR: Paul
Henkes (Herbert Flack) als een-
zame zwerver opBonaire.

Vanavond
première
WILLEMSTAD—Vanavondvindt inDe Tempel depremiè-
re plaats van "Odyssee D'a-
mour"vanPim de laParra. Ei
zijn twee voorstellingen
Aanvangstijden zijn 7.00 er
9.00 uurp.m.

Kardinaal overleden
Alfrink bepaalde gezicht
van geloofsgemeenschap
NIEUWEGEIN — Kardi-

naal B.J. Alfrink is vanmor-
gen om drie uur op 87- jarige
leeftijd overleden in het Sint
Antonius-ziekenhuisin Nieu-
wegein.Alfrink werd daarop
21 september jongstleden op-
genomen met verschijnselen
Van een hersenbloeding. Dekardinaal overleed in alle
fust Aanwezig waren kardi-
naal Simonis, mgr Vermue-
len, enkele familieleden en
huisgenoten.

"Met kardinaal Alfrink is ie-
mand heengegaan die de kerk
van de Heer en met name het
aartsbisdom Utrecht heeft ge-
diend als een man van geloof, als

priester van de vrede en alseen bisschop die de universali-
teit en collegialiteitvan dekerk
°P het oog had". Dat zegt kardi-
naal dr A.J. Simonis, aarts-
bisschop van Utrecht in een

reactie op het overlijdenvan kardinaal Alfrink. Simonis
£°ept de gelovigen op tot gebed
°pdatdeHeerzijngetrouwe die-naar doet delen in zijn eeuwige

vreugde".. Alfrink werd op 21 september
ln- hst ziekenhuis opgenomen

verschijnselen van een her-
senbloeding. Kort daarna ont-
ginghijhetsacrement van dezie-
kenzalving uit handenvan devi-
caris- generaal van het aartsbis-
dom Utrecht, mgr A. Vermeu-len-, in het bijzijn van Simonis,
eakele familieleden en huisge-
noten. De toestandvan dekardi-
naal was gedurende enkele we-
*en zorgwekkend maar stabiel.
j__ginnovember maakte hij een

ernstige crisis door waarop een
lichtherstelvolgde. Vrijdagtrad
opnieuw een verslechtering in.
De kardinaal overleed vanmor-
genvroeg in allerust.

Wijdenbosch NDP
uit Assemblee
.Paramaribo—De /oor-«atter van de NDP, Jules Wij-

«enbosch, heeft zich uit het
Surinaamseparlement terug-
Introkken.Dit is woensdaginParamaribo bekendge-
maakt.

Wijdenbosch heeft de voorzit-
'jer van de Nationale Assemblee,
<!a ggernath Lachmon, meege-
Oeeld dat hij met ingang van 16
°-ecember uit devolks- vertegen-woordigingstapt.

üe leidervan deNationaleDe-
mocratische Partij, waarvan
/VlJdenbosch voorzitter is, heeftPesloten dathij het landsbelangn een andere functie zal dienen,

wordt dat Wijden-
g**ö i te NDP, de poli-leke partij van legerleiderDesioouterse, een plaats in de -og te'ormeren staatsraad-een orgaan

toezicht houdt op de rege-nng- wil bezetten,
i,. j °Pvolger vanWijdenbosch
'« de Nationale Assembleewordt Frank Playfair genoemd.
"ayfair wilde woensdag zijn

vnuv ele lidmaatschap van deoiks- vertogrenwoordiging ont-
Hij, st van

h„
, ;>op de der-dePiaate.

BIJZONDER GEBIED
"Tenslotte is er tot op de dag

van vandaag nog steedsniet een
speelfilmgemaakt diezich ophe-
dendaags Curasao of in Wil-
lemstad afspeelt. En ikkan voe-
len, hoe er vanuit de Neder-
landse cultuur en de Neder-
landse subsidie- gever een te-
genkrachtaanwezigblijkt tezijn
voor zulke projecten. Ten on-
rechte, wantdeAntillen vormen
een bijzonder gebied".

"Ze behoren tot de meestrijke
en meest vooruitstrevende van
de Cariben, doordat ze gelieerd
zyn aan Nederland. Het is tech
van belang de Antilliaanse ge-
meenschap niet alleen in tv-
documentiares, maar ook op
speelfilm met gewone, fictieve
handelingente tonen".

ZEVENJAAR
Odyssee d'Amour is een pro-

ject, waarPim de la Parra zeven
jaar op heeft zitten broeden. In
hetUtrechts Nieuwsbladvan 27

augustus beschrijft De la Parra
hoe deze film tot stand is geko-
men. Het is volgens deregisseur
zelfde eerste film diehemhet ge-
voel geeft dat hij nu echt weet,
hoejescènes moetbouwen.

"Het verhaal van Odyssee
dAmourheb ik in één avond be-
dacht, met titel, personages en
thema. Dit was eindelijk weer
een film, waarvoor het Produc-
tiefonds mijsubsidiekon geven."
Hij vervolgt: "Ik ben een tro-
pische filmmaker van Neder-
landse origine,omdat ik een Ne-
derlands paspoort heb, maar
toch afkomstig ben uit Surina-
me. Ik ben geconditioneerddoor
de Nederlandse taal en Neder-
land en het sprak me aan omeen
film te makenin de Nederlandse

Antillen, omdat ik in Suriname
al een film heb gemaakt".

ü.riiUa
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SANTODOMINGO rf'^f^S^X *MTKSUA

// ouaoaujpetPÜ^
JAMAICA / / \V^/ / MARTINICA^Up/aruba STA.IUCIA^ Q

__y CURACAO BARBADOS

A L Ö
—-^j-—" l\ CARACAS t_ TRINIOAO A TOBAGO

" .■■■

Vluchten van Aruba naar 9 steden in de V. S. met
verdere aansluitende verbindingen via American's
Caraibische centrum in San Juan, Puerto Rico, Miami,
Boston, Philadelphia, New York, Newark, Chicago,
Baltimore / Washington D.C., Dallas / Ft. Worth,
Hartford, en 12 Caraibische eilanden, waarender St.
Maartenen de Dominicaanse Republiek.

:::
'i£^m?^te^*^^M ■* sm*ï^ïK ...:. ; ■ ■■. ■<.-. r ":■ .*-■.. : ..■.:.. ■. --, ■■. ■■■<P

'■ ■■'■■ ■. -: :: ■:< '- ■^'^■■' ~.
: Van ARUBA naar New York's Kennedy Airport.

679 4:15 n.m. 8:37 n.m.
1

* *
VanARUBA naar San Juan's Munoï Marin International airport, nonstop.

914 8:52 v.m. 10:20 v.m.
674 3:52 n.m. 5:19 n.m.- *-"'" ■ " "■ "i"1"" ■ « _■■■■■

U gaat door douane^n immigratie zonder deAmerican hal Ojp de
luchthaven te verlaten. American vliegt naar meer dan 200 be-
stemmingen in déVerenigde Staten en debelangrijkste steden in
Canada, Mexico, Hawan,Europa en het V^rre Oosten.

ï7-7''7ï^_ïï7'^7y-y:■ '":■:">7-7Ü777^.7777:7.-<7'77'777.y;'■■'-:'-\'::a7'7777'^ j':>-7'777""■7K-:?:f:ï:'.^. ..._>■:..'.'. .vX:..;;:. ~.: '&:'":77ï >77ï:7. ':■■:;.:::;:'77y:7■ ■ '■' ': ■' ■ ?; :■:-

Voor verdere inlichtingen gelieve Uw reisagent ofAmerican
Airlines te'.bellcn, tel. 2-27.00 W-. 7 iruba. . .

AmericaiAirlines Amerrcart^^
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Pa Drecha. Renoba ofConst, ui bo Cas...

na e mihorprijs y selection di mas grandi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

ORANJESTAD
FERGUS.NSTB. 7

I — m£ I TEL 24040■^iiiiS^^B_____L___i__L___l I IN __FlTiTWTTTÏir^_^_____l■_■ ri .1 ï MMMÉMËIPia san „icolaas
1 UJJL tH^H HELFRICHSTR.29A

TEL 45016

De finishing-touch
voor Uwkapsel:

Sjliniilfa _m_m_B f _C^ ■ \
JPMgL | 111 a£_fl fl I

m" *f Tlflal \ f%/v|i« I
Fisuiey VflOTy

Fi_.^t^VjQl>^^M^ Eennon-aerosolhairmist-
Ê "^ W^ die Uw kaPsel ,an9 in
r _fjffl___Kllr " A_^ vorm houdt.
I tfTinjl Ik omdat RNAL NETgeen
£ WiTiüW I 7 lak bevat-ziet Uw haar
| \ \ er zacht en natuurlijk,
_£ "-.^mai»^' lio»i.ihi-H-i.Ne» niet plakkerig, uit.k V -—'T- FINAL NET... ook
%£■"■ .# ideaal als setting

lotion.



Piet Huisman volgde het spoor terug
Sefardische jodennaarZuid-Amerika

Grote tentoonstelling
Curaçaos Joods Museum

WILLEMSTAD — "Ik
ben een geluksmens" zegt
Piet Huisman die6 januari
een tentoonstelling in het
Curacaose Joods Museum
opent naar aanleidingvan
zijn boek "The Sephardim,
The Spirit that has
withstood the Times" over
de trektocht van de Sefar-
dische joden.De oud- ver-
zekerings- directeur (Fa-
tum) is momenteel voor
korte tijd op Cur^ao, waar
hij inhetAvüa Beach Hotel
logeert.

Huisman, dieals hobby on-
derzoekheeftverrichtnaar de
jodeA die vanuit Spanje naar
Zuid-Amerika vluchtten, en
dit op papier heeft gezet,
stondversteld van deinteres-
se in zijn boek dat inmiddels
inhetEngels isvertaald.Bin-
nenkortverschijnt de Spaan-
seen als het even mee zitook
de Portugese editie op de
markt. "Ik had het nooit ge-
dacht", aldus de hobby-ist die
tijdens de tentoonstelling op
Curagao een lezing zal hou-
denover hetboek en dia's zal
vertonen over de joden die
hem een best-seller hebben
bezorgd.

Piet Huismanwasop Cura-
sao beland als directeur van
de verzekerings- maatschap-
pijFatum. Vanwegezijninte-
resse in de geschiedenis
kwam hijterecht op de oudste
begraafplaats van het weste-
lijk halfrond: de joodse beg-
raafplaats achter deShellraf-
finaderij: "Ik stond versteld
van de hoeveelheid graven
dieik daaraantrofen de goede
staat waarin zij verkeerden.
De meeste graven waren uit
de zeventiende eeuw, de
oudste wasvan JudithNunes
da Fonseca uit 1668. Terwijl
ik de graven heb lopen bekij-
ken en namen als Cardoza,
Penha, Pinto en andere Por-
tugese namen zag, vroeg ik
me af: waar komen die men-
sen vandaan en hoezijn ze on

Curasao terecht gekomen".
Huisman besloot tot zijn

pensioen te wachten met ver-
der onderzoek.Wel verzamel-
de hij alle informatie die hij
konkrijgen en zokwam hij in
contact metwijlen ShaCapri-
les: "Sha Capriles heeft mij
heel veel dingenuitgelegd en
hij heeft mij verteld waar ik
informatie konkrijgen."

Met de verkregen informa-
tie isHuismanafgereisd naar
Spanje, waar de Sefardische
joden oorspronkelijk van-
daankwamen. Hijvolgdehun
pad en kwam terecht in
Antwerpen en later in Mo-
kum, zoals Amsterdam door
de joden werd genoemd. In
Ouderkerk aan de Amstel
vond de hobby-ist dezelfde
grafstenen als op Curasao en
na onderzoek bleek dat de
grafstenen opCurasao in Ne-
derland werden vervaardigd
en door de West-Indische
Compagnie naar Zuid-
Amerika werden gebracht.
Ook de naam van de beg-
raafplaats in Ouderkerk aan
deAmstelwashetzelfde alsde
begraafplaats op Curasao:
Beth Haim, het Huis van het
Leven.

LADDER
Op Curagao hadHuisman

met het gebruik van een lad-
derfoto's gemaaktvan dever-
schillende graven en zo kon
hij in Nederland de graven
met elkaar vergelijken. Deze
foto's zullen 6 januari in het
Curagaose Museum worden
tentoongesteld. Huisman is
trots op zijnfoto's: "Ik ben on-
langs terug geweest naar de
begraafplaats en er is niet
veel meer overgebleven van
de graven. De meeste zijnka-
potgegaan doorde gassenvan
deShell."

Het boek "Sephardim, The
Spirit that has withstood the
Times" is nietalleen in Euro-
pa en Amerika aangeslagen
maar is ook in Tel Aviv met
open armen ontvangen: "Het

bleek dat de jodeninTelAviv
nauwelijksof geeninformatie
hadden over detrektocht van
de joden naar Zuid-Amerika.
Aan de Universiteit van Tel
Aviv zijn studenten nu bezig
myn boek uitte diepen." Bin-
nenkort vertrekt Huisman
naar TelAviv, waarhij een le-
zingzal gevenover zijnbevin-
dingen.

HALVE WERELD
"Het leukste van dit alle-

maal vind ik dat ik op mijn
leeftijd (volgende maand
wordt Huisman 75 jaar;red.)
nog zoveel mensen ontmoet.
Ik reis nu de halve wereld af
om lezingen te houden en
krijg constant brieven van
mensen dieinformatiewillen
hebben of dieinformatie wil-
len geven. Verschillende
joodse nazaten willen infor-
matie over hun familie en ik
heb verschillende mensen
kunnen helpen aan foto's van
graven van hun voorouders.
Dat is het leukste van dit al-
les", aldus Huisman.

Het gaat Huisman niet om
hetgelddathijvoor deboeken
krijgt: "De opbrengst van de
boeken isniet voormij. Ik heb
genoeg aan mijn pensioentje
van de Nationale Nederlan-
den. De opbrengst isbestemd
voor de Sefardische biblio-
theekEtsHaim(Boom desLe-
vens) in Amsterdam. De tien
procentvan de Sefardische jo-
dendiedeoorloghebbenover-
leefd' kunnendie bibliotheek
nietmeeronderhouden en het
zou zonde zijn als deboeken,
schilderijenennaslagwerken
verloren zouden gaan."

GESCHIEDENIS
Huisman vertrekt morgen

van heteilandenkomt 5 janu-
ari weer terug. Samen met
Charles Gomes Casseres en
Rene Maduro gaathij de ten-
toonstelling inrichten, zodat
iedereen diegeïnteresseerdis
in degeschiedenisvan de"Cu-
rasaose" joden6 januarivolle-
digaanzijn trekkenkomt.

LONDEN —De handelop deinter-
nationale oliemarkten was ook
woensdagnerveus alsgevolgvan het
teleurstellende OPEC- akkoord. De
prijzen bleven onder druk staan,
maar na de scherpe dalingenafgelo-
pen dagenviel de schade mee.Brent
noteerde16,15d011arpervaten West

Intermediate daalde met 30
cent tot 16,55 dollar. Dubayy olie
gingvoor 15,15dollarpervatvan de
hand.

*****TOKYO — In Japan heeft zich
vandaag een aardschok voorgedaan
met een kracht van 6.6 op de schaal
vanRichter. Tweepersonenkwamen
om het leven. Hetzwaarst getroffen
werd een gebied ten zuidoostenvan
Tokyo. Negen mensen liepen ver-
wondingenop.Er isgeengrotemate-
riele schade aangericht.

*****

KINDEREN MISHANDELD
Een derleiders van dekolonie,

Herman Schmidt, verklaarde
voor de Chileense tv datdecom-

Eie nietstezoeken heeft in de
nie en dat men er alleen
r op uit is leugens te ver-

spreiden.Schmidtistrouwens de
mening toegedaan dat men on-
der de Chileense wet valt. Met
een "buitenlandse commissie'
heeftmen dusniets te maken.

De Westduitse weekbladen
Der Spiegel en Stemhebbenuit-
gebreide aandacht besteed aan
de kolonie. Zij onthulden onder
meer dat er kinderen met
electrische schokken wordenbe-
handeld om hun sexueel gedrag
te onderdrukken. Men leeft er
als in een concentratiekamp en
men krijgt er drugs toegediend
omhenin de handte houdne.Zo
hebben voormalige commune-
ledenverklaard.

De kolonie bestaat sindsde ja-
ren 60 en ligt aan de voet van de
Andes. De leiding heeft Paul
Schafer, die indertijd uit Duits-
land vertrok toen hij werd ge-
zochtwegenskinder- mishande-
ling. Amnesty International
heeft tien jaar geleden al be-
weerddat deChileensepolitie de
kolonie gebruikte om er politie-
ke tegenstanders van het mili-
taire bewind te ondervragen en
te martelen. Het is een feit dat
Pinochet en zijn vrienden zich
erg positief hebben uitgelaten
over deze kolonie. Van officiële
zijde had men geen bezwaar te-
gen het onderzoek door de
Westduitse commissie maar de-
ze kreeg van Santiago geen offi-
ciëlestatus.

WASHINGTQN-Presidentßea-
gantoonde zich woensdag verrast
doordebeslissingvan Hartzichkan-
didaat te stellenvoor de presidents-
verkiezingen. Op de vraag ofover-
spel iemand niet ongeschikt maakt
als president, wilde Reagan geen
commentaar geven.

****

Westduitse kolonie in Chili:

Niets van doen met
onderzoek door Bonn

SANTIAGO —De door
Bonn ingestelde onderzoek-
commissie van zeven man
heeft de deur gewezen gekre-
gen in Colonia Dignidad in
Chili. De commissie moest in
deze Westduitse enclave in
Chili een onderzoek instellen
naar de juistheid van de be-
weringendater concentratie-
kamp- achtige toestanden
zoudenheersen.

In de kolonie welke ook wel
eens wordt aangeduid als Colo-
nia Caridad wonen ongeveer
driehonderd Westduitsers dieer
infeite een economischecommu-
ne vormen. Al geruime tijd mij-
denzij hetcontact met debuiten-
wereld. Er zou gefolterd worden
en ook zou men hand- en span-
diensten verlenen aan de Chi-
leense geheimepolitie. De com-
missie was in opdracht van mi-
nister Hans- Dietrich Genscher
van Buitenlandse zaken gefor-
meerd en staatonderleiding van
de voormalige Westduitse am-
bassadeur in Uruguay.

i
EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend datde heer

MOHAMED OSMAN
eenverzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediend terver-
krijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963 (P.B.
1963 no. 28) van een KOFFIEHUIS- RESTAURANT "B" VER-
GUNNING voor hetperceel gelegen aan de

NIEUWE PARERAWEG no. 14, alhier,
tevens toestemming:— ex artikel 47 lid 4om een later sluitingsuur;— ex artikel52om muziek, vertoningenof andereverrichtin-

genten vermakevan hetpubliek temaken, tegevenof toe
te laten, ofgelegenheid tot dansentegeven ofdansentoe
te laten;— ex artikel 53lid 1 om vrouwelijke bediening toe te staan;

in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en debijlagen liggen vanaf de dagna deze be-
kendmaking gedurende veertien dagen ter visie bij de Afdeling
Algemeneen JuridischeZaken van hetCentraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak een
ieder hetrecht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen hetverlenen
van bovengenoemde vergunningenkenbaar te maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

EILANDGEBIED CURACAO
HetBestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat de naamloze vennootschap

"MOOCAS N.V."
een verzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediend ter
verkriiqinq ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963
(P.B. 11963 no 28) van eenKOFFIEHUIS- ENRESTAURANT
"B" VERGUNNING voor hetperceel WATERFORT BOGEN
No. B 7 gelegen aan de

WATERFORTSTRAAT, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze
bekendmaking gedurende veertien dagen tervisiebij deAfde-
ling Algemene en Juridische Zaken van het Centraal Be-
stuurskantoor aan deTheaterstraatno. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder hetrecht heeft schriftelijk zijn bezwaren
tegen hetverlenen van bovengenoemde vergunningen ken-
baar te maken.

