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JERUZALEM — Een automobi-list in eenwagen metIsraëlischnum-

merbord heeftvandaag opdeWestoe-
ver een Palestijnse dorpeling dood-
geschotenen een andergewond toen
net stenen naar zijn voertuig werd
jegooid.Zondag werd een zwangere
alestijnsevrouw gedoodtoenIsraë-

lische militairen een traangasgra-
naatin haarhuisafschoten. Het aan-
tal dodenkomt hiermeeop32. Het le-
_er heeft de Bir Zeit Universiteit in
ie bezette Jordaanoever -een PLO-
tolwerk- voor een maand gesloten.
Tevens zijn versterkingen naar de
bezette gebieden gestuurd.

*****BAGHDAD— PLO- leiderArafat
beeft zaterdaghetvoorstel van de Is-
raëlische premierShamirverworpen
)mteonderhandelenover autonomie
i^oor de door Israël bezette gebieden,
shamir verklaarde vrijdag hierover
* willen praten zodra derust in de
.ebieden is hersteld.Shamirzei ver-
ter dathij devluchtelingen-kampen
wilde verbeteren.

*****DEN HAAG — Het Jungle Com-
mando van Brunswijk staat nieton-
welwillend tegenover mogelijke be-
middelingvan de Nederlandserege-
"ingin het gewapendconflictin Suri-
name. Dat heeft hun vertegenwoor-
liger in Nederland, Jozefzoon, ge-
tegd. Volgens Jozefzoonzullendere-
tellendekomende 2,5 weekopnieuw
sen staakt hetvuren in acht nemen
>m de nieuwe leiders in Paramaribo
gelegenheid te geven met hen con-
;act op te nemen.

-KorpschefVanEs
ran depolitieinZaanstadwil-op ter-
mijn-een aantalvan zijnmensen, diesi enige maandendeeluitmakenvanhetrechercheteam in de zaak Heijn,
terughebben. De Zaansepolitieheeft
ie helft van haarrecherche ingezet
'n deHeijn-ontvoeringszaak. VanEs
wijst op lokale belangen die de aan-
wezigheid van de rechercheurs in
Zaandam noodzakelijk maken.
WoordvoerderGeelofvanhetteamin
Haarlem verklaardedatinkrimping
van het Heijn- team (60 man) niet
aan de orde is. De procureur- gene-
faal in Amsterdamverklaarde datde
bijstand van Zaandam berustte op
Ben wetsartikel: Zaandam kan zijn
Mensenniet eenzijdigterugtrekken.

*****AMSTERDAM — De effecten-beurzen in Europa zijnin navolging
van dekoersvalop Wall Street lager
geopend, maar evenals in het Verre
Oosten waren die dalingen niet zo
p"oot als verwacht. De stabiele dol-
larkoers was hiervoor de voor-
naamste reden. De munt noteerdevanmorgen in Amsterdam 1,8404
Ned. guldentegen 1,8575 bij het slot
yrïjdag. In Japan leverde de Nikei-
'ndexslechts1,3procent inen eindig-
*?op22.578,43punten. InHongkong
eindigdede Hang Seng index ook 1,3
Procent lager. In Sydney bedroeg de
2? mg 3,3 procent.De dollarbleefin
/^okyo tamelijk vast op 128,50 yen,
,a5yen minderdanvrijdag.

*****JERUZALEM — In oost-Jeruza-em 2ljn vandaag 3 Palestijnse jour-
esten voor 6 maanden in admini-
ratieve hechtenis genomen. Het

>aatomtwee onafhankelijke journa-
sten en een correspondentvoor een

«"mmunistische krant die in Haifaverschijnt.
*****MOSKOU -De terugtrekking

zo," i SU- troepen uit Afghanistan
,°u al op i mej aanstaande kunnen

eginnen als er "overeenkomsten"
wordengetekend bij dekomende in-
directeonderhandelingenin Geneve
Lessen Afghanisaten en Pakistan.

at schrijft de Pravda vandaag.

? SEOUL— Deregeringspartij van
heeftvandaageen 'comité

°°rdemocratie enverzoening" opge-
ncht, datconflictentussen gewesten,gassen, religies en generaties moet
glossen. Het comité heeft de
jPdrachtde toekomstige president

van advies te dienenbij het pro-
?s van democratisering dat hij na
'Jn ambts- aanvaarding uit wil

v°eren.

.AL MANAMAH—lraq heeftvan-
£fag gemeld dat zijn luchtmacht 2

voor dekustvan Iran inhet
«oorden van deGolfheeft aahgeval-n- Volgens scheepvaart- kringen
erd een Iraanse tanker geraakten
lcht beschadigd. De bemanning
«eefongedeerd.

*****NAIROBI — Een persoon is van-morgenomhet levengekomenbijeen
anslag met een granaat op een ge-_ouw in Kampala waar zowel de■ ranse, Sudanese als Libische am-
fUsade zijn gehuisvest. Een Li-
lsche ambassade- medewerker

*erd gedood. Een persoon is aange-
houden en wordt door de politie ver-hoord.

BREUK ISRAEL
Ondanks Israels halsstarrige

houding inzake de vredesconfe-
rentie en het gewelddadige
optreden in de bezette gebieden
zal Egypte debetrekkignen met
dat land niet verbreken. "Israël
hoopt dat ik de betrekkingen
verbreek zodat het de VS voor
zichzelfkan hebben', aldus Mu-
barak. De Amerikaanse minis-
terCarlucci overhandigde de
president op zijn rondreis een
brief van president Reagan die
gaat over de vredesconferentie
en de situatiein deGolf. Carlucci
zou Mubarak gevraagd hebben
om de toezegging de betrekkin-
genmet de VS nietin gevaar te

brengen door die met Israël te
verbreken.

Mubarak heeft Iran zondag
vanuit Abu Dhaby ge-
waarschuwd tegen aanvallen op
de Golfstaten. "Elke aanval op
een van de zes lidstatenvan de
Raad van Samenwerkingvan de
Golf(Saudiarabië, Kuwayt, Qa-
tar, Oman, Bahrein en de VAE-
red), is een aanvalopEgypte", al-
dus Mubarak. Hij voerde eerder
inAr- Riyad overleg met de Sau-
dische koning Fahd en met de
eveneens in Saudiarabië op be-
zoek zijn de Carlucci. Fahd zou
bezorgd zijn over de berichten
dat Amerika twee oorlogssche-
penuithet Golfgebied wil terug-
halen.

WILLEMSTAD-Dit is één
van defraaie uitzichten op het
landgoedCasAbao, waarvoornu
een fantastisch Masterplan is
ontwikkeld. Indien alles volgens
plan verloopt dan zal Cas Abao
over acht jaareen complex vor-
men van internationale allure.
Ziepagina3.

VREDE IN GOLF
In Abu Dhaby verluidde dat

Egypte een bijdrage zoukunnen
leveren aan de defensie van de
Golfstaten en de kosten daarvan
dragenmet Washington.

President Mubarak zei dat de
oorlog tussen Iran en Iraq noch
inhet voordeel van deArabieren
noch in die van Iran was. Hij
drong er bij dat land op aan een
vreedzaam slotaan de oorlog te
aanvaarden, :?_.leer dan hem
voort te zei

In de Golfstaten heersenhoge
verwachtingfijtover de nieuwe
samenwerkingmetEgypte en de
pogingeneen eind te maken aan
deGolfoorlog.Want integenstel-
ling tot wat depropaganda- ver-
klaringen uit Cairo hebben ge-
steld is het juist de bedreiging
van de Golfstaten door Teheran
die de negen Arabische staten
heeftverenigdenniethetfeit dat

de Arabische staten "uiteinde-
lijk van de juistheidvan Cairo's
politick zijn overtuigd". Vooral
Kuwayt, maarookandere lidsta-
tenvan deSamenwerkingsraad,
verwachten steun van Egypte,
de dichtstbevolkte Arabische
staat met het grootste leger.

PRESIDENT WAARSCHUWT IRAN VOOR AGRESSIE TEGEN GOLFSTATEN
Na acht jaar isoleringEgypte terug inArabische wereld

Mubarak: Israël schendt
Camp David-akkoorden

ABUDHABY—President Hosni Mubarak van Egypte heeft
Israël vandaag beschuldigd van schending van het verdrag
van CampDavid.Hij zeidatalsPalestijnen autonomiein bezet
gebied zoudenaccepteren, datuitvoerbaarzou zijn. Mubarak
gafeen persconferentie in deVerenigde Arabische Emiraten.
Hij gafaan datondanks allekritiekopIsraëlEgypte debetrek-
kingen met dat land nietzal verbreken. De Egyptische presi-
dentmaakteenrondreis langs dezes lidstatenvan deRaad van
Samenwerking van de Golf. Zondag waarschuwde hij Iran
voor agressie tegen de Golfstaten.Deréis is debekroning van
zijn ambtsperiode. Daarmee komt een einde aan de acht jaar
durende isoleringvan Egypte in deArabische wereld.

De Egyptische president ver-
klaarde vandaag in Abu Dhaby
datIsraëlCamp David en andere
akkoorden had geschonden door
dehoogtenvan Golan tebezetten
en Jeruzalemuit teroepen tot Is-
raels hoofdstad.

De Arabische landen moeten
volgens Mubarak een ge-
meenschappelijk standpunt
t.a.v. de"Israëlische agressie"op
de Westoever en in Gaza inne-
men. "Wij zouden moeten ver-
gaderen en het eens worden over
een gemeenschappelijk
standpunt om de impasse in het
Palestijnse probleem te doorbre-
ken", aldus depresident.

Hij zei dat hoewel autonomie-
besprekingen in het raam van
Camp David waren stopgezet,
autonomiebespreekbaar wasals
de Palestijnen daarmee zouden
instemmen.

De beste manier om deimpas-
se in het Midden- Oosten te
doorbreken, aldus Mubarak, is
doorhetbijeenroepenvaneen in-
ternationale vredesconferentie,
"zodat we een punt kunnen zet-
ten achter alles wat het gevolg
van debevriezing van dehuidige
situatie is: problemen, ge-

vechten, bloedvergieten.
"Egyptekan nietuitnaamvan

de Palestijnen onderhandele-
n...alleen zij kunnen omtrent
huntoekomst besluiten nemen",
zei hij.

Een internationale vredes-
conferentie ziet de Egyptische
president dit jaar niet meer
plaatsvinden. "De wereld zal het
tedruk hebben met Amerikaan-
se en Israëlische verkiezingen",
meende hij.

HUURLINGEN
Egypteheeft alduizendenvrij-

willigersen adviseurs, veelal ge-
pensioneerde officieren aan het
werk in Iraq en de andere
Golfstaten, vooral Kuwayt.
Mogelijk zal Cairo hun aantal
nog uitbreiden, al is het alleen
maar als tegendreiging tegen
Iran. Het sturen van soldaten
wordt vooralsnog uitgesloten.
"Wij zijn geen huurlingen" ver-
klaarde Mubarak onlangs. In
Egypte denkt men in deze
context nog bitter terug aan de
Egyptische inmengingin Jemen
in de jarenzestig. Dat optreden
kostte het land duizenden le-
vens, lietdeschatkistleegachter
en wordt beschouwd als een van
de voornaamste factoren die
leidden tot de vernietigendene-
derlaag in de oorlogmet Israël in
1967. Sindsdien hebben derege-
ring en hetpubliek inEgyptebe-
loofd dat er geen Egyptische
troepen zullen strijdenbuiten de
eigen grenzen.

SU naar Seoul
SEOUL— De Sovjetunie zal

een ploeg afvaardigen naar de
Olympische Zomerspelen, die in
september in Seoul worden ge-
houden. Dat maakte het natio-
nale persbureau Tass vandaag
inMoskoubekend. VolgensTass
had het bestuur van het Olym-
pische Comité tijdens een ver-
gadering besloten de uitnodi-
gingvan het Internationale
Olympische Comité te aan-
vaarden.

Geld sturen naar
VS voor hulp aan
minderheidsgroepen

SANTIAGO — De Chileen-
semarine-chefadmiraal José
Merino die ook voorzitter is
van de militaire junta heeft
het idee gelanceerd om een
wet in te dienenomfinanciële
middelen ter beschikking te
stellenvoor hulpaan de Vere-
nigde Staten.

Daarmee zou men de verdedi-
ging kunnen betalen voor de
minderheden. Het geld zal be-
steedmoetenwordenvoor hetbe-
talenvandeadvocaten van Mex-
icanen, negers en van de com-
missies dieopkomen voor deeer-
biedigingvan derechten van de-
ze minderheids- groepen. De
rechten van deze groepen wor-
den volgens Merino namelijk
met voeten getreden. Het voor-
stelvan deChileense admiraal is
een reactie op hetAmerikaanse
congres- besluit om een miljoen
dollar beschikbaar te stellen
voor de bevordering van de de-
mocratie in Chili.

WILLEMSTAD — Premier ir
Don Martina en drs Jan deKo-
ning, minister voor Nederlands
Antilliaanse en Arubaanse Za-
ken, maakten zaterdagmiddag
van de gelegenheid gebruik om
even over hetfraaie strand te lo-
pen van Cas Abao. De Koning
hadkort tevoren een weggeopend
naar hetlandhuis.Datbetekende
de aanvang van een groots ont-
wikkelings-project.

De investeringen in het totale
plan worden geschat op 130 tot
150miljoen dollar.Meerover de-
ze gedurfdeplannen oppagina3.

Gebrek aan bewijs

Verdachte moord
toeriste weer vrij

WILLEMSTAD/KRA-
LENDIJK — De man die
vorige week werd aange-
houden in de zaak van de
dood van devijftienjarige
Canadese toeriste op Bo-
naire, zal vandaag vrijge-
laten worden. Het Open-
baar Ministerie heeft on-
voldoende bewijzen om de
man, die op Curacao
woont, nog langer vast te
houden. Berichten in een
ochtendblad dat de oom
vanhetmeisje, diemccwas
op vakantie, verdacht
wordt, werden metklem
door de officier van Justi-tie ontkend.

Eind vorige week werd op
Curacao een arrestatie ver-
richt: er bestonden vermoe-
densen aanwijzingen dateen
man die op de dag van de
moordopBonaire inhet hotel
aamwezig was, met de moord
in verband stond. Na zijn ar-
restatie is hij naar Bonaire
overgebracht voor verhoor en
onderzeek. Naar officier van
JustitieDe Muij vanmorgen
desgevraagd aan de Amigoe
meedeelde, moetde man van-
daag in verband met gebrek

aan bewijs weer vrijgelaten
worden. De verdachte zelf
blijft ontkennener ietsmee te
maken tehebben.

De officier van Justitieliet
weten dathet onderzoek on-
verminderd voortgaat. Er
zullen nog meer mensen ver-
hoord worden, terwijl ook
mensen voor een tweede of
derde maal ondervraagd
gaanworden in de hoop dater
nieuwe feiten of aanwijzin-
gen boven water komen. Ze-
ker nu hetvoorlopigerapport
van de patholoog- anatoom
bekend is en er niets gevon-
den is van eventuele hart- af-
wijkingen, drugsgebruik of
andere zaken diekunnen lei-
den tot een natuurlijke dood.
De voorlopige conclusie van
dearts is nu ook wurging.

Overigens ontkende De
Muijmetklem deberichten in
een ochtendblad dat de oom
van het meisje,met wie ze te-
samen met haar tante en
nichtje op vakantie was, ver-
dacht zou worden. Het Open-
baarMinisterieheeft defami-
lieleden uiteraard wel onder-
vraagd, maar daaruit vloei-
dengeen verdenkingenvoort.



MENSEN

In deprotestantse kerk vond za-
terdagmiddag de huwelijks- in-
zegening plaats van JOANNA
MARGARET VANLEXAN met
MR.MONTGOMMERY SCOTT
ARNET. Joanna is de dochter
van het echtpaar Jurre Vries-
wijk. Na dekerkelijke inzege-
ningvolgde eenreceptie in Casa
delMar, waar velenvan de gele-
genheid gebruik maakten om
hun gelukwensen aan te bieden
aan het jongepaar.

Sponsoring indesport iseennor-
maal gebruik en niemandkijkt
dan ook vreemd op van shirts of
racewagens die duidelijk de
naam van de GELDSCHIE-
TERSvermelden. Ook racepaar-
den met namen als «Heineken»
of «Mercedes» veroorzaken geen
opgetrokken wenkbrauw meer.
Maar de nieuwste ontwikkelin-
gen in Tilburg geven daartoe
waarschijnlijk wel aanleiding.
Ambtenaren van die stad die
werkzaam zijn in sporthallen lo-
pen voortaan rond in trainings-
pakken, t-shirts, poloshirts en
coltruien waarop "bescheiden"
de naam van kauwgumfabri-
kant Sportlife staat afgebeeld.
Volgens een woordvoerder van
de gemeentewilde de stadafvan
het gebruik van privé- kleding
en is gekozen voor een uniform
om de herkenbaarheid van het
personeel te bevorderen. Bezui-
nigings- overwegingenbrachten
de gemeente ertoe op zoek te
gaannaar eenkleding- sponsor.
Hetis nietbekendofde ambtena-
ren nuook alleen ditsoort kauw-
gum mogen kauwen tijdens de
uitoefening van hun beroep.

Een ex-piloot in Vietnamvan de
Amerikaanse marine die een
sekse- wijzigendeoperatie heeft

ondergaan, heeft een nieuw
hoofdstuk inhaar levenopgesla-
gen. Zij werd in de episcopale
kerk van St. Clement- by- the-
Sea in San Clemente in Califor-
nië, geprofest als NON. Zuster
MaryElizabeth Clark,voorheen
JoannaMichelle Clark en daar-
voor Michael Clark nam de
sluier aan en legde de geloften
van armoede, zuiverheid en ge-
hoorzaamheid af. "Ik heb mij
dichtbij God g. voeM <Hnd? ik 8
jaar was. Ikvoelde alleenvanuit
hetverkeerde lichaam", aldusde
49- jarige Clark, die in 1975
vrouw werd. Om non te kunnen
worden moest Clark haar eigen
congregatie oprichten die pas
door de episcopale kerk zal wor-
den erkend als zij zes zusters
heeft die de gelofte van zuiver-
heid(celibatair leven) hebbenaf-
gelegd. Clark had bij andere zus-
ter- gemeenschappen in Ameri-
ka nul op rekest gekregen. Als
piloot was Clark twee keer ge-
trouwd en vader van een zoon.
Na de seksewijziging richtte zij
een advies- organisatie voor
mensen met soortgelijke proble-
men op.DezeheeftvolgensClark
nu meer dan 100.000 ledenin de
helewereld.

De sinds 20 jaar in Spanje wo-
nende Argentijn JUAN JOSÉ
SAER, dievijftigjaaris, isonder-
scheiden met de veelbegeerde
Spaanse letterkundeprijs
«Nadal», voor zijn roman La
Ocacion. Saer geboren in Santé
Fe, had zijnboek ingestuurd on-
derdeschuilnaamJ.M. Noriega.
De nieuwe laureaat doceert aan
de Universiteit van Rennes. "Ik
kan nietzeggen ofik mij voor de
Argentijnse dictatuur in bal-
lingschap begaf', zei hii. "maar

ik ben er wel vierkant tegen. Er
zit aan de Nadalprijs weliswaar
maar een bescheiden bedrag
vast (drie miljoenpeseta's) maar
het prestige is groot.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Commando Leopard (’.5,-
PP)-

TELECURACAO
MAANDAG: 16.00 Teletekst; 16.30
Pandominium; 17.00 Scooby Doo mys-
teries; 17.30The BigBlue Marble; 18.00
Awe mi ke vn buki; 18.30Contact Maga-
zine; 18.45 Informe deportivokv Hector
Rosario; 19.00 TeleCuragao special:
«Closing arguments»; 20.00 Notisiero
Tele-8; 20.45 Karnaval '88 di skina pa
skinakv Hermanito;21.00Dallas; 22.00
Wega di Number; 22.10 Departamentu'paKulturaiEdukashon: «FiniteWorld»;
23.00Sluiting.

DINSDAG: 16.00 Teletekst; 16.30 Fa-
milyClassics; 17.00MTVMusical; 18.00
Obra di man kv Loupe; 18.30 Contact
Magazine; 18.45 Informe deportivokv
Hector Rosario; 19.00 Showbiz; 19.30
Century of surgeons; 20.00 Notisiero
Tele-8; 20.45Karnaval '88 di skina pa
skinaku Hermanito; 21.00TeleCuracao
Special; 21.30 Special: «A year in
sports»; 22.00 Wega di Number; 22.10
Crime story; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

RODEO'S hebben in de VS nog
steedsniet aan populariteit in-
geboet. Hier blijft Lewis Field
zijn tegenstander 'No Dough' de
baas. Derit in het zadel bracht
Field ruim 75^000 dollar op.

De officier van Justitiehad geen
boodschap aan het verweer van
de raadslieden dat "de gelegen-
heid dediefmaakt".Hij eiste ne-
gen maanden gevangenisstraf
tegen een tweetal medewerkers
van 's Rijks Munt in Utrecht. De
medewerkers zelf verklaarden
"uit wrok" gehandeld te hebben.
De een omdat hijmaargeen ver-
warmingkreegop zijn werkplek,
de andere omdat een promotie
zijn neus voorbijging. En wat de-
denbeide mannen toen ? Zij ver-
wisselden afgekeurde guldens
en rijksdaalders voor ongesla-
gen muntendieindezelfderuim-
te stonden en namen vervolgens
de -afgekeurde- munten mee
naar huis. Tussen 1985 en 1987
slaagden zij erin munten ter
waarde van 55.000guldente ver-
duisteren. Volgens deraadslie-
denmoet 's Rijks Munteerder te-
recht staan omdat debeveiliging
te wensen overliet.De twee me-
dewerkers merktendatdekisten
met afgekeurde munten ongeo-
pend in de smeltoven verdwe-
nen. De verleiding was te groot
om de munten niet om te wisse-
len. Een van de medewerkers
verklaarde herhaaldelijk op
strengere controle en vernieti-
ging van de munten te hebben
aangedrongen, maar de directie
negeerde die verzoeken. Ook bij
de uitgang van 's Rijks Munt
wordt niet gecontroleerd, wat
verduistering vereenvoudigde.
De zaakkwam aan hetlicht toen
een van de mannen in paniek
zon 15.000 gulden in de Wad-
denzee gooide naeen geruchtdat
'sRijks Munt huiszoekingen zou
doen vanwege vermissing van
eenmuntstempel. De manhad er
nietopgerekend dateen deelvan
demunten door devloed zouaan-
spoelen. De opmerkelijke vondst
bracht depolitie ophet spoorvan
de twee werknemers.

De Franse toneel- en filmacteur
Michel Auclair is op 65- jarige
leeftijd aan eèn inwendige bloe-
ding overleden. Auclair heette
eigenlijk Wladimir Vujovic, niet
directeen naam om wereldfaam
mee te verwerven.

Als Auclair
lukte dat beter in het Franse
taalgebied. Hij begon bij film en
toneel als slechterikenverleider
en mocht geleidelijk aantrekke-
lijkerpersonages neerzetten. Hij
heeft gespeeld onder de be-
roemdste Franse regisseurs van
na de oorlog: JeanCocteau, Hen-
ri- Georges Clouzot, Christian
Jaqueen Andre Cayatte. Als to-

neelspeler blonk Auclair uit in
Molière. Zijn Tartuffe in 1964
was ongewoon, sober en ver-
leidelijk. In 1985speelde hij nog
in «LaDame aux Camelias»van
Alexander Dumas Fils. Daar-
naast stond hij in stukken van
Musset en Shakespeare en mo-
dernen. Auclair was inKoblenz
uiteen Servische vader enFran-
se moeder geboren.Toenhij drie
jaarwas verhuisden zijn ouders
naar Parijs, waar hij aanvanke-
lijk een medicijnen- studie be-
gon, maar op 18- jarige leeftijd
ging hij naar het Conservatoire
National Superieur dArt Dra-
matique.
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binnen zijn ofopdezelfde dagvóórtien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagen vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07„3Ö-16.00 uur worden
opgegeven,behalve op 2aterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóór twaalfuur binnenzijn,
kunnende dagdaarop(dus dinsdagen
vrijdag}verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassai_s_raafllo.
Tel.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp. Van der Schoot, Djisbie Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der
Schoot en Eileen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Linkels, Kaya Gobernador N.
Debrot 154, tel;: 3627.
SINTMAARTEN
Correspondent:
Geraro van Veen; Postbox 118, tei.:
873859 (Franse kant).
Abonnementen advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road,
PointeBlanche, te.:. 23919.

Vertegenwoordigster/Correspon-

Peggyvan deHorde, Whitewallweg 1.

CORRESPONDENTEN
Josde Roo en Victor Hafkamp:Radio
Nederland Wereldomroep (lei,: 035^
16151, toestel319).

H Tel: 672000
Persagentschappen; ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomstmet
The f^ami Herald, De Haagsche Cou-
rant, De Brabant Pers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NY
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Cura?ao:Districo NV, ief:7Dso3,
70504én?0304.
Voorklachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Girorek.
nr.: 208.000, Madura'sBank rek. i\r.;
286,330.08 en ABN rek. nr.:
11:15.626.
Aruba. Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):
mv. A. Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

Losse nummers 60 cent:
Abonnementsprijsopalleeilandenvan
de Nederlandse Antillen vijftien gul-
denper maand.

Buiten Antillen(Nederland):
NA/.BQ, 15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeépost); jaar-
lijks vooruit tebetalen.

TomPoes en de Partenspeler doorMaartenToonder

1565—Z0zijnwe dannubij heteindevan deze ware geschiede-
nisen wat er nogverteld moetworden, isvlug gedaan.

De schurken Partenspeler en Super werden stevigopgeslo-
ten enhet is welzeker, datze tot zware gevangenisstraffenzul-
len wordenveroordeeld. IntussenwerdcommissarisBasbijde
burgemeester ontboden en datwas minder prettig.

"Je hebt diePartenspeler-zaak aardig verknoeid", sprak de
heer Dickerdack streng.

"N-niet h-helemaal, burgemeester", stamelde depolitiechef.
"De schurk isbereids gearresteerd en bevindt zich invoorar-
rest, evenals zijn medeplichtige, Super!"

