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Nieuws in vogelvlucht
MANILA — In de Filipijnen zijn

vandaag de stembureau's openge-
gaan voor de lokale verkiezingen.Radiostations inManila melden een
hoge opkomst. In de straten van de
hoofdstad wordt druk gepatrouil-
leerd doormilitairen.Hetzelfdegeldt
voor de rest van het land. Stafchef
Ramos kondigdezondagextra veilig-
heids- maatregelen afuit vrees voor
een staatsgreep door militairen die
trouwzijngeblevenaan ex-president
Marcos.

*****MADRID — De SU minister vanBuitenlandse Zaken, Sjevardnadze,
|*1 na zijn bezoek aan de BRD naar

reizen ter voorbereidingvaneen bezoek van Gorbatsjov aan dat
land in augustus.

*****DAMASCUS — In het centrumvanDamascus zijnvandaag3Syriers
m het openbaaropgehangen.Zij wa-ren terdoodveroordeeldwegens spio-nage voor Israël.

ARMHEM—Eenarrestatie- teamvan derijkspolitie heeft vandaag inArnhem een 23- jarige man uit die
stad aangehouden op verdenking
van oplichtingvan het Ahold- con-
cern. De man deed hetvanafzondag
voorkomen een van deontvoerders te
Zljn van Gerrit JanHeijn en lietwe-tenvoor250.000 guldenbereid tezijn
de plaats aan te wijzen waar de ont-
voerde (levend) kon worden aange-
troffen. Bij aanhouding bevonden
2}ch tot verrassing van het arresta-tie- team 2 journalistenvan De Te-egraafin de auto. De journalisten
Werden na korte tijdvrijgelaten.

*****Explosieve
situatie
korps
politie

WILLEMSTAD — Minister
Don Martina van Justitie,
heeft vanmorgen de politie-
vakbond NAPB ontvangen
om de problemen diezijn ge-
rezen naar aanleidingvan
verklaringen van commissa-
ris Fred Wiel, te bespreken.
DeNAPB spreektineenteleg-ram aan de premier, van een
'explosieve situatie" onder

°-ekorpsleden. Hetbleek niet
mogelijk omvoor het ter per-
8e gaanvan deAmigoe, infor-
matie te krijgen over het ver-
loop van de vergadering.

Commissaris van Politie Fred
"iel, die niet bereikbaar was
voor commentaar, deed vorige
week in een ochtendkrant uit-
spraken over "vreemde zaken"
rond de 'overtime' van politie-
agenten. Zoals bekend moetdeze
overtime', evenals bij alle ande-re diensten, toteen minimumbe-
perktworden in hetkadervan de
bezuinigingen.

DeNAPB is woedend over deze
verklaringen dievolgens depoli-
tie- vakbond wederom hetbewijs
zijn van het "kinderachtige en
"vpocritische karakter" van
c°mmissaris Wiel. "Gezien het
systeem dat gehanteerd wordtDIJ de opgave van 'overtime'
Werkzaamheden, is het onmoge-
uJk om daarbijfraude teplegen",
meldt depolitiebond ineenteleg-ram aan premier Martina dieeveneens belast is met de porte-
feuille Justitie.

De bond stelt verder dat defeuding van commissarisWiel
mmiddels tot een "explosieve si-tuatie" onder de korpsleden
heeft geleid, die nog maar ter-
nauwernood door devakbond inde hand gehoudenkunnen wor-den. Een eventuele uitbarstingvanhet personeel, komt voor re-
\uï?g van dere Sering>laat deNAPB weten. Verder wordt inhet telegramgeëist datcommis-
saris Wiel binnen 48 uur pu-bliekelijk zijn uitlatingen recti-ficeert.

Op grond van dit telegram,heeft Martina de vakbond vooreen vergadering uitgenodigd,
fll_ vr#%—.. _„ — —.1 i. J

gadering, kon de Amigoe van-morgen nietkrijgen.

Vliegveld
van Buenos
Aires bezet
BUENOS AIRES — Het

vliegveld bij Buenos Aires
voor binnenlandse
vluchten werd vanmorgen
bezet door troepen die de
muitende Argentijnse lui-
tenant kolonel Aldo Rico
steunen.

Bij de luchtvaart- maat-
schappijen werd vernomen
dat deopstandige soldaten de
luchthaven- directeur gegij-
zeld hebben. Zwaargewapen-
de politie heeft een cordon
rond het vliegveld gelegd.De
actie werd uitgevoerd door
twintig tot dertig gewapende
mannen, in gevechtstenue
en met zwart gemaakte ge-
zichten. Zij maakten zich
meester van het luchthaven-
gebouw en stuurden de
wachtende passagiers weg en
bezetten daarna de ver-
keerstoren. Op dit vliegveld
worden de binnenlandse
vluchten voor Argentinië af-
gewerkt en ook de vluchten
naar buurland Uruguay. Al
deze vluchten zijn onmiddel-
lijkgestaakt. De toestandwas
echter normaal opde interna-
tionale Ezeiza- luchthavenbij
de Argentijnse hoofdstad.

Men verwacht in Argenti-
nië elk ogenblik de afkondi-
ging van de staat van beleg.
Het Argentijnse kabinet is in
spoed- beraad bijeen in ver-
band met degespannen situa-
tie in het land.

WOEDEND
Louis Peters van de Kamer

van Koophandel op Sint Maar-
ten is woedend over die uit-
spraak.TegenMarcelBayer zegt
hij: "Ongelooflijk diekritiek. Als

die man eens komt praten en
voorstellen doet. Maar er is niet
mee te praten. Hij wil persoon-
lijk al de credits hebben. Altijd
dat gelul over 25 jaar geleden.
'We don't give a damn aboutcre-
dits', wijwillen beleid".

"Ik denkniet, datClaude beg-
rijpt dathij nietmeer de hoogste
autoriteitop dit eilandis. Hij be-
slist niet meer en probeert nu
medestanders te krijgen en zon-
debokken aan te wijzen. Macht
corrumpeert,hettast jedenkver-
mogen aan. Wij willen een con-
structiefbestuur en nieteen dat
alleenmaaraanpersoonlijke be-
langen denkt", aldus Louis Pe-
ters.

Geen geweld, wel grootscheepsefraude
Haïtianen mijden stembus massaal
oproep oppositie heeft effect

PORT-AU-PRINCE — De
bevolkingvanHaitiheeftzon-
dagmassaal gehoor gegeven
aan deoproep van deopposi-
tie deverkiezingen te boycot-
ten. Volgens diplomaten en
andere waarnemers bleef 80
tot 90 procent van dekiezers
weg bij de door de militaire
regering georganiseerde ver-
kiezingen. Anders dan in no-
vember, toen deverkiezingen
moesten worden afgelast na
bloedige aanslagen dooraan-
hangers van de verdreven
dictator Jean- Claude Duva-
lier, deden zich ditmaal geen
gewelddaden voor. Wel werd
melding gemaakt van groot-
scheepse fraude in de stemlo-
kalen.

Waarnemers en diplomaten
zeiden dat zij een lage opkomst
hadden verwacht maar toonden
zich verrast door deomvang van
de boycot. De oppositie en de
kerk zeiden dat zij een lage op-
komst hadden verwacht maar
toonden zich verrast door de om-
vangvan deboycot.De oppositie
en dekerk hadden tot de boycot
opgeroepen uit protest tegen de
nieuwekieswet, die volgens hen
vrijeen eerlijkeverkiezingenon-
mogelijkmaakte. Volgens schat-
tingen van organisaties die toe-
zicht hielden op deverkiezingen
brachten maar 110.000 tot
230.000 van de 2,3 miljoenkies-
gerechtigden hun stem uit. Een
Westersediplomaat slootzich bij
deze schattingen aan, maar zei
dat deopkomst op het platteland

hoger lag, mogelijk zelfs iets bo-ven de20 procent.

WILLEMSTAD - Vanmor-
gen werd het heugelijke feit ge-
vierd dat de cruiselijn Costa
Cruisesal dertigjaarlangons ei-
land aandoet met verschillende
van haar schepen. Aan boord van
hetschip deCarla Costa, diewe-
kelijks naar Curaqaokomt, werd
daarvanmorgen een borreltje op
gedronken.De eigenaarVanCos-
ta Cruises, de heer Costa, kreeg
van gedeputeerdeHerman Geor-
ge van Toerisme een ingelijste
luchtfoto overhandigd, waarop
deCarla Costa deCuracaose ha-
ven inloopt.

Op defoto vlnr: Steve Geiler,
voorzitter van de Asosiashon di
Kommersiantenan, kapitein Gi-
ulianoBossi van deCarla Costa,
gedeputeerde Herman George,
eigenaar Costa, Richard Hart,
voorzitter van deKamer van
Koophandel, en deheerStassard
van Maduro & Sons.

