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NieuwsinVogelvlucht
.BLOEMENDAAL — Minister
*°<thals Altes van Justitie gaat er-
M uit dat Heijn nietmeer in leven
'■%blijkt uitdebrief diede minister
*aar de Tweede Kamer heeft ge-
""uUrd. Hij spreekt zijn medeleven
*jt metde familie en het Ahold con-
""n en prijst de politie-ambtenaren
? leden van het Openbaar Ministe-

-2* die bij het onderzoek betrokken
?"*" Vanmiddag is in Bloemendaal

gegeveninzakede
tttvoeringszaak. Enige onthullin-
°?ü: de groep daders van de ontvoe-
fjftg heeft een Nederlandse signa-
."ttr. Mogelijk heeft een van de da-
'ers een Indonesische achtergrond
* 's mogelijkiemandvan de2egene-
Wie die in Nederland is opgevoed.V^ien de werkwijze moet de groep
Ners uit niet meerdan5 personen
*staan, onder wie mogelijk een

P'ouw. De daders hebben criminele
precedenten, voornamelijk inbra-
ken diefstallen.
~* Nederlandse bevolking werd

*^agen gesteld over het filmrolletje
J|aarin het pinkdeel van Heijn zat.
v^t betrokken kokertje is op de Ne-
?.erlandse markt slechts bij enkele
.^tallen verkochten deproductieis
"51973 stilgelegd.
'r.e 2 opgestuurde cassettebandjes
'"lö in een kleine gemeubileerde

gemaakt, mogelijkeen cara-
an of camper, zo blijkt uit onder-

jj ?derlanders werden ook om in-
,'chtingen gevraagd over de par-
l**rplaats Mollebos waar de los-
jrdrijdernaarto6 gedirigeerdwerd.
J?der een steen lagen nadere aan-
l 'Wngenvoor deoverhandigingvan
[J 1losgeld.
j^'meenderdevan de 1.800tips die
Jdepolitie zijn binnengekomen is
j *°mstig van paragnosten en hei-
dienden. Ook deze tips hebben
jj,e?n licht geworpen op de ver-
rllJfPlaats van Heijn.
b
"et Ahold- concern heeft een belo-og van 1 miljoen gulden in het

gesteld voor diegenen
'e aanwijzingengevendieleidentot

he ontknoping van de ontvoering.
.el advertentievan deze inhoud. <*dt dinsdagin binnen- en buiten-gebladen geplaatst,
pontvoerders hebbenin2 van dein
dP i?' 13brievengewaarschuwd,dat
8f "chamelijke en geestelijke toe-
andvan hun slachtoffer niet best*as.
j e hoogte van de uiteindelijk afge-
'^kenlosprijs bedraagt8,4miljoen

k, (den in verschillende binnen- en
Cfenlandse valuta en 1236 (975)
fjaats diamanten ter waardevan

' min gulden. Dat laatste leverde
,*gens de onderhandelaarsproble-
emll °P- Een deelvan deze losprijs is
gemandigd.

it)!?'8°verPr°blemennavdebetaling
j diamanten 'straffen' de ontvoer-
-2jfs Heijn: hij mag niet meer lezen.
Jl bril wordt naar de familie ge-
«Urd.De ontvoerderswillenbij wij-

"N ook een tonmeerlosgeld.
ht> advertentiewaarinom een le-
stekenwordt gevraagdvan Heijn

e heette de zwarte kruier op St
% u^n^ arriveerteen bandjewaar-
Vq Heijn van 11 tot 19 telt. De ont-
ge rders voegen eraan toe dat de
(jp.^lijkeen medischetoestandvan
"be!? "niuPbehoevend is".
rje dertiendeen laatstebriefkomt 9
j^mber binnen. Daarna niets
v er. Defamilie steldeop 19 decem-
_ij een ultimatum.t^jplotte meldt depolitie nogeen 5--80 n*oe ongeidentificeerde per-
Sa^ die zich in dagen vooraf-
van H aan eontvoermgin debuurt
g6L de woning van Heijn hebben op-
geep n- Hun signalement werd
°Pd ln' Evenals van een joggerdie
pa

e dagvan de ontvoering het huis

*****
den "RIYAD —De Arabische lan-

-811 dePerzische Golfstaan on-
tie achterdeVN-resolu-
tieJer debeëindigingvan deoorlog
fahi anen Ira(J-Namens Saudia-(£'e > Kuwayt, Bahrayn, Qatar,
pri Tn en de VAE heeft de Saudische

sal gezegd dat gehoopt

*fan n P een waPen" embargo tegen
afr*f>l kanB da*zo'nembargowordt*4ft i ndigd lijkt groter nu de SU
aiet* laten doorschemeren zich er1tegen teverzetten.

*****op^ISTERDAM- De dollarheeft
diet.e wissel- markten een nieuw
Hou Punt bereikt-In Amsterdam
l>B(U?,de de munt een record vanWi ed- guWen tegen een slot-
te^ ynjdagvan 1,8320gulden.Ook
he* n '^Pi'nseyenmoest dedollar
125 0A

eggen: 123,55 yen tegen
*«yen afgelopen vrijdag.

*****fer^V^ABAD -BÜ 3bomaansla-"
?akistaansehoofdstadlsla-

"Qenf z^n zaterdag verscheidene
"^n gewond geraakt.

GEDEPORTEERD
Aangenomen wordt dat som-

mige verdachten worden gede-
porteerd. Over hetalgemeen de-
porteert Israël veroordeelde Pa-
lestijnen naar Jordanië. Maar
Amman heeft al gewaarschuwd
dat het nieuwe gedeporteerden
nietopneemt.

Volgens het leger zijn vorige
week op deJordaanoever 600en
in de Gazastrook 190Palestijnen
gearresteerd. In Palestijnse
kring werd echtergezegd dathet
aantal arrestanten op 1200 ligt.
De Palestijnen, diein leeftijdva-
riëren van 17 tot 30 jaar,worden
vastgehouden in gevangenissen
in Hebron en Nablus op de Jor-
daanoever en in Gaza- stad.

Door het uitgaansverbod dat
het Israëlische leger enkele da-
gengeledenafkondigde, is in het
vluchtelingen- kamp Jabalya in
deGazastrook een voedseltekort
ontstaan. Volgens een hulpver-
lener van de Verenigde Naties
hebben de bewoners van het
kamp geen brood meer en hou-
den de Israëliërs het uitdelen
van maaltijden tegen.

ONENIGHEID
Over derol van het leger in de

bezette gebieden is onenigheid
ontstaan tussen het Israëlische
kabinet en de stafchef, generaal
DanShomron. Hetkabinet ishet
erover eens dat het leger beter
moet zijn uitgerust om op tetre-
denbij deongeregeldhedeninbe-
zet gebied. Shomronvindt echter
dat soldaten moeten worden op-
geleid om oorlog te voeren, niet
om rellen te onderdrukken.
Shomronpleitvoor deoprichting
van een speciale eenheiddierel-
lenmet het juistematerieel aan-
pakt.

De Israëlische jers heeft ge-
schreven dat venfoedelijk min-
der Palestijnen zojuden zijn om-
gekomen als het l|ger over bete-
re middelenvoor <|>roer- bestrij-
dingzoubeschikken. Israëlischeveiligheidstroepel schotenbij de
recente golfvan onrustminstens
22 Palestijnen dood.

KEUZE PAUS
Het Vaticaan ontkende van-

daag dat de benoeming van de
54-jarige Palesti» Michel Sab-
bah totpatriarch van Jeruzalem
gezien moet worden als een keu-
ze van de paus in de huidige
confrontatie tussen Israël en de
Palestijnse bevolkingvan deGa-
zastrook en de westelijke Jor-
daanoever. Benoemingen zijn
veel langeronderweg, zo zei een
Vaticaanse prelaat, die onbe-
kend wenste teblijven.

Michel Sabbath werd in Naza-
reth geboren en was sinds vier
jaarpresident van dekatholieke
universiteit van Bethlehem. Hij
heeft in Parijs, Bayrut en de
Duitse Bondsrepubliek gestu-
deerd. Hij volgt de 77-jarige Ita-
liaanGiacomo GuiseppeBeltrit-
tiop.

TOELICHTING
Dat het Vatican nökheeft be-

seft datdeeerste benoemingvan
een Palestijn tot patriarch van
Jeruzalem hier en daar toe-
lichting behoeft blijkt uit deont-
vangst op het Vaticaan vandaag
van een diplomaat van de Israë-
lische ambassadein Italië.Israël
heeft geen ambassadeur bij het

Vaticaan omdat derk- kerk wei-
gert diplomatieke betrekkingen
met het Heilig Land aan te
knopen. —Het dioceesvan hetLatijnse
patriarchaatVan Jeruzalem om-
vat Israël, Jordanië en Cyprus.
In deze landen wonen drie mil-
joen joden, ruim drie miljoen
moslims en 200.000 christenen,
van wie 100.000 katholiek zijn.
Ongeveer 50.000 van deze ka-
tholieken behoren tot de Latijn-
serite.

”Misverstand rechtzetten ”

Rozendal wil relatie
met Suriname herstellen

WILLEMSTAD — Minister
Frank Rozendal zal deze
week nog contact opnemen
met zijn Surinaamse collega
om het misverstand dat eind
vorig jaarontstond, uitte pra-
ten. In Suriname denk men
namelijk dat de Antillen de
SLM een landings- verbod
heeft opgelegd en dat is vol-
gensRozendal niet waar. Als
dat misverstand is opgelost,
vermoedtRozendal datdeSu-

rinaamse regering actie zal
ondernemen om de
luchtvaart-verbindingen met
deAntillen te herstellen. Een
voorstel waarRozendal posi-
tief tegenover staat.

De vluchten van de ALM naar
Suriname werdeneindvorigjaar
stopgezet toen er financiële pro-
blemen rezen omdat de ALM
haar geld niet meer uit Surina-
me kon halen. De SLM zette de
vluchten in eerste instantie nog
voort, maar stopte na een teleg-
ram hierover van de Neder-
landse Antillen, ookmee.

De inhoudvan dat telegram is
verkeerd opgevat, meent Frank
Rozendal, minister van Verkeer
en Vervoer. In principe zijn de
Antillen bereid om de verbin-
ding te herstellen, zij het dat er
keiharde afspraken gemaakt
moetenworden over definancië-
lekant. Deze week nog hooptRo-
zendalcontact tehebbenmetzijn
Surinaamse regering, om het
een en anderuittepraten. Dat is
nuextrabelangrijk omdathijvia
officieuze kanalen heeft verno-
men dat Suriname zeer geinte-
resseerd is om de luchtverbin-
dingte herstellen.

In tegenstelling tot berichten
dat deAntilliaanse regering be-
reid zouzijnde eisvan een finan-
ciëleregeling voor deALM, te la-
ten vervallen, verklaarde Ro-
zendal met klem dat de ALM
geen risico's mag lopen. Hij ver-
wacht evenwel dat een regeling
mogelijk moet zijn. Overigens
heeft de ALM onlangs wel toes-
temming gekregen om een aan-
tal vrachtvluchten uit te voeren
naar Suriname. Ofvoor passa-
giers- vluchten ook incidenteel
toestemming verleend zal wor-
den, is evenwel de vraag.

Braziliëkrijgt
van banken
miljarden lening

BRASILIA — In totaal 114
banken gaan Brazilië in de
komende zes maanden drie
miljard dollar lenen. Met dit
geld moet Brasilia de rente
betalenwelke sedertfebruari
1987 niet meer werd betaald.
De Centrale bank van Brazi-
liëdoet ernog eens anderhalf
miljardbij voor dit doel.

Brazilië is in de Derde wereld
het land met de grootste buiten-
landse schuldenlast, namelijk
zon 116 miljard dollar.Daarvan
is menzeventig miljard aanban-
ken verschuldigd. ToenBrazilië
zijn rente- betalingen stopte
moestengrote banken meer geld
gaan reserveren met het oog op
de oninbaarheid van de schul-
den. Voor het Amerikaanse
bankwezen leidde dit tot de
slechtste kwartaal- resultaten
sindsde jarendertig.Braziliëwil
zijnschulden-probleem oplossen
buiten het Internationaal Mone-
tair Fonds (IMF) om, wat het
overlegniet vergemakkelijkt.

PAUS BENOEMT PALESTIJN IN JERUZALEM
Stafchefwil aparte brigade voorrelbestrijding
Advocaten: Israël mishandelt
gearresteerde Palestijnen
JERUZALEM — Advocaten van Palestijnen die tijdens de

recente golf van onrust in de bezette gebiedenwerden opge-
pakt, hebben zondaggezegd dathun cliëntenzijn mishandeld
in degevangenis en nietkunnenrekenen opeeneerlijkproces.
Volgensde Israëlische autoriteiten moeten ongeveer achthon-
derdPalestijnen diewerden opgepaktbijongeregeldhedenop
dewestelijkeJordaanoeverenindeGazastrook,voormilitaire
rechtbanken verschijnen. Depausheeftvoor deeerstemaal in
degeschiedenis een Palestijnse geestelijke benoemd totpatri-
archvan Jeruzalem voor degelovigen van deLatijnse rite.

Enkele advocaten van Pales-
tijnse arrestanten verklaarden
zondag op eenpersconferentie in
oost- Jeruzalem dathun cliënten
in de cel zijn mishandeld om be-
kentenissen af te dwingen.Men-
senrechten- activistFelicia Lan-
ger is bezig verklaringente ver-
zamelen van gevangenen die
zeggen te zijn geslagen. Sommi-
ge advocaten beklaagdenzich er
ook over datzij hun cliëntenniet
voldoende kunnen bezoeken.

Van militairezijde werden de-
ze beschuldigingenresoluut van
de hand gewezen. Militaire
functionarissen gaven wel toe
dat het legerprobeert deproces-
sen tegen dehonderden Palestij-
nen te versnellen. "De bedoeling
is volgens de wet te handelen,
maar wij maken de duur van de
processen zo kort mogelijk", al-
dus een zegsman die anoniem
wenste te blijven. "Als een ver-
dachteniet bekent moet het pro-
ces, datgewoonlijkverscheidene
weken duurt, enkele dagen du-
ren", zo werd gezegd.

VERWARRING
Het cellen- complex voldeed

aan alle eisenvan de brandwee-
rinspectie, zo werd zondag door
de brandweer en de politie nog
wel aangenomen. Het werd pas
in 1980gebouwd.

De gestorven brandweerlie-
den waren uitgerust met
perslucht- apparatuur, maar
zijnwaarschijnlijk dewegkwijt-
geraakt in het cellen- complex.
De brandweerlieden zijn ge-
traind om ook in verstikkende
rook -zoals in ditgeval- hun weg
terug tevindenvia hettellen van
op de heenweg gepasseerde deu-
ren. Maar reddings- werkzaam-
heden van andere brandweerlie-
den -waarbij deuren geopend
werden- heeft het tweetal
waarschijnlijk in de war ge-
bracht.

De arrestanten werden aleer-
der vermist, maar een red-
dingspoging, die vrij snel op
gang kwam, kon hen niet meer
redden.

De overige geredde arrestan-
ten zijn vrijgelaten om van de

schrik te bekomen. Een uit-
zondering vormen een van po-
gingtot doodslagverdachte man
en de 17-jarige dader.Metdege-
nen die wel zijn vrijgelaten zal
volgens de officier van Justitie
nogcontact worden opgenomen.

Een 39- jarige gedetineerde
heeft zondagavond in zijn cel in
de Van derHoeven- kliniek, een
instellingvoor TBR- gedetineer-
den, in Utrechtbrand gesticht.

Snel optreden van de
groepsleiders zorgde ervoor dat
de man op het nippertje uit zijn
brandende celgeredkon worden.
Over de motieven van de man is
nog geen duidelijkheid. De poli-
tie sluitnietuitdathij ophet idee
is gekomen door de publiciteit
rond de brand in het Haagse
hoofdbureau van politie.

SANTIAGO — De Chileen-
se regering heeft aan 54 Chi-
leenseballingeninhetbuiten-
landtoegestaan naarChili te-
rug tekeren.

Onder hen bevindt zich een
oud- ministeruitde tijdvan pre-
sident dr Salvador Allende,
namelijk JorgeGodoy, dieminis-
ter van Arbeid is geweest.

Zeventienjarige sticht brand in politiebureau
DEN HAAG— Een 17- jari-

ge jongenheeft zondagmid-
dag bekend de brand te heb-
ben gesticht op het Haagse
hoofdbureauvan politie. De
brand hadopeerstekerstdag
plaats in het cellen- complex
vanhethoofdbureau. De jon-
gen was daar opgesloten op
verdenking van inbraak. De
28-jarigebrandwacht, de 38-
-jarige hoofdbrandwacht en
twee arrestanten (21 en 24
jaar)kwamen hierbij om. De
dadergafals motiefopdathij
hadgehandeldineenmoment
van depressie.

Het was zondagmiddag nog
steeds nietduidelijk hoe het dra-
ma heeft kunnen gebeuren, al
begon deRijksrecherche zater-
dagochtend al meteen technisch
onderzoek. Hoe de 17-jarige jon-
gen eventueel een aansteker of
lucifers mee naar zijn cel heeft
kunnen nemen kon zondagmid-
dag nog niet worden meege-
deeld.Debewakerszijn allemaal
verhoord. Er waren volgens de
politie op eerstekerstdag net zo-
veel bewakers in het cellen-
complex aanwezig als op door-
deweeksedagen.Alle bewakers

zouden ook sleutelsvan de cellen
hebben gehad.

Arubaanse
begroting 1988
aangenomen

ORANJESTAD— Met elf
stemmen voor (coalitiepartij-
en) en negen stemmen tegen
(MEP en Pedro Bislip - ADN)— JohnBooi (ADN) was we-
gensziekte afwezig—hebben
de Staten van Aruba aan de
vooravond van Kerstmis de
algemenebegroting 1988aan-
genomen.

Vooral minister van Finan-
ciën, ArmandEngelbrecht, toon-
dezich zeervoldaan, dat detijdig
ingediende begroting ook nog
voor het eind van het jaarkon
worden afgehandeld. De Staten
zullenzich ondermeer dezeweek
nog moeten beraden over het re-
gerings- voorstel om de vakan-
tietoeslag voor de komende drie
dagen in te trekken. Niet uitge-
slotenwordt geacht, datdevoor-
gesteldedriejaren enigszinsver-
minderdzullen worden.

WILLEMSTAD—Devakantie
van vele toeristen, nam vanmor-
gen een onverwachte wending
toen er brand uitbrakin de keu-
ken van hetHolidayBeachHotel.
De toeristen werden ruw in hun
slaapgestoord toen zij dekamers
móesten verlaten, terwijl een
groepvan 120Canadese toeristen
in allerijl vanuit de lobby naar
het buitenterras werd gediri-
geerd. De brand is inmiddels ge-
blust maarhet is een enorme cha-
os in het hotel. Alleen het hoofd-
gebouw heeft schade geleden,
maardatbetekent wel datdekeu-
kenzogoedals onbruikbaar is, de
lobbyveranderd isineenvijveren
op meer plaatsen is de schade
aanzienlijk. De oorzaak van de
brand is nogonbekend, het hotel
is wel verzekerd.