"Ja,ja!"riep hethoofd dergemeente. "Ikheb dehele geschie-
denis metbelangstelling gelezen,Bas.Hetslachtofferzelfheeft

jedebewijzen gegeven! Ja,ja,hetisnietbest,Bas! Ikoverweeg
om je weg te latenpromoveren!"

Die avondontvouwde heer Ollie op Bommelstein zijnkrant.
"Ik leeshier iets aardigs",zei hij glimlachend. "De voorzitter
van devoogdijraad te dezerstede, deheerZielknijper, isopde
meesteervolle wijze vanzijn ambtontheven, metdankvoor de
veleenbelangrijke dienstenaan destadbewezen.Nu,daarkan
hij hetmeedoen!Menkan eenheeren eenBommel nueenmaal
niet ongestraft devoet dwarszetten!"

"Excuseer, heerOlivier!" sprak de trouwe bediende Joost.
"De maaltijd is opgediend, met uwwelnemen!"

EINDE VANDIT VERHAAL

Bruid is 77 en bruidegom 90
Familie tegen huwelijk

LENTINI, SICILIË —
Eenweduwe van77 jaarop
Sicilië is haar huis ont-
vlucht om te kunnen trou-
wen met haar verloofde
van 90.

De familie heeft bezwaar
tegen deechtvereniging.Giu-
seppaScandurravertelde dat
zij dinsdag was ingetrokken
bij Alfio Fiamma in het dorp
Lentini bij Siracusa omdat zij
zich door haar kinderen in de
steek gelaten voelde. Scan-
durra en Fiamma, die twee
vorige vrouwen heeft over-
leefd, trouwen op 21 januari
in deparochiekerk.
Giuseppa Scandurra zei dat
haar kinderen bezwaar tegen

haar huwelijk maakten op
morele gronden. "Maarze lie-
ten me voorheen wel in mijn
sop gaarkoken", voegde ze er
aan toe. Behalve de tien
kinderen van het paar — als
zekomenwillen—isiedereen
voor hethuwelijk uitgeno-
digd. "Maar men moetniette-
veel verwachten, want de
dokters hebbenons een dieet
voorgeschreven", grapte de
bruidegom, wiens tweede
vrouw in de herfst van vorig
jaaroverleed. De witbesnorde
Alfio Fiammazei: "Ik heb een
vrouw nodig. Wanneer je 90
bent wil je niet alleen
achterblijven en Giuseppa
heefteen hart vangoud".

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntënvanß
artsen vanBandabao (3e distrikt)kunner ■spoedgevallen telefoon 641658 bellen I
dan hetantwoordapparaatafluisteren. MM
De patiënten van deandere medische <fl
trikten kunnen voor spoedgevallen Mm
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbelNB
het antwoordapparaat zal dan mededeiM\
wie dedienstdoende arts is. H
THORAX CENTER (Jan NoorduynvM
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvi■
maandag t/mvrijdag van 08.00-17.00 U]H
op zon- en feestdagen alsmede op werk^Hgen na 17.00 uur voor spoedgevallentfl
85917. ■
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIfI
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1 1
tel.: 82947/81078;geopendvan maandH
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterd■
de gehele daggesloten; na 17.00uur kur*M
de zustervan de wacht bellen: zuster Pému
ca, tel.: 87342, pageboy027-360. -M
WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schil
looweg 110, tel.: 612040): geopendvfl
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00ufl
dewacht heeftzuster Pietersz,tel.:67114fl
pageboy027-345. I
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, ParefJtel.: 614000. ■
DIERENASIEL: dagelijks geopend val
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdJ■van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur. t_W
54300. ■
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralle«.B
volgensafspraak. I
ZUIGELINGENBUREAU:maandagmidd»»
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagv»B
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak/■
GEZINSVERZORGING (Kwido paFamia I
geopend van maandag t/m vrijdag v>|
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sthl
Maria 17,tel.: 80222. I
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopenfl
van 08.00-19.00 uur. I

"** * * H

BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijd»
van maandagt/m vrijdagvan 07.00-17.0(1
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.Djuur. Voorspoedgevallennakantooruren ofM
lieve zich te begeven naar de Ve'-l
bandkamer. il
BOTICA'S (nachtdienst) I
Otrobanda I
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 468, teil
89676.
Punda
Juliana, Julianaplein,tel.: 54500.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWÉj
GING
Brievengat: iedere maandag- e.
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara.
weg 8,Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond ort
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondolj
19.30uur gebouwCredit Union San Pedrd

Kanga: iedere woensdag- en zaterdag»
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxad
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

AMNESTY INTERNATIONAL (afd. Cura
gao): 20.00uur schrijfavond - PeterStuyve
santCollege, lokaal 9,10 of11.

*** * »
DINSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CULTUREELCENTRUM CURAQAO(t/rt
16 januari 1988): dinsdag en woensdag
van 08.00-12.00 uur en donderdag varl
08.00-12.00/19.00-22.00 uur expositi*
schilderijen in gouachevanElvis Marchena-;
aulaAkademia di Arte diKörsou.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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EERSTE FASE GROOTS PLAN CAS ABAO VAN START
Investering van 130 tot 150 miljoen dollar

Jan de Koning begint met
bull-dozer 'nieuw tijdperk'
$ WILLEMSTAD — Voorzien van een veiligheidshelm, heeft
a*terdagmiddag drsJandeKoning, ministervoor Nederlands
ntilliaanse en Arubaanse Zaken, heteerste deelvan de ont-

Juitingswegvanhetlandgoed CasAbaoofficieelgeopend.Als
J^n volleerd bulldozer- bestuurder reed hij dwars door een
utPrsierd lint.Daarmee was deeerste fase van eengedurfd pro-
leet afgesloten en de tweede fase in gang gezet van de ont-
wikkelingvan Cas Abao. Hetis debedoelingomvan het gebied

ruim vierhonderd hectare eenhoogwaardige verbhjfs- ac-

ommodatie te makenvoorinternationaal toerisme; heteerste
an deze omvang opCurasao.n

3 Met hettotaleproject is een in-
Pstering gemoeid van 130 tot
PO miljoen dollar. Er wordt

gestreefdhetgehele project
tt ongeveer acht jaarvoltooid te
tobben. Maarelkefase apartzal
«ieuwe activiteiten met zich
Meebrengen.
14 Het gigantische plan valt on-
Jer de Doston Development
if-V., waarvan meer dan vijftig
[roeent van de aandelen in han-
Jen is van ingezetenen van de
?ederlandse Antillen. De rest
jan de aandelen zijn in Neder-
£nd geplaatst. Het volgestorte
Jandelen-kapitaal bedraagt 1,2
Jpiljoen dollar. Directeur van de
foston Development N.V. isRe-
»é Maduro.

, Het Masterplan voor het pro-
ject— dat ondermeer een hotel,pen casino, zwembaden en glij-
banen en bungalows omvat —is
ontworpen door de Nederlandse
ingenieurBram van Hengel van
woep 5, architecten en stede-
bouwers in Rijswijk (Den Haag),
"ij is sinds 1983 bij hetplan be-
trokken.

maal een maat hebben van 120
vierkante meter bebouwd woon-
oppervlak, is de hoogte gelimi-
teerd tot ongeveer anderhalve
verdiepingen dienen de wonin-
genbinneneen bepaalde tijdvol-
tooid te zijn.Dat maakt allemaal
deel uit van het verkoop-
contract. Bovendien is 'bedrij-
vigheid' uitgesloten. Van Hen-
gel: "lemand mag dus wel één
paard hebben, maar hij mag er
beslist geen manége beginnen".

Buitengewoon belangrijk
vindt Hengel, dat er niet teveel
schadewordt aangerichtaan het
unieke natuurschoonvan hetge-
bied: "Alle bomen van meer dan
twee meter hoogte moeten blij-
ven staan, dat geldt ook voor de
cactussen. Er dientofficiële toes-
temming te worden verleend
voor hetkappen vanbomen.Dus:
het zal onmogelijk zijn voor ie-
mandom maar met een bull- do-
zer aan de slag te gaan. Het ka-
rakter van Cas Abao wordt ge-
handhaafd. Het wordt beslist
geen 'Nice- natuur'— dat strak-
ke boompje en plantje. Curasao
moetCuracao blijven. Want het
is zo waanzinnig mooi hier".

■■bouwkundig ingenieur Bram
'an Hengel. Achterhem deplek,
vaar de jachthavenis gepland..n de luwte van de heuvelszullen
wngalowsworden gebouvjd...

DWARSLIGGERS
De stuwendekrachtachterhet

geheel is de ontwikkelaar Jan
Verberne, die in 1986 de
touwtjes in handen kreeg en al
het mogelijke heeft gedaan om
lokale en internationale inves-
teerders voor Cas Abao te inte-resseren. Op ditmomentiser eenenormebelangstellingvanuit de
tinanciële wereld om deel te ne-men: "Alle dwarsliggers zijn
weggehaald", aldusVan Hengel
tegenover deAmigoe. Hij voegde
efaan toe: "Verberne is erin ge-
slaagd om een enorm vertrou-wen inCuracaotekweken. Trou-wens, de internationale gang
yan zakenheeft daartoe ook een
beentje bijgedragen. Als, om
jnaariets tenoemen, dedollar op
<k huidige stand blijft, van zon
twee gulden tot twee gulden
twintig, dan is er geen vuiltjeaan de lucht.Dan gaatécht allesdoor".. De eerste fase inde ontwikke-
llr»g die nu klaar is, omvat de
aanleg van de hoofd- infrastruc-
tuurophetlandgoed.Diebestaat
nit een bijna vier kilometer lan-
ge ontsluitingsweg van de in-
gang aan de hoofdweg naar de
zeeen wegen van hetcentraal op
"et landgoed gelegen zeventien-de eeuwse landhuis Cas Abao
naar de verschillende op stapel
staande projecten. Voorts de ge-
hele wegenaanleg op een van de
drie heuvels, die op het terrein
nggen: 'Seru Wea i Awa'.

EERSTE KAVELS
De ontwikkeling van deze

«euvel tot woongebied met 88

luxe villa's behoort ook tot de
eerste fase. Er zijn al 70 kavels
verkocht aan Antillianen, Ne-
derlanders, Duitsers, Venezola-
nen en Amerikanen. Rond een
baaitje, met een schitterend uit-
zicht, zijn nu vijfnieuwe kavels
uitgezet.

Van Hengel verwacht, dat in
maart metdebouwvan deeerste
bungalows begonnen zal wor-
den. In februari is de wegen-
structuur gereed. Direct daarna
volgt de waterleiding en de
elektriciteit. Op het terrein ligt
het materiaal al verzameld.

De tweede ontwikkelingsfase
bestaatuitde bouwvan 250 lux-
ueuze 'time- sharing' apparte-

menten. Zewordengesitueerdop
detweede heuvel aanzee en wor-
denzodanig ontworpen, datalle
appartementen op zee uitzien.
Zoetwater zwembaden, tennis-
banen,restaurants,winkels,een
gezondheids- cluben eenfitness-
centrum behoren allemaal tot
het complex.

GARANTIE
Er vindt momenteel overleg

plaats met de Nederlandserege-
ring over een garantie- stelling
voor ditonderdeel van het totale
project. Met het 'time- sharing'
onderdeel is een investering ge-
moeidvan ongeveer twintig mil-
joengulden: "Dit is bijna geheel
uit eigenmiddelen gefinancierd.
Het gaat dus niet om een finan-
ciële bijdrage van de zijde van
Nederland, maar uitsluitendom
een garantie", aldus Van

Voorbungalow- onderdeel van
het totale plan geldt een zeer
stringente bouw- verordening.
Zo moeten de bungalows mini-

Zodra detweedefase in gangis
gezet, wordtgestart met dederde
fase. Die omvat de aanleg van
een jachthavenvoor ongeveer
150 jachten met service- facili-
teiten en een clubhuis. Hierbij
wordt langs dekustook een klei-
ne boulevard aangelegdmet alle
mogelijke recreatieve voorzie-
ningen.Bij dezefase behoort ook
deaanlegvan eenpark metonge-
veer zeshonderd kleine bunga-
lows, allemaal in een fraaie
landschappelijke aanleg.

VanHengel: "Deze bungalows
komen minof meer 'verscholen'
te liggen. Jeziet ze bijna niet.Zeliggen tegen een heuvelwand
aan metuitzichtop zee.Dus alsje
over het terrein rijdt, vallen ze

niet op. Het moet woest blijven,
denatuur".

Centraal in dit 'woon- park'
komt eenzwem- paradijs meteen
wildwater- baan, glijbanen en
water-partijen. Er zullen fontei-
nenkomen, terrassenen bescha-
duwde ligweiden. Van Hengel:
"De water- voorziening is een
verhaal apart. Misschien wordt
er gebruik gemaakt van de wa-
terzuiverings- installatie, die
enkele kilometers er vandaan
ligt. Feit is wel, dat we geen wa-
ter uit de grond gaan onttrek-
ken. Die fout is inhetverleden te
vaak gemaakt op Curacao".

...het landhuiszaleen centraleen
bijzondere rol gaan vervullen in
hetproject. Hét wordt het lux-
ueuze hart van de beach and
countryclub...

LANDHUIS
Een van de belangrijkste dra-

gersvan Cas Abao wordt devier-
de fase. Het gerestaureerde
landhuis wordt het middelpunt
van een country and beach club
van internationale allure. Hier-
bij wordthet strand, onderande-
re doorzand- aanvoervanuit zee,
uitgebreid.Op het strandkomen
allefaciliteiten, diebij het inter-
nationale strand- vermaak ho-
ren. Behalverestaurants,beach-
bar, parasols, douches en kleed-cabines wordt aandacht besteed
aan alle vormen van water-
sport: windsurfen, zeilen, dui-
ken en snorkelen.

Tussen het strand en het
landhuis wordt een professio-
neel achttien holes golf course
aangelegd. "Hierbij zal wel wat
natuur moeten verdwijnen.
Maar toch ook weer: met alle
zorgvuldigheid. De water- voor-
ziening voor de gras- stroken
vormt nog een punt van bespre-
king", zegt Van Hengel. Er
wordt een specialearchitectaan-
getrokken voor de golf course.
Van Hengel: "Daarvan heb ik
geen ver__tan<3"

Het schitterend ingericht
landhuisvervultbij ditalleseen
centrale rol met een eerste klas
restaurant, bar en verhoogde
terrassen. De club zal uitslui-
tend voor leden en te Cas Abao
verblijvende toeristentoeganke-
lijk zijn.

HOTEL
Pas in devijfde fase zal het in-

ternationale karakter van het
geheel sterk tot uitdrukking ko-
men. Indiefase wordteen 'lowri-
se' hotel gebouwd op de derde
heuvel,vlak aanzee, het mooiste
deelvan het landgoed. Het hotel
zal tweehonderd kamers tellen.
Met de mogelijkheid om het uit
te breiden tot duizend kamers.
Ook bij dit hotel zal aandacht
worden besteed aan de landsca-
ping.

Het hotel krijgt een eigen
zwembad en eigen tennis- en
squash- banen. Uiteraard beho-
ren restaurants, winkels en spe-
cialty- shops bij dit onderdeel.

De liggingaan zee wordt bena-
drukt door laag aan het water
liggende eigen terrassen. Er ko-
men drijvende vlonders in zee.
Van Hengel: "Hiervoor zal azo-
be- hout worden gebruikt. Kijk,

veel internationale toeristen
hebben niet zon behoefte aan al
dat zand tussen hun tenen. Ze
willener wel naar kijken, maar
ze willen er geen last van heb-
ben. Daarom moet Curagao dat
veel meer uitbuiten: latenwe de
toeristen opvlonders leggen. Die
kun jeheel mooi aankledenmet
beplanting in bakken. Vlonders
zijn ook lekkerkoel aan deblote
voeten."

Op de ongeveer negentig me-

ter hooggelegentop van de heu-
vel waarop het hotel ligt, is het
casino gepland. Het zal worden
ontworpen, dat het over een
groot deelvan Curacao zal zijn te
zien; omgekeerd zal men vanaf
het casinoeen fraai uitzicht heb-
benover heteiland. Van Hengel:
"Ik denkaan spiegels ophet dak.
Met schijnwerperser op lijkthet
's nachts een diamant. Overdag
ook. Want dan schijnt dezon".

De afrondende fase omvat de

bouw van een aantalbungalow-
clusters op de meer naar binnen
gelegen terreinen, elk met hun
eigen voorzieningen. Ook wor-
den de mogelijkheden bekeken
om een eigen tropisch vogel-
park aan teleggen—ietsunieks
in deCaribische regio.

...de minister voor Nederlands
Antilliaanse en Arubaanse Za-
ken, drs Jan deKoning, bulldo-
zert de weg naar het landhuis
open...

r~CANDY BARREL—iSta. Rosaweg 17 - Tel.: 75996
I jt-4'30"12-30— 2?0 - 6.30

'~Hss|È_Kfs2i Voor fijne chocoladebon-
__Jö'l^^B_^S_ Dons» zoa|s: Mozartkugelen,*_b_-_~/*\__s __fyvt____^iH rumbonen. kersenbonbons,

JTrlfc _L_mT_U^ Cóte d or' de beste Ameri-w_l___«s____ C_3_#rwr; kaanse jelly beans, dropbar,B2§«&I X* gedroogde vruchten, noten
*i Party mix, pluche beertjes,

<^mmm j>^F^ suikervrij snoepgoed.
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j IMDEN mMWRE
CONSULTANCY

presenteren:

EXACT SOFTWARE:
ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

VAN NIVEAU
WAAROM EXACT?

* Met Exact kunt U Uw gehele admini- * Exact heeft een modulaireopbouw en
stratie of een dccl daarvan automa- is zeer gebruikersvriendelijk.
tlsererli * Exact kan draaien opzowel een een-

* Exact staat op een onbetwistbare voudige PC (IBM of WANG) als op
eerste plaats wat betreft Neder- netwerken (met record-locking prin-
landstalige programmatuur. c'Pe)-

-* Met elk pakket van Exact zijn stand-
* Exact en Leyden Consultancy bieden aard 99 verschillende administraties

U een uitstekende service en upda- te voeren.
ting. * Exactbiedteen garantievan drie jaar.

WAT IS HET AANBOD VAN EXACT?
E-Account Senior .
Grootboek (mcl. historischoverzicht), debiteuren, crediteuren (met overzichtenopenstaandeposten, sal-
dilijstenen ouderdomsanalyses) proef- & saldibalans, (verdichte) balans, grafiekenvan grootboekkaarten
en verdichtingen, selecties op stambestanden debiteuren/crediteuren en boekstuknummers, koppeling
met WordPerfect* en MathPlan.*

E-Account Junior ....
Idem alsE-account Senior, echter geen overzichtenopen posten, ouderdomsanalyses, saldiljjsten, geen
verdichte balans, geen grafieken,geen selecties, geenkoppeling WordPerfect* en MathPlan.* Welproef-
& saldibalans, balans& verlies-en winstrekening.

__^__________________-__«__«

E-Faktuur " "~""—~"~""""■

Fakturerings-systeem met periodieke en baliefakturering, adres-etiketten, proef- en originele fakturen,
artikel-kaartenbak, faktureren invreemdevaluta(opgeventij aanschaf).Tevenskoppeling metE-Account
mogelijk. ________________________________________■«___»___________

E-Order —-————---—-—-——-- i
Verkooporder-administratie. Registratie van orders en backorders, paklijsten, pakbonnen, en adres-
etiketten. Met uitgebreide overzichten en telefoonselectie. Koppeling met E-Voorraad en E-Faktuur
mogelijk.

—^mmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—.—--

Voorreen inkoopadministratie. Vele soorten voorraadper artikel. Met diversebesteladvieslijsten, be-
stelbonnen en voorraadoverzichten. Koppeling metE-Qrderen E-Account mogeluk.

I E-Project .... ._, . i
Projectenadministratie metkostensoorten, urensoorten, verschillende uurtaneven per werknemer, bud-
gettering perproject, legio overzichten.Koppeling metE-Account en E-Voorraad mogelijk.

I E-Assurantie I ——————"^—————___________________
_________________________________

Verzekeringspakket voor tussenpersonen. Voorprolongeren, borderellen, uitgebreide kaartenbak op
klanten en polissen, telefoonselectie, nota's, acceptgiro's,koppeling metWordPerfect.'

lE-Architect I ' >
Automatisch budgetteren, bureau-begroting, honorariumafspraken, urenverantwoording, budgetbewa-
king, vele overzichten. Koppeling met E-Account mogelijk(verschottenkaart).
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Uit dertig buitenlandsefilms selectie van vijf

Latijns-Amerika vindt vier
films Oscar-bekroning waard
LOS ANGELES — Uit der-

tig landen zijn er voor-
drachten binnengekomen
voor de toekenning van een
Oscar later dit jaar.Ook vier
Latijnsamerikaanse landen
menen dat een van hun films
in aanmerkingkomt voor de-
ze hoge film- onderscheiding.

Het gaat om de toekenning
van de Oscar voor de beste niet-
Amerikaanse film- productie
van 1987. Zo maakte de Acade-
mie voor film- kunsten en we-
tenschappen in Hollywood be-
kend. Een van de voorgedragen
films is een Cubaanse productie.
Sinds 1978 was Cuba niet meer
van de partij geweest in het
Oscar- gebeuren.Vliegtuig

verongelukt
bij landing

CUZCO — Als gevolgvan
een breuk in het landings- ge-
stelvan eenBoeing 727 van de
Peruaanse staatsluchtvaart-
maatschappij AeroPeru is
het toestel nagenoeg geheel
vernield. Er dedenzich bij het
ongeluk met 124mensen aan
boord geen persoonlijke on-
gevallen voor.

Het ongeluk gebeurde bij het
landen op de luchthavenvan de
Peruaanse toeristenstad Cuzco.
Tegelijk met deproblemen in het
landings- gestel kreeg het toes-
tel ooknog een klapband; ook een
vleugel begaf het bij deongeluk-
kige manoeuvre. De 118 passa-
giersen dezes bemanningsleden
liepen hierbij geen verwondin-
gen op.

Het zal naar verwachting een
paar dagen in beslag nemen om
het toestel van de baan weg te
werken. De Boeing voerde een
vlucht uit tussen Lima en het
575 km verderop gelegenCuzco.
De meeste inzittenden waren

VOORDE VERKIEZING van de
25ste jeugdprins en -pancho za-
terdagavond in Caiquetioclub
hadden zich slechts twee kandi-
datengemeld.Betreurd werd dat
de SAC niet wat gewacht had

met de verkiezingen tot er meer
pep in het carnaval onder de
jeugd zat. Tot jeugdprins werd
gekozen(ziefoto) Giovanni Nico-
laas metzijnpanchoRichard Lo-
pezonder denaam SuperStation
Canal 90.

INDE CAIQUETIOCLUB werd
vrijdagavond het carnaval prin-
sen- weekeinde ingezet met de
verkiezing van dekinderprins
en-pancho. Op defoto dekroning
van Prins Malta (Omar Tromp)
met zijn Pancho Amstel (Jorge

Manuel) door jeugdkoningin
1987 Katty Falconi. De kroning
gebeurde onder toeziende ogen
van de SAC- voorzitter, Milo
Croes, en de voorzitter van het
jeugdcarnaval- comité, Modesto
Ruiz.

GEENRECORD
VanLatijnsamerikaanse zijde

meent mendatvoor eenOscar in
aanmerking komen: de Argen-
tijnse film Hombre mirando al
sudeste onder regie van Eliseo
Subiela, de Braziliaanse film
Urn trem para as estrelas onder
regie van CarlosDiegues, de Cu-
baansefilm Un hombre de exito,
welke werd geregisseerd door
Humberto Sola en de Mex-
icaansefilmLo que importa is vi-
vir. Deregie daarvanberusttebij
Luis Alcoriza.

Voor de buitenlandse Oscar
zijn dus dertig inzendingen bin-
nen gekomen. Er mag per land
slechst één suggestieworden ge-

daan. Uit deze dertig inzendin-
gen zuilen er vijf geselecteerd
worden. De selectie wordt be-
kend gemaaktop 18februari, al-
dus de Academie- woordvoerder
Werden. Een record aan inzen-
dingenwerdbereiktin 1984toen
er32 landenvan departij waren.
Over delaatste jarengezien iser
sprake van eentoename. In 1956
werd deze Oscar-categorie inge-
voerd

IEA steltprognoses bij

Vooral in Derde Wereld
stijgt vraag naar olie

PARIJS — De vraag naar
olie in dewereld stijgt sneller
dan was verwacht, zo blijkt
uiteen rapport van het inter-

nationale energiebureau
(lEA). Over de eerste drie
maanden van ditjaarzal deze
vraag waarschijnlijk50,2 mil-
joenvaten olieperdagbedra-
gen. Eerder was het energie-
bureau van 48,9 miljoen.
Prognoses voor de periode
april tot en met september
vertonen eenzelfde herzie-
ningnaar boven.

Het lEA wijst in dit verband
vooral op destijgingvan hetolie-
verbruik in de ontwikkelings-
landen. Het aandeelvan de Der-
de wereld in het totale wereld-
olieverbruik is toegenomen van
dertienprocent in 1973tot meer
dan twintig procent in 1986. De
vraag in de ontwikkelings- lan-
denwordtnugeschat op 13,2mil-
joenvaten per dag in het eerste
Kwartaal van 1988 tegen een
eerdere prognose van 12,1 mil-
joen.

Ook de verwachting van de
vraag in de 24landen van de OE-
SO (Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking) is iets
naar boven bijgesteld. Het lEA
gaat nu uit van 37,0 miljoen va-
ten per dag in de eerste drie
maanden van dit jaartegen een
vorige prognose van 36,8 mil-
joen.

De voorstellingen van de olie-
produktie zijn eveneens ietsver-
hoogd. De landen buiten de
OPEC(Organisatie van Olie-ex-
porterende landen) zullenin het
eerste kwartaal 100.000 vaten
olieper dagmeerproduceren. De
herzieningvan deprognoses aan
produktie- zijde was echter veel
minder groot dan die aan de
vraagzijde.

De lEA- cijfers suggereren dat
de OPECisbegonnen deoverpro-
duktie te beteugelen. Volgens
het energiebureau is deproduk-
tie van het oliekartel gedaald
van negentienmiljoenvaten per
dag innovember tot 18,3 miljoen
in december.Krachtens deprog-
noses bedraagt de vraag naar
OPEC- olie in het eerste kwar-
taal 20,2 miljoenvaten per dag.

