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Nieuws in vogelvlucht

DUSSELDORF — Onder zeer
strenge veiligheids- maatregelen is
vandaag in Dusseldorfhet proces be-
gonnentegen deLibanees Ali Hama-
dei. Hij wordt beschuldigd van be-
trokkenheid bij de ontvoering van
twee Westduitsers in Libanon. Met
die ontvoering werd druk uitgeoe-
fend om te voorkomen dat Bonn Ha-
madei's broer Mohammed — ver-
dacht van kaping van een TWA-
vliegtuig, waarbij een VS marinier
gedoodwerd — uitgeleverd zou wor-
denaan deVS. De ontvoerdersvan de
laatsteWestduitse gijzelaar in Liba-
non,Cordes, hebbengedreigddatzijn
toekomst afhangt van de afloop van
het proces.

*****TEL AVIV — In de hele Gaza-
strook en opde westelijkeJordaanoe-
ver waren vandaag demonstraties,
winkel- sluitingen en stakingenaan
de orde van de dag. Een Palestijnse
jongenwerd doodgeschotentoen Is-
raëlische soldaten-hetvuur openden
opstenen gooiendejongeren.HetPa-
lestijnse persbureauPPS melddedat
de Palestijnse bevolking zal worden
opgeroepen tot een burgerlijkeonge-
hoorzaamheids- campagne alsde de-
portaties doorgaan. De 1,4 miljoen
Palestijnen zullen dan geen belas-
ting meer betalen, geen Israëlische
produkten meerkopen en zich in het
zwart kleden.

*****JERUZALEM—Israël heeft mee-
gedeeld maandag 54 Palestijnse be-
togers, die tijdens recente ongere-
geldheden in de bezette gebieden
werden gearresteerd, zijn vrijge-

JÜHANNESBURG — In getto's
bij deZuidafrikaanse stadPieterma-
ritzburg zijn maandag bij botsingen
tussen rivaliserende groeperingen
vijf zwarten gedood.

*****ROME —De oud- bisschop van Je-
ruzalem, Capucci, heeft in Rome na
vijftien dagen zijn honger- staking
uit solidariteit met de Palestijnen
beëindigd.

*****
KROONSTAD —DeBelgisch-Ne-

derlandse Passtoors is nu aange-
klaagd wegenseen ontsnappings-po-
ging uit de gevangenis. In ZA is een
vluchtpoging een strafbaarfeit waar
maximaal vijfjaar op staat.
Passtoors zit een straf uit van tien
jaarwegens ondergrondse activiteit
voor hetANC.

NICOSIA—Japan vermindert de
import van olie uit Iran met bijn
twintig procent.Dat heefthet Japan-
se ministerie van Internationale
Handel en Industrie bepaald, aldus
het blad Middle East Economic
Survev.

*****FREMANTLE —Meer dan130in-
woners van een gevangenis met
strenge beveiliging in Fremantle in
Australië zijn maandag in opstand
gekomen en hebben enkeleuren vijf
bewakers gegijzeld. Zij protesteer-
dentegen o\ erplaatsingnaar andere
inrichtingen in hetwesten van Aus-
tralië. Inhetcomplex zittenongeveer
1200 zware misdadigers. De politie
wiIdeniets zeggen over deonderhan-
delingen.

PEKING — De radio- omroep van
de Chinese stad Shenyang heeftvan-
daag bekend gemaakt dat in deze
stadop 25 decemberzeventiencrimi-
nelenmet een nekschot zijn terecht
gesteld. De mannen waren veroor-
deeld wegens roof, moord en ver-
krachting. Volgens Westerse waar-
nemers een bewijs van de vastbeslo-
tenheid van de Chinese zware mis-
daadniet te tolereren.

******DHAKA — Naeen botsingtussen
een veerboot en een vrachtboot in
Bangladesh worden meer dan hon-
derd mensen vermist. Door de bot-
sing ontstond brand op de veerboot,
aldus depolitie en de ongeveer twee-
honderd passagiers zouden over-
boordzijn gesprongen. Bijna de helft
van de mensen werd gered.

*****HONGKONG—TweeChinese di-
plomaten diewegens spionageuit de
VS zijn gezet, maken deeluitvan de
inlichtingen- dienst van het
Volksbevrijdings- leger, aldus een
krant in Hongkong. Volgens de
krant gaathet om de consulin Chica-
go en deplv militair attaché in Was-
hington. De VS en China hebben
geen van tweeën de namen onthuld
in de eerste bekende spionagezaak
tussen de twee landen.

*****NICOSIA —Op Cyprus wordenop
14februari presidents- verkiezingen
gehouden, waarbij Spyros Kypria-
nou (55) kandidaat isvoor een derde
ambtstermijn van vijfjaar.

Economische heffingen en contigentering

Mansur: bezig aan
afbouw protectie

ORANJESTAD — De mi-
nister van Economische Za-
ken, Don Mansur, gaf giste-
ren nader uitleg over de be-
kendmaking van hetdeparte-
ment van Economische Za-
ken, diebijvelenvraagtekens
veroorzaakte of het nu om
nieuwe maatregelen gaat ot

om verhoging van tarieven.
In feite gaat hetom het afbou-

wenvan protectie, die op bepaal-
de produkten rust. Waar de in-

druk wordt gewekt dat er een
verhogingwerd geïntroduceerd,
steldedeminister dathetnietom
een percentage van de econo-
mische heffing gaat, maar om
een percentage van de contin-
gentering. Als voorbeeld werd
aangehaald slaolie, waarvan de
contingerings- percentage ver-
hoogdwerd van 75 naar driehon-
derd procent. Bij dezeverhoging
wordt uitgegaan van honderd
procent aan lokale produkten.
Een handelaar, dievoor honderd
procent lokale produkten koopt,
mocht voorheen % of 75 procent
van de honderd procent lokale
produkten invoeren. Nu kan de-
ze handelaar overeenkomstig de
bekendmaking van Econo-
mische Zaken vier keer zoveel,
ofwel driehonderd procent aan
buitenlandse produkten in-
voeren.

Wat deregering aan het doen
is, verklaarde minister Mansur,
is de maatregelen verlagen en
een meer flexibele houding aan-
nemen voor wat betreft de pro-
tectie- maatregelen, waardoor
de mogelijkheid ontstaat om
meerprodukten in te voeren. In
1990 zullen alleprotectie- maat-
regelen zijn opgeheven.

Wat betreft de accijns- verho-
ging van 31 florin opbier, zei de
ministerdat ditvan geen invloed
zal zijn op'geïmporteerd bier,
maar dat voor de in de Antillen
geproduceerdAmstel Bier een
verhoging van acht cent per fles
inhoudt.

104 jaar
DE AMIGOE bestaat

vandaag precies 104 jaar.
Ter gelegenheid van deze
verjaardag hebben wij het
Amigoe- logo aangepasten
enkele andereveranderin-
gen aangebracht in de op-
maakvan dekrant.

Het Amigoe- logo is ont-
worpen doorRalph Peter-
sen van Yukor Adverti-
sing. Petersen is een oude
bekende van de Amigoe-
lezers; hij ontwierp ook de
koppen van de wekelijkse
bijlage Napa. De Napa
kunt u volgende week za-
terdag weer in de Amigoe
verwachten.

Wij hopen, dat u na deze
wijzigingen nog meer lees-
plezier zult beleven van de
Amigoe.

DIRECTIE

Eis 30 dagen gevangenhouding
Heijn-verdachte niet ingediend

HAARLEM — Het Open-
baar Ministerie in Haarlem
ziet er van af om vandaag bij
de raadkamer van de
rechtbank de verdere gevan-
gen- houdingmet30 dagen te
vorderen van de 31- jarige
man, die sedert vorige week
dinsdagvastzit vanwege de
ontvoeringszaak Gerrit Jan
Heiin. Er zijn op grond van
"ontwikkelingen in het on-
derzoek" daarvoor nu "on-
voldoende gronden aan-
wezig.

Woordvoerder A.Geelof van
hetrechercheteam, datzich met
de zaak bezighoudt maakte dit
maandagochtendbekend. Een
en ander betekent niet dat de
man directwordt vrijgelaten. De
Officier van Justitie kan name-
lijk ook nog een keer aan de
rechter- commissaris in Haar-

lemvragen devoorlopige hechte-
nis met nog eens maximaal zes
dagen te verlengen. De eerste
keer gebeurde dat vorige week
donderdagmiddag^

Die stap moet dan wel voor
woensdagmiddag half dne wor-

den gezet. Geelof het maandag
weteldaterinelkgevalvoordietijd "duidelijkheid"zalzijn inde
richting van de verdachte . De
oi jarigemanzit alsbekendvast

op verdenking van mede-
nhchtigheid aan danwei hulp bij

de voorbereiding van de ontvoe-

"roelof zei maandag tegelijk
"goede hoop" te hebben dat er

nog anaere arrestaties kunnenworden verricht. De politie-
zegsman baseert zich daarbij op"zeer waardevolle tips". Meerwildehij daarover niet kwijt

Mr.H.Brander, de Amster-damseadvocaatvan de31-jarigearrestant, reageerde maandagnietechtverbaasd op destap vanhet OM: "Ik heb al eerder gezegddat ik belangrijke ontwikkelin-gen verwachtte in het voordeelvan mijncliënt. Welnu: we zittenin een bepaalde fase van die be-langrijke ontwikkelingen. Het isnu in de eerste plaats aan deoffi-
cier en derechter commissaris
om te beslissenofmijncliëntvriikomt".

Brander wilde daarop maan-dag niet vooruitlopen. Hij lietwel merken gegevens achter dehand te houden voor het geval
zijn cliënt toch weer zes dagen
mag wordenvastgehouden.Wei-
ke gegevens datzijn, wil hij niet
zeggen. Brander meent wel, datdie gegevens dan weer kunnen
bijdragenaan een "spoedige vrij-
lating" van zijn cliënt.

De raadsman antwoordt nog
niet direct op de vraag of zijn
cliënt al dan niet terecht is aan-
gehouden. "Dat is een zeer inte-
ressante vraag", aldusmrBran-
der, "die ik pas beantwoord als
mijncliënt vrij is".

Sommige kranten schreven
dat de 31- jarige verdachte oor-
spronkelijk afkomstig is uit Al-
melo. De politie, hetOM inHaar-
lem noch mrBrander wilden dat
bevestigen.

KHOST
Woordvoerder Gennadi Gera-

simov van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Moskou
sprakberichten tegen dater nog
steeds wordt gevochten rond de
plaats Khost. Sinds deweg naar
Khost op 30 december was vrij-
gemaakt hebben 200 vrachtwa-
gens gezorgd voor dagelijkse
voedsel- transporten naar
Khost, aldus Gerasimov. De Af-
ghaanserebellen hebben de stra-
tegische weg van Gardez naar
Khost acht jaaronder controle
gehad. "Het is een zware strijd
geweest, waarbij beide partijen
zware veliezenhebben geleden",
adus een Westerse diplomaat.
Afghaanseregerings- militairen
en Sovjet- troepen opereren mo-
menteel in de voorsteden van
Khost, aldus diplomatieke
zegslieden.

LIJKENHUIZEN
De Afghaanse guerrilla- strij-

ders erkennen dat konvooien
door de blokkade zijn gebroken,
maar zeggen datnog steedshevi-
ge gevechten plaatsvinden. Mos-
kou beweertdat 2.000 guerrilla-
strijders zijn gesneuveld bij de
strijd om Khost, maar zwijgt
over deeigenverlies- cijfers.Ka-
bul meldt de doodvan 1.600 gu-
errilla- strijders, tegenover een
verlies van slechts zeven manbij
het regerings- leger. Daarente-
gen berichten Westerse dinlo-

Khost* vol ligggen met dode Af-
ghaanse en Sovjet- soldaten en
dat de ziekenhuizen de toevloed
van gewonden niet kunnen ver-
werken. Zij voorspellen dat de
Afghanen en Sovjets nog veel
ernstige problemen zullen on-
dervinden met het gaande hou-
denvan de bevoorrading tijdens
dewintermaanden.

WESTERSE DIPLOMATEN BEVESTIGEN ONTZET KHOST
Infebruari nieuwe onderhandelingsronde overAfghanistan

Sjevardnadze in Kabul
VS minister in Pakistan

ISLAMABAD MO!
landsè ZakenEdouard Sjevardnadze is maandag onverwacht
in Afghanistan aangekomen, terwijl de Amerikaanse onder-
minister van BuitenlandseZakenMichael Armacost een drie-
daags bezoek brengt aan het buurland Pakistan. In januari
verwacht Pakistan ook 1 ezoek van de VN- bemiddelaarvoor
Afghanistan, Diego Corrioves, die in decemberbesprekingen
voerde in Moskou. Westerse diplomaten hebben de berichten
bevestigd dat Sovjet- Afghaanse eenheden de-doorrevolutio-
nairen belegerde- stadKhost bereikt hebben.

Radio Kabul meldde dat Sje-
vardnadzekort na aankomsteen
gesprekhad met president Naji-
bullah. Verdere bijzonderheden
werden niet gegeven, maar het
bezoek wordt in verband ge-
bracht met de voorbereidingen
voor de nieuwe onderhande-
lings- ronde over Afghanistan,
die in februari onder de hoede
van deVN in Geneve zal worden
gehouden. Volgens de Pakis-
taansemedia is Afghanistan ook
een belangrijk onderwerp van
gesprek tijdens het bezoek van
Armacost.

Tot dusver gaat de Sovjetunie
ervan uit dat terugtrekking van
de Sovjettroepen uit Afghanis-
tan eenjaar in beslag zal nemen.
Pakistan vindtdat deze operatie
in tien maanden voltooid moet
zijn en Washington gaat er van
uit dat zes weken genoeg tijd
moet zijn omdat het Sovjetleger
voor zijn invasie ook niet meer
tijd nodig had. De Washington
Post meldde zondag dat presi-
dentReagan in een boodschap
aan Maulavi Yunis Khalis, lei-
der van een coalitie van zeven
verzets- groepen, heeft beloofd
datdeVShunsteun zullenvoort-
zetten zolang er Sovjet- troepen
inAfghanistanblijven. Tass her-
innerde maandag aan het
standpunt van Moskou dat het
Sovjet- leger alleen teruggetrok-
ken kan worden als deAmerika-
nen hun wapenhulp aan deMud-
jaheddinstaken. De sterkte van
het Sovjet-leger in Afghanistan
wordt geschatop 110.000 man.

VEROORDEELD
De Franse journalistAlain

Guillo, die in september werd
aangehouden nadat hij in ge-
zelschap van islamitische rebel-
len Afghanistan was binnenge-
trokken, is maandag in Kabul
tot tien jaar gevangenis- straf
veroordeeld. Een revolutionair
tribunaal achtte hem schuldig
aan spionage en ondermijnende
activiteit, zomeldtradio-Kabul.

Guillo werdgearresteerd in de
noordoostelijke provincie Fary-
ab nadateen rebellen- comman-

ger was overgelopen, riem iiau
verraden. De 45- jarigeFranse
journalist was evenals vele
andere Westerse journalisten
met de rebellen meegetrokken
voor reportages over deoorlogin
Afganistan.

Volgensradio-Kabul blijktuit
buitgemaakte documenten dat
Guillo nauwe contacten onder-
hield met leiders van de Af-
ghaanserebellen inPakistan en
met Westerse inlichtingen-
diensten. Kabul zegt nog een
Westerse journalist,de26-jarige
Italiaanse cameraman Fausto
Balislavo, vast te houden.

In Venezuela
Docenten van
universiteiten
in staking

CARACAS — Ongeveer
twintigduizend man aan do-
centen van dertien openbare
universiteiten in Venezuela
zijn maandag voor onbepaal-
de tijd in staking gegaan. Op
deze manier willenzij meer
geld afdwingenvoor de uni-
versiteiten zodat de voorge-
nomen salaris- verhogingen
kunnen worden doorge-
voerd.

Deze staking betekent het
eerste conflict op onderwijs- ge-
bied voor deregering van presi-
dentJaimeLusinchi. Er worden
in het hele land zon driehon-
derd- duizend studenten door ge-
troffen. De hoogleraren eisendat
hetaanvankelijk op debegroting
opgebrachtebedragvan 175 mil-
joendollar inderdaad wordt uit-
gegeven voor het universitaire
onderwijs. Op dezepost was door
de regering aanmerkelijk be-
knibbeld. Verleden jaarhebben
dezelfde hoogleraren ook een
staking gehouden welke een
paar weken duurde. Ook toen
ging het om een verhoging van
het universitaire budget, wat
door destaking werd bereikt.

De gemiddelde honorering
voor een hoogleraar in Venezue-
la komt uit op negenduizend bo-
livarper maand oftewel 620 dol-
lar. Ondanks de staking was het
rustig in de universiteits-
complexen.

EG-hulp te

malaria Guyana

BRUSSEL—De Europa
meenschap heeft een k
joen dollar beschikbaar gesteld
aan deNederlandseafdelingvan
Artsen zonder grenzenbij c 1
strijdingvan de malari,.
ana. Volgens de Europese (

missie (uitvoerend orgaan
lijden 22.000 inwoners in het
noordoostelijke deel van dit aan
Suriname grenzende land aan
dezetropische ziekte.

Amnesty International

Beëindig doden en
martelen van kinderen

DEN HAAG — Gustavo
enMartinRossetti Ross uit
Argentinië zijn tweeling-
broers van tien jaar. Zij
werdenin 1977 geboren in
deOlmos-gevangenis in de
stadLa Plata en meteen bij
hun moeder weggehaald.
Hun moeder is een van de
duizenden Argentijnen,
die tijdens het bewind van
de militaire junta (1976-
-1983) zijn "verdwenen".

Amonsissa is een Etiopisch
jongetjevan zeven jaar. Ook
hij werd geborenin de gevan-
genis.Daar zit hij nog steeds
samenmet zijn moeder, die in
1980 zonder aanklacht werd
opgepakt en zonder proces
achter detralies verdween.

Noor Jahan was een jaar
oudtoen zij met haar moeder
in Burma in de gevangenis
belandde.Daar verblijft zij nu
al30 jaar.Van een aanklacht
of berechting is nooit sprake
geweest.

Amnestu International
somt de lotgevallen van deze
kinderen op alsvoorbeeldvan
dewijzewaaropdefundamen-
tele rechten van duizenden
kinderen over de gehele we-
reld worden geschonden.
"Kinderenzitten onterechtin
de gevangenis, worden ge-
marteldofgedood ofverliezen
hun ouders door toedoen van
de overheid", aldus de inter-
nationalemensenrechten- or-
ganisatie in haar verslag.
"Sommige kinderen hebben
moeten toekijken hoe hun ou-
derswerden gemarteld,ande-
ren zijn in de gevangenis
geboren en werden direct

'daarna bij hun moeder weg-
gehaald".

Amnesty maakt melding
van duizenden kinderen, die
in Zuidafrika sinds de afkon-
digingvan de noodtoestand in
juni 1985 zijn opgepakt. Ve-
len, van wie sommigen pasze-
ven jaaroud, zijn in de gevan-
genis gemarteld. Volgens de
mensenrechten- organisatie
komt het folteren van kinde-
ren intalrijke landenvoorom
informatie lostekrijgen ofom
hunouders totpraten te dwin-
gen. Zo werden de afgelopen
twee jaar in Noord-Irak
minstens 300 kinderen en
jongerendoor de Veiligheids-
dienst gearresteerd en mis-
handeld. "Ogenschijnlijk" om
wraak tenemen op depolitie-
ke activiteit van hun ouders
offamilieleden. In een aantal
gevallenkregen familieleden
de lijken van hun verwanten
teruggestuurd. Ook komen
gijzelingenvankinderen voor
omdat een familielid uit het
leger is gedeserteerdof lidzou
zijn van de Kurdische Pcs
Merga- strijdkrachten die te-
gen de regering van Irak
strijden.

Amensty meldt verder dat
er in landen als Argentinië,
Peru, Afghanistan en Sri
Lankakinderen na arrestatie
zijn "verdwenen". In deVere-
nigde Staten, Irak, Bangla-
desh, Barbados en Iran doen
zich nog steeds executies van
minderjarigenvoor. Amnesty
International doeteen beroep
op regeringen waar ook ter
wereld een einde te maken
aan het martelen en doden
van hun kinderen.

Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pa bo salü.
LONDEN-In de Brilse

hoofdstad werd vorig- w<
demonstratie georgar.
herdenking van de cv.
jaardag van de
Afghanistan. De opto, 'organiseerd door de 'Mujahedeen inhet V
ninkrijk". De menig
de zich voor de Sovjet- ambassa-
de inLonden. Op defoto eenpoli-
tieagent die een smeulende Sov-
jetvlag uit handen i
mohstrant grijp
lega de betogers tegen



MENSEN

PHAEDRA FERNANDA is de
eerste baby die in het nieuwe
jaarop Curacao geboren werd.
Zij zag op 1 januari 1988 om half
drie 's morgens het levenslicht.
Op de foto de gelukkige moeder,
mevrouw Doran en dochter
Phaedra.

*****Een VS ex-senator die na een
veroordeling wegens afpersing
spoorloos verdween is dinsdag
naar een gevangenis in New
York overgebracht voor het uit-
zitten van een strafvan 7 jaar.
Hij ensceneerde in '85 een diep-
zee- duiken ongeluk waarna hij
spoorloos verdween. De politie
volgde zijn spoor langs sjieke
badplaatsen in Europa en Azië
zonder hem tepakken tekrijgen.
Zijn Waterloo werd een AN-
SICHTKAART.Friedland had 5
duikscholen opgericht op de Ma-
ladiven en werd geëerd met een
afbeelding op een briefkaart. De
autoriteiten in Male stelden
daarna vast dathetom de voort-
vluchtige Amerikaan ging. 'Ik
heb een heerlijke tijd gehad,
maarik moet zeggen dathetfijn

eer in de VS te zijn", zei de
ronsde ex-senator na zijn on-

vrijwillige terugkeer. Benieuwd
ij er na twee jaarnog zo over

nkt *** * *
ietdanserREINBERT MAR-

TI-IN heeft de aanmoedigings-
van de stichting Vrienden
het Nationale Ballet voor

het seizoen 1986^7 gekregen,
ibert Martijn is sinds 1980

>t N'ationaleßalletverbon-
den. Onlangs werd hij tot tweede

it bevorderd. De prijsbestaat
uit-een bronzen beeld van de

'dhouwer Frits Stapel. De
choreografie- prijs ging naar

Christe voor zijn ballet
ore Nightfall». Het ballet
"poester van
on kwam als beste choreog-

-che werk van het afgelopen
en uitjlebus.

Het echtpaar Peter en Dorothy
de Stefano uit New York werd
benoemd tot GOODWILL AM-
BASSADORS van Aruba. Al 21
jaar brengen zij ieder jaar hun
vakantie op het eiland door.
Voorts werd de eregast- onder-
scheiding uitgereikt aan de vol-
gende personen: Stewart enGail
Calisoff, Julius en Ruth
Grossman, Arthur en Jan Sera-
ting, Morris en Carol Glassman,
Fred en Rosalie Alter, Carl en
CatheringeBeaudry en Mylesen
Serena Gordon.

Ter gelegenheidvan devijftigste
verjaardagvanKONINGIN BE-
ATRIX (31 januari 1988) wordt
doorKoninklijk Begeer een spe-
ciale penning uitgegeven. De
Beatrix-penning wordt in brons,
zilveren goud geslagen. Het ge-
dichtopde voorzijde isvan A.Ro-
land Holst. Het ontwerp is van
W.Vis. De koningin heeft depos-
terijen meegedeeld geen prijs te
stellen op een speciale postzegel
met haar beeltenis ter gelegen-
heid van haar vijftigste ver-
jaardag.

De vriendin van prins Edward,
GEORGIA MAY, heeft de jaar-
wisseling doorgebracht temid-
den van de koninklijke familie
die oud en nieuw vierde in het
kasteel Sandringham in Norfolk
ten noorden van Londen. De 22-
-jarige Georgia is donderdagnaar
het kasteel gekomen, waar de
koninklijke familie inclusief de
23-jarigeEdward zich toenal be-
vond. Vader Maydenkt het zijne
van deromance tussen dochter-
lief en de derde zoon van konin-
ginElizabeth 11. "Dekoninklijke
familie kent geen priveleven.
Zon leven wil ik niet voor mijn
dochter", zei hij kort geleden vol-
gens deTimes.

De beroemde Zuidafrikaanse
hartchirurg professorChris Bar-
nard (65) neemt vast een voor-
schotop zijn huwelijksfeest op23
januari met het 24-jarige model
Karen Setzkorn. Het gelukkige
paarposeert i nBarnards restau-
rant La Vita in Kaapstad.