IHet Bestuurscollege van hetEilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.
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..r. _-_,___ LENDEROLLADE „-..„.„.JSt^ 17HELE KIP 1/2 kg. 6.50 SPARERIBS *Éj
1 050 gr. VARKENSROLLADE 2I /2 kg. " >£g

7/2 kg. 5.50 5.^H3.99 KIPFILLET 1 1"50
7/2 frg. 5.50 1 l^ttXL&Sf

SUKADE BOSB/EF "Wbüe Label ï ■ V^pfl
LAPPEN 1/2 kg. 4.75 F,n-Scotch wHB.r d|
_" /2-»'___ VARKENSOREN _

■' TT> TüJ^TT4.75 1/2 kg. 1.90 40.75|linWpHf^
„...,,._.. VARKENSNUIT "~~lHl3i_lKALKOEN- </2 *» XlWiteTnJ^WlB

POTEN ZALM """"""""TJ^BeB
22.00 °-75ttr' V^BÉH2.75 .» IQ-Q5

SIRLOIN ZEER goedkoop OSSEHAAS &jSj|
l/2k9 KERSTBOMEN l/2k"

Ift ka AMSTEL BIER „ «Ë 338f■ 0.00 ZEER GOEDKOOP 9.75 *^RsSV|

EEN KERST -OF BLOEMSTUK B^
bij aankoop van een

wandmeubel, een slaapkamer-,
eetkamer-, of zitkamerset!

1 " 25% TOT 30% KORTING I
op slaapkamer- en zitkamersets!

I " NET BINNEN I
prachtige wandmeubels, Ih_^_^
MODERNE EETKAMERS en \^_M W

EIKEN SALONTAFELS! _r^~^\U
Kom eens langs om op Uwgemak onze uitgebreide i
kollektie te bekijken! _/ L, j\) \_jKOOVMAM/ \

■ SANTA MARIA C^MT^rC^^o/

I BIJ KOOYMAN BENT UIN GOEDE HANDEN! _^ \&-* /

LONDEN — De mannequin
Julie Wooldridge (links) en Kay
Kent zijn niet alleen goed in het
tonen van nieuwe mode, maarzij
vertonen bovendien een treffende

gelijkenis met de Britse prinses
Diana en Marilyn Monroe. Hun
gezamenlijkeinspanning leverde
ditmodeplaatje op.



DEBUTANT GILLHAUS SCOORT TWEEMAAL
UitblinkerKoeman maakt openingstreffer

Nederland wint laatste duel op
Rhodos tegen Grieken met 3-0

RHODOS — Het Neder-lands elftal hadeen beter ein-jjeverdiend aan een opmer-
kelijke serie kwalificatie-
wedstrijden voor hetEuro-
Pees kampioenschap. Na de
JjÜtevan hetAjax-stadionmet
«e verworven zekerheid van
West-Duitsland, was er op
Rhodos geen eer meer te be-
halen. Bovendien moest er
°pnieuw op een onmogelijk
veld worden gespeeld, inspi-
reerde de tegenstander op
Reen enkele manier en waser
|act slechts 5500kijkersop dehibunesgeen enkele sfeer.

Onder die bijna deprime-
rende omstandigheden heeft
het Nederlands elftal zijn
werk goedgedaan.De 'oefen-
wedstrijd' werd serieus aan-
gepakt, franje werd verme-
denen desimpeleenbeperkte
tegenstander werd met eenscore van 3-0 op zijn nummer
gezet.

Op het veld met zijn talrijke
Wassen, door een onweersbui in
'e voorgaande nacht slecht be-
sPeelbaar, is een aanvaardbaar
*erkstukafgeleverd. Goed voet-
bal was zeldzaam, maar het doellag ook niet in dierichting. Er
j&oest gewonnen worden en dat
■^tekent dater een elftalmetge-v°el voor organisatie moest
staan. Die ploeg was er, doorgoeman vooral, maar ook

Van Breukelen, dekoele
j^euwelingKruzen en Vanen-
burg, diebijna al zijn speelsheid
bad afgelegd.

Michels heeft in zijn jarenlan-gepraktijk opengestaan voor de
j>°ede dingen van anderen, hij
beeft ook geleerd van de fouten
j|ananderen envan zichzelf.Zijn
belangrijkste zekerheid is, dat
?*ethet talentbinneneen elftalbepalend is voor de resultaten,
J?aar de organisatie die dekwa-
'"teit tot ontplooiing kan laten
"tomen. Waar een van zijnhofle-yeranciers ditjaarbuitenhet ei-

huis geregeld verdrinkt,
beeft hij met zijn elftal niet een

punt verspeeld in uitwedstrij-
den, zelfs geen doelpunt moeten
toestaan. Dat gebeurde ook op
Rhodos niet, zonder Spelbos,
Rijkaard, Silooy, Mühren, Gul-
lit,Wouters enVanBasten.Een
ongekende aderlating voor een
elftal, ook in een duelwaar de te-
genstander van beperkte kwali-
teit was.

DEUR GESLOTEN
Het is in de slotwedstrijdsoms

verre van perfect geweest, maar
de tekortkomingen leiddennim-
mer tot chaos, het totaal ver-
nieuwde middenveld en de ge-
hergroepeerde verdediging
hieldde deurgesloten.De eerste
serieuze doelpogingvan deGrie-
ken kwam pas na twintig minu-
ten in detweede helft.

Dat is opmerkelijk, dat is een
compliment waard. Er stond im-
mersnietsop hetspel,een aantal

spelers behoefde niet eens meer
voor 'de centen' te voetballen,
omdat demaximale premie voor
plaatsing (40.000 gulden) al be-
reikt was. Erwerd koel, zakelijk
gevoetbald, er is gewerkt, nie-
mand onttrok zich aan de vuile
arbeid die debasis is voor het
presteren van een elftal.

Het is niet allemaal goed ge-
gaan. Winter, de laatste weken
verdediger bij Ajax, was in de
Gullit-rol, naast Bosman in de

spits, een mislukking. Niet door
tekortkomingen van de Ajacied,
maar doorhem metzijnbeperkte
ervaring een rol op te dringen,
die hem niet past. In het laatste
halfuur, met Winterop het mid-
denveld en Gillhaus (ingebracht
voor Van Aerle) naastBosmanin
de frontlijn, ging hetveel beter.
Michels maakte de Ajacied tot
slachtoffer van een experiment,
dat totmislukken gedoemdwas.

De flankverdedigers hadden
een moeilijk begin. Lankhaar
wasover-geconcentreerd, Troost
slordig. De nieuweling herstelde
zich voortreffelijk narust, Troost
(vervangen door De Wolf) kreeg
zijnherkansing.niet.

...RONALDKOEMAN: inspire-
rende aanvoerder van Oranje in
Griekenland en maker van de

eerste treffer...

ZWAKKE PUNTEN
De zwakke punten, ook het

tamelijkblekeoptredenvan Bos-
man en Van 't Schip, werden ge-
compenseerd doorde formidabe-
le Ronald Koeman, die het beg-
rip aanvoerderopalle mogelijke
manieren gestalte gaf. Koeman
lieteen aantal schitterende ver-
re passes vanzijnvoeten komen,
was van de tien veldmensen de
meest aanspeelbare en verhief
door zijn openingstreffer de
ploeg uit de stroeve beginfase.

Dat doelpunt was een geluk-
streffer. De van afstand inge-
schoten bal fladderde door de
lucht, stuiterde op het ongelijke
veld en veranderde plotseling
van richting. In plaats van de
verwachte linkerhoek vond het
projectiel het midden van hetdoel en dat maakte doelman
Christos Michail tot een wat be-
klagenswaardig en eigenlijk
zeer lachwekkend man.

De opsteker tilde de ploeg om-
hoog. Het wasvanaf datmoment
voorbij met de merkwaardige
mistrappen van VanTiggelen en
Lankhaar. Kruzen, die door
niets uit zijn evenwicht leek te

.brengen, ging de hele kant van
mmt linkerveld tot zijn speelter-
rein maken, Vanenburg werd
een nuchtere werker, die niets
maar dan ook niets toteigen glo-

rie deed. Het veld was er trou-
wens niet geschiktvoor.

De Griekse achterhoede, twee
verdedigers op de flanken, drie
manconstant inhetmidden, gaf
echter weinig kansen weg. Het
geploeter, letterlijk en figuur-
lijk, van Bosman en Winter, le-
verde geen effect op.

Die pat-stelling werd pas diep
in de tweede helft doorbroken.
De Griekse pogingen strandden
gewoonlijkvoor derand van het
strafschopgebied, de Neder-
landse ook. De dubbele wissel,
Gillhaus en De Wolf(de derdeen
vierde debutant) voor Van Aerle
enTroost, veranderde veel. Win-
ter kon terug naar meer ver-
trouwde omgeving, het midden-
veld. De Wolf ging in het
centrumstaan enVan Tiggelen -net stopverf- werd gebruikt om
de linkerkant van de verdedi-
gingte dichten.

LOGICA HERSTELD
De logica was hersteld. Aan-

vallers in deaanval, middenvel-
ders op het middenveld. Boven-
dien kreeg Bosman, met een
andere echte punt-man in zijn
omgeving, meer mogelijkheden.
Hij stond met een perfecte pass
op Vanenburg aan de basis van
de tweede treffer. Vanenburg
zorgde vervolgens voor een goe-
de voortzetting en Gillhaus was
ter plaatse voor de afronding (2-

De nieweling kwam zelfs aan
zijn tweede doelpunt, negen mi-
nuten voor tijd, met een
flankschot, dat als voorzet wasverpakt. Michail ging voor detweede keer opmerkelijk in de
fout, maar detoneerde daarmee
in hetgeheel nietmet zijnploeg-
genoten.

De tegenstander, op last van
de Griekse bond ver beneden in-
ternationaal peil, kreeg van het'versterkte Nederlands B-elftal'
een score aan debroek diepaste
bij hetkwaliteitsverschil. Die
vooral in overeenstemming was
met de overtuiging, waarmee
het Nederlandselftal een weinig
motiverend karwei had aange-
pakt. Daar was het Rinus Mi-
chels om te doen. Acht wedstrij-
den in de kwalificatieronde,
twee gelijke spelen(thuis) en zes
overwinningen, doelsaldo vijf-
tien voor en een tegen. De gene-
raal mag tevreden zijn over zijn
troepen, ookover dereserves die
hij noodgedwongen moest in-
zetten.

Venekatte en v.d. Veen succesvol met uitgezette rally

R.de Wolff/M. Henriquez winnenKerstbouten-rally van A.C.C.
WILLEMSTAD — Zondag

j^ganiseerde de Automobiel
jj'hibCurasao haar traditio-
nele Kerstboutenrit. Aange-
kondigd was datditeen fami-
*®rit zou zijn, met veel prij-

r*ö> waarby de kleintjes ookjuetvergeten zoudenworden."e equipeR. deWolffM.Hen-
Pluez werdmet een duidelij-
* voorsprong op de concur-

j.ei»ticwinnaar van dezefami-
i diewerd gereden in één
rjasse. Dit betekende even-
M

®l niet dat deervaren rally-
PJders automatisch met de
.°ofdprijzen naar huis zou-
dengaan.Deuitzetters, Vene-ne en v.d. Veen, hadden

namelijk alle ACC-regels
overboord gezet, waardoor
iedereen gelijke kansen leek
te hebben.

Het ontbreken van regels
maakte het voor ervarenrijders
echter extra zwaar, gezien het
feit dat de overall-kampioen A-
klasse 1987, Hugho Gomes, sa-
menmetzijnpartnerCorine van
Hal (slechts) met een 18e plaats
genoegen moest nemen.

Veel ACC-leden hadden min-
der ervaren partners onder hun
hoede genomen, in de hoop daar
voor detoekomstnieuwe enthou-
siastelingen van te kunnen
maken.

HUISJE-BOOMPJE-BEESTJE
De rally bestonduitééntraject

waarvoorde deelnemersdrieuur
de tijd kregen. Ook hierin waren
de uitzetteresoepel geweest, ge-
zien het feit dat iedereen op tijd
binnen was. Men reed volgens
één systeem, ook wel huisje-
boompje-beestje genoemd.

Hetkwam er vooral op aanbij-
zonder goed te lezen wat de uit-
zettere voor opdracht gegeven
hadden, want er waren nogal
eens wat 'per ongeluk' verkeerd
gespelde opschriften bij. De rou-
te was echterzo knap geconstru-
eerd, dat men, zelfsals men in de
val liep, toch weer op de goede
route terecht kwam. Menigeen
die bij het eindpunt was geko-
men en dacht een perfecte route
te hebben gereden, kwam daar-
door nogal eens bedrogenuit.

Een dergelijke rit mag een
speels tintje hebben en dat had-
den de uitzetters ditmaal ver-
werkt in de vorm van een bordje
dat de deelnemers slechts kon-
den lezen als ze enige meters
doorhet(Spaanse)water gewaad
hadden. Gelukkig hadmenbij de
inschrijving er al voor ge-
waarschuwd dat een handdoek
tot de benodigde attributen be-
hoorde.

VOETBAL/NAPELS-Hetrt dat deArgentijnMara-
"W "

J de ïtaliaanse voetbal-
WftPl°en AC NaPoli tot 1993
W/y8 de beste voetbalverbin-
46ij^«eerooitisafgesloten.Dat
\\ manager Coppo-
H adona zoukunnen reke-

°? een basisbedrag van ten-
C*te $12 miljoen. "Zelfs Pele
>% lend-e bij New York Cosmosl2° veel", beweerde Coppola.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

mac°r Bowling Club, Chuchu-
openingstijden: maandag t/m donderdag
«Jf °200 uur; vrijdag en zaterdag
13 00 UUr,O,na°2ooUUr;ZOnda9Vana'

SCHAAKVERENIGINGCURACAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-genheid tot schaken. a

SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro diBario Janwé)
llle za,erda9 van 09.00-13.00 uur uur
tot 23^3?e"",rainin9Vo°r de jeugdvanaf7

SNELLEUITSLAG
Het wachten op de uitslag

werd veraangenaamd doordat
Radio Hoyereenmaaltijdhad la-
ten verzorgen, terwijl dereke-
naars ditmaal zeer snel werk af-
leverden.

DankzijKusters Tradingkon-
den aan alle deelnemers twee
kippen per equipe worden uitge-
reikt. De winnaars, R. de Wolf-
Blanken en partner M. Henri-

quez, kregen daarnaast tweekalkoenen mee naar huisen wat
geestrijk vocht om het geheel
weg te spoelen. De nummers
twee, R. Senioren A. van Hoof,
die veertig strafpunten meer
hadden, werden eveneens goed
bedacht. Inbeideeerdergenoem-
de equipes was een van de
partners een ervaren ACC-er.
Het equipe dat de derde plaats
veroverde, het echtpaar Klein
Kouwenberg, was tot dan toe in
de Curacaose rally-kringen on-
bekend, hetgeen bewijst dat de
uitzetters in hun opzet om iede-
reen gelijke kansen te geven,
grotendeelsgeslaagd zijn.

Société Hippique Curaçao

Speciale cursussen
paarden-liefhebbers

WILLEMSTAD - Tijdens de
Kerstvakantie organiseert de
NAHS op deterreinenvan de So-
ciété Hippique Curacao (SHC)
aan de Jongbloedweg, onder lei-
ding van Rob Tol, een verzor-
gings-, toiletteer- en springcur-
sus voor beginners.

Rob Tol, op Curasao de enige
volledig gediplomeerde instruc-
teur/bedrijfsleider — afgestu-
deerd inDeurne — was tot voor
kortwerkzaam bij deprivé- stal-
len van Eddy Stibbe in Neder-
land.

De cursussen worden gegeven
op 21, 22, 23 december
springcursus en op 28, 29 en 30
december verzorgings-en toilet-

teer- cursus. Verdere informa-
ties zijn te verkrijgen bij mevr.
Brandao enRob Tol (tel.: 79160).
Ook niet-ledenkunnenzich hier-
voor opgeven.

Elke zaterdagochtend en ge-
durende de vakantie, worden
buitenritten georganiseerd voor
gevorderde ruiters. Ook niet-
leden met rijervaring kunnen
deelnemen.

Op 9 januariwordtvoor leden
en introducées een spring- de-
monstratie gegeven en een
Nieuwjaarsborrel geschonken.
Middenjanuarizullen dressuur-
proeven worden gereden op po-
niesen paarden doorjuniorenen
senioren.

.Rob Tol in actie.

WK schaken
De partij had het volgende

zettenverloop:
Wit:Karpov
Zwart:Kasparov
1.c2-c4 c7-c5
2. Pgl-f3 PgB-fB
3. Pbl-c3 d7-d5
4. c4xds Pf6xds
5. d2-d4 Pdsxc3
6. b2xc3 g7-g6
7. e2-e3 LfB-g7
8. Lfl-d3 0-0
9.0-0 DdB-c7
10. Tal-bl b7-b6
ll.Ddl-e2 TfB-d8
12. Ld3-e4 LcB-a6
13. c3-c4 PbB-c6
14. d4-d5 f7-f5
15.Le4-d3 e7-e5
16. e3-e4 Pc6-d4
17. Pf3xd4 csxd4
18.Lcl-g5 TdB-f8
19.Tf1-cl TaB-c8
20. Lgs-d2 TfB-f7
21. a2-a4 fsxe4
22.De2xe4 TcB-f8
23.f2-f3 La6-c8
24. a4-a5 LcB-f5
25. De4-e2 TfB-e8
26. Ld3-e4 Lg7-f8
27. De2-d3 LfB-c5
28. Tbl-al Dc7-d7
29. Tcl-el Dd7-c8
30.Kg1-hl Tf7-c7
31. Tal-bl KgB-g7
32.Te1-cl I__sxe4
33.f3xe4 Tc7-f7
34. Dd3-g3 b6xas
35. Ld2xas Tf7-f4
36. Tcl-el DcB-a6
37.La6-d2 Tf4-f7
38. Dg3-d3 TeB-f8
39. h2-h3 Tf7-f2
40. Tbl-al Da6-f6
Afgebroken.