ATHENE — Albanezen die zich
verzetten tegen het communistisch
bewindin hunland hebben eenbrug
opgeblazen in de buurt van een
werkkamp. Het isvoor heteerst in24
jaar dat er melding wordt gemaakt
van een politieke aanslag.

*****
ORANJESTAD — Op de Aru-

baanse luchthaven werd de 26-
-jarige buitenlander CR. aange-
houden, die een zeer grote hoe-
veelheid juwelen in zijn bezit
bleek te hebben. Hij kon tijdens
het verhoor geen bevredigende
verklaring afleggen hoe hij aan
de juwelen was gekomen, doch
verklaarde wel geen misdrijf te
hebben begaan. Hij werd voor
verder onderzoek ingesloten.

MANILA—DeFilipijnseregering
heeft deregionaleverkiezingenin 10
van de 73 provincies in het land op-
geschorttot eennietnadergenoemde
datum in februari. Het besluit werd
genomen uit vrees voor nog meer
bloedvergieten in de laatste weel-
van de verkiezings-campagne, die al
aan zeker 68 mensen het leven heeft
gekost. Vandaagwed bekenddat op-
nieuw een verkiezings- kandidaat
dood is aangetroffen met schotwon-
den,messtekenen onthoofd.Stafchef
van het legerRamos legdede schuld
bij het communistische Nieuwe
Volksleger. Het 156.000man sterke
legerheeft militairen ingezetbij 930
"onrustigeverkiezings- plaatsen" in
hethele land.

OOK NEDERLAND
De keuze gebeurt doorgaans
door een commissie uit de film-
industrie of door een staatsor-
gaan. Hoewel per land slechts
één filmmag wordeningezonden
is het wel zo dat men acteurs uit
deze films kan voordragen voor
toekenning van een Oscar, in
anderecategorieënzoalsbijvoor-
beeld voor debeste acteur, actri-
ce, de beste bijrol enz. Voor de
buitenlandse Oscar is ookkandi-
daat gesteld de Belgische film
The cruel embrace, de Neder-
landsefilm Countyourblessings
en de Indonesischefilm Naga-
bonar.

Wegens economisch misdrijf

Peru komt tussenbeiden
in dochter van Nestlé

LIMA — De Peruaanse
regering is tussenbeiden ge-
komen in hetbedrijfPerulac,
dateen filiaal isvan het Zwit-
serse concern Nestlé. Dit ge-
beurde per presidentieel de-
creet waarbij een commissie
in het leven werd geroepen
welke in samenspraak met
hetparticuliere bedrijfsleven
departicipatie inhetPerulac-
kapitaal gaat regelen.

Het door president Alan Gar-
ciaPerezuitgevaardigde decreet
kreeg kracht van wet metde pu-
blicatie in het staatsbladEl Pe-
ruano. Dit gebeurde vijf dagen
nadat de president had bekend
gemaakt dat Perulac het econo-
mische misdrijf had begaan van
speculatie op grote schaal. Presi-
dent Garcia onthulde dat een
partij van zestigduizend kratten
met drie miljoenblikkenpoeder-
melk achter werd gehouden en
nietin deverkoopwerd gebracht
op een ogenblik dat in de hoofd-
stad Lima met zijn miljoenen-
bevolking schaarste aan dit arti-
kel was opgetreden.

VOORKEUR
In het belang van de natie, al-

dushet presidentiele decreet en
met het oog op de integrale ont-
wikkelingvan demelk- marktin
het noorden van Peru welke aan
Perulac degrondstoffen voor zijn
product levert is besloten een
commissie te vormen voor
"controleen supervisie" over het
bedrijf waarin vertegenwoordi-
gers van verschillende ministe-
ries zitten. Deze commissie moet
in samenspraak met de huidige
aandeelhouders en met het par-
ticuliere bedrijfs- leven van Pe-
ru, met voorkeur ook vanuithet
melk- gebiedvan noordPeru, be-
palen wieergaanparticiperen in
het Perulac-kapitaal.

In het overheids- stukwordter
ookopgewezen datPerulacinbe-
paalde delen van het land nage-
noeg een monopolie- positie in-
nam. Zoals in de departementen
Cajamarca en Lambayeque enz.
waar men het enige bedrijf was
dat de melk inzamelde van de
boeren- bedrijven. Zo bekleedde
men een overheersende positie.
Daarbij werd het algemeen be-
lang uithet oog verloren om als
bedrijf voordeel te trekken uit
zijnpositie. Zowerd nietzijnhele
productie- apparaat ingescha-
keld.

VOLGENSGRONDWET
Volgens de grondwetvanPeru is
een monopolie uit denboze. Vol-
gens diezelfde grondwet mag in
"een crisis- situatie of in geval
van een noodtoestand ingegre-

penworden met gebruikmaking
van overgangs- maatregelen
van een buitengewoon karak-
ter".VolgensdePeruaanse over-
heid is in dit geval van Perulac
iets dergelijks aan de hand ge-
weest, reden waarom nu wordt
ingegrepen.

De maatregel is door de arbei-
ders van de onderneming niet
met enthousiasme ontvangen.
Men acht de beslissing van de
overheid ten nadele van de
werknemers. De regering wordt
politiekerij verweten. Overeen-
komstig de uit de zeventiger ja-
ren daterendewetgeving hebben
de werknemers aandelen in de
onderneming, waar zij
werkzaam zijn.

Chamorro herdacht

Duizenden
op been in
Managua tegen
regering

MANAGUA — Duizenden
Nicaraguanen hebben zon-
dag gedemonstreerd onder
meertegen dediensplicht. Dit
gebeurde op de tiende ver-
jaardag van de moor-
daanslag op La Prensa's
hoofdredacteur Pedro Joa-
quin Chamorro. De politie
greep bij debetogingnietin.

Aan de demonstratie namen
zon tienduizend mensen deel.
Men eiste de afschaffing van de
dienstplicht en eiste ook
persvrijheid en eveneens liet
men duidelijk horen tegen de
overheids- controle te zijn op de
vakbonden, het onderwijs en de
economie. Jongens die zakdoe-
ken voor hun gezicht hielden be-
spoten muren met anti- rege-
rings- leuzen terwijl de optocht
door de hoofdstedelijke straten
trok. Vanaf een afstand bekeek
de politie degang van zaken.

Debetoging werdgehoudenbij
gelegenheid van de tiende ver-
jaardagvan de door Somozisten
indertijd uitgevoerde aanslag op
Chamorro, de toenmalige hoofd-
redacteur van La Prensa. Deze
was bekend om zijnfelle kritiek
op Somoza en zijn clan. De aan-
slag luidde uiteindelijk de val
van dictator Somoza in en de
overwinning van de Sandi-
nisten.

De leidingoverLa Prensa, een
familie- bedrijf der Chamorro's,
berust nu bij deweduwe van Pe-
dro JoaquinChamorro. La Pren-
sa staat ook nu bekend om zijn
onafhankelijke houding tegeno-
ver het Sandinisme. Volgens de
anti- Sandinisten zou de ver-
moorde hoofdredacteur dit ook
hebben gedaan als hij nu hadge-
leefd. De Sandinisten rekenen
Pedro JoaoquinChamorro graag
tot hun aanhang en zeggen dat
devermoorde hoofdredacteur te-
leurgesteld zou zijn geweest als
hij het huidige Amerikaanse be-
leid ten aanzien van Nicaragua
zou hebben meegemaakt. La
Prensa verschijnt sinds kort
weer nadat hetblad gedurende
anderhalfjaar een publikatie-
verbod had gehad van de Sandi-
nisten.

ZAKENVARIA
UIT PORTUGAL WERD bij
Arucareen dertigtal Mini Moke-
wagens ontvangen (zie foto). Het
zijn wagens metviercylinders en
duizend cc inhoud. Zij zijn bij-
zonder zuinig in hetverbruik.

In hoofdstad Chili
CEPAL-secretar
aanvaardt taak

SANTIAGO — De Gul
malaanse econoom Gert I
senthalkwam inde Chilee
hoofdstadaan om zijn niet
taak op zich te nemen, nai
lijk die van secretaris ge
raal van de Economist
commissie voor Latijns Al
rika van de Verenigde Nul
(CEPAL).

De 52-jarigeRosenthal zei
aankomst dat hij op één lijn
metzijnvoorgangers.Hij ziet
als zijnbelangrijkste taak d«
geringenter zijdetestaan bij
overwinnen van hun èco>
mische problemen. Hij is de
vende uitvoerende secret-
van de Cepal sedert zijn
richting bijna veertig jaargi
den. Tot zijn aanstelling als
cretaris was hij werkzaam
waarnemend secretaris vool
sociale en economische o
wikkelingvan de Cepal.

WAARSCHUWING
De commandant van da ma'
nierskazerne Savaneta maakt _
kend dater op dinsdag 12 jam*
1988van 07.00uurtot 13.20uur»
gevechtsschietoefening geho
denzal wordenopCalltornié.Er.
met scherpe munitie geschoN
worden.Hetonveiligzeegebiedt
draagt 4000 meter, terwijl heto
veiliggebiedaan landzijdezalvri
den afgebakend metrode vlag**
en waarschuwingsborden.
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o Alle soorten leero a.:varkensleer, geltenleer, slangenleer, napa.glaza, etc. £o 'o Ruime keuze in:
° Attaché tassen, leren omslag voor cheque, paspoort en rijbewijs, heren- an D
D damesportemonnees,handtassen, schoudertassenen damestassen. r'
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een Boutique metklasse D
in Dakota Shopping Paradise
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Aruba's most elegant

restaurant
PAWMSHTO

I Fine french and inter-
j national Cuisine.
I All meals prepared to the
I delight of the Gourmand,
I and served "on the
i stone",
i For reservations

call 24544
I Wilhelminastraat 7

AffTtm. GOLDENTULIP »
IIXil ARUBA CARIBBEAN r

VlfV RESORT & CASINO ,
>»ü*'FANDANGO NIGHTCLUB !
proudly presents: i

The World famous
MARYELETTES
and support Band i

dailycurtaintime 10.30 p.m.
except Mondays

Club open from 9:00 p.m. till2_o a.m.
Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks

Forreservations please call 33555 - "

Gezellige sfeer, goedeservicevindt U inRESTAURANT

Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR
= (6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977of 27833
S j

I Boulevard
1 Theatre

TODAY
I at 8:15 p.m.
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TODAY
[_ at 8:45 p.m.

CUANDO UNA __X_"EW__NCIA ACABA _.
OTRAAVEPTTURA COMIENZA i

CUENTOS
ASOMBROSOS

ACTION 18 yrs.
- ■
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COMEDY 18 yrs. outrageous fortune
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AGENDA

ARUBA
' KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
9 14.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.
II„ Telefoon: 24333.

9 Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
t 22950 en 22316.
i Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

Jl POLITIE: 100.
Dj ALARMCENTRALE: 115.

* ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag enj vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--) l 12.00/14.00-17.00uurwordenopgegeven;j behalveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die

' op maandag en donderdagvoor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus

1 dinsdag en vrijdag) verschijnen.
[IBIOSCOPEN

BOULEVARD THEATER
1 1:20.15 uur Harry (14 jr.).
I II: 20.45 uurAmazing Stories (18 jr.).
j DRIVE-IN: 20.30 uur OutrageousFortune

(18jr.).

' BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brugI delPueblo, tel.: 22154.
Pariba brug

II San Lucas, tel.: 45119.
tX WACHTREGELING DOKTORENX Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
j Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.

% deCuba, Sta. Cruz 56, tel.: 25666.X Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
D dokterE.Boderie, via Centra MedicoSan Ni-, colas, tel.: 48833.( Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
|f 24300(hospitaal).

WITGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
tel.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:. 47020/48301; SanNicolas: te1.:45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

II TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
Doo; 18.30 CNN International news;
1930The world tomorrow; 20.00Tele-
noticias; 20.30 It's a living; 21.00
Downtown «Since I don't have you»;
22.00LarryKing show; 23.15 Sluiting.

DINSDAG: geen uitzending wegens
reparatie-werkzaamhedenaan de
antenne.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00
uur informatiesviaverkeerstoren.

I ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-

* ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPl-
TAAL(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45
/18.30-19.30uur.
jKONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:24652/22817): informatiecentrum

woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -' Paardenbaaistraat 8(boven).

ALLIANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
gevorderden envan 20.30-21.30uurFranseliteratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00uur cursus voor beginners - Colegio Aruba-
ho, lokaal 61 /62.
*KIWANIS (Palmbeach): 19.30 uur dinner

meeting- Aruba Beachclub.
DINSDAG
DIVERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00 uur en vrijdagvan 17.00-19.00uur.
SHASA (Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o

' tagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-- 1200/13.00-16.30/ 13.00-16.30uur.
SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBAMARLINS»
tdinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur

-Golden TulipAruba Caribbe-an Hotel.teaterdag): 14.00-16.00uurzwemlessen (a 'Pl. A, B, C, D, Een F)voorkinderen en vol-wassenen - POVA-zwembad.

VAL DOLLAR
Voorts uitte de PPA zijn be-

zorgdheid over de toenemende
schuldenvan Aruba aan Neder-
land, vooral veroorzaakt door de
val van de dollar. Minister De
Koning steldedat dit inderdaad
een probleem is, doch ook zijn
voordelen voor Aruba heeft, het-
geen de PPA begrijpt. Wat de
PPAwelvreemdvond, isdatdeze
kwestie niet ter sprake werd ge-
bracht tijdens het bestedingso-

verleg tussen ministerdrsJande
Koning en de Arubaanse rege-
ring.

Ook dehulp van Nederlandbij
destudie-financiering werd door
de PPA ter sprake gebracht,
waarbijministerDeKoning stel-
de datNederland wel dehelpen-
de hand wil bieden, maar dat de
Arubaanse minister van Onder-
wijs nog niet klaar was met be-
paalde voorwaardendie doorNe-
derland in deze worden gesteld.
Zelfs verklaarde de be-

windsman, dat er geld beschik-
baar is, doch dat gewacht wordt
op minister Croes.

Voor de PPA was dit laatste
aanleiding te verklaren, dat uit
een en ander overduidelijkblijkt
dater geenredenen voor deAru-
baanse regering waren om deva-
kantie- regeling voor drie jaren
intetrekkenen hetgeldhiervoor
beschikbaar te stellen voor stu-
die- financiering, terwijl ook
blijkt dat minister Croes zijn
huiswerk nietheeft gedaan.

AVP-reddingsplan gerealiseerd

Digna Laclé tevreden
na bezoek De Koning

ORANJESTAD — In het
wekelijkse radio- program-
mavan deAVP sprak Staten-
fractieleidster Digna Laclé-
Herrera haarvoldoening uit
over het feit, dat twee jaren
regeren duidelijk een groot
gedeelte van het reddings-
plan, waarmede de AVP de
verkiezingen en daarna de
regering inging, werkelijk-
heid isgewordenof in uitvoe-
ring is.

Zij haalde voorbeeldenaan zo-
als de daling van de werkloos-
heid, het terugbrengen van het
begrotings- tekort tot 24miljoen
florin. Duidelijk is gebleken dat
het volk van Aruba, aldus me-
vrouw DignaLaclé, hetfalenvan
de vorigeregering niet vergeten
is.

Ook zij stond uitvoerigstil bij
het officieel van start gaan van
deArubaanse Investeringsbank

en hetbezoekvan drsJandeKo-ning en de parlementaire dele-gaties in het kader van het con-tactplan. Allerwege kon menwaardering en bewondering ho-ren voor deweg naar economischherstel, die Aruba onder leiding
van deregering is ingeslagen.
Het is waar, aldus vervolgde defractieleidster, we hebben hetvolk enigeoffers moeten vragen,
maar men begreep dathetin hetbelang van het herstel van Aru-ba was, waarvan men de leiding
met vertrouwen in handen vandezeregering legde.

De kritiek, die gehoord wordt
op dit vooruitstrevende beleidkomt volgens mevrouwLaclé al-leenmaarvan hen diewillen datAruba weer in de problemen
komt. Zij die niet kunnen zien,dat Arubaresoluut de weg naarherstel is ingegaan. Hun enige
doel is twijfel en chaos te zaaien
om hun eigen belang te dienen,aldus mevrouw Digna Laclé inhet programma van deAVP.

ORANJESTAD - De katho-
lieke verkenners van de Sint
Franciscus- groep huldigden in
het afgelopen weekeinde enige
van haar leden, die zich afgelo-
penjaar verdienstelijk maakten
(zie foto). De volgende onder-
scheidingen werden uitgereikt:
Steve Croes (beste verkenner),
beste patrouille: Prikichi onder
leiding van Urvin Vis en Alvin
Oduber, verkenner van het jaar:
Bryan Vrolijk,patrouillevan het
jaar:Kinikini onder leiding van
Eugene Muyden enDamundAl-
bus. Bij de welpen werd Gerha-
winLee beste welp enRode Nest
de beste patrouille. Daarnaast
werden nog verschillende andere
verkenners onderscheiden: Da-
nielle Janga werd de beste
leidster van 1987, terwijl hop-
man Facundo Boekhoudt een
plakkaat kreeg voor zijn inzet en
werken. De voorzitter van de
groep, GabrielTromp, bracht ee-
nieder dank in het bijzonder de
districts- commissaris Jan
Lobbrecht voor zijn medewer-
king.

GoldenBoys geeft zege weg

Voor tweede keer absent
bij zaalvoetbalwedstrijd

SAVANETA — Voor de
J^eedemaal liethetzaalvoet-bal- team van Golden Boys
verstek gaan. Ditmaal tegen
**e Tai die de wedstrijd zon-
der te spelen met 5-0 won.
Hierdoor zal het team van
Golden Boys in de competitie
degraderen.

Het team van Unistars be-
haalde een 5-3 overwinning op
Lusitana R^'^rnst hadLusita-

..prong van 3-1.
Voor Lusitana scoorden Cesar
Geerman, Meiier Lourens een

auto- uucipunt. Voor Unistars
werden de doelpunten gemaakt
door:David Geerman,Benjamin
Willems, EddyTromp en Benja-
min Werleman.

La Fama behaalde een 5-1
overwinningop Matlahot. Bij de
rust stondLaFama met 1-0voor.
Het enige doelpunt van Matla-
hot werd gescoord door Johnny
Douglas, terwijl voor de tegen-
partij de doelpunten werden ge-
maakt door: Rodney de Cuba,
Henk Timmermans, Shannon
Rolock, Giovanni Giel en Adri
Mathilda.

Twee achter
blijvers

uitgezet
ORANJESTAD — Van deCo-

lombiaanse consul vernam de
Immigratie, dat zich in Taurus
Derm aan de Steenweg in Oran-
jestad twee opvarenden van het
schip «CS Author» — de zeven-
tien-jarigeC.J. en vijftien-jari-
ge M.R. — zouden bevinden die
illegaal op Aruba verbleven. Zij
zouden op 5 decemberaan boord
van de «Author» zijn aangeko-
men en zijn achtergebleven op
Aruba. Zij werden door de Im-
migi-U-e pei eeis. vuigbua vlieg-
tuig naar de Dominicaanse Re-
publiek teruggezonden.

DE KONING: GEEN REDENEN AANWEZIG
Tijdens onderhoud metPPA-delegatie
Geen toelatings-regeling
voor Arubanen, Antillianen

ORANJESTAD — Minister
drs Jan de Koning heeft de
PPA degarantie gegeven, dat
er op dit ogenblik geen ge-
zond argument aanwezig isin
de ogen van de Nederlandse
regering om een toelatings-
regeling voor Arubanen en
Antillianenin Nederland in te
voeren.

PPA- voorzitter Benny Nisbet
wijsterop datdePPA deze kwes-
tie in een gesprek met minister
De Koning naar voren bracht
naar aanleidingvan hetvoorstel
van VVD-er Wiebenga in de
Tweede Kamer. De PPA sprak
tegenover minister De Koning
de wens uit, dat de Nederlandse
regering dit VVD- voorstel niet
zal overnemen. Vooral niet om-
dat een en ander tegen de geest
van het Statuut zou zijn.

Ook werd ministerDe Koning
devraag gesteld ofde samenwer-
kingtussen Nederland enAruba
ten aanzien van de bestrijding
van verdovende middelen opti-
maal kan wordenopgevoerd. Mi-
nister De Koning vertelde de
PPA, datNederland een politie-
boot voor Aruba financiert, ter-
wijl plannen bestaan een com-
missie te benoemen met experts
van Nederland, Aruba en deAn-
tillen om deze samenwerking in
detoekomst te bespreken.

In hotel-wereld in zwang
FTA klaagt misbruik aan
individuele contracten
ORANJESTAD — In het

eerste radio- programma van
hetnieuwe jaarheeft de FTA
fellekritiek latenhorenophet
laten werken van personeel
op individuele contracten. Er
bij deFTA gevallenbekend—
voornamelijk werden de ho-
tels Golden Tulip Aruba Ca-
ribbean, Concorde en Aruba
Palmbeach genoemd— waar
werknemers reeds meer dan
eenjaaropdergelijkeonzeke-
re basis moeten werken.

Vooral over de situatiebij het
Golden Tulip Aruba Caribbean
Hotelwas FTA-voorzitterPonti-
lius niet te spreken en wees crop
dat van de driehonderd werkne-
mers, diereeds eenjaar aan het
werk zijn, niet eens tien procent
een blijvende baan heeft. In dit
verband wees deFTA-voorzitter

erop, dat weliswaar de werkge-
ver een individueel contract voorbepaalde tijd kan sluiten, maar
dat het merendeel van dewerknemers hiervan niet op dehoogte is en meent dat zij blij-
vend werk hebben.

ONGEZOND
Het wordt volgens de FTA-

voorzitter de hoogstetijd, dat de
minister van Arbeid metdenodi-
ge wetgeving tegen deze onge-
zonde toestanden ingaat. In dit
verband wees deFTA- voorzitter
erop, dat een werknemer die
geen blijvende baan heeft nim-
mer zijn bestekrachten kan ge-
venvoorhetbedienen vantoeris-
ten. De onzekerheid, dathij spoe-
dig weer op straat zal komen,
blijft hemook inzijnwerkparten
spelen.

Vooral in dehotelsGolden Tu-
lip, Americana en Concorde
wordtmisbruik gemaaktvan de-
ze mogelijkheden. Toendegroep
Ottinger hetAmericanaHotel in
beheer nam, heeft de FTA de
regering al gewaarschuwd voor
de gevolgen van een en ander.
Onder meer zouden hierdoor tot
eind december in dithotelreeds
dertigmensen hun werk hebben
verloren.

Late krant
OOK ZATERDAGAVOND
vond de bezorging van de
Amigoe later plaats dan ge-
woonlijkhetgeen zijnoorzaak
vindt in detechnischeproble-
men waarmede de ALM de
eerste week van het nieuwt
jaartekampen heeft. Wij heb-
benbij dedirectievan deALM
aangedrongen — met begrip
voor de technische storingen— om bij het opnieuw prog
rammeren van vluchten, re-
kening te willen houden mei
de lezers opAruba. Gezien d«
goede verstandhoudingen oj
luchtvaart- gebied ver-
wachten wij dat door deALM
hiermederekening wordt ge
houden. Waarvoor mede na
mens devele lezersonze dank

DIRECTIE

GRAP
Dat misbruik wordt gemaakt

van individuelecontracten
meende de FTA- voorzitter te
kunnen bewijzen omdat er ver-
schillende werknemers zijn die
reeds drie of meer individuele
contracten afsloten, om juist in
drukke tijden te mogen werken.
Bij het Aruba Palmbeach zou
voor een groot aantal werkne-
mers — wier contract afloopt —
eind februariwanneer het druk-
ke seizoen voorbij is, ontslag
worden gevraagd. Deverklaring
van de directie datvermoedelijk
deze mensen 1 april weer in
dienstworden genomen, zag de
FTA- voorzitter als een 1 april-
mop.

Chino Sanchez:
na carnaval
bokswedstrijden

ORANJESTAD —Bok-
spromotor Richard (Chino)
Sanchez begint na het carna-
valsseizoen weer met het or-
ganiseren van professionele
boksprogramma's.

Het is de bedoeling dat één
keer per maand ofom de zes we-
ken een boksprogramma te pre-
senteren en om zelfs een we-
reldtitel- gevecht op aruba te
houden.Richard Sanchez hadin
het afgelopen weekeindeeen ge-
sprek met demanagervan dena-
tionale vlieggewicht- kampioen
van Colombia, Eudo Bermudez,
die in het hoofdgevechtzal moe-
tenuitkomen tegen een nog aan
te wijzen Venezolaanse te-
genstander. Bermudez staat op
de wereldranglijst als nummer
18 geclassificeerd.

Verderkomen inditprogram-
ma uit boksers uit Curacao en
Aruba, terwijl er ook nogdrie tot
vier amateur- wedstrijden zijn
tussen lokale boksers.

Stichting Onderwijs-organisatie

Cursus begeleiding van
school- en beroepskeuze
ORANJESTAD — De

Stichting Onderwijs- organi-
satie Onderwijs- manage-
mentbegint aanstaande don-
derdag met de cursus "Bege-
leiding van school- en be-
roepskeuze".

Daarin wordt een belangrijk
vraagstuk voor jongerenvan
twaalftottwintiga vijfentwintig
jaarbehandeld, onder meer wel-
ke school men moetkiezen, wel-
ke vakken, welke beroeps- oplei-
ding en welk beroep. Nagegaan
wordt wat opvoeders, bijvoor-
beeld schooldekanenen dergelij-
ke, kunnen doen en moeten we-
ten om jongerenbij ditvraagstuk
te helpen. De cursus bestaat uit
vieronderdelen: psychologievan
de beroepskeuze, ontwikke-

lings- psychologie, psychologie
en begeleiding van de school- en
beroepskeuze. De eerste twee on-
derwerpen worden aanstaande
donderdagen vrijdag behandeld
en geven een verdieping van de
kennis van de achtergronden
van school- enberoepskeuze.

De twee andere onderwerpen
worden op 27 en 29 januari be-
handeld. Tijdens de cursus wor-
den concrete gevallen en onder-
zoeken met de cursisten bespro-
ken. Inleider zalzijn professor dr
P. van den Broek, hoogleraar
aan de universiteit van Leiden.
De cursus wordt in het Bushiri
Beach Hotel gehoudenen begint
aanstaande donderdagmiddag
omvier uur. 1
dens kantooruren bij destichting gebeuren (tel.: 23120).