MAATREGELEN
De militaire regering van lui-

tenant- generaal HenriNamphy, die twee jaar geleden
de macht overnam na de vluchtvan 'BabyDoc' Duvalier had ui-terst strenge veiligheids- maat-
regelen genomen om een herha-ling van hetbloedbad van 29 no-
vemberte voorkomen. Toenwer-
den zeker 34 mensen vermoordbij aanslagen op stemlokalen
door de tontonmacoutes, het ge-
vreesde privé- leger van de Du-valiers. Volgens waarnemers
keek het leger daarbij met dear-
men over elkaar toe.

Ditmaal werden geen ge-
welddaden gemeld. Als om de
militairen te tarten wandelden
niet- stemmende bewoners van
de hoofdstad tijdens de verkie-
zingenop hungemak doordever-
laten straten. Sommigen speel-
den zelfs voetbal, terwijl tanks
van het leger door de stad den-
derden.

STEUN VS
Een van de vier voornaamste

apposite-kandidaten diezich te-
ruggetrokken hadden, Mare Ba-
zin,noemde deverkiezingeneen
"farce zonder weerga"en zei dat
de lage opkomst de legitimiteit
van de nieuweregering ernstig
zal ondermijnen.

Het is nog onduidelijk hoe de
VS, die aan de mislukte verkie-
zingen van 29 november hun
hulp aan Haiti grotendeels
opschortten, op het verloop van
deverkiezingenzullenreageren.
CharlesRedman, de woordvoer-
dervan hetAmerikaanse minis-
terie van Buitenlandse Zaken,
zei vorige week dat de Ameri-
kaanse houding tegenover Haiti
zou afhangenvan devraag "ofde
verkiezingen geloofwaardig
zijn".

FRAUDE
Volgens waarnemers gingen

de verkiezingen voor het presi-
dentschap en hetparlement met
grootscheepse fraude gepaard.
In de stembureaus ontbraken de
sternhokjes en werden de stem-
biljetten door verkiezings-
functionarissen gecontroleerd
voor zij de stembus ingingen.
Volgensooggetuigen werder ook
op grote schaal stemmen ge-

kocht. Een Britse fotograaf ver-
telde dat hij gezien had hoe een
aanhanger van Leslie Maginat
stembiljetten met diens naam
uitdeelde met biljetjes van vijf
gourde (ongeveer twee gulden)
erin gevouwen.

Vooral Leslie Maginat en Ge-
rard PhilippeAuguste maakten
zich schuldig aan fraude. Magi-
nat verklaarde zondag echter
dat de geconstateerde onregel-
matigheden de geloofwaardig-
heid van hetverkiezings- proces
niet aantasten. Hij zei dat de
keuze van de kiezers gerespec-
teerd werd en dater geen poging
was gedaan de "stembussen vol
te stoppen".

'DE WANKELENDE TROON VAN PRINS WATHEY'
GezaghebberRichardson over StMaarten:

Geen sprake onafhankelijkheid
-door Victor Hafkamp-

AMSTERDAM — "Alle conflictennu zijn terug te voe-
ren ophetfeit, dat deman diezich totkroonprins van dit
eiland heeft uitgeroepen, vindt dat ik teveel macht heb.
Natuurlijk isergéén sprakevan onafhankelijkheid. He-
lemaal niet opzonkorte termijn". Dat zegt de gezagheb-
ber van Sint Maarten, Ralph Richardson, in een inter-
view met Marcel Bayer van 'de Volkskrant. Dat blad
heeft zaterdag een bijna pagina grotereportage gewijd
aan Sint Maarten onder de titel 'De wankelende troon
van prins Wathey'.

Richardson zegt het met mi-
nister Winston Lourens eens te
zijn, dat het overhevelen van be-
stuurstaken zeer zorgvuldig op
zijn gevolgen moet worden be-
oordeeld. "Dat de hele immigra-
tie in eilandshanden komt, is
voor Nederland een onaan-
vaardbare zaak. De paspoorten-
kwestie ligt nog vers in het ge-
heugen. En ook delandsregering
laat zich niet meer chanteren.
Men pikt het niet meer dat een
man ergens op deBoyenwinden
de hele boel kan opblazen als
hem dat goed dunkt", aldus Ri-
chardson in 'De Volkskrant.

Niet alleen de gezaghebber,
ook enkele vertegenwoordigers
van het zakenleven op Sint
Maarten zetten zich nogal fel af

tegen Wathey. Deze noemt de
houdingvan dezakenwereld een
rem op de verdere ontwikkeling
van het eiland. "De zakenmen-
sen op Sint Maarten zijn gierig.
Jarenlanghebbenze nauwelijks
controle gekend en vele kortin-
gen gekregen. Nu er meer geld
nodig is voor hetbestuur, doenze
daarmoeilijkover. Ze denkenal-
leen maar op korte termijn, hoe
ze in zo weinig mogelijk tijd zo
rijk mogelijk kunnen worden",
aldusWathey.

DICTATORIAAL
De Nederlandsemanager van

het New Amsterdam Shopping
Center zegt, dat hem niets be-
kend isvan smeergelden. "Daar
was ik natuurlijk wel op voorbe-
reid. In een van de eerste ge-
sprekken heb ik daar dan ook
duidelijkheid over gevraagd.
Wathey zei, dat hij niets hoefde
tehebben. "Ik moest alleen doen
wat megezegdwerd.Dat vond ik
toen toch wel een beetje dictato-

riaal klinken. Maar goed.
"Uiteindelijk wees hij de

grondaan en diewas in zijn han-
den. Daar heeft ie goed aan ver-
diend, zon tien miljoen dollar.
Maar allesviel binnen de wette-
lijke regelingen. Wat datbetreft
kun je hem nergens oppakken.
Dat geld heeft hij belegd in on-
dernemingen waar alzijnkinde-
ren aandeleninhebben.Die man
isgek metzijnkinderen enklein-
kinderen", aldus de manager.

Bayer constateert dat de be-
stuurlijke praktijken op Sint
Maarten al uitvoerig zijn be-
schreven in menigrapport. De
onderbezetting, de gebrekkige
organisatie en de onaan-
vaardbare neven- activiteiten
van sommige ambtenaren en be-
stuurders, alles is al met naam
en toenaam genoemd. Met uit-
zonderingvan Wathey zelf.

HONGKONG—Vijftienpersonen
werden gedood en minstens 68 ge-
wond toen in het noordoosten van
China vandaag een passagierstrein
tegen een goederentrein botste. De
remmen van depassagiers- trein be-
gaven het.

TENTAKELS
Een voormalige vertrouwe-

lingzegt in'De Volkskrant': "Die
man heeftalleszo goedgeregeld,
datvia bestuurs- ambtenarenen
ledenvan zijnfamilie zijn tenta-
kels tot in elk hoekje van het ei-
land reiken. Hij laat bestuurs-
ambtenaren fondsen werven
voor de verkiezingen. De zaken
zijn oppapier allemaal in han-
den van zijn broer en kinde-
ren Toen ik nog een ver-
trouweling was van Claude heb
ik stapels notities overpersonen
op dit eilandaangetroffen; wat
ze, wanneer en waar, tegen de
wethadden gedaan.Zo werkthet
systeem".

"Die man heeft een enorm ge-
heugen en gebruikt dattegen je
als het nodig is. Het gaat veel
verder danbeïnvloeding tijdens
de verkiezingen. Jehebt Claude
Wathey gewoon nodig", aldus
die voormalige vertrouweling.

Wathey levert in het inter-
view ookkritiek opbedrijven als
de GEBE, Landsradio en Poste-
rijen. In feite een eilands-aange-
legenheid, naar hij vindt, maar

ze zijn altijd in handen van de
landsregering geweest "omdat
wij de middelen en capaciteiten
niethadden om diezelfop te zet-
ten". Dat ligtvolgensWatheynu
anders. Hij signaleert tal van
klachten. De omliggende eilan-
den hebben betere communica-
tie- middelen dan wij en datkan
niet, vindt Wathey. Zeker niet
nu zijn eilandmikt opeen nieuw
soortbezoekers: zakenlieden, die
vanuithunhotelof appartement
zakenkunnen doen.

BESLAG GELEGD OP INKOMSTEN HOTEL
FTA: bezorgd over Concorde

ORANJESTAD — Uit ver-
klaringen van FTA- voorzit-
ter, Anselmo Pontilius, blijkt
dat de financiële situatie bij
Concorde Aruba erg
zorgwekkend is en dat de
overheid wegens schulden
aan water, stroom en andere
zaken —voor een bedrag van
vier miljoen florin — de nodi-
gebeslagen liet leggen.