Dit plaatje bracht zijn geld dub-
bel en dwars op. Terwijl de twee
Japanse meisjes poseren voor de
fotograaf komt aan de linkerzij-
de een bromfiets aanrijden. De
berijders daarvan bleken min-
dergoede bedoelingente hebben.
Zij rukten de tas van de schouder
van eenvan de meisjes.De fotog-
raaf bleef tijdens die actie door-
gaan met het maken van FO-
TO'S. De politie ontwikkelde de
film en aan dehandvan de foto's
konden de twee o vervs llers aan-
gehouden worden.

Het isook nooit goed.Leidde het
uitblijven van sneeuw in de va-
kantie- gebieden in de Alpen za-
terdag toteen massalevoortijdi-
ge UITTOCHT van vakantie-
gangers, op Hawaii werden auto-
mobilistenop devulkaan Muana
Kea verrast door een
sneeuwstorm. Op het eiland Oa-
humoesten zelfs duizenden men-
sen geëvacueerd worden wegens
overstromingen. In Oostenrijk
weetmenditjaarnauwelijkshoe
sneeuw eruit ziet. De doorgaans
wittepistes liggen erbij als groe-
ne grazige weiden en zelfs op
2.000 meter hoogte komt het
kwik niet beneden het vries-
punt. Het isdaar drie graden bo-
ven nul. In deBondsrepubliek is
skiënalleenmaarmogelijkop de
3.000 meter hoge Zugspitze,
maar vanwege winden met or-
kaankracht zag het er daar ook
nietecht uitnodigenduit.

Twee jongevrouwen zijn zater-
dag ongedeerd aangetroffen in
een afgelegen streek in de Ame-
rikaanse staat Arkansas, waar
zij tien dagen hebben vastgeze-
ten in een auto, die vanwege de
SNEEUW voor- noch achteruit
kon. Zij hadden niets anders te
eten dan een zakje noten. De 19-
-jarige Jami Goldman en de 19-
-jarigeLiza Barzanozijnnaar het
ziekenhuis van Springerville
overgebracht. Volgens een
woordvoerder verkeren zij in
blakende gezondheid. Een deel
van hun rode auto die vrijwel
schuilgingonder de sneeuw was
opgemerkt door een man in een
sneeuwauto. De twee vrouwen,
dietweedagenvoorKerstop weg
waren naar een wintersport-
plaats in Colorado, hadden zich
in deweg vergist. Zijkwamen in
een sneeuwstorm vast te zitten.
Toenzij hunauto niet los wisten
te krijgen hadden zij geprobeerd
alsvoetgangers naar debewoon-
de wereld terug te keren, maar
van dit plan moesten zij afzien

omdat zij geengeschikte appara-
tuur hadden. Nadat de families
van de twee vrouwen enkele da-
gen niets van hun verwanten
hadden vernomen, waarschuw-
denzij depolitie. Zij waren bang
dat de vrouwen ontvoerd waren.
In verscheidene staten in dat
deel van de VS is enkele dagen
vergeefs naar de verstekelingen
gezocht.
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TomPoes en de Partenspelerdoor Maarten Toonder

.1560—HeerBommel kwam langzaamweerbij enrichtte zich
op, voorzichtig over zijn schedel wrijvend.

"W-waar ben ik?" stamelde hij duizelig rondkijkend. Zo-
doendeviel zijn blik op commissarisBulleBas, diemetgetrok-
ken handboeienbijTornPoes stond, terwijl deheerPartenspe-
lerzich over zijn pleegkind beklaagde.

"Heus waar, commissaris!" riep hij uit. "Het ongelukkige
ventje heeft zich nietontzien om deze oude schaapskooi in de
lucht te laten vliegen, terwijl mijn weldoener, Bommel, er in
zat"'

"Dat klopt!" riep Bul Super nadertredend. "Met mijneigen
ogen heb ik de slungel op dedynamietknop zien drukken!En
ais Partenspeler die dikke Bommel niet uit de schuur had ge-
trokken, zou hij ernu niet meerzijn!"

'Genoeg: gromde de politiechef. "Allemaal mee naar het
bureau! Ik ga een proces-verbaal maken datklinkt als een
klok. En jou,Torn Poes, arresteer ik, als verdacht van poging
tot moord en vernietiging van andermans eigendom!"

Heer Ollie hadenige tijd versuft staan toekijken, terwijl hij
probeerde te begrijpenwat hij zag. Langzamerhand begonhij
zich te herinnerenwat er wasgebeurdenzokwam hem opeens
deafspraak met debediende Joost in degedachte.

Met een kreet brak hij zich door het struikgewas en snelde
Bommelstein-waarts zonder te proberen om de commissaris
tot andere gedachtente brengen.

Partenspeler keek hem hoofdschuddendna. "Die arme heer
Olivier!" riep hij handenwrijvend uit."Dit alles is te veel voor
hem geweest!"

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsen van Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELEKRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewacht bellen: zusterLeito,
te1.:641217,pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzuster Joe,tel.: 87550,page-
boy 027-345.

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: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

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

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 468, tel.:
89676.
Panda
Antiliana,Kaya Flamboyan, tel.: 76200.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit UnionSan Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman. '
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.
TIENDADl LEY t/m 11 januari1988'g-
esloten.
KAMERMUZIEK FESTIVAL: 20.30 uur
«CamerataOctet» - Fortkerk.
WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL: eikewoensdagvan 14.00-16.00
uur iser vrij spreekuur.
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH 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 1988gelegenheidtot be-
zichtiging expositie lino's, aquarellen, schil-
derijen entekeningen van Anton Vrede.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30.
t/m 8 januari 1988 expositie getiteld
«Spelvan de geest»van Laura Hermans.

BONBINI CLUB: 09.00uurcontactochtend-JeugdhuisDe Tamarijn.

TOERISTENSCHIP: 08.00-24.00 uur
«Oceanos».

*****

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Commando Leopard (’.5,-
PP)., TELECURACAO
DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00MTV Musical; 18.00Obradi man
kv Loupe; 18.30Mira iSkucha; 18.45In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00 Contact Magazine; 19.15Show-
biz; 19.30 Century of surgeons; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.50 Karnaval 88 di
skina pa skina; 21.00 American Fil-
minstitute salute to Fred Astaire; 22.00
Wega di Number; 22.10 vervolg Ameri-
can Filmmstitute salute to Fred Astaire;
22.30 Crimestory; 23.00 Sluiting.(wijzigingen voorbehouden)

Getrouwd
7 Caresse Bettina Isings I

Mare Antoine Flaes

f Curasao, 30 december 1987. T

ledereen, die een bijdrage heeft gelegerd
aan ons huwelijksfeest,

hartelijk Dank/
SuzanneBévort

[ Willem Dekker. |
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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REDEYE By Gordon Bess
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Van Eekelen
bezoekt
Antillen
en Aruba

WILLEMSTAD— Van 8 tot
en met 17 januaribrengt de
minister van Defensie, dr.
W.F. van Eekelen, een
werkbezoek aan de Neder-
landse Antillenen Aruba. Tij-
denszijnbezoekzal hijverge-
zeld zijn van zijn echtgenote,
zijn adjudant en enkele sta-
fofficieren.

CURAÇAO
Zaterdag maakt de minister

een informele vaartocht aan
boordvan deWoerden. Na afloop
van dezevaartochtzal hijeen be-
zoek brengen aan Landhuis
Ascencion.

Maandag begint het officiële
gedeeltevan hetprogramma. De
minister maakt op deze dagzijn
opwachtingbijdegouverneur en
de minister- president van de
Nederlandse Antillen. Ook zal
hij de gezaghebber van Curacao
bezoeken. Daarnaast inspec-
teert de minister de gewapende
wachtop de Marinebasis Parera
en bezoekt hij de commandant
der Zeemacht in het Caribisch
gebied en zijn staf. 's Avonds
biedt de commandant de minis-
tereen diner aan.

Dinsdag bezoekt VanEekelen
de Marinebasis Parera en het
stationsschip Piet Heyn. Minis-
ter-president DonMartina biedt
deminister 's middagseen lunch
aan. 's Avonds houdt de gouver-
neur een ontvangst.

Woensdagochtend bezoekt de
minister het 336 Squadron en
hetDetachement Suffisant.

Woensdagmiddag/vertrekt
VanEekelen met eenFokker 27
Maritime voor een kort bezoek
aan eerst Bonaire en vervolgens
SintMaarten, Saba en Sint Eus-
tatius.Daar zal hijde gezagheb-
bers ontmoeten.

ARUBA
Vrijdag 15januarikomt demi-

nister opArubaaan, waarhijzijn
opwachting zalijlakenbij de gou-
verneur en dè minister- presi-
dent, 's Avondsbiedt de gouver-
neur een ontvangst aan.

Zaterdag:Ï6 januari wordt de
Marinierskazerne Savaneta be-
zocht. Ookzal deministereen ge-
vechtsschiet-oefening bijwonen.

Zondag 17 januarivertrekt de
minister 's middags weer naar
Nederland.

WILLEMSTAD—Alle leiders
van zowel jeugd-karna-

valsgroepen als de groepen
die deelnemen aan de grote
optocht, moeten vanavond
aanwezigzijn op een vergade-
ring in Buurtcentrum Janwe.

Daar zal door dekarnavals-
commissie belangrijke infor-
matieverstrekt worden zodat
het van belang is dat alle

rtegeriwoordi-
ger sturen. De vergadering
begint om halfzeven.

BEVOLKING
Premier Don Martina was

vanmorgen bereid summier te
reageren op de opzienbarende
uitsprake a."Hetgaatomdeper-
soonlijkeopinievan éénpersoon.
Watheyheeft dekwestie nogniet
besproken met zijn partij of het
Bestuurscollege van St Maar-
ten. Het is het bestuur van St
Maarten en debevolking diehun
mening hierovermoeten geven."
Op de vraag of dit betekent dat
Martinadeuitspraken nietzo se-
rieus neemt, antwoordde hij ont-
wijkend: "In ons democratische
bestel moet het volk zelf beslis-
sen wat het wil."

De 'capriolen' van Watheyble-
ven niet ongemeld: "Het is een
bekend gegeven dat Wathey de
laatste maanden niet tevreden
was methet beleid van de Antil-
liaanse regering. Hij heeft :dch
evenwel niet gehouden aan de
gemaakte afspraken en aan het
regeeraccoord", aldus Martina
diebevestigde datdecoalitie- ge-
noten geen vertrouwen meer
hebben in de'sterke man'van St
Maarten. Of derecente uitspra-
ken een reden te meerzijn de
deur naar de coalitie voor Wa-
they gesloten te houden, wilde
Martina niet zeggen. Het is
evenwel inpolitiekekringen een
bekend gegeven dat DP- St
Maarten alleen zonder haar lei-
der terugkan keren. Overigens
was de afspraak dat begin deze
mü^nd een overleg plaats zou
vinder waarbij besloten moet
worden of DP St Maarten weer
terugkeert near de coalitie.Dat
gesprek moet door St Maarten
worden aangevraagd, eer ver-
zoek daartoe is no*j niet inge-
diend, lietMartina wston.

SOLIDAIR
Hij toonde zich verbaasd over

de verklaring van Wathey dat
een onafhankelijk St Maarten
niet meer hoeft pp te draaien
voor de steun aan dekleinere ei-
landen Saba en St Eustatius.
"Het geld kunnen we betervoor
onze eigen zaken besteden", liet
Wathey weten. Dat Wathey wel
van Taiwan en Canada solidari-

.teit verwacht als de ontwikke-
lingshulp van Nederk.nd weg
zou vallen, maarzich niet ten op-
zichte van de kleinere eilanden
solidairwil op stellen, is voor
Martina onaanvaardbaar. Ook
Aruba was bij de totstandko-
ming van de status aparte, be-
reid mee te blijven dragen in de
steun aan de kleinere eilanden,
noemde Martina als voorbeeld.

Op St Maarten hoeft Wathey
alvast niet te rekenen op steun
van de oppositie- partij SPM (St
Maarten Patriotic Movement).
"Het eilandsbestuur kan niet
eens fatsoenlijk voor de wegen
zorgen", zei oppositie- leider
Vance James Jr. in een reactie.
Op zich staatJamesnietnegatief
tegenover het ideevan een onaf-
hankelijk St Maarten maar"nie-
mand met een greintje gezond
verstand kan serieusmenen dat
StMaarten binnen twaalfmaan-
denklaar is voor de onafhanke-lijkheid. De toekomst van St
Maarten is niet iets waar Wa-
they in zijn eentje over kan be-
slissen."

EIGENZINNIG
Hij hadkritiek op het eigen-

zinnige optreden van Wathey:Er wordt helemaal geen reke-
ning gehouden met de wensenvan debevolking en we zien ookhet gevaar van de dictatoriale
neigingen van Wathey. Politie-ke onafhankelijkheid is meerdaneen kreet van één man en isook meer dan geld. Geld vanandere landen als Taiwan enCa-
nadamaaktons niet onafhanke-lijker. De bevolking wordt ge-
vraagd het Nederlands paspoort
en andererechten in te leveren,
terwijlzij misschien alleen maarafhankelijker wordt van anderelanden.Daargelaten of dieande-
re landen bereidzijn geld te leve-
ren", aldusVance James.

Dat ook in eigen kring het
voorstelvan Wathey nognietbe-sprokenwas,bleek uitdeverkla-
ringen van tweede man JoeRi-
chardson van deDP St Maarten.
Hijverklaarde dat deuitspraken
voor hem als "een verrassing"
zijn gekomen. "Tijdens al onze
discussies hebben we nooit ge-
sproken over een volledige onaf-
hankelijkheid. Echter, we moe-
ten dit idee allemaal steunen,
want -of we het leuk vinden of
niet- vroeger of later zullen we
onafhankelijk moeten worden."
Richardson lietwelweten dathij
binnen zijnpartij zal aandringen
op een langere voorbereidings-
tijd. "Onafhankelijkheid in 1989
is te snel."

DRAMATISCH
In theorie is het mogelijk dat

St Maarten onafhankelijk
wordt, liet de directeur van het
kabinet Nederlands Antilliaan-

se Zaken, Frits Palm, weten. De
hulp die het eiland uit Neder-
land krijgt "is niet zo groot dat
hetwegvallenervan dramatisch
zou zijn" voor de economie van
heteiland. Ofonafhankelijkheid
binnentwee jaarterealiseren is,
leek Palm echter onwaarschijn-
lijk. Ook ofWathey debevolking
van het eiland achter zich zal
krijgen, valt nog te bezien.

Minister Jan de Koning van
Antilliaanse en Arubaanse za-
ken, dievanmiddag op Arubaar-
riveert, daarna naar Curagao
reisten op 11 januariSt Maarten
zal aandoen, wilde geen com-
mentaar geven op de uitspraken
van Wathey. Hij zei wel "ver-
rast" tezijn. "Ik heb deoplossing
van onafhankelijkheid om uit de
spanningen opSt Maartente ko-
men, niet eerder gehoord." Over
de opstelling van Nederland in
dezen, wilde hij zich niet uitla-
ten. Het zal volgens de minister
"heelonverstandig" zijnvan Ne-
derland om vooruit te lopen op
beslissingen die nog genomen
moeten worden. "Het is eerst de
bevolking van St Maarten die
zich moet uitspreken, dan zal er
overleg gevoerd moeten worden
binnen deAntillen enpasdanzal
dekwestie in dekoninkrijks- mi-
nisterraad moeten worden ge-
bracht", aldus De Koning. Hij
voegde daaraan toe dat voordat
het zover zou zijn, "het wel weer
oud en nieuw zou zijn geweest."
"Het heeft weinigzin te specule-
ren over een tweede en een derde
stap als we de eerste nog niet
hebben gehad", aldus de be-
windsman.

Overigens heeft Claude Wa-
they al laten weten, er geenbe-
hoefte aan te hebben zijn plan-
den metDeKoning te bespreken

nu deze toch naar St Maarten
komt. Dat staat niet op de agen-
da. Vooralsnogzal hij de kwestie
evenminofficieel aanzwengelen
bij de Antilliaanseregering.

Dat dewerkzaamhedenvan de
dienstLVV welvruchtenhebben
afgeworpen,blijkt volgens Gum-
marusuit het feit dat de situatie
thanszo isdatbepaalde groenten
niet meer geimporteerd hoeven
te worden, omdatwe daar lokaal
zelf in kunnen voorzien. De
dienst heeft nog verschillende
projectenopstapel:zo iseentuin-
bouw- project aan Nederland
aangeboden voor financiering.
Dit project moet op Groot Pisca-
derakomenenvan waterworden
voorzienviadewaterzuiverings-
installatie opKlein Hofje.

Ook de werkzaamheden van
Marcultura lopen naar wens.
Deze kwekerij van carco, garna-
len en vis, zal binnenkortuitge-
breid worden. De financiering
daarvan is in handenvan Neder-
land en binnenkort zal er een
openbare aanbesteding worden
gehouden voor de bouw van een
grotere kwekerij nu het huidige

tor als hoofdsponsor. De groep,
die vorig jaar "groep van het
jaar"werd, heeft volgende week
eenvergadering metalledeelne-
mers.

TIVOLICLUB — DE CLUB die
jarengeleden carnaval op Aruba
bracht — begint ook warm te lo-
pen voor het 34ste Arubaanse
carnaval. Vrijdagavond om acht
uur wordt de carnavalsviering
ingezet met een grootse fakke-
loptocht. Hetvertrek is voor Ho-
val Centraal en dan gaat men
noor de Emmastraat, Nassaus-
s;*aat,AdriaanLaclé Boulevard,
a^ilhelminastraat naar de Tivo-
bbanen. Daarna volgt een feest
chet Musical Time en is er de ver-

ezingvan Mrs. Carnaval.Rei-
-\ di Carnaval, Jeugdkoningin,
f'iyita, Jokeren kleine Joker.

*euze genoeg en de stemming
w.ï er zeker letterlijk en figuur-

inzitten.

Comoser
organiseert
symposium

WILLEMSTAD — Het public
relations- bedrijfComoser orga-
niseertmorgenmiddageen mini-
symposium over het werk van
tolken/vertalers. Dit symposium
wordt gehouden in de Orange-
room van hetPlaza Hotel. Erzal
de nodige informatie worden ge-
geven en een demonstratie van
simultaan- vertalers. Die de-
monstratie wordt gegeven met
eigen materiaal en door lokale
tolken die zeer zeker aanwezig
zijn op het eiland.

Eenieder die geïnteresseerd is
meer te weten over hetvak van
een tolk/ vertaler, de studie, de
beurzen- mogelijkheden, de ar-
beidsmarkt op de Antillen en de
perspectieven voor de komende
jaren,isvanhartewelkombij het
symposium. Deelname kost vijf-
tien gulden. Het symposium be-
gintom drieuur en gaat door tot
zeven uur 's avonds.

Na de demonstratie wordt er
overigens ook een panel- discus-
sie gehouden waarin ter sprake
komt wat Curagao op het gebied
van tolken7 vertalers te bieden
heeft en wat er lokaal verbeterd
dient te worden omaan devraag
te voldoen.

WILLEMSTAD — Gisteren
vonden negen aanrijdingen
plaats. Hierbij vielen acht ge-
wonden. Een gewonde moest
naar het ziekenhuis. De schade
bedroeg 26.500 gulden. Een per-
soon werd aangehouden wegens
joyriding.

Viering 25-jar
Dienst LVI
organisati

WILLEMSTAD — "De hui-
dige situatieop de marktvan
groente en veeteelt- produc-
ten is zeer ongeorganiseerd
en zonder enige controle. De
vraag naar en productie van
groenten,is iedere dag en
iedere week wisselend. Om-
dat beide factoren verande-
ren, is het zeer moeilijk vraag
en aanbod op elkaar af te
stemmen." Gedeputeerde
Gummarus, belast met de
dienstLandbouw, Veeteelten
Visserij (LVV) is dan ook van
mening dat deze dienst in de
toekomstbelast moetworden
met deorganisatie van depro-
ductie en levering van
groente.

De dienstLVV viert feest: vij-
fentwintigjaar geleden werd de-
ze dienst officieel opgericht, na
eerst enkele jaren onder de

'STERKE MAN ST MAARTEN' LIJKT TE HARD VAN STAPEL TE LOPEN
Onafhankelijkheid theoretisch wel mogelijk

Reacties op uitspraken
Wathey veelal negatief

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG—IndienDP-leider Claude
Wathey van St Maarten, deonafhankelijkheidvan diteiland
binnen eenjaar wil bewerkstelligen,zal hijnog heel wat over-
redingskracht moetengebruiken.De eerstereacties opzijnuit-
latingen zijn vrij negatief engaan meer in derichting van "dat
moeten we nogzien gebeuren". Steunkreeg hij weliswaar van
'verraste'partijgenoten, maar ookdie lietenweten deonafhan-
kelijkheidniet zo snel te willenbewerkstelligen. Premier Don
Martinavan deNederlandse Antillenzei"kennis te hebben ge-
nomen"van deuitspraken van Wathey. Zolanger nog geenfor-
meelverzoek voor onafhankelijkheidis ingediend door de ei-
landsraaden hetBestuurscollege van St Maarten, datboven-
dienondersteuntmoetzijn doordebevolking,zal ditnietoffici-
eel in behandeling worden genomen. "Bij het komende topo-
verleg moet St Maarten haar standpunt duidelijk maken", al-
dus Martina. Hij noemde het "raar" datWathey zon negatief
standpunt inneemt ten opzichte van Saba en St Eustatius."Van landen alsCanada enTaiwan verwachtWatheywel soli-
dariteitmet betrekking tot ontwikkelingshulp, maar hij wil
niet solidair zijn met Saba en St Eustatius."

ClaudeWathey zorgde zondag
voor een 'nieuwjaars- verras-
sing' door te verklaren dat hij
streeft naar volledige onafhan-
kelijkheid van St Maarten. Dat
hoeft volgens hem niet lang te
duren. "Normaal gesprokenkan
hetbinneneenjaar.Als we volle-
dige medewerkingkrijgen, kun-
nen we in 1989 onafhankelijk
zijn. Erzal een grondwetmoeten
worden gemaakten een referen-
dum moeten worden gehouden,
maar zoveel tijd hoeft datniet in
beslag tenemen. Van grondwet-
ten zijn er dertien in een dozijn
verkrijgbaar", aldusWathey. MetNederlandse bewindvoerders gesproken

Martina tevreden
over reis Nederland

WILLEMSTAD — Premier
Don Martina die eind decem-
ber naar Nederland afreisde
om de herdenkingsdienst
voor de overleden Joop den
Uyl bij te wonen,heeft tijdens
dit bezoek ook verschillende
zakelijke besprekingen ge-
voerd. Zo heefthij gesproken
met premier Ruud Lubbers
en minister Jan de Koning
van Antilliaanse en Arubaan-
se Zaken over tal van onder-
werpen.

Ter sprake kwamen onder
andere de mogelijkheden voor
economische samenwerkingtus-
sen de Antillenen Venezuelaen
tussen Nederland en Venezuela.
Zoals bekend is de mogelijkheid
daartoe geopend na het bezoek
vanKoningin Beatrix aan Vene-
zuela begin vorig jaar. Daar-
naast heeft Martina met Lub-
bers en De Koning van ge-
dachtengewisseld over de staat-
kundige ontwikkelingen op de
Nederlandse Antillen en de
werkloosheid hier. Er zijn geen
concrete besluiten, genomen.
Wel is besloten dat deze bespre-
kingenvoortgezet zullenworden
metDeKoning alshijhierop Cu-
racao is. Jan de Koning komt
vanmiddag op Aruba aan.

Met minister deKoning heeft
premier Martina het ook gehad
over deambtelijkedelegatie met
vertegenwoordigers van het
Kabna, het ministerievan Fi-
nancien en het ministerie van
Economische Zaken, diemomen-
teel op Curacao is. Deze delega-
tie moet de politieke besprekin-
gen voorbereiden over de finan-
cieel- economische problemen
van de Antillen en de mogelijk-
heid voor overbruggings- steun
van 'ginapri i
een beslissing vallen, aldusMar-
tina desgevraagd.

Tezamen met de gevol-
machtigde minister Boy Her-
nandez, heeft depremier van ge-
dachtengewisseld met de initia-
tiefnemers van het Bon Bini-
projectopBonaire. Ondanks alle
negatieve berichten hierover,
lijkt ook minister- president
Martinaovertuigd tezijn dat dit
projectkan slagen. Initiatief- ne-
mer Van derLely, had defman-
cierders meegenomen naar de
bespreking, en gebleken is dat
een deel van de financiering
reeds rond is.