Foto's: de toeristen buiten op
het terras, die vrij rustig bleven
afwachten, vooral toen er,
dankzij medewerking van het
Las Palmas hotel, koffie en
frisdrank geserveerd kon wor-
den. De anderefoto geeft een in-
druk van dewerkzaamheden van
de brandweer. Er was met groot
materiaaluitgerukt om de brand
te blussen.

Regering en contra's:

Kerstbestand in
Nicaragua
geschonden

MANAGUA — Het Kerst-
bestand in Nicaragua is vol-
gens de Sandinistische rege-
ring geschonden door de
contra's, maar deze beschul-
digen op hun beurt de Sandi-
nisten van zulke schendin-
gen. Na afloop van het be-
stand in denacht van vrijdag
op zaterdag werd de strijd
hervat.

Volgens president Daniel Or-
tega werd een landbouw- coöpe-
ratie door de contra's aangeval-
lenbij VillaSandino op 160kilo-
meter ten oosten van Managua.
Er zou daarbij een kind zijn ge-
raakt. Bij Defensie had men ze-
ven schendingen doordecontra's
geconstateerd.

Van de kant van deanti- San-
dinistischeguerrillawerdeenen
ander tegengesproken. Men zag
er een poging in van deregering
omhetverzet "te provocerenmet
valse berichten". Contra- leider
Aristides Sanchez zei dathet le-
ger het bestand aan zijn laars
had gelapt. Het Kerst- bestand
in Nicaragua was het eerste in
zijn soort sedert de burger- oor-
log begon. Kardinaal Miguel
Obando y Bravo had het initia-
tiefgenomen tot ditbestand.

Man rijdt in op
vader en broer

WILLEMSTAD—Tijdenseen
familie- ruzie is de 25- jarige
1.1.L.C. meteenvrachtauto inge-
reden op zijn 65- jarigevader en
22-jarigebroer.Beiden ontsnap-
tenternauwernood aan eenaan-
rijding.

Vervolgens reed debestuur-
der tegen een betonnen muur,
waarbij een deuren een ruit het
begaven. De chauffeurraaktebij
deze actie lichtgewond. Hij werd
aangehouden. Hem zal poging
tot doodslag worden aangere-
kend.



Mensen

"i} de Dienst der Posterijen op
iruba werden TANI VAN DER
JNDEN en BENNY GEER-
-IAN tot «Werknemers van het
lar» uitgeroepen. Uit handen
anpostdirecteurRobert Arends
n directielid Dijkhoffwerden in
anwezigheidvan de overige
andidaten voor de titel van
Werknemervan het jaar» debij
eze onderscheiding behorende
lakkatenuitgereikt.

er 1 januari zal PAUL COME-
ENCIA in diensttreden van de
amer van Koophandel als PR-
ïnktionaris. Het is voor het
;rst dat deKamer hiervoor een
parte medewerker benoemt,
omenenciaheeftzijnbachelor's

in de massa- communicatie be-
haald aan de Universiteit van
Puerto Rico. Hij rondde zijn stu-
dieafaan deAmericanUniversi-
ty in Washington DC, waar hij
zijn masters behaalde in journa-
listiekenpublic affairs.Paul Co-
menencia was werkzaambij Ra-
dioHoyer waar hij lidwas van de
redactie en zich veel bezig hield
met het programma Topico.
Daarnaast geeft hij les inmassa-
communicatie en public affairs
aan de Universiteit van de Ne-
derlandse Antillen.

*****
De gevierde Indische filmster-
politicus M.G. RAMA-
CHANDRAN, beter bekend als

*****«MGR > is op 70- jarige leeftijd
aan een hartaanval overleden.
Hij was premier van de Zuidin-
dische deelstaat Tamil Nadu.
Hiervoor speelde hij in de jaren
vijftig in veel films die in India
enorm populair waren. De rouw
omzijn dood isin Madrasuitgelo-
pen opgeweld.Minstens 12 men-
sen werden gedood toen de poli-
tic hetvuur opende opduizenden
mensen die plunderend en
brandschattend door de stad
trokken naar het gebouw waar
Ramachandran ligtopgebaard.

De Amerikaanse filiri- en televi-
sieregisseur,RALPH NELSON,
onder wiens bestbekende wer-
kfen zijn «Requiem for a
Heavyweight» (1962) en «Lilies
oftheField» (1963) is op 71-jari-
ge leeftijd inSantaBarbareCali-
fornië overleden. Naar Ralph
Nelson jrmeedeelde overleed de
regisseur aan de gevolgen van
kanker. Nelson had een roerige
jeugdgehad, met gevechten tus-
sen straatbenden en arrestatie
in twaalf steden wegens landlo-
perij. Een rechter noemde hem
eens "potentieel degevaarlijkste
misdadiger"in New York. De re-
gisseur werd later toneelspeler,
schreef een Broadway- stuk en
regisseerde 17 speelfilms en
meer dan duizend televisie-
stukken.VoorRequiem for aHe-
avyweight kreeg Nelson een
Emmy -de televisie- Oscar- die
hoofdrol- speler Jach Palance
ookverdiende.Lilies oftheField,
metSydney Poitier, werd onder-
scheidenmet een Oscar.

KONINGIN BEATRIX, prins
Claus en hun zonen zijn vrijda-
gavond per koninklijke trein
naar de Oostenrijkse win-
tersport- plaats Lech afgereisd.
In Lech brengt het gezin de win-
tervakantie door.

De 29"-jangeJacquelineValente
uit Frankrijk die gegijzeld is
door de groep van Abu Nidal
heeft een DOCHTERTJE gekre-
gen. Moeder enkind maken het
goed, zo deelde de groepering
mee. De verklaring wasonderte-
kend door WalidKhaled, die be-
ginnovember meedeeldedat le-
denvan Abu Nidal in de Middel-
landse Zee een jachthadden ge-
kaapt metvijfBelgen, een Fran-
se vrouw en twee kinderen aan
boord. Nadekaping hadde groep
Abu Nidal verklaard dat de gij-
zelaars de Frans/Israëlische of
de Belgisch/Israëlische natio-
naliteit bezaten. Israël sprak te-
gen dat de gijzelaars Israëliërs
waren.

Wie in 1987 in dewar is geraakt
door alle nieuws-berichten over
Zuidkorea, waar vrijwel elkepo-
liticusKIM heet, zal in 1988niet
veel wijzer worden. Zelfs als de
meest vooraanstaande twee
Kims -de ruziënde oppositie- lei-
ders Kim Dae- Jung en Kim
Young Sam- er de brui aan ge-
ven, sluite men liever geen wed-
denschap afop denaamvan hun
opvolgers. Vorige weekwerd een
statistiek gepubliceerd volgens
welkeKim de meestvoorkomen-
de achternaam in Zuidkorea is,
gedragen door 8.786.000 men-

sen, wat meerdaneen op vijfvan
40 miljoen Zuidkoreanen is. Er
zijn ook legioenenLee's, bijna 6
miljoen,en deParks zijnnu metzn 3,5 miljoen watbetekent dat
zegge en schrijve drie achterna-
men bijna dehelft van het land
bestrijken. Met de andere helft
van de 271 achternamen is het
gemakkelijker zaken doen. Het
opsporenvan een meneerKim of
een meneer Lee in een groot be-
drijfkan een dagduren wanneer
men niet de twee namen of
minstens initialen, afdeling en
titelkent. De Zuidkoreanen ma-
ken er zelfs grapjes over. "Gooi
een steen op en hij komt terecht
opeenKim", zegtmen. In Noord-
korea is het niet veel beter. Een
van de weinige dingen die de
Zuidkoreanen zeker weten over
hun gescheiden broeders is dat
ook zij door eenKim worden ge-
regeerd.

Politieagent CHURCHILMARSDIN is overgeplaatst van
St.Eustatius naar St.Maarten.
Marsdin kwam 25 november
1985naat Statiawaarhij precies
twee jaardienstdeed.

*****
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TomPoes en de Partenspeler doorMaarten Toonder

1555-"Ikbenbieromeen overval...eh...een listte plegen!"zeiheerBommel. Waar bent u?"
"Neem me nietkwalijk", riep Partenspeler, "de ontroeringwerd me te machtig. Maarhier benik weer!"
En met dezewoorden hiefhij het knuppeltje, dathy van Su-per hadgekregen en liethetmetkracht op de schedelvan heerOllie neerdalen. Met een gesmoorde kreet zakte deze op devloervan dehut inelkaar.
Maar de bediende Joost was ter plaatse! Met grote tegen-woordigheid van geest stelde hij zjjn toestel in en drukte af.

Onmiddellijk daarnawas hij weer verdwenenomzijn appara-
tuur voor een volgende opname gereedte maken.

Nu trad hij echter duidelijk een leemte in de plannen van
heer Bommel en zijn trouwe knecht aan de dag. Want welis-
waar lagende schurkenstrekenvan Superen Partenspeler nu
opdegevoeligeplaat, dochgeenvanbeiden haderaan gedacht
hoe heer Ollie uit de gevaarlijkepositie waarin hjj zouraken,
geredmoest worden.

En datwas toch dehoogste tyd, wanthjj lagbewusteloos op
een grotehoeveelheid dynamiet.Maar gelukkigwas TornPoesin debuurt.

Modegroep: slechtgekleed

Time: Gorbatsjov
Man van het Jaar

NEW YORK — Het Ame-
rikaanse weekblad Time
Magazine heeft de partij-
leider van de Sovjetunie,
Michail Gorbatsjov, zater-
dag uitgeroepen tot "Man
van het Jaar". Time
spreekt over een "medo-
genloze politieke opportu-
nist" die tegelijkertijd "het
symbool voor een nieuw
soort Sovjetunie" is. Voor
de Fashion Foundation of
America is Gorbatsjov in
ieder geval niet het sym-
bool van een goedgeklede
man. De Foundation heeft
de Sovjetleider van haar
lijst van bestgeklede man-
nen geschrapt.

"Vrijwel alles over de Sov-
jetunie en haar plaats in de
wereld lijken minder log en
minder ondoorzichtig sinds
Gorbatsjov secretaris- gene-
raal van de Communistische
Partij van de Sovjetunieis ge-
worden", zo schrijft Donald
Morrison.

Time kiest ieder jaar een
persoon (zaak, gebeurtenis)
dieinde ogenvan deredactie
van hetweekblad de loop der
gebeurtenissenvan het afge-
lopen jaar het meest heeft
beïnvloed, in positieve of in
negatieve zin.

Sinds 1927zijn61 personen
gekozen tot "Man van het
Jaar".Gorbatsjov is devierde
Sovjetleider die deze eer te

beurtvalt. In 1983deeldepar-
tijleider JoeriAndropov deti-
telpagina metpresident Rea-
gan, in 1957 was Nikita
Chroesjtsjov "Man van het
Jaar", terwijl Stalin tot twee-
maal toe gekozen werd, in
1939en 1942.

De overigekandidaten voor
ditjaarwaren president Rea-
gan, overste Oliver North,
president Oscar Arias, Aids
en "zwarte zondag" (de dag
van de beurskrach op 19 ok-
tober).

Zondag maaktde de Fashi-
on Foundation van America
bekenddat Gorbatsjov van de
ledenlijst was geschrapt om-
dathijop sjiekegelegenheden
in de marge van de topconfe-
rentie in Washington in
plaats van een smoking een
gewoon kostuum had ge-
dragen.

"Voor ons is de goedgeklede
man hij, die op zijn reizen een
smoking meeneemt", zei
woordvoerder Charles
Richman.

President Reagan is in
1987 voor het vierde achte-
reenvolgende jaarop de lijst
gehandhaafd. *De eerste- ministervan Ca-
nada, Brian Mulroney, werd
de bestgeklede man van de
Foundationvan ditjaaronder
internationale persoonlijkhe-
den en koning Juan Carlos
van Spanje onder de society-
figuren.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
geslotent/ml januari 1988.

TELECURAÇAO
MAANDAG: 16.30Scooby Doo myste-
ries; 17.00 Cliffwood Avenue Kids;
17.30 The Big Blue Marble; 18.00Awe
mi ke un buki; 18.30Contact Magazine;
18.45TeleCuragao special; 19.00 Spe-
cial: «50 Ariabrudeman di Brakapoti na
Körsou»; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Dallas; 22.00 Wega di Number; 22.10
GalaBallet; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vano»
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen «"danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiëntenvan de andere medische dis-
(rikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbells'1'
het antwoordapparaatzal dan mededele"
wie dedienstdoende arts is.

WITGELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria Ii
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdagvan 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewachtbellen:zusterBema'
dina, tel.: 85853, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdagvan 07.00-18.00 uur;
de wacht heeftzuster Olbino, tel.: 641032,
pageboy027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralïeen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur;donderdagmiddag van
07.15-10.30 uur; alleenvolgens afspraak.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geope"o
van 08.00-19.00 uur.

BOTICAISLA (tel.: 663895):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11-0°
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Sta. Maria, Winston
Churchillweg, tel.: 80800.
Punda: Plasa, De Ruyterkade, tel-:
615545.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEVvE'
GING
Brievengat: iedere maandag- e"
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisscho" 1
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavonde"1
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30uurteAloëstraat f2.
TIENDA Dl LEYt/m 11 januari1988ge-
sloten; 12 januari 1988 is er weer
spreekuur.

KAMERMUZIEK FESTIVAL:20.30recital in
Landhuis Zeelandia.

DINSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAgAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandag gesloten.
t/m 10 januari 1988 gelegenheidtot be-
zichtiging expositie van lino's, aquarellen,
schilderijenentekeningenvan AntonVrede-
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pu""
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00'
14.30-17.30.
t/m 8 januari 1988 expositie getiteld
«Spelvan deGeest» van Laura Hermans-

/ \
GEBOREN

23-12-1987
TARSI fOFRE

Jeffreyen flose-flnne Maria
Pano en Naomi

Curacpo.

2 AMIGOE MAANDAG 28 D€C€MB€R 1987

f Vl& KWAMtV EIMWP& f

lm. **~mmt^£. -\ /\

HENRY ®ByDick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess



VOL HOTEL IS VOORNEHENS TE BLIJVEN DRAAIEN
Hoofdgebouw metkeuken, lobby en discotheek enorme schade

Brand verwoest deel
Holiday Beach hotel
WILLEMSTAD-De toeristen in het Hobday Beach Hotel

berden vanmorgen ruw uit hun slaap gehaa^,*fner een
hand uitbrak in de grotekeuken van hethotel. Alle toeristen
berden gesommeerd dekamers te verlaten om geen risico te

S oVergeslagennaardevleugels
>rdekamerszijn,isdeschadeaarmeiuyk.Deke^enisvol-
ledig uitgebrand en de brand is via een luchtkoker naar de
füimte tussen hetplafondenhet dakovergeslagen. Omdatdie
ruimte niet is onderverdeeld in compartimenten, verspreidde
<*e hitte zich over dehele lengtevan hethoofdgebouw waarin

de lobby is gevestigd, hetrestaurant, kantoren, ballroom, en
<*sino. Er is slechtséén gewonde: een toerist dieby hetafren-
*envandeteappenhaarvoet verzwikte. Zy werdper ambulan-
<* naar het hospitaal overgebracht voor behandeling. Het is

overigens nietdeeerstekeer daterbrand is in hetHobdayBe-
»ch Hotel. Reeds driekeer heeft dekeuken daar in brand ge-
staan. Het hotel iswelverzekerd: vanmorgen alwaren schade-
fXperts en functionarissen van derecherche aanwezigom na

* gaanhoe debrand ontstaan is.

Vanmorgen omkwartvoor ze-
en kwam bij de brandweer de
Ndingbinnenvaneen brandin

Jt Holiday Beach Hotel. Er
e!"d met 'zwaar materieel' uit-

drukt door drieposten. In totaal
brandweerwagens waren bij

'et hotel aanwezig. Daar werd
Pet water uit het zwembad en
;etbinnenwaternaast hethotel,
«blust.

CHAOTISCH
.Op het moment dat de brand

pbrak, was er personeel in de
reuken bezig met het ontbijt.De
y'Ute toedracht is nog niet be-
*e&d. Personeelsleden gingen
*ervolgens allekamers langsom
Jetoeristen naar het terras ron-
'°to de pool te dirigeren, waar
?°k een nieuwe groep gasten die
*>8t incheckte, naar toewerd ge-
buurd. Daar was de toestand
Jongens vrij chaotisch: toeris-
r& die nogin hunpyjamaen met

inhun haarzaten te
jachten, snaktennaareenkopje
pole of dergelijks maar moes-
?öenkeleuren wachtenvoordat
Jat mogelijk was dankzij hulp
Vftu het Las Palmas Hotel. De
!*ouw diebijhetafrennenvan de
**P gewond was geraakt, heeft

eer dan een uur moeten
Nchten, voordat zij medische
H>kreeg, liet haar echtgenoot
'^gevraagd weten.
'In ditsoort situaties leer jeje

Ac vrienden kennen", ver-
aardef°°d en beverage mana-
-Be,,S. Gerlochdiedruk in deweer

methetregelen vanwateten
?u drinken voor detoeristen. Hij
pft daarbij met name hulp ge-
regen van hetLas Palmas ho-

*'"Hij hadreeds poolshoogte ge-
in de keuken waar het

Wafondvolledigverwoest is. Hoe
in dekeuken, kon hij nog

?let zeggen. Daar liet de
landweer- commandant Cle-rus Ravelli zich evenwel som-
rder over uit.

VERWOEST
8j *-»eneral manager Monir Nas-

nieterg tesprekenoverde
i'tee waarop de brandweer de
.^ndbestreed. Veelwilde hij er
J;et over zeggen, maar zijn uit-

van ongeduld en ver-
Jstering, spraken voor zich. "Ze

" ""*" al tweeuurbezigen debrand
"*0g steedsniet geblust. Ik heb

nog geen enkele verklaringvan
de brandweer- commandant
over de situatie. Alles wat we
zien is rook en volgens de
brandweer is er geen vuur meer.
Ik ga er echter van uit datwaar
rook is, ook brand moet zijn. Ze
weten evenwel niet waar het
vuur zit."

Nassifwas zeer ongerust over
de ernst van de schade: de keu-
ken is volledig verwoest. De
eerste verdieping heeft veel
schade, de airco- installaties en
de lobby. Hetplafond en dakvan
alle publieke ruimtes, zijn ver-
woest. Er komt ook rook uit de
ballroom en de discotheek. Het
hotel isvoor brand verzekerd, al-
dus Nassif. De schade- experts
van de verzekerings- maat-
schappij waren vanmorgen
vroeg reeds ter plekke om de
schadeop te nemen. "Ik hebhun
gewaarschuwdpapieren penge-
reed te houdenwant derekening
wordt direct gepresenteerd", al-
dus Nassif.