Afgelopen week vergaderdede
FTA opnieuw met de directievan
het hotel, waarin de directie we-

derom stelde, dat de onderhan-delingen voor een cao voor hethotelpersoneel pas begonnen
kunnen worden als de zaken inhet casinozijn geregeld. DeFTAlietduidelijk horeneendergelijk
uitstel niet te aanvaarden. Tij-
densdebespreking liet de direc-
tieweten, dat de overheidbeslag
hadlaten leggenopdehurenvan
verschillende bedrijven in het
hotel. Hierbij verklaarde de di-
rectie, dat de oorzaak was dat
Concorde ongeveer vier miljoen

florin schuldig is aan de over-
heid.

De heerPontilius uittezijnbe-
zorgdheid voor deze gangvan za-
ken enhoopte dat spoedigeen op-
lossingkanworden gevondenom
het hotel weer financieel gezond
te maken en zonder uitstel met
cao- besprekingen tekunnenbe-
ginnen. De FTA- voorzitter
hoopt, dat de Statenleden een
diepgaand onderzoek zullen in-
stellen zodat men straks niet
voor verrassingenkomtte staan.

SMERIG SPEL
De directeur van Landsradio

Sint Maarten reageert fel:
"MaandenlangprobeertWathey
ons al in diskrediet te brengen.
Maar ik denk dat de landsrege-
ring naar decijfers moetkijken.
Wij hebben talrijke nieuwe aan-
sluitingenverzorgd, dekwaliteit
is enorm verbeterd. Door een
betere innings- procedure zijn
onze inkomsten het laatste half
jaarmet vijftig procent toegeno-
men... Wij hebben de regering
voorgesteldeen nieuwecentrale
te bouwen. Wathey wil dat
dwarsbomen en het contract aan
een van zijn familieleden geven,
iemanddie agentisvooreen aan-
tal multinationals. Hij speelt
een heel smerigspel. Persoonlijk
begin ik zijn beledigingen goed
zat te worden", aldus de direc-
teur Landsradio op Sint
Maarten.

Wathey zegt in het interview
met 'De Volkskrant' de Neder-
landse bemoeienis zat te zijn.
"Hetbezoek vandeministerisel-
kekeerhetzelfderitueel. Ik ga er
allangniet meernaar toe. Al die
adviseurs, deskundigen over dit
en dat met die en die voorwaar-
den. Ik heb er geen zin meer in.
Wij huilen niet elkekeer op hun
schoudersuit.We reddenonszelf
wel. Wij hebben toch alles zelf
moeten doen. Tegen de honder-
den miljoenen die Curacao en
Arubasamenkrijgen, staanonze
vier tot vijfmiljoen per jaar",al-
dus Wathey.

MAN OP VLUCHT VOORRECHERCHE
Politie schiet kogel
in been verdachte

WILLEMSTAD — Gister-
middag werd omstreeks half
vijfde 24-jarigemanR.O.S. te
Seru Domi aangehouden, na-
dat de politie een gericht
schotin hetlinkerbeen van de
verdachte hadafgevuurd. De
recherche hadreeds opspo-
ring verzocht van S. in ver-
band met een reeks diefstal-
len, diehij zou hebben ge-
pleegd.

Volgenspolitie- woordvoerder
V.P. Coffie zag een patrouille S.
in de Kaya Toussaint bergaf-
waarts in de richting van Bati-
panja lopen. Met de geluids- in-
stallatie in depolitie- autowerd
de man gesommeerdstil te blij-
ven staan, maar daaraan gaf hij
geen gehoor. In plaats daarvan
begon S. te rennen, waarna één
van de agenten de achtervolging
te voet voortzette. De andere
agent volgde in de auto met de

bedoeling de verdachte in te
sluiten.

ToenS. merkte dat hij door depolitie was ingesloten,verander-dehijvanrichting entrachtte hij
deberg opte lopen. Daarop lostede politie één waarschuwings-
schot en sommeerde de ver-dachte alweer om stil te blijven
staan. Toen hij daaraan weer
geen gehoor gaf, richtte de poli-
tie vanaf 125 meter een gericht
schot, datS. in zijn linkerboven-
been trof. Door dit schot liep hijeen in- en een uitgaande schot-wond op.

De verdachte is daarna per
ambulance naar de polikliniek
van het ziekenhuis gebracht,
waar dokterLuickers zijn schot-
wond behandeld heeft. Vervol-
gens is S. overgebracht naar de
politiepost, waar hij overgege-
ven is aan derecherche. De re-
cherche heeft dezaak nog steeds
in onderzoek.



Mensen

Ter gelegenheidvan zijn zeven-
tigste verjaardag werd ROMU-
ALDO HANST in het zonnetje
gezet. Hanst heeft zich onver-
moeibaar ingezet op het gebied
van sport en ontspanning. Gede-
puteerde Agustin Diaz overhan-
digde de jarigedaarom, namens
het Eilandgebied Curacao een
plakaat, uit dankbaarheid voor
zijnbijdrageaanhet sociaal-kul-
turele leven op het eiland.
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De 43- jarige KINDER-
RECHTER mrTh.v.d.V., tevens
vice-president van deArnhemse
rechtbank, heeft bekend in no-
vember van het vorig jaartwee-
maalontucht te hebbengepleegd
meteen 17-jarigeeneen 19-jari-
ge jongen.De rechter heeft in-
mmiddels per 31 decembervorig
jaarzijn ontslag ingediend. De
zaak is voorgelegd aan de Hoge
Raad, dienaar verwachting deze
week eenrechtbank ineen ander
arrondissement aan zal wijzen,
diemoet beslissenover een even-
tuelestrafvervolging van dekin-
derrechter. De hoofdofficier van
justitie bij de Arnhemse
rechtbank zei over derechter dat

hij bekend staat als "een man
met een geweldige inzet, vooral
in het jeugdwerk.Hetis een ver-
schrikkelijke klap, waarvan we
totaal verbijsterdzijn. Het is na-
tuurlijk ook slecht voor de
rechterlijke macht". De betrok-
kenkinderrechter isvanaf 9 de-
cemberop non- actiefgesteld.Hij
is momenteel zwaar overspan-
nen thuis. Hij heeft zichzelfvan
medische en justitiëlebegelei-
dingvoorzien.

PRINS CLAUS is in zijn functie
van adviseur van de minister
van Ontwikkelings- samenwer-
king en in diens opdracht ver-
trokkenvoor een tiendaagsereis
naar Mali en Kaapverdië. Hij
gaatzich daar op de hoogte stel-
len van de Nederlandse ontwik-
kelings- programma's, de voed-
selvoorzieningen de voortschrij-
dende verwoestijning.

Een portret dat aan
REMBRANDT is toegeschreven
maar waarvan oa Amsterdamse
kenners zeggen dathet van zijn
school is, heeft op een veilingbij

Sotheby in New York zeker niet
de prijs van een originele
Rembrandt opgebracht: 880.000
dollar. Hetbewijst dat ook de in-
ternationale kunsthandel niet
gelooft dat «Portretvan heer met
baard staande in overwelfde
poort» een authentieke
Rembrandt is.

"Ik denkernog elkedagaan.Het
was een afschuwelijk drama. Ik
heb nu nog een ijzeren plaat in
mijnarm. Ikken diechauffeur en
zijn baas niet persoonlijk, maar
ik haat ze alle twee echt intens."
Dat zei Rita Corita, een van de
Amsterdamse artiesten die in
september vorig jaarbetrokken
waren bij een ernstigauto- onge-
lukopde snelwegin debuurtvan
deAmerikaanse stadSanDiego.
Gisteren maakte de advocaat
van de groep artiesten bekend
datzij bij devrachtwagen- chauf-
feur en diensbedrijf een schade-
claim hebben ingediend van 30
MILJOEN DOLLAR. Zij houden
dechauffeuren diensbedrijfver-
antwoordelijk voor het ongeluk
en de gevolgendaarvan.Volgens
T. Leeflang, een van de organi-
satoren van de toernee, was de
chauffeur van de vrachtwagen
onder invloed van alcohol en
cocaïine, had hij geen rijbewijs
en had hij sinds 1983 al acht on-
gelukken veroorzaakt. De ar-
tiesten waren op toernee door de
VS toen de bus waarin zij
rondtrokken werd geschept door
een vrachtwagen. Drie artiesten
lieten daarbij het leven: de 32-
-jarige Will Jones, de 28-jarige
Wonny Ooft en JosRichaers.