Met minister Hans van der
Broek van Buitenlandse Zaken,
heeft Martina op zeer informele

basis, bij hem thuis, gesproken
over de recente ontwikkelingen
in het Caribisch Gebied. Alhoe-
wel het zeer moeilijk was om de
verschillende afspraken met de
Nederlandse bewindvoerders te
maken,kijktMartinatochtevre-
denterugop zijnreis. Hij lietdes-
gevraagd weten het vermoeden
te hebben datNederland onder-
tussen welbereid is om de nood-
zakelijke begrotingssteun te ge-
ven aan de Antillen. Zoals be-
kend werd datverzoek vorig jaar
afgewezen. Een definitieve be-
slissing hierover wordt evenwel
pas in maart/april verwacht tij-
dens de bijeenkomst in Neder-
land.

Daarnaast organiseert, de dienst
eenserievanuoorlichtings-avon-
den over dc landbouw, veeteelten

rij.
Op dcfoto vlnr: dc heren Jou-

bert. hoofd van dc dienst LVV.
Gummarus. gedeputeerde belast
metdc dienstLVV, Winkelen Ge-
rard van Buurt, stafmedewerker
van dc dienstLW.

I Carnaval di ArubaI den 1988 no tin morocho

ls?éflik|
besparen. e

WILLEMSTAD —Eudio A.
Gil, vice- president van deRefi-
neria Isla (Curacao) N.V., heeft
een uitvoerige Nieuwjaars- toe-
spraak gehouden, waarin hij te-
rugblikte op het afgelopen jaar.
Voor 1988 staat een uitgebreid
onderhouds- programma op sta-
pel. Ondermeer zullenmuren ge-
bouwd worden om de tanks. Dit
project vergt een investeringvan
twintig miljoen dollar.

Hij wees er in zijn redevoering
voorts op, dat deCuraqaoseraffi-
naderij bewezen heeft 'betrouw-
baar enflexibel' te zijn: "We heb-
bengoedeoperationele resultaten
geboekt, maar dat wil nog niet
zeggen, dat weook voortreffelijke
economischeresultaten hebben
bereikt", aldus Gil, die zei, dat
nietgedacht moet worden datel-
ke geïnvesteerdegulden een
goudmijn aanboort.

Foto: een beeld van de bijeen-
komst.

WO6NSDAGAVOND - 6 JANUARI
***************"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET

BELLE TERRACERESTAURANT'
***************

IDit
keer presenteren onze

enthousiaste chefs onderandere:
* Shrimp soufflé served ,-nwith lemon cream. f)*"5-*;
* Onion and cheese flan-* '* « V^*

(tart). $&&.
* Fine fillet oftenderloinbeef %gS

en croüte. j=fk^(£&
* Caribbean fish paupiette >;

stuffedwith herb mousse. Cgg/ ■' tJ/m* Othello layer cake. c^^Ct;/ '('$ &

********** !«|l|«Jj^iuJ^)
Live-Musk: j.Miiiiiiii'i.iiifo^iw'L:

Mariachis Soils

cfAvila ""Beach 'Hotel
Penstraat 130 - Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377
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MENSEN

PHAEDRA FERNANDA is de
eerste baby die in het nieuwe
jaarop Curagao geboren werd.
Zij zag op 1 januari 1988 om half
drie 's morgens het levenslicht.
Op de foto de gelukkige moeder,
mevrouw Doran en dochter
Phaedra.

*****Een VS ex-senator die na een
veroordeling wegens afpersing
spoorloos verdween is dinsdag
naar een gevangenis in New
York overgebracht voor het uit
zitten van een straf van 7 jaar
Hij ensceneerde in '85 een diep
zee- duiken ongeluk waarna hi

1 .. 1 r» Ui:

Kampioenswedstrijd
in Derde divisie

SAN NICOLAS— In hetLago
Sportpark wordt vanavond om
acht uur de beslissings- wed-
strijd gespeeldvoor de voetbalti-
tel van de derde divisie. Brazil
Juniors (nummer 1 in groep A)
en Universal (nummer 1, groep
B) komen te^en elkaar uit. De
winnaar is nietalleenkampioen
van de derde divisie, maar prom-
oveert ook automatisch naar de
tweede divisie.

MensenrechtenactivistRensch:
Nederland moet van Suriname
naleving mensenrechten eisen
PARAMARIBO — Er

wordt een diepgaand onder-
zoek ingesteld naar de ge-
beurtenissen in Pokigron. De
opdracht tot ditonderzoek is
door de leidingvan het natio-
nale leger gegeven aan het
korps militaire politie. Vol-
gens de Surinaamse televisie
is deopdracht hetgevolg van
informatie die delegerleiding
vanuit debevolking heeft ge-
kregen over de gebeurtenis-
sen in Pokigron. Stanley
Rensch, de mensenrechten-
activistvindt dat Den Haag
van de Surinaamse regering
en militaire autoriteiten eer-
biediging van de mensen-
rechten moet eisen.Behalve
bij Nederland isRensch ook
van plan een beroep te doen
opFrankrijk en deVS.

In hetbericht datmaandagop
de Surinaamse televisie werd
voorgelezen wordt geen melding
gemaaktvan de moord op zeven
bosnegers diemanschappen van
het leger op oudejaarsdag in de
buurt van deaanleg- steiger van
Pokigron hebben gepleegd. In
Fort Zeelandia had men zonda-
gavond nog gemeld niets te we-
ten van degebeurtenissen in Po-
kigron.

ONDERHANDELINGEN
Rensch die onlangs een eigen

bureau voor de mensenrechten
in Paramaribo heeft geopend,
roept Nederland op Suriname
aan te zetten tot een spoedige
aanvangvan de onderhandelin-
gen met het Jungle Commando
van Ronnie Brunswijk om een
einde te maken aan de oorlog.
Deze onderhandelingen dienen
te beginnenna eenbestands- ak-
koord. Daarbij moeten de Suri-
naamse autoriteiten worden be-

wogen tot instemming met een
onpartijdig onderzoek naar
schending van de mensen-
rechten bij de aanlegsteigerAd-
joniin hetbosneger- dorp Pokig-
ron. Daar werden op oude-
jaarsdagzeven mannen van bos-
neger- afkomst om het leven ge-
bracht door manschappen van
hetnationaleleger.Rensch heeft
de namen van de slachtoffers en
de omstandigheden waaronder
zij om het levenkwamen in zijn
beroepschrift opgenomen. Dat
beroepschrift heefthijafgegeven
bij de Nederlandse ambassade
Paramaribo.

MARTELINGEN
Hij heeft van ooggetuigen en

familieleden van de slachtoffers
vernomen dat twee mannen bij
de aanlegsteiger van Pokigron
zijn doodgeschoten. Vijf anderen
zijn na ernstige marteling ge-
blinddoekt weggevoerd en later
omgebracht. De lijken van de
slachtoffers zijn langs de weg
achtergelaten. Een delegatie
van het dorp Goejaba is momen-

teel in Paramaribo om ophelde-
ring over deze affaire te vragen.

Rensch zegt verder van bewo-
ners uithetbinnenlandinforma-
tie te hebben gekregen over uit-
latingenvan legermanschappen
betreffende de vernietiging van
een aantal dorpen in de buurt
van het Brokopondo stuwmeer,
onder andere van het dorp Boto-
pasi dat langs de Suriname ri-
vier ligt.

MOIWANA
De schending van de mensen-

rechten is nogaan de orde van de
dag zegt Rensch, die in zijn be-
roepschrift voorts wijst op debe-
lemmering van het transport
van voedsel en medicamenten
naar hetbinnenland en op de in-
timidatie van deplaatselijke be-
woners.

Rensch's bureau voor de men-
senrechten draagt de naam
"Moiwana '86" naar het drama
in datplaatsje waarbij in decem-
ber 1986 meer dan 30 bosnegers
werden vermoord door militai-
ren van het nationale leger.

WAARSCHUWING
De commandant van de mari-
nierskazerne Savaneta maakt
bekend dat er op woensdag 6
januari 1988van 07.00 uur tot
17.00 uur een schoolschietoe-
fening gehouden zal worden
op Anabui. Er zal met scherpe
munitie geschoten worden.
Het onveilig gebied aan
landzijde zal worden afgeba-
kend met rode vlaggen en
waarschuwingsborden.

PUBLIEKE VERKOPING
Op dinsdag 19januari 1988om 10.00uurzal ten kantore en tenoverstaan
van ondergetekende notaris, zijn plaatsvervanger of opvolger krachtens
onherroepelijkevolmacht worden overgegaan tot de publieke verkoping
van:

1. Een perceeleigendomsgrondgelegen te ShabiruriopAruba, met
dezich daarop bevindende betonstenen opstal van een woon-
huis en aanbehoren, plaatselijk bekend als "Shabiruri nr. 12",
Kadastraal bekend Eerste AfdelingSectieR. No. 1847, groot 7.20
Are.

2. Twee percelen eigendomsgrondtergroottevan 3.12.50 H.A.res-
pectievelijk4.50Are gelegente Canashito opAruba, metdedaar-
opstaande opstallen van een woonhuis met schuur, plaatselijk
bekend als Canashito 13, Kadastraal bekend als Land Aruba
Eerste Afdeling SectieR. Nummers 2170 en 2169.

3. Het recht van erfpacht tot 10 maart 2038 op een perceel do-
meingrond gelegenteNoordopAruba, metdezich daaropbevin-
dendebetonstenen opstalvan een woonhuis, plaatselijk bekend
als "Noord nr. 114-A",Kadastraal bekendalsLand ArubaTweede
Afdeling Sectie D. N0.223, groot 4.56 Are.

Nadere inlichtingen zijn te bevragen ten kantore van de ondergetekende
notaris, alwaar tevens de veilingsvoorwaarden voor een iederter inzage
liggen.
Kopers dienencontant te betalen, dan wel een onherroepelijke bankga-
rantie, bankierscheque of letter of credit tot het bedrag van hun bod te
overleggen ofenige anderezekerheidte stellen ten genoegenvan dever-
koper.

mr. E.L. Lacle, notaris,
Zoutmanstraat nr. 6,
Oranjestad-Aruba,
Tel.: 21071-22611-23881.
Telex: 5015Lacle N.A.
Fax: 23369.

r ■«■ m

|Zojuist nieuwe zending ontvangen. Hyundai vanaf 1 3iBoo-"|

Stellar Excel 40F 5 deuren Pony Pickup

iHYUnPHIB PRIMA AUTO SALES Inc. g*^S£!Z' 'ÉJ-Jiipwiiuj^lli Fergusonstraat 42A Tel.: 28200 -32471.■HïBiBniIIIL 7. "
ORANJESTAD-Ter gelegenheid

van heteerste bezoek aan
Aruba van het cruiseschip
■Starschip Oceanic-, overhan-
digdehetwaarnemendhoofdvan
het Toeristenbureau, Rafael
Estrada, namens deregering een
herinnerings- plakkaat aan ka-
pitein Dimitrios Chilas. Op zijn
beurt reikte kapitein Chilas een
plakkaat uitaan de directeurvan
Aruba Ports Authority, Milton
Henriquez, eveneens als herinne-
ringaan heteerste bezoek.Dit ge-
schiedde in tegenwoordigheid
van functionarissen van SEL
Maduro andSons Aruba nv, ver-
tegenwoordiger van «Starship
Oceanic», en van de douane.

— .

PELICAN
RESORT & CASINO

EXCELLENT CAREER OPPORTUNITY
Rapidly expanding Hotel & Time-share organization, with
presently over 200 employees, has opening for:

EXECUTIVE HOUSEKEEPER
— Minimum 5 years Housekeeping Managing Ex-

perience.
PERSONNEL MANAGER

— Minimum 5 years experience
RESERVATIONS MANAGER

— Minimum 3 years experience
CHIEF OF SECURITY

— Minimum 5 years experience in security& protecti-
on services.
Proven Training & Leadership abilities a must.

Renumeration is in accordance with the importance of the
function.
TheResort atthistime hasreached half of its sizein eventu-
al accommodation capacity of over 500 suites and is conti-
nuing its expansion during 1988.
Other Resorts in the Caribbean are in the planning stage.
QUALIFIED ANTILLIAN APPLICANTS GIVEN PREFE-
RENCE.

Applications with full documentation should be submitted in
writing to:

Vice President Operations
Pelican Resort & Casino
P.O. Box 431
Philipsburg, St. Maarten.

All applicants will be handled in the strictest confi- *dence.
V

AANMELDING STUDENTEN W.O.
De Directeur Onderwijs maakt hierbij bekend dat de formulieren voor de
centrale aanmelding en plaatsing van a.s. eerstejaarsstudenten we-
tenschappelijk onderwijs 1988-1989 verkrijgbaar zijn bij de:

Directie Onderwijs
Onderafdeling Studiefaciliteiten
Frankrijkstraat 3
Eagle.

De formulieren dienenuiterlijkopvrijdag 8 januari1988op boven-
vermeld adres te worden ingeleverd. R F R Harms

Directeur.

ILS cSwitytians |
(TA \v // Nassaustiaat f 14,Oranjestad,Aruba iLJ

("J IS SEEKING %l
/$ APPLICANTS FÖR Jut
§ " SALES-LADIES " 1
£S REQUIREMENT:
>&i - must speak English, Spanish j/f?
§) and Dutch

- must have at least 5 yrs -ly
7ljf experience with china & $’
y* crystal. fcj
tfü - nice personality hs>

J%) FOR APPOINTMENT PLEASE CALL MRS.FLANEGIN
V, AT TELEPHONE: 2IS7B BETWEEN 9 a.m.- 5 p.m. ft*

.%%%.%%....%*%%%%%%%%% iL _,

J RESORT N^
DYNAMIC PERSONS

Needed for
our Marketing Department

Requirements:
— Good communication abilities— English is must— Earnings: Unlimited potential, with a minimum

salary guaranteed— Must have own transportation.
Call for information or appointment:

Tel.: 23202 from 9 a.m. - 5 p.m.
>. Ask for Oscar or Helen. f

...................■■>■■""<■■""" " ■■■■■■■«

ARUBA DAILY !
| ENTERTAINMENT I
2 J^Sftmmmz^ Gezellig uitgaan, wij zijn
E (y/f'Tf'ff're geopend van 21.00 uur tot 06.00 uur.

to9^£s Gezellige sfeer, goede service.
|^ ja/ De beste Pizza haaltöVwl.g. smithBlvd. ofeetUbij: MgaaiA -w Oranjestad, Aruba. Q>£ifp-T\T& " I «E«R^-\ I

Z Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541 AtWBA
2 vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. ■

■^/dgd l^*^. GOLDENTULIP
Z m W l/lYli ARUBA CARIBBEAN 2
: JS??t l*L\W RESORT & CASINO 2: -=*=5=- vl^/fandahqonightclub :
2 Floating Restaurant proudly presents:
E />/|// The World famous :
E ÏStöLl MARVELETTES E

(onder nieuwe directie) and support Band
: zeer verzorgde rijsttafel. dailycurtain time 10.30 p.m. ;E Open 11.00-middernacht. except Mondays.

_0 n Club openfrom 9:00 p.m. till2:00a.m. 2
■ Happy HOUr6.00 - 8.00Ta- Cover charge show-time$7.50 min. 2 drinks '2 |y Wever. Fof reserva,ions p|ease ca» 33555

E Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz.
Dat viert ook U natuurlijk in RESTAURANT

E Tel.: 22977of 27833. CmSPImM
: WU HEBBEN OOKCATERING SERVICE.
( Boulevard Drivé^- In s
| Theatee TODAY j

II Tt at 8:30 p.m.
8:45 jJat^a^. E

THE iÜi^..;.i S 1 ilMi
\ UNTOUCHABLE BPH V% * f|TÏÏ!4ffffl :
} Action 18 yrs Comedy 18 yrs ■

[Boulevard ***********
: THE MINES
ë Theatre of- KILIMANJAROz W *********** ■

E TODAY
; atB:lsp.m. Adventure 18 yrs :
!"■■■" ■■■■ ■■■■■" .ï
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-849.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdagvoor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15 uur Them/neso/'Kilimanjaro (18jr.).
II: 20.45uur The Untouchables (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uurDragnet (18 jr.).

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;Santa CruzenParadera:
tel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301;San Nicolas:te1.:45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen, tel.: 115)

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uur perdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

PROTESTANTSE KERK: 19.00uur belij-
dewnis-katechisatie bij ds A. van denDoel.

SPORT
VOETBAL(derde divisie): 20.00uurBrazil
Juniorsvs Universal - Lago Sportpark.

WOENSDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/m vrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdag vano9.oo-
-12.00uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORDOUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,te1: 23822;donderdag 08.00-10.00uur.
Club Caiquetio,Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte makenvia tel.: 23145 of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandagt/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandagt/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uur studiezaalopenvoor
publiek

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

Zaalvoetbalhervat

SAVANEÏA—De zaalvoet-
bal- competitie werd in
Centro di Barrio Savaneta
hervat met driewedstrijden.

Unistars boekte een 2-1 over-
winning op San Luis Liquorti-
que, waarbij Wilfrido Willems
beide Unistars- doelpunten voor
zijnrekening nam.

Guinessbehaalde in detweede
wedstrijd een grote 6-1 zege op
Ajax, na een voorsprong van 2-0
bij derust.Raymond Escalona en
Luis Sanchez scoorden ieder
twee doelpunten voor Guiness.

In de laatste ontmoeting ging
het nogal gelijk aan toe tussen
Double Seven en Frisian Flag.
Naeenruststand van 2-2 geluk-
tehet Double Seven in detweede
helfteen doelpunt meertescoren
dan Frisian Flagen de overwin-
ning met 4-3 binnen te halen.
Chommi van derLinden scoorde
twee keer voor Double Seven.

TIJDSCHEMA
Het tijdschema is zodanig op-

gesteld, detgehooptwordt decol-
loqium doctum- examens half
mei 1988 in het gereedzijnde ge-
deeltevan hetgebouwtekunnen
afnemen. Het universiteits- bu-
reau zal waarschijnlijkreeds in
maart aanstaande ingebruikge-
nomen kunnen worden.

Ook de andere voorbereidin-
gen voor de start van de juri-
dischefaculteit vinden gestaag
voortgang. Binnen afzienbare
cijd zal het ontwerp Universi-
teits- verordening de Statenbe-
reiken. Hetvoorontwerp alsme-
de een tweetal landsbesluiten
ter uitvoering hiervanzijn op dit
moment inbehandelingbijde di-
rectie Wetgeving. Ook zal de
regering op korte termijn over-
gaan tot de benoeming van het
College van Curatoren, het or-
gaan dat in de toekomst met het
bestuuren hetbeheervan deuni-
versiteitzal zijnbelast.

JURIDISCHEFACULTEIT
De universiteitzal ineerste in-

stantie een juridische faculteit
omvatten. De colleges voor het
eerste jaarvan de kandidaats-
fase beginnen in september. In
de daaropvolgende vier jarenzal
deopleiding successievelijkwor-

den uitgebouwd tot en met het
doctoraal gedeelte.

Totdejuridische faculteit wor-
dentoegelaten zij dieinhetbezit
zijn van een VWO- diploma of
een daarmeeovereenkomend ge-
tuigschrift. Een andere moge-
lijkheid om als student toegela-
ten te worden is door het afleg-
gen van het colloqium doctum-
examen. Dit examen omvat een
viertal vakken: Nederlands, En-
gels, geschiedenis en een keuze-
vak. Gekozen kan worden uit
Spaans, economie, wiskunde en
Frans. Afhankelijk van eerder
behaalde getuigschriften kan
men in sommige gevalleninaan-
merkingkomen voor één ofmeer
vrijstelling voor deze vakken.
Het colloqium doctum- examen
wordt in mei afgenomen,meteen
herkansings- mogelijkheid in
augustus 1988.

BROCHURE
De brochure met volledige in-

formatie over de toelating tot de
juridischefaculteit, alsmede het
programma van eisen voor het
colloqium doctum- examen, is
verkrijgbaar bij de Juridische
Bibliotheek, voorlopig nog ge-
huisvest in de Layexbuilding,
kamer 109, Wilhelminastraat
19. Ook men zich daar inschrij-
ven voor deelname aan dit toela-
tings- examen.

De studiegids voor hetkomend
collegejaar 1988/1989van de ju-
ridische faculteit zal omstreeks

april/mei gereed zijn. De in-
schrijving van studentenkan ge-
schieden vanaf 1 meibij het uni-
versiteits- bureau, tegen dietijd
ondergebracht in Huize De la
Salie, Irausquinplein. Toe-
komstige rechten- studentenko-
men, voorzover zij de leeftijd van
27 jaarnog niet hebben bereikt,
in aanmerking voor een studie-
lening. Zij kunnen hiertoe con-
tact opnemen met de afdeling
Studie-financieringvan directie
Onderwijs.

Onlangs werd in een vergade-
ring met vertegenwoordigers
van de EG nog eens bevestigd,
dat Aruba en de Nederlandse
Antillen ook zullen samenwer-
ken ophet gebiedvan het univer-
sitair onderwijs. Verschillende
gesprekken hierover hebben
reeds plaatsgevonden. In de na-
bije toekomst zullen de samen-
werkings- vormen nader worden
uitgewerkten ingevuld.

De Arubaanse regering heeft
HuizeDe la Salie tegen een prijs
van een half miljoen florin kun-
nen kopen. Een prijs, die aan-
merkelijk lager dan de
marktwaarde van het gebouw
ligt. Hieraan werd wel de voor-
waarde verbonden, dat het ge-
bouw voor een educatief doel
moet worden gebruikt. Voorlo-
pig geschiedtfinanciering uit ei-
genbronnen, doch overlegwordt
gepleegd om mogelijk Neder-
land bij de financiering te zijner
tijd tebetrekken.

PERSONALIA

VAN HET NEDERLANDS ont-
werp- bureau voor luchthavens,
NACO in Den Haag — dat be-
trokken wasbij alle luchthaven-
aanlegvan deAntillen enAruba_wordtvernomen dat ingaande
1 januari jl. jonkheer ir L.C de
Villeneuve — die ook enige tijd
op Aruba verbleef- als mana-
ging director is afgetreden we-
genspensionering. Per diezelfde
datum zijn de heren ir D. Bus en
:,u p vanPiggelen benoemdtot

SrecteurenvandeNACOp
Teza-

men met de heer A.Ph. Patist
vormen zij de nieuwedirectie.

NIET ZINNIG
Zolang deeconomische/finan-ciële situatie van Aruba niet ge-

heel ishersteld, is hetniet zinnig
om over onafhankelijkheid te
praten. De premier deed een be-
roep op de oppositie — die eve-
neens een gesprek met drs. De
Koning zal hebben — eenzelfdestandpunt in te nemen, dat men
Aruba nu niet kan forceren met
de staatkundigetoekomst.

Ook tijdens het komende be-
zoek van de Nederlandse parle-
mentaire delegatie zal de Aru-
baanse regering zijn standpunt
in deze duidelijk maken.Als Ne-
derlandvan zijnkant voorberei-
dingen wil beginnen, aldus pie-
mier mr. Henny Eman, heeft
Aruba geen bezwaren, maar
Aruba zal zelfbepalen wanneer
Aruba over de staatkundige toe-
komst beslissingen gaatnemen.

Premier Eman verwacht dat
Nederland Aruba van hettegen-
deel wil trachten te overtuigen,
maar het volk van Aruba eist

van de Arubaanse regering, dat
zij nu allereerst alle aandacht
richt op het oplossen van finan-
ciële en economische problemen.
Met nadruk stelde premier
Eman: "We willen rust hebben
om onze huidige problemen te
kunnen oplossen".

Ten aanzien van het Solidari-
teits- fonds staan de meningen
van NederlandenAruba tegeno-
ver elkaar. De vorige regering
maakte de afspraak dat Aruba
vijfentwintig procent in hetSoli-
dariteits- fonds zou bijdragen,
hetgeen anderhalf procent van
de inkomsten van Aruba niet te
bovenkan gaan. VanArubaanse
zijde wil men een vast bedrag
hebben. Indien dit anders ge-
beurt, danhoudt ditindatdekos-
tenvan Arubain ditfonds stijgen
met de tekorten van Bonaire en
de Boyenwinden. "Nederland
wil in feite van ons kolonisators
maken", aldus premierEman in
gesprek met de Amigoe. "Im-
mers dit zou kunnen inhouden,
datwijons moeten gaan mengen
indewijze waarop opBonaire en
de Boyenwinden gelden worden
uitgegeven".

Voortskunnen wijhet opAru-
ba niet verkopen dat bijvoor-
beeld opBonaireofdeBoyenwin-
den geen maatregelen worden
genomen, terwijl op Aruba wel
maatregelen worden genomen,
zoals benzineprijs, het opschor-
tenvan vakantie-regeling, Soli-
dariteits- belasting enz. en dat
alleenom mee te betalen in het
Solidariteits- fonds. Wij zullen
ons pertinent nietmengen in in-
terne zaken van de kleinere ei-
landen zoals Nederland en de
Centrale regering steeds doen,
alduspremier Eman. Van hetbe-
gin af" aan heeft deregering-
Eman laten horen het niet eens
te zijn met de gemaakte afspra-
ken over hetSolidariteits- fonds.
Aruba wil een bepaald percenta-
ge met een vast bedrag.