WAT JUMP-UPS BETREFT
kreeg Aruba in het afgelopen
weekeinde reeds de nodigevoor-
proefjes. Vrijdagavond (zie bo-
venste foto) trok de Tivoliclub
met een fakkeloptocht door de
straten van Oranjestad. Deze
jump-upbracht veel mensen op
de been. Zaterdagavond volgde
de Caribeclub (zie onderste foto)
met een Mamaracho-parade van
het Maria College naar de Cari-
beclub. De animo onder het pu-
bliek was groter danbij deCari-
beleden en al spoedig werd het
een hossende menigte waarbij
het publiek zich van zijn beste
zijde lietzien.

********
HET VERSLAG OVER de ver-
kiezing van jeugdprins en
-pancho kan erg kort zijn: niets
bijzonders. Het bewees weer
eens, dat ook de verkiezingen
vanprinsenpancho opdehelling
moeten. Prinsen pancho moeten
niet alleen moppenkunnen ver-
tellen, maarook leidingweten te
gevenaan decarnavals- viering.
Van de leiding— misschien wel
lijding— was weinig te merken.
Hopelijkkomt depep ernogin bij
de komende dagen hetgeen met
de steun van Canal 90 zeker
moet lukken.

*******
VISAGE — ARUBA'S TOP-
NIGHTCLUB — wordt ook het
hoofdkwartier van deprinsen en
pancho's. Morgenavond om tien
uur begint in Visage het grote
feest ter gelegenheid van het
derde lustrum van Canal 90,
welkstationvijftien jaargeleden
"de lucht inging". Aanstaande
vrijdagorganiseertCanal 90ook
in Visage van zes tot negen uur
de verkiezing van dekinderko-
ninginvan Canal 90, terwijl 22
januaride kroningvan de jeugd-
en grote carnavals- koningin —natuurlijk in Visage — zullen
zijn, waarbij de muziek in han-
den is van Time en een
brassband.
INTIVOLICLUB WAS het vrij-
dagavond na afloop van de fak-
keloptocht alles carnaval wat deklok sloeg. Het was carnavals-
verkiezingsavond waarbij de
volgende kandidaten gekozen
werden: jeugdkoningin Jerelyn
Wever, grote carnavals- konin-gin MyanouPonson, Mrs Carna-val Nuhad (Diario) Mansur, Jo-ker werd de juwelierRonnyKoolman, Joyita Darinka

********Arends en kleine Joker Johnat-
tan Nisbet.

OOK DE SCHOLEN komen in
carnavalsstemming. Het carna-
vals- jeugdcomité, dat dit jaar
een kwart eeuw carnaval viert,
is begonnen met de verkoop van
deT-shirts voor het jeugdcarna-
val. Het eerste T-shirt werd in
het afgelopen weekeinde door
Kathy Falconi gedooptin hetbij-
zijn van Lucia Croes, Modesto
Ruiz en SCA- voorzitter Milo
Croes.
OOK IN CARIBE was het alle-
maal carnaval wat deklok sloeg
na de enigszins traagverlopen
jump-up van zaterdagavond. In
ieder geval: de verkiezing van
Irama Emilia Lopez Henriquez
en Jokerito Jason Paris verliep
erg vlot.

********VOOR HET KINDER- Tumba-
festival zal La NuevaFuerza de
muzikale begeleiding voor zijn
rekening nemen. Verzocht werd
demuziekvoor twee trompetten,
een slidetrombon eenbas en een
piano af te leveren bij Vicente
Kelly ofbij Roly (Slagerij Amis-
tad). Ook op het kantoor van de
SAC aan deFergusonstraat kan
men hiermee terecht. Reeds in-
geschreven hebben: Silviana
Vrolijk, Makonen Afework en
Adriana Nicolaas voor de kin-
dertumba. Maikel Paesch, Ray-
mond Kamperveen en Susanne
Boekhoudt voor het jeugdtum-
ba- festival.

********VOOR HET KINDER Calypso-
lian Contest schreven reeds in:Kenwort Meijers (Might Vice),
rlerwin Howell (Mighty Heads),
\ntonio Mingo (Mighty Melo-ly), JeffrieLansmaar (MightyShah), Wanty Ceremony
.Mighty One and Two) en Jairode Windt (Mighty Bamboo).
Voor de jeugdCalypsonian Con-
test schrevenreeds in: AlbertPe-
ters (Kaiso Jolly), GiovanniMcDowall (Mister Destroyer),
Jason Votty (Shadow), Rudolf
Enser(KidMonark), EizikelBri-
son (Mighty Devill) en Giovanni
Trim(Mighty Dancer).

WIL lEMAND MEEDOEN aan
de verkiezingen van jeugd en
grote koningin in Oranjestad,
dankan men coiv.ac. opnemen
met Tecla Kelly (tel.: 34862),
MariaBermudez (24455), Judith
Martha en Malvada Tromp
(31905).

HET ZIET ER naai- uit dat het
radiocenter aan de Van Leeu-
wenhoekstraat het middelpunt
van het 34ste Arubaanse carna-
val gaat worden. In het afgelo-
pen weekeinde werdendekandi-
daten voor jeugdprins en
-pancho van Aruba, beiden als
zodanig gekozen. Tot 25ste
jeugdprinswerd Giovanni Nico-
laas als Prins Super enRichard
Lopez totPancho Station Junior,
terwijl tot 34ste prins carnaval
werd gekozen Cecelito Lopez als
Prins Super enIvan Thijssen als
Pancho Station Senior. Het is
uniek datArubatwee prinsenen
pancho's heeftvan dezelfde spon-
sor, namelijk het superstation
Canal 90, dat morgen ook zijn
vijftiende verjaardagviert.

ZAKENVARIA
INTERNATIONAL EDUCATI-
ON Institute fIET> _r«ram!

getiteld «Professional skills in
service contact». Deze

workshops zijn bestemd voor
employees, die hun algemene
ontwikkeling en hunrelatie met
de klanten van het bedrijf waar
men werkzaam is, willenonvne-

baarbij het !____,_-"_._. at 24
(tel.: 23035).
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Betrekkingen verbeterd
Gorbatsjov acht tijd rijp
voor top met Peking

MOSKOU — Sovjet- leider
Michail Gorbatsjov acht de
tijdrijp vooreen topconferen-
tie met Peking. In een inter-
view met het Chinese
weekbladLiaowang toonde
hijzich tevreden over dever-
beteringvan debetrekkingen
tussen de Sovjetunie en
China.

"De Sovjet- Chinese bespre-
kingen over grenskwesties zijn
positief van start gegaan. Een
politieke dialoog is tot stand ge-
komen. Naar onze mening zou
een Sovjet- Chinese top het lo-
gisch vervolg kunnen zijn", al-
dus Gorbatsjov. Alles wijst er
volgenshemop dat"beide partij-
en de objectieve noodzaak daar-
van inzien". Gorbatsjov was er-
van overtuigd datbeide partijen
nader tot elkaarkunnen komen
en oplossingenkunnen vinden
die voor beiden aanvaardbaar
zijn.

Het Tass- bericht over het in-
terview met'het Chinese blad
werd zondagavond voorgelezen
in het televisie-journaal.

Vorige maand reageerde de
Chinesepartijleider Deng Xiao-
ping afwijzend op een suggestie
voor een top. Hij zei dat Moskou
eerst bijVietnam moet aandrin-
gen op terugtrekking uit Kam-
puchea, voor er sprake kan zijn
van een topontmoeting. Gor-
batsjov richtte zijn eerdere uit-
nodiging aan Pekingvia deZam-
biaanse president Kenneth
Kaunda, tegen wie hijzei dat hij
Deng"inMoskou, in Pekingof in
elkeandere plaats zou willen
ontmoeten".

De belangrijkste conflictpun-
ten tussen Moskou enPeking be-
treffen de aanwezigheid van
Sovjet- troepen in Afghanistan,
de Vietnamese bezetting van
Kampuchea en de Russische
troepen- concentraties langs de
grens met China. Maar tegeno-
ver het Chinese weekblad ver-
klaarde Gorbatsjov dattopconfe-
renties ook gehouden kunnen

worden voordat eerstproblemen
uit deweg zijn geruimd. Volgens
Gorbatsjov zijn de problemen
tussen Pekingen Moskou nietzo

groot als die tussen Moskou en
Washington.

Het nieuwe politieke denken
in dt. Sovjetuniebetekent dat de
oude simplistische stelregel dat
goede betrekkingen met de een
noodzakelijk tenkoste gaan van
anderen niet langergeldt, aldus
Gorbatsjov. "De Sovjetunie en de
Verenigde Staten worden soms
aangeduidals super- mogendhe-
den. Maar de gedachte dat alles
ter wereld, de oost- west betrek-
kingen inbegrepen, alleen af-
hangt van Moskou en Was-
hington is verre van ons". Ook
China, zei hij, heeft een be-
langrijkerol te spelenin interna-
tionale kwesties.

China en de Sovjetunie kun-
nen naarzijnmeningveel van el-
kaar leren omdat beide verge-
lijkbare problemen kennen en
hervormingen doorvoeren op po-
litieken economisch gebied.

MICHAIL GORBATSJOV

DENG XIAOPING

Door SenderoLuminoso

In Peruaans
dorp 24 mensen
vermoord
AYACUCHO—De Sendero

Luminoso- guerrilla heeft bij
een overval op hetPeruaanse
dorpChaca 24 mensen omhet
levengebracht,voornamelijk
boeren.

Een eenheidvan deze guerril-
la-bewegingtrok hetop 115kilo-
meter tenoostenvan deprovinci-
ale hoofdstad Ayacucho gelegen
plaatsje Chaca binnen. Men was
met automatische wapens, kap-
messen en dynamiet gewapend
en dwong de slachtoffers naar
buiten te komen. Zij werden er-
van beschuldigd geen medewer-
king te verlenen aan de guerril-
la- strijd waarna zij werden ver-
moord: 22 campesinos en twee
vrouwen. In het dorpje wonen in
totaal vijfhonderd mensen. Men
heefter geen stroomen ook de te-
lefoon is er nog niet doorgedron-
gen. De mensen leven erg ar-
moedig.

Onlangs werd in het dorp Ru-
miRumi en soortgelijkbloedbad
aangericht. Toen werden er ook
24 mensen gedood. Deze waren
lidvan de Burger- bescherming,
welke organisatie samenwerkt
methetleger in de strijdtegen de
guerrilla. Toen bleven er na de
actie tachtigkinderen verweesd
achter.

ONDERZOEK
Monsters hebben uitgewezen

dat de vervuiling afkomstig is
van een tanker die zijn tanks
heeft schoongespoeld. Alle sche-
pendiedeafgelopen wekenlangs
de Nederlandse kust hebben
gevaren, zullen nu worden on-
derzocht. Monsters van hun olie
zullen vergeleken worden met
monsters die in Zeeland geno-
men zijn. Op die manier kan de
vervuilerworden opgespoord.

De meeste slachtoffers onder
de vogels worden gevonden op
Schouwen-Duiveland. Daar, bij
de vuurtoren van Haamstede,
ligt een dikke oliekoek van zes
kilometer lang en vijf meter
breed.

BEWUST ONDERNOMEN
Het vertrek van Noriega

kwam een paar dagen nadat de
Verenigde Statenbijmonde van
Onder- minister van Defensie
Richard Armitage desterkeman
te verstaan had gegeven dathij
op moetstappen om deweg vrijte
maken voor vrije en geheime
verkiezingen. Noriega zegt dat
zijnplotselinge reis met zijn ge-
zin naar Santo Domingo bewust

was ondernomenals een val om
te zien wat de VS zouden gaan
doen.Feit is dathet legeraan de
geruchten-stroomhetzijne heeft
bijgedragen.

Toen hij binnen de 24 uur te-
rugkeerde was Noriega een er-
varing rijker, zo kon begrepen
worden. Hij zeitegenoverhetDo-
minicaanseblad El Listin dat de
mensen die de straat waren op-
gegaan om zijn aftreden te vie-
renvoor hemhetbewijs vormden
dat de VS het gerucht hadden
verspreid over zijn vlucht. "Het
toontaan hoeoneerlijkzij zijnen
blijven, hoe zij zich niethouden
aan hun woord en hoe zij probe-
ren hun interne problemen op
Latijns Amerikaaf te schuiven",
alduseen boze Noriega.

Honderden Nederlanders redden vervuilde vogels

Stookolie op Noordzee
doodt duizenden vogels
DEN HAAG — "Een dra-

ma". Zo omschrijven vogel-
beschermers in Nederland de
olielozing op deNoordzee die
inmiddelsaanvele duizenden
vogels in Zeeland en Zuid-
Holland het leven heeft ge-
kost. Met man en macht is dit
weekeinde gewerkt om devo-
gels te redden, veelal tever-
geefs.

Ongeveer honderd ton zware
stookolie is de afgelopen dagen
terecht gekomen op de kusten
tussen Zeeland en Wassenaar.
Terwijl honderden mensen druk
in de weer waren om zoveel
mogelijkvervuilde vogelsvan de
doodteredden, werd zondag een
nieuwe olievlek geconstateerd
tussen Hoek van Holland en
Urnuiden. De vlek die 35 km
lang en honderd meter breed is
kan een bedreiging voor de
stranden vormen wanneer de
wind vandaag draait van zuid-
west naar west.

Een oliebestrijdings- vaartuig
is zaterdag ingezetom de olie op
te ruimen. Vandaag worden
daartwee 'collega- schepen' aan
toegevoegd.

GAZA—EenPalestijnse moe-
derprobeert haar zoon, die we-
gens hetgooien van stenen is op-
gepakt, uit handen van Israë-
lische militairente houden.

Het afgelopen weekeinde ging
het er hardaan toe in de doorIs-
raël bezettegebieden. Uithet offi-
ciële register van hetziekenhuis
Shifavan Gazableek datzondag
alleen al 39 Palestijnen met ko-
gelwonden waren opgenomen.
Een aantal gewonden had nó
eerste hulp weggestuurd moeten
worden omdat in hetziekenhuis
geenplaats meer was.

Het Israëlische kabinet steun-
de vandaag depolitiek van mi-
nistervanDefensie, Yitzhak]Ra-
bin. Zijn "ijzeren vuist" taktiek
wordt internationaal scherp ver-
oordeeld. Desondanks werden
vandaag grote troepen- verster-
kingen aangevoerdnaar debezet-
tegebieden.

SLACHTING
Veel zeekoeten zijn het

slachtoffer van de oliegeworden
alsmede futen, zwarte zee- een-
den, alken, meeuwen, drieteen-
meeuwen, eider- eenden en pa-
rel- en rondkeelduikers.

Volgens deskundigen is hetde
grootste slachting sinds
minstenstien jaar.Volgens een

dierenartslijden devogelsvrese-
lijk. Vaak zitten ze onder zon
dikke olielaag datze onherken-
baar zijn geworden. Op veel
plaatsen zijn in de haast centra
ingerichtwaardevogels worden
schoongemaakt. Veel moeten
tochnog terplaatse worden afge-
maakt, omdat ze al erg geleden
hebben en niet meer te redden
zijn.

Honderden vogelbescher-
mers, andere deskundigen en
vooral ook veelparticulieren zijn
zaterdag en zondag de stranden
opgegaan om te redden water te
redden viel. Makkelijk was dat
niet: talloze vogels waren

doodsbangen vluchtten methun
laatste krachten voor hun red-
ders terug in zee.

Derijkspolitie deedeenberoep
ophetpubliekomtochvooral zijn
honden van het strand te hou-
den.Erwaren nogalwatviervoe-
ters dieookwilden "meehelpen"
bij dereddings- acties en met
doodgebeten gevogeltein debek
terugkwamen.

Volgens rechter in San Salvador:
Voor moordenaars zusters
uit Amerika geen amnestie

SANSALVADOR—De Sal-
vadoranen diebetrokken zijn
geweestbij demoord op Ame-
rikaanse vrouwelijke reli-
gieuzen in 1980komen niet in
aanmerking voor amnestie
als onderdeel van het Midde-
namerikaansevredesproces.
Eenrechter heeft ditvastges-
teld in San Salvador.

Hij bepaalde dat dit misdrijf
niet viel onder de onlangs in El
Salvador doorgevoerde amnes-
tie. Hij noemde het een gewoon
misdrijf en geen politiek ver-
grijp. Onder de amnestie vielen
wel misdaden welke om politie-
ke redenen zijn gepleegd of die

voortvloeiden uit deal acht jaar
durende burgeroorlog. Onlangs
heeft echtereen andere Salvado-
raanse rechter bepaald dat de
moord op Amerikaanse vak-
bonds- leiders wel viel onder de
politieke misdrijven.Zeer tot er-
gernis en boosheid van Ameri-
kaanse kant werden toen de ex-
gardistendieditmisdrijfhadden
gepleegdop vrijevoeten gesteld.

Generaal: de VS in val gelokt

Noriega- reis brengt
in Panama verwarring

PANAMASTAD—Panama
heeft korte tijd met de ge-
dachte kunnen spelen dat
sterke man generaal Manuel
Antonio Noriegahet land was
uitgevlucht. De generaal ver-
trok zaterdag namelijk heel
onverwacht naar de Domini-
caanse Republiek. Naar ei-
gen zeggen was dit een val
waarin hij de Amerikanen
wilde lokken. De oppositie
vierdein destraten van dePa-
namese hoofdstad feest over
Noriega'svertrek. Deze is on-
dertussenweer inPanama te-
ruggekeerd.

Panama maakte zaterdag een
spannende dag door, geken-
merktdoor de onzekerheidofge-
neraal Noriega inderdaad was
gevluchtofniet.Een deelderop-
positie geloofde in de vlucht en
ging feestvierend de straat op.
Maar ook trok destraat op de op-
roer- politie welke gebruik
maakte van getrainde Dober-
mans en verder van traangas en
waterstralen om de feestvieren-
denuiteente jagen.

DUBBELROL
De terugkeer van Noriega in

Panama is vanuit diplomatieke
bronnen bevestigd. Noriega
staat al maanden lang in het
middelpunt derbelangsteling na
deonthullingen door eenvroege-
re naaste medewerker over de
stembus- fraude welkeonder de
leiding van het leger indertijd
was gepleegd. Ook worden No-
riega politieke moorden en cor-
ruptie verweten. IndeVS is men
er van overtuigddatNoriegaook
betrokken isbij dehandelin ver-
dovende middelen. Hij zou trou-
wens als spion een dubbelrol
hebben vervuld, jaren lang,
namelijk door voor de Ameri-
kaanse CIA te werken en ook
voor deRussische en Cubaanse
geheime diensten.

PRESSIE AMERIKA
De moord op de Amerikaanse

religieuzen, op een autosnelweg
in december 1980, heeft de ge-
moederen in de Verenigde Sta-
ten al meermalen bewogen. De
pastorale werksters werden
voordat zij werden gedood ver-
kracht en hun lichamen werden
daarna in het geheimbegraven.
Zoals te doen gebruikelijk is in
dit soort zaken het aanvankelijk
onmogelijk de daders te vinden.
Onder Amerikaanse pressie
kwam het uiteindelijk toch tot
eenproces dat met hortenen sto-
ten verliep en leidde tot de ver-
oordeling tot dertig jaar gevan-
genis- straf voor de vijf militai-
ren. Het was een uitzondering
datmilitairenzich voor dit soort
misdrijven werden gestraft inEl
Salvador.

Leger van Hati in paraatheid
Bij stembus van 17 januari
elfDuvaliëristen geweerd

PORT AU PRINCE — Het
Haitiaanse leger heeft stren-
ge veiligheids- maatregelen
getroffen nadat de Kiesraad
elf Duvalier- gezinde presi-
dents- kandidaten had ge-
schrapt voor deelname aan
de op 17 januari te houden
verkiezingen. Slechts één
kandidaat dievoor deverkie-
zingen van 29 november ook
was geweigerd wegens zijn
Duvalier- goedgezinde hou-
ding kon nu wel door de
beugel.

Dehelft van hen diezich kan-
didaat hadden gesteld voor de
binnenkort te houden verkiezin-
genelfvan de 22 -kon geengena-
devinden in de ogenvan de door
deregerings- junta benoemde
Kiesraad. In een twee minuten
durenderadio- toespraak maak-

te de woordvoerder van deKies-
raad slechts elf namen bekend
van presidents- kandidaten.
Van een paar van de nu gewei-
gerde kandidaten wordt gezegd
dat zij nauwe banden hadden
met de politie van de Duvaliers:
de Tontons Macoutes.

Weduwe mensenrechtenmilitant Salvador:

Man slachtoffer
van doodseskader

SAN SALVADOR— Wedu-
we Mirna deAnaya van dein
oktober vermoorde voorzit-
ter van de onafhankelijke
Mensenrechten- commissie
van El SalvadorAnaya is er-
van overtuigd dat haar man
door een der rechtse doods-
eskaders is vermoord. Zij
heeft gevraagd om vervol-
gingvan de schuldigen.

Mirna de Anaya heeft vanuit
Canada via een Salvadoraans
radiostation een beroep gedaan
op president José Napoleon Du-
arteom de ledenoptesporenvan
het doods- eskader dat volgens
haar"moreel en fysiek dewerke-
lijke verantwoordelijke" is voor
de doodvan haar man. Zij drong
in dezelfde uitzending aan op de
vrijlating van de negentienjari-
ge Jorge Alberto Miranda die
volgensDuartesbeweringen zou

hebben bekendbetrokken te zijn
geweestbij de moord op Anaya.

Miranda is lid van het linkse
verzet. Hij heeft gezegd, aldusde
Salvadoraanse president, dat
Anaya uitde weg werdgeruimd
omdat hij een informantzou zijn
geweest van de politie en om de
regering in een kwaad daglicht
te stellen.Mevrouw De Anaya
zegt echter datdejongemanin de
nacht dat haar man werd ver-
moordzich thuisbevond zodathij
niet verantwoordelijk gesteld
kan wordenvoor hetmisdrijf.Dit
was eerder ook door Miranda's
moeder.beweerd. Zij houden het
er opdatde jongemangemarteld
isen zo geprest werd tot deze ont-
hulling. Overigens heeft de jon-
geman in een gesprek met de
Washington Post bevestigd dat
hij schuldig is aan dezemoord, in
opdracht van deguerrilla- bewe-
ging.

CONTROLES
Nadat bekend was geworden

dat een aantalDuvalier- aan-
hangers niet verkiesbaar zou
zijnbij dekomende verkiezingen
trok het leger de straat op en
wierp blokkades op de hoofdste-
delijke straten op voor controle
van papieren van de automobi-
listen. De auto's werden ook on-
derzocht.Kennelijk was men be-
vreesd voor een reactie van de
Duvalifiisten. Na het afwijzen
van de Duvalier- aanhangers in-
dertijd door de onafhankelijke
Kiesraad werdhetpasgoed woe-
ligin Haiti. De politieke geweld-
pleging nam toen ongekende
vormen aan met als toppunt het
bloedbad opdeeigenlijkeverkie-
zings- dagtoenruim dertigmen-
sen .werden vermoord door Ton-
ton Macoutes, waarbij het leger
de indruk wekte aan dekant van
de Duvalier- aanhangte staan.

Voor de verkiezingen van 17
januariwerd ondermeerafgewe-
zen oud- minister van Financien
ClovisDesinor uitdeperiode van
Francois Papa Doe Duvalier.
Ookkonden niet door de selectie
oud-minister Jean Julme van
Binnenlandse zaken enDefensie
en devroegere staf- chefvan het
leger ClaudeRaymond. Wel kon
genadevinden in de ogen van de
Kiesraad Jean Theagene die
hoofdredacteur was van La Cor-
rier. Voor de verkiezingen van
29 november werd hij ookvan de
kandidaten- lijst geschrapt.

JACHTVOORTGEZET
De jachtop democratische ge-

zindenen links houdtechter aan
in Haiti. Zaterdag werd een ac-
tie- leider bij zijn arrestatie
zwaar gewond. Op hem werd
sindsde stakingen van juni-juli
1987 jachtgemaakt door de po-
litie.
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Dinsdag 12januari 1988vanaf 09.00 tot 16.00 uur.
Elmestraat (ged.) - Steengroevestraat.

iSSKODEL_As_-_____i
BEELDENDE VORMING INSTITUUT
begint met:

VRIJE OCHTENDCURSUS
TEKENEN en SCHILDEREN

a.s. woensdag 13 januari
Voor verdere informatie gelieve kontakt opnemen
met:

A. Hudson -Tel.: 84820

pils!
8? HARMONÏKA-GAAS Vj,

l bijKooyman bent Uingoedehanden

AMIGOE

f Pondie I&Uma
WASHINGTON — Het aantal I

bank- faillissementen in de VS isge- i
stegenvan 138in 1986tot eenrecord
van 184 in het afgelopen jaar. Een
dergelijkegolfvan faillissementen is
sinds de depressie in de jaren dertig
nietmeervoorgekomen, Meer dande
helftvan desluitingen deedzich voor
in de oliestaten Texas, Oklahoma en
Louisiana.



VOORTBESTAAN RALLY TER DISCUSSIE GESTELD
In tien jaaral twintig slachtoffers
Nederlander één van de
doden in Parijs-Dakar
ARLIT—Met opnieuwtwee doden is dewoestijnrallyParij s- Dakar dichtbij het einde gekomen.Slechts tien jaaroud eiste

'HetLaatsteAvontuur', zoals derally ook weleens wordtbeti-
teld, inmiddels twintig doden. De 31-jarigeNederlander Kees
van Loevezijn en de 37-jarige Fransman Patrick Babado be-
kochten in hetweekeinde de doortochtvan de'hel'methetein-
devan hun leven.Sinds destart, vorigeweek,raakten nog der-
tig deelnemers zwaar gewond.Op debalansderverschrikking
was het aantallichtgewonde uitvallersontelbaar.

In Frankrijk, waar de rally
ooiteenpopulariteit genoot, stak
na detwee dodelijke ongelukken
een stormvanprotest op.Met na-
me Jean-Marie Balestre, de
hoogste baas van de internatio-
nale autosport, had veel kritiek.

"In het begin wasParijs -Dakar
een oriëntatie-rit. De organi-
satoren hebben er een race van
gemaakt.Alsinhet zand de snel-
heid tot 200 kilometer per uur
wordtopgevoerd is datmoorden-
de waanzin. Er moet dringend
een discussie loskomen over de
zin en onzin van deze woestijn-
rally."