Op 15 januari 1988 is IRWIN
ENRICO TEMMER officieel als
advocaat aangesteld. Irwin En-
rico Temmer, zoon van Merrilen
Casilda Temmer werd op 16 fe-
bruari 1942 op St. Eustatius
geboren. Hij verliet het eiland
toen hij twaalf jaaroudwasomin
Aruba aan het Augustinus Col-
lege en hetColegio Arubanover-

der te studeren. In 1962 studeer-
de hij voor analist aan het
Landslaboratorium in Curasao,
in 1967maakte hij inNederland
de studie af. Vervolgens keerde
hij terug naar Curacao waar hij
op het Landslaboratorium ging
werken.Daarna volgdeeen aan-
taljaren op het departementvan
Sociale Zaken. Gedurende deze
jaren begon hij zijn studie
rechten aan deUniversiteitvan
de Nederlandse Antillen. In ok-
tober 1987 sloot hij deze studie
met succes af.

*****Een Brits tijdschrift dat gespeci-
aliseerdis ingezondheids- zaken
heeft in een editiedie geheel ge-
wijd is aan de immuunziekte
AIDS in elk exemplaar een gra-
tis pakje condooms bijgesloten.
"Wij menen dat de tijd is geko-
men om onze lezers die nog geen
voorbehoedmiddelen gebruiken
de gelegenheid te bieden het
eens te proberen", verklaarde
Helene Hodge, hoofdredactrice
vanHealthyLivingeen inGroot-
Brittanniëveel gelezen blad dat
al 25 jaarbestaat.

$$$ $ $

Het Wereld - natuurfonds schat
dat dit jaarongeveer twaalfhon-
derd diersoorten kans lopen op
UITSTERVEN. Hetfonds kwam
meteenrapport waarin staat dat
in Afrika 35 zoogdier- en 72 vo-
gelsoorten, in het gebiedvan de
IndischeOceaan 49 zoogdier- en
36 vogelsoorten en in Zuidoost-
Azië 60 zoogdier- en 21 vogel-
soorten dreigen te verdwijnen.
In het gebied van de Stille Oce-
aan worden volgend jaar drie
soorten zoogdieren, 62 vogel-
soorten, 13 libellesoorten en 60
bijensoortenmet verdwijnen be-
dreigd. Onder dediersoorten die
in Afrika gevaar lopen zijn de
mandril, luipaard, de gorilla,oli-
fant en Nijlkrokodil. In Zuid-

oost- Aziëis hetdeorang-oetang,
in Maleisië de tapir en op Java
het Nijlpaard. Het Wereld- na-
tuurfonds acht deontbossingeen
van de grootste bedreigingen
vóór bepaalde soorten bijen, de
sprinkhaan en dekikvors in tro-
pische gebieden.

Huwelijk blijft voorpagina's vullen

Prins Charles en Lady Di
"buitengewoon gelukkig"

LONDEN—PrinsesDia-
na en prins Charles zijn
drukbezig te bewijzen wat
voor een verschil een paar
weken kunnen maken.
Kort geleden kopten de
Britse kranten "schei-
ding". Nu schrijven zij bo-
ven berichten "buitenge-
woon gelukkig".

Het lijktofhet gisterenwas
dat heel Groot- Brittannieen
het grootste deel van de wes-
terse werelder vast van over-
tuigd waren dat het zesjarig
sprookjes- huwelijk tussen
Charles en Di voorbij was.
"Loopt het uit op een schei-
ding?", luidde een kop in een
gezapige, ernstige Britse
krant. Speculaties maakten
zich van hetpubliek meester.

Maar dat is nu allemaal
voorbij. Lees wat een andere
Britse krant kort geleden
schreef: "Prinses Diana, die
straalde in een strapless
blauw avondtoileten zichvan
een nieuw kapsel had voor-
zien, was gisteravond een
toonbeeld van geluk... prins
Charles leek, arm in arm met
haar, gelukkig de tweede vi-
ool te spelen naast het meisje
van wiehij een prinses maak-
te..." enzovoort, enzovoort.

"Feit is", aldus een infor-
mant die door huwelijk aan
het koninklijk huis verwant
is, "dat er nooit meer daneen
toevallige samenloop van
omstandigheden speelde inal
die berichten dat hetkonink-
lijk paar vijf weken separaat
had doorgebracht waarbij zij,
zoals een ervaren hofschrij-
ver het dramatisch typeerde,
"geenenkele nachtonder het-
zelfde daksliepen".

"Er is niets fout aan dat

huwelijk", aldus de infor-
mant."Het iseen huwelijk als
ieder ander, en het moet zijn
hoogte-en dieptepunten heb-
ben". Afgelopen herfst waren
er inderdaad tekenenvan een
crisis waarneembaar. Zelfs
Buckingham Palace sprak
niet tegen dat de38-jarige er-
fgenaam van dekroon en zijn
blonde vrouw (26) erg weinig
tijd in eikaars gezelschap
doorbrachten.

De speculatie stakpasgoed
dekop op op 29 juli, dezesde
verjaardag van hun met veel
pracht en praal gesloten
huwelijk in de St. Pauls ka-
thedraal. Charles Diana
vierden hun huwelijksdag
niet samen.

Daarop bleef Charles een
maandlang inSchotlandvoor
een jachtvakantiezonder zijn
vrouw en twee jonge zoons.
Lange tijd luiddendekoppen
"Charles en Diana praten
nietmeer met elkaar" en "ko-
ninklijk paar onder een wolk
van geruchten over op deklip-
pen gelopen huwelijk".

Het koninklijk paleis wei-
gerde, als gebruikelijk, een
verklaring of nadere toe-
lichting te geven. Dit bracht
niet alleen de op schandalen
bedachte "populaire" kran-
ten in Groot- Brittannie,
maarook solide alsde Sunday
Times en de Sunday Teleg-
raph er toezichexpliciet druk
te maken over een mogelijke
scheiding aan hethof.

Tot op de dagvan vandaag
heeft het paleis geen verkla-
ring voor het geheimzinnige
apart optreden. Maar de hele
theorie van een scheiding op
Buckingham Palace is in bu-
reauladen verdwenen.

Charles manifesteert zich
sindsenigetijd als een nieuw
mens — geruimd, bedrijvig,
scherpzinnig, goedvoor meer
dan het gebruikelijke aantal
koppen in de kranten. Hij
hield een hartstochtelijk plei-
dooi dat Groot- Brittannie op
het terrein van deruimte-
vaart niet achterop moet ra-
ken door te weigeren een uit-
vinding te doen. Verder deed
hij een felle aanval op de mo-
derne architectuur en de
rampzalige uitwerking ervan
op Londen — van wol-
kenkrabbers moet hij vol-
strekt nietshebben, en goede
bouwkunst is een van de za-
ken waaraan hijzijn hart ver-
pand heeft.

Als om te bewijzen wat hij
bedoelde, kwamen enkele da-
gen later steigers en plastic
naar beneden van de voorge-
vel van Highgrove, het
landhuis waarin hij met Dia-
na woont. Vijf maanden in-
grijpend renoveren hebben
van hethuisdatDianaooitals
'droefgeestig' typeerde, een
juweeltjegemaakt.

Diana en Charles hadden
elk een drukke agenda in de
periode voor kerst, waarbii ze

veelal samen optraden. "Bui-
tengewoon gelukkig" was de
typering van een krant voor
de manier waarop zij er nu
uitzien. Maar speculaties
over het huwelijk zullen on-
getwijfeld weeropkomen. Het
systeemvraagt erom enzorgt
er bijgevolg als vanzelfvoor.

De Britten zijn op het on-
verzadigbare af geïnteres-
seerd in hun koninklijke fa-
milie, maar de mystiek erom-
heen — en de naarstige in-
spanningenvan hof- functio-
narissen—waken er voor dat
departiculiere zaken ookecht
privé blijven. Dit werkt
slechts als een uitdaging voor
de kranten inLonden —en er
zijn 13 fors concurrerende
dagbladen in de hoofdstad,
waarvan er enkele nog wel
eens een loopje met de waar-
heidwillen nemen.

De groep verslaggevers
wier enige doelgroep de ko-
ninklijke familie is, staat be-
kend als de'rattenbende'. Een
van hen beschrijft de wijzi-
gingvan 180 graden als volgt:
"Voor dereis van de prins en
de prinses van Wales enkele
weken geleden naar Duits-
landwas hetverhaal, hoe het
huwelijk van het paar in
moeilijkheden leek tezijn.Zo-
dra zij in Duitsland arriveer-
den, stak de meute dekoppen
bij elkaaren besloot men dat
derode draad zou worden dat
de breuk geheeld was — al-
leennogmaar glimlachen. Op
die manier houd jeverhalen
aan de gang. Je hebt een in-
valshoek die waar of onwaar
is, jeschrijft er een paar we-
ken over en dan, als je iets
nieuws nodig hebt, vergeet je
het eenvoudig".
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NACHTDIENST ARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandag t/mvrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zuster Madu-
ro, tel.: 626267,pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Wever, tel.: 672754,
pageboy027-345.