De afgebroken stand:
Wit:Khl, Dd3,Ld2, Tal, Tel,
pionnen c4, d5, e4, g2, h3.
Zwart: Kg7, Df6, Les, TfB,
Tf2,pionnen a7, d4, e5, g6, h7.

Karpov met verrassende openingszet
Voorlaatste WK-partij in
moeilijke stand afgebroken

SEVILLA — De 23e en
waarschijnlijk beslissende
partij uit de schaaktwee-
kamp om de wereldtitel tus-
sen Gari Kasparov en uitda-
ger Anatoli Karpov is
woensdag na 40 zetten afge-
broken. Karpov, met wit, gaf
zijn 41e zet onder couvert af.
Wat restte na vijf uur spelen
was een uiterstgecompliceer-
de stand. De vele experts die
de laatste week naar de
Spaanse stad Sevilla waren
getogen, konden geen duide-
lijke voordelen voor een van
beiden aangeven.

Voor Anatoli Karpov was
woensdag normaal gesproken
voorlopig dé laatstekans zijnwe-
reldtitel schaken te heroveren.
De vroegere wereldkampioen
moest de 23epartij uit de twee-
kamp tegen Gari Kasparov win-
nen, om zijn troon terug tekrij-
gen. In de 24eontmoetinguit dit
dueltegen zijn landgenooten op-
volger, speelt hij immers met
zwart. Hoewel Kasparov in Se-
villa niet in beste doen is, staat
hetvoor kenners vast dathij met
wit spelend nauwelijkseen kans
heeft weggegeven.Karpov reali-
seerde zich dat terdege. Hij nam

maandag zijn derde en laatste
rustdag op om zich zodoende nog
beter tekunnen voorbereiden op
de 23epartij.

Hettreffenbegonbij een stand
van 11-11 verrassend. Ondanks
de lange voorbereiding gebruik-
teKarpov voor zijn eerstezet zes
minuten.Toen stondeindelijkc 4
op depapieren. Dat was een af-
wijking van het geijktepatroon
van deoud-kampioen. Sinds het
eerste duel opendehij steedsmet
d4.Kasparov leek door dezetvan
zijn opponent nauwelijks ver-
rast. Hij gebruikte voor zijn
eerste vijf zetten vijfminuten.
Hij leekverwacht te hebben dat
Karpov zou kiezen voor het
Grünfeld. De titelverdediger
ging in die eerste fase de strijd
ook niet uit deweg. Hij vereen-
voudigde de stand geenszins.

Voor detwaalfde, dertiendeen
veertiende zet gebruikte Kaspa-
rov noggeen minuutbedenktijd.
Na devijftiendezet vanKarpov,
Ld3en hetantwoordvanKaspa-
rov, e5, zagen de Nederlandse
grootmeestersHansRee enGert
Ligterink licht voordeel voor
wit. Rond de twintigste zet was
het voordeel voor de uitdager
duidelijker. Gewoontegetrouw
gingdetitelverdedigerookin de-
ze partij, waarin hij aan remise
waarschijnlijk genoeg zou heb-
ben voor prolongatie, de strijd
nietuitdeweg. Ondanks dedrei-
gingvan e4. zag hij in een tege-
naanvaldebesteverdediging.

Op de 26ezet dreigde hij zelfs
even met schaak, d3t. Karpov
onderkende het lichte gevaar en
nam metDd3 maatregelen. Vol-
gens de Sovjet-grootmeester
Edoeard Gouïeld behield de uit-
dagereenlichtvoordeel. De druk
op de wittepion opc4, alleen ge-
dekt door de dame, vond hij van
minderbelang voorzwart. Maar
de Spaanse grootmeester Manu-
el Rivas zag niet in hoe Karpov
uit de stand winst zou kunnen
halen. Met beide spelers in tijd-
nood werden de laatste vijf zet-
ten afgewerkt. De sterke tege-
naanval vanKasparov op de ko-
ningsvleugelwerd doorveel ken-
ners gezien als een extra garan-
tievoor remise.

Winnaars te sterk voor toernooi
Amstel Heren-dubbel Nachttoernooi
gewonnen door duo Jilissen/Keunen

WILLEMSTAD—Hettwee-
de Amstel Heren-dubbel
Nachttoernooi, georgani-
seerd doorTennispark Julia-
nadorp, isgewonnen doorhet
koppel Gilissen/Keunen. Met
een (te) groot vertoon van
macht was ditkoppel voor de
andere deelnemers duidelijk
te sterk, hetgeen aan de uit-
slagen wel tezien is.

Zaterdag 12 december werden
exact op hetaanvangstijdstip de
eerste duels gestart, na een kort
openingswoord van organisator
Peter Keijers. Door verhinde-
ring op het laatste moment kon
de vertegenwoordiger van spon-
sor Amstel de openings-
ceremonienietverrichten.

Slechts één speler moest wor-
den uitgesloten, daarhij te laat
op de baan voor zijn wedstrijd
verscheen. Verder liepen alle
wedstrijd preciesvolgens het ge-
plande schema onder het toe-
ziendoog van devele aanwezige
supporters die het (gratis) bier
van de sponsorgoedaanspraken
ophet terras vanhettennispark.

Eigenlijk stondvan tevoren al
vast wie het toernooi zou gaan
winnen. Het koppel Gilissen/
Keunen was uitgesproken favo-
riet en toonde dit ook door hun
partijen met groot vertoon van
macht te winnen.Zelfs definale,
waarinjemagverwachten datde
laatstovegebleven tegenstander
op niveaupartij zou geven, bleek
duidelijkdekracht van het win-
nendekoppel. Men won diefina-
le met een alleszeggende score
(12-2) van het duo Romero/
Vorst.

Menbereikte definale door in
de kwartfinales Peterson /Van
Dijk met 13-1 terug te wijzen en
in dehalvefinales werd hetkop-
pel Davelaar/Bossers duidelijk
gemaaktdatze geenenkelekans
hadden: 11-2.

De verliezende finalisten, Ro-
mero/Vorst wonnen in de
kwartfinales met 6-3 van
Kuntze/Schierbeek. In de halve
finales werd met 11-4 van Tes-
ting/v.d. Blom gewonnen.

De prijsuitreiking van het
Nachttoernooi (het was inmid-

delszondagmorgen03.30uur ge-
worden en slechts een dertigtal
doorgewinterde 'nachtbrakers'
had de lange zit volgehouden),
welkewerd verrichtdoor organi-
satoren Anita Werdekker en Pe-
terKeijers, kende een grote hoe-
veelheid aan prijzen. Naast een
herinnerings-plaquette en twee
dozen bier, werden de toch wel
moegestreden winnaars overla-
den met een compleet assorti-
ment cadeau-artikelen van de
Amstel Brouwerij.

De organisatiekan terug zien
op een gezelligen goedgeslaagd
toernooi.

Kwartfinales:
Gilissen/Keunen - Peterson/

v. Dijk: 13-1; Penalver/Lovert -
Davelaar/Bossers: 3-6; Kuntze/
Schierbeek - Romero /Vorst: 5-
-10; Oviedo/Larmonie- Testing/
v.d. Blom: 6-7.
Halve finales:

Gilissen/Keunen - Davelaar/
Bossers: 11-2; Romero /Vorst -Testing/v.d. Blom: 11-4.
Finale:

Gilissen/Keunen - Romero/
Vorst: 12-2.
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Tribunaal bepleit
voor berechten artsen
in mensenrechten-zaken

MONTEVIDEO — Medici
en juristen uit negen landen
hebben tijdens hun vergade-
ring in Montevideo, Uruguay,
opgeroepen tot het instellen
van een internationaaltribu-
naal in verband met het mar-
telen en folteren van gedeti-
neerden.
Dit tribunaalmoet een oordeel

uitspreken over demedici diebe-
trokken zijngeweestbij hetmar-
telen van gevangenen of bij
andere schendingen van demen-
senrechten.Ook besloot men een
commissie in te stellen die een
erecode moet opstellen over de
medische ethiek. Aan de bijeen-
komst namen artsen en juristen
deel uit Argentinië, Brazilië,
Chili, Denemarken, Engeland,
Turkije, Uruguayen deVerenig-
de Staten.

wmmmmmm~sfK6A..-.- ________■■.y.v-

...HankHeijn- E,ngel heeft in een
poginghaar man GerrritJanvrij
te krijgen zich via de televisie tot

de ontvoerdersgericht. Die op-
roep werdop 3 decemberdoorhet
NOS-journaal uitgezonden...

Ontvoering duurt al 100 dagen
Openbaar Ministerie heeft
hoop dat Heijn terugkomt

HAARLEM — Het Open-
baar Ministerie in Haarlem
heeftnog"goedehoop" datde
ontvoerde Ahold- topman
Gerrit JanHeijn"terugkomt"
en dus "niet wordt terugge-
vonden". Officiervan Justitie
mr. Th Bot verklaarde dit
vanmorgendesgevraagd. He-
ijn werd 100 dagen geleden
ontvoerd.

Mr. Bot wilde zijn uitspraak
niet nader toelichten, gezien de
nog altijd van kracht zijnde in-
formatiestop. Woordvoerder A.
Geelofvan het beleidsteam van
justitieen politie in de zaak He-
ijnwenste niet tereageren op de
uitspraak van de Haarlemse
OM- woordvoerder: "Wat mr.
Bot zegt is volsterkt voor diens
rekening". Ahold had vandaag
ook geencommentaar.

De Haarlemse officier van
Justitie ontkende tegen het
dagblad De Telegraafte hebben
gezegd, dat het beleidsteam
voorlopig op volle kracht door-
gaat zolang geen zekerheid be-
staat over het lot van Heijn. De
Telegraaf meldde dat het be-
leidsteam in dat geval tot het
nieuwe jaardoorgaat.

INFORMATIESTOP
Of het beleidsteam nogaltijd

uit60 tot 70personen bestaat, is
onduidelijk. Daarover viel van-
daag geen uitsluitsel meer te

krijgen. Ook mr. Bot wilde daar
niet op ingaan. De vraag of het
beleidsteam met kerstmis en
nieuwjaar in het vooruitzicht al
dan niet tijdelijk wordt "inge-
krompen" werd eveneens niet
beantwoord.

Het is overigens de tweede
keer dat een lid van het OM in
Haarlem "praat met de pers" en
daarmee feitelijk de informa-

-1tiestop doorbreekt. In november
was het de Haarlemse hoofdoffi-
cier H. Remmerts de Vries, die
liet weten voor eind november
een "soort oplossing" te ver-
wachten.

Die kwam er inzekere zin ook
wantin devroege morgenvan 27
november werd bij Arnhem een
deel van het losgeld aan de ont-
voerders overhandigd. Enkele
dagen daarvoor was er contact
met dekidnappers geweest.

Weer Palestijn overleden

Israël: onrust in bezet
gebied zal afnemen

TELAVIV—InIsraël over-
leed vandaag opnieuw een
Palestijn aan verwondingen
diehij woensdag had opgelo-
pen bij botsingen met het Is-
raëlische leger in de bezette
Gazastrook. De onlusten zul-
lennaar de verwachting van
Israëlische leiders op korte
termijn afnemen.

Het Israëlische leger deelde
mee dat de demonstrant, die
woensdagin deGazastrook werd
neergeschoten nadat hij een Is-
raëlische soldaat had neer-
geschoten,overleedaan zijnver-
wondingen in een ziekenhuis in
Ashekeïon, in het zuiden van Is-
raël. De soldaat herstelt van
lichte verwondingen.

De Israëlische troepen waren
in de Gazastrook woensdag met
onder meer tanks versterkt om
de demonstraties van Palestijn-
se inwoners, diewegenblokkeer-
denmet barricadesvan autoban-
den en vuilnis, in te dammen.
Woensdag werden zeven Pales-
tijnen door Israëlische troepen
neergeschoten en gewond, een
dalingvan het aantal slachtof-
fers van dinsdag,toen tenminste
5Palestijnen werden gedood.'lk
denk dat we op een niveau van
rustiger worden(van desituatie)
staan", verklaarde de Israë-
lische premier Yitzhak Shamir.
"Het leger tracht de orde in deze
gebiedenterug tebrengenom de
bevolkingen denormale manier

van leven te beschermen", zel
hij.

Bernard Mills, directeur van
devluchtelingen- hulporganisa-
tie van de VN, Unrwa in Gaza:
"De huidige oorlog is een oorlog
tegen kinderen en jongerenon-
der de 19 jaar.Het zijndezemen-
sen die de laatste tien weken,
nietdelaatstepaardagen,oorlog
hebben gevoerd tegen de Israë-
lische troepen. De Israëlische
taktiek is niet geschikt om te
vechten tegen teenagers ofzelfs
kinderen. Ze sturen kleine pa-
trouilles op pad, dieraken ver-
volgens geïsoleerd, ze dragen
geen stalen helmen, alleen hun
normale gewerenen danopenen
ze het vuur, waardoor een dra-
matisch aantal heel jongemen-
sen het slachtoffer wordt, zowel
jongensals meisjes".

Spaansekoning
opent Cervantes
museum in Madrid

MADRID — Koning Juan
Carlos en koningin Sofia van
Spanjehebbenhetnieuwe Migu-
eldeCervantesmuseumofficieel
geopend. Dit is ingericht op his-
torische grond, namelijk in het
gebouwdatvroeger dedrukkerij
herbergde van Juan de la Cues-
ta, de eerste uitgever van El
Quijote. Daar is lange tijd een
ziekenhuis in gevestigd geweest
voor terminale patiënten. De
Spaanse regering heeft een en
ander in 1980 opgekocht onder
voorwaarde dat in het museum
ook het Cervantes- genootschap
zou worden gevestigd.

LEVENSTEKEN
Of de ontvoerders nadien van

zich hebben laten horen is onbe-
kend. Evenmin is duidelijk ofer
nog een levensteken van de
Ahold- topman is binnengeko-
men. Er arriveerde ooit een
pinkdeel en -in debeginfase- een
bandje met daarop de stem van
"Gerrit Jan Heijn. De famiH e
vroeg op een gegeven moment
ook om eenrecente kleurenfoto,
maar of diebinnenkwam, wordt
ook nietmeegedeeld.

Brazilië
verbiedt
walvisvangst
RIO DE JANEIRO — De

Braziliaansesenaat heeft een
wetsontwerp goedgekeurd
datde jachtopwalvissen ver-
biedt binnen zijn econo-
mische zone van tweehon-
derdmijl buiten zijnkust aap
deAtlantischeoceaan. Brazi-
liëheeft een oceaan- kust van
7.900kilometer lengte.

Op overtreding staan straffe11
van twee tot vijfjaar evenals
zware boetes. De jachtop walvis-
sen was alverboden via een pre-
sidentieel decreet. Men ver-
wacht daaromdatpresident José
Sarney de wet zal bekrachtigen
welke doorhetparlement is aan-
genomen. ,

Hij zal wel onder zware dru»
komen te staan van belangen-
groepen, zoals de noordelijko
staatParaiba metzijnwalvis-in-

dustrie. Deze hebben alkans ge-
zien het ontwerp ruim twee jaar
tegen tehouden toenhet in de se-
naat ter behandelingwas. Voor
het tijdelijke verbod inging wer-
dener voor de kust van Brazilië
jaarlijksvijftienhonderd tot
tweeduizend walvissen ge-
vangen.

___ $W Van Engelenweg 10

*t IWIA YEGAI I
& [v;... Pqóq po damananbalente

W'" sigui lusi bunita
Bo tin di bai Jf

mas kontentu kv ba bin! ï
Orario: Mainta di 10pa 1 'or.

| Merdia di 3pa7'or.

<-? Sphinx zuinigheid =^^SzZl::tt I—
Toch fijn om te weten dat het stijlvolle sanitair dat u gekozen "^^Q_st tliil ___z- — I I Iheeft om mooi samen te gaan met die prachtige Sphinx tegels jÊ*sjs\ -'7'\ ~~JL^ ~~ "~tt _*_%
ook vakkundig ontworpen en gemaakt is met zuiver dichtende * flr '--"{ - u^^m^- Z __Ö yj
afsluitingen, en dat het door grotere spoelkracht ook minder s'''_A>>''''-\_ ~l——BfiLi- -L *W*
water gebruikt. iTITI W

Bij CTC/LATRA ligt uw Sphinx voor u klaar. 3T
é_____\__^___i______h_ Sphinx geeft je dat rijke gevoel. [jttS^ .//vVT^7/f^^^^^^s>^ ïï"-^^^»-^-^-^-fc_. ; 11, ,).. 11 W/ / / / =Z=/=1 1 -1 R^—l

!_. I d/Lil I lul Zeelandia Tel. 613333 X

gLANDSLOTERIJ
s_-ï_öirf_>_-'ss

I Een spiksplinter nieuwe
miljonair op Nieuwjaarsdag. §

'?>j *- v»'-^^^'^^^^
Dat zou U wel eens kunnen zijn, tenminste... als UUw geluk beproeft in de LANOSLOTERIJ %rf&os&§s^Ê^^ê
en tijdig Uw lotkoopt. De Landsloterij is de enige loterij terwereld, die op NIEUWJAARSDAG s^l&^^ _____%
een trekking heeft, met een hoofdprijs van _tf£^' .iOO ..":-i!OÊiO$ 1

EEN MIUOEN GULDEN Si'éfT\T^!t\
Om het zowel wederverkopers als kopers gemakkelijk te maken komt detrekking van $$$$& ■#&.§.. W&M&M. 8

24 DECEMBER A.S. TE VERVALLEN. W* W% 'Wk "W?*.$&. % $$& ;"#'
EEN HEEL LOT KOST FLS. 150,-en elk TIENDE DEEL KOST FLS. 15,--. .*/^%*s.& H. 'W& 0Ê[ ."># 1_%,% $&"& V. 'foi: 'vV. &f DE PRIJZEN ZIJN: A 4w%^l^ '%<k 11.1.1

1 eerste prijs van NAFIs. 1.000.000,00 \^«^É. m\ftl
1 tweede prijsvan " 120.000,00 %»%«« I
1 derde prijsvan " 80.000,00 'WWÊk TO m% H
2 approx. van de 1e prijs a Fis. 9.600,00 " 18.000,00 W^.W^V"s!&3l
2 approx. van de 2e prijs a Fis. 6.000,00 " 12-000.00
2 approx. van de 3e prijs a Fis. 4.000,00 " 8.000,00 %&W%. *Ü% W>%

25 prijzen van Fis. 3.000,00 " 75.000,00 %mmml^33 bijzondere prijzen van de laatste drie cijfers van de eerste prijs a 'S&,*'"$&, v.v.*..>jjy., % *v:-v_§s
Fis. 1.800.00 " 59.400,00 «H*^ 133 bijzondere prijzen van de laatste drie cijfers van de tweede prijs '£"& '*&&.%sss& '$$

* Fis. 900,00 " 29.700,00 'WïM-WÊk M33 bijzondere orijzen van de laatste drie cijfers van de derde prijs '"&& '*£&. "?*.&*s& jij;
a Fis. 600.00 " 19.800,00 Wlfe'tlS, S306 bijzondere prijzen van de laatste twee cijfers van de eerste prijs "*&". $*& 'isjsjsjsj
a Fis. 750,00 " 229.500,00 fi& %^

306 bijzondere prijzen van de laatste twee cijfers van de tweede prijs É_____rn7fl '#&2&&. *'MM.
a Fi5.400,00 " 122.400,00 T^lflf HÜ. *W306 bijzondere prijzen van de laatste twee cijfers van de derde prijs C"^^!J!r \ '*&-^& '*"$
- Fis. 300.00 " 91.800.00 C^-Hr '*®Ssk %

2812 prijzen van Fis. 450,00 " 1.265.400,00 y"~a '^!|. '
3863 NAFIs. 3.131.000,00 NTd« )

DE LANDSLOTERIJ... waar U ook INT als U WINT.

f -———

BEKENDMAKING
het

FONDS ZIEKTEKOSTEN
OVERHEIDSGEPENSIONEERDEN

A.P.N.A.-gëbouw, Schouwburgweg 26 maakt hierbij be-
kend datzijper21 decemberzullen verhuizen naar:

ASTEROIDENWEG Nr.s
telefoon: 74500

de Direkteur
Drs. EJ. Profet. I
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HARRY MULISCH OVER ZIJN VAK
'Een schrijver ben je,

dat word jeniet'
EEN INTRODUCTIE IS van de
schrijverHarry Mulischnauwe-
lijks noodzakelijk. Door het suc-
cesvan defilm 'DeAanslag'heeft
Mulisch ook buiten het Neder-landsetaalgebiedeen groterebe-kendheid gekregen. Harry Mu-hschzitaan eentafeltje met twee'edenvan het organisatie- comi-té van de internationale"ilmweek te praten als ik, vijf
[öinuten te laat — dus voor An-
tilliaanse begrippen nog op tijd~~ hethotelwaar ik hemzou ont-
boetenkom binnenlopen. Alshij
j&eziet, staathij op,geeft meeen
"and, spreekt mijn naameöigszins verkort uiten stelt me
Voor aanzijn gespreks-partners.