Huize De la Salie uitstekendgeschikt nieuwe taak

Universiteit Aruba
in klooster frères
ORANJESTAD — Dankzij

de medewerking van de frè-
res De la Salie heeft de Aru-
baanseregering Huize De la
Salie aan het Irausquinplein
in Oranjestad aangekocht, te-
neinde de Universiteit van
Aruba daarinte vestigen. Het
historischepand is uitermate
geschikt voor dit doel, waar-
bij slechts voor bepaalde
ruimten verbouwing nood-
zakelijk is.Hetfronten hoofd-
gebouw zullen in ieder geval
volledig intakt blijven. De
overdracht heeft inmiddels
via het notariskantoorvan
mr. J.R. Croes plaatsgehad.
De frères verhuizenvolgende
maand—erzijnnogzes frères
op Aruba—naar een adequa-
te woning, die in een rustige
omgeving aan de rand van
Oranjestad werd aange-
kocht. Met de verkoop van
Huize De la Salie is een be-
langrijke stap gezet in de
richting van de opening van
de Arubaanse universiteit in

september aanstaande.
Direct na debeslissing van de

Arubaanse regering een Aru-
baanse universiteit op te richten
waren defrères enthousiastover
het idee dit instituut onder te
brengen in HuizeDe la Salie. Na
vele vergaderingen en met toes-
temming van het Bisdom en
Congregatie in Nederland was
het zover, dateind vorig jaarde
overdracht kon plaatsvinden.
Met deze geste zorgden defrères
ervoor dat de universiteit een
waardige plaats krijgt in het
centrum van Oranjestad. De
Arubaanse regering is zeer
enthousiast over de medewer-
king van defrères juistineen pe-
riode datzij hun vijftig-jarig ju-
bileum op Aruba vierden. Een
gouden periode waarin de frères
hun beste krachten aan het on-
derwijsen de jeugdgaven.

Het ligt in debedoeling dezich
ophetterrein bevindendegebou-
wen successievelijkin terichten
als accommodatie voor de uni-
versiteit. De kapel zal defunctie
krijgen van aula, deplaats waar
in detoekomst debij de universi-
teitpassende activiteitenen eve-
nementen zullen plaatsvinden.
Enige verbouwings- werkzaam-
heden zullen moeten worden
verricht voor dehuisvesting van
de juridische bibliotheek. Aan
weerszijden van deze biblio-
theek worden een tweetal stu-
dieruimten ingericht, een stu-
diezaalvoor de studenten en een
plaats voor overheids- instanties
die ter plaatse de in de biblio-theek aanwezige juridische lite-
ratuur kunnen raadplegen. De
grote,vroegere studiezaal van de
frères wordt omgebouwd tot col-
legezaal. Verwacht wordt dat de
verbouwings- werkzaamheden
ruim twee maanden in beslag
zullen nemen.

Verkoop zegels
en zegel-papier

ORANJESTAD — Zegels en
zegelpapier zijn ingaande vrij-
dag niet meer te verkrijgen bij
het bekende gebouw naast het
Toeristenbureau aan de Arnold
Schuttestraat.Voor zegel/zegel-
papier moet men terecht bij het
nieuwe Ontvangerskantoor aan
de Paardenbaaistraat 11.

Ongelukkige val
in speeltuin

ORANJESTAD— In de speel-
tuin naast Pizza Pub viel een
acht-jarigmeisje van deglijbaan
en raakte bewusteloos. Het
slachtoffer werd naar depolikli-
niekvervoerd daarze te langbe-
wusteloos bleef. De Kinder- en
Zedenpolitie stelt in deze zaak
een onderzoek in.
Man mishandeld en
met dood bedreigd

ORANJESTAD — De 18-
-jarige jongemanD.C. deedbij
de politie aangifte van mis-
handelingtegen deman S.

Deze had hem bij de bushalte
aan de Smith Boulevard aange-
vallenen in de rug geschopt. S.
verdacht de jongeman ervan bij
hem thuis kledingstukken en
cassettes te hebben gestolen.
D.C. kreeg in hetziekenhuis be-
handeling voor de pijn aan zijn
nekeninverband metzijnadem-
halings- problemen die hij had
opgelopen en kon hierna weer
huiswaarts keren. Dezelfde
avondnogdeedD.C. weer aagifte
tegen S., diehem ditmaal met de
dood zou hebben bedreigd.

Tien mensen
dakloos als
gevolg brand

ORANJESTAD — Om-
streeks kwart over negen
brak vanmorgen brand uit in
een appartement gelegen aan
deFergusonstraat 2 te Oran-
jestad.

De brandweer was spoedig ter
plaatse, doch niet voorkomen
kon worden dat vier apparte-
menten geheel uitbrandden
waardoor tien mensen dakloos
werden. De oorzaakvan debrand
is nog niet bekend.

RUBEN «SCORPIO» GARCIA
is gisteren voor de elfde keer be-
gonnenmetzijn carnavals-prog-
ramma «Aki aya». Hetprogram-
ma wordt ditmaal vanaf half
twee op beideradiostations —Voz diAruba en Canal 90 —uit-
gezonden.

DE SAC IS alenkele dagenbezig
met de bouw van het grote podi-
um in het RCA- sportcentrum,
waar dit jaar de verschillende
carnavals- activiteiten zullen
plaatsvinden.

VAN DE SAC werd vernomen,
dat ditmaalzowel hetTumbafes-
tival als het Calypsonian Con-
testoptwee avondenzullen wor-
den gehouden. Het is de bedoe-
lingom voor de datumvan de Ca-
lypsonian-wedstrijd al te begin-
nen met het spelen van de road-
marches op deradiostations. Dit
omhetpubliek meertijd tegeven
deroadmarches goedin zich opte
nemen. Van de SAC werd ook
nog vernomen, dat de carnavals-
activiteit bij uitstek — de
lichtparade van deArubaTivoli-
club — op zaterdag 6 februari
wordt gehouden.

BIJ CLUB CARIBE werd Marit-
za Evertsz als clubkoningin ge-
kozen met Raquel Muyale als
haarrunner-up.

*+** * * * *DE CARNAVALSGROEP VAN
JohnFlemming doetditjaarmet
hetonderwerp «Circus» mee aan
de grote parades. De groep heeft
ditjaarFrank Dijkhoff Contrac-

tor als hoofdsponsor. De groep,
die vorig jaar "groep van het
jaar" werd, heeft volgende week
een vergaderingmet alledeelne-
mers.

■^ jjc % % % -■'■

TIVOLICLUB- DE CLUB die
jaren geledencarnaval op Aruba
bracht — begintook warm te lo-
pen voor het 34ste Arubaanse
carnaval. Vrijdagavond om acht
uur wordt de carnavalsviering
ingezet met een grootse fakke-
loptocht. Het vertrek isvoor Ho-
tel Centraal en dan gaat men
door de Emmastraat, Nassaus-
traat, Adriaan Laclé Boulevard,
Wilhelminastraat naar de Tivo-
libanen. Daarna volgt eer. fepst
met Musical Timeen is er dever-
kiezing van Mrs. Carnaval. Rei-
na di Carnaval, Jeugdkoningin,
Joyita, Joker en kleine Joker.
Keuze genoeg en de stemming
zal er zeker letterlijk en figuur-
lijk inzitten.

MIKI GRAVENHORST IS ook
via Radio Carina weer actief in
de carnavalsviering tezamen
met IvanKelie. Zijbegon zes jaar
geleden samen met Aldrich
Croes, maar Aldrich is nu van
microfoon veranderd.Bij Licores
Amstel werd gistermiddag het
eerste lustrum gevierd onder de
toeziende ogenvan Oiky Posner,
die ook al in de carnavals- stem-
ming begint te komen. Er werd
menig glas Amstel geschonken.
«Aceion Total» laat vanaf van-
daag iedere carnavalsdag via
Radio Carina van zich horen.

OOK OP SANTA Cruz wordt
aanstaandezondag doorhet car-
navals- comité het eerste lus-
trum gevierd met een fiets- en
brommerparade, gevolgddoorde
verkiezingvan dekinder- konin-
ginvanSanta Cruz op hetCredit ■Union- terrein.

ZIJ DIE WILLEN deelnemen
aan de verkiezingen van kin-
derprins, jeugdprins en grote
prins metpancho — allemaaldit
weekeinde in de Caiquetioclub—kunnen iedere middagna vier
uur in het SAC- kantoor aan de
Fergusonstraat — een gebouw
dat overigens dringend onder-
houden een verfje nodigheeft —zich bij CarmenLoefstop komen
inschrijven. Hoe meer hoe beter
en des te gezelliger.

Oneens metDen Haag overSolidariteitsfonds
Eman: wij praten niet
over onafhankelijkheid
ORANJESTAD — Aan de

vooravond van het bezoek
van de minister voor Antilli-
aanse en Arubaanse Zaken,
drs. JandeKoning, heeft pre-
mier mr. HennyEman duide-
lijk laten horen, datAruba op
ditogenblik nietbereid is om
over de onafhankelijkheid
van Aruba te praten. Wel zal
met de Nederlandse be-
windsman gesproken wor-
den over het Solidariteits-
fonds waarin Nederland en
Aruba elkaar nog nietgevon-
den hebben. Premier Eman
liet opnieuw horen, dat Aru-
bahetnieteens is met door de
vorige Arubaanse regering
gemaakte afspraken over het
Solidariteits-fonds. De huidi-
ge regeling is niet goed voor
Aruba noch voor dekleinere
eilanden van de Antillen, al-
duspremier Eman.

Tijdens hetbezoek van minis-
ter drs. Jan deKoning, die van-
middag op Aruba wordt ver-
wacht, daarna gouverneur F.B.Tromp bezoekt en morgen metpremier Eman en de minister-raad het bestedingsoverleg zal
voeren, zal niet gesproken wor-den over de onafhankelijkheidvan Aruba. Premier mr. Henny

iun i horen' dat Aruba zelfzal bepalen wanneer hierover
gepraat kan worden, hetgeenpas zal kunnen wanneer Arubahiervoorklaar is. Dat isnu zekerniet.

Premier Eman zette uiteen ineen gesprek met de Amigoe, datvan hetbeginafaan deArubaan-seregering duidelijk heeft latenhoren, dat de eerste jaren vanzijn bewind alle aandacht ge-richt zouwordenomArubauitdeeconomische chaos te halen envooral om werkgelegenheid tescheppen, vooral ook omdatdaaraan in de jarenvoor 1986weinig gedaan werd omdat allesgerichtwerd voor de aparte sta-
tus-bereiking van Aruba.

Vanmorgen begon bezoekparlementsleden Antillen
Programma parlementaire bezoeken

ORANJESTAD—lnhetka-
dervan de parlementaire bij-
eenkomstenzullen deNeder-
landseen Nederlands Antilli-
aanse delegaties Aruba be-
zoekenvan 5 tot en met 10 en
van 19 tot en met 22 januari.

Vanmorgen om negen uur is
het contactplan Nederlands An-
tillen- Aruba begonnenmet ope-
nings-toespraken, deindelingin
werkgroepen, terwijl vanmid-
dag na de lunch een eerste ver-
gadering van de werkgroepen
volgt.

Woensdag 6 januariom negen
uur volgt de slot- vergadering
van de werkgroepen en 's mid-
dags om twee uur de slot-bijeen-
komst plenaire besprekingen.

Het contactplan Nederland /
Nederlandse Antillen/Aruba
begint op donderdag 7 januari
om twee uur met toespraken, de
indeling in werkgroepen, een
eerste bespreking tripartite ple-
nair, eenbezoek aan gouverneur
Felipe Tromp en 's avonds een
ontvangstdoor devoorzitter van
de Staten Aruba in het Fort
Zoutman.

Vrijdagmorgen om tien uur
worden hotel- gesprekken ge-
voerd met deminister-president
en met de procureur generaal.
Hierna volgeneen bezoek aan de
marinierskazerne Savaneta, be-
sprekingen in werkgroepen(Ne-
derland/Aruba) en 's avonds
biedt de ministerraad een diner
aan in het Lighthouse Restau-
rant.

Zaterdag 9 januari om negen
uur is er een bespreking in
werkgroepen (Nederland / Ne-
derlandse Antillen), om twee
uur is een bespreking in
werkgroepen (tripartite) en om
zesuur is er een cocktail-party,
aangeboden door Dividivi
Beach-hotel.

Zondag 10 januari wordt van
elftot vier uur's middags met de
«Sea Star» een boottocht ge-

maakt naar onder andere High
Rise en De Palm Island.De dele-
gatiesverblijvenvan 11 tot 18ja-
nuari in de Nederlandse An-
tillen.

Op dinsdag 19 januariis men
weer terugopAruba voorplenai-
re Nederlands- Arubaanse be-
sprekingen in demorgenuren en
deplenaire Nederlands - Neder-
landse Antilliaansebesprekin-
gen in demiddaguren, 's Avonds
biedtdegouverneur een culture-
le avond aan in Instituto diCul-
ture.

Woensdag 20 januari begin-
nen de plenaire tripartite be-
sprekingen om negen uur. Om
één uur is er een gesprekmet de
directievan Aruba Investment
Bank en na afloop is er een be-
zoek aan hetDr Horacio Oduber
hospitaal en het Psychiatrisch
ziekenhuis (PAAZ).

Hetprogramma vermeldt ver-
der op donderdag21 januarieen
gesprek met de directie van de
Centrale Bank (negen uur) en
omtien uureen bustochtnaar de
projecten: Coral Reef Hotel, uit-
breiding luchthaven, Village-
project, gevangenis, lunchAsto-
ria, Caribbean Palm Village,
PlayaLinda, EagleBeach Hotel-
project, uitbreiding Manchebo
en Dutch Village.

Vrijdag 22 januari wordt om
tien uur de slot-bijeenkomst ge-
houden. Om twee uur is er
voortzetting van de slot- ver-
gadering, vaststelling slot- ver-
klaring, sluitings- toespraken,
persconferentie en om acht uur
's avonds buffet met muzikale
omlijsting/dansgroep in Casadel Mar. Alle plenaire en
werkgroep- vergaderingen zijnin het Bushiri Beach Hotel.

Ondanks toezegging uitgebleven

FTA vraagt naar
SER en Casinoraad

ORANJESTAD — FTA-
voorzitter Anselmo Pontiliuswil graag weten wanneer deregering nu eindelijk over-gaat tothetinstallerenvan deSER.

n
Hij hoopt dat de SER geen"stempel commissie" gaat wor-den en dat deregering terdege

rekening houdt met de SER- ad-viezen. Ook ten aanzien van de«gaming board», die toezicht opde casino's moet gaanhouden endie volgens een verklaring van
minister Watty Vos verledenjaarreeds klaar zou zijn, wil de
FTA- voorzitter weten wanneerdeze actief wordt.

Uit nei rapport van de AHA-
TA is reeds duidelijk gebleken,
dateen stringentecontrole op de
casino's een dwingende vet■<
is. Dit kan de overheid per
vijf miljoen dollar extra op.
ren. Anselmo Pontilius is van
mening— dat bleek hem uit ge-
sprekken — dat dit bedrag aan-
merkelijk hoger zal zijn. Indien
deregering dit geld ontvangt,
kunnen maatregelen, waarvoor
hetvolk nu moet opdraaien, af-
geschaft of verminderd worden.
De heer Pontilius is van mening
dat in deze «gami:
kundige mensen zi.
nemen, die ook de cas,
ven aan tepakken.

Carnaval di Aruba
den 1988 no tin morocho ■

pip
Deze rubriek wordt gesponserd door: '1

Mercurius Trading
1

( ledereen is altijd Happy |
met

Ipepsi]
Bestel bij Uwkruidenier
Victoria Bottling

Company )
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ORANJESTAD—Voor waarnemend
notaris mr. Smit had de

overdracht plaats van Huize De
la Salie aan het land Aruba. Dit
geschiedde (zie foto) door frère
Stanislas in tegenwoordigheid
van drs. mr. Piet Pronk, die de
universiteitaan hetopzetten is, en
hoofdvan DomeinbeheerAdonis.



Situatie niet zo goed alsLusinchi zegt

Vakbeweging waarschuwt
Venezolaanse regering

CARACAS — De Venezo-
laansevakbewegingbestrijdt
deopvatting derregering dat
de vooruitzichten voor de
werknemers in dit land voor
1988 hoopgevend zijn. Dit
blijkt uit een verklaring van
het invloedrijke vakverbond
CTV.

Het Uivoertend comité van
hetCTV is de meningtoegedaan
dater geen enkele redenvoor op-
timisme is voor 1988. Het jaar
1987 was namelijk een "hard
jaar voor de arbeiders, de mid-
denklasseen de bevolking in het
algemeen".De inflatie, debruta-
le speculaties door een on-
zichtbare groep van handelaren
hebben de essentiële goederen
en diensten met niet minder dan
veertig procent duurder ge-
maakt. Aldus de Nieuwjaars-
boodschap van het CTV.

KLOOF GROTER
Dit betekent dat het al onvol-

doende inkomen voor tachtig
procent van de Venezolaanse be-
volking ernogslechterop gewor-
den is. Deze situatie heeft de
kloof verder doen toenemen tus-
sen een bevoorrechte minder-
heid die doorgaat zijn rijkdom-
men te vergroten en een immen-
se meerderheid welke voortdu-
rend maar armeren wanhopiger
wordt.

In zijn boodschap bij de jaar-
wisseling had president Jaime
Lusinchi wiens partij AD altijd
op de sympathie van het CTV
kon rekenen, benadrukt dat on-
danks het negatieve internatio-
nalepanorama de Venezolaanse
economic met 3,2 procent was
gegroeid, dat de werkloosheid
van 10,3 procent in 1986 gedaald
was tot 8,5 procent en dat de in-
flatie uitkwam op 34procent. In
het voorgaande jaarbedroeg hij
12,7 procent. Genoeg reden dus
voor optimisme, aldusLusinchi.

ZOETHOUDERTJE
HetCTV zegt het niet eens te

zijn met dezecijfers en bestrijdt
deze dan ook. lets meer dan de
helft van dearbeids-reserve ont-

breekt hetaan vast en behoorlijk
betaald werk, als men de tien
procent van werklozenoptelt bij
de41 procent van hetarbeids-po-
tentieel. Hetgaat hierom dever-
borgen werkloosheid en om de
deelnemers aan de zogenaamde
informele sector van de econo-
mie. Aldus de vakbeweging.

Het CTV erkent dat derege-
ring zich inzet voor een verbete-
ring van de situatievan dearbei-
ders zoals met de bonus voor het
transport en hetbepalen van een
salaris- bonus van 25 procent op
de salarissen en doorhet optrek-
ken van het minimum- loon.
Maar het CTV waarschuwt de
regering wel dat deze maatrege-
len slechtseen "beperkt zoethou-
dertjezijn ten opzichte van de ge-
welddadige vermindering van
het werkelijke salarisdat de ar-
beiders in ontvangst nemen".
Dit als gevolgvan de inflatie en
speculatie.

GEDULD OP
Ook heeft het CTV ernstige

kritiek op de regering ten aan-
zien van zijn stellingname, om

namelijk debuitenlandse schuld
tot de laatstecent te betalen. De-
zebedraagt 32 miljard dollar.Dit
betekent dat in 1988 weer eens
vijf miljard dollar gedeponeerd
wordt in de geldla van het inter-
nationale bankwezen, terwijl
onze bevolking met deernstigste
problemen wordt geconfron-
teerd, aldushet CTV.

De arbeiders zijn geduldig ge-
weest, zij hebbenhun aandeelin
het offer gebracht, terwijl een
kleine minderheid voordeel
trekt uit de crisis. Deze situatie
kan niet onbeperkt voortduren.
Het CTV zegt de regering de
wacht aan. Men moet namelijk
welbeseffen dat devakbeweging
niet van plan is de gerechtvaar-
digde klachten en het protest
van de massa te negeren en zal
ook niet bezig blijven de mensen
te paaien en zo als een golfbreker
fungeren voor deregering. Deze
waarschuwingkomt AD ongele-
gen in een verkiezings-jaar.
Eind dit jaargaan de Venezola-
nen namelijk naar de stembus,
onder meer om een opvolgervoor
Lusinchi te kiezen.

Dominicaanse president Balaguer:

Spoedig verandering in
beleid economie, landbouw

SANTO DOMINGO — Pre-
sident Joaquin Balaguervan
de Dominicaanse Republiek
heeft zijn landgenotendever-
zekering gegeven dat hij op
korte termijn met een nieuw
beleid zal komen op econo-
misch en landbouwkundig
gebied. De bedoeling daar-
van is dat daarmee het infla-
tie-probleem tegemoet getre-
den wordt.

In een gesprek met campesi-
nos in het gebied datgrenst aan
Haiti zei de bejaarde Domini-
caanse president dat zij die 1988
zien als eenrampzalig jaardaar-
mee bewijzen de regering niet

goed te kennen. Daarbij wijst
mendanvooral naar dehogekos-
ten van levens- onderhoud. Zij
haddenechter moeten weten dat
de regering met onverschrok-
kenheid deze problemen tege-
moet treedt en deze koste wat
kost op zal lossen.

BEZORGDHEID
De "zwartkijkers" zijn er ook

van overtuigd dathethoge infla-
tie- cijfer aanleiding zal geven
tot massale betogingen. In de
voorbije periode namelijk heb-
benpolitieke leidersvan deoppo-
sitie evenals sommige particu-
liereeconomen en vakbonds- lei-
ders hunbezorgdheid uitgespro-
ken over de sociale situatieinhet
nieuwe jaar. Vooral wijzen zij
daarbij op de inflatie, de econo-
mische onevenwichtigheid wel-
ke voortvloeit uit de grilligewis-
selkoers en op de algemeneroep
vanuit debevolking omeen sala-
ris- verhoging.

Ik vraag deze pessimisten
slechts om een beetje geduld, al-
dus president Balaguer. Het is
eenkwestie van vijftien tottwin-
tig dagen, voordat wij de ver-
andering in werking kunnen
stellen. Daarmee zal dan de in-
flatie aangepakt worden en ook
zal men openbare werken gaan
uitvoeren. De bedoeling van de
regering is de "fundamentele
problemen aan tepakken, waar-
mee ons land wordt geconfron-
teerd".

FELLEKRITIEK
De president zegde ook een

verandering toe op landbouw-
gebied nu hij zestien maanden
aan het bewind is. Hierbij gaat
de Landbouw- bank een be-
langrijke rol spelen. Deze bank
beschikt volgens de president
"over genoeg fondsen om de
oogsten van dit jaar te kunnen
verzekeren".

De felle en vele kritiek welke
op de regering van Balaguer is
geuit door de oppositie en het
vakbonds- wezenkomt erop neer
dathet door deregering gevoer-
de monetaire beleid sinds 1987
weinig succes heeft gehad. De
dollar- koers op de vrije markt
kan men niet terugdringen door
het aanvoeren van deviezen op
dewisselmarkt hetgeenmetzich
meebrachtdat deprijzen voor de
meesteconsumptie- artikelen en
detarievenvoor de dienst-verle-
ningomhoogzijngegaanofinhet
andere geval zijnzij wisselvallig
geweest terwijl de lonen prac-
tisch bevroren waren. Volgens
deDominicaansepresident moet
men niet te zwaaraan een en an-
der tillen. De officiële cijfers
namelijk volgens president Ba-
laguergevenaanleiding totopti-
misme voor wat betreft de le-
vens- omstandigheden van de
kleine man in 1988.

Evacuatie van
inzittenden United-toestelinChicago

CHICAGO — Bemanning en
inzittenden van een vliegtuig
van United Airlines moesten in
de Amerikaanse stad via de
nooduitgangen het vliegtuig
verlaten toen er rook uit de air-
conditioning- apparatuur
kwam. Dit gebeurde op een
ogenblik dat men op punt van
vertrek stond met bestemming
Mexicostad. Er zaten 155passa-
giers in het toestel en negen be-
mannings- leden. Er deden zich
geen persoonlijke ongevallen
voor.

ONDERWERPING
Deze uiteenlopende waarde-

ring heeft polititieke en juri-
dische gevolgen, waar het' gaat
om debeoordeling en ook om het
handhavenin actieve dienstvan
officieren 4je.beschuldigd vvor-
deh'vari "excessieve repressie",
waarbijmen denkt aan het mar-
telen, ontvoeren en het illegaal

vasthouden vanpolitieke gedeti-
neerden. Het merendeel van de
oppositie eist een volledige on-
derwerpingvan de leger- autori-
teiten aan het burgerlijk gezag.
Dit wordt dan wel theoretisch
aanvaard door het leger, maar
moet nu maar eens in praktijk
worden gebracht,zo meent men.