EERDER KRITIEK
De 13.000kilometer langeral-

ly stond al eerder aan kritiek
bloot, omdat er geen veilig-
heidsvoorzieningen zijnenerbij-
na elk jaareen of meer doden te
betreuren zijn. Bovendien heer-
sen honger en sociale ellende op
deplaats van handeling.Toen in
1987 initiatiefnemer Thierry
Sabine bij een helicopter-
ongelukomkwam, leekheteinde
van derally nabij. Sabinesvader
voelde zich echter geroepen het
levenswerk vanzijnzoon voort te
zetten. Hoe hard dit evenement
ditjaaris, blijkt uitde statistiek.
Nog voor de helft van het par-
koers wasafgelegd,vielener350

van ue uu2gestarte deelnemers
uit. Talrijke motorrijders, onder
wie de Belgische wereldkampi-
oen Andre Malherbe, liepenblij-
vend letsel op.

ZWAAR WEEKEINDE
Het zware weekeinde begon

zaterdagmorgen met het onge-
luk van de tweede Nederlandse
DAF. De crash met de meer dan
1000 PK sterke race-
vrachtwagen gebeurde twintig
kilometer na de start. De truck
sloeg enkele malen over dekop.
Wedstrijdleider Rene Metge
durfde zich nauwelijks uit te
spreken over de omstandighe-
den, waaronder het ongeluk in
Tenere heeft plaatsgevonden.
"Devrachtwagen was op dat mo-
ment helemaal alleen. We kun-
nen moeilijkde situatienagaan,
waarin dit ongeval is gebeurd",
aldus Metge. De hulpverlening
kwam na de eerste melding snel
tot stand. Door de lucht werd de
plaats van het ongeval bereikt.

Nadatdeeerstehelicopter was
gearriveerd, werd het ontzielde
lichaam van navigatorKees van
Loevezijn gevonden. De andere
twee inzittendenvan de DAF
Turbo Twin 601, een identieke
wagen als waarmee Jan deRooy
vorig jaarhet truck-klassement
van Parijs - Dakar won, bleken
zwaar gewond.Bestuurder Theo

van deRijt en monteur Chris
Ross werden overgevlogen naar
een hulppost vlak bij I'Arbre
Thierry Sabine, de oase waar
twee jaargeleden deorganisator
een helicopter-ongeval niet
overleefde.

BijVandeRijt werdhersenlet-
sel geconstateerd. Hij had ook
flinke wondenin het gezicht. De
Schotse monteur Ross werd za-
terdaggeopereerdaan de onder-
buik. Hij had ook een verstuikte
wervelkolom, en verrekte knie-
banden.Beide gewondenwerden
zondag overgebracht naar een
ziekenhuisin Eindhoven.

Kees van Loevezijn was 31
jaaroud. Hij nam voor de derde
keer als navigator deel aan de
woestijnrallydoorhetnoordwes-
ten van Afrika. De equipe van
DAF had tot zaterdag nauwe-
lijks problemen gekend. Van de
Rijt bezette de vijftiende plaats
in het gecombineerde vierwie-
lersklassement.Kopman De
Rooy was daarin achtste, op 3
uur en 23 minutenvan de Finse
leider Vatanen. De Rooy was in
Djado gestart voor Van de Rijt.
De organisatie was zaterdag-
middagvan mening,datDeRooy
onwetend van het ongeval van
zijn teamgenoot door dewoestijn
koerste.

200KM/UUR
"Dit moet de hel zijngewesst."

De Fransen Jean-Pierre Fonte-
nayenRenaud Musmarra,rijder
en navigator van een Mitsubishi
Pajero, waren zaterdag oogge-
tuigen en eerste helpers bij het
dodelijk ongeval met deDAF.

Zij vertelden: "We gingen al
een paar dagen nauw met de Ne-

derlanders om. Kort voor Van de
Rijt gasgafomvan onswegterij-
den, stak hij nog zijn hand op.
Het terrein was vlak, kort na de
start, en wehebbenonmiddellijk
snelheid gemaakt. Maar we wis-
ten, dat er welvingen in het
zandspoor lagen. We reden 180
kilometer per uur. De DAF be-
gon ons vervolgens te passeren.
Ingehaald wordendooreentruck
van meer dan 10ton, die200kilo-
meterperuurrijdt, isheel indru-
kwekkend."

Ze namen een kleine oneffen-
heid inhetparkoers. Geenbultof
duin, maar eenreeks van kleine
golfjes. Devoorkant van detruck
kwam omhoog en daalde weer.
Dat herhaaldezich. Debeweging
werd echter steedssterker.Bij de
derde sprongkwam detruck met
vier wielen los van de grond en
draaide het voertuig in de lucht
om zijnas. DeDAF landdeop zijn
rechtervoorwiel en begon over
zijn kant te rollen. Vijf of zes
keer. Een wolk van stof kwam
omhoog, stukken van de
vrachtwagen vlogen in hetrond.
Wij zijn gestopt. De truck lag op
zijn linkerzij. Volledig verwron-
gen.Dezijkanten warenverdwe-
nen, maar de cabine was nog in-
tact."

DOOR VOORRUIT
'De chauffeur zat nog achter

het stuur, bewusteloos. De navi-
gatorwas dwarsdoor devoorruit
geslingerd. Hij lag zeker dertig
meter verderop, met zijn veilig-
heidsriemen vast aan de stoel.
Zijn helm was afgerukt. Hij was
dood. Wij waren een ogenblik in
paniek. Webeslotenomte draai-
en. Met de hand op de claxon zijn
we plankgas teruggereden. We
wisten wedstrijdleider Metge te
vinden inDjado. Aanhetvertrek
stonden nog twee helicopters.
Voordat Metge de lucht inging,
heeft hij ons weer op weg ge-
stuurd. We hebben tijdens derit
niet meer gesproken. Wekonden
aan niets andersdenken danaan
wat we gezienhebben."

"Het was een persoonlijke
fout. Het zager vreselijk uit door
het gewicht van de wagen. Wat
ons het meest schokte, was dat
twee concurrenten zonder te
stoppen voorbij scheurden."

DIEPTEPUNT
Een dag later, tijdens de elfde
etappe, sloeg deRange Rover
van de Fransman Rene Boubet
over dekop. De wagen vloog on-
middellijkinbrand. BijrijderPa-
trick Canadokon zich niet tijdig
loswerken uit deveiligheidsgor-
del. Hij stierfin het brandende
wrak. De gewonde bestuurde
Boubet zagwelnogkans zichzelf
te bevrijden. Hij kwam er met
een ontwrichte heup van af. De
Franse autocoureur Jean-Marie
Lignieres raakte gewond aan de
ruggegraat bij een van de vele
andereongelukken. De waanzin
bereikte een dieptepunt toen de
Franse monteur Gerard Lafond
zondagmorgen in de duisternis
werd aangereden door de auto
van een van de deelnemers, die
vol gas doorreed.

Portugese voetbalcompetitie

FC Porto en Benfica
maken geen misstap

LISSABON — Aan de kop
van deranglijst in dehoogste
Portugcse voetbal-afdeling is

wezenlijks veranderd.
Lijstaanvoerder FC Porto ze-

gevierde opeigenterrein, welis-
waar nietzonder moeite, met 1-0
°yer het laag geklasseerde Es-
Pmho, de twee punten telden
Wel- Achtervolger Benfica zege-

ARLIT - De DAF van Jan deRooy bij deproloogvan deRally -Dakar. Door een te lage ban-
denspanning moest hij hetlaatstegedeeltevan deproloog op
een lekke rechter voorband uit-
rijden.

Nadat de navigator van deandereDAF'-truck,Kees vanLoe-vezijn, in het afgelopen weekein-de dodelijk verongelukte, werdook Jan deRooy uit de rally te-ruggetrokken.
Vandaag zal het bestuur vanhetDAF-concern zich beraden ofzij indetoekomst nogwel zalblij-

ven deelnemen aan de monster-
rally, welke intien jaartijdreeds
twintig mensenlevens heeftgeëist.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KÓRSOU
l2we_nbad)
Seopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
a|nsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLENJOamacor Bowling Club, Chuchu-b-weg)
maandagt/m donderdag

'a" 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
!*i 16.00uur tot na02.00uur;zondagvanaf
'3-00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAOMaduro Plaza)
*?sre maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE(Bentro di Bario Janwé)
6»<e zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
fchaakles en -trainingvoor de jeugdvanat 7
,0» 23 jaar.

vierde bij subtopper Guimaraes
met 2-0, waardoor demarge met
FC Porto van vier punten in
standbleef. Porto heeft een duel
minder gespeeld.

Boavista behield de derde po-
sitie dooreen overwinning op ei-
genveld met 1-0 opAcademica.
Sporting, de waarschijnlijk toe-
komstigeclubvanRijkaard, ver-
speelde thuis een punt tegen El-
vas(O-O).

De uitslagen:
Portimonense - Salgueiros: 2-1;
Guimaraes - Benfica: 0-2; Boa-
vista - Academica: 1-0; Belenen-
ses -Braga: 1-0;Maritimo -Cha-
ves: 0-3; Varzim - Farense: 0-0;
Covilha -Rio Ave: 1-1; Setubal -
Penafiel: 4-0; Sporting-Elvas: 0-
-0; FC Porto - Espinho: 1-0.

'De stand:
1. FC Porto 15 27
2. Benfica" 16 23
3 Boavista 16 22
4. Setubal 16 20
5. Chaves 1619
6. Guimaraes 16 18
7. Sporting 16 18
8 Belenenses 16 18
9. Penafiel 1618
10. Maritimo 1617
11. Varzim 1616
12.Elvas 16 15
13.Espinho 1613
14. Braga 16 13
15. Farense 16 13
16.RioAve 1613
17.Academica 16 12
18.Portimonense 16 9
19. Salgueiros 15 8
20. Covilha 16 7

24januari
10Kilometer

loop

van RRCK
WILLEMSTAD — Op 24 ja-

nuari organiseert de RRCK
een 10km-loop.

Het eersteevenement in 1988,datwordt gesponsord door Coca
Cola, is eenrace over 10kilome-
ter. Er wordt om 07.00 uur ge-
start achter het stadion van
Sentro Deportivo Kórsou. De te
lopen route gaat via Bonam en
Jongbloed weer terug naar het
SDK.

Menkan zich inschrijven voor
dezeloop op zaterdag 16 januari,
van09.00-12.00uuren op maan-
dag 18 januari,van 18.00- 21.00uur,in het clubhuisvan deRoad
Runners achter hotel Trupial
Inn. RRCK-leden lopen gratis.
Leden van de Curacaose Atle-
tiek Bond en jeugdigenonder de
16 jaarbetalen ’l. 2,50 en ande-
ren vijfgulden.

Na maandag 18 januari kan
niet meer worden ingeschreven.

Karpov-Nikolic
zet voor zet

WIJK AAN ZEE — Het
verloop van departijKarpov -Nikolic, welke door de laatste
zeer verrassend werd gewon-
nen, had het volgende zetten-
verloop:

Wit: Karpov (Sov)
Zwart: Nikolic(Joe)

1. c2-c4 e7-e5
2. Pbl-c3 PbB-c6
3. g2-g3 PbB-c6
4. Lfl-g2 LfB-g7
5. Tal-bl a7-a5
6. a2-a3 f7-f5
7. d2-d3 PgB-f6
8. e2-e3 0-0
9. Pgl-e2 Pc6-e7
10.0-0 c7-c6
11.c4-c5 d7-d6
12. csxd6 DdBxd6
13. Ddl-c2 LcB-e6
14.Pc3-a4 Le6-a2
15.Tb1-al La2-f7
16.Tf1-dl Pf6-d7
17. d3-d4 e5-e4
18.Lcl-d2 b7-b5
19.Pa4-c5 Lf7-c4
20.Pc5xd7 Dd6xd7
21. Pe2-cl Dd7-e6
22. b2-b3 Lc4-d5
23. Tal-bl De6-d6
24.Ld2-c3 Lds-f7
25. Dc2-d2 Pe7-d5
26. Lc3xas Dd6xa3
27. Las-c3 Pdsxc3
28. Dd2xc3 TfB-c8
29.f2-f3 c6-c5
30. f3xe4 csxd4
31.Dc3-el D4xe3
32. e4xfs Da3-c5
33. Pcl-e2 TaB-a2
34. Tbl-cl Dcsxfs
35. TclxcBl DfsxcB
36. Pe2-f4 g6-g5
37. Pf4-e2 Lf7xb3
38. Tdl-cl DcB-g4
39. Pe2-c3 Ta2-d2
40. Pc3xbs Td2xg2l
41. Kglxg2 Lb3-d5l
42. Kg2-gl Dg4-e4

Wit geeft op.

Veendam niet verder dan 2-2
Vitesse zonder spelen
tweede periode-kampioen
DEN HAAG — Zonder zelf

te spelen is Vitessekampioen
van detweedeperiode gewor-
den.De Arnhemmers danken
dataanMW,datinVeendam
een puntweghaalde (2-2).

Veendam had voor eigen pu-
bliek, liefst6500 mensen wilder
er getuigevan zijn, moeten win-
nen voor het periode- kampi-
oenschap maar kwam niet ver-
der dan een gelijkspel. Ten Caat
opende in de 19e minuut de score
voor de Groningers, maar nog
voor rust trok Verbeek de _>tand
na een half uur gelijk. Na rust
nam MW een voorsprong door
Vincent, dieechterdrieminuten
voor tijd door Van Buuren werd
genivelleerd.

Het tweede duel dat werd ge-
speeld in de eerste divisie was
dat tussen SVV en Helmond
Sport. SVV won met 4-1. Alle
doelpunten werden in de eerste
helftgescoord. Sonneville(twee-
maal), Lecker en Wildenberg
scoorden voor SW, van Tilburg
scoorde op slagvan rust tegen.

VOETBAL/MONTEVIDEO —De Colombiaan Carlos Valder-
rama is uitgeroepentot de beste
voetballer van Zuid-Amerika
voorhet jaar1987. Hijvergaarde
in de verkiezing 56 punten. Spe-
lersuitUruguay werdentweede
(Obdulio Trasante) en derde (Jo-
se Perdomo).

Grote verrassingen in Hoogovenstoernooi:
Karpov door Nikolic verslagen en
Ljubojevic dwingt Tal tot overgave

WIJK AAN ZEE — Aan Ni-
kolic is tot aan hetweekeinde
getwijfeld. De grootste ver-
rassing van het afgelopen
weekeinde inWijk aan Zee bij
het vijftigste Hoogovens-
schaaktoernooi is wel de on-
verwachte nederlaag van de
oud-wereldkampioen Anato-
liKarpov tegen deJoegoslaaf
Nikolic. Ook een andere Joe-
goslaaf zorgde, een dag later,
op zondag, voor een verras-
sing. Hij versloeg een andere
oud-wereldkampioen, Mi-
chael Tal. Die ontwikkelin-
gen brachten Ulf Andersson
en Robert Hübner gezamen-
lijkaan deleidingmet2,5pun-
ten uitdrieduels.

Het nu leidende tweetal deed
uitstekende zaken in het wee-
keinde. Vooral Andersson. De
Zweed, die als hettegendeel van
agressief bekend staat, tikte op
zijn eigen subtiele wijze eerst
Agdestein en vervolgens Van
der Sterren van het bord. Het
volgen van Andersson was zoals
gebruikelijk een oefening in ge-
duld. Tegen Agdestein rekende
hij inhetogenschijnlijk onschul-
dige toren-eindspel, dat na da-
me-ruil ontstond, heel ver. Toen
VanderSterren heteen daglater

op de 21ezet niet helemaalgoed
deed, verraste Andersson hem
met een kwaliteitsoffer. De Ne-
derlandse meesterruilde opzijn
beurt de dame voor twee stuk-
ken. Normaal zijn dan in het
eindspel de torens het sterkst.
Maarditkeer was hetandersom,
zoals de Zweed natuurlijk had
voorzien.

JEROENPIKET
Hübner ontsnapte zondag te-

gen de inmiddels gearriveerde
Georgiev, nadathij een dag eer-
derhad gewonnenvan JeroenPi-
ket. De jongstedeelnemerslaag-
de erineen vrijwel gelijke stand
te bereiken. Maar juist toen de
grootstecomplicaties voorbij wa-
ren onderschatte hij deresteren-
de dreiging met als gevolg, dat
het dagelijkshalfje, datnaar een
tweede grootmeester-resultaat
moet leiden, buiten zijn bereik
bleef. De schade werd zondag al-
weerhersteld.De HongaarFara-
go, een van de zwakkere uit de
elite-groep, maakte in de Torre-
aanvalal opdevierdezeteenthe-
oretische fout, waarvanPiket de
gevolgennogeens had doorgeno-
men.Hijkreegde beterestelling,
raakte in het middenspel wat
van het voordeel kwijt, maar
bleef toch de overhand behou-

den. Toen op de 40e zet de vlag
Van de Hongaar viel, was de
strijd in feite gestreden. Al met
al een goedeopsteker voor Piket
in verband met het zware prog-
ramma dathijna derustdag van
maandag krijgt: achtereenvol-
gens Andersson, Karpov, Niko-
lic. Piket bleefop gelijke hoogte
met Johnvan der Wiel,zijn leer-
meester van eertijds, die het
punt achtereenvolgens deelde
met Hansen en Sosonko.

Atletiekbond voertpuntensysteem in

Veel deelnemers aan
eerste veldloop CAB

WILLEMSTAD—Deeerste
straten- en veldloop van de
Curacaose Atletiek Bond in
het nieuwejaar te Fuik is een
groot succes geworden. Niet
minder dan 126 atleten had-
denzich voor deze eerste loop
in 1988 ingeschreven, waar-
van erdaadwerkelijk 109zijn
gestart.

De CAB geeft dit jaarde atle-
ten punten voor deplaats die ze
bereiken bij elke veldloop. Na de
veldloopvan 7februariwordthet
totaal geteld en wordt er een
kampioen van elke categorie
aangewezen.

Bij de dames was Jaqueline
Sofia het snelst na 2000 meter.
Op de 3000 meter was bij de he-
ren Euron Scoop met eentijdvan
9.42,20 het snelst.Ruthsel Mar-
tina was bij de heren die 3500
meter liepen het snelst. Hij
kwam ruim een halve minuut
eerderover de streep danhet jon-
getalentByron Salomé.

Op 17 januariwordtdetweede
straten- en veldloop georgani-
seerd in de omgeving van Kasa
Grandi en Rooi Santu, met af-
standen van 2400 m, 3600 m en
4061 m. Tot vrijdagavond 21.00

uurkan men zich inschrijven bij
de heerLinzey, tel. 77362.

De uitslagen van de eerste
straten- enveldloop van deCAB:
2000 meten

DAMES
10en 11 jaar:
1.Eveline Zimmerman 7.51,65
2. Ilseline Ortela 9.02,64
3. Vanessa Deonisia 9.37,93

12en 13 jaar:
1. Jesika Angelista 8.34,14
2. NancyleeFelicia 9.13,80
3. Natalee Felicia 9.14,37

14 jaaren ouden
1. Jacqueline Sophia 7.28,89
2.YouniceFinch 8.04,63
3.RosendySlyger 8.20,85

HEREN
2000 meten
10en 11 jaar:
1.Sharlon Marselia 7.30,07
2.Eldredvanßlarcum 8.09,54
3. Sojeane Mongen 8.19,84
12 en 13 jaar:
1. Elmer Monte 7.40,30
2.ElrichWalle 7.47,69
3. Harold Albert 8.06,50

3000 meten
14en 15 jaan
Euron Scoop 9.42,20
2. Remsley Sambo 11.12,77
3. Aaron Miguel 11.23,78

16en 17 jaan
1. Angelo Constancia 10.01,14
2. Richenel Fenny 10.47,73
3. GilbertMartha 11.09,08

3500 meten
18en 19jaar:
1.Byron Salomé 11.36,952.Benjamin Martina 11.53/793. Ridsel Petronia 12.20,48
20-29 jaar:
1.Diello Arvelo 11.49,97
2. Arlyson Maria 12.00|24
3. Eithel Bernabela 12.31,97

30-39 jaar:
1.Ruthsel Martina 11.00,93
2. Carlos daCosta Gomez

12 57 58
3. Hubert Meyer 131L87
40-49 jaan
1. Leo Berenos 12.53,35
2. Ronald Djaoen 12.53,35
3. Cesario Eisden 15.13,80

NEDERLAAG KARPOV
Nederlagenvan AnatoliKar-

pov tegen spelers meteen andere
naam dan Kasparov zijn
zeldzaam. Behalve als hij de ge-
volgen van dezoveelste confron-
tatie met Kasparov nog niet ge-
heel teboven is. Gewoon verder
schaken iskennelijk voorhem de
beste methodeomeventueel geg-
roeide aversies het hoofd te bie-
den. Ongeveer zoals iemand die
deangst om te vliegenkan over-
winnen door in een vliegtuig te
stappen. Nikolic was precies de
man om die (tijdelijke)
kwetsbaarheid uit te buiten.

De Joegoslavische grootmees-
ter isgeen man voor schoonheid-
sprijzen, maar uiterst gedegen
en theoretisch volkomen op de
hoogte. Het was de eerste keer
dat hij tegen de oud-
wereldkampioen - met zwart nog
wel - aantrad. Karpov opende
tamelijk passief en rond de 20e
zet stond deJoegoslaafalcomfor-tabel. Inhet besef, dathijwel iets
moest doen, wilde hijnietgeruis-
loos van het bord worden ge-
duwd, begon Karpov met 29. f3complicaties te scheppen. Het
leek niet voldoende, vooral niet
toen hij drie zetten later met het
terugtrekken van de dame
misgreep. Dd3 in plaatsvan Del
was veel sterker geweest. Een
zet later echter liet zwart bijna
het voordeel glippen. Des had
Dh7 moeten zijn. Karpov had
met Pd3zijn kans moeten grij-
pen. Hijkoos echterhetverkeer-de veld voor zijn paard en was
toen kansloos.

Tal verging het zondag tegen
Ljubojevic niet veel beter. Van-
uit mindere stelling offerde hij
rond de 15ezet dekwaliteit voor
eenkoningsaanval. Vroeger zou
vrijwel iedereen zich door zon
staaltje bluf hebben laten inti-
mideren. Maar zijnpartijen zijn
inmiddels zo tot op hetbot uitge-
plozen, dat detegenstanders niet
meer zo gauw in paniek raken.
Ljubojevic hield onder alle drei-
gingen, die op hem afstormden,
het hoofd koel, gafde kwaliteit
terugenwikkeldeafnaareen ge-
wonnen eindspel.

DE STAND
De stand na drieronden is nu

1. Andersson en Hübner: 2,5; 3
Ljubojevic en Nikolic: 2; 5. Piket
Farago, Karpov, Van der Wiel
1,5; 9.Sosonko, Georgiev: 1 (uil
2); 11. Hansen, Tal: 1; Van der
Sterren, Agdestein: 0,5.

ANTHONY _J&
VEDER IPB
& Co. N.V. yjr&

Wij gaan door! ijjjpt-
PAKKETTEN naar ~^'
NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie IfJftVt
TEL.: 614700 f** \
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Initiatiefnemers Cas Abao:

Ieders steun nodig

WILLEMSTAD —De
mensen en ondernemin-
gen achterhetgrootseplan
Cas Abao: Doston Deve-
lopment N.V., de eigenaar
vanhet landgoeden deKo-
ninklijke Volker Stevin
Groep N.V., een van de
grootste bouw- maat-
schappijen in Nederland,
met deAntillen N.V. alsCu-
racaose representant.

Volker Stevin heeft al een
begin gemaakt met vier mil-
joen gulden voor de wegen-
aanleg. Volgens zegslieden
zijn er voorts toezeggingen
van grotefinanciële instellin-
gen en van belangrijke parti-
culiere investeerders. Zij zijn
met name over debrug geko-
men omdat het eilandsbes-
tuur, de landsregering, deNe-
derlandseregering en deaan-
deelhouders vertrouwen heb-
ben getoondin het project.

...een schetsontwerp van Mas-terplan- opsteller ir Bram van
Hengel. Zo gaat(misschien) een
deel van dekustlijn eruitzienbijhet te bouwen hotel. In elk geval
toont het ontwerp de mogelijkhe-
den van ditgebied...

NIEUW TIJDPERK
Voorts bestaat ei 'be-

langrijke interesse'van dezij-
de van toeristische concerns
als Vendex. Pensioenfondsen
hebben ookbelangstelling ge-
toond voor dit meer- ja-
renplan. Realisering ervan
wordt gezien 'als het begin
van een nieuw tijdperk voor
Curagao.De echteeerste stap
naar een werkelijke toeris-
tische industrie. Tevens moet
hetbeschouwd worden als de
ontsluiting van BandaAbao'.

Het project is in grote mate
gerichtop deAmerikaanseen
de Canadese toeristen-
markt, maar in vrijwel even
grotemateop deNoord- Euro-
pesemarkt. Gezien de overbe-
zetting op de Canarische ei-
landen wordt er al geruime
tijd gezocht naar geschikte
vervangende bestemmingen.
Uithet inruime mate gevoer-
de overleg, blijkt voor Cura-
gaogrote belangstellingtebe-
staan.

RECESSIE
De bouwkundig ingenieur

Bram van Hengel, die het
Masterplan voor Cas Abao
ontwierp zegt het zo: "Grie-
kenlandenTurkijezijn eigen-
lijk ook al vol- gebouwd. Er
wordt gezocht naar alterna-
tieven. En bedenk, dat geble-
ken is, dat de toeristische in-
dustrie vrijwel als énige in-
dustrieniet geleden heeft on-
der de wereld- recessie. Men-
sen spareutoch voor hun va-
kantie, ook al hebben ze het
krapper".

Hetdirectebelangvoor Cv-

ragao, zo zeggen de initiatief-
nemers, is de werkgelegen-
heid. Met de bouw ervan zijn
vele manjaren gemoeid.
Daarna zullen er vele banen
in de toeristische dienst- ver-
lening en het beheer en het
onderhoud worden ge-
schapen.

Van groterbelang is de im-
pact op de toeristische markt
die met dit project wordt be-
reikt. Daardoor zullen, zo zeg-
gen zij, nieuwe en wellicht
grotere projecten volgen. De
initiatiefnemers hebben de
vaste overtuiging dat dekwa-
liteitvan Curagao optimisme
rechtvaardigt als de geschik-
te accommodatie eenmaal tot
stand is gekomen.