We nemen even verderop
Plaats zodat ons gesprek onge-
stoordkan verlopen. Harry Mu-
hsch heeft zijn karakteristieke
P'JP in demond enook tijdens ons
BeBprek verlaat zijnpijp, ik,tel er
°P een gegeven moment drie die

voor meop detafel lig-
6en, maar één enkele keer zijn
"tond. Ik vraagnaar zijn indrukvan ons eiland.

Voor mijis hetnieuwhier. De
?nige ervaring die ik tot nu toe

met het Caribisch gebied is
reis naar Cuba geweest. De

j'feerkomt mij erg soepel en rus-
tlg over. De sfeer is ontspannene° weinig problematisch. Na-
'lürlijk heeftditeilandzozijn ei-
Senproblemen, maardaarhebik
Natuurlijk geenboodschap aan".
'S dooral diepubliciteit rondom
,~e Aanslag' uw nieuwste boek
Hoogste Tijd' nietin deverdruk-
klt%g geraakt?

'InNederland niet, misschien
*el in de wereld. Nee, integen-
Jeel 'Hoogste Tijd' heeft in Ne-
derland goede kritieken gekre-gen. Sommigen spraken er zelfsY*o dat dit boek nog beter was
°an 'De Aanslag. 'De Aanslag'
Qeeft natuurlijk nu door al die
Publiciteit rondom de film een
jjliplusaan aandacht gekregen,
Jat valt uiteraard niet te ont-
kennen".
"at is voor u schrijverschap?

Een schrijver ben je,datword
Jeniet. Dat wil zeggen op een be-
paalde leeftijd merk je dat je
**.°et schrijven. Je komt er dan
Pjet meer onderuit. Als andere
Prangen danvoor gaan, ook ma-
teriële belangen, dan kom jen°oit tot een goed schrij-verschap".

"Ik weet dat met name begin-
nende schrijvers het financieel

gemakkelijk hebben, maar
°°k dat hoort bij het schrij-
erschap. Je moet maar zien
end te komen met weinig geld,
top dezakvan jevriendin gaaneven, stelen ofzo,maarals jehet
cheppen van literatuur in je

.lagers hebt dan overvalt jeeen
jjj°rtgedrevenheid, 'das Heilige
bussen. Dan ga jeschrijven".

Jk schrijf dus ook omdat ik
**« vind dat ik een en ander op
"Pier moet zetten. Wat ande-,en, met name criticiervan vin-
"e?raakt me eigenlijkniet. Ten-

'iste niet in mijn schrij-
erschap over hetgeen ik opge-
drevenheb, wel is hetnatuur-
J« zo dat een positieve kritiek

leJ'erkoop van dat boek stimu-
2en eer mensenzijnna hetle-
1e !.an een S°eae kritiek ge-
j jSd om het boek te kopen en

..^natuurlijkook ietswaard",
dit * Detreft decriticiis hetop

moment zo, dat ze — ten-
alvSte voor myn hoeken— nog-
j, yoorspeibaaj. zijn. Ik denk datnstaatbenomvlak voordat er
Bc_r euw boek op demarkt ver"
j^ IJnt»kritieken van de diverse
2e dnsen zelf te schrijven. Ik zou
ve anhij een notarisofzo in een
Regelde envelop in bewaring
2ien^fn ?even en dan kan men
verK* *k er inderdaad niet zo-
Vn« D naastgezeten. Ze zijn°jJsPelbaar".
s-L\aar terugkomend op het
20al JIerschap ' dat zit in Je' net
Een 3 andere kunstenaars.
»^

Schilder bijvoorbeeld schil-

dert iets vanuit zijn binnenste,
vraagnietwaaromhij datzo ofzo
schildert, hij vindt gewoon dat
hij dat moet. Zo is het ook met
mensendieschrijven,ze doenhet
gewoon".

Wat isdebetekenisvan relaties in
uw boeken, veelalzijn hetgeenge-
lukkigerelaties?

"Over een gelukkigerelatie is
niet te schrijven ofbetergezegd:
daar kun jeeen aantal dingen
overopschrijvenen danis hetge-
daan. Voor mijn boeken kan ik
metzonrustig voortkabbelende,
gelukkigerelatie niets doen. Als
jeschrijft, wil jerelaties uitdie-
pen, je wilt de wegen die ze be-
wandelen meegaan en dat ver-
halen in jeboek. Aan een geluk-
kige relatie heb je dan niets.
Kijk, als je naar die tanker die
daarin deverte vaart, kijkt, dan
is dat rustig, normaal, niets aan
de hand. Over zon tanker valt
niet te schrijven.Op hetmoment
dat die tanker zinkt dan wordt
hijvoor een schrijver interessant
en kun jeer iets mee doen. Ik
spreek nu als schrijver, niet als
privé-persoon".

Wat is voor u vervreemding?
"Vervreemding is detechnolo-

gie. Kijk maar om jeheen, men-
sen metvan dieradiootjes in hun
oren; geencontact met niemand
meer, opgeslotenin zichzelf door
detechnologie. De auto's— som-
mige zijn al met hun zwart ge-
blindeerde ramen potdicht, de
technologie heeft hen de moge-
lijkheid omnaarbuitente treden
ontnomen. De mensen zijn hele-
maal gefascineerd, gericht op de
techniek. Jongeren komen niet
meer naar muziek luisteren als
de muziek versterkt wordt door
een stuk techniek. Als er een
paar mensen zonder wat danook
gewoon op hun gitaar staan te
spelen dan staan er misschien
tien mensen omheen, als er
echter een groepje met verster-
kers staat dan staan er
misschien wel duizend mensen
omheen".

"In dediscotheken vind jehet-
zelfde beeld, de herrie ontneemt
jeiederemogelijkheidomtecom-
municeren. Als je wat ouder
wordt dan sluit datwel, maar ik
denk dater toch ietsmet jeis ge-
beurd datniet meeruitte wissen
is. De menszal steedsverderver-
vreemden in zijn eigentechnolo-
gie, totdat er iets gebeurt— wat
weet ik niet; misschien een oor-
log ofzo. De ontwikkelings- cur-
ve van de mens is ook geen lang-
zaam oplopende lijn, maar
maakt met de intrede van de
techniek een enorme bocht die
nog steeds niet is gestopt. Tot de
achttiende, negentiende eeuw
reisden de mensen nog precies
hetzelfde als in de tijd van de
Egyptenaren. Pas daarna is dat
snel veranderd. Vergeet trou-
wens de medische wetenschap
niet".
Hoe denktu overdeonlangsover-
ledenSimon Carmiggelt?

"Simonwas een van dieschrij-
vers dieaan derand van de lite-

-doorRon Skomorowsï_i-

ratuur stonden. Daarmee wil ik
geen oordeel over zijn werk uit-
spreken.Er zijn echterwel crite-
ria aan te wijzen waarliteratuur
aan moet voldoen. Als de lezer
uit een boek haaltwat de schrij-
ver erin heeft gestopt en niets
méér, dan ben je eigenlijk niet
metliteratuurbezig. Jehebtmet
literatuur te maken als er een
schrijver is die, zoals ik al eerder
zei, gedreven is om iets op te
schrijven. Natuurlijkzittener de
ideeënvan een schrijverzelfook
in, i _aar er is méér.Dat meerer-
uit halen, dus datgene wat de
schrijver er niet bewust op een
andere wijze in heeft gelegd, is
hetwerk van de lezer".

"Een lezer leest een literaire
roman niet als een of andere
'flodderroman' hoewel daar ook
heel goede tussen zitten en legt
hem dan terzijde. Nee, een lezer
gaat met het boek aan de slag,
doeter wat mee, haalt die zaken
eruit die voor hem van belang
zijn, legt dieverbindingen diehij
ziet.De vraag achterafterugspe-
lenaan de auteur is danook niet
meervanbelang. Wat delezer er
voor zichzelf uithaalt, zit er ook
in; anderskonhij heter nietuit-
halen. Zo eenvoudig is dat. Si-
mon Carmiggelt was iemanddie
zaken in zijn werken naar voren
brachtdievoor de lezer helderen
duidelijk waren. Dat kenmerkt
hem als schrijver".

Moet een schrijverveel lezen ?
"Nee,waarom.Hij heeft tema-

ken met zijn eigen ideeën diehij
op papier wil zetten. Als een
schrijver zich laat inspireren
door hetgeen andere schrijvers
tevertellen hebben, dandenkik,
is hij niet goed bezig. Hij, de
schrijver, haalt zijn ideeën uit
wathijom zichheen ziet,niet uit
wat anderen doen. Zelf lees ik
ook niet veel. Ja, toen ik nog een
stukjongerwas, hebik veelgele-
zen, maar nietvanwege het feit

dathet mij inspiratiezouopleve-
ren maar meervanwege, laat ik
zeggen, mijn algemene ont-
wikkeling".

Wat is voor u debetekenis vanre-
ligie?

"Je ziet door de eeuwen heen
datreligie, in het algemeen, de
mens geboeid heeft. Persoonlijk
ben ik er ook in geïnteresseerd.
Maar na 2000 jaarChristendom
moeter maareens ietsandersko-
men. Welke vorm van
godsdienst- beleving er zal ko-
men, weet ik niet, ook hier heeft
de technologie zijnzegjegedaan.
Het is maar devraag of er weer
een godsdienst zoals het Chris-
tendom zal komen".

"Het feit dat ik vind dat er
weer eens wat nieuws mag ko-
men, is dereden datik ooktegen
deze pausben. Niet in eerste in-
stantie tegen zijn ideeën of zo.
Kijk, wat de paus op ditmoment
aan hetdoen is, isdoorzijnoptre-
denhet, ikzal maarzeggen, slap-pe gedoe uitdekerk stoten. Hier-
mee houdt hij uiteindelijk een
harde kern over en ik denk datdeze harde kern het zal overle-
ven, door deeeuwen heen".
Hoe staat de literatuur er op dit
momentvoor?
"Het is een beetje slap opdit mo-
ment, niet alleen in Nederland
maar eigenlijk over de hele we-
reld. De mensen die schrijven,
zijnover hetalgemeen alwatou-
der. Van de jongerenhoor jeerg
weinig, mede doordat er niets
nieuws wordt geproduceerd.
Wat dat betreft is het maar af-
wachten. Ofer een nieuwe gene-
ratie aan zit te komen, weet ik
niet.Kan, maarmisschienkomt
er ookwel een lange tijd niets".

Tijdenshet gesprek heeft Har-
ry Mulisch een nieuwe pijp ge-
stopt diehij enige tijdtevergeefs
tracht te ontsteken. Nadat ik
hierover een opmerkingheb ge-
maakt, lacht hij vriendelijk en
verzekert mijdathethemnog al-
tijd gelukt is. Hij kijkt op zijn
horloge en vraagt of er nog vra-
gen zijn. Als ik ontkennend
antwoord, zegt Mulisch dathijin
de zon gaat zitten. "Dat is waar
ook", denk ik, "hij komt uit Ne-
derland".

Bent u op dit moment bezig met
een nieuw boek?

"Nee, eigenlijk niet. Ik ben
van plan om volgend jaareen
nieuwboek te schrijven. Van de
andere kant benjeer natuurlijk
doorlopend mee bezig. Ik maak
aantekeningen als erzaken zijr,
waarvan ik denk dat ik ze voor
een nieuw boek kan gebruiken.
Waar het over gaat, nee, datwil
ik u niet zeggen".

11

BEKENDMAKING
ftet Departement van Handel, Industrie en Werkgelegen-
heid maakt bekend, ingevolge Publikatieblad 1987, no.
129.dat met ingang van heden bij de invoer van wegwerp
oabyluiers in de eilandgebieden Bonaire en Curagao een
netting verschuldigd is van 50% van decif-waarde.
'n bepaalde gevallen kan de Ministervan Handel, Industrieen Werkgelegenheid op verzoek ontheffing verlenen vanvoornoemde heffing.""■et verzoek tot ontheffing dient schriftelijk te worden inge-diend bij het Departement van Handel, Industrie enwerkgelegenheid te Bonaire en Curacao.

De Plv. Direkteur

I CURASAO C^^^^t/| BANKERS' jlffis|\| ASSOCIATION
g maakt bekend dat,;" '„'"Jj. verband met de ko- ry7j%
ft mende feestdagen, ft

de banken op Cura- %
„Ü gao op 5

f 24 DECEMBER ||' alléén |
$" GEOPEND ZULLEN ZIJN $"
.0 in de morgenuren en 's middags „ft
| GESLOTEN ZULLEN ZIJN . |

f "31 DECEMBER f
ij zullen de banken de gehele dag voor het pu- ft
W bliek '?"| GESLOTEN ZIJN. |
I *,Ü ABN Bank ft
ft Banco di Caribe %
f Banco Industrial de Venezuela CA. 1
% Bank of Boston %
f Maduro & Curiël's Bank N.V. f
% Pierson, Heldring & Pierson (Cur.) N.V. $
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AN EXOTICTROPICAL EVENING Pmf% \
T F WITH TYPICAL LOCAL MUSIC, icgnfC W \fylf DANCE, CULTURE AND J_^_____W Mm4£ DELICACIES ! \1 f)

I A 18 DECEMBER

BLOEMPOT SHOPPING CENTER
LT) Rgdenstocl^PEßFALlT COLORMATIC 11

J' / W.<4T 7^^r\*&\ r W*4m ___f^i ►»
/ ï » ■ ’ __x^ : " »¥Eï&Sttm

DPTICA PUNDA «f^jf f UtMTV\
Breedestraat 40(P) ■y^D 1 ■~a V J
DPTICA I■ l W A ■ l/W f |

BREEDESTR. (D)
teif. 53946 Nu ontvangen:

623525 Waarop velen al lang hebben gewacht

Uw bril met geslepen PLASTIC "glazen"
die van kleur veranderen in/uit de zon.

Binnen 2 of 3 dagen gereed.
U weet toch dat wij iedereweek nieuwe monturen en zonnebrillen ontvangen naar de laatste
mode. Komt U maar vrijblijvendkijken.
OPTICAKYWI metaltijd het laatste en nieuwsteom U van dienst tezijn met gespecialiseerd
personeel.

I|F x \
sS7&<&■ 4*rtv <v*e \

-■"*'"V

ASTI SPUMANTE CHIANTICLASSICO ORVIETO CLASSICÓ

de Italiaanse demisec uf_l°rf wi Jn,die>af- Ide droge witte wijn voor
champagne, heerlijk bij ?" jk TiS9 CUVe»f' feestjes, happy hours
voorgerechten, ideaal n^|M£ bridge partijtKkfSS
meteen stuktaart, sto e aiseen weelderig vlees bezoeken nietteverae-
of romig dessert. rJoefkomen ten: vis9erechten! 9

De prijs? De prijs? De prijs?
Vanaf NA’.14.-/fles Vanaf NA/. 2.25/fles Vanaf NA/. 7.00/fles.

y*l Bovenstaande en andere wijnenverkrijgbaar bij GIFI of, jJf
indien gewenst, thuis bezorgd (overal op Curagao) JU?S§\\ na telefonische bestelling op nummer 611615 f&L),



In november

Deviezenreserve bij
BNA is toegenomen

WILLEMSTAD—De devie-
zen- reserve bij de Bank van
deNederlandse Antillen is in
demaand november met 13,1
miljoen gulden toegenomen
tot 337 miljoen gulden. De
maandelijkse overmaking
van geldennaar deIsla-raffi-
naderij door dePDVSA en de

ontvangst van 10miljoen gul-
den ontwikkelingshulp uit
Nederland, zijn de voor-
naamste verklaringen van de
stijging in deze maand. De to-
taledeviezen- reserves van de
Nederlandse Antillen
(centralebanken commercië-
lebanken) zijnmet9,4miljoen
gulden afgenomen tot een ni-
veau van 444,5 miljoen. Dit is
overeenkomstig de jaarlijkse
ontwikkeling.

De ontvangen ontwikke-
lingshulp, bestemd voor meerja-
renplan- projecten, is op debe-
treffende rekening bij de Bank
van de Nederlandse Antillen ge-
stort. Daarnaast zijn bedragen
naar het land en eilandgebied
Curasao overgemaakt (respec-
tievelijk 3,1 en 2,8 miljoen gul-
den) ombetalingenvoor lopende
ontwikkelings-projecten tekun-
nen verrichten. Per saldo is het
tegoed op de 'rekening meerja-
renplan- projecten' hierdoor met
4.1 miljoen gulden toegenomen.