De oppositie verwijtpresident
Alfonsin in ditopzicht een "ver-
warrend" beleid te voeren. On-
der meervindt men dat derege-
ring "ongehoorzaamheid" tole-
reert van de militaire sector ten
opzichte van het burgerlijk ge-
zag. In kringen van de verdedi-
gersvan demensenrechten en de
partijen van centrum- links
vindt men het beleid van Alfon-
sin een volkomen mislukking,
dater opneer kwam dat dehoge-
re leger- leiding de "zuivering"
moestuitvoerenvancollega's die
zich schuldig hadden gemaakt
aan het schenden der mensen-
rechten ofaan insubordinatie.

Op SintMaarten
Christefel Felicite
eerste baby van '88
PHILIPSBURG — De eerste ba-
by die in 1988 op Sint Maarten
werd geborenzag hetlevenslicht
vier minuten na middernacht.
Baby Christefel is de gezonde
zoon van de gelukkige ouders
John Felicite en ShadiraFelici-
te- de Lannoy. De moeder werd
bij de bevalling geassisteerd
door vroedvrouw Margo
Brandon-Baarh.
Ongewenste ballingen

Washington
laat duizend
Cubanen vrij

WASHINGTON — Ruim
elfhonderd Cubaanse gedeti-
neerden in de Verenigde Sta-
tenwordenvrijgelaten, onder
wie ook gedetineerden die
zich bevonden in de Ameri-
kaanse gevangenissen waar
in novembermuiterij uitbrak.

Volgensde dienstvoor Immig-
ratie en naturalisatiezijn onder-
tussen alruim honderd Cubaan-
se gevangenen in vrijheid ge-
steld. De rest mag binnenkort
zich gaanvoegenbij hunfamilie-
leden in de VS ofworden onder-
gebrachtinreclasserings- tehui-
zen. Deze Cubanen behoorden
tot de groepvan ongewenste Cu-
baanse ballingen die werden
vastgehoudenin afwachting van
hun deportatie naar Cuba.

Toen eind verleden jaarbe-
kend werddatCubaen deVSeen
Migratie- akkoord hadden be-
reikt brak er in de gevangenis-
sen van Oakdale enAtlanta een
dagenbelange muiterij uit waar-
aan en paar duizend Cubaanse
gedetineerden deelnamen. Men
wilde niet geretourneerdworden
naar Cuba.Erkwam paseen ein-
de aan toen gegarandeerd werd
dat de situatie van alleCubaan-
se gedetineerden geval voor ge-
val zou wordenbekeken.

Pittsburgs kamermuziek-concert
Muzikaal goed begin

van '88 op St. Maarten
VOORHETDERDE achte-
reenvolgende jaar,en voor
detweedekeer in dekatho-
liekekerk van Grand Case,
heeft een groep van het
Pittsburgh Symphony Or-
kest een gevarieerd prog-
ramma van kamermuziek
gepresenteerd, en daar-
mee een goed begin ge-
maakt voor dë Sintmaar-
tense kunstkalender van
1988.

De historische en culturele
stichting van St Maarten, die
de avond "traditie- getrouw"
organiseerde, was er ook dit-
maal in geslaagd het ge-
zelschap over te halen St
Maarten aan te doen op hun
reis vanHaïtinaarSt Barth's,
en de belofte te ontlokken St
Maarten jaarlijks in hun
tournee op te nemen.

Vier van de zes artiesten
waren ook het vorig jaarvan
de partij. Bijzondere indruk
maakte de "nieuwe" pianist
Ralph Zitterbart, wiens
technische weergave van
Beethovens pianosonata
"Waldstein" op zeer hoog ni-

veau stond. Ook maakte hij
van Debussy's "Au clair de la
lune"een sprankelend levend
stuk.

De tweede "nieuwkomer"
was de gitarist Irvin
Kauffman, die in bepaalde
stukken ook de cellopartij
speelde. Vooral als gitarist
hieldhijzijn gehoor in deban,
waarhij enerzijdsenergieken
anderzijsgevoeligzijn instru-
ment bespeelde, met name in
zijn solo-optreden. Op mees-
terlijke wijzevertolkte hij on-
der anderepreludes van Villa
Lobos en enkele Spaanse dan-
sen, bekend als Malagena,
een Flamenco-dans uit
Andalucïa.

Het concert werd geopend
met een piano- kwartet van
Mozart, waarbij het hamo-
nieuzesamenspel van depia-
nist, de cellist en deviolisten
BrianReagin en Frances De-
broff heel duidelijk tot uit-
drukking kwam, en waar het
karakter van kamermuziek
op uitmuntende wijze werd
gedemonstreerd. Ook werden
stukken gespeeld van

Brahms, Poulanc en Pagan-
nini, welke laatste bekend is
als componist van vioolmu-
ziek en minder bekend als
componist van enkele sona-
ta's voor viool en gitaar. Het
publiek mocht van een paar
genieten. De klarinet (be-
speeld door James Wilson)
zorgde ook voor mooie bege-
leiding. Toch hadden we per-
soonlijk meer klarinet- stuk-
ken willen horen waar het
timbrevan deklarinet mooier
tot zijnrecht zou komen.

De sopraan Claudia Be-
nack tenslotte, die het vorig
jaaralopviel doorhaarwelda-
dig aandoende mimiek en
technisch zeer goede stembe-
heersing, gaf de indruk zich
nu meer "thuis" te voelen in
Grand Case, door het gemak
waarmee zij enkele aria's ten
gehore bracht, zoals uit La
Bohème van Puccini. Het pu-
bliek, onderwieeen groepvan
de "troisieme age club" die
met een bus uitMarigot was
gekomen, keerde voldaan
naar huis terug. Het nieuwe
jaar was muzikaal goed in-
gezet.

...in dekatholieke kerk van
Grand Case werd kamermuziek
ten gehore gebracht door het
Pittsburgh SymphonyOrkesf.De
foto's geveneen beeld van decon-
certerenden en van het nieuwekerkgebouw...

BEZORGDHEID OVER KANS OP STAATSGREEP
Oppositie: Alfonsins beleid onduidelijk
Leger en burgers in Argentinië
nog ver van elkaar verwijderd

BUENOS AIRES — De ver-
schillentussen deburgerlijke
gemeenschapen die dermili-
tairen blijft het belangrijkste
politieprobleemvan Argenti-
nië,ooknadat hetvierderege-
rings-jaarvanpresidentRaul
Alfonsin is ingegaan. Het
centralepunt hierbij is deui-
teenlopende waardering van
het gedrag van de militairen
tijdens het voorgaande mili-
taireregime van 1976tot1983.

Dit geldt vooral ten aanzien
van de bloedige onderdrukking
van de guerrilla. Hierover heeft
dedoorsnede derpolitiekepartij-
en, socialegroeperingen, de hui-
digeregering en de burgerlijke
rechtspraak een heel andere me-
ning, namelijk dat de militairen
toen hun boekje verre te buiten
zijn gegaan met hunuiterstern-
stige schendingen van de men-
senrechten. Het leger weigert
deze schendingen als zodanig te
erkennen. Het Argentijnse leger
is er nu nog steedsvan overtuigd
dat men toen "vaderlands- be-
vende arbeid" heeft verricht
waardoor het land werd gered
van de "Marxistische terreur".
Men gaatzelfs zover dat men ei-
genlijk een eerhersteleistvan de
rest van de Argentijnse maat-
schappij.

HUISARREST MUITER
Het beoordelen van het

vroegere optredenvan hun colle-
ga's leiddein 1987ondermeertot
een muiterij in de Goede week.
De leidervan dezeopstand, luite-
nantkolonel AldoRico, moest te-
recht staan voor een krijgsraad
waarbij demilitairerechter hem
met huisarrest stuurde. Nage-
noeg tegelijkertijd werd hij in
zijn ouderang hersteld nadat hij
geweigerd had zijn verzoek om
ontslag in tedienen, wat door de
Chef staf van het leger, generaal
Jose Caridi, was gesuggereerd.

ToenRico het militaire kamp
verliet waar hij sedert april ge-
detineerd was gehoudenwerd hij

toegejuicht doorzijnkameraden,
van wieer sommigenverslagge-
vers bedreigden die probeerden
hetkonvooi te volgen dat de lei-
der dermuitersnaar zijnnieuwe
verblijfplaats vervoerde. De fe-
deralerechterAlbertoPiottiaan
wie het proces van Rico was toe-
vertrouwd nadat het hoogge-
rechtshof de stukken naar een
militairtribunaal had gestuurd
verraste iedereen met zijn be-
sluitRieo huisarrest teverlenen.
In overheids- kringen was men
er stom verbaasd over.

PROMOTIE
Eentweede feittrok eind 1987

deaandacht, namelijk toen ma-
rine- luitenant Alfredo Astiz
werdbevorderd totkapitein van
eenkorvet maarwel bevalpresi-
dent Alfonsin toen bij die gele-
genheidmeteen dat men depro-
cedure moest aanvangen om
hem uit actieve dienst teonthef-
fen. Voor de promotie van Astiz
had demarine- leidingzich sterk
gemaakt. Astizwas beschuldigd
van ondermeer deontvoeringen
het verdwijnen van twee vrou-
welijkereligieuzen en van een
Zweeds Argentijns meisje. De
rechter concludeerde tot verja-
ring van defeiten.

Astiz heeft inmiddels de leii-
ing van het korvet op zich geno-
men terwijl een rechtbank be-
gonnen ismet eenanalyse van de
opdracht van de president, wat
betreft het vervroegde pensioen
voor de kapitein dieindertijd de
leidingheeft gehad over een be-
ruchte anti- guerrilla- eenheid.
Het zal maanden gaan duren
voor de uitspraak van de
rechtbank erkomt.

Een spoedige verbreking van
de grondwettelijke orde wordt
weliswaar niet verwacht in Ar-
gentiniëdat sedert 1930zes mili-
taire staatsgrepenheeft gekend.
Maar de voortdurende onenig-
heid tussen leger enburgerij zet
depolitieke sectoren wel aan het
denken. In dezekringen maakte
men zich daar dan ook zorgen
over.

Terwijl dejfcgering van Alfon-
sinhet eropÉoudt datdemilitai-
re situatie zich langzamerhand
normaliseert is men bij de oppo-
sitie veel miigl^r optimistisch.
Men is daar eerder van mening
dat toen Alfonsjin. met zijnrege-
ring aantrad rW 1983 men dekans voorbij hfeft laten gaan
met krachtige hyrid het gezag
van de grondwettfèbr te voeren
boven het militaire gezag en om
een diepgaande reorganisatie
door te voeren in het militaire
apparaat.

Op dat ogenbliknamelijk was
het leger in het defensief ge-
weest. Zowel als gevolg van de
nederlaag welke men in 1982
had geledenin de Malvinas- oor-
log tegen Groot Brittannie als-
ook doordat hetmilitairebewind
bij deoverdrachtvan demacht in
1983 in de publieke opinie
slechts een negatieve waarde-
ring genoot omdat iedereen er
van overtuigd was op dat
ogenblikdatdemachtsgreepvan
1976een der grootsterampen uit
de geschiedenis van Argentinië
was geweest. Sindsdienheefthet
leger kj er op te
klauteren en is men al zover dat
men in de aanval durft te gaan
tegen hetburgerlijke bewind.

Bussen botsen
in Argentinië

BUENOS AIRES —Bij een
aanrijding tussen twee auto-
bussen in Argentinië zijn zes
mensen om het leven geko-
men.Erraakten erook 23 ge-
wond.

Bij het plaatsje Hughes op
driehonderd kilometer ten
noordenvanBuenos Airesreden
twee autobussen frontaal tegen
elkaar op. Het ongeluk deedzich
voor in een bocht. Ernstige re-
genval was er oorzaak van dat
het zicht erg beperkt was. In bei-
debussen zaten 95 toeristen. Dechauffeurs raakten ernstig ge-
wond evenals nogvijftoeristen.
Het was het ergste ongeluk tot
lieden toe in de Argentijnse len-
te- tijd. In deze periode van het
jaar neemt het vervoer altijd
aanzienlijk toe.

HAVENBEDRIJF
VRAAGT

EEN BEWAKER
Resorterend onder dewaarnemend chef bewaking en be-
veiliging.

Verantwoordelijkheden :
1. Het bewaken en beveiligen van allebedrijfsgebouwen/

materieel;
2. Hetbeschermen van het personeel en bezoekers;
3. Het handhaven van deorde, derust en de veiligheid op

de bedrijfsterreinen;
4. Het adviseren aangaande bewaking, veiligheid en be-

veiligingsaangelegenheden;
5. Het zorgdragen voor een professionele aanpak en de

justitiële aangelegenheden.

Minimum funktie-eisen:
1. MAVO-4 of gelijkwaardige opleiding;
2. Opleiding bewaking en beveiligingsbeambte A/B;
3. Enige jarenervaring als leidinggevende;
4. Goedemondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-

heid in hetPapiaments, Nederlands, Engelsen Spaans.
5. Leeftijd: min. 25 jaar, max. 35 jaar;
6. Minimum lengte: 1.72 m.
7. Een psychologische test zal deel uitmaken van de se-

lektie procedure.

Aangeboden wordt:
1. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
2. Goede salariëring;
3. Goede pensioenregeling.
Belangstellenden dienen hun schriftelijke sollicitaties voor
15 januari 1988 te richten aan de Afd. P.Z. P.0.80x 170.

Het bestuur van de
ANTILLIAANSE ARUBAANSE

NOTARIËLE VERENIGING
maaktbekend:
Op31 maart 1985zijn in werking getreden de landsverordening
op Stichtingen (P.B. 1967 no. 191)en delandsverordening on-
dernemingspensioenfondsen (P.B. 1985 no. 44), welke be-
langrijke gevolgen hebben voor de (besturen van de) pensioen-
fondsen en stichtingen.
Deze gevolgen zijn:
a. Stichtingen,opgerichtvóór3l maart 1985, dienenhun statuten

vóór3l maart 1988aan te passen aan deLandsverordening op
de Stichtingen.

b. Allestichtingen dienenuiterlijk 31 maart 1988 ingeschrevente
zijn in hetStichtingenregister bij deKamer van Koophandel en
Nijverheid van de plaats van vestiging van de stichting en al-daareen afschrift van deoprichtingsakte (envan de eventueletsnwijzigingen) te deponeren,
inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de Kamers vanKoophandel.
Niet voldoende aan bovengenoemde verplichtingen leidt tot
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de
stichtingen.

c. Alleondernemingspensioenfondsen, dienenhunreglementen
en statuten aan te passen aan deLandsverordening Onderne-
mingspensioenfondsen.
Nietvoldoening kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Nadere informatie is verkrijgbaar op alle notariskantoren.

Curacao, 5 januari 1988.
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CARLOS LOPES BEZIT WERELDRECORD MET 2.07,12
Vorig jaar 196 lopers onder 2 uur en 15 minuten
Marathon-tijden 1987 minste
van afgelopen vijf jaar

DEN HAAG—Het marathonjaar1987iswattijdenaan detop
betreft hetminstevan deafgelopen vijfjaar geweest. Hoewel
196lopers onderde internationaal als goederkende tijd van 2
uuren 15 minuten bleven,hethoogsteaantalvan de afgelopen
vijfjaar, is de gemiddelde tijd van de eerste vijf van de we-
reldranglijst de slechtste over dezelfdeperiode: 2 uur en 9 mi-
nuten en2 seconden.Een heel anderbeeld geefteenzelfde ver-
gelijkingbij de dames. Hoewel hetaantalloopsters, datonder
de2 uur en 40 minutenliep, vrijwelconstant (135) bleef, teken-
dezich een duidelijkegroeiin debreedteaf.De gemiddeldetijd
van de vijf beste marathonloopsters over 1987 bedraagt
1.25,23, deop een na beste sinds 1983.

Het jaar1985 gafzowel bij de
heren als bij de dames het beste
moyenne van deeerste vijf op de
wereldranglijst tezien.Bij dehe-
ren was dat 2.07,47 en bij de da-
mes 2.24,17. In datjaardeedzich
een fenomeen voor. In een
tijdsbestek van nog geen zeven-
tieneneenhalfuurwerd zowelbij
deheren alsbij de dames het we-
reldrecord verbeterd.

CARLOSLOPES
Op zaterdag 20april gingCar-

losLopes na een magistrale solo
in 2 uur en 7 minuten en 12 se-
conden over de eindstreep op de
Coolsingel in Rotterdam. De
toen 38-jarige Portugees, die
twee jaartevoren in de Maasstad
met een tijd van 2.08,39 Gerard
Nijboer (2.09,01, Amsterdam,
1980) als officieus Europees re-
cordhouder had onttroond, be-
vestigde hij daarmee zijn ruim
een halfjaar eerder veroverde
Olympische titel van Los Ange-
les. Nog geen dag later werd de
Noorse IngridKristiansen op de
Tower Bridge in Londen met
2.21,06 officieus wereldre-
cordhoudster bij de dames.

Twee andere evenementen
droegen in 1985 bijaan het schit-
terende gemiddeldebij de lopers.
De Welshman Steve Jonesbleef
precies een halfjaar later slechts
één seconde verwijderd van het
wereldrecord van Lopes enbij de
premièrevan de strijdom de we-
reldbekermarathon kwamen lo-
pers uit het Afrikaanse
dwergstaatje Djibouti in de
schijnwerpers. In het veertig
jaar tevoren door een Ameri-
kaanse atoombom vrijwel ver-
nietigde Hiroshima zegevierde
Ahmed Saleh (2.08,09) voor de
Japanner Takeyuki Nakayama
(2.08,15) en zijn landgenoot Dja-
mah Robleh (2.08,26). Robleh
scherpte zijn beste tijd later dat
jaar in Chicago achter
luchtmachtkorporaal Jones, die
voor een nieuwwereldrecord een
premie hadkunnen krijgen van
$50.000, aan tot 2.08,08.

JOAN BENOIT
Hetbestegemiddeldebij deda-

mes werd datjaarmede bepaald
door de Amerikaanse Olym-
pische kampioene Joan Benoit,
die inChicago slechts vijftien se-
conden verwijderd bleef van
Kristiansens wereldrecord. De
Noorse werd op bijna tweeminu-
ten tweede, de Portugese Rosa
Mota en Carla Beurskens, die
toen voor de derdemaal haarNe-
derlandse record verbeterde en
hetop 2.27,50bracht, bezetten in
de Amerikaanse stad respec-
tievelijk de derde en de vierde
plaats.

In 1987 is de grens van twee
uuren tien minutenbij deheren,
die de vier voorgaande jaren de
wereldtop (18 ('B3), 8 ('B4), 16
('B5) en 12 lopers in '86) mmder
problemen opleverde, slechts
door tweelopers gepasseerd. Het
zijn de Japanners Takeyuki Na-
kayama (2.08,18, 6 december in
Fukuoka) en Hiromi Tanaguchi
(2.09,50,10 mei inLonden). On-
der de 196 lopers binnen de

2.15,00 zijn drie Nederlanders.
Van hen is de Zeeuw John Ver-
meule met 2.13,35 (4 oktober,
West-Berlijn) meteen 96eplaats
de hoogst geklasseerde. Natio-
naal kampioen Marti ten Kate,
die in 1987 de marathons van
Maassluis en Enschede op zijn
naam bracht, is met zijn
Westlandsetijd (2.13,49) llöeen
Richard Vollenbroek staat met
2.14,08 op de 142eplaats.

INGRIDKRISTIANSEN
De afgelopenvijfjaarkende de

wereldranglijst bij de heren vijf
verschillende aanvoerders. Dit
in tegenstelling tot de dames,
waardrie loopstersde dienstuit-
maakten. Na JoanBenoit (1983)
kwam de heerschappij van In-
gridKristiansen. De Noorse was
de snelste marathonloopster in
1984, 1985 en 1987. In 1986
moest zij die eer laten aan haar
landgenote Grete Waitz, die ja-
renlang de onbetwiste hegemo-
nie had. Waitz was de snelste in
1986hoewel zij haar landgenote
met 2.24,54 dat jaarslechts één
secondevoorbleef.

TWEE HOOGTEPUNTEN
Het jaar 1987 kende wat de

marathon betreft twee hoogte-
punten: de tweede strijd om de
wereldbeker, dieoverigens door
veel toplopers, omdater niets te
verdienenviel op het Olympisch
parkoersvan Seoul, werd geme-
denen destrijd om dewereldtitel
inRome.

Ahmed Salehprolongeerde op
12 april in de Zuidkoreaanse
hoofdstad het bezit van de we-
reldbeker met een tijd van
2.10,55. De Afrikaan, die met die
prestatie dertiende staat op de
wereldranglijst, bevestigde zich
nogeens doorbij het toernooi om
de wereldtitel in de Italiaanse
hoofdstad, waar de hoge tempe-
ratuur en het zware parkoers
toptijden onmogelijk maakten,
op 6 september tweede te wor-
den.De wereldtitel ging, als zo-
veel loopnummers inRome, ove-rigens welnaarAfrika. DeKeni-
aan Douglas Wakihuru zege-vierde in zijn tweede marathon
in 2.11,48. Wakihuru komt uit
de Japanse 'Marathonschool'.Hijstudeert in Japanen maaktedaarop 1 februari in Beppu (zes-
de in 2.13,34) zijn debuut op demarathon.

ROSA MOTA
De wereldbeker voor dameskwam inSeoulinRussische han-den door Zoja Ivanova(2.30,39)

De Russin overkwam hetzelfdealsSalehbij deheren. Zij eindig-
debij de strijd om dewereldtitel
als tweede. Hetkampioenschap
ging naar dePortugese Rosa Mo-
ta, de Europese kampioene van
1982 en 1986, die in Rome in
2.25,17 haar naaste concurrente
ruim zeven minuten voorbleef.
Voor Mota was het de tweede
overwinningin datjaar. Inapril
zegevierdezij in de oudste mara-
thon van dewereld, dievan Bos-
ton in 2.25,21. Ingrid Kristian-
sen liet in Rome de marathon
schieten, maar won wel de tien

kilometer. De Noorse deed op 10
mei in Londen een desperate po-
ging haarwereldrecord onder de
2.20,00 te brengen. Lange tijd
zag heter naar uitdat zij daarin
zou slagen. Inde slotfasebleek zij
echter haar krachten te hebben
overschat, maar haar tijd van
2.22,48 in de Engelse hoofdstad
is toch met afstand de beste van
1987.

CARLA BEURSKENS
Carla Beurskens lietRome

links liggen om zich optimaal te
kunnen voorbereiden op Seoul
De Limburgse maakte in de drie
marathons, die zij het afgelopen
jaarliep, grote indruk. Zij begon
op 1 maart in Nagoya met een
overwinning in 2.28,27, verbe-
terde op 15 november in Tokio
met een tweede plaats achter de
Oostduitse Katrin Dorre haar
Nederlandse record tot 2.26,34,
wathaaropdevierde plaats opde
wereldranglijst van 1987 en
achtste op die van aller tijden
bracht, waarna zij op 13 decem-
ber voor de derde achtereenvol-
gende keer in de marathon van
Honolulu zegevierde (2.35,11).

TOP-TIEN TIJDEN 1987
De tien best gelopen tijden in

1987 (met achter de tijd achte-
reenvolgens de naam, het land,
de plaats, als hoeveelste geëin-
digden de datum):

HEREN:
2.08,18: Nakayama,Jap,Fukuo-

ka, 1,6 december.
2.09,50: Tanaguchi, Jap, Lon-
den, 1,10 mei.
2.10,01: Bettiol, Ita, Venetië, 1,
11 oktober.
2.10,09: El Nechadi, Mar, Lon-
den, 2,10 mei.
2.10,11: Hugh Jones, Eng, Lon-
den, 3,10 mei.
2.10,15: Poli, Ita, Londen, 4, 10
mei.
2.10,17:Kvernmo, Noo, Londen,
5,10 mei.
2.10,25: Terzi, Tur,Londen, 6,10
mei.
2.10,26: Psujek, Pol, Londen, 7,
10 mei.
2.10,32: Spedding, Eng, Londen,
8,10 mei.

DAMES:
2.22,48: Kristiansen, Noo, Lon-den, 1,10 mei.
2.25,17: Mota, Por, Rome, 1, 29
augustus.
2.25,24: Dorre, ODI, Tokio, 1,15
november.
2.26,34: Beurskens, Ned, Tokio,
2,15 november.
2.26,51: Welch, Eng, Londen, 2,
10 mei.
2.27,57: Ivanova, Sov, Tokio, 3,
15november.
2.28,20:Chramenkova, Sov,Mo-
giljov, 1,7 juni.
2.28,53: Tsjoeklo, Sov, Mogiljov,
2,7 juni.
2.29,38: Marchisio, Ita, Venetië,
1,11 oktober.
2.29,50: Perdaens, Bel, Boston,
2,20 mei.