SCEPSIS
Eerlijkheidshalve voegen

zij eraan toe, dat enige scepsis
goed is. "De initiatiefnemers
realiseren zich maar al te
goed, datzij sterk afhankelijk
zijnvan economischeontwik-
kelingen in de wereld en op
Curagao. Daarom gaan zij
zorgvuldig en gefaseerd te
werk om zonodig tijdig bij te
kunnensturen en te verande-
ren. Daarom is er ook behoef-
te aan de totale steun van de
centrale en de Curagaose
overheid, zowel als van de to-
tale Curagaose bevolking om
dit project tot een succes te
maken", zo luidt een persbe-
richt.

Inbreker en buit
snel gevonden

WILLEMSTAD — De bij de
politie alsberuchtbekend staan-
deG.M. uit deUzerstraat is door
de politie aangehouden op ver-
denkingvan inbraaken diefstal.

Eerder deed eenvrouw aangif-
te van inbraak in haar woning
waarbij door onbekenden een tas
met duizend gulden, een gouden
armband en twee gouden oorbel-
len buitgemaakt werden. Het
daarop volgend sporen- onder-
zoek leidde naar de woning van
deverdachte alwaareen dames-
tas met bankboekjes, sieraden
en een aanzienlijk bedrag aan
geldaangetroffen werden.Later
kon depolitie deverdachte G.M.
te Wishi aanhouden. De man is
voor verder onderzoek overge-
dragenaan derecherche.

WILLEMSTAD — Volgens de
gegevens van de Verkeersdienst
vonden er in de afgelopen perio-
de27 aanrijdingen plaats. Daar-
bijraakten acht mensen lichtge-
wond. Een van de gewonden
moest evenwel opgenomen wor-
den. De totale veroorzaakte
schade wordt geschat op
’.34.150,-.

In de boekenvan de Herman-
dad werd tevens melding ge-
maakt van vijfgevallen van joy-
riding en één geval van dronken
achter het stuurwielkruipen.

Bemanning komt waarschijnlijk naar Curaçao

Nederlands schip opgebracht
door Venezolaanse marine
WILLEMSTAD—De Vene-

zolaanse marine heeft afgelo-
pen vrijdag het onderNeder-
landse vlag varende schip
'Stena Mayo' opgebracht. Om
de opdracht kracht bij te zet-
ten, loste het 'Venezolaanse
marineschip drie waarschu-
wings- schoten voor de boeg.
De Stena Mayo ligt sinds vrij-
dagavond aan een pier in de
Venezolaanse marinebasis
Las Piedras. Aan boord zijn
31 personen van 15 verschil-
lende nationaliteiten, onder
wie Nederlanders, Britten,
Amerikanenen Noren.

Volgens kapitein Vendel-
bosch berust de aanhouding op
"een misverstand" omdat zijn
schip werd opgebracht terwijl
het in internationale wateren
bezig was met "geografisch on-
derzoek voor een Amerikaans
bedrijf. De Stena Mayo bevond
zich volgens Vendelbosch op het
moment van de aanhouding op
circa 16 mijlten zuid-westenvan
Curagao. Volgens de kapitein
van het Venezolaanse mari-
neschip, dePC-12, was deStena
Mayo echterbinnen deterritori-
ale wateren van Venezuela.

De Venezolaanse autoriteiten
zijn intussen aan boord geweest
en hebben het hele schip door-
zocht en de opvarenden onder-
vraagd. De bemanning mag niet
van hetschipaf.De commandant
van demarinebasis zal vandaag
verslaguitbrengenaan deVene-
zolaanse admiraliteit in Cara-
cas, die verder moet beslissen

water zal gebeuren.
De Nederlandse ambassade is

inmiddelsop dehoogte gebracht
en heeftal enkele malencontact
gehad methet schip. Woordvoer-
der H.F.M. Siegers van deRot-
terdamse rederij Nedifco heeft
maandagmiddagna laatste con-
tacten met de kapitein ver-
klaard, optimistisch te zijnover

de afloop van het incident. Vol-
gens hem berust het opbrengen
van de Stena Mayo op een mis-
verstand.

Naar het oordeel van de
zegsman was hetschip wel dege-
lijk ruim buiten de territoriale
wateren van Venezuela aan het
werk, namelijk op vijftien mijl
buiten de kust. Ook het Bureau

Buitenlandse Betrekkingen
(BBB) op Curacao is bij de zaak
betrokken. Daar vernam de
Amigoedatgetrachtwordt debe-
manningsleden vandaag nog
naar Curacao over te brengen.
Het schip zal waarschijnlijk in
Venezuela moeten blijventotdat
de autoriteiten aldaar toestem-
ming gevenom te vertrekken.

WILLEMSTAD-De organi-
satieInvolvement ofBanda Ari-
ba Jaycees Curagao (lOBA Jay-
cees)kijkt zeer tevreden terug op
het afgelopen bestuursjaar. „Er
zijn veel projecten gerealiseerd
diebovendien zeer succesvol wa-
ren. Dat leverde delOBA Jaycees
de nodige erkenningen op bij de

recentelijk gehouden nationale
bijeenkomst van alle Jaycees
clubsop deAntillen.

Inmiddels is het nieuwe be-
stuurgekozen. Op defoto vlnr:M.
Dundial, voorzitter van denatio-
nale organisatie die het nieuwe
bestuur installeerde, Eric Lam-
bertina, nieuwe voorzitter, Ma-

gali Janga, secretaresse, Luvia
Pinedo, penningmeester, Ingrid
Liberia, commisaris, Rudmila
Paulo, aftredende voorzitter en
manager Maynardvan hetPrin-
cess Beach Hotel waar de instal-
latie plaatsvond. Niet op de foto
staan HowardHoyer en Sharine
Diaz die beiden vice- voorzitter
zijn.

Moeilijk om zittingen openbaar te maken
Medici niet gecharmeerd van
wetsvoorstel Tuchtcollege

WILLEMSTAD — De Me-
dische Vereniging van Ge-
neeskundigen en de Me-
dische Vereniging van Hui-
sartsen hebbennog geen defi-
nitief standpunt ingenomen
inzakehet wetsontwerp over
openbarebehandelingvan de
zaken die voor het Medische
Tuchtcollege komen. In na-
volging van Nederland, ligt
ook op de Antillen een
wetsvoorstel optafel, dateind
dit jaarin behandeling wordt
genomen. Beide verenigin-
gen staan echter niet te trap-
pelen om het wetsvoorstel
door tevoeren. Het iseen zeer
complexe materie, vinden ze,
die een goede bestudering en
afweging van de feiten ver-
eist.

Dr. Roberto Rico, voorzitter
van de MedischeVerenigingvan
Geneeskundigen, benadrukte
dat de problemen rond de open-
baar- making van de zittingen
van het Medisch Tuchtcollege
gecompliceerd zijn en dat open-
bare zittingen niet altijd in het
belang van deklager zijn, omdat
hierbij persoonlijke zakenvande
patiënt naar buiten worden ge-
bracht. "Thans is hetzo, dathet
Medisch Tuchtcollege een ver-
lengstuk van het gerechtshof is.
Wanneer het Tuchtcollege een
zaakbehandelt, werkt devereni-
ging daar zeer loyaal aan mee,
omdat geheimhouding van het
medisch dossier van de patiënt
gewaarborgdis. Voordat devere-
niging echter tot een definitief
standpunt komt, willen de
artsen eerst de doelstelling van
de tuchtrechtspraak nader on-
der de loep nemen. Hierbij wor-
den binnen de verenigingzaken
besproken zoals: Waarvoor dient
de tuchtrechtspraak?Dient deze
ter controlevan demedische ver-
richtingen van de arts, of moet
deze genoegdoening geven aan
deklachten van depatiënt?"

Rico wijst er verder op, dat in
een kleine samenleving als Cu-
ragao demedische vereniging op
een andere manier functioneert
als deKoninklijke Nederlandse
Maatschappij voor de Genees-
kunde (KNMG): "De artsen- or-
ganisatieKNMG is een veel
grotere organisatie dan de Me-
dische Vereniging van Genees-
kundigen op Curagao. De
KNMG heeft zijn eigen juristen
en economen in diensten werkt
full-time. Bij detotstandkoming
van het wetsvoorstel is nauw
overleg gepleegd tussen de ver-
schillende tuchtcolleges (in to-
taal vijf) en deKNMG."

"Op Curagao is de situatie an-
ders. Onze organisatie is veel
kleineren heeftgeen permanen-
temensenin dienst.Bij kwesties
tussen artsen en een patiënt en

zoalsnu,bij dekomende wetswij-
ziging, moeten wij deskundigen
vanbuiten af inhuren om toteen
gefundeerd advies aan het Me-
disch Tuchtcollege te kunnen
komen".

De Medische Vereniging van
Huisartsen is bij monde van
voorzitter J. Hammoud eve-
neens van mening,dat deproble-
men rond de openbaarmaking
van zittingen van het Tuchtcol-
lege gecompliceerd zijn: " De
artsenij is een zeer emotioneel
beroep. Men is gauwgeneigd om
artsen, wanneer ze naar de me-
ningvan depatiënt een fout be-
gaan, af te kraken. Ik vraag me
af, wat voor zin hetheeftom"fou-
ten"van een arts inhet openbaar
aan dekaak te stellen. Over het
algemeen doen de artsen hun
werk op Curagao goed. Daarom
zou ik het dan ook niet terecht
vinden, als een arts, dietien jaar
goed heeft gewerkt en dan één
fout begaat, onmiddellijk ver-
oordeeld wordt. Het zou beter
zijn als de handelingen van een
arts door professionelen worden
beoordeeld. Misschien heeft het
voor hetpubliek meerzin, als be-
sluiten van het Medisch
Tuchtcollege achteraf openbaar
worden gemaakt. Door de
kleinschaligheid van Curagao
echter, is de anonimiteit van de
patiënt bij openbaarmaking van
besluiten van het Medisch
Tuchtcollege niet gewaarborgd:

"Nederland is zo groot, dat wan-
neer alleen de initialen van een
patiënt worden gepubliceerd, dit
de anonimiteit van de patiënt
redelijk waarborgt"'.

Binnen de Vereniging van
Huisartsen is nog niet expliciet
gesproken over dewetswijziging
die openbare zittingen van het
Medisch Tuchtcollege mogelijk
maakt. Wel is met de voorzitter
van het Tuchtcollege, rechter
mr.A.P.M Houtman, achter ge-
slotendeuren gesprokenover de
complexiteit van de problemen
rond detuchtrechtspraak. Ham-
moud verklaart desgevraagd,
dat door de huisartsen- vereni-
ging aan het Tuchtcollege ver-
zocht is een huisarts in dit colle-
ge op te nemen, omdat de hui-
sartsen-verenigingvan officiële
zijde nietop dehoogte wordt ge-
steld van de uitspraken van het
college. Nu krijgen zij alleen in-
formatie via hun patiënten, als
dezebij eenzaakbetrokken zijn".

"Binnen de vereniging zelf
heersen verschillende menin-
gen, waarbij zowel de belangen
van dearts als dievan depatiënt
in het oogworden gehouden.Het
zou volgensmij dan ook een goed
ideezijn, als depatiënten een be-langen- organisatieopzetten, die
net als in Nederland als spreek-
buisvoor deze groepmensen fun-
geert".

Uruguay over
weegt

aangaan
relaties met China

MONTEVIDEO — Binnen
afzienbare tijd valt in Monte-
video de beslissing over het
aangaan van diplomatieke
betrekkingen met China. Zo
maakte president Julio San-
guinettivan Uruguay bekend
tijdenseen persconferentie.

Daarbij bleek duidelijk dat de
beslissingten gunstevanPeking
uitvalt. Volgens de president
gaat het er om "de juridische
principes en de economische be-
langen" tothunrecht te doenko-
men. Vanuit juridisch oogpunt
moet men rekening houden met
het feit dathetgaatomhet groot-
ste land dat ook degrootste inter-
nationale bekendheid geniet
van de twee landen. Hij doelde
daarbij op China en Taiwan. Op
hetogenblik onderhoudt Urugu-
ayrelaties met Taiwan. Momen-
teel hebben 134 landen diploma-
tieke betrekkingen met China
en slechts 22 met Taiwan.

HAMBURG — De Westduitse po-
litieheeft vandag een vrouw aange-
houden dieervan wordtverdachtbe-
trok'
opeen eik.:
geleden,waarbij 2 Amerikanen en
eenTurksevrouw omhetlevenkwa-
men.

Vrouw betaalt
duizend gulden
voor 'gazon'

WILLEMSTAD —De po-
litie heeft de 30-jarige
J.R.B, aangesproken op
zijn oneerlijk gedrag om-
dat hij een vrouw ’.1.050,-
-liet betalen, maarzich ver-
volgens niet hield aan de
belofte voor dat bedrag
een grasperk voor de
vrouw aan te leggen.

B. stortte weleen truck- la-
dingzand, maar liethet daar-
bij. Toen de betreffende
vrouw enige dagen later om
opheldering kwam vragen,
kreeg zij driehonderd gulden
terug, alsmede de belofte dat
derest van hetverschuldigde
geld deweek daarop terugge-
geven zou worden, hetgeen
nietgebeurde. Depolitie deed
de man beloven spoed te ma-
ken met de terugbetaling en
herinnerde hem eraan datdit
niet deeerstekeer was, dathij
met deze wanpraktijken be-
zig isen dat hem een celstraf
boven het hoofdhangtbij her-
haling.

Hawed steeds groter dankzijvulkaan
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KALAPANA — Een opzichter
"nlrmrkin Hawaii

_'. ue
azee stroomt.

AMIGOE

WARSCHAU — De Westduitseminister van Buitenlandse Zaken,
Genscher,iszondagaan eenreeds en-
kelemalen uitgesteld bezoekaan Po-
len begonnen. Op zijn programma

DeKilau-
ea is deactiefste vulkaan ter we-

fjaar
achttien hectare landtoegevoegd
aan dezuidoostkust van Hawaii.

staan gesprekken metpremier Jaru-
zalski, ' en vertegenwoor-
digersvan Solidariteit. Genscherwil
oök het grafvan de vermoorde pries-
ter Popieluszko bezoeken.



SOL-docent komt naar Curaçao voor onderzoek:
Antilliaanse studenten doen het

steeds slechter in Nederland
—door Hannekevan Kouwen—

WILLEMSTAD— Herman Becks, docentaan delerarenop-
leiding SOL in Utrecht is op eigen initiatiefen met medewer-
king van zijn school, voor vier weken naarCuracao gekomen
om zich op de hoogte te stellenvan de achtergrond van het
steeds groter aantal Antilliaanse studenten op de SOL.Al ja-
renlang zijn er Antillianen die Utrecht kiezen als standplaats
voor de lerarenopleiding. Dat worden er sinds een paar jaar
steeds meer, maar het niveau neemt zienderogen af. Dat wijt
Becks aan verschillende factoren: omdat er meer studenten
naar Utrecht komen, zijn datnietmeer alleen de allerbesten.Bovendien is dekennis van het Nederlands sterk afgenomenenkunnen sommigestudentendelessensomsnieteens volgen.
Daarnaast zijn Antilliaanse studenten'verwend', zoals Becks
dat noemt: ze kunnen amper voor zichzelf zorgen omdatze
thuis (op de Antillen) gewend zijn dathet allemaal voor hen
gedaanwordt. Dat deAntilliaanse studentenheimweehebben
naar hun vaderland, is overigens een gegeven waarBecks na
zijn bezoek aan Curacao, veelmeerbegrip voor heeft: "Ik heb
nu al heimwee naar Curacao", zegt hij aan heteind van het in-
terview.

Herman Becks is al vijftien
jaaraan de SOLverbonden in devakgroep wiskunde en onder-wijskunde. Daarnaast is Becks
stagebegeleider voor devakgroep wiskunde. Zijn reisnaar Curagao is dan ook driele-
dig: behalve de 'studie' naar deachtergrond van zijnAntilliaan-
se studentenenvoorlichting aan
eindexamen- leerlingen van de
middelbare scholen, is hij hier
ook als stagebegeleider voor de
studenten die hier stage lopen.
Datzullen er in detoekomst wel
meer worden, zo verwacht
Becks, gezien het grotere aantal
Antilliaanse studenten op de
SOL. Een groot deel daarvan
prefeert de stage op de Antillen
te lopen.

NIVEAU
Dat stimuleert Becks ook: hij

heeft zich altijd het 'lot'van An-
tilliaanse studenten aangetrok-
ken en in hun problemen ver-diept. In het verleden deden de
Antilliaanse studenten het zeer
goed op de SOL: "Ik denk omdat
de selectie altijd goed is geweest,
dus jekreeg de besten die naar
Nederland gingen. Bovendien
waren heteenlingen:ze moesten
zich aanpassen aan de Neder-
landse situaties. Zekwamen bij-
voorbeeld als enige Antilliaanse
student ineen groepen moesten
met de Nederlandse medestu-
denten optrekken."

Tot een paar jaarterug: toen
begon detoeloop vanAntillianen
groter te worden. Met dat het er
meerwaren, werd geconstateerd
dat het niveau minder werd.Vooral het slechtere taalgebruik
viel op: "Onafhankelijk van el-
kaar, zeiden alledocentendat de
beheersing van het Nederlands
slechter was geworden. Ik heb
meerdere malen gemerkt dat ik
een geschreven tekst gewoon
niet begreep. Zo erg dat je jeaf-
vroeg ofze wel Nederlands leer-
denop deAntillen."

Becks heeft toen alle Antilli-
aanse studenten uit zijn
vakgroepbijelkaargeroepen om
eenbeeld tekrijgenvan hun pro-
blemen. "Door de contacten die
ik kreeg, begon ik te begrijpen
daterveel meeraan dehand was
dan je zo oppervlakkig door
hebt."

ZELFSTANDIG
In Nederland al is Becks zich

in de achtergronden gaan ver-
diepen. Hij heeft veel metAntil-
liaanse studenten gesproken en
heeft documentatie- materiaal
doorgenomen. Gewapend met
die informatie stapte hij op het
vliegtuig naar Curagao. Hier
Werden zijn vermoedens beves-
tigd. Becks vat het samen ineen
aantaltrefwoorden. Zelfstandig-
heidontbreekt: dekinderen wor-
den hier verwend. Ze worden bij-
voorbeeld naar school gebracht
en weer van school opgehaald.
Dat is onbegrijpelijk in vergelij-
king met Nederland. Ze worden
inde watten gelegd: als jemet

instelling in Nederlandkomt, gaat het mis. "Dat heb ik
zelfgemerkt aan deAntilliaanse
studentenbij ons op school. Hun
zelfstandigheid is nietvoldoende
ontwikkeld en gestimuleerd.". Tijdens de voorlichtingenaan
eindexamen- kandidaten op de
verschillende middelbare scho-
ten, waar Herman Beckszich de
jfgelopen dagenmee heeftbezig

gehouden, stelthij de leerlingen
devraag: heb jejebroek weleens
gewassen; het» je thuis wel eens
de stofzuigerbediend; weetjewel
hoe duur bestek kost want dat
moet jeook in Nederland aan-
schaffen; kun je wel banden
plakken; doe je regelmatig
boodschappen of heb jeweleens
van een bepaald bedrag moeten
rondkomen? Dat zijn zaken
waarmee Nederlandse kinderen
veel eerder in aanrakingkomen.
"Hetbeeld watikuit gesprekken
en literatuurkrijg is dat de moe-
der centraal staat en dat die de
broek 's morgens gestreken en
wel klaarlegt en alles verzorgt.
Vooral de jongensworden hier in
dewatten gelegd. Nuikhierben,
krijg ik dat beeld versterkt be-
vestigd."

TROTS
Een anderprobleem is de trots

van Antilliaansestudenten:"als
zij problemen hebben, wordt er
pas om hulp gevraagd als het al
te laat is. Als Antilliaanse stu-
denten iets niet begrijpen, hou-
denze om tebeginnenhun mond
en intweede instantievragen ze
het in het Papiamentu aan een
Antilliaanse medestudent wat
er bedoeld wordt. Pas veel stap-
pen later zal de docentbenaderd
worden. Dat merken we bijvoor-
beeldaan slechte studie-resulta-
ten diewe niethadden voorspeld
en aan andere misverstanden
waaruit blijkt dat ze je gewoon
niet begrepen hadden."

TAAL
Naast deze 'cultuur- ei-

genschappen' noemt Becks ook
het taalprobleem. "Dat is hierop
Curagao een gigantisch politiek
probleem. Dat is meer ideolo-gisch bepaald, heb ik de indruk,
dan dat gebaseerd is op we-
tenschappelijk onderzoek. Datvind iktenaanzienvan deonder-wijsproblematiek heel jammer.
Ik heber geen oplossing voor, ikziealleenweldat deAntilliaansestudentenbij ons steedsslechterhet Nederlands beheersen. Hetkan zijn dat het Papiamentu
daareen reden voor is, maar erkunnen ook andereredenen voor
zijn. Maarhetis eenenorme han-dicap omdat dekloof met de Ne-
derlands sprekende studenten
steeds groter wordt. Ik vrees ook
dat de stulenten zich voor hun
komst naar Nederland opdetaalverkijken, omdat ze denken dat
het hier op dezelfde manier ge-
sproken wordt.Dat is niet waar,
het gaat bijvoorbeeld veel
sneller."

"Ik vermoed dat als hier het
Papiamentu als voertaal op de
lagere scholen wordt ingevoerd,
het gunstigerkan zijn voor som-
mige kinderen. Voor sommige
kinderen zal deherkenning gro-
ter zijn dan de wereldvreemd-
heid bij het Nederlands. Maar
voor de meestekinderen, niet al-
leen debovenlaag maar ook de
middenlaag,zullen dekansen op
doorstroming naar ander onder-
wijs slechterworden. Ik denk dat
men veel meer moet afgaan over
wat wetenschappelijk bekend is
overtweetaligheid, in plaatsvan
het in de politieke, ideologische
sfeer te trekken."

TWEETALIG
Becks is zelf tweetalig opge-

voed: hij komt uit Friesland
waar het taalprobleem ook
speelt. "Ik sprakmet mijnvrien-
denFries, opstraaten in deklas,
maar deofficiële taal was Neder-
lands. Ik ben in Groningen gaan
studeren maar hield met mijn
Friese vrienden veel contact. De
Nederlanders (de niet- Friesen)
vonden datdeFriesenzich afzon-
derden en negeerden ons. Het
was dus moeilijker voor ons om
contact te leggen met de Neder-
landse studenten dan wanneer
we vanaf het begin Nederlands
zouden hebben gesproken. Pre-
cies hetzelfde maak ik mee bij
ons op school: de Nederlandse
studenten zeggenaltegen deAn-
tilliaanse studenten: jullie
zonderen jeaf."

Toch denktBecks niet dat het
taalprobleem doorslaggevend is
bij de aanpassings- moeilijkhe-
den in Nederland. Er zijn voor-
beelden van Antilliaanse stu-
dentendie,omdatze hetechtwil-
den, binnen een paar maanden

hun Nederlands zodanig bij-
geschaafdhadden, datze dietaal
nu beter spreken dan sommige
Nederlandse studenten. "Ik
denk dat het aan de basis veel
meer te maken heeftmetde hou-
dingvan deAntilliaanse studen-
ten. Niet datjeveelkunt en weet
en vaardigbent, maar wel datje
bereid bent om veel te leren. En
dat je inter- cultureelkunt den-
ken. Dat je begrijpt dat voor
andere mensenietsanders isdan
voor jou."

Schrijfavond
voor Amnesty

.WILLEMSTAD — Ook in het
nieuwe jaarzet Amnesty Inter-
national (AI) zich in voor men-
den, die vanwege hun geloof
nuidkleur en/of overtuiging in
gevangenissen zitten. De orga-
nisatie doet dat onder andere
door het schrijven van brieven
aanregeringen om zulke gevan-
genen vrij te laten..Elke maand kiest AI drie a
vier gevangenenuit,voor wie al-
te groepenvan AI, over degehele
wereld,brieven schrijven.Vana-
vond komt deCuragao- afdeling
bijeen om haar bijdrage te
leveren.

ledereen is van hartewelkom
°m achtuurvanavond inhet Pe-
ter StuyvesantCollege, lokaal9,
10 of 11.

VOORBEREIDING
HermanBecks meent danook

dater eenhoop aan devoorberei-
dingmankeertvan Antilliaanse
studenten die naar Nederland
gaan. Wat er zekerbeter kan, is
volgens Becks dater tijdiger aan
de studenten meegedeeld wordt
dat ze geplaatst zijn op een be-
paalde school. Het kan dat het
aan de betreffende scholen ligt,
maar het kan ook zo zijn dat de
beurstoewijzing te laat bekend
wordt voor studenten. Het zou
veel beter werken als leerlingen
direct na, of misschien nog wel
voor de uitslag van het eindex-
amen, weten of ze naar Neder-
land kunnen.

Ook zouden de Antilliaanse
studenten eerder naar Neder-
land moeten vertrekken. Niet
pas in augustus maar bijvoor-
beeld in juniof julizodat ze een
paar maanden kunnen acclima-
tiseren. "Ikmaaknu meedat stu-
denten twee dagen voor hun in-
troductie- week inNederland ar-
riveren en ogen en oren tekort
komen om alles te verwerken."

Herman Becks heeft genoten
van zijn verblijf op Curagao en
gaat zeer gemotiveerd terug
naar Nederland om te proberen
de Antilliaanse studenten op de
SOL beter behulpzaam te kun-
nen zijn.

WILLEMSTAD — De Neder-
landse ministerVanEekelen, be-
last met Defensie, is tijdens zijn
bezoek aan de Nederlandse An-
tillen, vergezeld vanzijn echtge-
note. Voorhaar werd ook een spe-
ciaalprogramma samengesteld.

Zo sprak mevrouw Van Eeke-
len vanmorgen met de echtgeno-
tes van Marine en Burgelijk per-
soneel over hun ervaringen en
hun meningen over de Neder-
landse Antillen. Datgebeurde in
ongedwongen sfeer tijdens een
koffie- ochtend in het Marine-
centrum De VijfGlaezen.

Op defoto: mevrouw VanEeke-
len druk in gesprek met de ver-
schillende vrouwen.