Het tegoed van de
Landsontvanger is slechts met
0,5 miljoen afgenomen. Daar-
naast is wederom een beroep ge-
daan op de centrale bank voor
een tijdelijkkasvoorschot, om de
aflossing van schatkistpapier te
financieren. De schuld op deze
rekening steeg hierdoor met 1
miljoenguldentot 2,8 miljoen.

Het tegoed van de ei-
landsontvanger is gedurendeno-
vember vrij sterk gedaald, met
4,6 miljoen gulden tot 7,4 mil-
joen.De overboeking vangelden
naarrekeningen bij de commer-
ciëlebankenvoor hetverrichten
vanbetalingen in de maand de-
cember, is hiervoor de be-
langrijksteverklaring.

De tegoedenvan deoverigein-
gezetenen, opgenomen op dere-
kening 'deposito's overige inge-
zetenen' zijn gedurende deze
maand per saldo met 10,2 mil-
joen gulden afgenomen. Netto
betalingen die door deLandsra-
dio en een van de pensioen-
fondsen zijn verricht, zijn hier-
van de voornaamste oorzaak.

Totslotblijkt het saldovan het
crisisfonds weerietstezijngeste-
gen, namelijk met 0,5 miljoen
gulden. De ontvangst van
achterstallige crisisheffing-
opbrengsten by de landsontvan-
gerop St Maarten, heefthieraan
bijgedragen.

Meer informatie gevraagd
MAN en DP voorzichtig
over regeling hazardspelen

WILLEMSTAD— De coali-
tiepartij MAN ondersteunt in
principe het voorstel van de
oppositie- partij PNP om het
organiserenvanzogenaamde
hazardspelen, mogelijk te
maken. Daartoeheelt dePNP
een wetsontwerp ingediend.
De Democratische Partij
staat minder positief tegeno-
ver dit ideeen wU wetenof de
behoefte aan hetorganiseren
van deze spelen, terdege ge-
metenis.Als hetinderdaad zo
is datsociaal- culturele groe-
peringen hiervan gebruik
moetenmaken omfondsen te
creëren, wil de DP weten of
die organisaties in het verle-
den wel eens bij de eilandge-
bieden hebben aangeklopt
voor subsidie of een verzoek
indienden bij deLandsloterij
voor een uitkering van de
winst.

De PNP diende onlangs een
ontwerp landsverordening in,
volgenswelke hetmogelijk moet
wordenom hazardspelen teorga-
niseren. In het verleden werden
er regelmatig bingo- middagen
georganiseerdofhetspel 'bonkvne maar die werden stopgezet
doordegezaghebber omdat ditil-
legaal was.

Volgens de PNP bestaat er
evenwel een grote behoefte aan
dit soort spelen. Niet alleen om-
dat dit voor velen (vooral oude-
renen vooral vrouwen)altijdeen
'gezelliguitje' was, maarook om-
dat de spelen vaak georgani-
seerdwerden door sociaal-cultu-
rele groeperingen die fondsen
nodighebben.

De MAN-fractievan de Staten
bracht bij de behandeling van
hetontwerp naarvoren datzij in
het algemeen geen voorstander
is van het bevorderen van ha-
zardspelen. Omdatdeze landsve-
rordeningeengoed doelzou kun-
nen dienen, kan de MAN zich
hiermeeverenigen. Dat het ont-
werp bovendien beoogt dat de
verantwoordelijkheid voor het
afgevenvan vergunningen, naar
de verschillende eilandsgebie-
dengaat, wordtookdoor deMAN
ondersteund. De regeling moet
dan wel juister en exacter pre-
ciseren wat zij beoogt te regelen.
Zowil deMAN wetenwelke klei-
ne kansspelen dePNP exact be-
doelt. Er worden er slechts twee
bij naam genoemd, maar er be-
staan ook nog andere kleine
kansspelen zoals de kermisspe-
len, rad van avontuur, hanenge-
vechten en crab-races.

Ook wil deMAN weten hoe de
term sociaal- cultureel geïn-
terpreteerd moet worden. Dat
moet duidelijker omschreven
worden, zo denkt de MAN-
fractie. Zeker omdat de MAN
denkt dat er ook voor organisa-
ties die geenrechtspersoonlijk-
heid bezitten (zoals folkloris-
tische dansgroepen, domino-
clubs, carnavals- en jeugd- groe-
pen) een voorziening moet wor-
den getroffen. Anders zal de
landsverordeninghaar doel niet
ten vollebereiken.

De DP isminderpositief: die is
inprincipe tegen het uitbreiden
van de mogelijkheden van ha-
zardspelenen wil dan ook zeker-
heid dat de groepen waarop ge-
doeld wordt, geen andere moge-
lijkheid hebben om aan fondsen
tekomen. Zo vraagt de DP hoe-
veel vergunningen voor ha-
zardspelen in het verleden zijn
aangevraagd en wat ditvoor de
landskas opleverde. Tevens wil
deDPeenargumentering hoe de
PNP debehoefte gemeten heeft.

De DP bracbt naar voren dat
sociaal- culturele groeperingen
ook bij deeilandgebieden kun-
nen aankloppenvoor subsidie en
tevens de mogelijkheid bestaat
om een deel van dewinst van de
Landsloterij te krijgen. De DP
wil dan ook weten hoeveel ver-

zoeken daartoezijn ingediend.
Tot slotvraagt deDP ofercon-

tact geweest is met de eilandge-
bieden, hoe die tegenover het
idee staanenof diedemeningde-
len dater eenbehoefte bestaat de
mogelijkheden voor hazardspe-
len uit te breiden.

Consumenten-vereniging is tevreden
Zakenlieden starten met plaatsen
uiterste verkoopdatum op goederen
WILLEMSTAD — Na vijf

jaarlang vechten voor het
plaatsen van een uiterste ver-
koopdatum op de goederen
die in de supermarkten wor-
den verkocht, kan de consu-
menten- vereniging zich nu
eindelijk gelukkig prijzen
metpositieve reacties van de
zakenlieden. Verschillende
zakenlieden hebben onlangs
toegezegd een uiterste ver-
koopdatum op de produkten
te plaatsen zodat de consu-
mentkan zien of dekwaliteit
van hetgeen hij koopt nog
goed is.

Vorige maand heeft deconsu-
menten- vereniging bezoek ge-
had van collega'suitNederland,
die deelnamen aan het kwali-
teits-onderzoek datdoor devere-
niging was gestart. Tijdens het
bezoek van deNederlandse colle-
ga's is een werkbezoek gebracht
aan de worst- fabriek Compack.
Deze fabriek zorgt voor de leve-
ring van verschillende soorten
brood- beleg.

De consumenten- vereniging
hadtoenhaar ongenoegenuitge-
sproken over hetfeit dat decon-
sument geen enkele garantie
heeft dat hetgeen hij heeft ge-
kocht nog goedis.

De worst- fabrikant had toen
toegezegd deprodukten van een
datum te voorzien en onlangs

mocht de vereniging een briej
van Consales ontvangen met
daarin de mededeling, dat met
ingang van 12 december alle
voorverpakte vleeswaren be-
stemd voor Toko Zuikertuintje
van een uiterste verkoopdatum
zijnvoorzien.

Compack heeft tevens toege-
zegd deel tenemen aan eenkwa-
liteits- onderzoeken in de nabije
toekomst wordt er een aanvang
gemaakt met een bacteriolo-
gisch onderzoek.

Inmiddels zijn ook derijst- im-
porteurs en Ritz begonnen met
het plaatsen van de uiterstever-
koopdatum op hun produkteti.
De consumenten- vereniging
juichtdeze ontwikkelingen toe
en hoopt dat meerdere zakenlie-
den ditvoorbeeld zullen volgen-

WILLEMSTAD — Een 20-
-jarige Colombiaanse vrouw die
op Hato aankwam voor vakan-
tie, ismet heteerste vliegtuig te.
rug gestuurd naarhaarland. Btf
onderzoek door de immigratie-
beambte bleek dat de vrouw
staat ingeschreven in het regiS
tervan deKinder- en ZedenPo*^tie enzodoende kon zij niet wor-
den toegelaten. De vrouw heel»
slechtsvan eenzeerkorte vakan-
tiekunnen genieten.

i Jm__ffi)[Mi(jtm!\
"ttmLWkW'
j' ' /J/ "KURASON DI NOS PAIS" j
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* ZATERDAG, 19 DECEMBER
10:00a.m. -12:30 p.m.
Plaza JojoCorea
VINCENTTUS HARMONIE

i 4:00 p.m. - 7:00 p.m.
AGUINALDOSINPUNDA

8:00 p.m. -11:00 p.m.
MUZIEK INHET
WILHELMINAPARK

J * ZONDAG, 20 DECEMBER

8:00 p.m. -11:00 p.m.
Wilhelminapark —GRUPO MAIS ________
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NIEUWSTE MODELLEN
EN KLEUREN

DANIELI OVERHEMDEN

SLECHTS I J__9.oo

CffidD
I Breedestraat 37 (Punda) Tel 611413-611768

Sul mM -A __J I
___N_JU Hl_i wB Dit is nu de periode van het

__\\ in Bp.\\lS Jaar> waarin wij onze dank
3a\ uVB Stdrttlß willen tonen door te ge-
____?!\\«_! ____ft «(Sr ven"IhaH KlKvi lemand die je graag mag,
BaVE |\|H een zaken relatie of aan je

Httltn -Hh Hm '-" a's net °P geven aan-
W_\ \y_\ f_\__\ komt, dan is er geen ge-

SAaV MmV schenk dat zo gewaardeerd

BBIV Llll wordt als een PARKER.
BR. «vl !_£______ en 'even'ang van schrijf-

Ë\\ _j 5 __ genoegens en goede in- H
BESbH B drukken.

CK/UUWA a«es onder.
$ÊÊ^ ppn Half!

r @&SSMkLÊÊÊL c?d i vjcuvi

lp meer dan 50 gulden bij
I l||piP# ons koop, een prijs winnen, nog

ü dezelfde dag! Prijzen zoals wasmachines,
mixers, gasfomuizen, ijskasten, video's, grills televisies
en nog veel meer. ledere dag trekken wij drie winnaars

waarvan de namen gepubliceerd worden in Ultimo Noticia.

DRIE WINNAARS
ELKE DAG!

WsUfmm§i§ Wmmtêm
V Zeelandia Tel.: 613333 )

_&__ie/Y Met defeestdagen naar een [ê W_^Ê_\fJOVL*II kouder Idimaat? iH^9IP"WJ. «__rtie Wi<hebben voor u een fijne, r____K__^__U_____kittêltiPl^m- exclusieve collectie I _H_E7W?C■ I* w jurken _m w_mswk
|g en sets van ti__»7_____h__________fe?Lrf..«__fn_-.l_ _A_L MA"'ANNEDAVID l| Wlitaouroitraat 13 V^__P>^fl__PV__P_r
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f^tëSji-» Prettige Kerstdagen i

i GelukkigNieuwjaar i
w de wns van j*

f LA GANGA f
w>r de gehele bevolking van Curacao %

8 Koopavond 18,22en 23 december j

jj bij La Ganga Salina met een enorme sortering w.0.: jij
* Kerst-kribben, compleet, in verschillende t

afmetingen en kwaliteit. J
* Kunstkerstbomen, groen en wit f* Kerstversierselen, alles tegen lage prijzen: kerstslingers, bin- *nen- enbuitenverlichting, kerstballen enfiguren inallerleikleu- m

ren, sterren met licht, glitters, kerstkransen, engelenhaar, £
sneeuw. »

* Kerstkaarten in verschillendetalen i U
* Kerstplaten en cassettes A j

£ * Prachtige porseleinen pronkstukken. £ *
Koop bij La Ganga en doemee met on- ]&____■
ze campagne waarbij U waardevolle Js__?___ %
prijzen kunt winnen. ïwV&foSL 8

ff 4- wQ

La Ganga Punda J^m^L I
Tel.: 612669 JftS 55% ff

La Ganga Salina «

/_^T_^^r^ SALINJA

!' Speciale aanbiedingen (tot eind van de maand)voor deko-
1, mende feestdagen
I> Het hele gezin kan zich naar de laatste mode kleden tegen; lage prijzen.;, Pantalons van ’. 129— 119,—en 99 —<[ nu voor ’.25,—
;' Jurken van ’.229 — 199,—en 149,—

nu voor ’.50,— en ’.30,—
! jlemdenen blouses ’.99,—, 89,— en 79 —; Kinderkleding vanaf ’.5,-. .' nü voor ’2O,-
I Elke dag wordtdevoorraad aangevuld.

SKY HIGH FASHION
MESKER-GEBOUW

11 Elke dag open vanaf 8.30 non stop tot 7 uur 's avonds



Lokale TESOL organisatie
inhet leven geroepen

IriJ^LEMSTAD — Eind vo-
|>|* maand heeft Instituto
J~pIA het inititatief geno-
jjomeen lokale TESOL or-;^Batie in het leven te roe-
L^ Het voorlopig bestuurgaande uit Edith St. Hill,
[y^Kie Elhage, John Bloem

Carlos Pieters
pfetaris) en Alfried Anice-iJPenningmeester) streeft
Ci- metnodes die de eigen
J^Ueit van de leerlingen
grijpen, in dit geval die
I? «etCaribisch gebied.Uit-

van dezerealiteit pleit

hetbestuurvoor de invoering

van het Amerikaans- Engels
op debasisscholen en binnen
het voortgezet onderwijs.

Vorigeweek heefthetbestuur
een informatieve vergadering
belegd met vertegenwoordigers
van de Engelse sectie van het
voortgezet onderwijs. Er waren
24 leerkrachten op de vergade-
ring aanwezig. Hetligt in debe-
doeling om zeer binnenkort ook
de leerkrachten Engels van de
basisscholen uit te nodigen.

Op devergadering werddena-
drukgelegdop devele voordelen
van affiliatie , hetzij via een
plaatselijke organisatie, hetzij
als individueel lid van TESOL-
international.

' Frequente, regionale en inter-
nationale conventies garande-
ren de uitwisseling van ideeën
doorpersoonlijkcontact. Ookpas
ontwikkeldmateriaal en "know-
how"gerichtophetaanlerenvan
Engels alsvreemde of alstweede
taal worden verspreid. Zomer-
cursussen en andere faciliteiten
voor het bijscholen van lokale
collega's komen binnenhet be-
reik van deorganisatie. Als TE-
SOL deproblemen die ervaren
worden bij het aanlerenvan En-
gels in de verschillende onder-
wijs- systemen in aanmerking
neemt,kunnen deervaringen en
"know-how" van TESOL inter-
national een oplossing bieden.

Het nieuwebestuurisvan me-
ning dat als er dicht bij huis zo-
veel mogelijkhedenbestaanvoor
het opleiden en bijscholen van
leerkrachten, het bijhouden van
de ontwikkelingen en het ver-
krijgen van goed materiaal te-
gen een voordelige prijs, dat de
organisatie dekomende genera-
tie tekort zou doen als hiervan
geen gebruik wordt gemaakt.

"Maarvoor dealgeheleuitvoe-
ring van deplannen moeten wij
kunnenrekenen op de daadwer-
kelijke medewerkingvan de be-
trokken instanties en collega's
uit het veld", aldus hetbestuur.

TIJDENS EEN geanimeerde
Wine en Cheese party in Maison
Ruth konden deklanten onder
hetgenotvan een wijntjede nieu-
we heren en dameskleding be-
wonderen. Nog voor dat deklan-
ten de winkelaan dedrMaalweg
binnenkwamen werd hun aan-
dachtalgetrokken door de nieu-
weetalage dieditjaaris ingericht
als landhuis. Ruth, eigenaresse
van dezaakvertelde datze op die
manier haarliefde voor deCura-
gaose cultuur wil tonen. Terwijl
deklanten depaskamers inenuit
liepenzorgde Ike Jesurunvoor de
muziek. Foto: Enkele aanwezi-
gen op de Wine en Cheese party
samen met de musicus en Ruth,
diezichopnieuw een wijntje laatinschenken.

Nieuw bestuur
KousaKomun

t, JïLLEMSTAD—Kousa Ko-
lt^ 1heeftonlangs eennieuwbe-
lli* gekozen.Zoals elk jaarge-
S h *8 ' rouieren e *e(*en

lieu in functie. Het
ia ")estuurvoor net komen-

«ljfn bestaat uitoscarCastillo
algresident; Minguel Pourier

°e~ President; PachecoRo-
t ê "secretaris; Elco Karel,
H-,6tie secretaris; George Cu-
'B.^Penningmeester; Rupert
Wf?e' tweede penningmees-

Cuales, commissa-■co3 Bernadette Halabi is ook

Dievegge
aangehouden
t„yLLEMSTAD_inCasaLe-
W^funda is gisteren een
tj win dekraag gevat toen zij

kledingstukken in
VatlBtopte" emanaÉ>er van
«nïï^kreegdevrouw inhetoog
Wi *? naar staande.De politie
jf.v reet ingeschakeld die de

öaar?n de vrouw onderzocht.
6H eln-zaten drie damesbroe-

ni8eblouses en eenplasticv 'jfö
een kinderkleding en

\£a?r kinderschoenen. De
Hta }8 aangehouden en over-ht naar de recherche.

Kerstconcertvan
Sta Rosa deLima

SiLEMSTAD — Maandag
het koor «Sta. Rosa

Nd in * n Jaarlijkseconcerta-
6{j^verband met hetkomen-
V j^feest.De traditie van dit
Sgerk mdc loop derjarenhoe
V£ftoe meerpubliek getrok-

zal ZOals devoorgaande ja-
\^ er een gevarieerdprog-
VefBch;ifyn met Kerstliedjes in
l* ,de telen onder ande-
W"e^la«ds, Papiamentu,
N 8 > Duits, Portugeesen En-

VJ? Bteeds de wens van het'Heel _*. ««st elk Jaar weer een;r»er\a fuwrepertoire te bren-
Nal ? ook ditJaarbiJna he"NtL,gelukt- Tevens zal eenyBtef een vandekoorleden*biWnger een liedten geho-

öeeJgen.
% v!.^Jes voor deze avond% en^Sbaar bij de koorle-
3eni, Jde Pastorie in dehiffi? Deopvoerin« be-
S. C0*" negen in dekerk te
"Vv ' lï?t koor staat ondervanPabloWalter.

Parijjs: minder
hulpvoor Haïti

ftId?rPeFransereB«--l *e»i « aanHaiti ver"mda* onlangs deHd,.VriJe verkiezingen>op^eerings- juntawer-L Bij geschort.> ClienlandBe zaken in Pa-Nat^ *endinsdagavondS « het besluit werd geno-X*"6 trngkeer uit Port au'Nt p eenbuitengewone af-Vp^ Werdechter niets ge-
f* ehkdf matevan deinkrim-
\ n.et tyd- stip waarop degel wordt doorgevoerd.