Hethotel heeft 'full house' be-
vestigde Nassif. Vanmorgen
vroegwaren er nog 120toeristen
met een package binnen geko-
men uit Toronto. De gasten zul-
lennietnaar andere hotels wor-
denovergebracht. Met de moge-
lijkheden diehet hotel nogbiedt,
zal men blijven draaien, verze-
kerde Nassif.

LUCHTWEGEN
Brandweer-commandant Cle-

mensRavelli gafeen technische
uitleg van het gebeuren: "De
brand is aan de zuidwestzijde in
dekeuken uitgebroken. Daar
heeft de eerste aanval van de
brandweer zich op gecon-
centreerd. Dat is in eerste in-
stantievrij goeduitgegaan. Om-
dater echter luchtwegen vanuit
dekeuken naar het plafond lo-
pen, is debrand op deeerstever-
diepingenin gedeeltetussen het
plafonden het dak, verder uitge-
breid. Hethele gebouw heeft één
openzolder- hangplafond, waar-
doorderook zich doorhethele ge-
bouw uitbreidde en uit alle hoe-
ken en gaten, ramen en deuren
een stevige partij rook naar bui-
ten komt wat het werk van ons
sterk bemoeilijkt. Want dat be-
tekent dat we steeds met
perslucht bezig moeten zijn om
stralenaan tezettenen tekijken

water aan handis, netwerkteen
hoop verwarringin dehand."

De benedenkeuken is uitge-
brand maar geblust. Het moei-
lijkste gedeelte is de eerste ver-
dieping waar ook nog een keu-
ken is. Vanmorgen zag het er
"redelijk gunstig" uit: "aan alle
kanten zijner mensen met stra-
len en ik denk dat het zo wel on-
der controle blijft. Het hotel op
zich bestaat uit een paar hoofd-
delen. De vleugels waar de gas-
ten logeren is totaal niet bij de
brand betrokken."

BOUWKUNDIG
Overdeonvredevan hethotel-

managementover dewijzewaar-
op debrand bestreden wordt, liet
Ravelli het volgende weten: "Ik
kan mehunfrustatie wel inden-
ken. Het is echtermeer debouw-
kundige hoedanigheid van het
gebouw die met zich meebrengt
dat zon brand zich kan uitbrei-
den.Als zongebouw degelijkge-
compartimenteerd wordt, dus
dat zowel verticaal als horizon-
taal goedebetonnen scheidingen
worden aangebracht, dan heb je
dit soort problematiek niet. Nu
dateenmaalzo is, moetjeroeien
met deriemen dieer zijn.Boven-
dien, kritiek is eenvoudig maar
de general manager heeft ons
ookbepaalde indicaties gegeven
waardebrand zichzoubevinden.Daarzijnwe op afgegaanen toen
bleekeropdieplaatsen nietsaan
de hand tezijn."

"Dit gebouw is een van de
oudere hotels. Ik wil nietzeggen
dat het een onveilig gebouw is,
maar het kan altijd beter. We
zijn als brandweer intern bezig
om een programma op te stellen
om vanonzezijdedezaakbeterte
gaan bekijken. Maar allerlei
voorzieningen die nodig zijn,
kosten handen vol geld en daarzal met de tijd verbeteringen in
aangebrachtmoeten worden."

ROOKSCHADE
Op devraag ofhet hotel nadat

debrand geblust is, weerredelijk
kan functioneren, antwoordde
Ravelli: "Ik denk datdat wat te-
gen zal vallen. We hebben een
aantal gaten in het dak moeten
maken ombij debrandtekunnen
komen en om ventilatie te be-
werkstelligen om een beterzicht
tekrijgen. Die gatenzullen eerst
gerepareerdmoeten worden. Bo-
vendien is er zo ontzettend veel
rook vrij gekomen bij de brand
datik vrees dathethelehoofdge-
bouw aanzienlijke rookschade
heeft gehad."

De laatste berichten over de
brand, duiden erop dathet vuur
inmiddels onder controle is. De
brandweer is uiteraard nog wel
aanwezig voor nablus-
werkzaamheden. De schade
blijkt inderdaad aanzienlijk te
zijn. Nietzozeer door hetvuur op
zich, maar met name door de
rook en het (zoute) water. Op de
eerste verdieping is bovendien
op verschillende plaatsen het
dak naar beneden gekomen, bij-
voorbeeld in de discotheek. De

toeristenkunnen zich inmiddels
weer redelijk vrijelijk bewegen.
De nieuwe gasten hebben intrek
genomen in de kamers. Het me-
nuitchecken van degastengaat
uiteraard nog moeizaam: er ligt
overal water in de lobby, er is
geen stroomen geenairco.De po-
litie is nog bezig met het onder-
zoek naar de oorzaak van de
brand.

WILLEMSTAD-RadioHoy-
er heeft dit jaarde 'Solo di Oro'
uitgereiktaan de werkgroep, die
deonderhandelingen metde Ver-
enigde Staten heeft gevoerd over
hetnieuwe belastingverdrag tus-
sen de Nederlandse Antillen en
de VS. De onderscheiding 'Rayo
di Solo'ging naar Oswin (Chin)
Behilia, dietien jaarlang het tv-
programma Telepatria produ-
ceert, deLions ClubCuracao voor
de activiteitenten behoeve van de
nier- patiënten en naar gedepu-
teerde Lucille Wout 'vanwege
haarguts om definanciële situa-
tie op Curacao te verbeteren', al-
duseen woordvoerdervan hetra-
dio- station. <

ALMmoet nieuwe vliegtuigen krijgen

Rozendal tevreden met
luchtvaart-protocol
L^ILLEMSTAD — Het
,jchtvaartprotocol dat op 23
kJ!jmDer met Aruba gete-
W>va is'biedtzowel deNeder"
v/^se Antillen als Aruba,
ise v°ordelen. Voor deALM
Mifi!*U een hooP werk aan de
"Hih' e*' a'dus een tevredenVasterFrankRozendal van
dew eerenVervoer die deon-
-8lUj-?kening een "goede af-
Üe j%ng van het jaar" noem-
vjs' e noodzaak voor nieuwe
de om deTwinotters
jjjj ervangen, isvolgens hem
/W ?°g groter geworden. De
c«ht '8 an °°k door de
°Ui "

'e regering gevraagd
j^g'"teriijk februari volgend
j)j met een financierings-
W* n te komen. Het zal
yjöarschijnlijk niet de ALM
o^d

d,e de vliegtuigen koopt
o**?** daartoe de middelen'breken. Het zal mogelijk
Hietentraleregering, tezamen
*W j?derefinancierders
«ckïui .e de middelen ter be-
He?Tkmg stelt. De mogelyk-
k sXmCalco NVhiervoor in
Vli» * . len»die ookdegrote
Ke*f;mgen van de ALM al
Wi 1 gekocht, wordt eve-ens overwogen.

aJc v°or kerstmis werd het

luchtvaartprotocol met Aruba
ondertekend. Zoals bekend was
de situatie sinds midden vorig
jaarzeer onzeker toen de ALM
viaAruba ookgeenbuitenlandse
vluchten meer mocht uitvoeren.
De onderhandelingen zijn zeer
vlot verlopen, liet ministerRo-
zendal desgevraagd weten. De
formulering van het protocol
was moeilijker, vooral omdat
men alles zo eenvoudig mogelijk
wilderegelen. Ook voor Aruba is

het protocol van belang, omdat
deALMaanhettoerisme aldaar,
nu een bijdrage kan gaan
leveren.

Voor de Antilliaanse
Luchtvaart Maatschappij gaan
er volgens Rozendal nu "nieuwe
deuren open" omdat er in de toe-
komstviaAruba op Colombia en
de Verenigde Staten gevlogen
kan worden. Daarover moeten
beide landen overigens nog be-
naderd worden. Pas daarna kan
het protocol in de praktijk ge-
bracht worden. Voor wat betreft
het inter- eilandelijk vervoer is
hetprotocol al vankracht.

Het protocol zal waarschijn-
lijk begin volgend jaaral uitge-
breid kunnen worden, als ook
Venezuela toestemming ver-
leend om via Aruba naar dit

buurland te vliegen. Daar is op
dit moment nog geen toestem-mingvoor omdat Venezuela een
verklaring wil hebben van de
problemen diemiddenvorig jaar
ontstonden. Op ambtelijk ni-
veau is daar tussen de Antillen
en Venezuela al overleg over ge-
weest, maar Venezuelaheeft ge-
vraagd om een Koninrijks- bij-
eenkomst die waarschijnlijk in
de tweede helft van januari zal
plaatsvinden in Nederland.

Rozendal zei "zeer tevreden"
te zijn met het protocol maar
noemde hetnu "zeerurgent" dat
de ALM haar stoelen- capaciteit
uitbreidt. Daar is de afgelopen
weken al over gesproken terwijl
al voorstellen zijn aangedragen
voor hettype vliegtuig dathet
beste de twinotters zou kunnen
vervangen. De centrale rege-
ring, alsgrootste aandeelhouder
van de ALM, heeft de maat-
schappij gevraagdom een finan-
cierings- voorstel te maken, dat
begin februari gepresenteerd
dient te worden. Het is de taak
van de ALM om het intér- ei-
landelijk verkeer te verzorgen
en te bevorderen. Dat kan mo-
menteel niet op juiste wijze ge-
schieden, aldusFrankRozendal.

BEWIJS
Liberia- Peters: "Erwordt al-

tijd gezegd: bewijs me, dat er
geen industrie is gekomen van-
wegehetbestaan van deontslag-
wet. Dat valt niet te bewijzen,
maar wel kun je stellen, dat die
wet een negatiefuitstralings- ef-
fect heeft. Dat staatvast".

Zij wil dewetniet zonder meer
afschaffen: "Je moet bepaalde
mechanismen inbouwen. Je
moet de werkgever en de
werknemer tegen elkaar en te-
gen zichzelfbeschermen".

Zij juichthettoe, datin de der-
deweek van januari een studie-
weekeindekomt over deontslag-
wet en de minimumloon- wet:
"De sociale partners en de Sta-
tenleden en iedereen die daar-
aan deelneemt, moeten dan tot
conclusies komen om de nodige
stappen tekunnen nemen".

WERKGELEGENHEID
Tijdens de begrotings- be-

handeling in de Staten van de
Nederlandse Antillen hekelde
Liberia- Peters het grote aantal
rapporten, dat is uitgebracht
met betrekking tot de werkgele-
genheid in deAntillen: "Ikheber
dertien bijeen geschraapt. Der-
tien stuks. En allemaal in de di-
agnostische sfeer. Allemaal be-
schrijvenzewaardoorer zon gro-
te werkloosheidheerst en wat er
ontbreekt in ons land. Geen en-
kel rapport geeft een weg aan,
diewemoetenbewandelenom de
werkgelegenheid uit te
breiden".

Ze geeft toe, dat het een moei-
lijke zaak is: "Wij kampen met
dezelfdeproblemen als alleDer-
deWereld- landen.We missende
middelen om structureel iets te
veranderen. Daardoor groeien
we ook niet".

"In 1982 toen ik minister van
Economische zaken was,bezocht
ik Trinidad, daar hadden ze een
'task force' opgerichtom derege-
ring te adviseren bij de uitbrei-
dingvan dewerkgelegenheid. Er
kwamen midden- langeen lange

termijn- plannen op tafel. Een
middel voor de korte termijn,
dachten ze, was een sanerings-
project. Nou, toen het geld op
was, was heteiland even viesals
daarvoor.Zonder motivatie, zon-
der zicht op betere tijden, lukt
het niet".

Liberia-Peters: 'Negatief
uitstralings-effect'

'We moeten ontslagwet
opnieuw evalueren'
WILLEMSTAD-MariaLi-

beria- Peters (oud- gedepu-
teerde, ex-premierenoud-mi-
nister van Economische Za-
ken) van de PNP is van me-
ning, dat de huidige ontslag-
wet zo snelmogelijk opdehel-
ling moet voor een grondige
evaluatie: "De huidige econo-
mische situatie dwingt ons
daartoe. We moeten die wet
aanpassen.Kijk, het besef
dientdoor te dringen, datalle
wetten doormensen gemaakt
zijn, dus dat die wetten ook
door mensen veranderd mo-
genworden. Deeconomie isin
ontwikkeling, dus moet je je
wetten aanpassen."

Liberia- Peterswilniet ingaan
op alle artikelen, die in de ont-
slagwet zijn opgenomen. Wel
zegt zij: "Een feit is, dat die wet
een negatiefuitstralings- effect
heeft. Ik kan daarvan een voor-
beeld noemen: toen ik deel uit-
maakte van hetBestuurscollege
kwam hier de Amerikaan Ber-
nestone met een groep mensen
om demogelijkheden tot investe-
ringen op Curagao te bestude-
ren. Zewerden ondergebrachtin
het Caribbean hotel, dat toen
nog Concorde heette en we had-
den namens het eilandgebied
een uitgebreide commissie sa-
mengesteld om hen voor te
lichten."

"Alles ginggoed tot de avond,
dat detoenmalige Amerikaanse
consulAlta Fowler de groep ont-
ving. De volgende dag waren ze
allemaal woedend: waarom geen
melding was gemaakt van het
bestaan van de ontslagwet, dat
het op Curacao zo moeilijk is om
mensen dieniet functioneren, te
ontslaan".

FLEXIBILTTEIT
Liberia- Peters dringt aan op

een grotere flexibiliteit bij het
aantrekken van nieuwe indus-
trieën: "Ik vraagme af of depro-
tectionistische maatregelen van
de huidige minister van Econo-
mische Zaken wel goed zijn. Ik
denk, dat watje aan arbeid-
splaatsen wintin deproduktieve
sector, dat je die ruimschoots
kwijtraakt in de commerciële
hoek. Die maatregelen werken
remmend, zeker op de mobiliteit
wanneer het gaat om beslissin-
gen tenemen".

Ze is een groot voorstander
van de instelling van bemidde-
lings- bureaus: "Ik spreek vaak
werkgevers, die zeggen, datze
niet de helerompslomp van de
werving van arbeidskrachten
willen meemaken. Advertenties
plaatsen. Dan komen er twee-
honderd brieven binnen. Die
werkgever moet al die brieven
'screenen.En gamaar door, voor
misschien twee of drie ar-
beidskrachten. Het is veel een-
voudiger als dat via een bemid-
delings-bureau gaat, dat alveel
van de'screening'heeft gedaan".

"Daarbij zal zon bureau ook
veel agressiever op zoek gaan
naar werkgelegenheid, want het
zal toch banen moeten aanbie-
den om de klanten tevreden te
stellen.Envan mijmagdaarbest
wel enigevergoeding tegenover
staan, daar is toch niets op te-
gen", aldusLiberia-Peters.

Evertsz- VBC:
Ontslagwet
sta in de weg

WILLEMSTAD —De Vere-
niging Bedrijfsleven Cura-
cao, VBC, is in principe voor
deafschaffingvan deontslag-
wet, omdat dewetin dehuidi-
ge vorm een 'sta in de weg' is
voor het bestrijden van de
grote werkloosheid in de Ne-
derlandse Antillen. Dit deel-
de ons vanmorgen ir Mario
Evertsz, voorzitter van de
VBC, ons mcc.

"De ontslagwet is slechts een
onderdeel van de problemen
waarmee wij te kampen heb-
ben", aldus Evertsz. "Daarnaast
moeten ookbekeken worden hoe
de houding vanhet personeel is,
de inzetbaarheidvan demensen,
derestricties die geldenbij over-
werkenen hetwelofnietkomen
van een bemiddelings- bureau
voor arbeidskrachten".

INVESTERINGEN
Evertszpleit voor een verbete-

ring van het investerings- kli-
maat: "Wemoeten deinvesterin-
gen veel efficiënter aanpakken,
niet alleen lokaal, maar ook in
het buitenland. Hiervoor is veel
geld nodig". Evertsz: "En nog-
maals: eenhandicapvoor dever-
betering van het investerings-
klimaat is deontslagwet".

Evertsz is voor, dat deontslag-
wetbespreekbaar gesteld wordt:
"We moeten de ontslagwet eva-
lueren. Wat ook dringend nood-
zakelijk is, is een flexibeler ar-
beidsmarkt".

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — Tijdens de

afgelopen feestdagen werden68
aanrijdingen gemeld. Er vielen
hierbij achttien gewonden. Twee
personen werden in het zieken-
huis opgenomen. De totale scha-
de bedroeg ruim honderddui-
zend gulden.

Ook werden vijf dronken be-
stuurders aangehouden. Twee
personen werden gearresteerd
wegens joy-riding, terwijl zeven
chauffeurs na een aanrijding
doorreden.

WILLEMSTAD — De politie
werd gebeld met de mededeling,
dat er in een restaurant aan de
Suffïsantweg werd ingebroken.
Tijdenseen onderzoektrof depo-
litiebloedsporen aan. Enige tijd
later werd de 27- jarige R.C.H,
gearresteerd, dieonderhetbloed
zat.H. heeftbekend, dathij de in-
braak had gepleegd.

Vakbonden:
'Ontslagwet
handhaven'

WILLEMSTAD— De Boneco,
de vakbond van personeel in de
handel en industrie, en de Hore-
caf, devakbond van personeel in
de hotels en restaurants, zijn
'vierkant tegen de wijziging van
de ontslagwet. "Die wet is er om
de werknemers te beschermen
tegen de malafide praktijken
van werkgevers. En datzijn er
vele", aldus Erwin Koenze van
de Boneco.

Koenze vindt evenwel, dat de
'ontslag- procedure' onder de
loep genomen moet worden: "Er
moet ook een revisie komen van
de ontslag- commissie. Daarin
hebben nu zitting werkgevers,
plus werknemers en een ambte-
naar van Sociale Zaken". De
vakbondsleider kon nog niet
aangeven op welke wijze die
commissie eventueel herzien
moet worden.

Humphrey Mongen, waarne-
mend voorzitter van de Horecaf,
is 'bij voorbaat' tegen wijziging
van de ontslagwet: "Mensen in
de sector, die wij vertegenwoor-
digen, komen nooit in vaste
dienst. Ze krijgen eerst een
proeftijd van twee maanden en
dan een werk- contract van
steedszesmaanden. Eerstwillen
wepraten over een vaste dienst-
regeling, en dan pas misschien
de ontslagwet ter discussie
stellen".
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Aandacht voor geweld in Colombia

AI-schrijfavond
te Sabana Grandi

ORANJESTAD — De Am-
nesty International (AI)-
Newsletter van december
brengtopnieuw Colombia op
de voorpagina. In snel tempo
begint zich daar een "vuile
oorlog" te ontwikkelen tus-
sen het militaire apparaat en
de burgerij, zoals Argentinië
die gekend heeft eind jaren
zeventig. Op 11 oktober werd
dr. Jaime Pardo Leal, leider
van de linkse oppositie- coali-
tie Patriottische Unie (UP),
neergeschoten als het zo-
veelste slachtoffer in de golf
van politieke moorden in het
land.