Sovjetunie zal Seoul
'88 niet boycotten

FRANKFURT — De Sovje-
tunie zal de Olympische Spe-
len van Seoulniet boycotten.
Dit heeft voorzitter Gramov
van het Olympisch Comité
van de Sovjetunie meege-
deeld tijdens een persconfe-
rentie in Frankfurt.

Deverklaring van Gramovbe-
tekentindirecteen toezeggingte
zullen deelnemen aan de Zo-
merspelen. De officiële beslis-
singhierover wordt genomen op
11 of 12 januari tijdens een ver-
gadering van het Olympische
Comité van de Sovjetunie.

Gramov antwoordde in
Frankfurt op de vraag, welk
voorstelhij tijdens dezittingvan
hetnationaalOlympisch Comité
zal doenmetbetrekking tot deel-
neming aan de Spelen. "Ons co-
mitéheeft zeersterk gedachtaan
de belangen van de Olympische
Beweging, diezij alsvooruitstre-
vend beschouwt en die de jeugd
van dewereld vereningt."

Met zijnverklaring maakte de

voorzitter van het Olympisch
Comité van de Sovjetunie, te-
vens minister van Sportzaken,
eeneinde aan despeculatiesover
eenboycot van de Sovjetunie. De
weigering van deRussen deelte
nemen aan de Spelen van Los
Angeles in 1984zal geen gevolg
krijgen. De toezegging van de
Sovjetunie volgt op debeslissing
van Hongarije en Oost-
Duitsland sportlieden naar de
Spelen aftevaardigen.Bulgarije
en Tsjechoslowakije namen een
intentie-besluit om meete doen.
De deelnemingvan deOostblok-
landen werd onzeker geacht we-
gens de problemen tussen Zuid-
en Noord-Korea metbetrekking
tot de verdeling van de olym-
pische evenementen.

Gramov voert in West-
Duitsland gesprekken met
sport-officiais over de uitwisse-
lingtussen beide landen. Afgelo-
pen jaarontmoetten de Sovjetu-
nie enWest-Duitsland elkaarbij
152sport-evenementen.

ONHERROEPELIJK
zegt dat zijnontslagon-herroepelijk is. "Je stapt niet opom weer terug te komen.Harmsen en Bakker waren ak-koord metdietwee jaarextra.Ennu nietmeer. Dan is hetvoormijeen afgedane zaak. Ik heb datHarmsen maandag laten weten.Op tijd. Hij wist ervan, toen hijuit andere hoeken met hetnieuws werd geconfronteerd. Ikben met onmiddellijke ingang

gestopt. Mij hoeven ze nietmeer
tebetalen. Zo simpel ligt dat.Enals ze me aan mijn contract wil-
len houden? Gebeurt niet. Meer
wil ik er eigenlijk niet over zeg-
gen. En als zij (het bestuur van
Ajax, red.) op de man gaan spe-len, dankan ik datook."

Cruijff was zeer te spreken
over de reactie van de spe-
lersgroep, die hem zondag al hadlaten weten volledig achter hem
te staan. "Ze hebben zich blijk-
baarvolledig gedistantieerdvan
sommigeuitlatingen in depers.
Dat heeft mijnredenen om op te

stappen in iedergevalmet vijftig
procent verminderd. Ik ben Aja-
cied, ik wilde nogtwee jaardoor-
gaan, maar jemerkt het: niets is
onmogelijk. Na Haarlem - Ajax
heb ik nog gezegd, dat ik voor
99% rond was. Dat ene procent
heeft veel gewicht gehad ui-
teindelijk. Als het bestuur zon-
dag weer duidelijk was geweest,
dan hadden we kunnen praten
over de invulling van de voor-
waarden. En dat waren echt
geen eisen van meer macht. Ik
wilde de voorwaarden, zoals ze
waren, meteen scherpe taakom-
schrijving. Ik ben een bemoeial.
Ikhebzon clausule nodig terbe-
scherming van mezelf', aldus
Cruijff, diedaarmee doeldeop de
botsingen van de laatste maan-
den met algemeen, commercieel
directeur VanEijden. Met name
in de afwikkeling van transfers
was Cruijff na gebeurtenissenin
de zomer van 1987 gespitst op
kortere lijnen. De technisch di-
recteur wenste zijn werk meer
volgens het Engelse mana-
gersmodel te gaan doen.

Cruijff, schuilend bij de poort
van zijn villa voor een los-
barstend onweer, zei maandag-
middag aan de macht van voor-
zitter Harmsen te twijfelen. "Ik
vraag me af of hij binnen het
Ajax-bestuur nog machtig ge-
noeg is in zijn eentje. Dat moet ik
hier uit opmaken. Privé hebben
Harmsen en ik geen problemen.
Meer zeg ik er niet over", aldus
Cruijff, die zich teleurgesteld
toonde zo kort na de winst in de
Europa Cup al weer zoveel
weerstandte ontmoeten. Zijn af-
scheid van Ajax, het zoveelste,
doet hem pijn. "Maar alles doet
pijn in het leven."

Cruijffwenste niet in te gaan
op de vragen over zijn toekomst.
"Eerst neem ik nog eens de tijd
tot overdenking.Misschien ga ik
nog wel terug op vakantie, want
veel sneeuw heb ik nietgehad op
de wintersport. Van contacten
met andere clubs is geen sprake.
Ik heb ook niets gehoordvan Pa-
ris St. Germain. Nogmaals, ik
neem detijd."

Advies over zijn opvolging bij
Ajax laat Cruijff ook achterwe-
ge. "Ditwasmijnreactie.Voorlo-
pig geef ik geen interviews. Pas
als ik de tijd rijp vind, treed ik
weer naar buiten", aldus de
trainer.

Cruiff: 'Mijn ontslag is onherroepelijk'
Bestuur wilde Cruijff geen twee jaar
technische verantwoordelijkheid geven

VINKEVEEN- JohanCruijff kwam maandagmid-
dag voor de middagtraining
met het harde nieuws, dathij
als eerste aan zijn spelers
wenste te geven. Zijn ontslag-
neming metonmiddellijke in-
gang was voor de 40-jarige
trainereen logisch gevolgvan
de onduidelijkehouding van
deAjax-top.Cruijffwilde zon-
dag weten of de bereidheid
overeind was gebleven hem
voor nog eens twee jaar de
technische verantwoorde-
lijkheid te geven. Hij kreeg
dat antwoord niet kant en
klaar en trok in denacht van
zondag op maandagzijn per-
soonlijke conclusies. Cruijff
beëindigde maandag kort na
het middaguur zijn activitei-
ten bij de club, waar hij als
speler drie Europese bekers
won.

Cruijff: 'Toen ikrond dekerst
metvakantie was, zijnerveel ar-
tikelen in de publiciteit geko-
men. Zondag, onmiddellijk na
mijn terugkeer, heb ik een bij-
eenkomst gehad met het be-
stuur. Aanvankelijk zou ik
slechtsmet Harmsenpraten. We
hebben uren gepraat, maar op
een gegeven moment heb ik ge-
vraagd waar we echt mee bezig
waren. Het gingmij om debasis-
afspraak van twee maanden ge-
leden. Ik heb toen in Egestorf
voor deEuropa-Cupwedstrijd te-
gen Hamburger SV een gentle-
man's agreement gemaakt met
voorzitter Harmsen en pen-
ningmeester Bakker om mijn
contract mettwee jaarte verlen-
gen.Er is een stuk inVI (Voetbal
International, red.) verschenen,dat daar haaks op stond. Ik hebgevraagd wat nu het ware ver-haal was, dat uit VI of de af-
spraak metHarmsen en Bakker.Ik heb daar geen duidelijk en af-doend antwoord op gehad. Daar-om heb ik met onmiddellijke in-gangvoor deeer bedankt."

... JOHAN CRUIJFF: onher-
roepelijk ...

SPELERSGROEP
Ronald Spelbos, lidvan de spe-

lersraad van Ajax, schetste de
stemmingbinnen deselectievan
de Amsterdamse eredivisieclub
als verontwaardigd. "De me-
dedeling van Cruijff kwam on-
verwacht. De groep was teleur-
gesteld. Zondagmiddag hadden
we alsspelersraad Cruijffnogla-
ten weten volledigachter hemte
staan. Johan heeft het ontslag
eerst aan ons meegedeeld. Jullie
zijn de mensen met wie ik werk.
Daarom horen jullie dit het
eerst,zei hij.Cruijff isnietopzijn
motieveningegaan. Hijkon niet
meer functioneren in de ontsta-
ne situatie. De consequenties
zijnnog moeilijk te overzien. We
gaan woensdag voor een trai-
ningskampn* rPortugal. Alser
ontwikkelingen zijn, zullen we
daarop in spelen. Maar op voor-
handzeg ikniet, datwegaanpra-
ten met hetbestuur ofmet Cru-
ijff. Bovendien neemtCruijff na-
tuurlijk geenontslagomweer te-
rug te komen. Dat lijkt me
duidelijk."

Spelbos was toeschietelijker
inzijncommentaar danaanvoer-
derJohnvan 'tSchip, dietelkens
verwees naar hetperscommuni-
quévaneenalinea, dathijmaan-
dagmiddag naar het ANP door-
belde. "Daar staat alles in", al-
dus de international. Van 't
Schip wees namens de spe-
lersgroep beschuldigend naar
bepaalde figuren binnen devere-
niging Ajax, diehetvertrek van
Cruijff hadden bewerkstelligd.
"In die figuren zeggen wij ons
vertrouwen op. Namen noem ik
niet.Die mensen weten zelfwel
wieer wordenbedoeld. Wij staan
volledigachter JohanCruijff."

Assistent-coach Tonnie
Bruins Slot toonde zich niet ver-
rast doordebeslissingvanJohan
Cruijff, diemaandagnietvoor de
ochtendtrainingop hetveld ver-
scheen en tijdens de middagpau-
ze dekleedkamer binnenkwam.
In demiddagurennamen Bruins
Slot, Haarms, Hulshoff, Koppe-
laar en Hoek de selectie onder
handen. Bruins Slot: "Ikbenniet
verrast. Het zateraan tekomen.
Als jemeer weet van de verhou-
dingen binnen Ajax, dan wist je
dat."

BruinsSlot, deadept van Cru-
ijff, werd de laatste weken ook
het onderwerp van kritiek bin-
nen de club. Sommige anonie-
men vonden dat Cruijff hem te
veel invloed gaf. Bij de bespre-
kingvan het bestuur over de ge-
rezen problemen werd Bruins
Slot maandagmiddag gepas-
seerd als eerste man na Cruijff.
Barry Hulshoff en Bobby
Haarms waren namens de
technische staf de ge-
sprekspartners.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde in de Portugese
competitie:
Benfica -Belenenses: 2-0; Acade-
mica -Guimaraes: 1-0;Farense -Boavista: 0-0; Espinho -Varzim:
1-0;Rio Ave -Porto: 0-7;Penafiel- Covilha: 3-2; Salgueiros - Setu-
bal: 0-4; Chaves -Portimonense:
0-1;Elvas- Maritimo: 1-1;Braga- Sporting: 1-0.

De stand:

1.Porto 14 25
2. Benfica 15 21
3. Boavista 15 20
4. Setubal 15 18
5. Guimaraes 15 18
6. Sporting 15 17
7. Chaves 15 f7
8. Penafiel 15 17
9. Maritimo 1517
10. Belenenses 1516
11. Varzim 1515
12.Elvas 15 14
13. Braga 15 13
14. Espinho 15 13
15. Farense 15 12
16.Rio Ave 1512
17. Academica 15 12
18. Salgueiros 14 8
18. Portimonense 15 7
20. Covilha 15 6

Fernando Gomes scoort hattrick

Monster-zege van Porto
tegen Rio Ave (7-0)

LISSABON—Leider Porto
heeft in de Portugese compe-
titie ongenadig uitgehaald
naar Rio Ave. Zonder mede-
dogen werd de club in eigen
huis met 0-7 verslagen. Benfi-
ca behield zijn tweede plaats
door een 2-0 zege op Bele-
nenses.

In het duel tussen Rio Ave en
Porto was Fernando Gomes de
grote man. De beroemde Portu-
gese spits nam drie doelpunten
voor zijnrekening. Hij scoordein
de 57e, 80e en 85e minuut. De
anderedoelpuntenkwamen van
deschoenvanRui Barros, Sousa,
Inacio en Paulo Cesar. Porto zit
op fluweel. Met een wedstrijd
minder gespeeld dan de achter-
volgers heefthet een voorsprong
van vier punten op Benfica, dat
met 2-0van Belenenses won.Het
duurde wel tot twintig minuten
voor tijd voordat Befïca afstand
nam. In de 70e minuut opende
Magnusson de score. In de
laatste minuutvoegde Diaman-
tino daar nog een doelpunt aan
toe.

Nummer drie op deranglijst,
Boavista, raakte een puntje
achterop. De ploeg speelde doel-
puntloos gelijk tegen Farense.

SPORT AGENDA MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondag vanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schakan.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en-trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BRIDGEN
(Bridgeclub «Asiento»)
19.30 uur bridge- wedstrijden - Rust &
Burgh.

Sport in het Kort
ALGEMEEN/BRUSSEL — De
zwemster Ingrid Lempereur en
de motorcrosser Georges Jobe
werden in Brussel uitgeroepen
tot sportvrouw en sportman van
het jaarinBelgië.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BRUSSEL — Wal-
ter Meeuws wordt de opvolger
van Guy Thijs als coach van het
Belgisch voetbalelftal. De 36-
-jarige oud-Ajacieden 46keer in-
ternational, treedt op 1 juli in
dienstvan de Belgische bond.
Tot na het WK 1990 moet
Meeuws nog onder supervisie
van Thijs, die dan is aangesteld
als technisch directeur, werken.
Thijskrijgt nu deverantwoorde-
lijkheid voor alle nationale se-
lecties. Meeuws werkt nu als
trainerbij tweedeklasserLierse
SK.

0-0-0-0-0
HANDBAL/SOFlA—Joegosla-
vië heeft zich geplaatst voor het
olympisch handbaltoernooi (da-
mes). In Sofia won detitelverde-
diger uitLos Angeles met 23-20
de finale van het toernooi om de
wereldtiel (B-landen) van Roe-
menië.De derdeplaats gingnaar
Hongarije, dat het verrassende
Oostenrijk terugweesmet 22-17.
De indeling van het olympisch
toernooiisnu alsvolgt: (A-groep)
Tsjechoslowakije, Joegoslavië,
Zuid-Korea en Verenigde Sta-
ten. (B-groep): Sovjetunie, Noor-
wegen, China en Ivoorkust." 0-0-0-0-0

TAFELTENNIS/WENEN —Paul Haldanen Henkvan Span-
jehebben voldaan aan de eisen
voor deelneming aan de Olym-
pische Spelen. Tijdens het Euro-pese kwalificatietoernooi voor
dubbelspelers eindigde de Ne-derlandse combinatie als negen-
de. Hettoernooi leverde eenzege
op voor de Zweden Jan-Ove
Waldner en Mikael Appelgren.
Of de klassering voor het NOC
voldoende is voor afvaardiging

naar Seoul is de vraag. Als het
duotot debeste acht waren door-
gedrongen waren alle twijfels
verdwenen.

0-0-0-0-0
BOKSEN/CAPO DORLANDO— De Zuidafrikaan Brian
Mitchell heeft in Capo Dorlando
op Siciliëzijnwereldtitel boksen
in het zwaar-verdergewicht
(WBA-versie) met succes verde-
digd. Vlakvoor het eindevan de
achtsteronde gingde Italiaanse
uitdager Salvatore Curcetti
zwaar neer na een serie op het
hoofd en het lichaam. Hij werd
echtergereddoor de gong.Bij het
beginvan denegenderonde vond
scheidsrechterEnzo Montero uit
Venezuela dat Curcetti niet in
staat was verder te boksen. Hij
gebaarde dat de Italiaan in zijnhoek moest blijven en staaktehet duel.

0-0-0-0-0
BILJARTEN - GLADBACH -De Belg Raymond Steylaerts is
in Mönchengladbachvoor de zes-
de keer in zijn loopbaan we-
reldkampioen kunststoten ge-
worden. De 52-jarige titelverde-
diger uitAntwerpen had een erg
slechte start, maar haalde in de
tweede helft van het kampi-
oenschap alle deelnemers in. Bij
de aanvang van de laatste drie
stoten was hij al onbereikbaar
voor de concurrentiegeworden.

0-0-0-0-0

Voor-competitie AVB
met acht ploegen

ORANJESTAD — Op 20 fe-
bruari wordt een aanvang ge-
maakt met de voorcompetitie
van deArubaanseVoetbalBond.
Hieraan nemen deel dezes ploe-
gen van de eredivisie en twee
ploegenvan deeerste divisie. De-
ze voorcompetitie dient als
«warm-up» voor deofficiële com-
petitie welke op 10 april van
start gaat.

SEOUL —Het Olympisch stadion
van Seoul is sinds 1984 ge-

reed. Hetontwerp van dein 1986
overleden Zuidkoreaanse archi-
tectKim Swoo Geun wordt alge-
meen beschouwd als een voor-
beeldvoor nieuweontwikelingen
in de bouwkunde. Het stadion
van de op 55-jarige leeftijd over-
leden architect werdgebouwd in
deperiode 1977 -1984. Het heeftzon slordige$88 miljoengekost.

De officiëleopeninggeschiedde
op 29 september 1984.Bij zijn
ontwerp bestudeerdeKim Swoo
Geun vooral debouwwerkenvan
de olympische stadions in
München (1972) en Montreal
(1976).

In september 1986 werden het
stadion en de omliggende
sportcomplexen al gebruikt voor
de 10eAziatische Spelen. Het el-
lipsvormigestadionis2oBbij 145
meter en beslaatzon 17500 vier-
kante meter. Het hoogste punt is
47 meter. Er kunnen 100.000
toeschouwers in.
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Dow Jones Index boven 2000

Herstel dollar
AMSTERDAM — De koers

van de Amerikaanse dollar
heeft vandaag een forse stij-
ging te zien gegeven. Sloot de
munt maandag nog op 1,7850
gulden,vanmorgen noteerde
de munt 1,8111 gulden. Wall
Street doorbrak maandag
weer de magische grens van
2000 punten en eindigde op
2015,25.

Maandag was in New York de
koers na de kleine stijging in
Amsterdam al iets omhoog ge-
gaan. De grote stijging deedzich
daarna vandaag voor op de wis-
selmarkt van Tokyo, waar de
handel zich onder de indruk
toonde van deenorme interven-
ties van de voorgaande dag. De
Amerikaanse Centrale Banken
zouden op de markt van New
York twee a drie miljard dollar
hebben gekocht. Interventies op
zon schaalzouden aangeven dat
de VS eindelijk genoeg hebben

van de lage koers van de laatste
maanden.

De koersstijging ten gevolge
van interventies werd versterkt
door aankopen van banken die
nog snel probeerden op het lage-
re peil dollarste kopen voor hun
verplichtingen op de korte ter-
mijn.De slotkoers van de wissel-
markt inTokyo steegvan 121,65
yen tot 124,80 yen. De Japanse
minister van Financien, Kiichi
Miyazawa, liet nog maar eens
weten dat de zeven grote indus-
trielandenop de wisselmarkten
zullen blijven interveniëren om
de dollarkoerste steunen.

De effectenbeurs van New
York is het nieuwe jaar in een
zeer vaste stemming begonnen.
De Dow Jones Index maakteeen
forse sprong voorwaarts van
76,59punten enwist daarmee de
verliezen van vorige week
ruimschoots goed te maken. De
index overschreed de psycholo-
gische grens van 2000 punten.

Drie agenten gewond

Guerrilla in Peru
overvalt politie

LIMA — Een guerrilla- een-
heid in Peru heeftbij een overval
op een politie- post in hetplaatsje
Satipo op 310 kilometer ten oos-
ten van Lima drie politie- agen-
ten verwondingen toegebracht.
De overval op het in het oerwoud
gelegen stadje gebeurde in de
nacht van Nieuwjaar. Doel was
kennelijk de politie- agenten te
ontwapenen. De actie duurde
dan ook slechts een kwartier en
ging uitvan deSendero Lumino-
so- guerrilla.

WILLEMSTAD —Tijdens de
afgelopen nachtdienst hebben
politie- agenten van het bureau
Riffort zeven inbrakenafgehan-
deld in woningen en winkels.
Hoe groot de totale buit is, staat
nog nietvast. Alleinbrakenwor-
den door de recherche onder-
zocht.

'Natuurlijk
Oud en Nieuw

van een bijzondere
medewerker-

WILLEMSTAD— Chris-
toffelpark- beheerder, Ste-
fan van der Putt, liet er
weer geen gras over groei-
en; hijzette op Oudejaarsa-
vond depoortvan hetpark
omhalfelfwijd open.En al
diegenen, die een stille
jaarwisselingwilden erva-
ren (vuurwerk en vuurwa-
ter verboden), konden in
ganzenpas achter deStina-
pa- medewerkers aan,
richting Seroe Gracia.

Zon dertig auto's telde de
colonne, die in tegengestelde
richting — toch nog een rit
van tien kilometer — door de
avondstilte ging. Men liet
zich niet uit het veld slaan
door dreigende (en bij het uit-
stappen ook even vallende)
regen, noch doorde inhetdon-
ker wel erg steile hellingen.
Zonderongelukken kwam ee-
nieder aan, in datzadel, vlak
voor de laatste steile oprit
naar Seroe Gracia (de berg
met de zendmasten in het
park). Dit "zadel" is vanaf de
weg naar Santa Cruzbaai, ter
hoogte van JanDonker, goed
zichtbaar. Men had dusvanaf
dekille hoogtein hetpark een
fraai uitzicht over zowel ge-
noemde omgeving als over
Barber. En na enig gissen
werd uitgemaakt, dat "daar
links, die lichtjes, dat is Tera
Köra en daarachter moet de
luchthaven zijn, want daar is
een vuurtoren".

Zo puzzelend kwamen de
gasten, onder wie ook kinde-
ren, en zelfs toeristen uit Ne-
derland, er achter hoe onze
positie was, ten opzichte van
destad.De truck van hetpark
had verfrissingen in de bak,
en allenwachtten voldaan de
komst van '88 af.

Om vijf voor twaalf begon
het Nieuwe Jaar zich aan te
dienen: overal in de diepte
werden gekleurde ballen,
vuurpijlen en «tiro's» afge-
schoten, en ook de pagara's,
die lawaaierige klappertjes-
slangen, waren in de verte
nog net te horen. Naarmate
die laatste vijfminuten ver-
streken, sterkte het crescen-
dovan licht envuur aan;voor-
waar een onvergetelijk
schouwspel.

Achter, bij detoeschouwers
ook een knal? Ha - een cham-
pagnekurk vliegt de mondi
in... Familieleden wensen el-
kaar alle goeds voor 1988.
Oliebollen en appelflappen
gaan rond, we beleven de
eerste minutenvan 1988hier,
temidden van de natuur.
Straks, over 361 dagen doen
we het over.

TEKORTEN
De sociaal- economische pro-

blemen, vooral toegespitst op de
problemen bij de landsoverheid
zullen voor Wiebenga een be-
langrijk onderdeel vormen van
de besprekingen die opdeAntil-
len door de Nederlandse parle-
mentariërs zullen worden ge-
voerd. "Zoals u weet zijn de te-
korten bij de landsoverheid en
overigens ook bij het eilandge-
bied Curasao erg groot gewor-

den. Er moeten drastische ingre-
pen komen en de parlementaire
delegatie zal daar indringende
vragenover stellenen naar de te
nemen maatregelen informeren.

HERSTRUCTURERING
Een tweede belangrijk punt is

de bestuurlijke herstructure-
ring. Sinds Aruba isvertrokken
zijnCuracao en de kleine eilan-
den in de Antillen van de vijf
overgebleven.De vraag isof jeop
Curacao een landsregering en
een eilandsregering moet
handhaven.Dat leidt tot een be-
stuurlijke heroriëntatie, afslan-
kingvan de overheid".

Wiebenga herhaalt dat zijn
partij, de VVD, tegen de Status
Aparte blijft als eindmodel. Dat
geldt ook voor Aruba. De Status
Aparte is alleen aanvaardbaar
als een overgang naar de onaf-
hankelijkheid. "We zijn overi-
gens geen voorstanders van de
verbrokkeling van de Antillen.
Niet van deAntillen van devijf
ennietvan anderegebieden in de
Caribische regio. De verbrokke-
lingvan deAntillen van devijf is
voor ons alleen aanvaardbaar
als men zelf onafhankelijk wil
worden".