DUBAYY — Iraanse kanonneer-
botenhebbenvandaagin de Golfeen
2deaanvalgedaanopeenmetzwavel
geladen schipdatzij al in brandhad-
den geschoten.

Gratis show van drie uur

Manifestatie in
Bloempot-centrum

WILLEMSTAD — Na de
modeshow van verleden
weekvindtvrijdag een cultu-
reel/folkloristische manifes-
tatie plaats in het Bloempot
ShoppingCentre. Deze mani-
festatie draagtdenaam «This
is Curacao».

Op deze avondwordteen weer-
gave van culturele ex-
pressievormen in Curasao gege-
venin devormvan dans,muziek,
zang,waardoor vooral debuiten-
landse gasten een indruk kun-
nen krijgen van onze gewoontes
en tradities.

Omdeel tekunnen nemenaan
dezemanifestatiezalvervoer uit
alle hotels naar het winkel-
centrum geregeld worden.

Het programma luidt als

volgt: muzik dikah'i orgel, mu-
zik tipiko, muziekgroep Dushi
Körsou, poesiaritniikodoorGibi
Bacilio, showmaramentudilen-
su doorAnthony Cornet, showdi
moda dipapel door mevr. Beau-
mont, bezoek van Santa Claus,
muzik Tipiko di Trabou, show
kanta diVivienne Frans.

De show duurt van zeven tot
tien uur 's avonds op de bin-
nenplaats van het Bloempot
ShoppingCentre. Dekah'i orgel-
muziekbegint al omzes uur. Ook
zullen op deze avond typische
Curacaose lekkernijen verkocht
worden, zoals panseiku, letter,
tentalaria en zjozjoli.

De winkeliers van het Bloem-
pot ShoppingCentrebieden deze
manifestatie geheel gratisaan.

In afwachting bouw

St Maarten zoekt
nieuw politiebureau

WILLEMSTAD — Het bu-
reau Staf Hoofdcommissarisheeft de gezaghebbervan St
Maarten schriftelijk ge-
vraagd, nogmaals uit te kij-
ken naar een tijdelijk onder-
komen van het politie- bu-
reau. De huidige behuizing
laatveelte wensenover enhet
projectvoor debouw van een
nieuw politiebureau zal nog
zeker 1 a 2 jaar duren.

Dat verklaarde minister Don
Martina van Justitie vanmor-
gen in de Statenvergadering.
Hetproject voor een nieuw poli-
tiebureau is al geruime tijd in
voorbereiding maar er zijn wat
technische problemen die eerst
opgelost moeten worden. Bij het
komende bezoek van minister
Jan de Koning in januari vol-
gendjaarzalditonderwerpzeker
aan de ordekomen. Zoalsbekend
gaat het bureau met Neder-landse gelden gefinancierd
worden.

Omdat het echter toch zekerruim een jaargaat duren, voor-dateen nieuwebureau gebouwd
is, doet deregering er alles aanom een tijdelijk onderkomen te
zoeken. De gezaghebbervan StMaarten, is wederom hieroverbenaderd. Het is evenwel nietzo
gemakkelijk om een anderpand
te vinden, zo legde Martina uit.Het gebouw moet immers aan
een aantal eisen voldoen, zoals
goede bereikbaarheid, veilig-heidsaspecten en moet boven-dien over een aantal cellen be-schikken.

De behuizing op StMaarten is
overigens ook voor het politie-
personeel eenprobleem. Hetper-
soneels- bestand op de Boyen-
winden is nogaltijd veel te laag,
alhoewel er in de loop der jaren
meer agenten bijgekomen zijn.

aldus Martina.Terwijler in 1982
nog45agenten waren, zyn dater
momenteel54. Dat ditnogveel te
weinig is, erkende Martina. Om
eengezins-woning tehurenopSt
Maarten, moet vaak 500 tot 800
dollar per maand worden neer-
geteld.Dat is een te grotebelas-
tingvoor hetpolitiepersoneel. Er
wordt dan ook aan gewerkt om
een aantal woningen voor deze
ambtenaren tebouwen. Dankan
er ook weer meer politie- perso-
neel worden aangetrokken, al-
dusMartina diebeloofde dathet
probleem van eentekortaanper-
soneel volgend jaar tenminste
gedeeltelijk opgelostzal worden.

<M een pracht - kollektie|ss
S»^ UL______^, voor de komendeffl
W_%é____ \f_®m>7\ feestdagen Mg

Èg3____f!' <fIR 18 december Koop- m
$M /^og§s)J\ Zondag, 20 december, zijn wij
W ( s^T) ) 9eopendvan9totluur'smid-^

MÊ. _^VTVYfte\ m- Bloempot Shopping Jïï|
** Center, Tel.: 70514 gjjW
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ix. WkW NOlth Computers Sales & Consultants N.V.

x^ Are you looking for a
Multi-user Computer System?

X^ Why buyamainframe, minicomputer, PCwith L.A.N, when youcanchoose a NorttïStan Xv
NN Dimension 1200,300or 50, a Better solution, Bettervalue and a Better price. xv
x^ x^X; North Computer Sales and Consultants N.V. is the authorized distributor in the X;
x^ Netherlands Antilles, Aruba and Surnamfor the next features; NS1 J* INorthStar^ Dimension 50,300,1200.

Genicom dotmatrix and Laser printer i||> Enniak B.V. softwarefor IBM. system 34/36.
Consist Business Applications B.V. for IBM system 38.

|^ gk |
NN W-W Norttl Computers Sales & Consultants N.V. NN
X^ XnXs For further information Colon unit 130, telephone 623197 xs

SONY: ~]
SUPER QUALITY ! I
Black Trinitron, het verbeterde Trinitron systeem met het
zwarte beeldbuis, garandeert een kontrastrijker beeld;
'tzwart is zwarter en 'twit is witter!

'**"-* --._._; -^—J/Mll_\ ’ËÜ_^__!__________ / _\v

kv - 2074 r BLACK TRINITRON Ji ■i '" 20" Black Trinitron beeldbuis.

" afstandsbediening met 10 direkte toegangen.

" donkerBraziliaans houten kast.

SONY j. I

_K. IEWaI
Ê_T^_-fa___ï Ü -_fl a_T___Tfa_( -H

i_§___l__iSM_____LJi. _h___T4__p_é____

illli
"* *^_H&

______!

VanuitCuracao vliegt b.v. op 21 decembereen extraBoeing 747,
waarop nog 325 open plaatsen zijn. En ookop diverse andere
vluchten zijn nog stoelen beschikbaar.
Vanuit Amsterdam is ernogruim voldoendeplaats op b.v. 5,7,
8,11 en 12 januari.
Maak nu Uwreservering! Voor meer informatie kunt U zich
wenden tot Uwreisagent of deKLM. #^W#

TheReliable Airline KLM
Royal Dutch Airlines



MAANDAG TECHNISCH OVERLEG OVER STAAKT VUREN
Sandinisten leveren mankracht aan buitenlandse commissie

Managua kondigt Kerstbestand af
MANAGUA — President

DanielOrtegavanNicaragua
heeft voor 24 en 25december
een Kerst- bestand afgekon-
digd dat geldt voor alle ge-
vechtszones. Daarmee gaat
hij inopeen suggestie vanbe-
middelaar kardinaal Miguei
Obando y Bravo. Verdei

heeft Managua zijn mensen
aangewezen voor deelname
aan het technische bestand-
overleg binnenkort.

Tijdens 24 en 25 decemberzal
alleen teruggeslagen worden
wanneer de strijdkrachten of de
burger- bevolking worden aan-
gevallen, aldus de president.

Tegelijk met de aankondiging
van het Kerst- bestand maakte
de Sandinistische president ook
bekend datzijn landtoetreedttot
een commissie vanbuitenlandse
techniciom in directoverleg met
de tegenpartij afspraken te ma-
ken over een staak het vuren.
Ter zijner tijd zal Managua be-
kend maken wie men voor deze
commissie op het oog heeft.Panamá: algemeen pardon

PANAMASTAD — Presi-
dentEric ArturoDelvallevan
Panama heeft een "algemeen
pardon" afgekondigd.De me-
dia welke door een verschij-
nings-en uitzend-verbod wa-
ren getroffen kunnen hun
taak weernormaalvervullen.

De Panamesepresident zeidat
deze maatregelen van kracht
worden met ingang van 22 de-
cember. Het algemeen pardon
heeft betrekking op hen die in
Panama vastzitten of op de Pa-
namezen die naar het buiten-
land zijn gevlucht.

Het gaatom degenen die in de

voorbije maandan zijn opgepakt
tijdens protest- betogingen en
acties. De radio- stationsdie al
geruimetyd uit de lucht zijn ge-
haald en de kranten die niet
meer mochten verschijnen we-
genshunkritische houdingtege-
nover het bewind zullen weer
kunnen gaan uitzenden en mo-
gen weer uitkomen. De presi-
dentmaakte ditbekend bij gele-
genheid van de viering van de
Dagvan deTrouw,welke viering
indertijd werd ingesteld door ge-
neraal Omar Torrijos, devoor-
ganger van de huidige sterke
man generaal Manuel Antonio
Noriega.

MAANDAGBIJEEN
De Verenigde Statenzijn ook

bereidtechnici te leverenvoor de
ploeg die namens de contra's
meedoetaan hetoverlegover een
bestand. Ortega zeiniet teweten
wie datzullen zijnen van welke
nationaliteit zij zijn. Een en an-
der loopt via de bemiddelaar, de
aartsbisschop van Managua. De
eersteontmoetingvan deze twee
groepen is maandag in de hoofd-
stadvan deDominicaanse Repu-
bliek. Op deze directe ontmoe-
ting tussen beide partijen zal
men vooral gaan spreken over
hoe het staakt het vuren in el-
kaar moet zitten.

Volgens de Nicaraguaanse

president doen er zich aspecten
voor welkeviaakkoordentussen
regeringen moeten worden gere-
gelden zijn er politieke aspecten
welke uit het Verdrag van Es-
quipulas IIvoortvloeien waarbij
de voorstellen van debeide par-
tyeninelkaar geschovenmoeten
worden. Hij maakte wel duide-
lijk dathet hiernietgaat om een
directe dialoogjiiet dej.qntra's.

Via technici en adviseurs wor-
den de technische aspecten van
dezaak bekeken.

VOORWAARDEN
De president maakte een en

anderbekend opdepatio van de
aartsbisschoppelijke zetel nadat
hij dekardinaal van hetbesluit
van deregering op dehoogte had
gesteld. In verband met een
staakt het vuren is door beide
partijen alhet een en ander naar
voren gebracht. De contra'sstel-
len als voorwaarde voor deelna-
meaan een bestand datde nood-
toestand wordt ingetrokken en
dat er een decreet wordt uitge-,
vaardigd voor een algehele am-
nestie van politieke gevange-
nen. Ook eisen zij het eerbiedi-
gen van de volledige persvrij-
heid. De regering in Managua
stelt alsvoorwaarde voor eenbe-
standdatereenpunt wordtgezet
achter alle hulp- verlening aan
de contra's en ook dat de buur-
landen niet meer gebruikt mo-
gen worden voor aanslagen op
Nicaragua.

De bemiddelende kardinaal

verklaarde aan de pers dat ter-
wijl hij met depresident het on-
derhoud had devicaris genera*1
van zyn aartsbisdom mgrBos**1
Vivastelefonisch contactopnanj
met de contra's en wel in'
Arsstides Sanchez aan wie be
besluit van president Orteg
werd meegedeeld. Het voorste'
voor direct overleg tusse'
technische commissies was af-komstig van dekardinaal toe»
bleek dat het hele idee van cc*
Kerst- bestand en van een baS*
meien staakthetvuren zovast*
als eenmuur.

PARALLEL OVERLEG
De situatie blijft gespan»^

zo erkende depresident. Volf?^hem is het zo dat "men van."
kant vandeVS nieteenzelfde>*jj
zet vertoont in deze zaak als’»als Middenamerikaanse laß°*~
doen". De VSblijven fonds'Jgoedkeuren voor de huurling?
en men spreekt zelfs over u* j
breiding daarvan. Inditverba"
wees hy op de levering van n>
dernegevechts-vliegtuigen do*
Washington aan Honduras j*1
wijl deVSproberen teverbied'
aan Managua onderscheping?
vliegtuigen aan te schaffen. "
dus president Ortega. De le' ,
ring van devliegtuigen aan &,
buurland noemde hij een bed#
gingvoor de stabiliteit. De Sa*
dinistische president blijft v*:
meningdater omaldezereden'
parallel overleg geboden is
sen de regeringen van de VS **Nicaragua.

Leger staatpal vóór democratieHaïti

Namphy: kiesraad, kerk,
politici ongedierte

PORT AUPRINCE—De
kiesraad, de politieke lei-
ders, dekerk, devigilanten
hebben allemaal bijgedra-
gen aan hetbloedbad opde
verkiezings- dag onlangs
in Haiti.Genoemde instan-
ties zijn "allemaal onge-
dierte". Aan het woord is
luitenant generaal Henry
Namphy,voorzittervan de
regerings-junta van Haiti.
Hij is ook van mening dat
hetlegerongeveer deenige
instantie isdiededemocra-
ticeen goed hart toedraagt
in Haiti.

De sterke man van Haiti
deed deze opmerkelijke uit-
spraken tegenover de Franse
krant Liberation. Volgens
Namphy zijn het deop macht
beluste politici en dekerk —leesRooms katholieke kerk— die de schuld dragen voor
het geweld dat Haiti onder-
mijnt. "Het leger deed zijn
plicht, het is hetenige dat, sa-
menmet hetHaitiaansevolk,
democratie wil". Over de on-
afhankelijke kiesraad welke
hij aleerder in het jaarop een
zijspoor wilde zetten ver-
klaart generaal Namphy nog
dat de leden ervan hun tijd
hebben doorgebracht met het
bestrijden van zijnregerings-
raad, terwijl zij zich moesten
bezig houden met de organi-
satievan deverkiezingen. De
leden vandeKiesraad zijnhet

geweest dieervoor hebbenge-
zorgd dat er politieke fraude
zou worden gepleegden datde
stembussen met valse steno'
biljetten zouden zijn gevuld-
Zegt Namphy: "Ik heb gee»
respect voor hen".

Haitikan echtergerustzij»
en de hele wereld ook: het
Haitiaanse leger blijft "wer-
ken aan deovergangtot dede;
mocratie". Over zichzelf zel
Namphy nog dat hij er zeke*
van is "de steun tehebben va»
het Haitiaanse volk".

VS:BEWIJZEN
De uitspraken va»

Namphyverschenen een dafj
nadat Washington bekei»<»
maakte over bewijzen te be*
schikken dat de gewelddap1'

ge actiestijdens deverkiezin'
gen op touw zijn gezet dooj
een hoge Haitiaanse leger-oj'
ficier, diebanden onderhoud
met deafgezette dictatorJe*0
Claude Duvalier. Bij het gf
weid opdeverkiezings- daglo
Haiti zijn zeker dertig dode0

gevallen. In deperiode wel*
aan de stembusdag voora»'
ging zijn er ook tientaHe°
mensen door het geweld oü.'
gekomen. Pas toen er van1**de burgerij een soort wac"
werd ingesteld, devigilante^
om het stembus- proces te of
schermen kwam het leger'
actie.Vóórdie tijdhielp het
Tonton Macoutes doorme
tussenbeiden tekomen.

Diningl
FffiP} KERSTMENU 1987 I
fcf^ 25 en 26 december
£f PfIT€D€FOI€'Urf.IDORF S
k\ RISD€V€fIU€NCfIOUT€,SaUC€P€RIGORD %

■^^ Kalfszwezerik in bladerdeeg *\!_\ COMSOMM€ LADY CURZON
\A Heldere schildpadsoep «
TSa met opgeklopte room %
j\j CHAMPAGN€ COCKTAIL

/pj RRBL€D€U€VR€fIIACR€M€ |
/[M Hazerug metroomsaus «

fa \ L€ SAUMONFRAIS d'6COSS€ lyl\ SOUS LA C€NDR€ i
ü *■■ Schotse zalm onder de as £
ÏSS rjsgfrl^ SURPB^€DUCH€F %
gJQhj|frJ CfIF€fIUXBONBONS |

__SJ?!^-* BL PRIJS NAF. 65,— volwassenen, JE&fl <£_% £ kinderen NAF. 50,— + 10% service ft

AMIGOE14

ammmwrn^ma—W—Mmmmm^af—w—m—mEmm—Mmmammmmmmmmm __W_W_t_W_WU ■

|f||g^ CHRISTMAS SPECIALS if I
I TCKC-AEEELING: tf^\ SIAGEEIJ-AEEELING: I

1 bl. "Crystal" chips (allerlei soorten).. soz ’. 1.75 \M>AVw%.
1 bl. "Pringles" Potatoechips 7oz ’. 2.30 ___JM M 1 Pk-"Whole Legs" s lbs ’. 5.23
1 pk. "Premium" Sodabeschuit 16oz ’. 2.61 MmM -W 1 Pk-Drumsticks slbs ’. 4.48
1 fl. "Tip Top" stroop 750 clt ’. 2.20 _^^_\_%ééW1 zk."Domino" suiker slbs ’. 1.98 /T __w__
1 zk. "Domino" poedersuiker 2 lbs ’. 1.66
1 zk. "Sun Flour" bakmeel 5 lbs ’. 2.71 m9__PmÊk I I ll^l_rH_r)Al^_KFT»
1 zk. "Sun Flour" bakmeel 10lbs ’. 5.31 ___W TWt LLriu l»^%i\i\l-I "]^"_obi^°°_"bak!neel 10lbs h 592 TV 100gr.Hamworst 1 XI -i A 0Ek;"P?m ,Hnc^meel ö £ °'69 100gr.Blokkaas J- f\ m 1.95Ifl. "Heinz" picalilly 9oz ’.2.55 lOOgr.Ham * ■****
1 fl. Azijn essence ’. 2.15 « * '4fl. "Kraft" Mayonnaise 200gr ’. 2.25 **iMiJ.1 bl. "Blue Bird" orange juice 460z ’. 2.17 "'«^*__i_^"Ifl. "Del Monte" pineapple juice 460z ’.2.42 *&%s__<* ____a ____■■ m/ _r> ▲ _i^__<'Ipk. "Diamond" aluminiumfoil 25ft ’. 1.11 *" «i "" I"A/HILT"__JAL/I\S
1 pk. "Napkins" metKerstdessins 50st ’.1.15 __.*?" _, _, -x1 rol "Holiday" towels ’. 2.20 ""A^f.» 1 kg. Karbonade |
Ifl."Disciclin"desinfectantallegeuren32oz ’. 2.45 K__XDtj£lm 1 kg.Soepvlees I fl OQ QC
1 pk."Ariel" zeeppoeder 760z ’.19.50 '&ïè*r%* 1 kg. Varkensvlees > J■■ *«iW
1 fl. "Alet" mineraal water 1.5 It ’. 1.99 ,*>3M!|»'** 1 k9- Spareribs