Exacte brandschade nog niet bekend

Centrum vervangt
volledige voorraad

WILLEMSTAD — De ge-
broeders Ribeiro, eigenaren
van Centrum Supermarket,
zetten alles op alles om de
winkel zo snel mogelijk weer
open te hebben. Enrique Ri-
beiro liet vanmorgen weten,
de hoop te hebben dat de
werkzaamhedenbinnen twee
maandenuitgevoerd kunnen
worden.

De exacte schade dieCentrum
Supermarket vorigeweek opliep
bijeen brandin dekelder van het
gebouw, is nog niet bekend.
Daarover zijn nog onderhande-
lingen gaande met de verzeke-
rings- maatschappij. De samen-
werking daarmee is uitstekend,
zei Ribeiro metklem, reagerend
ophetartikelin deAmigoewaar-in abusievelijk vermeld was dat
er problemen zouden zijn met de
verzekerings- maatschappij.Problematisch iswelvoor hetbe-drijf, dat er geen verzekeringwas afgesloten voor de in-komsten- derving en de door-betaling van devaste lasten vanhet bedrijf, zoals personeels- sa-larissen. Onderhandelingendaarover waren de week voor debrand, nog gaande.

TerwijlRibeiro zaterdag nogliet weten dat de herstel-werkzaamheden weltwee maan-den mbeslagzullen nemen, washij daarvanmorgen watoptimis-
tischer over: hopelijk kan hetwerk in korter tijdsbestek ge-reed komen. Veel van het perso-
neel is ookbij deopruiming inge-
schakeld.

Via de media wordt vandaaghet publiek op dehoogte gesteld
van het ongemak. Bij deeigena-ren bestaat vrees dat een deelvan devaste klantenkring in detoekomst weg zal blijven. Overi-gens moet een groot deel van delevensmiddelen in de zaak ver-nietigd worden, omdat men
vreest dat die schade heeft opge-
lopen. De voorraad zal volledig
vernieuwd worden, liet Ribeiro

weten, ook dat deel waarvan
men grote zekerheid heeft dat
die niet is aangetast. "Bij de her-
opening wordt een geheel nieu-
we voorraad aan het publiek
aangeboden."

Kerst-puzzel
WILLEMSTAD — De

Kerst- puzzel van de AMI-
GOE is gewonnen door een
abonnee op ARUBA: Tiny
Pronk, Shiribana 5 a. De ge-
lukkige heeft een bedrag van
VIJFTIG GULDEN gewon-
nen. Vanharteproficiat.

De winnares kan contact
opnemen met Jos van der
Schoot, Amigoe Aruba.
WASHINGTON— In een rapport

pleiten defensie- adviseurs van het
Pentagonervoor dat de bondgenoten
van de VS devariatie inhun conven-
tionele bewapeningvergroten. Het
rapport steunt het SDI- projct van
presidentReagan.

MAN praat met
gezaghebber
over 'feesten'

WILLEMSTAD — Morge-
nochtend praat de MAN met
gezaghebber Ronald Casse-
res over diens houding ten
aanzien van de organisatie
van 'betaalde feesten' in wo-
ningen. Cassereswil daaraan
paal enperk stellen, terwijl de
MAN begrip vraagt voor on-
der andere 'de situatieteBan-
da Abao', waar dergelijke
feesten min of meer zijn uit-
gegroeid tot een soort 'cul-
tuur.

Zo deelde ons vanmorgen
Mayra Coffie mee, ei-
landsraadslid namens de MAN
en tevens woordvoerder van de
partij."We zijnhet metde gezag-
hebber eens, dat er geen feesten
mogen worden georganiseerd
door particulieren gewoon in
hun huisom daarmee geldtever-
dienen. We begrijpen ook wel,
dat als iedereen dat gaat doen,
dat er dan in de omgeving daar-
van nietmeer te leven valt".

Wat deMAN wel wil: "TeBan-
daAbao hebjewoningen, daar is
een dansvloer bij aangelegd en
nog enkele andere faciliteiten.
De plaatselijke domino- club be-
taaltdanzo iemandeen klein be-
drag als er ter fundraising een
dansavondwordtgeorganiseerd.
De mensen in Banda Abao gaan
daar naar toe, vaak om alleen
maar naar de muziek te luiste-
ren. Die feesten moetenkunnen,
daarvoor moet de gezaghebber
wel vergunning geven", aldus
Coffie.

Ze deelde mee, dat er geen
sprakeisvan enigefrictie tussen
de MAN en de gezaghebber ten
aanzienvan deze kwestie. De
Amigoe berichtte zaterdag hier-
over naar aanleiding van de af-
wezigheid van MAN- gedepu-
teerden tijdens de Nieuwjaars-
brindis in hethuis van de gezag-
hebber, waarbij alle diensthoof-
den waren uitgenodigd.

Coffie: "We hadden onze eigen
brindis en daarbij werdenenkele
mensen van ons geëerd. We heb-
ben degezaghebber daarvaneer-
der opde hoogte gesteld".

Feitblijft, datvelen tijdens de
brindis het vreemd vonden, dat
pas laattijdens de brindis het ei-
landsraadslid Irving Moenira-
lam en gedeputeerde ing. Angel
Salsbach verschenen.

Gewapende
overvallen
nog niet
opgelost

WILLEMSTAD — Twee
gewapende overvallen die
begin vorige week
plaatsvonden, zijn nog on-
opgelost. De recherche is
wel bezig met een onder-
zoek, maar dat heefttot op
heden nog niets opgele-
verd. De mogelijkheid
wordt niet uitgesloten dat
dezelfde personen beide
overvallen hebben ge-
pleegd.

Twee woonhuizen werden
vorige weekbelaagd door ge-
wapende dieven. De buit in
het ene woonhuis was 30.000
gulden aan sieraden en cash
geld, terwijl hetin het tweede
geval om een kantoor aan
huis ging, waar 10.000 gul-
den aan cash geld onder be-
dreigingvan een pistool werd
afgegeven aan debelagers.

Er vielen geen gewonden
bij de overvallen alhoewel de
daders bij het kantoor een
waarschuwingsschot losten
toen een automobilist die de
daders de woning zag verla-
ten, henmet zijnautotot stop-
pen wilde dwingen.

De recherche heeft nog
geen aanhoudingen verricht
in dezezaken maar is welbe-
zig met het onderzoek. Ofhet
in beide gevallenom dezelfde
personen gaat, is nog niet be-
kend. Die mogelijkheid wordt
evenwel nietuitgesloten.

VERKOOPPUNTEN
LOSSE NUMMERS van de Ami-
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel Van Dorp/Eddine:
Curagao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
Hotel LasPalmas, Caribbean Hotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Gallery Salas (Zuikertuintje)
Novo'sBook and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, Cas Coraweg
Toko Mangusé, CasCoraweg
Ritz Centrum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oost
Nos HollandseBakkerij, Handweg
JeanLouisLiquor Store, Gosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
Nos Tienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, ColebraBerde
Edmy Liquor Store, RondeKlip
SupermarketDe Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

LONDEN — De Britse vice- pre-
mier burggraaf Whitelaw is zondag
om gezondheids- redenen afgetre-
den. Whitelaw verwierfzich in zijn

politieke loopbaan van 30 jaarin de
conservatieve partij, dereputatie dat
hij devredes- stichter in deBritse po-
litiek was.

| ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER |
Wij zijn een naar Curagaose maatstaven middelgroot bedrijf met een personeels-
bestand van ongeveer 180 personen. De leiding van ons bedrijf berust bij een
management-team van vijf personen, bijgestaan door een kleine groep van ad-ministratieve medewerkers.

Reeds lang voelen wij debehoefteom onze stafvan administratieve medewerkersuittebreiden. De nieuwekracht zal na ingewerkt te zijn zelfstandig moeten werkenen initiatieven ontplooien.

Tot aanbeveling strektervaring met geautomatiseerde(computer) verwerkinavangegevens. ' 3

Opleiding : M.B.A. (Middelbaar Bedrijfs AdministratieVßedFlifskuSdêof tenminste daaraan gelijkwaardige opleiding.
Salariëring : Nader overeen te komen.
Secundaire
arbeidsvoorw. : Vergelijkbaar metoverheidsdiensten/bedrijven.
Sollicitaties : Binnen twee weken na verschijning van dezeadvertentie,uitsluitend schriftelijk aan het adresvan dit dagblad,Cura-cao ondertitel:

"ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER"
BAC 300
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Tengevolge van de brand in onze zaak
zullen wij enkele weken

GESLOTEN ZIJN
Wij zijn druk bezig om binnen zo kort mo-
gelijke tijd onze deuren weer voor U te
openen.

Onzeexcusesaan onzeklanten voor dit
ongemak.

One of the leading Hotels in Curacao, requires a qualified

" MAITRE D'HOTEL "
Candidates must be able to assume responsibility for two
restaurants , twenty-four hour Room Service and Banque-
ting functions.

Requirements: —a minimum of five years experience
in similar position;

—experience in silver service and
f lambé cooking;

—fluent in English andSpanish;
—leadership qualities;
— on the jobtraining experience.

Please send applications with curriculum vitae, certificates
and a recent passport photograph to No. 1 of this

I newspaper.



ELVIS MARCHENA
Religie en Illusie

IN DE AULA van de Akade-
mia di Arte di Kórsou werd
gisteren een tentoonstelling
geopend van schilderijen van
Elvis Marchena. Elvis
Marchena is oud- leerling van
de Akademia di Arte en is nu
student aan de Hogeschool
der Beeldende kunst in
Utrecht. Met deze ten-
toonstelling wil hij op Cura-
gao laten zien hoe hij zich in
zijn werk ontwikkelt. Het is
de eerste keer dat hij werk
tentoonstelt en hij wilde dat
graag op Curagao doen.

De tentoonstelling bestaat
uit schilderijen in gouache,
een waterverftechniek. Het
zijn, zeker voor gouaches,
tamelijk grote schilderijen
met veel beweging. De hele
oppervlakte is gevuld met be-
wegende lijnen die wat doen
denkenaan deArtDéco, maar
door het gebruik van fellere
kleuren enrustpunten een ei-
gen gezicht tonen.

Elvis Marchena vertelt
zelf: "Ik heb getracht door
middel van lijnenspel en
kleureen afwisseling te creë-
ren in bewegingen rust en de
waarnemer mee te nemen in
mijn interpretatie van de we-
reld van vormen. Deze schil-
derijenzijn gemaaktnaareen
opdracht over camouflage,
b.v. van gevoelens en ineerste
instantiedeed datme denken
aan carnaval. Maar van het
carnaval gingen mijn
opdrachten verder naar dere-
ligie, waarvoor ik grote be-
langstelling heb".

"Het thema van de ten-

toonstelling isook "Religie en
Illusie". De schilderijen heb-
ben ook titels meegekregen
die aan religie doen denken,
zoals: "De Verbanning" en
"De Verlossing" en "Ook go-
densterven".Elvis Marchena
merkte op dat dat zijn in-
terpretatie was maar dathet
een iedervrij stondzijn eigen
uitleg te bedenken.

Drie schilderijen vallen
buiten de serie van "Religie
en Illusie". Die heeft hij ge-
maakt op Curagao naar aan-
leiding van een opdracht voor
het ontwerpen van een pla-
tenhoes. Het zijn kleurige
compilaties van oude muziek-
instrumenten waarin de ti-
tels: "Blenchi", Chuchubi" en
"Barika Geel" het muzikale
element nog onderstrepen.

Ik denk dat deze ten-
toonstelling een goed initia-
tiefis van deAkademia diAr-
te omdat we op deze manier
een kunstenaar in zijn ont-
wikkeling kunnen volgen, al
studeert hij nu in Nederland.
De band met Curagao gaat
nietalleenvoor hem nietver-
loren maar ook de band van
Curagao met hem blijft. Ook
geeft dit een mogelijkheid
aan adspirant- studenten
voor dekunstakademies hem
niet alleen te spreken maar
ook te zien waar hij mee bezig
is. Het versterkt de be-
langstelling voor de schilder-
kunst, ook omdat dezekleuri-
ge gouaches velenzullen aan-
spreken.

NELCASIMIRI

Vakbeweging en regering
Bolivia zoeken uitweg

LA PAZ — In een poging
stakingsacties te voorkomen
proberen regering en vakbe-
weging in Bolivia door over-
legeen sociaalakkoord te be-
reiken. Vankerkelijke zijde is
bijderegering aangedrongen
de arbeiders een "waardig
loon" toe te staan.

De aartsbisschop van La Paz
mgr Luis Sainz heeft in een ver-
klaring aan de autoriteiten ge-
vraagd flexibel te reageren nu
het zover is dat het Boliviaanse
algemene vakverbond COB aan
tafel gaat zittenmet een delega-
tie van de regering. De invloe-
drijkekatholiekekerk lietweten
dat het zijn wens is dat de rege-
ring humaan- flexibel optreedt
met de bedoeling mogelijke we-
gen te vinden voor het verlenen
aan de arbeiders van een salaris
dat men als waardig kan be-
schouwen, aldus de aarts-
bisschop.

Sinds vorig jaar is een aantal
arbeids- kwesties door het COB
aangedragen voor verbetering.
Om zijngoede wil tetonen zei het
COB bereid te zijn over dezeza-

ken met deregering aan tafel te
gaanzitten.Daarom ookwerd de
aangekondigde algemene sta-
king opgeschort en wel voor on-
bepaalde tijd. Vanzijnkant toon-
de deregering zich bereidbij het
overleg ook het thema van de al-
gemene overheids- begroting
aan de orde te stellen.

Hetvakverbvond COBwil ook
dat denationalebegroting wordt
aangepast en dat de uitgaven
voor onderwijs en gezondheids-
zorgwordenverhoogd. Ook moet
er meer geld uitgetrokken wor-
den om het kapitaal te kunnen
uitbreiden van de productieve
staats- ondernemingen en voor
het creëren van werk- gelegen-
heid. Deregering wil dezekwes-
tie ook met het COB bespreken
maar heeft wel gezegd dat men
met alternatieven moet komen
voor wat betreft de wervingvan
fondsenvoor deoverheid alsmen
meer geldwil gaan uitgeven.

Het is detaakvan eenregering
het welzijn van zijn volk te zoe-
ken en welzodanig dat allenaan
de slagkunnen gaan en de sala-
riëring adequaat is, aldus mgr

Sainz. Hij drong er bij de beide
partijen op aan dat ditniet weer
zo maar een dialoog wordt maar
datmen zich inzetvoor hetberei-
ken van een gunstigresultaat
voor de hele arbeiders-klasse.

Ondanks de toezegging van
hun goedewil doorbeidepartijen
lijkt de kans op een gunstigre-
sultaat heel moeilijk. Het COB
cistnamelijk een salaris- verho-
gingvan 51 pesos oftewel 25 dol-
lar naar 545 pesos oftewel 272
dollar.Deregering zegt nietver-
der tekunnen gaan daneen sala-
ris- verhoging met vijftien pro-
cent.

Mgr Sainz zeidat dekatholie-
ke kerk zich bezorgd maaktover
de economische crisis waardoor
Bolivia wordt getroffen. Toch
hoopt hij dat er een klimaat van
vrede en rust zal heersen in het
landompaus JohannesPaulus II
waardig te ontvangen die in mci
op bezoekkomt. Diens bezoek is
een dag verlengdop verzoekvan
depausomzijn solidariteit te be-
tuigenmet de bevolking van Bo-
livia die in armoedige omstan-
dighedenmoet leven.

ZAKENVARIA
CANDY BARREL, de snoep-

specialist, verheugt zich in een
steeds groter wordende klan-

tenkring. Steeds meer mensen
weten hetadreste vinden: Santa
Rosaweg 17. De eigenaressen
Mali en Joyce deWaard hebben
onderwijl hun sortering sterk
uitgebreid. Er is allerlei snoep-
goed verkrijgbaar, voor jongén

oud. Foto: Mali de Waard en me-
dewerkster Vicki Salas (rechts)
tijdens hetinpakken van zakken
snoep voor een kinderfeest. In-
dien men dat wenst, wordt hethele kinderfeest door Candy
Barrel verzorgd.

'Hulp aan contra's dient door te gaan'
Shultz: presidenten Midden-Amerika
moeten Managua in gebreke stellen

WASHINGTON-De Ame-
rikaanse ministervanBuiten-
landse zaken George Shultz
heeft er bij de Middenameri-
kaanse presidenten op aan-
gedrongen duidelijk vast te
stellen dat Nicaragua in ge-
breke is gebleven ten aanzien
van het Middenamerikaanse
vredesplan. De Amerikaanse
minister deed deze uitspraak

op het ogenblik dat deVerifi-
catie- commissie oprond- reis
wasin MiddenAmerika om te
zien hoe het met het vrede-
sproces gesteld was.

Ik hoop, aldusminister Shultz,
datU dewerkelijkheid beschrijft
zoals dezezichpresenteert. Naar
mijn mening is het zo, datals er
al enige vooruitgang is geboekt
de huidige situatiever verwij-
derd is van wat men had voor-
zien.Shultz lietditweten aan de
presidenten van Costa Rica, El
Salvador,Guatemala en Hondu-
ras die dezer dagen met hun Ni-
caraguaanse collega Daniel Or-
tega samenkomen in San José
om te zien hoe het met het door
hen op gang gebrachte vrede-
sproces is.Daartoebesloten zij in
augustus in Guatemala.

GEEN PERSPECTIEF
Ophun vergadering in CostaRi-
ca krijgen zij hetrapport van de
internationalecommissie welke
zich voorafgaande aan de top
zich op dehoogte heeft gesteld in
de vijfMiddenamerikaanse lan-
den over de ontwikkelingen op
het gebied van vrede en oorlog.
Deze commissiebestond uitver-
tegenwoordigers van de Organi-
satie van Amerikaanse Staten
en de Verenigde Naties en ver-
der uit Shultzs collega's uit de
Contadora- landen en deConta-
dora- ondersteunende landen.

Op zijneerste persconferentie
in 1988merkte Shultz op dat hij
"niet veel perspectieven" zag
voor wat betreft Nicaragua en
het nakomen van de overeen-
komsten in verband met het in
Guatemala bereikte vredes-
akkoord. Infeite, aldusShultz, is
Nicaragua nauwelijksbegonnen
aan het vredes- proces. Hij wees
daarbij op de moeilijkheid voor
deofficiële bemiddelaar inNica-

ragua, kardinaal Miguel Oban-
do y Bravo, om de twee partijen
aan tafel tekrijgen om tepraten
over een staakthetvuren.

STEUN CONTRA'S
Volgens Shultz is het in deze

omstandigheidduidelijkdatpre-
sidentRonald Reagan zijn ver-
zoek aan hetcongres zal hernieu-
wen om de anti- Sandinistische
guerrilla op de been te houden
metAmerikaanse steun. Depoli-
tieke ontwikkeling in Nicara-
gua is een essentieel onderdeel
van het plan voor de pacificatie
in dezeregio.

Op de vraag aan Shultzof het
debedoeling isnuhetcongres om
een bedrag van 270 miljoen dol-
lar voor hulp aan de contra's te
vragen zei de bewindsman dat
hij "niet in details" wil treden
over het te verwachten verzoek
van het Witte Huis. Het moest
hem wel van het hart dat "de si-
tuatiezobelangrijk isdatdehulp
wordtvoortgezet aan derebellen
diestrijdenvoor devrijheiden de
onafhankelijkheid van hun va-
derland.

HULP VOOR VREDE
"Deze hulp is noodzakelijk om

de vredes- akkoorden te berei-
ken, ishet nietop 15 januaridan
op een volgende datum", aldus
Shultz. Het staat namelijk vast
dat het succes van de guerrilla
een motiverend element is ge-
weestom de akkoordeninGuate-
mala ondertekend te krijgen.
Daarom, aldus de Amerikaanse
minister, is het noodzakelijk de
hulp te vervolgen, juistvanuit
het perspectief dat devrede wer-
kelijkheid moet worden. Hij zei
nogwelveel bewondering te heb-
benvoor de inzet van de Nicara-
guaansekardinaal om de vrede
tebereiken.

Karnavalaleidoscoop

DE OPENING VAN het karna-
valsseizoen voor de kinderen is
zaterdagmiddag een groot suc-
ces geworden.De hetezon enveel
stofhinderden dekinderen hele-
maal niet om op muziek van de
brassband, Name en Darwin
Drive-inDisco te jumpen.Ook de
jeugdtumba-koninginvan 1987,
Richeline Zimmerman, zong de
winnende tumbavan hetkinder-
tumba- festival, «E ta reis», on-
der muzikale begeleiding van
Name. Aan het eind van het
programma werden de tweedui-
zendkinderen, dieop detribunes
stonden, tot het terrein toegela-
ten om achter de brassband om
samen met de andere in mooie
kostuums gestoken kinderen te
jumpen.

********OOKBIJ HETBoerenbal van de
Limburgse Kabrieten zaterda-
gavondwas het reuze gezellig in
De Tempel. Het traditionele
echte boerenbrood, dat normaal
elfmeter lang is, was deze keer
maar vijfeneenhalve meter,
want anders kon men geen
bochtenmakeninDe Tempel.De
Boerenblaaskapel zorgde ervoor
datzo'n 150mensenheerlijk hos-
ten totin de lateuren. Na afloop
konden demensen genieten van
een echt "Limburgs"broodjemet
zuurvlees. HetPrinsenbal wordt
op 30 januari in De Tempel ge-
houden waardieavond PrinsPe-
ter II zal aftreden.
TEBANDABOUWAS hetgiste-
ren bijzonder drukbij deopening
van het karnavalsseizoen al-
daar. Het optreden van de
brassband trok zelfs de aandacht
van het publiek, dat naar een
voetbalwedstrijd aan het kijken
was. Men vergat het voetbal me-
teen enjumptedirectachter deze
goede ritmische groep richting
HofiPopo Rojer. De sfeer in Hofi
Popo Rojer was bijzonder goeden
de 2000 beschikbare toegangs-
kaarten waren in zeerkorte tijd
verkocht.RudyRooi de coördina-
tor van allekarnavals- activitei-
ten van Bandabou, was gistera-
vond heel erg blij met deze gran-
dioze opening en sprak de hoop
uit dathetpubliek deandere ac-
tiviteiten zoals gewoonlijk in
grote getale zalbijwonen.

«RAYONAN DI SOLO» heeft
ook een nieuwe kinderkarna-
vals-koningin. Hetbetreft delie-
ve VanessaUrsula, dietevens de
prijs van het mooistekostuum
behaalde. NadeyssaRidderplaat
eindigdeopdetweedeplaats, ter-
wijl Suzen Elmzoon tot Reina
Simpatia werd gekozen. Alle
aanwezigen, vooral dekinderen,
genotenvan eenzeer goede show
in Isla Verde enkeerden daarna
tevreden huiswaarts terug.

IN TRUPIAL INN was het ook
druk bij de verkiezing van dekinderkarnavals- koningin van
de groep «Pequena Compania».
De gelukkige winnares werdNurushen Leonora, terwijl Me-rugia Paulina en Varesca Igna-
cia respectievelijk op de tweede
en derdeplaats eindigden. Lisa-manelli Vingal kreeg de prijs
van Reina Simpatia. DJ Mandozorgde ervoor dat het publiek
zich de hele middag in een goede
karnavals- stemming amu-
seerde.

*** m* *.4. *VANAVOND VINDT IN hetSint Thomas College (onder-
bouw) depre-selectieplaats van
dekandidaten, dieaandeverkie-zing van grote prins en pancho
zullen deelnemen. Veertien du-o's hebben zich in totaal inge-
schreven en zullen vanavonddoor een commissie, gevormd
doorFifi Rademaker, Gibi Baci-
lioen Eligio Melfor, worden be-
oordeeld om te zien wie van hen
in aanmerking komt voor deel-
name aan de verkiezing op 5 fe-
bruari.

********MITZE BIRGE, DIE vorig jaar
tijdens deverkiezingvan karna-
vals- koningin als eerste finalis-
te was gekozen, zal gedurende
ditkarnavalsseizoen in deplaats
vanMarilou Sint Jagoalskarna-
vals- koningin moeten optreden.
Marilou verblijft momenteel in
het buitenland. Volgens in-
lichtingen zal zij op 5 februari op
Curagaoarriverenom devolgen-
de dag haar kroon qan haar op-
volgster over te dragen. De ver-
kiezingvan dekarnavals-konin-
ginvindt ditjaarplaats op zater-
dag6februari inhetCuragao Ca-ribbean Hotel.

********

ECO- NOTEN
EENRECENT meningsverschil
tussen hetFranse drankconcern
Pernod- Ricard en Coca- Cola
over verkoop en winstdoelstel-
lingen voor Coca- Cola "soft
drinks" in Frankrijk kan een
eindemaken aan de in 1949 tus-
sen beide bedrijven gesloten
overeenkomst, aldusPernod- Ri-
card. Toen verwierf de onderne-
ming de Coca- Cola- produktie-
en distributie- rechten voor
Frankrijk. Pernod- Ricard heeft
verder meegedeeld tot max-
imaal vijf procent van de eigen
aandelen te willen terugkopen.
Hetbedrijfbeschouwt ditalseen
kapitaalbelegging.

IRAN OVERWEEGT een olie-
pijpleiding naar de Middel-
landse Zee aan te leggen en
spreekt hierover met functiona-
rissen van de Turkse pijpleidin-
genbedrijfBotas, een onderne-
ming in handen van de Turkse
staat. Met eendergelijkenieuwe
transportwijze zou Iran minder
afhankelijk wordenvan hetvoor
vijandige aanvallen kwetsbare
vervoer via op en neer varende
tankers tussen het eilandKharg
en dezuidelijke delenvan dePer-
zische Golf.

DE INTERNATIONALE koffie
organisatie (ICO) heeft be-
kendgemaakt dat zij de koffie-
export- contingenten voor het op
1 oktober begonnen produktie-
jaar1987/88meteen miljoenzal
verminderen tot55,5 miljoenba-
len(van 60kg). Alsreden gafde
ICO op dat de gemiddelde ICO-
prijs, over telkens vijftien dagen
berekend, is gedaald tot 1,1491
dollarperpound. Mocht directna
ditbesluit van 4januari de indi-
catie-prijsnog tiendagen achte-
reen beneden de 1,15 dollarblij-
ven, danvolgternogeens contin-
genten-reductie van een miljoen
balen.