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

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

*** * #

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

* *»" *
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Curagao, Breedestraat, tel.: 623575.
Punda
delPueblo,Sha Caprileskade, tel.: 611269.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw CreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30 uur teAloëstraat 12.

UNA: 20.00 uur lezing getiteld 'Psycholo-
gische aspectenvan pijn' (spr prof. drR.J.
Menges) " aula.

DINSDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 14.00-24.00 uur
«Fairwind»- S.J.

JOHANNESBURG— In Natal
werd zondag bijPietermaritzburg
een jongetjevan 2 in de armen van
zijn moeder doodgeschoten. Hij was
eenvan de 7 dodendie die dagvielen
bij hetgeweld tussenzwarten onder-
ling.

I/v* '<A m -v v V * "\
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ANP-reportage
WILLEMSTAD - Bij-

gaandereportage is geschre-
ven door de correspondent
van het Algemeen Neder-
lands Persbureau, ANP, in de
Nederlandse Antillen, Ra-
jindreKhargi.

De AMIGOE publiceert het
volledige verhaal. Dan kun-
nen onze lezers een indruk
krijgen van de wijze waarop
Nederland wordt voorgelicht
over de gang van zaken in de
Nederlandse Antillen.

PHILIPSBURG —Terwijl depassagiers hun stoelriemen
vastmaken, sigaretten doven en derugleuningen rechtop-
zetten, begintdeDC- 9van deAntilliaanse luchtvaart- maat-
schappij ALM aan een scherpe daling.Ruim anderhalfuur
na vertrek uit Curacao en ruim 900 kilometer noordelijk
schiet hettoestel door het wolkendek. Aan derechterkant
doemtheteilandSaba op, in deverte isvaagjes SintEustati-
us te onderscheiden. Een scherpebochtnaarrechts en daar
is Sint Maarten. Omringd door de donkerblauwe Cari-
bische zee, die langs de kust overgaat in een lichtgroene
kleur is dit"Thefriendly island".

Het enige plekje in de wereld waar hetKoninkrijk der Neder-
landen en Frankrijk direct aan elkaar grenzen. De noordelijke
helft (52 vierkantekilometer( is Frans, hetzuidelijk deelvan het
eiland(34vierkantekilometer) isNederlandsgrondgebied.En als
het aan Claude Wathey, de politieke baas van het eiland, ligt
wordt het Nederlandse deel in 1989 onafhankelijk. Een halfei-
land dat geheel onafhankelijk wil worden.

In de bus van het Prinses Julianavliegveld naar de hoofdstad
Philipsburg blijkt al meteen dat de nieuwjaars- boodschap van
Wathey als een bom is ingeslagen. Ruim twee weken na zijn aan-
kondiging isheteilandinrep enroer. Gewoonlijkgaan degesprek-
ken opSintMaarten over geld, debloeiendetoeristische- industrie
en roddels over corruptie en ander malafide praktijken, die nie-
mandechter ooit metonomstotelijke bewijzen heeftkunnen aan-
tonen. Dit keer is het anders: "independence", deonafhankelijk-
heid is nu het centrale thema op ditEngelssprekende eiland.

NEDERLAND
"Wathey is gek", zegt devrouwelijke buschauffeur, "ik hebvo-

rig jaarop hem gestemd, maar niet om ons onafhankelijkte ver-
klaren". "We moeten allemaal een keer onafhankelijk worden",
roept een jongeman van achteren. Een paar fikse Engelse
krachttermen worden zijndeel. "Onafhankelijk van Curagao, ja
akkoord, maar niet onafhankelijk van Nederland". De kern van
de discussie is overal op het eiland hetzelfde: SintMaarten wil los
van Curasao (op het eiland afgeschilderd als de boeman), maar
niet losvan Nederland.

"Als iedereenmeewerkt kunnenwebinneneenjaaronafhanke-
lijk zijn", zeiWathey begin januari. Sindsdienheeft hij nog geen
uitgewerkte plannen gepresenteerd en heerstverwarring onder
debevolking. Wathey enzijnDemocratischepartij vanSint Maar-
ten(DP- StMaarten) moetennogbijeenkomen omover dekwestie
te discussiëren. Ook de eilandsraad, waar de DP- St Maarten de
absolute meerderheid heeft met zeven van de negen zetels, moet
zich noguitspreken over deonafhankelijkheid.

DISCUSSIE
Het grootste dagblad op St Maarten, "The Chronicle", riep de

politici ophet eilandafgelopenvrijdag ineencommentaar danook
op, de discussieniet langeruit te stellen. "De bevolking heeft het
recht om te weten wat er gaat gebeuren", aldus het blad. In het
commentaar wordtbovendien gewezen opdegevaren voor de han-
del en de huiver bij investeerders, als de onduidelijkheid te lang
blijft voortduren.

In handelskringen is men uiterstvoorzichtig en terughoudend
alsom eenreactie wordt gevraagd op Claude Wathey's plannen.
Niemandwil Wathey graag"voorhethoofdstoten"."Jeweetmaar
nooit",zegteen verzekeringsman grijnzend.Ernstiger ishij alshij
onderbroken wordt door een telefoongesprek: een Amerikaanse
investeerder laatweten, dathij zijnplannen omopSt Maarten iets
te beginnenvoor negen maanden opschort, toter meerduidelijk-
heid is.

BANKEN
Een bankier op het eiland, dieniet bij naam genoemd wil wor-

den,maaktzich eveneens bezorgd. "StMaarten maaktmomenteel
gebruikvan allerleibelasting-verdragen, diehetkoninkrijk en de
Antillen met andere landen hebben. Hoe moet dat straks bij een
eventuele onafhankelijkheid?" Voorlopigzijn ookdebankenvoor-
zichtig met hetgeven van nieuweleningen en hypotheken, alwil
niemand datofficieel toegeven.

"Ik hoop datze debevolkinggoedvoorbereiden envoorlichten",
zegt één van devele Indische winkeliers op het eiland. Hij is niet
bang voor een kapitaalvlucht. "De meeste mensen op dit eiland
met geld, hebben al in hetbuitenland zoveel geld, kun jehiernu
ook weer niet beleggen", zegt hij.

VAKBONDEN
In vakbondskringenheeftmen ook noggeenofficiële standpun-

ten ingenomen en wordt gewacht op een beslissing van de ei-
landsraad van St Maarten. "Is het een spelletje of is men serieus?
Er moet echtop dekortstmogelijke termijnduidelijkheidkomen",
zegt Rafael Boasman, algemeen adviseur van de grootste ambte-
narenbond WICSU(Windward Island Civil Servants Union).

"Onafhankelijkheid wordt door elk land dathet nog met heeft,
nagestreefden daarzijnwij op zich ook voor. Mijn analyse is dat
het eiland nog niet gereed is voor de onafhankelijkheid. Ik denk
bijvoorbeeld aan deinfra- structuur, het gebrek aantopkader, het
onderwijs en bijvoorbeeld defensie. We kunnen er wel naar toe
werken". . ,

Ook de vakbeweging is volgens Boasman van mening dat bt
Maarten welrijp genoeg is omzich afte scheidenvan deAntillen.
"Wezijndaarhonderdprocentvoor.Curacaobehandeltonsalseen
strafkolonie. Ze denken, dat we met een paarfikse meppen weer
tot de orde geroepen kunnen worden, maar we zijn intussenuit
onzekorte broek gegroeid en dragennu ook een langebroek .

BEVOLKING
Voor het loslaten van de banden met Nederland is het nog te

vroeg. "Degewonebevolking is nogzeer gehechtaanhet Huisvan
Oranje", aldus Boasman. "We weten dat in Nederland bepaalde
fracties indeTweedeKamer zich sterkmakenvoor deonafhanke-
lijkheid van de Antillen. Zo van, laatze maar gaan. Zekosten te-
veel geld". Het onafhankelijk worden van St Maarten mag vol-
gensBoasman niet leiden toteen afhankelijkheidvan andere lan-
den. "Als we toch afhankelijkmoeten blijven, danmaar afhanke-
lijk van Nederland".

Boasman voorziet datdeonafhankelijkheidvan StMaarten zal
uitdraaien op een soort Gemenebest- relatie met Nederland,
waarbij het eiland soeverein wordt, maar op bepaalde gebieden
een samenwerkings-verband sluit met Nederlanden DeKoning
ceremonieel staatshoofdblijft. Naar analogie van Groot-Brittan-
nie en diensvroegere koloniën. "Hetkan niet anders. Andere al-
ternatieven zijn moeilijk te vinden".