"*r^< 7^** 1 kg- Stoofvlees J

I II YMIS-1M lIIS< : ’"£"* I
"^B^ SAIAD-PACK:

1 fl. Ponche "Kuba" 750cl ’. 7.67 '■^_y#M:' "V1 fl. "Beefeater" Gin 750cl ’.18.15 ?m_% 1 fl. "Mayonnaise" 200 gr.
1 fl. "Brissac" Brandy 750cl ’.11.15 £_Z 3 bl. "Tunafish" 6 oz. ■ __
1fl."Osobianco" Vodka 750cl ’.11.77 :■s_%_ 1 bl. "Diced beets" 16oz. > fl R.95' «E». 1 bl. "Peas & Carrots" 16oz. f i " **-_w-»#
Cl-._F_n_r.m/_. '#?§■ 1 bl. "Whole kernel corn" 16oz. JMICI-*.?» .M^, 1 bl. "Heinz Veg. Salad" 7 oz. ■*
Ifl. "Gil Galan"(golden of silver) 750cl ’. 7.15 ,
1 fl. "Palomino" Sherry ",Vs^Kf
(creme/medium/fine) 750cl ’. 6.12 "'iijf* f]A%_-\ __ GA_P_Py*
BUMS ""^/rfexT 4 bl. "Alaska"voile melk 1 1tr ’. 4.80* "»^si^?# 4bl."Frica"juice 1 1tr ’.3.95
111."Boca Chica" Rum '/2gall ’.24.75 K*9%S_*sS>* 24 bl. "Blue Bird" orange juice 6oz ’.11.27
1 fl. "Boca Chica" Rum 750 clt ’. 8.99 o*'rw?W 24 bl- "Blue Bird" pineapple juice 6oz ’.11.27ê*V; '"" 4fl. "Tender" afwasmiddel 320z ’.10.30
WlltlF* * % 1 pk."Napkins" 1000st ’. 4.60▼▼■r^l-» 24rollen "Holiday" Toiletpapier ’.13.75
1 fl "Vice ßei" Wiin /drTT7<__\ 24rollen "Softex" Toiletpapier ’.13.75
(rosé wit rood) 750 d f 4as ÖskTOpU " 1 zakrijst voor Honden 50lbs ’.15.00
i fl "bao" wnn f' (®s2§ö 1 -*"Trail Blazer" dogfood 20 lbs ’. 9.95(roséw^rSlS) 750cl ’.5.50 1 krt. "Perky" dogfood(12 bl.) 709gr ’.13.50

I WHiry: J_WS I
Ifl. "White Label" whisky y.gall ’.48.75 jH|^3JN| Bovendien nog een Super - Super Offerte

1 f!- ''HE ünrS- ÏÏSK vsnaii' {'l^Kui filiS"K 1> Bii aankopen in de Supermarkettot ’.250.-krijgt U een oven--1 fl. White Horse Whisky </_ gall ’.’.47.60 .■^^^^■l ham en 1 fles wijn "Thunderbird"
- - - _ WwwWwmWtjo 2) Bij aankopen in de Supermarket van ’.500.- of meer krijgt U

Allesoorten drankentegen speciale prijzen. een ovenham, 1 fles Thunderbirdwijn, 1 fles champagne"Bal-

JgÉ^MMM^MMM^^^M^ca^^^ca^^^^^^^^,,! 3) Bjj aankopen jn de Cash & Carry van f 250 .of meer 1
% kerstboom voor slechts’.20.- (U kunt zelf uitkiezen) ■§££ggL. Wij hebben een grote sortering: varkensoren, pekelé, makreel, lo- «4) Bij jedereaank jn de supermarket of Cash & Carry hebtUkaleenAiMnkMnwalm,^ | V kans om mee te doen aa"nze campagne trekking op 6NI&HgX eend, konijn, etc. etc. tegen de beste prijzen! I januari1988 met devolgende prijzen:

fsï^rjpVv^-^Sft £ 1) 1 ijskast 15.5 cub. feet ("General Electric") frost free
/^l_^rf^^*WWWW!,*S*5,8,5,8,5,8,*,BIR***S,?,w 2J 1 kleuren Televisie 19 inch "Gold Star"

I &h ONZE OPENINGSTIJDEN VOOR DE VOLGENDE FEESTDAGEN: I; Maandag 21 december B.ÓO - 8.00 n.m. non stop «v
M_ Dinsdag 22 december8.00- 8.00 n.m. non stop Dinsdag 29 december8.00-8.00 n.m. non stop
Ja» Woensdag 23 december8.00- 9.30 n.m. non stop Woensdag 30 december 8.00 - 9.30 n.m. non stop

Jgs_a_ Donderdag 24 december 8.00- 5.00 n.m. non stop Donderdag 31 december 8.00 -4.00 n.m. non stop
Jfu£||k | Maandag 28 december 8.00- 6.30 n.m. non stop Zaterdag 2 januari1988 8.00 - 7.30 n.m. non stop

I Central Madeirense dankt hierbij al haar klanten voor de medewerking I
*» dit hele jaar, en wij wensen U allemaal eenjL^ GELUKKIGKERSTFEEST en een VOORSPOEDIG 1987

Auto huren in:
Nederland
Florida
Aruba
St. Maarten
Curacao

Alquilamos automóviles GM como oste Chevrolet Spectrum.

JUNational Car Rental. _^

europcarQ] \téA
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BONAIREAGENDA
ferm*BooorJ^DWEER-8222

van n-f ILL,eLa9°en:maandagt/m vrijdag
"iU7.00-i6.00 uur; zaterdag 08.00-12.00'bondaggesloten.

(j!^NBARE BIBLIOTHEEK
HaTü^stÜ denvoor hetpubliek)
Jjr'oag en donderdagvan 14.00-18.00
li/v?'nsda9 en vrijdag van 08.00-12.00/

uur; zaterdag van 10.00-12.00
y^juig-tgden voor lezers)

van 14.00-19.00 uur.

S?STSLUITING: maandagt/m vrijdag
„getekende stukken 15.45 uur; gewone16.30uur.
gviCECLUBS
BqJ!~IIS: donderdagavond 19.30uur - Hotel

E. Felipa, te1.:8546/8238.
Bw,» Table: elke tweede maandag -TerraCorra."""y:woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

08rïVURSKANTOOR EN BEVOLKING:
Pelyj 00/1400_1530 uur loketten geo-

hi^'EKBIBUOTHEEK: v°or bezichtiging\Z**n gelieve contactopte nemen met de""Hudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

JÜTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
EZ*"- opvrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-van 12.00-24.00uur.

da-EEKUUR (gezaghebber): elke donder-
stu_r.? n 09°0-11 00 uur op het Be-
£ '^Kantoor, Kralendijk; laatste donder-
"Woon de maandvan 1000O20°uur,e

"airea (tel" 8198>: verzameling Bo-
*ts_!rnse helpenen koraal; open vanKZ*9 t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
daot/^?en'nKBtÜden slachthuis maan-
16jonmw°ensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-°6_n ,u.ur en donderdag en vrijdag van"00-1100/1i.30-14.30uur.

S&.ENSTEN"aoèfer?arduskerk Kralendijk:
ii^ 'ïks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00
f.

Cs?otokerkAntri<*üu? )KS 19-30 uur; zondag 09.00en 18.00

d^?*c"kerkRincon:
ookzondag, 19.30uur.

doorgevenCaciJju3^; A- Won«- U*- Sin*< Kflya

Tijdelijke
pastoor voor
Rincón

KRALENDIJK — Na het
vertrek van pastoor Joachim
Vasquez van Rincon die we-
gens gezondheids-redenen is
teruggekeerd naar zijn ge-
boorteland Colombia, heeft
dezeparochie het zonder een
pastoor moeten stellen.

De lopende zaken werden wel
afgehandeld door debeide ande-
re pastoors, maar pastoor Vas-
quez is zelf nog pas kort belast
met degeestelijke leidingvan de
parochie van Kralendijk. Voor
dekomende periodevanveertien
dagenkan deparochie van Luis
Beltran over een inval- pastoor
beschikken. Het is de Poolse
priester pater Sintiago, die
echter na zijn korte verblijf te
Rincon weer zalvertrekkennaar
SantoDomingo. Deels omaldaar
zijn herderlijk werk te doen,
deelsomzijnstudietevervolgen.

Pater Sintiago die van Poolse
afkomst is, heeft al eerder op de
Antillen gewerkt, namelijk te
Steenrijk op Curacao en weet
zich derhalve wel verstaanbaar
te maken inPapiamentu.

KRALENDIJK-Defoto toont
de directeurvan deLandsloterij,
Betto Thomas, metdeoudste we-
derverkoopster van de loten, de
93-jarige krasse mevrouw Eme-
renciana. V.l.n.r.: de directeur
van deHMKHugo Gerharts, ge-
zaghebbermr George Soliana,
mevr. Balentien, Betto Thomas,
mevr. Ma JuEmerenciana en de
heerPrins van deraad van com-
missarissen.

Cogging bijbuste van Bolivar
fo^LENDIJK-Het Vene-
nd HSe.consulaat maakt be-bl°err, op 17 december een
W°rder. de gebracht zal
lr.de r %*n de Venezolaanse be-
Srt t món Bol^ar. Dit ge-
is7eVp-r Selegenheid van de
S var?lardaS van het overlij-
His« Bolfvar- De kransleg-_**n «e voet van de buste

n? Bolivar op dePlaza
Vnu livar- 's Morgens om

Thomas wijst op subsidie-mogelijkheden
Landsloterij viert zevende lustrum
KRALENDIJK — Afgelo-

pen maandag werd opBonai-
re het 35-jarig bestaan van de
Landsloterij gevierd. Direc-
teur Betto Thomas maakte
van de gelegenheid gebruik
om diverse organisaties en
stichtingen op de mogelijk-
heid te wijzen een subsidie
aan te vragen bij deLandslo-
terij.

De heer Thomas legde ookuit,
welkevoorwaarden daaraanwa-
ren verbonden. Vele vertegen-
woordigers van organisaties ga-
ven aan de uitnodiging van de
heer Thomas gehoor enwoonden
de lezing bij die in de middagu-
ren in dezaal van hetPasangra-
hanwerd georganiseerd.

In de avonduren vond er een
receptie plaats in Bonaire Be-
ach-hotel (BBH) waarvoor alle

lotenverkopers werden uitgeno-
digd. In een gezellige sfeer kon-
den de— meestal bejaarde — lo-
tenverkopers luisteren naar de
muzieken zang van Caicai Cici-
lia en aan hun drankje nippen.
Directeur Betto Thomas hield
een korte toespraak, waarin hij
wees op debelangrijkheid van de
lotenverkopers, die een integre-
rend deel uitmaaktenvan de lo-
terij.

Op Bonaire wordt deLandslo-
terij al vele jarenvertegenwoor-
digd door de Handelmij Kralen-
dijk en tijdens zijn toespraak
vroeg de heer Thomas dan ook
een minuut stilte te betrachten
ter herdenking van Lodewijk D.
Gerharts, de man met wie de
Landsloterij op Bonaire onver-
brekelijk was verbonden. Werk
dat inmiddels is overgenomen

door Hugo Gerharts. Behalve dewederverkopers waren er nog
enige andere genodigden op dereceptie onder wie gezaghebbermrGeorge Soliana en degedepu-
teerden JuanchoMeiaanen Car-moCecilia.

Verdrag vanRome geschonden tijdens voorarrest

Mr Bijkerk: hetze gevoerd
tegen voorzitter van AFBW

KRALENDIJK — Advo-
caat mr MichaelBijkerk was
ongekend fel in zijn verdedi-
gingvan vakbondsleider J.J.,
diedinsdagterecht stondwe-
gens zijn bijdrage aan de sa-
botage van hetWEB- bedrijf.
Hetgeen mrBijkerk naar vo-
ren bracht, was opmerkelijk,
maarrechtermrW.B. de Jong
vond datkennelijk nietterza-
ke doende en verzocht Bij-
kerk zich tot de verdediging
van zijn cliënt te bepalen ten
aanzien van de beschuldi-
ging. Toen mr Bijkerk te-
gehsparteide, dreigde
rechter mrDe Jongde advo-
caat het woord te ontnemen.

NadatmrBijkerk in een ellen-lang betoog had trachten uit teleggen, dat de wetgever bedoe-lingen heeft gehad om de artike-len 167a, bisen terenartikel368
van het Wetboek van Strafrechtuit te breiden met de woorden"elektrische werken", waardoorde sabotagedaad in een anderlichtkwam testaan, attendeerdemrBijkerk eveneens op dehetze
dieertegen J.isgevoerd.

Daarbij
noemde Bijkerk — zonder daarverder op in te gaan — denieuwsmedia. Ernstiger echterleken deopmerkingenvan dead-
vocaat over de behandeling diezijn cliënthad ondervonden. Ne-gendagenopgesloten ineenpoli-
tiecel zonder licht en voldoendeverfrissende lucht Een onmen-selijke behandeling, aldus mrBijkerk, en datterwijl J. nog in
voorarrest zit. Dit is volledig instrijd met artikel 3 van het Ver-drag van Rome, aldus de verde-diger.

Bovendien werd het de be-klaagde tijdens zijn detentiemoeilijk gemaakt om medischeverzorgingte verkrijgen, aange-
zien de huisarts Henk Welvaart
tevensrechter-commissaris is enderhalve een conflict d'interestvoorzag. J. werdnaar dearts vanhet hospitaal verwezen en vol-
gens advocaat Bijkerk duurde
het allemaal wel erg lang voorzijn cliënt een medische be-handeling kreeg. De vak-bondsleider die door mrBijkerk
en mrBraam Jrwerdverdedigd,
kon tijdens zijn detentie zeermoeilijk contactkrijgen met zijn
raadsleden. Zelfs pen en papier
werd J.in eerste instantie gewei-
gerd, aldus mrBiikerk.

MrBijkerk bleek ookfellekri-tiek tehebbenomdehandelwijze
van rechter- commissaris (RC)
Henk Welvaart. De verdediger
had voor zijn cliënt namelijk in
het algemeen belang een ver-
zoek tot invrijheid- stellinginge-
diend. DeRC had ditafgewezen,
aldus Bijkerk, zonder dat daar-
voor enigemotivatiewerd gege-
ven, ondankshetfeit datdever-
dediger daarop stond.

Deze kritiekop derechter ging
mr De Jongveel te ver. Hij ver-
zocht Bijkerk zich louter tot zijn
zaak te bepalen, aangezien de
verdediger nietkon verwachten
dat de rechter zijn collega
rechter tijdens dezezaak zoube-
oordelen. MrBijkerk echter liet
nietafen met aanzienlijkestem-
verheffing bleven rechter en ad-
vocaat bekvechten. Dit werdrechter mrW.B. de Jongkenne-
lijk wel wat te veel enhij voegde
deverdediger toe: „Als uzo door-
gaat, zal ik u het woord ont-
nemen."

Nadat derust was terugge-
keerd, leerde rechter De Jong
aan de onstuimige verdediger
dat dejuisteweg omeenrechter-lijke uitspraak te kritiseren viahet Hofwas. Indien ditechter op
korte termijn zou moeten ge-
schieden, aangezien deverdedi-
ger aanwijsbaarkon maken datzijn cliënt door derechter en jus-
titie benadeeld werd, dan hadmr
Bijkerk zich tot de officier vanJustitie kunnen richten. Zowelrechter mrW.B. de Jongalsoffi-ciervan JustitiemrB.F. van derKrabben lieten duidelijk blij-
ken, dat het optreden vanverde-
diger mr Michael Bijkerk niet
erg in de smaak viel.

Domusleden krijgen
bonus op inkopen

KRALENDIJK — De coöp-
eratieve vereniging Domus
Cobonezal, evenalselkjaarin
deze decembermaand, een
bonus geven op de verrichte
aankopen van de leden over
de termijn december 1986 tot
en met oktober 1987.Een be-
drag van ruim zeven en een
half duizend gulden aan de
232ledenzalwordenterugbe-
taald.

Uiteraard zullen de leden die
de meeste aankopen hebben ge-
daan uithet fonds (Fondo Paga
Vista - FPV) ook het meeste te-
rug ontvangen. Datgebeurt niet
in geld maar in de vorm van le-
vensmiddelen. De termijn werd
dit jaarop 31 oktober afgesloten
om voldoende tijd tehebben voor
elklidna tegaanhoeveel er in de
afgelopenperiode is aangekocht.
Uiteraard geldt het recht op de
FPV alleen voor die leden die
hun aankopen in de Domuswin-
kel hebben gedaan. Dat waren
dus 232 leden, dieeen totaal van
7677 gulden terug kunnen
beuren.

Inhet eerstebestaansjaarvan
Domuswerdaan deledeneenbe-
drag van ’6645,55 uitbetaald.
Het afgelopen jaarwerd een be-
dragvan’2206,74 aan 139leden

uitbetaald. In de jaren 1981 tot
en metoktobervan ditjaarheeft
Domus een totaal van
’16.529,30 uitgekeerd. Dat be-
wijstduidelijkhetbestaansrecht
van dezecoöperatie.

Hetligt in debedoelingdathet
aantal leden zal worden ver-
groot. Momenteel zijn er 232 le-
den, maar het afgelopen jaar
werd ermaar door 177in dewin-
kel gekocht. Behalve debetalin-
gen uit hetfonds zal er op 23 de-
cember ook een verloting zijn
van vijffruitmanden voor de le-
den, aldus een mededeling van
de leiding van de coöperatieve
verenigingDomus Cobone.

Meiaan (PDB)
vraagt naar
Papiamentu-

beleid van BC
KRALENDIJK — Gebruik

makendvanzijnrecht alspar-
lementariërheeft ex- gedepu-
teerdeErnesto Meiaanvan de
oppositie- partij PDB het BC
nadere inlichtingen ge-
vraagd over het verloop van
deinvoeringvan delandstaal
in het basis- onderwijs en de
opleiding die daar voor de
leerkrachten aan vooraf
dient te gaan.

Op 3 en 4 december werd een
workshop georganiseerd. Deze
workshop was al eerder georga-
niseerd door deKopebo (de com-
missie die belast was met de or-
ganisatie van de invoering van
Papiamentu). Deze workshop
werd door het huidige BC afge-
last, maar nuvia deafdeling On-
derwijs weer georganiseerd.
Ernesto Meiaan wil weten wie
verantwoordelijk is geweest
voor de organistie. Vooral omdat
Meiaan ook vraagt of het BC op
de hoogte is van het feit dat een
groot deel (namelijk 56
leerkrachten - red.) niet heeft
deel genomenaan de studiedag.

Is het nietzo, aldus de vragen-
lijst van Meiaan, dat gedepu-
teerde van Onderwijs, Carmo
Cecilia, op 1 december een ver-
zoek ontvingom deworkshop uit
te stellen en eerst de
leerkrachten te informeren over
het beleid van het BC. Dit ver-
zoek was ondertekend door 43
leerkrachten.