DE WERELDPRODUKTIEvan
ruwe olieenvloeibaar aardgas is
het afgelopen jaar nauwelijks
veranderd. In 1986 bedroeg de
produktie 2,917 miljardton enin
1987 2,907 miljard ton. Tegeno-
vereen dalingvan de Opec- pro-
duktie met drie procent stond
een incidentele produktiegroei
her en der elders in de niet- com-
munistische wereld en een be-scheiden groei in de centraal ge-
leide economieën.

DE INTERNATIONALE cacao
organisatie (ICCO) heeft voor
medio januarieen speciale ver-
gadering van haar beleidsraadaangekondigdomnogeenaantal
kwesties inzake prijsstelling en
aanbodteregelen. Dezekwesties
blevenvorige maand onopgelost
van het mislukken van de toen
gehouden vergadering. Verbrui-kende en producerende landenkonden het niet eens worden
over aankopen vancacaoviaeenbuffervoorraad om een eind temakenaan hetoveraanbod op dewereldmarkt.
LATER DEZE maand zal voorhet eerst rechtstreeks een obli-gatie- leningop de internationa-le kapitaalmarkt worden uitge-
geven dooreenbank uitdeSovje-
tunie. De Russische bank voorbuitenlandse economische za-ken wil 100 miljoen Zwitsersefrank (138 miljoengulden)lenen
tegen eenrente vanvijfprocent.
De leningkrijgt een looptijd vantien jaaren zal vermoedelijkworden genoteerd op deeffecten-beurzenvan Zurich,Bazel en Ge-neve. De exacte voorwaardenworden op 13 januarigepubli-
ceerd, zo is meegedeeld door deWestduitse bank West- LB, diemet deuitgifte is belast.

Beroving in
Caribbean Hotel

WILLEMSTAD- Een uitNew York afkomstige vrouw is
in het Caribbean Hotel door eennog onbekende man van haarhandtas beroofd. De inhoud vande tas bestond onder andere uitvijfhonderd dollar aan contac-ten, duizend dollar aantravelierchecks, een goudenketting, een
paspoort en een ticket.

Dronken man
dreigt met kapmes

WILLEMSTAD — Een poli-
tie- patrouille yan Montanaheeft een 44-jarige man aange-
houden die omstandersbedreig-
demeteenkapmes ineenwoning
te Seroe Grandi. De man, die
sterk onder deinvloed van alco-
holhoudende drank verkeerde,
bleek nietvoorrede vatbaaren is
ter ontnuchtering overgebracht
naar een eel op het bureau van
Rio Canario.
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AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900

LANDFILL teLagoen:maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdagen 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
aangetekendestukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur -HotelBonaire.
Lions; informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
Rotary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervangelieve contactop te nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dagvan de maand van 10.00-12.00uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open vandinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

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

KERKDIENSTEN
Sint Bernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00uur.
Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00uur
Ludovicuskerk Rincon:dagelijks, ook zondag, 19.30uur.
KLACHTENBEZORGING doorgevenaan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

Gewapende
overval

PHILIPSBURG — Om negen
uurin deavondkwamen tweege-
wapende mannen de Evening
Groceryte Suckergarden binnen
en namen al hetgeld uitdekassa
mee. Ook maaktenze zich mees-
ter van enkele halskettingen
van klanten die op dat moment
in de winkel waren. Daarna na-
menze debenen.De zaakisin on-
derzoek.

Op SintMaarten

Ex-vriendin geschaakt
PHILIPSBURG - Een da-

mekwam 's avondsomelf uur
p.P hetpolitiebureau van Phi-
'ipsburg, en zei dat haar
dochter doorhaar ex- vriend,
de 26- jarigeA.B. was meege-
Qomen in haareigen auto,na-
datdemanhaarmetzijn auto-
bus op de weg hadklem ge-
reden.

Hijreed methet meisje weg en

lietde autobuszodanigopdeweg
staan dat die het verkeerbelem-
merde. De bus werd weggehaald
en naar het politiebureau ge-
bracht. De volgende morgen om
vijf uurkwam de dochterop het
politiebureau samen met haar
ex-vriend en diensvader. Ze ver-
telde dat hij haar inderdaad te-
gen haar wil in haar eigen auto
had meegenomen en dathij haar
bedreigd had, maarzewilde geen
aanklacht tegen hem indienen,
want hij hadbeloofd haarvoort-
aan met rust te latenen de zaak
wasin aanwezigheidvan zijnou-
ders geregeld. De politie sprak
methem, waarnahijmet zijnbus
naar huiskon gaan.

KRALENDIJK - In de nacht
van zaterdag op zondag werdeen
autobestuurder plotseling ge-
confronteerd met een op de weg
lopende ezel, waarvan er in de
monditerhoogte vanßelnem nog
ettelijke aanwezig zijn. Voor het
huis van defamilie Ochoaaan de
Kaya E.E.G. kwam het tot een
botsing met het gevolg van een
aanzienlijke schade aan deper-
sonenauto. De bestuurder liep
wonderboven wondergeen letsel
op. De materiële schade aan de
auto en koraal- afzetting was
groot.De ezel werd bijhet ongeval
gedood.

PHILIPSBURG — Een moe-
der te Simpsonbay berichtte de
Politie dathaarzoon, de 24-jari-
ge G.P., thuis was gekomen en
alles had vernield wat binnen
zijn bereik was. De oorzaak van
zijnrazernij was dathijnaar een
casinowasgeweesten alzijngeld
had verspeeld. De politie kon
hem niet onder handen nemen
omdat de jongeman op dat mo-
mentnietthuis was.

KRALENDIJK — Zondag is
officieel het carnavals- tijdperk
°P Bonaire weer aangebroken.
Een groot aantal activiteiten tot

laatste optocht op 16februari
tvordt door destichtingCarnaval
georganiseerd. Minder dan het
algelopen jaar, maar ongetwij-
feld toch een druk programma
met de activiteiten van de ver-
Schillende verenigingen, organi-
satiesen buurtcentra.Kralendijk
weft dus metdeeersteDal ranka
Jump-up despits afgebeten. Deze
Jump-up zal gevolgd worden
doordievanRincon op12janua-
ri. De verdere activiteitenvan de-
Ze maandzijn: 15januariverkie-
zing van koningin, prins en
Pancho teRincon enop24 janua-
ri deverkiezing voor dekoningin,
Prins enpancho voordejeugd.Op
30 januarihet festival di tumba
en een dag later eveneens, maar
dan voor de jeugd.Bij defoto: de
eerste carnavals- stapjes van het
Jaar ineen zeer drukKralendijk,
waar de stemming in optima for-ma was.

WATERLEIDING
In verband met het besluit om

het laboratorium van de
stichting Marcultura te ver-
plaatsen naar Sorobon, bleekhet
nodig om het waterleiding- net
uit te breiden. Dat gebeurt dan
via de Kaya Ir Statius van Eps
(Belnem) en leidtvervolgens tot
aan Sorobon. Voor dit project is
een miljoen guldenbeschikbaar
gesteld. Daarin is ook opgeno-
men het gebruik van de (PVC)
plastic pijpen.

Een project dat veel aandacht
heeft gekregen is de urgente
voorziening op de luchthaven.
Nu de verschillende faciliteiten,
vooral met het oog op debeveili-
ging,in gebruik zijn genomen, is
het dringend nodig dat er een
vertrekhal wordt bijgebouwd
voor de vertrekkende passa-
giers,maarookeen lopende band
voor de bagage van de aanko-
mende passagiers.

MASTERPLAN
Het in 1980 reeds besproken

en opgestelde haven masterplan
van twaalf miljoen gulden heeft
ook alle aandacht gekregen tij-
dens de besprekingen met De
Koning. In deeerste fase zullen
beide pieren die in een redelijk
slechte staat verkeren, weer in

aanvaardbare toestand worden
gebracht. Bovendien zal er nu
ook een verlichting worden aan-
gebracht. De kosten van deze
eerste fase liggenrond 1.130.000
gulden, waaronder depromena-
de van tweehonderd duizend
gulden.

Voor de wijken — met name
buitenKralendijk — is er ook al-
le aandacht.Er is drie miljoen
uitgetrokken voor het wegenre-
habilitatie- project. Dit voor de
vierde en laatste fase. Daarvoor
komen de wijken Senkuria, Ki-
brahacha, Caranito en tenslotte
deKaya Corono (v.m. Koningin-
neweg) in aanmerking.

Kemphanen ontvreemd
PHILIPSBURG — Een man

rapporteerde dat iemand vijf
kemphanen diehij in een hokte
Dutch Quarter had, had gesto-
len. De recherche heeft de zaak
in onderzoek.

DEBRITSEwarenhuisketen Se-
arsheeft haarbelang in het pos-
torder- bedrijf Freemans ver-
groottot 15.9procent.Hetbedrijf
heeft op de Londense effecten-
beurs 6,9 miljoen aandelen ofte-
wel 4,6 procent van alle aande-
len verworven. Sears verhoogde
kortgeleden haar bod van 285
pence tot 315 pence per aandeel.

ITALIE HEEFT laten weten In-
donesië te willen helpen bij de
ontwikkeling van natuurlijke
hulpbronnen, wetenschap en
technologie. De Italiaanse pre-
mier, Goria, brengt op het
ogenblikeenbezoek aan het land
en zal later over debijzonderhe-
den van mogelijke samenwer-
king praten. Goria is de eerste
Italiaanse premier, die Indone-
siëbezoekt.

KRALENDIJK -Heel onver-
wachts arriveerde zondagmor-
gen het cruiseschip Vistafjord in
de haven van Kralendijk. Het
schip dat op 30 december ookBo-
naire had aangedaan, stond ver-
dervoor ditjaarniet meer op het
schema van Bonaire. Vrijdag
bleek Maduro & Sons reeds be-
richt te hebben gehad, dat het
schip nogmaals met ruim vier-
honderdpassagiers naarßonai-

re zou komen. Reden voor ver-schillende winkeliers om zondag
hun deuren te openen voor deeventuele koopgrage toeristen.
Zondagmiddag om zes uur ver-
trok het schip weer. Het eerstvol-gendepassagiers- schip zal deAmbassadorzijn op 15 januari.
Bij defoto: het onder de vlag van
Nassau varende Noorse schip
aan de nieuwe (EEG) pier van
Kralendijk.

ZESTIEN PROJECTEN GOEDGEKEURD
Voor lopendjaartwaalfmiljoen beschikbaar

Bonaire voldaan terug
van bestedingsoverleg

KRALENDIJK—De Bonaireaanse delegatiedieafge-
lopen vrijdag naar Curacao is vertrokken voor het
eerste halfjaarlijkse bestedings-overleg met de Neder-
landse minister voor Antilliaanse Zaken drs Jan de Ko-
ning, is niet ontevreden met het bereikte resultaat. Na-
dat de projecten van hetbestedings-overleg inaugustus
van het vorige jaarwaren geëvalueerd,bleek de Neder-
landse bewindsman niet al te veel moeite te hebben met
de goedkeuring van een zestiental nieuwe projecten.

VanBonaireaanse zijdewaren
de beide leiders van de coalitie-
partij Ch. R.L. Ellis (UPB) en
F.G. Janga (POB) meegereisd.
Opvallendwasdatookdefractie-
voorzitter van de oppositie- par-
tij PDB JoséWinklaar aanwezig
was bij de besprekingen.
Woordvoerder was de gedepu-
teerdevan FinanciënRamoncito
Booi, die bovendien vergezeld
werd door twee adviseursvan de-
ze afdeling, deheren Trinidaden
Martis.

Een niet geheel nieuwproject,
maar dat in detweedefase gedu-
rende de komende bestedings-
termijn afgewerktzal worden, is
debouwvan 150volkswoningen.
Daarvoor is een bedrag van 1,6
miljoen beschikbaar. Zoals be-
kend i het project gegund aan
twee lokale aannemers (Behlja
en Aannemersbedrijf Jansen)
die de werkzaamheden uitvoe-
ren onder toezicht van Fundas-
hon Cas Boneriano (FCB), de
stichting Volkswoningen dus.
Onderdezestichtingvalt ookhet
project Zelfbouw, waarvoor een
bedrag van negenhonderd dui-
zend guldenwerd uitgetrokken.

KLEINE PROJECTEN
Een aantalkleinere projecten

die echter toch wel belangrijk
zijn, deels op zichzelf staand,
maar voor een gedeelte ook als
onderdeel van grotere projecten,
werd door de Nederlandse be-
windsman goedgekeurd. Het
waren de vierhonderd duizend
gulden voor een werkboot in de
haven van Kralendijk; de
444.000 gulden dienodigzijn als
Bonaireaans aandeel innetMar-
cultura- project waar de andere
twee partnersCuracao enAruba
zijn. Met het genoemde bedrag
werd het totale bedrag vanruim
een half miljoen gecompleteerd,
aangezien in de loop van 1987
een ton werd goedgekeurd voor
ditproject.

ALTERNATIEVE ENERGIE
Het Water- en Energiebedrijf

Bonaire (WEB nv) is sedert 1 ja-
nuarjflpkbelast met de waterdi-

*T_«B__Pßtie. Voor WEB werd een
bedragvan drie tongereserveerd
om een grondige analyse te ma-
ken van het beleid van WEB,
waardooreen meerefficiënte be-
drijfsvoering gerealiseerdzal
kunnen worden. In hetbedrag is
ook voorzien voor een studie ter
introductie van de zogenaamde
ruwe oliewaardoordekostenook
aanzienlijk kunnen worden te-
ruggebracht.

Tenslotte ligt het in debedoe-
ling dater een studie wordt ver-
richt naar hetgebruikvan alter-
natieveenergie.Hetgebruikdus
van zon, wateren wind. Deze al-
ternatieve energie is geen
nieuwtje,wantreeds sedert 1963— ingeleid door de PDB en met
name door ing. Franklin Cresti-
an die toen gedeputeerde was —werd er beslist datWEBzich zou
gaan toeleggen op alternatieve
energie met gebruik van
windmolens. Nadat bedrijfslei-
der Giskus en gedeputeerde
Crestian doorvoorenkelereisjes,
onder andere naar Nederland,
hadden ondernomen, zou het
project alternatieve energie al
voor de tweede helft van 1987
worden uitgevoerd. Er is dus
kennelijkeenvertragingenin de
genoemde driehonderd duizend
gulden kan dus een modus wor-
dengevonden om te bestuderen
wat er dan eigenlijk fout is ge-
gaan.

LUCHTHAVEN
Tenslotte werden de projecten
van hetbestedings- overleg van
augustus 1987onderde loupe ge-
nomen. Een bedrag van 360.000
gulden voor derestauratie van
deprotestantse kerk werd goed-
gekeurd en de komende maan-
den zal daarvoor een openbare
aanbesteding worden uitge-
schreven.

Een nieuwproject van 5,9mil-
joen gulden voor de eerste fase
van hetluchthaven-project werd
ingediend. Minister De Koning
gingonmiddellijk akkoord met
een bedrag van honderd duizend
gulden om de noodzakelijke
voorbereidingen van dit project
te realiseren. In ditnieuwe pro-
ject is onder andere een nieuw
platform opgenomen, aangezien
er bij debouwvan deluchthaven
in de zeventig jarennimmer re-
kening is gehouden met dewide
bodies van de Amerikaanse
maatschappijen die rechtsteeks
op Bonaire zullen vliegen.

GENERATORS
De problemen die WEB de af-

gelopen jarenheeft gekend met
deaanschafvaneenStork diesel-
generator, zijn ook naar voren
gebracht tijdens hetbestedings-
overleg. Een bedrag van
3.030.757 gulden is nu beschik-
baaren daarvoorzal een genera-
torkunnen worden aangeschaft
van ongeveer 3,2 megawatt die
de laatste generator van het be-
drijf dan kan aanvullen. Deze
tweede generator zal in de twee-
de helft van het jaar worden
geïnstalleerd. Dat maakt het
danvoor WEB zelfs mogelijk om
met de onderdelen van de gene-
rator nummer drie de beide
andere generators te reviseren.
De nieuwe generator zal overi-

gens behalve de normale
brandstofookdezogenaamderu-
we olie (crude oil) kunnen ge-
bruiken, hetgeen een besparing
van rond dertigprocent geeft op
debrandstof- kosten.

Overigens zal het BC niet met
gekruiste armen afwachten wat
de resultaten zullen zijn van de
besprekingen tussen deregering
van de Nederlandse Antillen en
Venezuelatenaanzienvan goed-
kope olie- produkten, zoals presi-
dent dr JaimeLusinchi bij zijn
laatstebezoek opperde. Opkorte
termijn zal de eilandelijke over-
heidzelfstappen ondernemen en
via de daarvoor geëigendekana-
len aan de Venezolaanse rege-
ring te kennen geven, dat een
voorkeursprijs van Venezolaan-
se olieprodukten van levensbe-
lang isvoor deBonaireaanseeco-
nomie.

Schulden als zwaard van Damocles gevoeld
Ged. Booi bespreekt begrotingsproblemen

met min. De Koning
KRALENDIJK — Nadat de

delegatie van Bonaire de ou-
de en nieuwe projecten gedu-
rende hetbestedings- overleg
met de Nederlandse minister
drs. J. deKoning had bespro-
ken, werd er aandacht be-
steed aan de financiële toe-
stand van Bonaire. Gedepu-
teerdevan FinanciënRamon-
cito Booi was daarbij de offi-
ciële woordvoerder van de
delegatie.

Zoals bekendheeft hetBC kort
voor het begin van hetnieuwe
jaar een aanvullende begroting
opgesteld die in de laatste ei-
landsraads- vergaderingvan het
vorige jaar werd goedgekeurd.

De oorspronkelijke begroting en
deze suppletoire begroting wer-
den de Nederlandse be-
windsman aangeboden. Boven-
dien bracht gedeputeerde van
Financiën Ramoncito Booi mi-
nister De Koning op de hoogte
van de maatregelen, die het BC
had genomen om de kosten te
verlagenen de inkomsten te ver-
hogen.

De Koning bleek goed te spre-
ken over de manier waarop Bo-
nairetracht definanciële proble-
men aan te pakken, waardoor
het enorme tekort dat altijd aan
het eind van het begrotingsjaar
te zien is, toch zoveel mogelijk
zou kunnen worden terug ge-

bracht. De schulden waarvoor
Bonairemomenteelstaat,liggen
in de ordevan grootte van veer-
tig miljoengulden.Een gedeelte
van deze schuld moet voldaan
worden aan particulieren. Dat is
een bedragvan zes miljoen,maar
dat bedrag drukt tevens het
zwaarst op de schouders van de
overheid.

DRIE MOGELIJKHEDEN
het bedragvan zes miljoen —dus de particuliere schulden —kan volgens het BC op drie ma-

nieren worden gedelgd: het geld
kan genomen wordenvan depro-
jectendietijdens hetbestedings-
overleg zijn goedgekeurd voor
hethuidige jaar.Een tweede mo-
gelijkheid is deverplichte bijdra-
gen bij de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) en het Pensi-
oenfonds niet te betalen en met
dat geld de schuldente voldoen.
Een derdemogelijkheidiseen le-
ning te sluiten bij de centrale
regering en dat bedrag dan in
een lange termijn- betaling te-
rug te betalen.

SOLIDARITEITSFONDS
Het tekort op de begroting, dat
voor dit jaar dus op 1,8 miljoen
uitkomt, zal sluitendkunnen
worden gemaakt, als decentrale
regering een modus weet tevin-
den, omdittekortviahet Solida-
riteits- fonds op tevangen. Daar-
voor zal de regering zich ook
moeten wenden tot de andere
sponsors van het Solidariteits-
fonds Curacao enAruba.Met na-
druk steldegedeputeerdevan Fi-
nanciënRamoncito Booi. dat de

schulden die als het zwaard van
Damocles boven het hoofd hangt
van de overheid, een goedbeleid
vrijwel onmogelijk maakt. Bo-
naire heeft al genoeg te stellen
met het terug brengen van de
enorme uitgaven en de verho-
ging van de inkomsten, aldus
Booi.

" Overigens bleek hetBC uiter-
mate tevreden met het feit dat
ook de fractie- voorzitter van de
oppositie- partij PDB deel nam
aan de besprekingen met minis-
ter De Koning. Nu is het moge-
lijk, aldus Booi, dat de oppositie
eveneens volledigop dehoogte is
van demogelijkheden diehet BC
aanwendt om voor Bonaire tot
een goede ontwikkeling te
komen.

GED.R.TH. 8001
..drie mogelijkheden.
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GEVRAAGD
WINKELMEISJE

met ervaring
tot 25 jaar

Vereisten:
Diploma Havo
of gelijkwaardige opleiding.
Persoonlijk aanmelden:
tussen 9-12 uur

3- 6 uur bij
CANDY&GIFTSHOP

TEDDYBEAR
Grebbelinieweg 20

RUM^
SAN

PABLO
lETS APARTS J

f \MaisonRuth
Dr. Maalweg en Punda

Na onze inventarisatie hebben
wij speciaal voor U

een hoekje met
sportieve kleding,

jeans,enz. enz.
met

speciale kortingen
Komt U langs!

\'MXmmX^ looking for
£j_Psta Quality
| Optical ;|,

the latest fashion in i|
FRAMES and

SUNGLASSES
j at convenient prices.

f STUDEER
in 1988 bij LEM
Typen 4 jan.
Ned. Steno 11 jan.
Engels Steno 13 jan.
Spaans Steno 13 jan.
Sekretaresse 4 jan.
Receptioniste 4 jan.
Boekhouden beginners... 13 jan.
Engels beginners 12 jan.
Engels gevorderd 14 jan.
Spaans beginners 8 jan.
Verkoopsters 12 jan.
Ned. Hand. Korr 6 jan.
Bedrijfsleider 2 jan.
Alg. Ontwikkeling 1 5 jan.
Alg. Ontwikkeling 2 8 jan.

ERKENDE DIPLOMA'S
De hele maand januari kunt U nog in-
schrijven bij:

LEM PUNDA
dagelijks

TEL: 612640—4-8 uur
DE CASTRO BUILDING
tegenoverPostkantoor j

CONVERSATIE-|
LESSEN

Papiamentu, Spaans
of Engels.
Voor inlichtingen:

D.B.S. de Sola
Tel.: 78530

f BOUTIQUE

Windstraat 11-13
(zijweg Gomezplein)

Europese kleding
Speciaal voor

Carnaval
50% korting

K. op alles. s*

Dr. L. Todman,
Neuroloog

PRAKTIJK
HERVAT

Nieuw adres:
Thorax Centrum

Jan Noorduynweg z/n
Tel.: 85544

spreekuur uitsluitend
volgensafspraak.

WAARSCHUWING
De commandant van de marine-
basis Parera maakt bekend dat
erop; 12 Januari 19&8van 07.10
uur tot 17.00 uur schietoefenin-
genworden gehoudenop Plan-
tage Wacao.

Maximum verheffing
± 5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meteruit dekustlijn.

GEVRAAGD 1
BLOEMISTE I

met ervaring

Telefoon: 79255 '
TE HUUR

GEVRAAGD
goed onderhouden

WONING. in nette omgeving
3 a 4 slaapkamers
Huurprijs:
± ’.650.-

Tel.: 88691

E(2«redna &/Ê
Dokweg z/n, achter Maduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel.: 76156 Fax 70141

ALLROUND AROUND THE WORLD.
L RUYS& CO.-CARGADOORS-EXPEDITEURS.

TEKOOP
één van de mooiste

DIRECTIE-WONINGEN
van Curacao.
3 slaapkamers, muziekkamer,verzonken woonkamer (zit-
kuil), Romeins bad, lichtbak, 330m 2 oppervlakte, prachti-
getuin te Damacor.

Tel.: 613809 gedurende kantooruren.

I Wegens voortdurende storing

TELEFONISCH NIET TE BEREIKEN
Dr. A. den Ouden

Marktstraat 20 - Punda

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 12 januari 1988 des voormiddags om 10 uurzal ten kantore
aan dePolarisweg 31 -33, alhiertenoverstaan van éénvan denotarissenof
diensplaatsvervangervan notariskantoorPalm & Senior in het openbaar
wordenverkocht ex artikel 1203van het Burgerlijk Wetboek:

het tot 20 april 2006 lopendrecht van erfpacht opeen perceel grond
op "VEERIS", groot 2.510m2, omschreven in meetbrief nummer 15
van 26februari 1946, metdedaarop gebouwdebakkerij annex woon-
huis plaatselijk bekend als Veeris 41.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 oagen voor de veiling en houden onder meer in datiedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of anderevorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomendekosten.

Voornadere informatie omtrent financiering doorde executerende schul-
deiserkunt U contact opnemen met onderstaand notariskantoor.

NOTARISKANTOOR PALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

BAN KARNAVAL >*v. _.
ku Frisian Flag

$Êéf&ÊiÊs^Êm Awor bo puntonan di FRISIAN FLAG tin un balor espeshalü Naff^tó^r' <Jm%\F en,rega & kada 20punto, bo ta risibi un lot, ku ta dunabo e chens di
T^^l^P^Rl gana un kaarchi pa tur e dianan di FESTIVAL Dl TUMBA. Na totalr^k—^^^M^ \ nos '° dfa no menos ku 15 entrada pa e festival aki! Kambia bo

ikr-M^f\^Sm^m\ Puntor>an na "TROKASENTRO" di Consales Majoorsweg den
Y^±-ilf2Cm**rJ "Cash & Carry".

Sorteo lo tuma lugar dia 20 di yanüari proksimo den e programa "UN KOPPI KOFFIE KU
EDISON" na radio Hoyer 1, E solo di pueblo.
KON PA SPAAR: Kada etiket di lechi kondens
Kada etiket dl lechi awa chikitu ta bal 1/2 punto grandi ta bal 2 punto
Kada etiket di lechi awa grandi ta bal 1 punto Lechi puiru i instant 1 lbs. 4 punto
Kada etiket di lechi kondens Lechi puiru i instant 2.5 lbs. 10 punto
chikitu ta bal 1/2 punto Lechi puiru i instant 5 lbs. 20 punto
Ademas bo por ta e felis ganador di un di e dos televishonbnan nobis, nobis di kolo, ku
remote kontrol, kual lo wordu rifé dia 3 di februari, den un otro.programa di "UN KOPPIKOFFIE KU EDISON" na bo emisora Radio Hoyer 1, E solo di pueblo.
Pa bo tin energia i briyó, bebe lechi FRISIAN FLAG, i e ora ey bo lota un eksito sigur!

Frisian «#p» Flag* ta mes kos ku Karnaval
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