TOELATINGSBELEID
Wiebengazal opdeAntillenen

Aruba nogmaalskomen met zijn
standpunt en dat van zijn partij
dat er een selectief toelatings-
beleid zou moeten komen voor
Antillianen en Arubanen in Ne-
derland omdat hun vertrek
-naar hij vindt- de infrastruc-
tuur van het gebied verder zou
verzwakken. "De werkloosheid
in Nederland onderAntillianen
en Arubanen schommeltrond de
40 procent. Dat is veel meer dan
het landelijke gemiddelde hier.
Zelfs onder Surinaamse en An-
tilliaanse jongeren zijn er
werkloosheids- percentages van
boven de zestig procent. Dat be-
tekent dat bijna iedere Antilli-
aanse ofSurinaamse jongeredie
naar Nederland trekt, werkloos
zal worden. Je moet je dan echt
afvragenof jemet een onbeperkt
toelatingsbeleid doormoet gaan.
De VVD vindt dat dit niet kan.
Het koninkrijks- statuut schept
ook de mogelijkheid een be-
perkte toelatings- regeling in
het leven teroepen. De Antillen
kennen ookeen toelatings- rege-
ling voor wat betreft Europese
Nederlanders", voegt Wiebenga
eraan toe. "Het leeglopen van de
Antillen is niet goedvoor detoe-
komst van dat land, net zomin
als hetgoed is geblekenvoor Su-
riname. De toekomst van de
jongeren moet in dat gebied
liggen".

Minister De Koning zei on-
langs nogdathet zorgenvoor een
betere sociaal- economische in-
frastructuur op deAntillen ver-
uit de voorkeur heeft boven een
slectief toelatings- beleid. "E>€
meerderheid van de TweedeKa-
mer deelt ons standpunt niet.
Natuurlijk ben ik het met de mi-
nister eens dat onze ontwikke-
lings- inspanningen in de
richting van de Antillen niet
moeten verminderen. Maar het
wordt allemaal wel wat moeilij-
kerals hetkader de eilanden ont-
vlucht. Als er geen bevolking
meer is, heeft het weinig zin die
eilanden te ontwikkelen. Dus
pleiten wijvoor een twee sporen-
beleid.Aandeenekant moetNe-
derlandblijven bijdragen aan de
ontwikkeling van de Antillen,
anderzijdsblijft deontwikkeling
van de eilanden toch een
opdracht voor de Antillianen
zelf. Hun bestebijdrage daaraan
zou zijn hun beste krachten ter
plaatse aan de ontwikkeling te
weiden", aldushetWD-Tweede
Kamerlid mr.Jan- Cees Wie-
benga.

Minister De Koning zei on-
langs nog dathetzorgen voorheenbetere sociaal- economische in-
frastructuur op de Antillen ver-uit de voorkeur heeft boven eenslectief toelatings- beleid. "Demeerderheid van de TweedeKa-mer deelt ons standpunt niet.Natuurlijk ben ikhet met de mi-nister eens dat onze ontwikke-lings- inspanningen in de
richting van de Antillen niet
moeten verminderen. Maar hetwordt allemaal wel wat moeilij-
ker alshetkader deeilandenont-
vlucht. Als er geen bevolking
meer is, heeft het weinig zin dieeilanden te ontwikkelen. Duspleiten wij voor een twee sporen-
beleid. Aan deenekant moetNe-
derlandblijven bijdragen aan de
ontwikkeling van de Antillen,
anderzijdsblijft deontwikkeling
van de eilanden toch een
opdracht voor de Antillianen
zelf. Hun beste bijdrage daaraan
zou zijn hun beste krachten ter
plaatse aan de ontwikkeling te
wijden", aldus hetWD- TweedeKamerlid mr.Jan- Cees Wie-benga.

Salsbach onderkent daling
niveau kennis vreemde talen

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde Angel Salsbach van
Onderwijsmoeterkennendat
hetniveauvan de beheersing
van vreemde talen, gedaald
is. Dat is evenwel niet te wij-
ten aan het Papiamentu
meent de gedeputeerde. De
overheid onderkent het feit
en doeter alles aan om hetni-
veau van de leerkrachten op
te vijzelen door middel van
bijscholings- cursussen. Ook
de ouders en in feite de hele
gemeenschap hebben echter
een taak. Kinderen moeten
bijvoorbeeld gestimuleerd
worden om te lezen.

De gedeputeerde reageerde
hiermee desgevraagd op de pu-
blieke discussie die is losgebro-
ken nadatMartin Vlietman van
het Princess Beach Hotel aan-
kondigde een studiete gaanver-
richten naar de kennis van
vreemde talen onder de lokale
bevolking. Dat idee juicht
Salsbach toeen Vlietmankanre-

kenenopde medewerkingvan de
overheid.

Salsbach erkent ook een da-
ling van het niveauin de kennis
van vreemdetalenen het Neder-
lands te hebben waargenomen.
Een veelheid van factoren is
daar schuldig aan, meent de be-
windsman. Hij zei op één punt
van mening met Vlietman te
verschillen: niet het Papiamen-
tu is de schuld dat andere talen
nu slechter beheerst worden. De
gedeputeerdebeklemtoonde ook
dat het Papiamentu niet als
voertaal op de scholen is inge-
voerd maar als vak. De laatste
tijd wordt steeds vaker de ver-
keerde indruk gewekt als zou er
op de lagere scholen in Papia-
mentu onderwezen worden. Dat
is absoluut niet waar: er wordt
nog altijd Nederlands gespro-
ken, aldusSalsbach.

Voordat het vak Papiamentu
veranderd in voertaal Papia-
mentu moet er nog heel wat ge-
beuren. De kennis van deze taal

moet dan eerst geoptimaliseerd
worden, lietSalsbachweten. Dat
het daar op den duur naar toe
gaat,lijkt wel eenfeit tezijnvoor
de bewindsman. Zeker omdat
verschillende onderzoeken van
taaldeskundigen, hebben aan-
getoond dat het voor kinderen
eenvoudiger isomvreemdetalen
vanuit de moedertaal te leren.

"Ik ben tegen middelmatig-
heid", zei Salsbach die daarom
van mening is dat ook dekennis
van deNederlandsetaal weer op-
gevijzelddient te worden omdat
datdetaal is waarin onderwezen
wordt. "We kunnen ons de luxe
nietveroorloven alleenkennis te
hebben van het Papiamentu
daar er slechtsdrie eilanden ter
wereld zijn waar deze taal ge-
sproken wordt. Voor de noodza-
kelijke communicatie met het
buitenland en in hetbelang van
het toerisme, moet de bevolking
meerdere talen beheersen."

Op de vraag hoe Salsbach
denkt de moeilijke taak om het

niveauteverbeteren,aan tepak-
ken, liet hij wetendat de over-
heid daar al meebegonnen is. Er
moetbij de leerkrachten begon-
nen worden. Voor hen worden
bijscholings- cursussen georga-
niseerd, bijvoorbeeld in het vak
Nederlands, didactiek en peda-
gogiekomdat het ook noodzake-
lijk is om de onderwijs- metho-
denaante passen aan de moder-
ne maatschappij.

Toch kan de schuld volgens
Salsbach niet alleenop het on-
derwijs geschoven worden. Als
dekinderen thuis nietmet ande-
re talen dan Papiamentu ge-
confronteerd worden, komen ze
daarop schoolalleenmee in aan-
raking. De ouders hoevennietal-
lerlei vreemde talen thuis te
gaan praten, maar zouden de
kinderen welmoeten stimuleren
om in andere talen boeken te le-
zen. Dat is een belangrijk
hulpmiddel waar veel te weinig
gebruik van wordt gemaakt,
meentSalsbach.

VVD-KAMERLID WIEBENGA:
Saba en St Eustatius
niet aan lot overlaten

doorVictorHafkamp
DENHAAG—AIs debevol-

king van Sint Maarten kiest
voor de onafhankelijkheid
van het eiland, dan zullen we
de mensen vanuit Nederland
niets in de weg kunnen leg-
gen.Dat is de mening van het
Tweede Kamerlid van de
VVD, mr. Jan- Cees Wieben-
ga. Hij is fractie- woordvoer-
dervoor Antilliaanseen Aru-
baanse Zaken en vertrekt
morgen met de Nederlandse
parlementaire delegatie naar
deAntillen enArubavoor het
jaarlijkse contact met depar-
lementariërs overzee.

"Ik zal opSint Maartenvragen
hoe het eilandsbestuur denkt
over de ideeën van parle-
mentslid Claude Wathey en ook
hoe men denktdat debevolking
zal reageren. Tijdens de Ronde
Tafelconferentie van 1981 is
door Nederland en de Antilli-
aanse eilanden uitdrukkelijk
het zelfbeschikkings- recht van
elk afzonderlijk eiland erkend.
Als Sint Maarten daarvan ge-
bruik wil maken, danzullen we
daar serieus over moetenpraten
met de aantekeningdat het niet
alleen moet gaan om het los ko-
men van Curacao". Aldus Wie-
benga. Hij stelt verder dat er in
dat geval een behoorlijke rege-
ling voor de eilanden Saba en
St.Eustatius zal moetenkomen.
"Die eilanden mogen niet
geïsoleerd raken", vindt Wie-
benga.

Hij twijfelt eraan of de econo-
mievan deoverigeAntillendoor
een eventueeluittredenvan Sint
Maarten opnieuw een flinke
klap zal krijgen". De be-
stuurskostenvanuit Curacao in
derichtingvan deBoyenwinden
zullen behoorlijk verminderen.
Daar komt bij dat volgens mijn
informaties nu de afdracht van
Sint Maarten uit in derichting
van de landskas nieterggroot is.
Tot voor kortkreeg SintMaarten
zelfs een bijdrage uit de
landskas. Dat zal dus niet zon
probleem zijn. Hoe serieus het
voorstel van Wathey iskan ik nu
vanuitDen Haagnatuurlijk niet
bekijken", aldusWiebenga.

LIMA—Peru herdacht zijn
doden die vielen als gevolg van
het niet aflatende guerrilla- ge-
weld. Er zijn sedert 1980 toen
SenderoLuminoso zijn verzet be-
gon tegen de gevestigde orde zon
tienduizend mensen omgeko-
men. Veel mensen zijnerook ver-
dwenen.In hethele landwerdeen
minuut stilte inachtgenomen ter
herinnering aan deze slachtof-
fers. Bijeen van deherdenkingen
liet men witte duiven op als sym-
bool van dezo gewenstevrede.

TE KOOP
z.g.a.n.

VOLVO 360GLE
bouwjaar 1985

Voor inlichtingen:
Tel.: 612303

nakantooruren: 75183 I

WILLEMSTAD-Ditishet logo
van decampagne 'Ban changa

porko', een actie die gevoerd
wordt door de service- clubs, de
Kamer van Koophandel, Fun-
dashonPromove Bahr Positivo
en Selikor. Het doel van de cam-
pagne is om de Curacaose bevol-
king te wijzen op de vervuiling
van het eiland.

Over denaam van de actie en
hetontwerp van hetlogozijnnog-
al wat discussies ontstaan. Met
name wordt de vraag gesteld of
het woord 'porko' (varken) geen
averechts effect zalhebben.

ZAKENVARIA
In de einde jaars- campagne

van deSosiedatdiKomershante-
nan di Otrabanda heeft Erwin
Kastaneer de eerste prijs be-
staande uit een Hyundai Excel
gewonnen. Foto:Erwin Kasta-
neer ontvangt de sleutels van de
auto uit handen van vertegen-
woordigers van de Vereniging
van Handelaren uitOtrabanda.

m
flkcidemici di Komputer

De AKADEM IA Dl KOMPUTER
verzorgt sinds 1982computeropleidingen, volle-
dig afgestemd op depraktijk.

In de week van 1 februari 1988 gaan wij wede-
rom van start met vernieuwde opleidingen en
kursussen.

COMMERCIËLE
INFORMATIKA:
* Basiskennis informatika (801 & B02)
* Programmeren (POl & PO2)
* Bestandsorganisatie (POl & PO2)
* Systeem Ontwerp (PO5)

PERSONAL COMPUTERS
TRAINING:
* Introduction to Personal Computers
* DBASE 111 plus
"LOTUS 1,2,3
* Wordprocessing.

Informatie en inschrijving:
Secretariaat Akademia di Komputer
Irenelaan 3 -Tel.: 73048
maandagt/m vrijdag
9.00-12.00v.m.
3.00- 6.00 n.m.

V Z J

Curacao Port Services Inc. N.V. IÉSf
MEDEDELING:

Per 1 januari 1988is het managementvan deCuracao Port Services
Inc. N.V. als volgt samengesteld:

Dhr. K.J.O. Aster — Managing Director
Dhr. CR. Muskus — Operation Manager
Dhr. G.V. Hooi — Personnel Manager
Dhr. R.R. Wederfoort —Ekonomies Kontroler
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AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL 8900

LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.
OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur. r
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Lions: informatie E. Feüpa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
niervangelieve contactop tenemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dagvan de maand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
laireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-6. 00 uur en donderdag en vrijdag van06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTENSint Bemarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
uur
LudovicuskerkRincon:
dagelijks, ook zondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

Voor eerst
zwarte bij
Rockets

NEW YORK—Detwir ig-
jarige Jennifer Jones i de

zwarte danseresv Ide
Sroep Rockets of New A jrk.
"Zij zal samen met ha. r 37
nieuwe collega's optreden tij-
dens de finalevan de Ameri-
kaanse voetbal- competitie,
welkebekend staat als deSu-
perbowl. DezeRockets- groep
iserg bekendenheeft als zetel
de ook al zo beroemde Radio
City Music hall. Jonesvertel-
de dat toen zij hoorde dat de
Rockets het eerste neger-
öieisje in de groep zouden op-
lemen zij er geen ogenblik
aan had gedacht dat dit be-
richt haarzelfbetrof. De Roc-
kets- groep bestaat al62 jaar.
ui oktober begon het z». '
laar een lid uit de groep _.i

neger- danseressen.

BETROUWBAAR
Hetgevolgvan hetonbegrijpe-

lijke stilzwijgen van de politie-
autoriteiten is, dat momenteel
vele ongecontroleerde en zeker
voor een groot deel ook onware
berichten deronde doen.Daarbij
wordt nietgeschroomd namen te
noemen. In feite heeft de politie
weleen groot aantalmensen ver-
hoord, maar er is geen enkele
aanhouding verricht. De laatste
berichten die konden worden
achterhaald, zijn uit betrouwba-
re bron sterk gelieerd aan het
justitionele apparaat. De be-
richtgeving zelfis in feite niet of-
ficieel, maar dus wel betrouw-baar.

Het complete rapport van de
patholoog laat op zich wachten.
NaardeAmigoevernam ishetde
eerste maal dat dr Coronell als
zodanig actief is. Inmiddels zijn
er wel enkele organen van het
meisje naar Curagao gestuurd
voor een nader onderzoek. Zeer
belangrijk is de opmerking van
onze bron, dat de vlekken diein
de hals van het slachtoffer wer-
den aangetroffen, inderdaad
door druk zijn ontstaan. Duide-
lijk is evenwel niet ofditdoorhet
slachtoffer zelf is veroorzaakt of
door een derde. Als zeker wordt
aangenomen dat de vijftienjari-

ge toeriste wel door verstikking
om het leven is gekomen. Eve-
neens nietofficieel maar wel uit
dezelfde betrouwbare bron is de
mededeling dat de politie nogal
wat moeite heeft methetfeit dat
het toilet waar het meisje werd
gevonden, aan de binnenzijde
wasafgesloten. Datzou erop wij-

zen, dat het slachtoffer dus— in
leven — zelf de toiletdeur heeft
afgesloten. Zoals reeds eerder
opgemerkt: ondanks het feit dat
een aantalpersonen is verhoord,
is er tot nog toe geen enkele ar-
restatie verrichteneris ookgeen
indicatie dat ditopkorte termijn
gaat gebeuren.

Obando yBravo: nietpessimistisch

Verificatie-commissie op
rondreis in Midden-Amerika

SAN JOSE—Eeninternati-
onalecommissie welke dena-
koming moet controlerenvan
j}etMiddenamerikaanse vre-
desplan is begonnen aan een

van zes dagendoor
"idden Amerika. Men begon
l^etCostaRica, hetenige land
ï11 dezerumoerige regio waar
]£derdaad vrede heerst. In
Managuakrijgt decommissie
J*3 horen datderegering "niet
!°yaal uitvoering geeft" aan
"tet vredes- akkoord.

De vijftien leden van de com-
missie leggen aan: de vijfpresi-
denten in Midden Amerika hun
jjanbevelingejövoor en hungoed-

keuring met betrekking tot het
proces, waartoe deze pre-

senten in augustus in Guate-
mala besloten. De presidenten
!an deze landen- CostaRica, El
Salvador, Guatemala, Honduras
6liNicaragua -komen op 15 janu-
***!weer bijeenen welinSan José

het verslagvan de commissie
*bekijken enom debeslissing te
emen ofmen doorgaat met het

pan of dat men vaststelt dat de
rjtvoering ervan niet mogelijk
"-'ijkt.

NIET OPTIMISTISCH
k Kardinaal Miguel Obando y

I die de officiële bemidde-
is in deindirectedialoogtus--senen de Sandinistische regering

j^ de contra's maakte maandag
dat zijn rapport klaar isvoor de commissie. Hij is ook de

voorzittervan deNicaraguaanse
commissie voor Nationale ver-
zoening. Hetrapport "is nietpes-
simistisch van toon, maar ook
nietoptimistisch omdat derege-
ring niet volledig uitvoering
heeftgegeven aan de onderdelen
van het vredesplan. Zij hebben
de staat van belegnog nietopge-
hevenen weigereneen breed op-
gezette amnestie", zei de kardi-
naal.

Ook deNicaraguaanse opposi-
tie heeft een document opges-
teld, dat door veertien van de
vijftien partijen is ondertekend
en dat aan de Verificatie- com-
missie wordt overgelegd. De op-
positie meent dat Managua de
vredes- akkoorden niet respec-
teert. De "goede bepalingen"
daarvan, met name "de verzoe-
ning, de democratie, dedemilita-
risering en het staken van de
buitenlandse inmenging" kun-
nen niet bereikt worden omdat
de Sandinistische regering er
zich niet aan heeft gehouden, zo
stelt men vast.

MOEDERS IN KERK
De internationale commissie

gaatalshetaan deBewegingvan
22 januari ligt ook naar dekerk
toe waar zich zon vijfhonderd
vrouwen ophouden die lid zijn
van de beweging voor Politieke
gevangenen en verdwenen per-
sonen 22 januari.Zij sloten zich
vrijwillig een etmaal op in de
hoofdstedelijke kerk om zo een
"totale amnestie" te verkrijgen.

Ook wil meneen ontmoetingmetderegering forceren. De bewe-ging werd twee jaargeledenop-
gericht als tegenhanger van de
Sandinistischebeweging van de
Moeders van helden en mar-
telaren.

GEENBESTAND
Elfdagen voor de top blijkt al-

leen Costa Rica de opdrachten
van het vredes- plan te hebben
uitgevoerd, maar in El Salvador
en Nicaragua woedt de burger-
oorlog voorten ookin Guatemala
kon men geen staakt het vuren
bereiken met de guerrilla. In de
verificatie- commissie zitten
vertegenwoordigers van de Or-
ganisatievan Amerikaanse Sta-
ten, van de Verenigde Naties en
van de Contadora- landen en de
ondersteunings- groep van de
Contadora evenals deministers
van Buitenlandse zaken van
Midden Amerika.

Nog geen officiële lezing mysterieuze dood

Canadese omgekomen
door verstikking
KRALENDIJK — Vier vol-

ledige dagen na de dood van
de vijftienjarige Canadese
toeriste K. Harwood, die op
Oudejaarsavond dood werd
aangetroffen in een van de
publieke toiletten van Fla-
mingoBeach-hotel, is hetrap-
port van de anatoom- patho-
loog dr Coronell nog steeds
niet compleet. De belangstel-
ling vanuit het Canadese To-
ronto over deze zaak is over-
weldigend.

Zoals bekend is er nog steeds
geen enkele officiële informatie
verstrekt door depolitie van Bo-
naire. Hoewel maandag volgens
mededelingen van gezaghebber
mr George Soliana de officier
van Justitie mr De Muij op Bo-
naireaanwezigwasen ook briga-
de- commandant inspecteur
Stanley Kwidama van zijn va-
kantie was teruggekeerd, bleef
het immense stilzwijgen bew-
aard. Gezaghebber Soliana be-
loofde tegenover de Amigoe zijn
best te doen voor het beleggen
van een persconferentie, maar
daarin is hij kennelijk niet ge-
slaagd.

Het dagelijkse politierapport
dat via een ingesproken bandje
voor de Bonaireaanse pers be-
schikbaar is, deelde aanhet eind
van een reeks lichte aanrijdin-
gen mee, dat in dezaakrond Fla-
mingo Beach geen verdere ont-
wikkelingenwaren.Eenzinvoor
een zaak, waarop de complete
Canadese pers op zijn achterste
benen staat. De Amigoe op Bo-
naire werd in de loop van maan-
dagmiddag driemaal opgebeld
door de Canadese televisie voor
het verkrijgen van informatie.
Zekennen daarzelfs departtime
journalisten van Bonaire bij
naam en toenaam!

Raadslid Marelva Soliana Pourier (PDB):
Hotelbouw moet samengaan met
ontwikkeling infrastructuur

KRALENDIJK —Toerisme
is momenteel de stevigste pi-
laar waarop deeconomie van
Bonaire steunt. Vooral nu in
de andere sectoren van het
economisch bestel de in-komsten aanzienlijk teruglo-
pen. Dit vereist een uiterst
voorzichtige benadering vande ontwikkeling van het toe-
risme op Bonaire, aldus het
raadslid voor dePDB, Marel-
va SolianaPourier.

Niet alleen ten aanzien van
hotelbouw of andere investerin-
gen die nauw betrokken zijn bij
het toerisme, aldus het PDB-
raadslid, maarvooral nu de tota-
le infra- structuurvan heteiland
een dienst- verlenend karakter
krijgt. Soliana vindt trouwens
dat het BC zich niet alleen het
hoofd moet breken over het aan-
trekken van investeerders,
maar vooral wat er zal worden
geboden aan mankracht. Het
ligt niet in de bedoeling, aldus
raadslid Soliana, dat Bonaire
een tweede Sint Maarten zal
gaanworden. Zij heeftoverigens
niets tegen de Sintmaartenaar,
maar wel tegen de ontwikkeling
van genoemd eiland.

Hetgeen het PDB-raadslid
voor Bonaire voor ogen heeft, is
een geleidelijke ontwikkeling
samen met een geestelijke en
culturele ontwikkeling. Er is
geen enkele haast met de bouw
van een vijftienhonderdkamer
hotel, aldus Marelva Soliana.
Mocht het echter zover komen,danheefthet PDB-raadslid geen
enkel bezwaar tegen Antilliaan-
se werknemers van de andereei-landen, mits zij bijdragen in deontwikkeling van BonpJre.

Overigens attendeertraadslid
Marelva Soliana — zelf
werkzaam in de hotelsector —erop, dat wil Bonaire zich een
dienst- verlenend eiland noe-
men, er gezorgdzal moeten wor-

denvoor een uitgebreidertalen-
kennis.

Marelva ziet daarvoor
mogelijkheden door het orga-
niserenvan cursussen inEngels,
Nederlands en Spaans.

Politici besluiten stembus-boycot

Terugkeer geëist van
onafhankelijke Kiesraad

PORT AU PRINCE — Zon
vijftig politieke, religieuze en
vakbonds- organisaties in
Haiti hebben de eis gesteld
dat de onafhankelijke Kies-
raad terugkeert welke door
hetleger aan dekantwerd ge-
schoven. Volgens 64 politici
van de Haitiaanse oppositie
maakt de nieuwe kieswet
geen eerlijke verkiezingen
mogelijk, reden waarom zij
hebben besloten niet mee te
doen aan de op 17 januarite
houden verkiezingen. Het
merendeel van hen behoort
tot twee partijen- combina-
ties welke al als onderdeel
van het comitévan het Demo-
cratisch akkoord hadden la-
ten weten dathunpresidents-
kandidaatnietvan departij is
op 17 januari.

In eenverklaring eisen devijf-
tig organisaties het herstel in
zijnfunctie van deKiesraad wel-
ke tot 29 november opereerde en
onafhankelijk van samenstel-
lingwas. Op deverkiezings- dag
werd hij ontbonden en later ver-
vangendoor eenKiesraad welke
door deregerings- juntais sa-
mengesteld. Deze organisaties
willen dat er een overgangs-
regering komt welke "geen ban-
denheeftmet dedictatuurvan de
Duvaliers. Ook wijst men op de
taak van het leger de openbare
orde te handhaven en de
grondwet te beschermen.Zij doe-
len daarbijop dedubieuzerol van
het leger bij het geweld door de
Tonton Macoutes die de verkie-

zingen in het honderd wilden
sturen.