Volgens Meiaan is ditredelij-
ke verzoek nietgehonoreerd en
hij wenst derhalve te vernemen,
waaromditniet isgebeurd. Is het
eveneens juist, aldus Ernesto
Meiaan, dat beide inleiders van
deworkshop afkomstiguitCura-
cao van 30novembertoten met4
december op Bonaire waren en
daartevergeefs hebbengetracht
in contact tekomen met de gede-
puteerde van Onderwijs?

Voorts wil Meiaan weten, of
inderdaad de Onderwijs- gede-
puteerde besloot om op 3 decem-
berBonaire te verlaten. Meiaan
vraagt of dat wel een ver-
antwoorde zaak was, gezien de
belangen die er liggen bij de in-
voering van Papiamentu.
Tenslotte vraagt hetex-Kopebo-
lid welke stappen het BC tot nu
toe heeft genomen omverzekerd
te zijn datPapiamentu opBonai-
re op een georganiseerde manier
zal kunnen worden ingevoerd.

Bij verkeersovertreding

Illegale tegen lamp gelopen
PHILIPSBURG—In debuurt

vandeAirportwerd eenauto- be-
stuurder aangehouden die op
een gedeelte waar een-
richtingverkeer is voorgeschre-
ven, de verkeerde kant op reed.
Terwijl depolitie met de chauf-
feur sprak, begon deman plotse-
ling achteruit te rijden, en yer-

wonddedaarbij een van de agen-
ten. Debestuurder werdweertot
stoppen gemaanden bij navraag
naarzijnpapierenbleekdatG.C.
uit de Dominicaanse Republiek
illegaal op het eiland verblijft.
Hij werd overgedragen aan de
Vreemdelingen- dienstom naar
zijn land terug tekeren.
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KRALENDIJK-Desfeer was
"^to. Bn er Werd heel wat afëe-
lton, °Ver °kkomende loterijvan
U)0r >"ar^ waarde één miljoenzal
toegetrokken. Verschillende
?h 07>rders hadden directeur

aS-a^ toeSeroepen dat de
kn_ J)'ys °P Bonaire moestval-
"«èrJj. Thomas zegde toe zijn
fe/w. b*st te doen, hetgeen ui-
H.e nodige hilariteitver-

SERVISIODI INFÖRMASHON
DI GOBIERNU SENTRAL

den TAPRESENTA

R.V.D. TA INFORMAur,entrevista entre
Minister diFinansas

Sr. Lsslie Navarro
iSenorChaco Castro
diServisio di Informashon

rj di Gobièrno Sentraln e entrevistaaki lotoka diferente aspektokv tarelashoné kv

l b_?!JNTONAN Dl GOBIÈRNOEN GENERAL,1EN PARTIKULAR ASUNTONAN FINANSIERO
> I PRESUPUESTODl ANTIAS
D£nsmishon : TeleCuracao
0r : Awe,djawepsl7didesèmberl9B7: 21.00'or(nueb'ordianochi)
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AMSTERDAM TODAY DECEMBER 17,1987.

Aegon 57,80 KIM 29,10
ld 62,40 ____ 37#50Akzo 9140 Philips 7R RnCred.lj-^. 43,00 RcyalDutch at.xIfker 21,60 Ttelegraaf 199,00Glst.Broc. 24,40 Unilever 105,60Heineken 127,00 Index 210,80

NEW YORK STOCK ECCHANGE
Abbott Labs. 47 3/8 + 3/4 HM 119 + 3American Exp. 23 5/8 + 3/8 ITT 47 +1Apache 7 1/4 unch Johnson _J. 79 7/8 + 1 1/4Am.ltel.t Tel. 28 7/8 + 5/8 McKesson 26 3/4 - 1/4Amoco 65 7/8 + 2 5/8 Merck . 00. 160 1/2 + 2 1/4Anheuser B. 32 7/8 + 7/8 Minnesota Mng 64 3/8 + 1
Bectcn Dick. 49 3/4 + 3 Mdbü COrp. 37 7/8 + 1 1/8Camjfcell S. 35 unch Monsanto 79 3/8 + 3/4Chrysler 23 1/4 + 3/8 N_R Carp. 62 1/4 + 1
Citicorp 17 1/2 + 3/4 Itorf .South. 27 1/8 + 1 1/4OocaOola 40 - 1/2 PPG Indus. 35 3/8 + 1/8Diebold 37 1/4 + 1 Philips Ind. 15 1/4 + 1/2Digital t_j. 134 3/4 + 5 3/4 Placer DJ.. 15 1/4 +' 1/8Di^ont 82 5/8 - 3/4 Itorthrop Corp. 26 3/4 + 5/8East.Ködak 50 7/8 + 1 3/8 Pac.First Fin. 9 3/4 - 3/8Exxon 40 1/8 + 7/8 Pfizer 44 5/8 + 3Figgie 'A' 49 1/2 + 6 Phelps Dodge 45 1/4 - 1/8 'Firestone 30 1/8 + 3/4 Hiilip Morris 93 1/4 + 1 3/8Fluor 13 1/4 unch Quaker 42 5/8 - 1/2Genl.Electr. 46 5/B+l R3R Nabisco 49 7/8 + 1 1/8GenlJtotors 62 3/4 + 1 1/2 Sara Lee 36 1/4 + 1 1/2Gulf & West. 72 1/2 + 2 1/8 Shell Trp.Tr. 71 3/4 + 1
Hecla Mng. 13 3/4- 1/2 Southern u. 8 1/4 unch
Hiltcn 71 3/4 + 1 1/2 Unisys 33 3/4 + 1 5/8Hanestake Mng. 16 3/4 + 1/8 Unocal 26 1/8 + 1 1/4
DCW JCNES ISCAL STOCKS
Industrials 1.974,47 + 32,99
Transportation 764,71 * 33^1 AN_.BR_M_R_ HFL.7S-85.
REUTER.

CDOSING MARKET COMMENT DECEMBER 16, 1987.
The bulls hung tough today and rallied the Dow ahead for the
seventh session in eight attempts. Near the final bell, the
Dow was up approximately 32.33 points to 1973.81. Volixe was
moderate, with gainers holding a five to two edge over declines.
Secondary indices once again gained. Korea Fund, MacMillan,
Capital Cities/ABC, Goodyear Tire, and Digital Elquipment surged
forward today. lEM led the most active list today and also

■ climbed. Teledyne, Coca-Cola, Hitachi, and Horizon Bancorp were
lcwer today. Chase Manhattan was the lone issue on the ten most
active list that did not gain. Once again, the Dow is testing
the 1960-1980 region. The Utility index continues to lag behind
the other indices. The Transports gained sharply today.
E.F. HUTTON RESEARCH.

fff} MAIHJKO& qJUH.i:S BANK IVY.s~>-qn INVESTMENT DEPARTMENT
PTJ^JI For further information call<g=gj*___Jl Tel. 612511/612991/612294
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E Koersen Centrale Bank
_ NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN- 6
2 TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 17DECEMBER 1987 EN B
t TOT NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
B CAN DOLLAR 1.34 1.36 1.38 3
| PNDST€RUNG 3.205 3.26 3.32g NÉDGLD 96.77 97.49 98.29 ffi BOUVRfI _____
| ZLU FRANCS 134.46 135.18 135.98P FR FRANCS 31.10 32.21 32.91E DUITS€MARK 109.07 109.79 110.59I SURGLD — 100.07 102.59
I rruße 1.17 1.47 1.53
'5 ARaORIN 98.00 100.00 100.20!ï KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-

': i ) LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- £
3 MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANATHEDENI7DECEM- _

i i , 8ER1987 EN TOT NADERORDER.

i! 9.75% OBUGATI€L€NING€N P€R 85/89 98.08
tl 13 % OBUGATI€L€NING€N P6R 86/90 103.51
I 12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 102.50 E
8 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.19 S
E 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 97.79
| HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- !
E GEN BEDRAAGT 11.07%.
| DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN ■
fl BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
Vimpnmmmm-m-i-iH-iiinilllWlll-imii-nl

/^SS^niuo inOUSTRIHI de uehezuelr
ï- maakt de wisselkoers bekend

van de BOLIVAR, geldig tot
VRIJDAG 10.30 uur

cash Mm^ue VERKOOP
J.S.ÖS ’5.25 ’.6.25

Op 11 december 1987 overleed te Caracas, Vene-
zuela

Mevr. Anna Catharina van Meeteren-Winkel
Pijpers van Meeteren
Fam. LilianPizziolo-Winkel
Fam. Booky Winkel-Statius Muller
Overige familieleden

De begrafenis vindt plaats op zaterdagmiddag, 19
december 1987om 4uur, vanuitEl TributoParera,
naar de Protestantse Begraafplaats aan de Oranje:
straat.

I Gelegenheid tot condoleren vanaf 1 uur 's mid-
dags.
Gelieve geenrquwbezoek.

AMIGOE
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M üxora
ÏSk Arex Shopping Center
{%. ingangPet care ofI GÏadiolenweg 1A

k Pas ontvangen
vanuit Amerika

S
mooieKerstrozen
en speciaal voor Kerst
geven wij

10%korting
op alonze planten en ar-
tikelen voor Uw plan-
tenverzorging. /

f GEVRAAGD „^1NEDERLANDER
of

ECHTPAAR
om samen zaken te doen I
op Curacao.
Regeling via notaris.
Brieven onder letter T.B. I
aan het bureau van ditblad, I
Curasao. J

VERKOOPVANWARENHUISPRODUKTEN
Vier de feestdagen met artikelen uit Duitsland van

" MIGUEL & BROTHERS "
0.a.: Kerststollen met de smaak van Marsepein, Rum,
Hazelnoot, Appelmoes van zoete appels, Makronen
van Marsepein, Servische soep. Allerlei soorten koek-
jesen nogveel meer.

Naast Wondersteam Salina

CURfICfIO/CflßlßfóflNhqtclJ^crsino
MANAGEMENT N.V.

has vacancy in the Accounting Department for a
SECRETARY/TRANSLATOR

Requirements:— M.A.O. - V. W.O.— Minimal 5 years experience— Goodreferences— Good knowledge of English, Spanish and
Dutch verbally and in writing.

For application, please call the Personnel De-
partment for an appointment.

Telephone 625000
during office hours. S^

"_t~ I
HKj De gelukkigewin- W_¥V^[ naar van de waar-

debonvan ’. 100.-van^*^"l
S. DE HAAK

Sta Rosaweg 95

S___*l Caracasbaalweg (__Cf

7^^^Adres: Valkenweg 18 Julianadorp
De aparte kledingzaak voor demo- /Y/llV^ Js§£
dernevrouw. yV__\
Kom kijken naarde KLEDING
voor de feestdagen. ïSSKOok sportief. /wS
Vanaf dinsdag 9.30 geopend tot 12.30 >5

14.30 geopend tot 18.30 XZaterdag non stop open tot 18.30. _~ EKom gauw langs. Jjl

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curagao
roept sollicitanten op voor de betrekking van

LERAAR HANDELSKENNIS
aan de Openbare school voor E.T.A.0., W. Hoyer
ETAO, voor het schooljaar 1988/1989.
Gegadigden dienenin het bezit te zijn van de akte Vol-
ledig Bevoegd Onderwijzer + L.O. Handelskennis of
Lerarenopleiding Economie.

Sollicitaties dienen binnen twee weken na verschij-
ning van deze advertentie gericht te worden aan het
Bestuurscollege van het Eilandgebied Curagao door
tussenkomstvan het Hoofd van de Dienst Onderwijs,
Schouwburgweg z/n.

Het Hoofd van de
Dienst Onderwijs,
H.A. Jourdain.

voiop l ©. jB&'
Kerstartikelen 30r\^^rt^^

\
~,,,,, tchldur

Per 1 januari 1988op St. Maarten
BOVENVERDIEPING

: geschikt voor kantoor gelegen in de stad met
: prachtig uitzicht van 120 nr en 90 m 2.E Ook 1 APPARTEMENT.
: Te bevragen: Curacao, tel.: 611241 en 615896.

ONDERHANDSE VERKOOP
Het Departement van Financiën biedt op vrijdag 18 december
1987een aantal

AFGESCHREVEN DIENSTVOERTUIGEN
te koop aan.
Plaats: terrein lands-Financiën te Pietermaai 4-4Ate Cu-

racao.
Vanaf 08.00 tot 10.00uurv.m. iser gelegenheid devoertuigen te
bezichtigen en Uw bod in gesloten couvert in een aldaar ge-plaatste geslotenbus te deponeren.
10.00 uur zal de bus worden geopend.
Toewijzingen verkoopzalgeschiedenaan de meestbiedende en
tegen geredebetaling, "as is where is".

DeDirekteur.

( PHILIPS N

ANTILLANA N.V.
heeft vacature voor een

TECHNICUS
Opleiding : HTS - Electrotechniek

of : MTS-Electrotechniek met mini-
maal 3 jaarervaring.

Sollicitatie te richten aan:
PHILIPS ANTILLANA N.V.
t.a.v. de Directie
Schottegatweg Oost 146
ALHIER.

Ë3 PHILIPS

MEDEDELING
Hierbij berichten wij aan alle studenten,
docenten en het publiek in het algemeen
dat de

ADMINISTRATIE
van de UNA

GESLOTEN
zal zijnvan 21 december 1987tot 4 januari
1988

en onze
BIBLIOTHEEK

op 24 25,26,27,31 december 1987 en 1, I2, en 3 januari 1988.

R.R. Ravenstein
Administrateur. lil /jSh/^h

UntKwildal Naihonat dl Anlta |

Unwsrtat van de NeduiiHinheArnfuii
Uivonity ol II»Nclhottnd.AiiMes, UKur9dtiddoln_Ai4i>.i9N__it-i»-_» I

nmrriA 19 1 i > ’ AW Am K____2_!99p^_u! _________ kl_>i_t>_L__//i /^K PB* / V^| _BlwG__7?!f»______^!Wi
k >__^_f_J

Shampana "Andre White 75 cl. 7,80 'B§f!iil|^Bïfe- I H iS WPonche Krema "Caribe" 75 cl. 7.90 \ MWÊ 2_fcSiS_swß m 1Ponche Krema "Kuba" 75 cl. 8.29 \ iLWWmm I li'Shèri'Misa Pale óf Golden'7s cl. 7.39 \^ t_Wm Pi V Rp
Wiski "White Horse" 75 cl. 19.89 _/^>l-JÜTQnpA/f AfS^ sPlE_fifW_E W mÈPiha Coconeta 75 cl. 7.96 f HKIfcÜL JW\W^l|g ffiMffifö W JR
Night Train Express 75 cl. 3.70 Ss>^^w\ _Wk JrZ

Rom Boca Chica 75 cl. 9.95 \~" 7^C% J - A
Matheus Rose 75 cl. 5.78 / *^Lfr!s»cHBranhdèyri7?cr Ó''G°'den'75C'" ,2..1 E PAKETE DIPUEBLo'pA PUEBLO }L -W_i
Concord Grape Wine 75c1. 6.85 1 Kilo di Bistek óf Swissteak r^ J
Concord Cherry Wine 75 cl. 6.85 1 Kilo di Kami Sópi óf Mondongo OPZ Qf\ w J
Bina Riunite 1.5 9.76 1 Kilo di Spèreps óf Pórchóp *-9%Jw%L7\J 'm
Bina Riunite 75 cl. 5.67 1 Kilo di karni Kabritu óf RepchiWowo
Ponche Colima 75 cl. 6.76 1 Kilo di karni stoba óf karni stoba mula f^_A
Dao Reserva Wine 75 cl. 7.89 1 Paki di pia di Galina 51 Lbs. J
Tambe nos tin for di Merka ...SALMOU, KORDA TAMBE RIBA NOS GALIRANAN HINTE, W^ 4«

PEKELE KONENCHI, PATU I POLECHI HINTE r*f J

MJUKREL ALA 'BEL'PIA CHIKI Dl KALAKUNA-

TOKO KARNISERIA OWI
Crisco3Ubs 5 91 Lomitu (Ossehaas) pa Kilo 18.95
Suku Domino 51 Lbs. 199 Solomo (Dunnelende) pa Kilo 11.95 a^ _\\\ __r__É
Chees Balls Planters 5 oz. 2.39 Rösbif (Muchacho) pa Kilo 10.95 Utt 'S T_M
Chees Balls Planters 9.25 389 Rolade di karni Porko óf Baka pa Kilo 13.00 _M\iLj<
Chees Curls Planters 6.5 oz. 2.39 Kami Sópi (Soepvlees) pa Kilo 6.90 *^A 7t M
Prigtes Potato Chips 7.5 oz. 2.49 0 Kll°di wesu blanku PORNADA) JH_h__ï_l_^
Elmers Chee-Wees soz 216 Karni Mula d'baka <*und*r Gehakt) pa kiio 4.50
Munch King Chips Assoted 2.33 Bel di Ga'ina (Chicken Thighs) 51 Lbs. 4.99
Strop! Paradiso 75 cl. 179 Pia hinté di Galina 51 Lbs. 5.49 jr
Salada Heinz 210 grm. 1.98 Pia di Galina (Drumsticks) 51 Lbs. 4.59 f&*
Salada Heinz 4.40 grm. 3.19 H^S^SöMS o,Picallilli Heinz 280 grm. 2.69 MMPf NQ$ VN HAM PA fOffW, 'n

ÏT^%mn^ Z2o9tm- Hl HAM HERWE, QREA 9ALV t AYAKA. <^fWW^9A.n. Mie 500 grm. 1.69 s*_^é7H&7^
Honig Mie500 grm. 2.49 ORARIO SPESIAL %Mn!Tnn^mßlnnrfiAIC!;, lil DJabiernè 18 di des.koopavond te kv 9 p.m. mjg
ÏS^ÜSTÏÏi 6" \\l Djasabra 19di des.non-stop 8.30 -8 p.m. Wk
£ÏÏLS.!?_SmJ," i v-i o'SS Djaluna 21 di des. koopavond tekv 9 p.m. S^Bfes _*,"&l«Z~ZwVi"° ??o Damars 22 di des. non-stop 8.30 - 9 p.m. 4ÉÖ^kL_.
Sn SnHPnnPoh K ?i nL ïnl DJawePs 24 di des. non-stop 8.30 - 5 p.m. J&SkH^I&S?2 ? nf,iTSriSS? ftf ?'so Dïamars 29 dl des- topavond te kv 9 p.m. tóflKH SfiSfiËIr.V. d|usd! A^iina ] .12 g!a[aso£ 3°d|^" pB3O'9Dm"

Wf_l___f^nf^f_uff!^^ GERENSIAIPERSONAL DIRIO CANARIO SUPERMAJUZ&j[M
mMMMMvi'}r/Tffn|igi|ii|M tadeseapueblodikorsouunfeuspaskui^
■■■■■■■■■■■■■■■■i^Bi^M PROSPEROANA NOBO J
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