SPELLETJE
Niet iedereen isovertuigdvan deplannen van Wathey s plannen

voor onafhankelijkheid. Mr. Th. MaxPandt is oud- gezaghebber
van St Maartenen nuwerkzaam alsbelasting-adviseur. Ik ziedit
meer als een politiek spelletje van Wathey. Ik hebmet hem ge-
werkt en ken hem een beetje. Een groot politiek schaker , aldus
Pandt. Wathey heeft volgens hem de Curacaose politici een hak
willen zetten, omdat hij eind december uit deAntilliaanse rege-
rings- coalitie is gezet.

Een gevaarlijk spel volgens Pandt, "Watheyheefthoog ingezet,
maar ik kan niet zien, wat hij denkt te bereiken. Ik vind dat er
eerst een referendum moetkomen. Ik laat het niet zittenbij wat
een ofanderepoliticus roept. Ikwil eerst hetbewijszien en ik ver-
wacht van Nederland, dat ze alleszullen doen om zoiets te laten
plaatsvinden, desnoods onder internationaal toezicht".

"Een puuronafhankelijk StMaarten is jereinste onzin. Ikdenk
datdehuidige voordelen nietopwegen tegen denadelenvan onaf-
hankelijkheid". Maar ook defelle Pandtvindt dat St Maartenooit
eens opeigen benen zal moeten staan."Wekunnen niet steedsals
een parasiet ergens afhankelijk van zijn. Inprincipe moeten we
bereid zijn de onafhankelijkheid te accepteren. We zijn er alleen
nooitop voorbereid".

GEK
"Ik heb sinds 1972 gesproken

over een Gemenebest- relatie
met Nederland. Toen werd ik
voor gek uitgemaakt, zoals ik
wel vaker voor gek ben uitge-
maakt". Kennelijk refererend
aan een gesprek met minister
Jan deKoning (Antilliaanse za-
ken), dathij vorige week in Phi-
lipsburg heeft gevoerd, zegt Wa-
they verder: "Maar ikben zo blij
datministerDeKoning en ande-
ren over een Gemenebestpraten
en daarvoor uitkomen".

Is een onafhankelijk Sint
Maarten in een Gemenebest met
Nederlandvoor hem dande idea-
le situatie?

"Ja, dat is de weg die wij die-
nen te bewandelen. Ik kan
slechts sprken over Sint Maar-
tenen weetnietwatdeandereei-
landen zullen doen. Of zij
misschien ook zullen opteren

voor onafhankelijkheiden lid
wordenvan een Gemenebest. Al-
le voormalige Britse eilanden in
dit gebied zijnonafhankelijk en
toch lidvan het Britse Gemene-
best, ikzieniet inwaaromwij dat
nietkunnen als Nederland het
ook wil".

'Subsidie' voor werkgevers
die jongeren in dienst nemen

WILLEMSTAD—Deminis-
ter van Arbeid en Sociale Za-
ken, Winston Lourens heeft
hoge verwachtingen van het
wetsvoorstel dat er toe moet
leiden dat jeugdige werkzoe-
kenden die al langer dan een
jaarwerklooszijn,snelleraan
een baankomenin departicu-
liere sector. Aan de werkge-
vers die deze jongeren in
dienst nemen, worden finan-
ciële voordelen gegeven. Het
eerste concept van deze
landsverordening is gereed
en naar de sociale partners
(vakbonden en werkgevers-
organisaties) gestuurd voor
commentaar. De minister
streeft ernaar deze landsve-
rordening nog in het eerstehalfjaar van 1988 van kracht
te laten worden.

De werkgever die een
werkzoekende tussen de 18en30
jaar(die al langer dan een jaar
werkloos is) in dienst neemt,
krijgt een vrijstelling van de so-
ciale lasten eneen 'subsidie'in de
vormvan hetnietbehoeven af te
dragen van ingehouden loonbe-lasting. Dit alleen indien de be-trokkene voor onbepaalde tijd oftenminstezes maanden in dienstwordt genomen.

VOORDEEL
"De tegemoetkomingen bete-

kenen voor de werkgever een
verlaging van de loonkosten
voor een periode van maximaal
vier jaar. Het voordeel dat de
werkgever van de tegemoetko-
mingen heeft, zal in een aantal
gevallen ongeveer twintig pro-
cent van het loonbedragen", al-
dus deMemorievan Toelichting.

Een werkgever kan dus max-
imaal vier jaar een besparing
van twintig procent hebben op
het salarisvan de werknemer.

Uiteraard heeft dat voor de
overheden tot gevolg, dat de ba-
nen die hierdoor gecreëerd wor-
den, geen inkomsten aan loon-
belasting en sociale lasten op-
leveren. Ook de lasten voor de
SVB zullen zwaarder worden,
vermoedtministerLourens. Aan

de anderekant wordt de druk op
de onderstand hierdoor vermin-
derd en vallen er PP- patiënten
af. De minister pleit ervoor de
wet zo snel mogelijk van kracht
te laten worden. Eventuele pro-
blemen bij de SVB, kunnen in
een later stadium bekeken wor-
den. Immers, de Nederlandse
regering toonde zichook enthou-
siastover ditwetsvoorstel dater
mogelijk toe leidtdathetenorme
percentage jeugdwerkloosheid,
eindelijk wat verminderd kan
worden.

ONDERSTAND
De landsverordening biedt de

eilandgebieden de mogelijkheid
om de werkgelegenheid te be-
vorderenvoor jeugdige werkzoe-
kenden die allanger daneenjaar
onafgebroken onderstand trek-
ken. De eilandgebieden moeten
daartoe overleg voeren met de
minister van Arbeid en Sociale
Zaken waarna een zogenaamde
"vrijstellings-verklaring"wordt
uitgereikt. "De werkzoekende
zal door deze verklaring met
meer kansen op succes op zoek
kunnen gaannaar een baan", al-
dus detoelichting.

De opzet en uitvoering van de
voorgestelde regeling is zowel
voor de overheid als de werkge-
vers zeer eenvoudig. Voor de
overheid, het betreffende ei-
landgebied, bestaan de
werkzaamheden voornamelijk
uit het verstrekken van de zoge-
naamde vrijstellings-verklarin-
gen.De vormen inhoudvan deze
verklaring, zal worden geregeld
in een landsbesluit. Daarin
wordt een modelverklaring op-
genomen. Voor de werkgevers is
de toepassing van deregeling
vaneen "lieftallige"eenvoud.De
werkgever ontleent aan de ver-
klaringdie hem doorde werkzoe-
kende wordt verstrekt, een vrijs-
telling van een aantal ver-
plichtingen, aldus de Memorie
van Toelichtingvan hetontwerp
landsverordening.

HALFJAAR
Het concept is inmiddels aan

devakbondenen werkgevers-or-

ganisaties gestuurd die binnen
twee weken commentaar moe-
ten leveren. De juristenvan de
overheid, zullen de aanbevelin-
gen van de socialepartners dan
in hetvoorstel opnemen,waarna
dit naar de minsterraad kan
gaan. Indien de landsverorde-
ning daar goedgekeurd wordt,
moet het nog langs deRaad van
Advies en de Sociaal Econo-
mischeRaad alvorens het naar
de Staten kan. De minister wil
echter spoed achter deze proce-
durezetten, om de landsverorde-
ning nog binnen de eerste zes
maanden van 1988vankracht te
laten worden.

'NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SABA EN ST EUSTATIUS'
Wathey ziet als ideaalste situatie:

Gemenebest-relatie met Nederland
PHILIPSBURG —Deideaalste situatievoor Sint Maarten is

het verkrijgen van de onafhankelijkheid gekoppeld aan een
Gemenebest-relatie metNederland. Dat zegt de politieke lei-
dervan Sint Maarten, Claude Wathey, in een gesprek met het
ANP. "Allevoormalige Britse eilanden in ditgebiedzijn onaf-
hankelijk en toch lidvan het Britse Gemenebest. Ik zie niet in
waarom wij datnietkunnen als Nederland hetookwil".

ter van de verkiezingen in april
1987,waar Wathey — vastbera-
denkijkend—aan hetroer staat
van een schip. "Stay on course
withClaude" (blijf op koers met
Claude) staatermetgroteletters
boven. De Democratische Partij
Sint Maarten (DP- St Maarten)
sleepte bij deze verkiezingen ze-
ven van de negen zetels in de
wacht.