Dr. Pardo, een voormalige
rechter, was de UP- kandidaat
voor het presidentschap bij de
verkiezingen van mei 1986. Als
leider van de in 1985 opgerichte
UPwerd hij herhaaldelijkmetde
dood bedreigd. Hij stond ook op
verscheidene "dodenlijsten"van
rechtse doodseskaders, die se-
dert augustusvan ditjaarin Co-
lombia circuleren.

De laatstetijd is er een drama-
tische toename van politieke
moorden in Colombia. De over-
heid legt de schuldvoor de mees-
te van dezemoordenbij doodses-
kaders. Inoktobermeldde de mi-
nister van Binnenlandse zaken
aan hetCongres, dater meerdan

140 van dergelijke eskaders be-
stonden. De slachtoffers komen
uitalle sectoren van deColombi-
aanse samenleving, maar de UP
spant wel dekroon. Zij schat dat
delaatste tweejaarmeer dan450
van haar aanhangers zijn ver-
noord inclusief vier parle-
mentsleden en vele kandidaten
voor burgemeesters- verkie-
zingen.

In mei vroeg dr. Pardo de Pro-
cureur Generaal een onderzoek
in te stellen naar wat hij om-
schreef als "de vuile oorlog" te-
gen linkse politieke leiders. Hij
leverde bewijzen dat leden van
de veiligheids- troepen betrok-
ken waren bij de moorden. Het
onderzoek bracht voldoende be-
wijs aanhet licht omverscheide-
ne militairenvoor de rechter te
kunnendagen. Ondanks dezepo-
gingenechter om militairen, die
zich schuldig maken aan men-
senrechten- schendingen te
identificeren,zijn dekrijgsraden
er totnu toenietovergegaan hen
te berechten.

De afdeling Aruba van AI
deeltdelezersmee, datde laatste
schrijfavond van het jaar op
dinsdag 29 december niet in de
bibliotheek wordt gehouden,
aangezien die gesloten is. In
plaats daarvan wordt u ver-
wacht op het adres van de voor-
zitter, Sabana Grandi 23.

IN HET REGISTER van deKa-
mervan Koophandel en Nijver-
heid op Aruba werden in de
maand november zesenvijftig
nieuwezakenen bedrijven inge-
schreven, waaronder ditmaal
slechts vier beleggings- maat-
schappijen. Verder werden on-
der meer opgericht: Arivision
voor het exploiteren van een of
meerantennes en/ofgrondstati-
ons,dietelevisie- signalen uitde
ruimte kunnen opvangen; The
Cerec Fish and Shrimp Farm
voor het bouwen en exploiteren
van een vis- en garnalen- bedrijf
en laboratorium en de stichting
Malmok voor het organiseren
van snelheids- wedstrijdenvoor
automobielen en andere voer-
tuigen.
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PROF. DR. W.R. BOOM ANALYSEERT 23E PARTIJ
Karpov won laatstepartij met wit
Toren-offer van Kasparov
bleek niets op te leveren

- Door Prof. Dr. W.R. Boom-
WILLEMSTAD — Het venijn zat hemin de staart. In de 23e

«rtij won uitdager Anatoli Karpov departij en hadeenriant
titzichtop hetheroverenvan dewereldtitel schaken.De partij
knde in feite geen blunders ofernstige fouten. Het gedegen
t>el van Karpov in zijn laatstepartij met dewitte stukken, le-

erde hem uiteindelijk dewinst op. Zeker, nadatKasparov op
« 50e zet een toren-offer brengt dat niethetverwachte resul-
«atoplevert. Een moeilijkepartij omte analyseren,maar met
khulp van deaantekeningenvan Byrnes in deNew York li-
■tes en zijn schaakcomputer Mephisto levertProf. Boom deze
Meressante analyseaf.

"jy, Grünfeld-Indischy*fcKarpov
4^art:Kasparov
1.C4 c5

«Wordt het weerEngels? Neen.
f°als uit hetvervolg blijkt, ma-
f*ö de spelers er een Grünfeld-

verdediging van. We-
F'dkampioen en uitdager heb-

beiden een voorkeurvoor de-
*openingen, dieinRusland bij-
*öderpopulair zijn.*Pf3 Pf6
*Pc3d5|cxds PxdsM 4Pxc3
«bxc3 g67e3
Wit had hierook 7. e4kunnen

£®len, zoals in de 13epartij. De
f*kstzet is solider voor de op-
ïuw van hetcentrum.
Ï't". Lg7
°Ld30-080-0 Dc 7

lO.Tabl b6
11.De2 TfdB
12.Le4 La6!?

Interessant.
De tekstzet isscherperdan 12
Lb7. Het vervolgzou in datgeval
kunnen zijn 13. Lxb7, Dxb7; 14.
dxcs, Lxc3; 15. La3, Lf6; 16. e4
metvoordeel voor wit.Uiteraard
wil Kasparov deze variant ver-
mijden.
13.c4Pc6
14. d5f5?!

Alweer een interessante zet,
die zeer nauwkeurig tegenspel
van witvereist.
15.Ld3e5
16.e4!

De juistetegenzet, dieook door
Mephistowordt aanbevolen. Im-
mers 16.dxc6? zou verkeerd zijn
omdat 16 e4; 17. Lxe4, fxe4;
18. Pd2, Dxc6voordeel voor
zwart zou opleveren wegens
kans om de open d-lijn te verove-
ren. Ook Pgs? zou fout zijn, we-

gens de sterke dreiging 16e4!, waartegen geen afdoende
verdediging tevinden is.
16 Pd4

Zeer goed gezien!
Verkeerd zouzijn 16 Pbs, we-
gens 17. exfs, Pxd3; 18. Dxd3,
gxfs; 19. Dxfs!, Lxc4; 20. Pgs!
metvoordeel voor wit.
17.Pxd4 cxd4
18.Lg5

Fout zou zijn 18. exfs. wegens
18 gxfs; 19. Lxfs, Dxc4; 20.
Dxc4, Lxc4, met voordeel voor
zwart. Met de tekstzethandhaaftKarpov een sterkepi-
onnen-formatie in het centrum.
Daardoor moet Kasparov voort-
durend waken tegen een
doorbraakvan dewitte c-piori.
18 TdfB
19.Tfcl TacB
20.Ld2Tf7
21.a 4fxe4
22.Dxe4 TcfB
23.f3LcB
24. a 5

Deze aanvalheeft geenonmid-
dellijk effect, maar laterzal blij-
ken dat de zwarte damevleugel
daardoorverzwakt wordt.
24 Lfö
25.De2DfeB

De strijdgaat gelijkop.De ver-
dediging tegen de goedvoorbe-
reide aanval van wit wordt zeer
kundig gevoerd.
26.Le4 Lfg
27.Dd3

Deze zet isnodigvoor debevei-
liging van dekoning.
27 Les
28.Tal Dd7
29.Tel DcB
30.Khl Tc7
31.Tabl Kg732. Teel Lxe4
33. fxe4 Tcf7
34.Dg3 bxas
35.Lxas

Precies berekend en voorzien,
reeds bij de 24e zet. Jekan niet
volstaan met het maken van
plannen, zonder meer. Ze moe-
ten ookuitgevoerdworden, doel-
matig en op tijd. Dr. Euwe heeft
er een dikboek over geschreven:
"Strategie en Taktiek in het
Schaakspel".
35 Tf4
36. Tel Da 637.Ld2Tf7
38.Dd3 TefB39.h3Tf2
40. Tal DfßHierwerd departij afgebrokenin een zeer gecompliceerde stel-
ling. De witte verbonden c- en d-
pion zien er dreigend uit, maar
de zware zwarte stukken op def-
lijn zijnhuiveringwekkend.
41.Tgl

De afgegeven zet. Niets op aan
te merken.
41 h5

Vooral niet4l Dh4?metde
onwezenlijke dreiging 42
TfBf3. Met42. UizouKarpov de
kwaliteit gewonnen hebben. Zo
slim ishij wel.
42.Ta5 De7
43.TM h4
44. Ta6TfBf7
45.Tc6 DfB

Zwart moet hetveld c5met de
grootste zorg verdedigen om degevreesdeopmars van dewittec-
pion tebeletten.
46.Tgl Le7
47.Te6 Kh7
48.Lel

Karpov mocht de pion op e5niet nemen, wegens 48 Ld6;
49. Te6, Tf3; 50. Dxf3 (indien 50.
gxf3, dan 50 Th2mat), Dxf3;
51. Txd6,Dxe4. Dat zou een zeer
triest eindezijn geweest.
48 Tfl
49.Ld2Les
50.Tc6 Tf7f3?

Wit is gedwongen ditoffer aan
te nemen, andersverliesthij zijn
dame. In zulke gevallenmoet de-
gene die het offerbrengt, het be-
wijs leveren dat het correct is.
Volgens Mephisto had zwart in
plaats van detekstzeteenvoudig
Tflf2 moeten spelen, waarna de
stand ongeveergelijk zou zijnge-
weest. Het toren-offer is name-
lijk niet correct gebleken.
51.gxf3 Txf3

Deze zet kan alleen redding
brengen na 52. De2?, Txh3l; 53.
Kg2, d3; 54. Dfl, Tg3f; 55. Khl,
Txgl t, maarKarpov hadwatan-
ders in petto, hoogstwaarschijn-
lijk iets wat Kasparov niet ge-
zienheeft. ledereenheeftkritiek
op de tekstzet, maar wat had
Kasparov anders kunnen spe-
len? Indien hij voortgezet had
met 51 Ld6om 52. Tc7ttebe-
letten, zou de tweede zwarte to-
ren, namelijk dezekeer dieopfl,
verloren zijngegaan.
52.Tc7t Kb.B
53.Lh6!

Deze vernietigende zet leidt
een prachtige slotcombinatie in,
die geheel waterdicht is.
53 Txd3

De witte dame gaat verloren,
maar dat is nieterg, als departij
maar gewonnen wordt. In het
schaakspelgeldt de spreuk: "Het
doelheiligt demiddelen".

Kasparov mochtniet voortzet-
ten met 53. .... Df6; 54. Lxg7 t,
Dxg7, omdat danmatzouvolgen
met 55. Dxf3!, Dxc7; 56. Txg6,
De7; 57. Dhsl,Dh7; 58. Dxes.
54.LxfB Txb.3l
55. Kg 2Tg3l
56.Kh2 Txgl
57.Lxcs d3

Een laatste val. Indien name-
lijk 58. Lxgl, dan 58 d2met
daarna promotie tot dame.Echter na 58. Le3, Tel; 59. d6,
Txe3;6o.d7wintwit.

Zwart geeft op.

Door deze moeilijke partij op
zulk een fraaie wijze te winnen,
heeftKarpov een grootsepresta-
tie geleverd.

Liverpool twintig duels ongeslagen

Arsenal verliest thuis na
22 jaarvan Nottingham
i LONDEN — Liverpool
peft eennieuwrecord geves-
ifd in de Engelse League,
j heReds' bleven ditseizoen

competitieduels on-tslagen. De unieke serie
fc^'d TweedeKerstdag opge-
JJ^sterd met een klinkende
rjomfvan 3-0bij Oxford Uni-
*'"■ Liverpool kwam op een
,°orsprong van tien punten
'°ordat Nottingham Forest
r?ft vinnig duel om detweede
jjlaatstegen Arsenal in zijn
oordeel besliste. Forest
"«akte een eindeaan een

De club wist 22
*?>"niet meer op Highbury te

>>Liverpool had een plezierige!Xer3t in Oxford. Aldridge, ex-
xford, wist uitstekend deweg

I *afhet doeltevinden.De grilli-
! j^^nkerspitszette Liverpool al

t) y. 16e minuutopvoorsprong.
%taanvoerder speelde daar-

b de wedstrijd superieur uit.
IjjTtesen MacMahonzorgden in
v ' eerste kwartier na de rust"j* de eindstand.
aiVe* toptreffen van de dag, met
* "özet detweede plaats, tussenJsenal en Nottingham Forest
8i

8 een sprookje over twee
jL*'schoppen. InternationalJjpson van Arsenal kreeg vier
'ta*!?ten voor de de
sy^d gelijkte trekken vanaf de
fer 'West leidde door een tref-
r|,^,Van Wilson, een gelukkig
86ö'Puntna een blundervan Ar-
Cm doelman Lukic. Samson
r^ Pte het leer tegen de lat. Hoe
de Penalty goed genomenwerd,
tw*°hstreerde Pearce van Fo-
-2 Jüi devoorlaatste minuut: o-
i\fZ* eerste zege van Not-
-2g ."«amopArsenal inLonden in
ge iaarkwam aldusmethetnodi-ge Uin tot stand-Alsbeloning
C]o^ g de formatie van Brian
VIH de tweede plaats toebe-
*ichf oVerigensmet weinig uit-
Ck °P de Engelse titel. Fo-
pün^aalde uit 19wedstrijden 40

Het was een slechte Tweede
Kerstdag voor de clubs uit Lon-
den.BehalveArsenalledenWat-
ford en West Ham Unitedneder-
lagen op eigen veld. Watford
mocht de afgelopen week op last
van de voetbalbond niet door
popster Elton John aan media-
magnaat Robert Maxwell wor-
den verkocht. De Londense for-
matie kwam tegen Sheffield
Wednesday in de eerste minuut
op voorsprong door een eigen
doelpuntvan Sterland. Sheffield
stelde binnen twintig minuten
orde op zaken: 1-3. Sanchez en
Fashanu van Wimbledon ver-
rasten West Ham United in ei-
genstadion. Voor West Ham be-
tekende diteen eindeaaneen ze-
gereeks van vijfduels.

Everton hield de hoop op een
verrassing in detitelstrijd leven-
dig door Luton met 2-0 te vers-
laan en op te rukken naar de
vierde plaats. Heath scoorde
tweemaal in eenruwe wedstrijd.
Hill verliet het speelveld op een
draagbaar met een gebroken
been. Korte tijd later werd
Hartford weggezonden na een
ruzie met Ratcliffe. Manchester
United, al in geen twintig jaar
meer kampioen, verloor te-
leurstellend bij Newcastle Uni-
ted. Roeder maakte het enige
doelpunt.

UITSLAGENEN STAND
DE uitslagen van de wedstrij-

den gespeeld op Tweede
Kerstdag in deeerste divisie van
deEngelse League zijn:
Arsenal -Nottingham Forest: 0-
-2; Charlton - Portsmouth: 2-1;
Chelsea - Queens ParkRangers:
1-1; Derby - Norwich: 1-2; Ever-
ton -Luton: 2-0; Newcastle -Manchester United:. 1-0; Oxford- Liverpool: 0-3; Southampton -Tottenham Hotspur: 2-1; Wat-
ford - SheffieldWednesday: 1-3;
West Ham - Wimbledon: 1-2.

De stand:
1. Liverpool 20 50
2. NottinghamForest 1940
3. Arsenal 2140
4. Everton 2137
5. Manchester United 20 35
6. Queens ParkRangers 21 33
7. Wimbledon 21318. Chelsea 2129
9. Southampton 212810.West Ham United 2126
11. Luton Town 20 2512. Newcastle United 20 25
13. Tottenham Hotspur 2.1 25
14.Derby County 20 24
15.Coventry 20 24
16. Sheffield W. 2124
17. Oxford United 212218.Portsmouth 2119
19.Charlton 211820. Norwich City 2118
21. Watford 2017

BOKSEN/ HALIFAX - Tegen
bojjg ormalige wereldkampioen
| 6hoe'1 Trevor Berbick is vol-*C daSblad The Halifax
We„ s een aanklacht ingediend
Utfnj 118 verkrachting van een
k^Jerjarige. De oud-WBC-
diejP^en in het zwaargewicht,
W~damaica is geboren, deCa-
Hel ?ationaliteit heeft en aliaTen in Florida woont,
1&-8?ervan beschuldigd zich in

<H>hjnVergrepen te hebben aan
4), jongmeisje. Zelfweigerdehij
■fc 4°mmentaar- "Ik &en bok-

otel dergelijke vragen maar
Oynadv°caat."Berbick ver-
%l;® wereldtitelvorigjaaraan
V jVs°n- Sindsdienkwam hij
Saivjemaal in de rin8- EenKb* geleden won hij zijn
y? gevechttegen de Tèxaanhebvans oppunten.

Aberdeen volgt op twee punten

Celtic blijft koploper
in Schotse competitie

DUNDEE— Celtic heeft op
de27espeeldag van deSchot-
se eredivisie de voorsprong
van tweepuntenopAberdeen
behouden. Joe Millar, dievo-
rige maand door Celtic voor
ruim twee miljoen guldenvan
Aberdeen werd overgeno-
men, bezorgde zijn club in de
slotfase van het duel tegen
Dundee United de overwin-
ning.Hijzorgde opdevalreep
met een snoekduik koppend
voor debeslissing: 2-1.

Aberdeenmaakte geenfout te-
gen Falkirk: 2-0. Alex McLeish
en JohnHewitttekendenvoor de
doelpunten. Hearts zakte een
plaatsje door tegen Morton niet
verder tekomen dan 0-0.

Landskampioen Glasgow
Rangers behield de hoop op ti-
telprolongatie door Dundee met
2-0 te verslaan. Topscorer Ally
McCoist was verantwoordelijk
voor de eindstand. Hij scoorde
tweemaal en miste bovendien
nog een strafschop.

De uitslagen van de Tweede
Kerstdag gespeelde wedstrijden
in de eredivisie van de Schotse
voetbalcompetitie zijn:
Dundee United - Celtic: 1-2;
Dunfermline - Motherwell: 1-1;

Falkirk - Aberdeen: 0-2; Hiber-nian - St. Mirren: 0-0; Morton -Hearts: 0-0; Glasgow Rangers -FC Dundee: 2-0.
De stand:

1. Celtic 27 42
2. Aberdeen 27 40
3. Hearts 27 39
4. GlasgowRangers 26 37
5. Dundee 26 31
6. Dundee United 27 25
7. Hibernian 27 24
8. St. Mirren 27 239. Motherwell 27 18
10.Dunfermline 27 18
11.Falkirk 27 14
12. Morton 2711

Europees damkampioen Gerard Jansen:
”Er wordt te gemakkelijk
met damtitels gestrooid”
SCHIPHOL — Volgens

de kersverse Europese
kampioen Gerard Jansen
is het hek enigszins van de
dam bij hettoekennen van
grootmeestertitels in de
damwereld. De 23-jarige
Huissenaar, die vorige
week als Europees titel-
houder uit Moskou terug-
keerde, vindt zichzelf pas
na zijnprestatie in deRus-
sische hoofdstad een echte
grootmeester.