De 64 politici die meedeelden
datzij deverkiezingen gaanboy-
cotten behoren tot het centrum/
linkse Front voor nationaal
overleg van Louis Dejoie en de
Nationale partij voor landbouw
en industrie ven Gerard Gour-
gue. Deze beidepresidents- kan-
didatenbij de verkiezingen van
29 november hadden al meege-
deeld ditmaal niet mee te doen.
Hun partijen vormen hetDemo-
cratisch akk:.. *d waartoe ook de
Bewegingvoor herstelvan dede-
mocratie van Mare Bazin en de
Haitiaanse christendemocra-
tische partij van Sylvio Claude
behoren. Deze vier kandidaten
boycotten de stembus.

Een particulier radiostation
meldde verder dat de voorzitter
van de Kiesraad Ernst Mirville
heeft verhinderd naar het bui-
tenland te gaanwaar hijeen me-
dischebehandeling wildeonder-
gaan.Zijn paspoort zou inbeslag
zijn genomen. Mirville vestigde
onlangs de aandacht op zich met
de bewering dat naaste mede-
werkers van Duvalier ook dit-
maal niet aan de verkiezingen
zouden kunnen deelnemen.

Gerard Philippe Auguste
heeft zich presidents- kandidaat
gesteld voor deBeweging voor de
organisatie van het land. Hij
stelde wel alsvoorwaarde dat de
voormalige functionarissen van
hetDuvalier- bewindvan dever-
kiezingen blijven uitgesloten.

BelangstellingBonaire kan gaan tanen

PDB-raadslid waarschuwt
tegen Logeer-belasting
KRALENDIJK — Hoewel

de fractie van de Partido De-
mocratic© Bonairiano (PDB)
niet tegen belastingen is,
maakt de oppositie- partij
toch welbezwaar tegen defi-
nanciële verzwaringen voor
de werkende klasse. Juist in
een financieel economische
malaise, aldus dePDB, is de
voortdurende verzwaring
van de belastingen niet meer
gerechtvaardigd.

Elke verhoging van belasting— en zeker de onlangs voorge-
stelde en in deraad aangenomen
Logeer- belasting— zal terdege
bestudeerd moeten worden, al-

dus de woordvoerster van de
PDB, Marelva Soliana Pourier.
Detoeristen- industrie is uiterst
kwetsbaar en het kan nooit de
bedoelingzijn dat de ontluiken-
de industrie daarvan het
slachtoffer zal worden. Het isbe-
kend, dat de hotels geld verdie-
nen wanneer zij gebruik maken
van de infrastructuur waarvoor
het eilandgebied heeft gezorgd.
Daarom zullenzij moetenbijdra-
gen in het onderhpud van deze
infrastructuur.

Dit heeft echter wel conse-
quenties, aldusraadslid Soliana.
Immers de indirecte maniervan
deLogeerbelasting innenmaakt
Bonaire vrijwel de duurste be-
stemming in het Caribisch ge-
bied. Bovendien lijkt het gevolg
dat investeerders hun be-
langstelling voor Bonairezullen
verliezen.Soliana zegt nog maar
niet te spreken van de doorver-
kopers van reizen, die in hun
pakket aan dereisagenten dege-
vraagdebelasting weer door be-
rekenen. Welke garantie heeft
deoverheid nu, dat dereisagen-
ten Bonaire niet van hun lijsten
zullen schrappen, zo vraagt het
oppositielid Solianazich af.

KRALENDIJK - Net voor
nieuwjaarzijn door het bedrijf
Prefab nv vijfwoningen overge-
dragen aan deFundashon Cas
Bonairiano (FCB). In eerste in-
stantie werd de sleutel van de
huizen overgedragen aan de ge-
deputeerde van Bouw- en Wo-
ningtoezicht Carmo (Boeboei)
Cecilia dieopzijn beurt desleutel
overhandigde aan de voorzitter
van de PCB, Sillie, en deze gaf
vervolgens een van de sleutels
dooraan detoekomstige bewoner
van een van de huizen, de heer
Frans.

De vijfprefab- huizenzijn
neergezet in de wijk Wanapa en
komen op een bedrag van rond

dertigduizend gulden. De be-
langrijke personages tijdens de
overdracht zijn vereeuwigdop de
foto (boven) en zijn de nieuwe
huurderFrans (eerste van links)
en echtgenote. Naast hen devoor-
zitter van deFCB, de heer Sillie,
en gedeputeerdeCarmo Cecilia.
Tenslotte een drietalbestuursle-
den van de stichting, terwijl de
directeurvan Prefab ny, de Ar-
gentijnCrioni, te zien is als twee-
de van rechts; foto onder: deAr-
gentijnseprefab- huizen op een
rij dieinhetkader van hetbestrij-
den van dewoningnoodbij de da-klozen doorstichting Volkswo-
ningBonaire FCB zijn aange-
kocht.

SF
BEKENDMAKING:

Per 1 januari1988zal deDienst Waterdistributie geïntegreerdwordenin
de W.E.B. N.V. en dit brengt met zich mee, dat deW.E.B. N.V. de waterdistributie zal verzorgen.
Voor aan en afsluiten, het meldenvan storing,hetbetalenvan water-
nota's over de boekmaand Januari 1988 en volgende moet bij deW.E.B. N.V.,Kaya Prinses Marie 6 geschieden.
Achterstallige waterschulden en nota's over de boekmaand Decem-
bermoet normaal bij de Eilandsontvanger betaald worden.
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Aegon 62,00 KUI 31,20
Ahold 63,70 Meneba '38, SO
Akzo 89,40 Philips 27,00
Cred.lyon. 41,50 Royal Dutch 210,50
Fokker 20,60 Telegraaf 205,D0
Glst.Broc. 24,00 Unilever 109,50
Heineken 134,50 Index 218,00

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 48 5/8 IHM 120 3/4
American Exp. 24 ITT 46 1/2
Apache 7 7/8 Johnson *J. 78 1/8
Am.Tel.» Tel. 28 1/2 McKesson 27 3/8
Amoco 71 Merck s Co. 164 3/8
Anheuser B. 33 3/8 Minnesota Mng 66 1/8
Becton Dick. 51 5/8 Mi>il Corp. 40 3/4
Canjiell S. 27 1/2 Monsanto 83 1/2
Chrysler 23 1/4 NCR Corp. 65 1/2Citicorp 20 3/8 Norf.South. 26 7/8
CocaCola 39 7/8 KG Indus. 35 3/4
Diebold 40 Philips Ind. 18 3/4
Digital Eg. 141 Placer D.M. 14 7/8
Dupont 89 Northrop Corp. 26 1/4
East .Kodak 51 1/4 Pac .First Fin. 12 7/8
Exxon 40 3/8 Pfizer 48 5/8
Figgie 'A' 55 Phelps Dodge 46 7/8
Firestone 32 Philip Morris 87 5/8
Fluor 15 Quaker 44 5/8
Genl.Electr. 46 5/8 RJR Nabisco 46 1/4
GenlJtotors 62 7/8 Sara Lee 36 3/8
Gulf a West. 73 5/8 Shell Trp.Tr. 78 1/4
Hecla Mng. 12 7/8 Southern U. 8 3/4Hilton 73 3/8 Unisys 35 3/8
Homestake Mng. 17 3/fl. Unocal 30 5/8
DCW JONES LOCAL STOCKS

2-°i^2s AOT.BREWERÏHFL.7S-85.Transportation 773,43
REUTER,

CLOSIN3 MARKET COWEOT JANUARY 4, 1988.
Stock prices started 1988 on a strong note as big-board g.
swamped declines by nearly eight to one in moderately act
trading and the Dow surged ahead approximately 76.60 point:
2.015.43. The Transport and Utility indices gained sharp!;
well along with secondary measures. Teledyne, Merck '-id Co.,
Digital Bjuipnent, HM, Wrigley (WM) , and CBS surged ahead
soiidly today. IBM and General Electric were smarcly higher
in heavy trading. Newmont Gold, Asa Ltd., and General Pui:
Utilities surrendered today. Today was a very yowerful sc
for the bulls as the dow closed convincingly past 2000,
best daily reading since October 27th. Next resistance is in
the 2050-2080 region.
E.F. HUTTON RESEARCH.

Iffl MAIHJKO & COMIX'S BAi\K IV.V.
Phs] INVESTMENT DEPARTMENT
Sr/J'bJl For further information call

■^SpS-f' Tel. 612511/61*:991/612294

tmWk%mÊk%%wmÊÊÊÊÊÊKmemn^mÊmÊÊÊkmWÊÊLmmmmJt. ."Mill ■■■11111111111111111lIllllllllllllllllii

i Koersen Centrale Bank
I : ■ - -- B:S NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDENEDERLANDSE ATI- 2
£ TILLEN GELDIG OFDINSDAG 5 JANUARII9BBEN TOT NA-- DER ORDER:

I US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
E CANDOLLAR 1.35 1.37 1.39
r PNDST6RUNG 3.225 3.28 3.34
g NÉDGLD 97.53 98.25 99.05 3;
C BOLIVAR — — —S ZLU FRANCS 135.24 135.96 136.76
S FR FRANCS 31.36 32.46 33.16
I DUITSCMARK 109.81 110.53 111.33
E SURGLD — 100.07 102.59
E ITLIRC 1.19 1.48 1.54- Afl FLORIN 98.00 100.00 100.20- KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-

LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
ï MENTVANriNANCIENENGELDIGVANArHEDENSJANUARI j
Z 1988EN TOT NADER ORDER.

S 9.75% OBLIGATI€L€NING€N P€fl 85/89 98 65 1
13 % OBUGATI6L6NING€NP€R 86/90 10419 =5 12 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 88/92 10350■ 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 9974S 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986 P€R 1990 9882 Ï

S HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- == GEN BEDRAAGT 10.69%. Sï DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN 5BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. § .
U"ia>aiiiiiaiiilllail|aiMiaajuuini]aQannTnuiunKU

i*23!5\Bqnto mOUSTRIRL de umezueib
*"-*■ ■m^?Jm%-z maakt de wisselkoers bekend

van de BDL IVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30 uur

Ca,hAANK??p VERKOOPCash - Cheque ,_ A -’4.90 ’.5.10 J.D»I-U J -
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i'^T^tV^^ tot 10 woorden
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A a nce 45
* */►.0* ■ fC^ oV^ 1 "studio

*"
01 r<. *i» <aW^ W 8H31,E j

" \ F-KORSOH7

* jazz - aerobics- &
folklore-baby-gym.
afrocaribense J}>

*, Deze advertentie geeftrecht *r

+ op één proefles gratis. G&

<ForAll Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

MUZIEKEVSTITUUT LANDHEER
begint een nieuwe
BLOKFLUITCURSUS SOPRAAN en ALT.

■*. Inlichtingen: Tel.: 77539 >"■

f AFGESTUDEERDE HTS-er T|
ZOEKT PASSENDE WERKKRING I

Opleiding: HTS bedrijfskader, commercieel administratie-
verichting.
Voornadere informatieof afspraak:

J.W.T.Rooijakkers, Tel.: 82535. J

Uw vertrouwd adres
sinds 1969voor: "^

*KOOP * VERHUURen
* VERKOOP * TAXATIE

van onroerende goederen.

_^-^l r̂'^
RAPID N.V.

J\ CjJuJuCK Makelaars en Taxateurs
■f lïlll MADURO PLAZA
|fll H Tel.: 76244/76256

SPAANS 1
cursus vangt aan

medio januari

Inl.: tel. 77084 I

BURO-
AGENDA'S 1988

Nog enkele verkrijg-
baar a ’.13.50 bij:

LA BONANZA
sOTROBANDA

HOUSE 1
FORRENT

ORFOR SALE
Schottegatweg Oost no. 62

Suitablefor business.
TCI .ftllOIK

BOXER PUPS met Nederlandse
stamboom. Ook kruising Dob-
berman/Herder. Te bezichtigen
bij S.B.N. Doormanweg 22. Tel.:
77944.

FORD LASER ’4.750,-, bj. '82,
airco, autom.; Toyota Cressida
’.7.500,-, bj. '82, airco, autom.;
Philips wasmachine ’.850,-, au-
tom., nieuw (nooit gebruikt);
kleine koelkast ’.100,-; electr.
oliepan ’.40,-. Tel.: 80064.

2 TAPERECORDERS; voet van
windmolen. Abrahamsz 143.
Tel: 672706.

TOYOTA STARLET 1983,
’.6.000,-. Tel: 54173.

TOYOTA PICK-UP bj. 1984
z.g.a.n. (1 ton long bed, po-
wersteering, airco) Toyota Pick-
up bj. 1985 z.g.a.n. (1 ton short
bed, power steering, airco),
Buick Century bj. 1985, full
equipped z.g.a.n. Info Tel: 72933

WEGENS VERTREK splinter-
nieuwe(nog in plastic verpakte)
dertig delige encyclopedie Se-
sam (in het nederlands) Prijs
n.o.t.k. voor informatie Tel:
675243
CHEVROLET CADILLAC bj.
1986, full equipped kleur wit,
Camaro Iroc-Z bj. 1986 z.g.a.n.
,full equipped, Daihatsu light
truck (2 ton longbed) bj. 1983 in
goede conditie voor informatie
Tel: 72933

OLDSMOBILE OMEGA 1982 4-
deurs automatic’ 4000,- Tel*
674685

MËËMSÜÈÊM
VAN, HOOG model en in goede
conditie. Tel: 83930.

PER 1FEBRUARI 1988: gemeu-
bileerde woning te Jongbloed, 3
slaapk.^2 badk., ’.850,- p.m. ex-
clusief. Info. tel.: 53524.

GEMEUBILEERDE FLAT,
slaapkamer met airco, telefoon
aanwezig, in goedebuurt. Te be-
vragentel.: 78243 liefstna 6uur.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT. Te bevragen: Tinweg 23
na 5 uur.

HUIS TE huur, adreskaya Mon-
zonit, Terra Cor.ra ’ 400,- In-
lichtingen Tel: 615555 (tst 264)
tijdens kantooruren 81563 na 5
uur

METSPOED: woningmet3 tot4
slaapkamers, centraal gelegen.
Tel.: 74543. Schuttersweg 13.

ONGEMEUBILEERD HUUR-
HUIS gevraagd voor ± 6 maan-
den, huurprijs ± ’ 500,- Tel:
74282

WIE WIL mij Spaanse lesgeven?
Tel.: 85687 (na 18.00 uur).

GEZOCHT OPPASHUISofapp.
3 weken in febr. Tel.: 675621.

GEDEELTELIJK GEMEUBI-
LEERD woonhuis in Oranjes-
tad. Tel.: 26352.

RUIM GEMEUBILEERD ap-
partement, aparte slaapkamer,
zitkam enkeuken. Tel.:26352.

CLIMACARS

AÜTOAIMONDmONING; Herst IA - Tel. 672059 Sta. Roso

~ ~^--^ J^J-^^^^—— .

Binnenkort ontvangen wij de \
1988 collectie _ I

I Profiteer daarom nu van de \

op diverse 1987collecties. 11 WmT !

Ladies Boutique BaSÈë \
Caribbean Hotel '^^^-Slfß^JvA

t THORAX CENTER
Jan Noorduynweg z/n

Hierbij wordtbekendgemaakt datop zon- enfeestda-
gen alsmede op werkdagen na 18.00 uur, voor
spoedgevallen onze doktoren bereikbaar zullen
zijn via het

telefoonnummer 85917

KMG Xlynveld Kraayenhof & Co. en Peat Marwick maken hierbij bekend
dat hen maatschappen per 1 januari 1988 zijn gefuseerd.
De KPMG - groep od Curacao zal optreden onderde volgende namen:

KPMG Klynveld Peat Groclens Drs. F.J.R. Douglas, R.A,
accountants P.P.A.M. Grootens, R.A.

A.W. Owers, F.CA*
B. Veefkind,R.A.

KPMG Klynveld Bosboom Hegener ing. A.J. Henriquez
organisatie - adviseurs ing. PA. Newton

ing. F. Th. Prince
KPMG Meljburg & Co D.E. Cijntje, R.A.

belastingadviseurs
KPMG Datam Administraties N.V. J.LA.M.Hoos

Tot nader bericht zijn wij op de volgende adressen en telefoonnummers
bereikbaar: Kaya Flamboyan 5, tel. 70500 / 70344 / 70601.

*Schottegatweg Oost 44, tel. 73511.
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La Colline]

De betere schoen

In januari
10-20-30 en 40%

korting
Geopend:
dinsdag en vrijdag
van 9-12 uur

3- 6 uur.
Arikokweg 7A
tel.: 626052.

r \
Wij hebben vakature voor een

SECRETARESSE

voor halvedagen, met min. HAVOopl., dieook
een P.S./2 IBM model 50 (DisplayWrite III) kan
bedienen.

Voor afspraak gelieve te bellen tel.: 616801.
V )

flying services
1 has immediate openings for: ï

a. AIRCRAFT MECHANIC
AnSllean A1-81 , FAA A&P, TypeRating C-207. [

b GENERAL ASSISTANT M/F
| Requirements: II Min. MAVO, Driver's Licence. I
| Only Antilleans need apply.J For information call: 42206f or sendrésumé to:

"EPELEMWI"n.v.f P.O. Box 2067 j
| St. Maarten, N.A. j

CURfiCflO/CfifilSß€fiNrK>T€Lj^CfISINO
MANAGEMENT N.V.

has vacancy in the Accounting Department for a
SECRETARY/TRANSLATOR

Requirements:— M.A.0.-V.W.O.— Minimal 5 years experience— Good references— Goodknowledge of English, Spanish and
Dutch verbally and in writing.

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

Telephone 625000
*\ during office hours. f

ILL..U IJJ IJ

Call between8.00-5.00 p.m. I
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MERMAIDBOAT TRIPS
organiseert een

TRIP NAAR KLEIN CURACAO
op zaterdag 9 januari.
Vertrek: om 6:00 uur 's morgens.
Prijs: ’. 25.- p.p.
Voor verdere informatie bellen: Tel. 751 98. ij

CTC/LATKA J
Curasao Trading Co. (N.A.) N.V.
CTC/LATRA zoekt voor één van haar uitgezonden
Staf employees een

WOONHUIS TE HUUR
in een goedeomgeving. (Ongemeubileerd)
Aanbiedingen gaarne op telefoonnr. 613333 tst.
201.
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SOLTUNAtaunStichtingkutatraharibaterenodiHortikultura. \
W Nos tin lugó pa vn :

TRAHADO
: E persona kv nos ta buska mestertin: ;: — Diploma di VAS/FEFFIJK,óf vn diploma kuta kompa- :rabel kv esei. :
" — Bon smak pa traha pafó henter dia. :
; Solisitashon skirbi' so. -: Manda bo karta pa: SOLTUNA :: Bakufal z/n.,
: Curacao N.A. ;
"....... """"""■■"■...,, r

| , ' ' "|
<^B*sx/> Alles op hetgebiedvan

||| bevestigingsmaterialen

JBfr en gereedschappen.

<%TE^

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN(achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook opzaterdag GEOPENDvan HJO-12.00uur.
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	illustraties
	LONDEN-In de Brilse hoofdstad werd vorig- w< demonstratie georgar. herdenking van de cv. jaardag van de Afghanistan. De opto, ' organiseerd door de ' Mujahedeen in het V ninkrijk". De menig de zich voor de Sovjet- ambassade inLonden. Op de foto eenpolitieagent die een smeulende Sovjetvlag uit handen i mohstrant grijp lega de betogers tegen
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	WILLEMSTAD—Eudio A. Gil, vice- president van de Refineria Isla (Curacao) N.V., heeft een uitvoerige Nieuwjaars- toespraak gehouden, waarin hij terugblikte op het afgelopen jaar. Voor 1988 staat een uitgebreid onderhouds- programma op stapel. Onder meer zullen muren gebouwd worden om de tanks. Dit project vergt een investering van twintig miljoen dollar. Hij wees er in zijn redevoering voorts op, dat de Curaqaose raffinaderij bewezen heeft 'betrouwbaar en flexibel' te zijn: "We hebben goede operationele resultaten geboekt, maar dat wil nog niet zeggen, dat we ook voortreffelijke economische resultaten hebben bereikt", aldus Gil, die zei, dat niet gedacht moet worden dat elke geïnvesteerde gulden een goudmijn aanboort. Foto: een beeld van de bijeenkomst.
	Daarnaast organiseert, de dienst eenserie vanuoorlichtings-avonden over dc landbouw, veeteelten rij. Op dc foto vlnr: dc heren Joubert. hoofd van dc dienst LVV. Gummarus. gedeputeerde belast met dc dienst LVV, Winkel en Gerard van Buurt, stafmedewerker van dc dienstLW.
	ORANJESTAD-Ter gelegenheid van het eerste bezoek aan Aruba van het cruiseschip ■Starschip Oceanic-, overhandigde het waarnemend hoofd van het Toeristenbureau, Rafael Estrada, namens de regering een herinnerings- plakkaat aan kapitein Dimitrios Chilas. Op zijn beurt reikte kapitein Chilas een plakkaat uit aan de directeur van Aruba Ports Authority, Milton Henriquez, eveneens als herinnering aan het eerste bezoek. Dit geschiedde in tegenwoordigheid van functionarissen van SEL Maduro and Sons Aruba nv, vertegenwoordiger van «Starship Oceanic», en van de douane.
	ORANJESTAD—Voor waarnemend notaris mr. Smit had de overdracht plaats van Huize De la Salie aan het land Aruba. Dit geschiedde (zie foto) door frère Stanislas in tegenwoordigheid van drs. mr. Piet Pronk, die de universiteit aan het opzetten is, en hoofd van Domeinbeheer Adonis.
	SEOUL—Het Olympisch stadion van Seoul is sinds 1984 gereed. Het ontwerp van de in 1986 overleden Zuidkoreaanse architect Kim Swoo Geun wordt algemeen beschouwd als een voorbeeld voor nieuwe ontwikelingen in de bouwkunde. Het stadion van de op 55-jarige leeftijd overleden architect werd gebouwd in de periode 1977 -1984. Het heeft zon slordige $88 miljoen gekost. De officiële opening geschiedde op 29 september 1984. Bij zijn ontwerp bestudeerde Kim Swoo Geun vooral de bouwwerken van de olympische stadions in München (1972) en Montreal (1976). In september 1986 werden het stadion en de omliggende sportcomplexen al gebruikt voor de 10e Aziatische Spelen. Het ellipsvormige stadion is2oB bij 145 meter en beslaat zon 17500 vierkante meter. Het hoogste punt is 47 meter. Er kunnen 100.000 toeschouwers in.
	WILLEMSTAD-Dit is het logo van de campagne 'Ban changa porko', een actie die gevoerd wordt door de service- clubs, de Kamer van Koophandel, Fundashon Promove Bahr Positivo en Selikor. Het doel van de campagne is om de Curacaose bevolking te wijzen op de vervuiling van het eiland. Over de naam van de actie en het ontwerp van het logo zijn nogal wat discussies ontstaan. Met name wordt de vraag gesteld of het woord 'porko' (varken) geen averechts effect zal hebben.
	LIMA—Peru herdacht zijn doden die vielen als gevolg van het niet aflatende guerrilla- geweld. Er zijn sedert 1980 toen Sendero Luminoso zijn verzet begon tegen de gevestigde orde zon tienduizend mensen omgekomen. Veel mensen zijn er ook verdwenen. In het hele land werd een minuut stilte in acht genomen ter herinnering aan deze slachtoffers. Bijeen van de herdenkingen liet men witte duiven op als symbool van de zo gewenste vrede.
	ZAKENVARIA
	Illustratie zonder onderschrift
	dertigduizend gulden. De belangrijke personages tijdens de overdracht zijn vereeuwigd op de foto (boven) en zijn de nieuwe huurder Frans (eerste van links) en echtgenote. Naast hen de voorzitter van de FCB, de heer Sillie, en gedeputeerde Carmo Cecilia. Tenslotte een drietal bestuursleden van de stichting, terwijl de directeur van Prefab ny, de Argentijn Crioni, te zien is als tweede van rechts; foto onder: de Argentijnse prefab- huizen op een rij die in het kader van het bestrijden van de woningnood bij de da – klozen door stichting Volkswoning Bonaire FCB zijn aangekocht. KRALENDIJK – Net voor nieuwjaar zijn door het bedrijf Prefab nv vijf woningen overgedragen aan de Fundashon Cas Bonairiano (FCB). In eerste instantie werd de sleutel van de huizen overgedragen aan de gedeputeerde van Bouw- en Woningtoezicht Carmo (Boeboei) Cecilia die op zijn beurt de sleutel overhandigde aan de voorzitter van de PCB, Sillie, en deze gaf vervolgens een van de sleutels door aan de toekomstige bewoner van een van de huizen, de heer Frans. De vijf prefab- huizen zijn neergezet in de wijk Wanapa en komen op een bedrag van rond