De controversiële politicus is
een goede bui en loopt grapjes
makend en lachend door het ge-
bouw. Het laatste halfjaar was
hij voortdurend dronken, maar
sinds een maand is hij weer
nuchter, zo verzekeren naaste
medewerkers. Zij proberen daar-
mee aan tegeven datdeplannen
van Wathey voor de onafhanke-
lijkheid 'zeer serieus' genomen
moetenworden. Ook Watheyzelf
laat er geen twijfel over bestaan

Het vraaggesprek met Wa-
they vindt plaats in het be-
stuurskantoor in Philipsbu^g.
Hier en daarhangt nog een pos-

dat de onafhankelijkheid van
Sint Maarten en derelatie met
Nederland hem ernst is.

CLAUDE WATHEY

WILLEMSTAD - Gisteren
werd de inschrijving voor deel-
nameaanhetTumba-festival ge-
houden. Een recordaantal zan-
gers engroepen schreefzich hier-
voor in. Dat zorgde uiteraard

voor de nodige drukte bij de in-
schrijving, terwijl vele
nieuwsgierigen ook een kijkje
kwamen nemen.

Defoto geeft een indruk van de
drukte. Meer informatie over de

inschrijvingen hetTumba-festi-
val, dat in delaatste week van ja-
nuari gehouden wordt, vindt
menin derubriekKarnavals-ka-
leidoscoop.

STATUSAPARTE
Waarom heeft U nietgeopteerd

voor een statusaparte, zoalsAru-
ba dienu heeft?

"Een aparte status voor Sint
Maarten is niet haalbaar. Ne-
derland heeft duidelijk gezegd
dat na Aruba geen enkel eiland
een aparte status meer krijgt
binnen het koninkrijk. Slechts
de onafhankelijkheid kan nog
worden verkregen. Ik wil niet
dat Nederland mij dat nog een
keer komt uitleggen en dus heb
ik mijn hoogste kaart gespeeld
en voor de onafhankelijkheid ge-
kozen".

Komt er eenreferendum waar-
bij de bevolking zich mag uit
spreken over de onafhankelijk-
heid?

"Ik heb al eerder gezegd: er
komt een referendum, nadat de
partij mijnplannen heeftbespro-
ken en aangepast en de Ei-
landsraad een standpunt heeft
ingenomen. Er zal genoeg infor-
matieworden gegeven aan debe-
volking, zodat zij een helder
beeld zal hebben van wat er pre-
cies gaande is en dan zullen we
een referendum houden". Wa-
they wijst er verder op dat de Ei-
landsraad nogvoor heteinde van
de maand de kwestie zal be-
spreken.

CONFLICTEN
Eindvorige maandwerd Clau-

de Wathey niet zijn partij uit de
Antilliaanseregering gezet. De
coalitie- partijen hadden geen
vertrouwen meer in Wathey.
Ook Saba en Sint Eustatius die
gewoonlijkpal achterSintMaar-
ten staan alshet gaatomconflic-
ten met Willemstad, lieten Wa-
they vallen. Hetwas het laatste
conflict ineen langereeks. Velen
twijfelen danook aan de motie-
venvanWatheyomnutestreven
naar onafhankelijkheid en ver-
denken hem van weer een poli-
tiek spelletje om de regering in
Willemstad een hak te zetten.

Is Uwstreven naaronafhanke-
lijkheid ingegeven door frustra-
ties of heeft een meer ideëel doel
voor ogen?

"Het is een combinatie van al-
les. Ik geloof datvoor elk eiland
ooit de tijd aanbreekt om onaf-
hankelijk te worden. Dat mo-
ment is nu voor Sint Maarten
aangebroken. Ik ben het niet
eens metdiegenendiezeggen dat
weer nognietklaarvoor zijn. Als
wena driehonderd jaartezijnge-
koloniseerd door Nederland, de
Antillen en decentrale regering
in Willemstad nog nietklaar
zijn, dankan alleen God ons nog
helpen".

REFERENDUM
Wat zou het voor Uw carrière

betekenenalsdebevolking deon-
afhankelijkheid afwijst tijdens
hetreferendum?

De vragensteller krijgt een
doordringende blik toegewor-
pen: "U denkt toch niet dat ik
met mijn politieke ervaringeen
referendum zou houdenalserri-
sico's aan vastzaten?"

U bent er zeker van dat de be-
volking deonafhankelijkheidzal
accepteren?

"Ik zal er op toezien dat debe-
volking wordt geïnformeerd. Ik
zal openstaan voor elke vraag.
En ik zal ze duidelijk maken dat
ik ze niet in gevaarzal brengen.
Ik heb ze in mijn hele politieke
carrière nog niet in gevaar ge-
bracht en zal het ook met deze
nieuwe stap niet doen".

Waarom wilt U al binnen een
jaar, in 1989, onafhankelijk
worden?

"Er zijn andere eilanden die
het binnen een jaarhebben ge-
daan. Maar de mensen moeten
dat jaarniet letterlijk opvatten
en naar dekalender kijken. Ik
moest dat jaargetal noemen om
duidelijk te maken dat het nood-
zakelijk is dat Sint Maarten de
vleugels uitslaat. Ik kan niet te-
gen de bevolking zeggen dat we

onafhankelijk moeten worden
zonder een tijdstip te noemen,
anders zeggen ze: dat is een
grap".

VERANTWOORDELIJK
VoeltU zich straksalsUonaf-

hankelijk bent nog ver-
antwoordelijk voor Saba en Sint
Eustatius?

Een lichteaarzelingen daarna
schouderophalend: "Persoonlijk
zie ik niet waarom we ons ver-
antwoordelijk moeten voelen
voor Saba en Sint Eustatius. Ze
hebben hun eigen verantwoor-
delijkheid genomen door ons sa-
men met de andere coalitie-
partners uitde regering te gooi-
en. Ik neem daarommaan dat ze
groot genoegzijnom het zelf uit
te vissen".

Wat betekent een onafhanke-
lijkSint Maartenvoor derest van
deregio, kunnen anderen U niet
als een gevaarzien?

"Nee ik denk het niet, nie-
mand kan natuurlijk in de toe-
komst kijken. Er zijn eilanden
die democratisch de onafhanke-
lijkheidzijn ingegaan en daarna
links zijn geworden of iets an-
ders. Wiekent detoekomst...?"

Hoe zal Frankrijk Uw naaste
buur reageren?

"Ik verwacht nietveelreactie.
Ik hebnog niets gehoord. Ik zou
ook niet weten waarom ze zou-
den moeten reageren. Elk deel
van het eiland heeft het recht
zijn eigen toekomst te bepalen.
We zijner zekervan datwekun-
nen samenwerken, zoals we de
afgelopen driehonderd jaar al
hebbensamengewerkt".
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MADURO & CURIEL'S BANK N.V.(Cura?ao)
vaceert binnenkort de positie van

HOOFD JURIDISCHE AFDELING
Het Hoofd van eerder genoemde afdeling is een naaste medewerker van de Direktie en
voert de leidingover deze afdeling, wier werkzaamheden liggen op het terrein van: het uit-
brengen van adviezen in het bijzonder met betrekking tot zekerheidsrechten, het begelei-
den en zo nodig afwikkelen van probleemkredieten in overeenstemming met door de
direktie genomen beslissingen, arbeidsrecht, het redigeren van kontrakten, sekretariaats-
werkzaamheden en het onderhouden van kontakten met notaris- en advokatenkantoren.
Er werken - naast het hoofd van de afdeling - twee juridische medewerkers op de
afdeling alsmedeenkele administratieve personeelsleden.

Behoefte bestaat aan een ervaren jurist met zeer goede beheersing van de Nederlandse
en Engelse taal. Beheersing van de Papiamentse taal en de Spaanse taal strekt tot aanbe-
veling.

Salaris: nader overeen te komen; goede sociale voorzieningen, waaronder opname in het
bedrijfspensioenfonds.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te adresseren aan de Algemeen Direkteur van Maduro
& Curiei's Bank N.V., Plaza Jojo Correa 2-4, Curacao.

ES MADURO & CURIEL'S BANK N.V.
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Latijns Amerika in OAS eensgezind:
Speciale Colombia- behandeling van
Amerikaanse douane onrechtvaardig

WASHINGTON-De Vere-
nigde Staten hebben gepro-
beerd een schrobbering van
de Organisatie van Ameri-
kaanse Staten uit te stellen
welkorgaan op verzoek van
Colombia bijeen was geroe-
pen. Bogota wilde namelijk
demaatregelenvan deAmeri-
kaanse douane aan de orde
stellentegen Colombiaanse
staatsburgers diedeVerenig-
deStaten willen bezoeken. De
uitzonderlijke manier waar-
op Colombianen en uit Co-
lombia afkomstige goederen
op de aanwezigheid van
drugs worden onderzocht is
inBogotazeer slecht gevallen
en wordt beschouwd als dis-
criminatie. Latijns Amerika
ishetdaaroverunaniem eens.