"Die titel van GMI, inter-
nationaal grootmeester,
kreeg ik vorig jaarna de we-
reldtitelstrijd in Groningen,
waar ik op de gedeelde vijfde
tot achtste plaats eindigde.
Dat was te gemakkelijk ver-
diend.Ik ben van mening,dat
ik die titel nu pas echt ver-
diendheb. Erzal scherperbe-
oordeeld moeten worden",
was de kritische kantteke-
ning van de topdammer, aan
wiens zijde de jongeFries
Hendrik van der Zee zat te
glunderen om zijn tegen het
toernooireglement in toege-
kende titel van internatio-
naal grootmeester.

De opmerkelijk realis-
tische Jansen ergerde zich
hardop aan deinflatiebinnen
zijn sport, die officieel in 28
landen wordt gespeeld, maar
aan de top tot een twee-
landenduel Sovjetunie - Ne-
derland isverworden. Jansen
loste via een imponerend
toernooi (tienzeges en driere-
mise) deRus Virniafalskam-
pioen van Europa. Dat werd
tijd ook, want na vier Europe-
se titels van Ton Sijbrands
(1967, '68, '69 en '71) was
daarna deheerschappij inhet
op een na belangrijkste dam-

toernooi ter wereld voor de
Sovjetunie. Andreiko
(1974),Sletsjinski (1977) en
Virni (1983) waren de voor-
gangers van Jansen, die in
kortetijd isdoorgestoten naar
de smalle top van de damwe-
reld.

Hij is van mening dat dat
vooral op basis van zijn men-
tale kracht is gebeurd. "In
Groningen heb ik vorig jaar
bij de strijd om het we-
reldkampioenschap goed ge-
speeld, maartoch veelpunten
laten liggen. In Moskou heb
ik de partijen beter afge-
maakt. Ikstartte hettoernooi
stroef, maar naarmate het
kampioenschap vorderde,
ging het beter. De be-
langrijkste winst was die op
Korenevski. Die verliest ei-
genlijk nooit. Ik ben echter
nietbangvan hem. In diepar-
tij kwam ik heel slecht te
staan, maar in tijdnood wist
ik hem te verrassen. Ik ben
normaalontspannen, maarik
moest na die wedstrijd een
aangeboden kop thee even
neerzetten, zo nerveus bleek
ik te zijn. En dat, terwijl ik
overalheelgemakkelijk tege-
naankijk. Ikganaareen toer-
nooi met de instelling, ik wil
kampioen worden.En niet:ik
moetkampioen worden."

Gerard Jansen zegt weinig
op speltechnische onderdelen
te trainen. Hij kiest in zijn
voorbereidingen, die in
doorsnee-weken vijftien uur
beslaat, voor mentale trai-
ning. "Zo pak ik het aan. Ik
heb ook gewooon een baan
naasthet dammen. Datwil ik
zo houden.Profzie ik meniet
worden. Bij mij werkt hetzo,
een ander zou dat misschien
niet kunnen. Een

schaakgrootmeester zou er
nietaan moeten denken, ver-
wacht ik. Wijkregen in Mos-
kou natuurlijk minder aan-
dacht dan de schaaktwee-
kamp tussen Kasparov en
Karpov. Maarerwas welaan-
dacht. In Nederland zenden
ze op tv een halfuur uit over
twee schakers uit de Sovjetu-
nie, maarvoor het dammenis
geen ruimte. Clerc en
Gantwarg hebben de match
om de wereldtitel gespeeld,
maar verder dan de uitslag
komt Studio Sport niet'
deklaagzang van Jansen, die
op verzoek van de dambond
dat verzoek om meer promo-
tie naar buitenbracht.

Ton Sijbrands(volgend jaar
terugkerend in het internati-
onalewedstrijdcircuit)won in
1971 zijn laatste Europese ti-
tel en liet daareenjaar later
het wereldkampioenschap op
volgen. In de omgeving van
Jansen wordt stilletjes reke-
ninggehoudenmeteen derge-
lijke herhaling door de
nuchtere Gelderlander, die
na zijn nationale titels bij de
aspiranten en de juniorende
trofee bij de senioren nogniet
veroverde. Jansenis door zijn
Europese titel zekervan deel-
neming aan de wereldtitel-
strijd, in juli volgend jaarin
Brazilië. Hij zal daar een
voorname kandidaat zijn om
het in 1984 door Harm
Wiersma weggegeven we-
reldkampioenschap voor Ne-
derland te heroveren op de
Rus Dybman.

"Maar ik kan me niet ner-
veus maken over die favorie-
tenrol. Zezullenmeopdiema-
nier ongetwijfeld onder druk
proberen te zetten, maar daar
stap ik gewoonover heen."

JongOranje alternatief

Olympisch elftal
wordt opgedoekt

DEN HAAG — Het Olym-
pischelftalheeftalsaparte se-
lectievan deKNVB voorlopig
opgehouden te bestaan. De
resterende wedstrijdenin het
kwalificatietoernooi voor de
Zomerspelen van Seoul wor-
den door de technische lei-
dingvan de nationale voet-
balbond gebruikt als oefen-
duelsvoor hetelftalvan Jong
Oranje, dat zich vorige week
kwalificeerde voor de
kwartfinales van de Europe-
se titelstrijd.

Ook spelers als Gillhaus, Meijer,
Kruzen, DeWolf, diejuistbuiten
de eerste zestienvoor het natio-
nale A-team vallen, worden bij
diewedstrijden ingezet ominter-
nationale ervaringop te doen.

Totdieverandering is, volgens
de verantwoordelijke bondsco-
ach Nol de Ruiter, besloten on-
middellijk na de nederlaag van
hetNederlands Olympisch elftal
tegenOost-Duitsland(3-4), op22

september in Nordhausen
"Praktischzijn onze kansen op

Seoul voorbij. We hebben toen
met de technische staf om tafel
gezeten. Dit is ook de wens van
Rinus Michels.De eerstvolgende
wedstrijd van het Olympisch
elftal komt Jong Oranje in het
veld, met enkele ouderen van de
A-selectie. Dat staat vast", aldus
De Ruiter, die zijn Jong Oranje
vorige week door collega Bert
van tingen moest laten leiden.

Van Lingen, al lange tijd eer-
der werkzaam met dat jeug-
delftal, coachte Jong Oranje
naar de overwinning (4-3) op
Bulgarije, waardoor de plaat-
singvoor dekwartfinales van de
Europese titelstrijd werd afge-
dwongen. Daarin wordt een dub-
bel gespeeld tegen Spanje. De
twee wedstrijden worden in de
maanden februari en maart ge-
speeld. De eerstvolgende wed-
strijd van het Olympisch elftal
staat voor 9 maart, thuis tegen
Italië, op hetprogramma.

SËNTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondag vanaf
13.00 uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen-trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot23iaar.

ICURApAOREGATTA '88:
1,2,3April

i

i~^ BOY WINKLAAR JR. $
|= i 31 december (tegenover Banco di Caribe) Geopend van \'l
| ""'effir6" VUURWERK-VUURWERK 'tfßsyvssr *meer dan 180 verschillende soorten. Zeer goedkope prijzen. m.
- f Voor de kinderen hebben wij een pakketje gevarieerd vuurwerk voor ’.25,-.
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Ontvoerders reageren niet op ultimatum
Familie Heijn geeft ontvoering
in handen politie en justitie

HAARLEM — De familie
van de ontvoerde Gerrit Jan
Heijnheeft zondag, 110dagen
na de verdwijning van de
Ahold- topman, het onder-
zoek in deze zaak "volledig "
in handengegevenvan politie
en justitie.De ontvoerdersre-
ageerden niet op het ultima-
tum van de familie om Heijn
voor27 decembervrijte laten.
R. Zwartendijk, lid van de
Raad van Bestuur van deKo-
ninklijke Ahold, deelde dit
zondagmiddag even na een
uur 's middags mee.

De politie en justitie treden
vandaag om 16.00 uur naar bui-
ten doormiddel van een doorra-
dioen televisie directuit te zen-
den persconferentie. De bijeen-
komst vindt plaats in het ge-
meentehuisin Bloemendaal. Tij-
dens dezepersconferentie wordt
een beroep gedaan op de Neder-
landse bevolking mee te helpen
aan deopsporing van Gerrit Jan
Heijn. Politie- woordvoerder
A.Geelof noch Zwartendijk wil-
den zondag vooruitlopen op de
inhoudvan depersconferentie.

HOOP
Zwartendijkverklaarde datde

familie Heijn enAholdnogaltijd
hoop hebben dat Gerrit Jan He-
ijn (56) leeft. Enige aanwijzing

daarvoor is er echter niet: "De
ontvoerders hebben al geruime
tijd nietsmeer vanzich laten ho-
ren en er is ook geen enkel le-
vensteken van de heer Heijn
meer ontvangen", aldus de
Ahold bestuurder.

De crisis- stafbij het concern
wordt nu "ontmanteld", al blij-
ven de leden ervan wel direct op
afroep beschikbaar, mochten er
zich weer nieuwe ontwikkelin-
gen in de zaak voordoen. Zwar-
tendijk wildezondag niet ingaan
op devraag ofer vandaageen be-
loning wordt uitgeloofd. Op die
vraag wordt op de persconferen-
tieingegaan, zo deelde deAhold-
man mee.

De politie stelt zich voor tij-
dens de persconferentie "uitleg
te gevenover datgenewat justi-
tie enpolitie in de dan 111 dagen
durende ontvoering hebben ge-
daan". Aan het Nederlandse
volk zal "een aantal met elkaar
samenhangende en gedetail-
leerde vragen worden gesteld".
Danzal ook een bandje ten geho-
re worden gebracht met daarop
de stem van een van de ontvoer-
dersofeen handlanger.

LEVEN
De overdrachtvan het onder-

zoeknaar politie en justitiebete-
kent dathetIevenvanGerrit Jan

Heijn nietmeer eerste prioriteit
heeft. De opsporing van de da-
ders isnu minstenseven belang-
rijk geworden. De kidnappers
eisten steeds van de familie en
Ahold dat depolitie en pers bui-
ten de zaak werden gehouden,
maar dat lukte lang niet altijd.

De ontvoerders ontvingen
eind november bij Arnhem een
deelvan hetlosgeld. De overhan-
digingvan derest van delosprijs
mislukte. Daarover wordt van-
daag waarschijnlijk meer be-
kendgemaakt.

De ontvoerders stuurdenin de
beginfase van de ontvoeringeen
bandje met.daarop de stem van
hun slachtoffer. Een pinkdeel
van de ontvoerde Ahold- be-
stuurder arriveerde medio okto-
ber, maar aan de hand daarvan
wasnietvastte stellen ofHeijn al
dan niet leefde. Nadere verzoe-
kenvan defamilie omeen nieuw
levensteken (bijvoorbeeld een
kleurenfoto met een recente
krant) werden niet gehonoreerd.

Het laatstecontact van deont-
voerders dateert voor zover be-
kend van begin december. Zere-
ageerden enkele dagen na de
persoonlijke tv- oproep van de
echtgenote van de ontvoerde
Ahold- topman, HankHeijn-En-
gel,op3 december. MevrouwHe-
ijnen haarkinderenkeerden, zo-

als bekend, een week geleden al
weer terug naar hun inmiddels
bewaakte woning in Bloemen-
daal.

SIGNALEMENT
Politie- woordvoerder Geelof

wilde zondag desgevraagd niet
ingaanopdevraagofermogelijk
arrestaties zijn te verwachten.
Erzulllenvandaagwelenigesig-
nalementen worden vertoond
alsmede een aantal goederen.
Verder zal meer dan voorheen
viaInterpol depolitie inhet bui-
tenland worden ingeschakeld.

Het aantal tips loopt nu tegen
de 2.000. Mocht de uitzending
van vandaagtot eengrootaantal
nieuwe tips leiden, dan wordt
mogelijk hetrechercheteam uit-
gebreid, zo verklaarde Geelof.
Hij benadrukte dat de politie

zichnuvooral richt ophetvinden
van enerzijds de verblijfplaats
van de ontvoerde en anderzijds
de daders.

' Vandaag zal de Nederlandse
tv in hetteken staanvan dezaak
Heijn. De AVRO zendt 's mid-
dags de persconferentie uit en
het verzoek tot medewerking
van de Nederlandse bevolking-
Terwyl de omroep 's avonds tijd
uitgetrokken heeft om deeerste
resultaten bekend te maken van
mogelijke tips uit het publiek.
Daarnaast volgen nog vraagge-
sprekken metM.Munting(hoofd
van het recherche bijstandste-
am), met de Amsterdamse com-
missaris C.Sietsma (adviseur
van depolitie-operatie in deont-
voerings- zaak) en met de Haar-
lemse persofficier van Justitie
mrTh.Bot.

Diaz Herrera in Caracas opgenomen

Panama zet rebelse
kolonel land uit

PANAMASTAD —Kolonel
Roberto Diaz Herrera die de
tweede man is geweest van
hetPanamese legerisveroor-
deeldtot vijfjaargevangenis-
straf. Hem was samen met
andere verdachten ten laste
gelegd dat men de veiligheid
van destaatin gevaar had ge-
bracht. Hij isinmiddels uitge-
wezen.

De strafvan vijfjaargeldt ook
zeven naaste medewerkers van
demedio dit jaargepensioneerde
kolonel die na zijn gedwongen
vertrekuitdestrijdkrachten een
boekje open deed over zijn
hoogste chef, generaal Manuel
Antonio Noriega. Onder meer
onthulde hij toen dat er bij de

laatste verkiezingen op grote
schaal is gefraudeerd. Ook be-
schuldigde hij Noriega van be-
trokkenheid bij politieke nioor-
den. Toen het Diaz Hererra te
warm onder de voeten werd n»
zijn onthullingen verschanste
hijzich metgetrouweninzijn wo-
ning. Zonder veel verzet gaven
zij zich uiteindelijkover toen het
leger een cordon had getrokken
en waarschuwings- schoten had
gelost. De rechtszaak speelde
zich achtergesloten deuren af-

Diaz Herrera is inmiddels uit-
gewezen en in Caracas aangeko-
men. Hij toonde zich dankbaar
voor de inzet van velen om hem
vrij te kijgen. Eerder al kreeg
zijn vrouw onderdak in Vene-
zuela.

Santiago duldtgeen inmenging
VS: voor handel Chili
geen voorrechten meer

WASHINGTON — Was-
hington heeft de gunstige
voorwaarden waaronder
Chileense bedrijven handel
kunnen drijven met de Vere-
nigde Statenopgeschort. Chi-
li opzijnbeurtheefthierop ge-
reageerd met de verzekering
dat men geen inmenging in
zijn binnenlandse zaken zal
dulden.

De slechte naleving van de
rechten ten aanzien van de
werknemers in Chili was het of-
ficiële motief voor de Ameri-
kaanse stap, zo maakte dewoordvoerdervan hetministerie
van Handel, in Washington be-
kend. De maatregel houdt onder
meer in dat deChileense export
naar de VS niet langer vrijges-
teld is van import- heffingen.
Amerika importeerde verleden
jaargoederenvan Chileense be-
drijven terwaardevan meer danhonderd miljoen dollar. De
woordvoerder zei dat president
Ronald Reagan zijn besluit had
genomen na meer dan twee jaar

zorgvuldig deChileense praktij-
ken te hebben bestudeerd wat
betreft de rechten van de
werknemers. Begin 1987 had
Reagan laten weten dat Chih
nog eenjaaronder deze gunstige
handels-regeling zouvallen tef'
wijl men ondertussen zou bekij-
ken of er vooruitgang werd ge-
boekt op het gebied van de
rechten van de arbeiders.

Chilireageerde op het Ameri-
kaanse besluit dat donderdag
werd bekend gemaakt met de
mededeling zondag dat geen in-
menging zal worden geduld. Zo
zei deofficiëlewoordvoerder Or*
lando Poblete namens het mili-
tairebewindvanpresident gene-
raal August» Pinochet. Poblete
stelde alvast deChileensechris-
tendemocraten en de linkse pal"
tijen verantwoordelijk voor deze
vormvan"agressie". Hunopstej"
ling schaadt het democratisch
proces en speelt uiteindelijk
slechts het communisme in de
kaart, zo meent de Chileense
regering.
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SAUDI EUROPEAN INVESTMENT

CORPORATION N.V.
Established in Curacao (Netherlands Antilles)

Notice of
SPECIAL GENERAL MEETING

OFSHAREHOLDERS
to be held on January 12,1988.
Notice is hereby giventhat theSpecial General Meeting of Share-
holders ofthecompany will be heldatthe offices ofthe company, 6
John B. Gorsiraweg, Curacao, N.A. on January22,1988 at 10.00
o'clockintheforenoon (local time) inorderto approvethe following
proposals:
1 . for the amendments to Article Bofthe Articlesof Incorpo-

ration of the Company;
2. for theenactmentof Article8Aofthe Articlesof Incorpora-

tion of the Company;
3. for fixing the numberof managing directorsat fourteen;

and
4. for the electionof Abdul Rahman A. Al-Turki, A. OmarBa-

loubaid, Fentress Bracewell, Charles Delamare, Richard
A. Fenn, Dr. K. Farmanfarmaian, Ahmad Haj-Younes,
Egon Kiss-Borlase, JamalRadwan, Scott A. Siebels, Dr.
Abdul Hadi H. Taher, Daniel Urech, Hani Ahmad Zaki Ya-
mani, and Pierson Trust(Curacao) N.V. as managing di-
rectors of the Company.

Shareholders may berepresented at the meeting by a proxy em-
powered in writing.
Managing directorsor in general,persons employed bytheCorpo-
ration can not act as proxy of a shareholder at the meeting.
In order to exercise their rights at a meeting, holders of bearer
sharesmust identify themselves as such to the satisfaction of the
Corporation.
Thesharecertificates oracertificate ofdeposit issued thereforeby
the Corporation or a bank - stating that the sharecertificatess
not bereturned beforethe endof the meeting- shall count assuffi-
cient identification. The ManagïrW^lJ
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KERSTCAMPAGNE. \ Voor iedere aankoop boven’.25.- ontvangt U van 16t/m 31 decern- (l ber 1987een leukesurpriseonderdekerstboom. Behalve onze jj f normale kollektie van lokaalvervaardigde souvenirs, plantenpotten, '/ lampen en andere gebruiksartikelen, hebben wij nu ook wat nieuwe «\ aparte souvenirso.a. Kerststalletjes.
I Openingstijden: Ma. t/m vr. 8-6 uur
( Za.9-luur

?’„_ Z0.9-luur !I ui >% Wi * ■ m A».
mi

a*.
|| ,^|| ~- -(| - — |^|^^|_ |^

"Districo n. v.
expeditie maatschappij
Curasao Nederlandse Antillen - Tel.: 70503-70504-70304Centro Comercial Antllia

maakt hierbij aan alle abonnees van de dagbladen
Amigoe, Beurs, Nobo en La Prensa bekend, datmet
ingang van

1 januari 1988
de abonnementsprijs per dagblad zal worden ver-
hoogd van Na’Is. 14.00 naar

Na’Is. 15.00per maand
Losse exemplaren worden

Na’Is. 0.60 per exemplaar
(De laatste prijsverhoging vond plaats ingaande 1 juli
1982)
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I LANDSLOTERIJ

Een spiksplinter nieuwe
miljonair op Nieuwjaarsdag. , **^SL
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1 eerste prijs van NAFIs. 1.000.000,00 Ws^&& 'W,\ 38& *$&
1 tweede prijs van " 120.000,00 %^^^^ *^% "#&. 3&
1 derde prijs van " 80.000,00 W%
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MENSENRECHTEN-MISDADIGER BEVORDERD
Astiz moet actieve dienst wel verlaten
Argentijnse marine ontevreden
over Salomons-oordeel Alfonsin

BUENOS AIRES — Presi-
dent Raul Alfonsin heeft in
verband met de eventuele
promotie van devan mensen-
rechten- misdaden beschul-
digde luitenant ter zee Alfre-
do Astiz een Salomons oor-
deelgeveld doorzijn fiat te ge-
ven aan debevorderingmaar
meteenheeft hijAstiz voorge-
dragen voor vervroegde pen-
sionering. De marine- leiding
is het met de pensionering
niet eens en zou overwegen af
te treden. Van leger-zijde was
namelijk aandrang uitgeoe-
fend op depresident om Astiz
te bevorderen.

De Argentijnsepresident stel-
de vast datereigenlijk geen wet-
telijke beletselen bestaan om de
verhoging in rang van Astiz te-
gen te houden. Deze komt name-
lijk in aanmerking tot benoe-
ming tot kapitein van een kor-
vet. Volgens Alfonsin echter
"moet hij niet in actieve dienst
blijven". Daarom heeft de presi-
dent aan de ministervan Defen-
sie Horacio Jaunarenaopdracht
gegeven om de noodzakelijke
maatregelen te treffen voor zijn
ontslag uit demarine- dienst.

ENGEL DES DOODS
Bij demarine- leidingwasmen

niet meteen bereikbaar voor
commentaar op de presidentiele
beslissing. In pers-kringen wees
mener op dater druk was verga-
derd in demarine- top,kennelijk
overhetgevalAstiz. De chef- staf
van de marine, vice- admiraal
Ramon Arosa, is namelijk on-
langs zo ver gegaan dat hij pu-
bliekelijk Astiz en zijn bevorde-
ring heeft verdedigd en daarbij

hadhij ook gezegddatAstizinac-
tieve dienst moet blijven. In de
Argentijnse pers verwachtte
men élk ogenblik het ontslag-
verzoek met onmiddellijke in-
gang van de hogere marine- lei-
ding.

Luitenant Astiz had de veel-
zeggende bijnaam Engel des
doods. De nu 33-jarigeluitenant
had deze naam verworven we-
gens zijn optreden tijdens devui-
le oorlog tegen de "subversie".
Hij werd onder meer ver-
antwoordelijk geacht voor de
ontvoering van het zeventienja-
rige Zweeds- Argentijnse meisje
Dagmar Hagelin en van twee
Franse religieuze zusters in
1977. Hij kwam echter op vrije
voeten omdat het gerechtshof
van Buenos Aires hem welis-
waar schuldig bevond aan de
ontvoeringvan Hagelinmaartot
de conclusie kwam dat dit
misdrijfverjaard was. Zijn zaak
werd behandeld voordat rond de
Paasdagen een deel van het Ar-
gentijnse leger aan het muiten
ging om een algemene amnestie
af te dwingen voor misdrijven
welke tijdens het militaire regi-
me van 1976 tot 83 waren be-
dreven.

MARINE BOOS
Alfonsin zwichtte toen voor

deze druk en kwam met de wet
over de "passende gehoorzaam-
heid". De invoeringvan dit prin-
cipe in de militairerechtsspraak
houdt in dat een militair onder
de rang van generaal zich kan
beroepen op zijn plicht tot ge-
hoorzaamheid voor mensen-
rechten- misdrijven. Bij de mari-
ne- leidingvindtmen nu dat deze

wet terugwerkende kracht moet
krijgen voor Astiz. In de mensen-
rechten- groepen kan men het
niet verkroppen dateen man als
Astiz bevorderd wordt. Er werd
aandrang op Alfonsin uitgeoe-
fend debevorderingvan Astiz te-
gen te houden en hem uit dienst
te ontslaan. De mensenrechten-
groepen hebben hun zin niet he-
lemaal gekregen maar ook de
marine- leiding is erg boos. Men
neemt hetfeit dat Astiz de actie-
ve dienst uit moet hoog op. Men
had Alfonsin eerder al doen we-
ten dat zijn verzet tegen de be-
vordering een militaire crisiste-
weegzou brengen. Voor de gvvol-
gen daarvan kon men niet in-
staan, zo dreigde men.

In zijn overwegingenvoor zijn
besluit merkt de Argentijnse
president op dat "Astiz een bij-
zondere betekenis heeft gekre-
gen voor de Argentijnse maat-
schappij welke met een overwel-
digende meerderheid de metho-
den afwijst die de superieuren
van Astiz toen opdroegen bij de
strijd tegen de subversieve groe-
pen, welke het lot van het land
bedreigden". Verder overwoog
Alfonsin dat bij "een reglemen-
taire oplossing" van deze zaak
"het handhaven in dienst van
Astiz een negatiefeffect zou heb-
ben op demaatschappij.

SINTEUSTATIUS-Doorde
Lionnesses van St. Eustatius
werdeen uitstapje georganiseerd
voor de "senior citizens" (ouden
van dagen) van St. Eustatius.
Omstreeks half twee nam men
hen uitvoor een tourrond het ei-

land, vervolgens ging men naar
het Wilhelmina park waar men
kerstliederen zong en een
picknick hield. In totaal waren er
rond deveertigpersonen die een
zeergeslaagde daghadden.

Film over Broeders
WILLEMSTAD — Vanavond

van zeven tot achtuurzalviaTe-leCuracao een film worden ver-
toond onder detitel «50 Ana bru-
dernandiBrakapoti naKorsou».In deze film zullen Kruisvaar-
dersvan St. Jan,ex-broedersvan
deze sociëteit, het een en andervertellen over hun doelstelling,
hun werk en wat debroeders be-
tekend hebben voor de jeugd ge-
durende hun verblijf van 50 jaar
op Curacao.

WASHINGTON- Een gete-
kende impressie vanhet Galilea-
ruimtevaartuig, datmiddels een
space shuttle gelanceerd wordt.Volgens deNASAzaldit inokto-
ber 1989 gebeuren. De Galileawordt dan naar deplaneet Jupi-
ter gestuurd. De reis duurt zes
jaar.

Aids steeds vaker
als wapen in

echtscheidingszaken
NEW YORK — Aids is in

Amerika een factor aan het
worden —er zijn advocaten
die zeggen een wapen — in
echtscheidings- en voogdijza-
ken. "Het is een heerlijk wa-
pen. De «Scarlet Letter» van
1987", zegt Raoul Lionel Fel-der, een advocaat in New
Vork en specialist in de wet-
geving die het gezin betreft.
"Het is een zweep om mee te
klappen en iemand danig te
intimideren".

Huwelijksadvocaten bevesti-
gen, datAids eenrol is gaan spe-
lenin zaken tussen ongelukkige
vrouwen en echtgenoten—vrees
voor Aids, bedreiging met Aids,
Aids als bewijs van overspel of
Aids in verbitterde voogdij-
zaken.

Tot dusver lijkt Aids niet te
zijn opgedoken in rechtszalen,
omdat deovergrotemeerderheid
van echtscheidings- en voogdij-
zaken in Amerika uitgewerkt
wordt in advocatenkantoren en
niet wordt beslist door een
rechter.

Felder zegt dat vrouwen, die
getrouwd zijn met biseksuele of \homoseksuele mannen Aids
kunnen hanteren als stok om
mee te slaan, daar dergelijke
mannen zeer kwetsbaarzrjnvoor
beschuldigingen waarin Aids
een rol speelt. Voor huncarrière
kan het rampzalige gevolgen
hebben.

ArthurLeonard, docentaan de
Law School in New York en spe-
cialist inAids en dewet,valt Fel-
derbij."Aids is aleenvaststaand
feit in echtscheidings- zaken",
zegt hij. "Er zijn al conflicten
over voogdij, bezoek enkinderen
geweest waarin Aids ter sprake
is gekomen. "Er zijn zaken ge-
weest van een vader die «gay»
was en een moeder, die er op
stond dathij zich zou onderwer-
pen aan een Aids- onderzoek
voordat de kinderen bij hem op
bezoek mochten".

VolgensLeonard is hetwel zo,
dat er geen fysieke of medische
gezondheids- factoren zijn die
hetweghoudenvaneenkindzou-
denrechtvaardigen, maar stel-
len factoren als algemene onbe-
kendheid met de ziekte en be-
zorgdheid over de weerslag op
een kind van het zien van een
zichtbaar zieke vader proble-
men. "Ik denkwel dater advoca-
tenzijn dieeen en ander zouden
aangrijpen om van een
echtscheiding voor hun cliënt
hetonderste uitdekan tehalen",
aldusArthurLeonard.

PeterBronstein, een advocaat
in Manhattan, had een geval
waarbij Aids eenrol speelde. Bij
het bestuderen voerde hij een
computer- onderzoek uit, om er
achter te komen of er huwe-
lijkszaken dienden tegen de
achtergrond van Aids. Hij vond
er geen. Zijn zaak zat ook niet in
de computer, omdat geen juri-
dische stappen waren gezet. "Ik
hadeen gevalvan eendamewier
manAidsheeft.Devraag isofhet
gedrag van een man, dat hem
Aidsbezorgde, opzich echtschei-
dings- grond is. "Als de echtge-
noot een werker in de ge-
zondheidssfeer ofvuilophaler is,
die bloedmonsters hanteert of
een bloedtranfusie had, kan hij

Aids buiten zijn schuld opgelo-
pen hebben en kan de ziekte op
zich geen grond voor echtschei-
ding zijn", zegt Bronstein. "In
hetonderhavige geval biechtte
deman aan zijn vrouw op dathij
een homofiele relatie had die
hem Aidsdeedoplopen".

Er ontstaat een juridisch pro-
bleem als devrouw probeert aan
te tonen dat de echtgenoot Aids
opliep door homoseksueel con-
tact — op zich waarschijnlijk al
een geval van overspel —tenzij
deechtgenoot bereid is om op te
biechten. De partijen in zijn ge-
val proberen tot een schikking
buiten derechter om te komen.
"Ikverwacht een grootaantalza-
ken waar Aidsbij betrokken is",
zegtBronstein.

In een echt rommelige
echtscheidings- situatie, zou ho-
mofiele activiteit van een
echtgenoot waarschijnlijk niet
moeilijktebewijzenzijn. "Wij be-
wijzen voortdurend met wie ie-
mand geslapen heeft", zegt Nor-
man Sheresky, oud-president
van de «American Academy of
Matrimonial Lawyers». "Wij
doen datmetbehulpvan detecti-
ves, doorhetvindenvan brieven
in huis.Wij komen er echter om-
datjaloerseex-minnaarshet ons
vertellen. Er zijntal van manie-
ren om te bewijzen dater eenre-
latie is en dat geldt ook voor een
mandie Aidsheeft".

Sheresky noemt het onver-
mijdelijk dat steeds meer huwe-
lijks- advocaten betrokken wor-
denbij echtelijkeruzies metAids
als inzet."Ik hebbegrepen dater
25 gevallenvan mensen met het
Aidsvirus zijn op elk geval dat
bekend is. Wanneer dat allemaal
aan deoppervlaktekomt, danra-
ken de advocaten erbij betrok-
ken", zegt hij.

Sheresky voorziet dat er veel
nepzaken zullen zijn rond man-
nenofvrouwen, diebeweren dat
hunpartner zeidatzij Aids had-
den en daar vreselijk onder le-
den.Datzounetzongrotevlucht
kunnen nemen als zaken van
kinder- mishandeling.Er waren
veel gevallen van kinder- mis-
handeling en niemand wist het.
Toen kwam plotseling iedereen
naar buiten met dergelijke za-
ken. Erwaren gewettigde geval-
len bij, maar duizenden niet ge-
wettigde.

Er zijn andere advocaten, die
de zaak nuchter bezien: Aids,
zeggenzij, zal geen groterol spe-
len in recht-toe-recht-aan-
echtscheidingszaken waarineen
van de echtlieden Aids heeft,
want het enige dat de ander te
doen staat is wachten.

Bronstein zegt het zo: "De
echtgenoot gaat dood. Aange-
zien de overlevingskansen nihil
is en aangezien alle Aidslijders
binnen eenpaar jaarna hetoplo-
penvan deziekte sterven, lost de
zaak zich vanzelfop".
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MEDEDELING
KODELA, het elektriciteitsbedrijf van Curacaodeelthierbij mede datdedoorberekeningingevol-
ge de brandstofclausule met ingang van 24 de-
cember 1987 is verlaagd.

Met ingangvan 24 december 1987wordt de toes-
lag 4.444 cent per KWH.

Curasao 28-12-'B7.

ISBKODELA^

AntiHean Computer Institute JJ
Fokkerweg 52 - Phone: 616580 TBsasssgr,

Registration Now in Progress!!!
Days : Monday - through - Thursdays
Time : 5 p.m. to 9 p.m.
Courses : Basic programming in Dutch or in English

Lotus 1,2,3 Beginners and Advanced
dßase 111 + Beginners
Appreciation courses, wordprocessing etc.
etc.

For more information pass by or call.
We are located at Fokkerweg 52, Tel.: 616580.
Courses will start January 11,1988.
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vanaf 12 uur 's middags open tot ± 8 uur 's
avonds. .
Wegens onverwachte kleine onderhoudsre-
paratieis j. rsA^o)

Tap Maar In )&S^
helaas van (^s"s&Yd

1 jan. t/m 10 jan. geslotenT^***
11 januarizijn weweer open en hetenwe iede-
reen welkom vanaf 18tot 19uurvoor een gra-
tis Nieuwjaarsdrankje.

"N We wish you all a Happy New Year /"
-

dB
«V

j^|
<^ I integrated management and design

project managementconsultants
Integrated Management & Design zoekt voor één van haar
kliënten ten behoeve van een nieuw op te zetten bedrijf op korte
termijn

KANTOORRUIMTE
in denabije omgeving van Punda of Salina.-— 50tot100m3— begane grond
—goede bereikbaarheid
—goede parkeergelegenheid— goedezichtbaarheid vanaf deweg.
Voor nadere informatie omtrent deze kantoorruimte kunt U kon-takt opnemen met Integrated Management & Design, tel.nr.613550en vragen naar Drs. J. Kibbelaar.
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j^L- F^BIBUOTEKA
/^PUBLIKO

KORSOU
Otro hende tambe ke lesa e buki
kv abo tin hopi tempu kaba na
kas.
P'esei, for di dia 10 di desèmber
te kv 2 di yanüari bo por entrega
e bukinan sm paga but. Hiba nan
na Bibiioteka Pübïiko Korsou na
Punda, Bibiioteka hubenil na Otro-
banda i e filial di bibiioteka na
Barber. Tambe por deposito nan
den e kahanan köra kv tin na...
La Ganga Salina - Casa Cohen-
-11 General store - Esperamos-
ABN Rio Canario - LATRA-
Pöstkantor Punda - Vreugdenhil
Colon - Boekhandel Santa Maria-
Palais Hindu Punda - Casa Leon
Otrobanda - Banko Maduro na
Plasa Djodjo Correa - Van Dorp/
Eddine Promenade -Zuikertuintje
Koffiebar- Pita Supermarket -
Vreugdenhil Caribe -Banko
Maduro na Barber.

Fia ke men
...trese bèk!



Man verliest
armbij ongeluk
met motorfiets

PHILIPSBURG — Om drie
Uur in de nacht verloor een mo-
torrijder controleover het stuur
en kwam in botsing met een
brugrailing. De klap kwam zo
hard aan dat deman zijn rechte-
rarm verloor die in zijn geheel
van hetlichaamwas gerukt. Ook
was hij gewond aan zijn voor-
hoofd. Hij werd met spoed naar
hetziekenhuisvervoerd waarhij
geopereerd moest worden.

Jan van der Schoor weg bijProgreso
'Grotere eenheid Arubanen
en Antillianen noodzaak'
WILLEMSTAD — Jan van

der Schoor verlaat aan het
eindevan ditjaardeStichting
Progreso Antiyano, de wel-
zijns- stichting voor Antillia-
nen in Noord- Brabant en
Limburg, diezeven regionale
verenigingen overkoepelt.
Het laatste karwei van Van
der Schoor is het opstellen
van een inventarisatie- nota
na de bezuinigings- maatre-
gelen van het ministerie van
W.V.C. Daarna treedt hij te-
rug als coördinator.

Van der Schoor is sinds april
1985 coördinator van Progreso.
Hijbegon in 1974bij de stichting
als welzijns- werker in de regio
Weert. Van der Schoor heeft on-
geveer dertig jaarlang met An-
tillianen samengewerkt.

In een interview met Yvonne
Hende: son zegt Van der Schoor
in hetblad 'Progreso' op devraag
ofeen bepaalde binding met An-
tillianen noodzakelijk is om met
hen te kunnen samenwerken:
"Ja, bindingen solidariteit ener-
zijds en anderzijdstoch enige af-
standkunnen nemen van de si-
tuatie.Wantzo alleenkunje din-
gen voor hen doen, die hen echt
helpen. Als jeberoepsmatig be-
zigbent, moetjeafstandkunnen
nemen om jezelf te kunnen
handhaven, anders verzuip je".

HALVE ANTILLIAAN
Hij zegt verder over zijn 'Ne-

derlander- zijn' tussen de Antil-
lianen: "Er zijn Antillianen die
zeiden: Jebent een halveAntilli-
aan. Dat streelt je. Maar er zijn
ookAntillianen geweest die mij
duidelikjk lieten merken(Antil-
lianen doen dat niet recht-

streeks), dat je er niet helemaal
bij hoort. Ik vond hetniet discri-
minerend als ze me dat gevoel
gaven. Dan behoud ik mijn inle-
vingsvermogen; Die boodschap
van: zoals jijjenuin onze Antilli-
aanse gemeenschap voelt, zo
voelen wijons vaak in jouwwitte
Nederlandse gemeenschap".

Van der Schoor heeft zeven
jaar op Curacao en Aruba ge-
werkt. Van 1964tot 1973 washij
landelijk aalmoezenier in Ne-
derlandvoor Antilliaanse arbei-
ders. Twee jaar later ging hij
werken bij Progreso. Plannen
voor deperiode na zijnontslagbij
de stichtingheeft hij nog niet.

SABBATH-JAAR
Van der Schoor: "Ik wil het

niet invullen.Ik denk dat ik een

soort Sabbath- jaarga houden.
Het isbelangrijk om distantiete
nemen, om totrust te komen en
weer een frisse geest te krijgen.
Naast Miriam, mijn vrouw, wat
meer helpen in het huishouden
zal ik veel lezenen tuinieren."

"Ik wil ook mensen opzoeken,
ookAntillianen, uitvroegere ja-
ren. Lekker rustig met de trein
ernaar toe gaan. Wat ik na dit
Sabbath- jaar ga doen? Ik weet
het nogniet. Ik denk dater meer
aandacht moet zijn voor de reli-
gieuze Antilliaanse mens. Niet
één vorm van religie. Antillia-
nen dielangeretijdin Nederland
zijn, sluiten zich aan bij kleine
kerkelijke gemeenschappen. Er
iskennelijk behoefte hieraan.Ik
zou samenmet een groepAntilli-
anen eroverwillenpraten en iets
opzetten".

Vader opgepakt
na mishandeling

PHlLlPSBURG—Ophetpoli-
tiebureau werd een meisje van
zestien jaar binnengebracht
door een maatschappelijk
werkster en een arts. De vader
van het meisje had haar meer
dan eens mishandeld met een
zaag, een elektrische kabel of
met een ijzeren staaf. Ze zei dat
haar vaderookverschillendeke-
ren gedreigd had haar dekeel te
zullen afsnijden. De vader, de36-
-jarige H.R., werd gearresteerd
en in verzekerde bewaring ge-
steld.De zaak is in onderzoek.

Maskerade-activiteiten:
Optochten en optreden
dans- en zanggroepen
KRALENDIJK —De afde-

ling Cultuur en opvoeding te
Bonaire zal in samenwerking
met de Fundashon Union
Folkloriko Bonairiano
(FUFB) en degroep Maskara-
daeen aantaloptochtenorga-

seren. Dit zal in de maand
tebruari gebeuren. Tevens is
er een Tokamentu di bari
(drum).

Voor de diverse activiteitenheeft de afdeling Cultuur een
masterplan opgesteld, waarver-schillende zanggroepen en
dansgroepenhunkunnen mogentonen. Dit zijn onder andere:J£"P° N°s Cosecha, Grupo EkocüNosKultura en Grupo Wapo.Op 29 december treden zij op inhetbuurtcentrum Noord di Sali-navan acht tottien uur; op30 de-cember in het Wilhelminapark
van acht tot elfuur en tenslotte

op 31 december teRincon op het
Plaza Hubentudvan zes tot tien
Uur.

De maskarada- optochten be-
ginnen op 3 januarien het spits
wordt afgebeten door wijk-
centrumNoord diSalinawaar de
groepen om tien uur 's morgens
vertrekken vanaf het clubhuis.
Om zes uur 's avonds komt men
danweer bijeen bij het clubhuis
Estrellas waar nog wat maska-
rada- muziek zal worden ge-
speeld. Op 10 januari is Rincon
aan debeurt. Daar vertrektmen
van het clubhuisKibrahacha en
gaat de stoet in derichting van
hetLudovicus- centrum. Om zes
uur is er muziek bij het!
buurtcentrum Rincon. Tenslotte >
opl7januariisereenoptochtom 'tienuur 's morgens teAntriol. In
de avonduren is ermuziekbij hethuis van Cai Saragoza.

Rotary-loterij
PHILIPSBURG — Maanda-

gavond werdvoor de televisie de
trekking gehoudenvan deRota-
rv 'oter>J> waarbij als winnaar
van een woonhuis ter waarde
van 150 duizend dollar uitdebus
kwam baby Amanda Ferrier,
dochter van Lionel en Angelica
Ferrier. De tweede prijs (een
wasmachine) ging naar E. Pat-
terson van deTangerineRoad en
de derde prijs (kleuren tv van 19
inch) naar Marcella Adriana.

RODDEL
Tot slot zegt Van der Schoor:

"Antillianen moeten solidair
zijn met elkaar, vooral met de
zwakkeren en kansarmen. Het
heeft medeafgelopen jarensoms
pijn gedaan om te zien dat groe-
pen Antillianen elkaar naar het
levenstaan. Het gaat nietomge-
woonroddelen, dat vind jebij el-
ke cultuur. Maar soms worden
mensen systematisch tegen el-
kaar uitgespeeld. Menmoetster-
ker worden en dit soort roddel-
circuitsniet serieusnemenofbe-
ter gezegd: afkeuren. Laat de
Antilliaanse en Arubaanse ge-
meenschap, laat iedere Antilli-
aan en Arubaan het devies van
SentroAntiyano Yamanotazich
eigenmaken:' Uni nos ta huntu,
desuninostakai'. Samenzijnwij
sterk."
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*»» «» ®»«aB9S»ES* W»Bi
$ Donderdag 31 december$«non stop geopend tot 4 uur 's*
-middags. «
£Wij wensen een ieder jj
* GelukkigNieuwjaar 1988 «

La Indiana N.V. I
Hendrikplein 11 J

Dokweg z/n, achterMaduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel.: 76156 -70141 - Telex 3493- Cared N.A.

Wherever, whatever, export, import, transit, house- to house, sto-
rage, distribution, documentation.V _

SALINJA ;
![ Speciale aanbiedingen (tot eind van demaand) voor deko- ''i mende feestdagen j11 Het hele gezin kan zich naarde laatste modekleden tegen <
;! Pantalons van ’.129 —119 —en 99— \i| nu voor ’.25,— '!
|i Jurken van ’.229,—199,— en 149,— \\nu voor ’.50,—en ’.30,— ]i
!| Hemden en blouses ’.99,—, 89,— en 79,— \\
!; Kinderkleding vanaf ’.5,—. nu voor ’2o,— >

Elke dag wordt de voorraad aangevuld. '!
SKY HIGH FASHION; MESKER-GEBOUW !|

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

3) .m£&5( De gelukkige win- >5Ö■SOW naarvan de waar- Egg
debon van ’. 100-van

24 decemberis
Jenny Fraai
nnnria»«r«(>t ouonaersiraat j

Boutique^ ygkf 'fi/P^A^^.XijffL/Mfct_^^ Ujr %SRL^-J3fö Caracasbaatweg £j)ftl
ggfe) Tel.: 613496 (CjfljsJwVm^mim■^^m»^w
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\_c^~^lookinglor
Quality

Optical |

the latestlashionTn
FRAMES and
SUNGLASSES

at convenient prices. !

WEGWIJZER■f
GEEP VCCCCANG //
\ AAS DEZE //
\ ZA^EN./^

X:/ Punda, Salina en Pietermaaiplein #wWfe4ce«)rumi!bwnp«
\\ \\ Bril // VoorAna Nobo /:/\\ GROTE UITVERKOOP // grotei" . Jf "\\ van sandalen, slippers, en platte schoe-Y\ Z' _ KLEDING F-i

V nen, voor Oud en Nieuw. V\ // £ï!ïl?ro,in" ®n »JelSet"- f/\ \\ Sw // ypiLy*"'Spoiler en Evan Sport- jf

y-t——s " IMp «I —\
/ PAïERWoïMtS ü MW>Gltei «JESSE \

/j:7 «lE," (achterPizza Hut Salina) L «Wg »!X\ 7" V*\V:':!\ Ë^mW Vooreenaeslaagd -j V ■4ËsSr%&//\ r:"VV:\ Oi.-^^Cu NIEUWJAARSFEEST >j| El ~ Uw speciaalzaak op het gebied van han- /x’V.j^k<^Lß-^s hebben wij hoeden, fluiten, noise | !§&£§§ 1 denarbeid. f.'yV-^^V^rs^^ makers, serpentines, slingers, JBBBBB Wij wensen U een /:/V:' Jï^lk'ï^KfF balonnen, borden, tafelkleden, SsssSsS *~< 1 ï i „"„ \i:„.....;„ moo /.ir\2R'V cups en beverage napkins.
f ||£f|| Gelukkig Nieuwjaar 1988 jt

<MOO<c« In e°"4m,Js7fts,,op TEDDY BEARV ;*■» «S«/ Caracasbaaiweg nr. 170 |88« §83 Verkrijgbaar nog enkeleMrat-«rH»«h>ii zoals V\
Kerst-laarzen - schoentjes - theemutsjes - _.^ V:\

■■■■> ■SSBSSSöar^V klomp|e« gevuld met Hollandse chocolade en (S\/*^r \\\Kampherkisten -raWwwaT 3i """«p-gi«««»en«en»l»"9evuldmetBnoePen \x\c»nL>i»i.tiin «on rn->anhm>t -at- L TMrsMr|*T OJrl marsepein en chocolade in de stijl van Kerstmis. T'C2£7\ . r.yj'SerVieSkaSten van rOZennOUt^^. bW^bK«?S\ IJ Diverse bloemstukjes. Een exclusieve Giftshop 1 A /v/
BÜOUX-kiStieS

, metpra(*tigecadeau'suitEuropa.Enverderallesop -a_l $<'HÊ /■:'■/cI~7£JZZJZ h BSS 3KS r^rJebiedvanBTK^en(rtK)cola«leuitNeo^dand U^ .Uf ■’berviesgoed wWmii m.imiïiïiT w>! WK wat U nodig heelt om de komende feestdagen l-'.fVprs*» narnalpn Kv.' !vH kompleet te maken. Kom gerust langs bij Candyverse garnaien. pr wxsy:?.w Ti^Êh ongedierte AYO Welcome Shop \/f nnr~rt-a SeruLoraweg3-Te1.:616514 \\il iSDDBTERPESTCONTRCuJ^:^:^ pez^naarUritUdWELCOME beatll \\fyf heeft zich gespecialiseerd in voor mens en dier I a»X:X:X:X^jÉk\ Heeft o.a. Bamboo meubels, Chinese en porse- \::\\-\ wilige ongedierte-eninsekten bestrijding,zon- ■ :&^F/ lemen lampen, allerleiprachtigepronkstukken, ïyjV:A derUwomgevingnadeHgaantetasten. ,«. *T/^ ||||;:::" ;:X*ÏK^ leuke mandjes, koperen potten enz, enz. ._/:/\\ .Kosten:. ~ ,„„..„ «ÉrSLf-* ï:« ;w'::: Totheteindevanhet jaarzijnwijiederedagnon-/:/\\ ÏÏ^^ÏÏiVlffiL /Sfm W M s.opgeopendvanMOa.m.to.y.OOp.m. f/\. Termieten behandelingv/a ’.1.75/m24 Wl^rt I WAWcW: WH ZÜn gesloten Vanaf tl\lnformaticT7B229. X^J^^^ | j^^wi- I 1 JANUARITOT 8 JANUARI ’Kom .angs bij "~| \ Autorijschool Manhattan V// EdAlfilliP Tel.: 673731-83972/^W^ A i
>^ Smtboutlque W.Churchillwegl64A. Voor autorijlcSSOll C\]Éfc\ \\M v°°^iuw T^x;x;x;xijPr\ ook na werktijd, \\\i;\ FEESTARTIKELEN OJ $ X/tysyyyyWSJ*3***o*9 en ZOnda%olö?\v^/:7\:\ En dan natuurlijk Uw feestrol- (d j/a ' XwWKW Cr»«/»ialo nriio wnnr WP^"^a|P^r=^^^C^/:/\\ letje laten afdrukken. V-=^ 'V Speciale prijS VOOr WF^|P^--^Pi:/
\\ / Ijl studenten. VT *'■//>^Nü/.o.7operfoto.atdruk. (^ ||| ||| Bel vandaag nog op voor een afspraak! ’/ -^^ ixllffi stotfeerderil ANTILLANA V
// =«~ Montagneßeyll4 Ul .* 671789 i^\j\
#’ iJdlO noriZOnte supermarket uw aangewezen adresvoor het bekle- JïgirpvX

’’ Aztekenweg 17- Tel.: 73332 x|x|x|v;x;:^laa den van stoelen, auto's, etc. raKnb v\/:/ \/,oor. n„^«-,ö
:::::::::::x:::::::B|j»l Tevens hebben wij een i^rscswf V.:J’:/ Vraagnaaronze ::Xx:x:::::::::| Jihiime sortering van stoffen,@R> M[yi dsr specials. xjxjv-xgjj,■(kunstleer,canvas,spons,etc. *~~S^^ ;■;]

t:y1 >s^O^ <e vers
■. ::::::::: W'J zi Jn de hele d»8non-stop GEOPEND tot 7 uur /’#x./ «3^*^ viooc .tt:'"'''''-' Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. //

#"'/ 4H" o viees, iteTort-::-:-Vi "o\^ V«P* vleeswaren, groente,V\^:::::;:; yyyyy\ | WM zijn altüd tot Uw dienst! /

V:\ De supermarket met T WWT~2r! .w " ] K\\ de beste prijzen. SSS^^ I I\lrtU^U4IC*UU \\\ iSSSSSSj,, f'^IALTiroAIXESÖPSCHOOLGEBIED %IA Zaterdag degehele dag x:x:::::::Xv:^itf^^ *■ lzoais:*A«e«ta's .«.— Vl\11 vKvX'WvC J *Se-riftea ""W . " k ::i
IA GEOPEND, van 8-7.30 uur. i:::::::::::::::-:-:-^^-!^ *PeMKae»po«oitai «"■«>imiß««r. /#r
W AVx'.""'"'.'?!?"'! I Openingstijden maandag t/m zaterdag /"/m Ruime parkeerplaats. :":":":"":" XvX::;l vanB-i2uur—l.3o-6.00 uur n.m. _ ar

m — Jl :-X-xX ;XvX:'. Abraham de Veerstraat 12 Tel.: 611904-613558-612782 il
"X;X;X vXvX Hethele jaar door f

£ Zeer mooie kollektie keukengordijnen met :"::s:s: ::¥:":":": i^ ■ VB bijpassende toasteroven cover, overtrek- vX&x W& Speciaal voor dekomende feestdagen ont- Vf] ken voor blikopeners, mixer, two-slice toas- xj:p :::::":::":: vangen vV
// ter, potholder, ovenmitt, kitchen en tie- $x$S $x":i:::: Grote sortering \\I-J towels. —11 jxittWx&x* Stof woor llarkie*en (voor Uw zon- \:\M WBÊSev m^y^^^WV^ neschermen) \\\A J^_- #-^; 11 « EUÜ^vX^xXx^A) en kunstlederstoffen voor het bekleden V:/\\ ldVr^V£.Hben.U.C.A vanstoeten. / ’VA 1 ■r-P%%>%%f«f%i%%lPm%i « - —^. »^r— /.;/\\ *—^ANDERS:?^* iiiiiffi Tf^L Ver^gbiarbf //\ **"-££?*« % Üi^li XJLiiSD.PA.NT. HARDWARE NX f\ T»i:74887 'ffii'SW/XW Formerly Muskus Plinr & Hardware N.V. ft» ' ""V.X-X'X'X'X'X - Fokkerwe.3o-P.0.80x218-WillemsradCurar,aoN.A.-Te1.6H644 M:W:¥xWx-x-X':-1' ■ /

ê—,-■ —ix« mm/ Imprenta Bon Bini N.V. :=:.==...=£.= M& I , , mi^ii^xrTrA// The Bottomweg 48-Tel.: 86688 //pï-ï RUGIDE N.V. A
// f^PTÏÏi"

Gen Manager: Bl@i Roofing Contractors \\
// '^^l^3 William Dunlop AMÈi '" W& 1« «fflssM REPARATIEen \^
V\ AV^A. vooral Uw «r^SSS : »1 L^ns?c ONDERHOUD fè\\ V^^trÖ> ZET-en DRUKWERK \j^| iWÊ m I SYSlli9te VAN ALLE DAKEN |/

>iA tegen redelijke prijzen en prompte leve- jß§& ~= r=L .^, //V ring. , SkmKokmlk Voor verdere informaties: tel. OiOOOO. ft
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BONAIREAGENDA

"MjNDWEER: 8222
£XICENTRALE:BB4Stt(>BPITAAL:B9OO

LLte Lagoen: maandagt/mvrijdag
J* 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
**;zondag gesloten.

*ENBARE BIBLIOTHEEKopeningstijdenvoor hetpubliek)
en donderdag van 14.00-18.00**: dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/4nO-i7.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00«t)

openingstijden voor lezers)
*°«nsdag van 14.00-19.00uur.

fpSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone

"ukken 16.30uur.
jjERVICECLUBS?*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
**iaire.
y°ns: informatie E. Felipa, tel: 8546/8238.
£>unrj Table: elke tweede maandag -SurfcentrumTerra Corra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

LESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
*00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-pend.

voor bezichtiging
J^angelieve contact op te nemen met de

r Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

Ot-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
ï*°Pendopvrijdag van 20.00-24.00 uur;za-

van 12.00-24.00 uur.

SfREEKUUR(gezaghebber): elkedonder-"B9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
Kralendijk; laatste donder-S9van de maand van 10.00-12.00 uur teR"»con.

|LO|<OLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
j°lreaanse schelpen en koraal; open vanl^sdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.
l\A/
a *" openingstijden slachthuis maan-sy<mwoensdag van07.00-12.00/13.00-
-ri-00 uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.

jfj'Bernarduskerk Kralendijk:
J^iiks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
p ■
d°fomotokerkAntriol:
JWlijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

J?«*ovicußlterkRincon:
""iks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven
J*« mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayat>c«que4.

SEOUL—DeZuidkoreaanserege-
'°g heeft een dag voor kerstmis
t*»dan 1100 gevangenenvrijgela-
Jl, Politieke gedetineerden kwa-
*ö nietvoorkerstamnestie in aan-ging.

BEZUINIGING
In de wijziging van de voorlo-

pigebegroting van het eilandge-
bied is naast een aanzienlijke
verhoging van de inkomsten —
een gevolg van een serie in-
komsten verhogende maatrege-
len — ook een aantal drastische
bezuinigings- maatregelen ge-
troffen. Deze liggen echter voor-
namelijk in de persoonlijke
sfeer. HetBC vindt dezemaatre-

gelen overigens wel pijnlijk,
maarmeent tevens datditde eni-
ge mogelijkheid is om het ei-
landgebied bestuurbaar te ma-
ken. Met nadruk stelthetBC bij
de aanbieding van deze begro-
tingaan deraadvast, dathetma-
ken van een sluitendebegroting
nog niet wil zeggen dat de eind-
streep al is behaald. Een schul-
denlastvanruim veertig miljoen
guldenhangt nog steeds als een
zwaard van Damocles boven het
hoofd van het eilandsbestuur.

GUNSTIG
Het BC lijkt er echter van

overtuigd, datvoor het probleem
van deze enorme schuldenlast
ook een bevredigende oplossing
zal worden gevonden.De econo-
mische vooruitzichten voor Bo-
naire noemt het BC op toeris-
tisch gebiedin elk geval gunstig.
Dit kan zijn voordelen geven in
de werkgelegenheid, maar ook
in de opbrengsten voor het ei-
landgebied. Een gematigd opti-
misme heeft het BC eveneens
over de in aanbouw zijnde ho-
telprojecten en de geplande pro-
jecten.Daarimmersmag ookeen
opleving van de werkgelegen-
heidworden verwacht.

De vele wijzigingendiehetBC
heeft aangebracht in de begro-
tingvoor het jaar1988, gaanove-

rigens verder dan hetopbrengen
van een aantalcijfermatige aan-
passingen. Het BC heeft in deze
ook getrachtom tot een duidelij-
keverlaging in deoverheids-uit- |
gaven tekomen doorde herstruc-
turering vanhet overheidsappa-
raat. Daarvoor zijn er bijvoor-
beeld diensten opgeheven, sa-
mengevoegd of overgeheveld
naar privé sectoren. Daarmee
werdtrouwens doorhetBC de in-
richting van de begroting voor
'88grondig gewijzigd.

AFVLOEIING
Deze wijzigingen hebben me-

de tot gevolg gehad, dat veel
overheids- personeel moest af-
vloeien. Voor anderen goldweer
dat de herstructurering over-
plaatsing inhield naar anderediensten. VolgenshetBC echter
nog steedseen begin van dever-
andering. Pas bij de begroting
van hetdienstjaar 1989zullen dedoorgevoerde wijzigingen pas
goeduit de verfkomen.Met nadruk stelthet BC bij deaanbieding van de vernieuwdebegroting aan de raad, dat hetkorte tijdsbestek om orde tescheppen in de financiële toe-
standhet onmogelijkmaakte al-le facetten van de begroting teevalueren. De bezuinigingen die
gerealiseerdzijn, kunnen wor-

den terug gevonden bij de
dienstenenafdelingendie nietal
te complex van samenstelling
waren. Afdelingen als Ge-
zondheidszorg, Onderwijs en So-
ciale Zorg (al jaren de diensten
die het grootste partvan debeg-
roting vragen - red.) hebben een
veel dieper gaande structuur en
zullen in een later stadium wor-
den geëvalueerd.

Zusters gewond bij
aanrijding Kerstnacht
KRALENDIJK - Een wel

[^fortuinlijk Kerstfeest was
jjetvoor een tweetal soeurs
j>aöRoosendaal dit jaar. Op
ju.erstavondbegaven soeur
platina ensoeurLucille zich
/'als gewoonlijk via het
{poolplein van deStBernar-K^sschool naar de avondmis.
|j IJ het oversteken werden

?.lde zusters,diealopleeftijd
Jn> aangereden door een
®rBonenauto, die werd be-

De botsing hadernstige gevol-
genvoor dezusters, diegeschept
werden en aanzienlijke verwon-
dingen opliepen. Zuster Lucille
dietoch al slechtterbeen is, brak
haar enkel. ZusterMelatina was
er nogernstigeraantoe, wantzij
brak niet alleen haar sleutel-
been, maarkreegookeen ernstig
beenletsel en enkelekapwonden
aan hethoofd.Beide zusters wer-
denin hethospitaal opgenomen.

Het is overigens voor zuster
Melatina detweede maal datzij
bij het gaan naar de kerk wordt
aangereden. De vorige maal le-
verde dateen gebrokenpols op.

De Wit: meerAntillianen gewenst

Kerstbridge-drive met
internationaalkarakter
KRALENDIJK — De brid-

geclub Ups and Downs heeft
detraditionelekerstdrive ge-
speeld. Inzet waren de
Kerstbouten.

Ineen zeer geanimeerde drive
kwam het internationalekarak-
tervan het spel goedtotuitdruk-
king,want hoewel er slechts drie
tafels bezet waren, werd er ge-
speeld door bridgers afkomstig
uit Frankrijk, Engeland, Vere-
nigdeStatenen Nederland. Voor
deeerste maal wisthet echtpaar
DeWitals eerste uit een drive te
komen en won men dekalkoen.

Tweede werd hetechtpaar Ba-
beth en Gilbert Salvi; Fransen
die in Caracas wonen. Voor deandere deelnemers was er eve-
neens een prijs en de scores aan
detopbedroegen: 1)paar DeWit
60%; 2)paarSalvi 58,8%; 3) paar
Dove-Schrijvers 56,3%.

Volgens wedstrijdleider Fer
deWit is het jammer, datweinig
Antilliaanse spelers aan de dri-
ves meedoen. Het had leuk ge-
weest, aldus De Wit, wanneer
een internationaal gezelschap
tochuitgebreid was geweestmet
een lokale speler.

eerstefa-
Buddy DiveResort is net

tief.de feestdagen opgeleverd.
tei 'a£ in eerste instantie in de
y^Xling datvoor defeestdagen
Co^' 1 aantalgasten in hetfraaieftfa kon worden onderge-
sfë¥> maar aangezien de aan-
Cimg van WEB nv opzkh liet
t^ fén, moesten Joop en Yvon-
ierh Uwers vn S^ten nog on-
-B<xU,ren£en *n °k Carabella bun-
zij Ws> die echter nietaan dezee
tfeff^egen. De tweede fase 6e-
aPü eenzetfde gebouw met tien
eefT*rtementen, haaks op het
(g M gebouw.Daartussen enke-kï^diteiten zoalszwembad en
Wrf n' Het ligt in bedoe'
*<u>- totale complexklaar
ik jVKopdehelftvanhetkomen-
S( J£ar.BuddyResort betrekt de
Qirfe'1 VoornameWft udDuits-
kitjen Oostenrijk, hoewel ook
iufuf^io velegakten huneersteKu SSen krijgen van Joop
kv ers. Defraaie appartemen-<se;-J**1 gebouwd doorHans van
j^J iha. Hettotale complex isge-
bEÏ tussen Sanddollar en Ha-öJ" aa" deKaya Gobernador

BEGROTING 1988 NOG NIET SLUITEND
Booi: niet halen eindstreep geenramp
BC bespaart acht miljoen
KRALENDIJK —Ondanks

de rigoreuze bezuinigingen
en deextra inspanningen die
hetBC zich heeft getroostom
de ontvangsten op te voeren,
is men niet totaal geslaagd m
deopzet om deenorme schul-
denlast te verrekenen. Gede-
puteerde van Financiën, Ra-
moncito Booi, noemt het niet
halen van deeindstreep geen
ramp. Zeker niet als het toch
behaalde resultaat in aan-
merkingwordt genomen.

Het totale nadelige saldo van
23.347.749 gulden is op de ko-
mende begroting teruggebracht
tot een schuld van 15.170.972
gulden. Een besparing dus van
8.176.777 gulden. De extra ver-
hoging van de bijdrage van het
Solidariteits-fonds van 370.972
gulden (hetgeen neerkomt op
een verhogingvan 2,51%)kan de
begroting van het eilandgebied
voor het komende jaarsluitend
worden gemaakt.

Keulen en Aken zijn niet op
één dag gebouwd, aldus de toe-
lichting bij de wijziging van de
eilandsbegroting, maar het BC
mag met het bereikte resultaat
vooralsnog tevreden zijn. Daar-
bij wordt trouwens in overwe-
ging genomen, dathettoegeken-
de bedrag van 14,8 miljoen gul-
den dat het eilandgebied jaar-
lijks alsbegroting- bijdrage ont-
vangt, sedert 1982 nimmer is
aangepast. De verhoging met
2,51 procent lijkt derhalve niet
te veel gevraagd, aldus het Be-
stuurscollege.

PROGNOSE
De aanbieding van de begro-

tingvoor hetkomende jaarop de
vooravond van hetbetreffende
dienstjaar is laat, normaliter
dienen daar de geldende voor-
schriften begrotingen te worden
aangeboden in de maand mei
van het voorafgaande
dienstjaar. Voor de begroting
van 1988 zou dat dus de afgelo-
pen maand mei 1987 geweest
zijn. HetBC is zich daarvan wel
bewust, maar de mei-regel geldt
slechts indien de begroting niet
sluitend is. Begin dit jaarechter
waren er nog geen gegevens be-
kend diekonden leiden tot een
nauwkeurige prognose. Het BC
heeft derhalvebesloten om voor
1988toch aan de vooravondvan
het nieuwe begrotings-jaar een
ontwerpverordening van debeg-
roting voor 1988aan deraad aan
te bieden.

Raad bijeen over
logeer-belasting

KRALENDIJK — Vanmor-
gen —maandag—omevenna
half twaalf is een raads- ver-
gadering begonnen met als
enig punt op de agenda het
ontwerp eilands- verorde-
ning regelende de heffing en
inning van logeergasten- be-
lasting.

Het BC heeft reeds veertien
dagen geleden aan de leden van
deraad eenvoorstel gestuurdom
een andere regeling te treffen
voor het innenvan delogeergas-
ten- belasting. In het algemeen
wordt gesproken van "room-tax-
", maar dat is hetzelfde begrip.
Voor de eerste maal werd deze
belasting geheven in 1976. Men
gingtoen van het standpunt uit,
dat de vele buitenlandse toeris-
ten dieopBonaire verbleven, ge-

bruik maakten van de facilitei-
ten en van de infrastructuur, die
in feite door de overheid waren
bekostigd. De toerist moet daar-
voor derhalve op zijn hotelreke-
ning een additioneel bedrag be-
talen.

De verandering die de over-
heid nu wil doorvoeren is om de
toerist voor deze faciliteitenvia
de hotels of de pensions te laten
betalen, dusrechtstreeks te in-
nen van dehoteleigenaar of de
verhuurder van appartementen.
Deze kan dan zijn betaalde lo-
geerbelasting terug innen van
zijn gasten.

Er wordt in het vervolg ook
geen onderscheid meer gemaakt
tussen lokale gasten en buiten-
landers. Per nachtverblijf zal
drie gulden aan logeerbelasting
moeten wordenbetaald.

KRALENDIJK - Deze weekherdachtSeferinoAlberto dathij
25jaargeledenin diensttradvande afdeling Water DistributieDienst (DWD). Ter gelegenheid
hiervan hield gezaghebber mrGeorge Soliana een korte toe-
spraak en overhandigde de jubi-
laris de gebruikelijke enveloppe.Bij defoto hetmomentwaaropge-
zaghebber Soliana Seferino Al-berto deenveloppe overhandigt.

Eastern-passagiers
wachten op bagage

PHILIPSBURG — Vanwe-
ge de Kerstdrukte
waarschijnlijkkan hetperso-
neel van Eastern Airlines de
bagagevan depassagiers niet
naarbehoren afhandelen.

ledere avond staan mensen op
het vliegveld, die al twee of drie
dagen en soms meer dan een
week geleden aangekomen zijn,
en die nog steeds hun bagage of
een gedeelte ervan niet in ont-
vangstkunnen nemenomdathet
niet is aangekomenuitMiamiof

New York. Er heerst grote onte-
vredenheid onder vele passa-
giersover deze gangvan zaken.

Uit welingelichte luchtvaart-
kringen werd vernomen, dat op
grote vliegvelden zoals Miami
niemand meer omkijkt naar ba-
gage die er twee of drie dagen
staat en dat die dan voor een ap-
pel en een ci wordt weggegeven
aan het Leger dcs Heils, terwijl
toch duidelijk de bestemming
van de koffer staat aangegeven
en de rechtmatige bezitter her-
haaldelijk navraag doet._r~ s— n

inousTHini o. uinlzuEin
*lÉ rp2M maakt de wisselkoers bekend
mm^ van de B D L IVAR, geldig tot

DINSDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque wJ e -?A
L ’.4.90 ’.5.10 J-0.10

11AMIGOEBandag 28 d€C€mb€a i 987

Kv hondopena nos ta anunsia morto di
sra. Vda. Margaritha Daal-Vinck,

mihókonosi komo Mies
Na nömber disuyunan, suegronan,netunan,bisanetunan i
su kunanan,

Ivy Rodriguez-Daal ifam.
Iris iRonald Daal-Daal i fam.
JohniGennyDaal-Lourens i fam.
Stanley iGrace Daal-Piper
George i TrudyDaal-Kloos i fam.
Marcela Daal
LucilleDaal i fam.
JeanetteiRamon Sjak Shie-Daal
Izildo iCicilia Alves-Sabogal i fam.
sra. Vda. Uva Vinck-Cuales
sra. Vda. Sara Vinck-DePool
i demas famianan Vinck i tur amigu
ikonosinan.

Akto dientiero lotuma luga djarason30 didesèmberpa"4'or
di atardisaliendofor dimisa di JanwépaSantanaKatóliko
na Janwé.
Tarisibi bishitadikondolensia for di I'ordimerdiana misa
di Janwé.
Despues dientiero lo noporrisibi bishita dikondolensia na
kas.

SVB Banko di Seguro Sosial
Pater Euwensweg 9 Curacao

maakt het overlijden bekend van haar
werknemer

GeorgeRonald Alfred Richardson
Zijn toewijding en kollegialiteit zal ons altijd in
herinneringblijven.

Andres A. Constansia
direkteur.

AGENCIA

EL SENORIAI-. "| V. BrakeHaan No. 3-Tel.: 73648

De Heer is mijn Herder,
in mij ontbreekt niets;
Hijdoet mij nederliggen,
in grazige weide;
Hijvoert mijaan rustige wateren;
Hijverkwikt mijnziel.
Geheel onverwachts werd van ons weggenomen onze zeer geliefde
echtgenoot, vader, schoonvaderen grootvader;

BHARMA SAMSUNDER DWARKASING
bekend als " Broeder Sam "

Namens mevr. de Weduwe: JettyDwarkasing - Gajadin
zijnkinderen : Huub en Ine

HenryenRegien (Ned.)
Robert enLouisette (Ned.)
Willy en John(Ned.)
Arnold(Ned.)

zijnkleinkinderen : Sabine
Ronald
Marcel
Laura

zijn pleegzoon : Wilfred Blackman
familie Bierman, familie Bridgemohun, familie Chin-A-Lien,
familie Hooi, familieRhuggenaath enRobert Roos.
Verdere familieleden in Suriname,Nederlanden U.S.A.
De teraardebestellingzalplaats vindenopdinsdag29 decemberom
15.30 uur, vertrekkende vanuit de rouwkamer van het St. Elisa-
beth Gasthuis naar de Protestantse begraafplaats aan de Rood-
eweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen vanaf13.00uur in derouwkamer
van het St. Elisabeth Gasthuis. Verzoeke geen rouwbeklag aan
huis.

Ciiiiiiiiii>iifiiiTiiiil»iaiiiiiiiiiiiiiiiYftiiatTTïinrtvKoersen Centrale Bank !
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN- C
TILLENGELDIG OP MAANDAG28 DECEMBER 1987EN TOT !
NADER ORDER: l
USDOLLAR 1.77 1.78 1.80
OWDOLLAR 1.345 1.365 1.385
PNDST€RUNG 3.24 3.295 3.355

5 N€DGLD 98.10 98.82 99.62 |£ BOUVAR — — —E ZLU FRANCS 137.19 137.91 138.71
C FR FRANCS 31.53 32.63 33.33- DUrrSÉMARK 110.58 111.30 112.10
| SURGLD — 100.07 102.59
'S rrUR€ 1.19 1.49 1.555 AflaofliN 98.00 ï00.00 100.20 :£ KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- E
E LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- !
E MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN28DECEN-TE 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98 64 if 13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 10420
f 12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 10352 "8 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 9973 !
C 10.25% OBUGATI€L€NING€NI 986 P€R 1990 9882

HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-B GEN BEDRAAGT 10.69%.- DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN| BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. E
■■■■ aaiii■■■■>■ ii ■■■■■■■■iiurillUlllllluJlLlLUJl'
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eplttOOtO Addis Tandenborstels/ 4cco

lUasWexP^ta»VS gikinigare &"***,I at Booth Bros D/ehn/w Ccorcl
rlmi iriteStar(X-masd©cora- Or»«2ÏLli%i ?ANtOo*a*

&f" rXVI* Lampen / g^"»/¥£»\««d S-A Euro,loor «niïföif^/atu/r orison /HpW* s°nhoUlderS /«^pUrr%\ Shampoo Ubr*coBlbliLJ / $6n^nersO^^öun^V, rot) P\avmo¥ \ Inovattk Mtdical 6,7t/r olmfekrr)6u- £ss»lt/^V^^rorn^^V Tt^« \ \ Ivory Shampoo/Conditi- UonLoctoJ* / Pe^a/fevMgfcft V \ -rro\ \ \ oner Melsmetall / pQjirZ
h^)9s<Q&&* \ \\ Jess Tandenborstels M/bra y^Ps cS^^Oflif.BftaiJC»^ \ \\ Kent Bezems Mobiiest // Aor^'Papier**^S ê,e \ \\ Kenwood Food Proces- foresee// /^ö£

Setè^Tsavice \ ..AièS Kiwi Polish pl&nkaMPv6BlB / l'OhnM^^uö \ SHÜiMHtfR Tvv»^ep^nf/ / A6^^^ftS^S^^ \^sba mi\qüo^ Muizenvallen $n9sMLn $chZiY *%>*»N/e^^o >l«dlta Macanudo Sigaren /
C^^ÊS % O.KX).Tire / /SC/j°o^

0® Oune^iSees\ Osram +TL Buizen Seïf yr6ns safe*/1^ öme^6^ \ Posntr Laboratories Tr# Z %S?^>
fc^Vk \ Cosmetics Tflfed / **m^°mtfci^ef 7 EsUe\\as\ \ Novelty Bags agé > K^Gkk*nsy^

«^ e9ta« KhiAöuhl Puffs Facial Tissues PaCHm6&' S*VföM
9?^ rMcV^as^9 Gatoto \ Scope Mouthwash M/n6et - SWtbL Pre$entat .V*tw*6® W*,*«**l Secret Sure Deodorant «ten *opiê^Ppa^ &m» ''*'W°AiSt^ siKpLmCn\nees Shelltox Insecticidesen .MeCnunP^ Softex Producten m«^nes phwan^ipsf^f W^Qfüder Strawmats jNfryPrnsrhi t9fm£?bi^

Q-*eaendDrop Welsh Baby *** Rotary kn ■ in^rff^akkenBed Band Drop ar^op,eefrna. S r^^ssorFê

da aafc*«Tamannda w,KaB^gfetefB

MENSEN VAN CURACAO EN DE ANTILLEN: ONZE DANK VOOR UW VERTROUWEN GEDURENDE 65 JAAR.
MET UW HULP GAAN WIJ DOOR IN 1988.

INVERTI DEN KORBOU PA KREA MAS TRABOU! Met onze investeringen in 1988 hopen wij meer arbeidsplaatsen tecreëren.

Bestaande uit: POSNER'S AGENCIES CURACAO N.V., POSNER INDUSTRIES N.V., MONILET en onze nieuwe partner
MUSKUS TRADING N.V. (voorheen bekend als C.F. Muskus & Co. en M& M Technical Service N.V.)
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