Colombia wilde via deze OAS-
vergadering bereiken dat Was-
hington deze alleenvoor Colom-
bianen geldende maatregelen
terugschroeft. De VS besloten
tot deze specialeprocedure nadat
een bekende cocaine- groothan-
delaarJorgeLuis Ocha Vasquez
op last van een Colombiaanse
rechter op vrije voeten was ge-
steld. Nadatde OAS- leden- lan-
denhun zegje over dezekwestie
hadden gedaan en men op het
punt stond te gaan stemmen zag
men van Amerikaanse zijde
kans destemmingtevoorkomen.

ARBITRAIR
In deresolutie welke aan deor-

dewas werd demaatregel van de
Amerikaanse douane "on-
rechtvaardig, arbitrair en bui-
ten proporties genoemd en ook
strijdig met het internationale
recht". De resolutie was een La-
tijnsamerikaanse aangelegen-
heid.

Hij werd ingediend door Ar-
gentinië, Brazilië, Colombia,
Mexicio, Panama, Peru, Urugu-
ay en Venezuela, terwijl zich la-
ter ooknog Chili, Ecuadoren Ni-
caragua bij de indieners voeg-
den.Steun aan deresolutie werd
verleend door Bolivia, CostaRi-
ca, de Dominicaanse Republiek,
El Salvador, Honduras en Gua-
temala.

CARIBISCHE STEUN
Het kwam niet tot een stem-

ming omdat de stemming op
Amerikaans verzoek 24 uur
werd uitgesteld omdat "sommi-
gelandenzichverder in deze ma-
terie wilden verdiepen". Bij dit
voorstel kreeg Washington de
steun van de Caribische staten

Grenada en StLucia. De andere
Caribische landen hulden zich
tijdens het debat in stilzwijgen.

De Colombiaanse ambassa-
deur bij de OAS, Mario Lenos
Simmons, legde in zijn pleidooi
denadrukophetfeit dat het'"een
van de meestfundamenteleprin-
cipes in het democratische sys-
teem is dat er een scheiding be-
staat tussen de uitvoerende,
rechterlijke en wetgevende
macht. In beslissingen van
rechters mag men niet tussen-
beidenkomen, zonder datmende
kans loopt dat men een aanslag
pleegt op het staatsrecht. Vol-
gens de diplomaat zet Colombia
zich intensinvoor destrijdtegen
de drugshandel. Daarbij pro-
beert men de productie aan te
pakken en ook de consumptie.
Bogota getroost zich daartoe
enorme offers,zei Lenos.

SPITSVONDIG
De Amerikaanse ambassa-

deurRichard T. McCormack
kwam met foto's voor de draad
waaruitmoest blijken op welke
uiteenlopende en spitsvondige
manieren drugs vanuit Colom-
bia naar de VSworden gestuurd,
waaropdeColombiaanseambas-
sadeur snedig opmerkte dat er
nu eenmaal producenten zijnen
consumenten. McCormack op
zijnbeurtwildeduidelijk maken
datzijnregering zich ookenorm
inspant, namelijk om het
drugsgebruik terug te brengen.
Dit gebeurt via voorlichting on-
der meer. In nauwe samenwer-

king met Latijns Amerika wil
men daarmee doorblijven gaan.

Ondertussen heeft het Witte
Huis berichten ontkend als zou
president Ronald Reagan aan
zijnColombiaanse collega Virgi-
lioBarco hebben laten weten dat
hij bereid is deze douane- maat-
regelen terug te draaien.
Woordvoerder MarlinFitzwater
zei dat hij daarvan niets afwist.
De berichten waren afkomstig
uit Bogota. Gemeld werd datRe-
agan Barco een boodschap zou
hebben gezonden waarin onder
meer stonddat "het incidentom
Ochoa Vasquez" uit de wereld
was geholpen.

Carlos
Rangel

overleden
CARACAS — De voor-

aanstaande Venezolaanse
schrijver en journalistCar-
los Rangel is in de leeftijd
van 58 jaar overleden. Zo
maakte zijn familie be-
kend.

De doodsoorzaak werd niet
meegedeeld, maar volgens
vrienden zou hij zelfmoord
hebben gepleegd. Debegrafe-
nis is zondag opeen der hoofd-
stedelijke begraafplaatsen.
De bedoeling is dat alleenfa-
milieleden en vrienden daar-
bij aanwezig zijn, onder wie
zeker president Jaime Lu-
sinchi.

VEELVERTAALD
In de jarenzeventigschreef

Rangel het boekDel buen sal-
vaje al buen revolucionario,
waarinhij felle kritiek lever-
de op de tendens in Latijns
Amerikaom voor allekwalen
de Verenigde Staten de
schuld te geven. Het is ver-
taald inveletalen en isin feite
een sociologische enpolitieke
studie van Latijns Amerika,
zijn aspiraties, zijn misluk-
kingen en zijn relaties met
zijn buur in het noorden. Hetwerk lokte veel kritiek uit
van dekant van de linkse in-
tellectuelen in dit continent.Hij heeft dit thema in bre-
der verband uitgewerkt enwel in zijn boek El Tercer-mundismo, wat eveneens po-lemisch van toon is en waarin
hy de houding van de Derde
wereld op dekorrelneemt. Hij
heeft talrijke essays geschre-
ven over politieke en econo-
mische onderwerpen. Hij
werd beschouwd als een der
meest uitgesproken intellec-
tuelen aan derechter kant.

Volgens zijnfamilie hadhij
het tv- programma afgerond
over het tijdperk van dertig
jaar democratie in Venezu-
lea. Daarinkomt een gesprek
voor met Wolfgang Larraza-
bal, de waarnemend presi-
dent na de val van de dicta-
tuur van Marcos Perez Jime- I
nez in 1958.
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° De meest exclusieve zaak van lederwaren op Aruba /C\ | °
° Alle soorten leren artikelen tegen de beste prijzen en van de beste kwaliteit. °° Alle soorten leer 0.a.: varkensleer, geitenleer, slangenleer, napa, glaze, etc °
o
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° Attaché tassen, leren omslag voor cheque, paspoort en rijbewijs, heren- en °- damesportemonnees,handtassen, schoudertassen en damestassen. °
o Ookfantasie-artikelenen schoenenvan leer. o
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Am mt^M CENTRALE BANK VAN ARUBA
II (CENTRAL BANK)

HAVENSTRAAT 2, ORANJESTAD, ARUBA

Bekendmaking van uitgifte
van schatkistpromessen

(Conform Landsverordening schatkistpapier A.B.
1987,no. 3 en Landsbesluit no. 2van 14 januari 1988).

1. De Centrale Bank van Aruba ("CBA") maakt hierbij be-
kend datop vrijdag 22 januari 1988("de uitgiftedatum")
via deCBAvoor een totaal van A’ 1.17(zeventien) miljoen
aan schatkistpromessenaan toonderzal wordenuitgege-
ven doorhetLand Aruba, in veelvouden van A’ 1.10.000.-.De schatkistpromessen zullen op vrijdag 22 april 1988
("de vervaldatum")afgelost worden. Inschrijvingen voor
deze schatkistpromessen worden ingewacht.

2. De coupures van de beschikbare schatkistpromessen
zullen zijn A/1.10.000, 50.000, 100.000, 500.000 en
1.000.000.

3. Officiële inschrijvingsformulieren kunnen verkregen
worden bij deCBA. Een inschrijverkan meerdereformu-lieren inleveren, metverschillendekoersen.

4. Inschrijvingsformulieren,aangevend hettotale nominalebedrag waarvoor wordt ingeschreven en degeboden
koers in A/l. en centen per 100 nominaal, dienen ingele-
verd teworden bij deCBA(Havenstraat 2) voor 10.00 uurop woensdag 20 januari 1988("de inschrijvingsdatum").
Telateinschrijvingsformulierenzullennietworden geac-
cepteerd.

5. Voorrangzal worden verleend aan de inschrijvingen te-
gen dehoogste koersen, doch deCBA behoudt zich het
recht voor totonvolledigecq. geentoewijzing ingevalvan
overtekening of van niet correct ingevulde inschrij-
vingsformulieren.

6. Inschrijverszullen op deinschrijvingsdatum berichtwor-
denomtrent deplaatsing en deschatkistpromessen zul-lenopdeuitgiftedatumverkrijgbaarzijn bij deCBA onder
devoorwaarde dat debetaling, tegen degeboden koers,door de CBA voor 10.00 uur op de uitgiftedatum is ont-vangen.

7. Op de vervaldatum dienen de schatkistpromessen terbetaling aangeboden te worden aan de CBA. Totdat deschatkistpromessen bij de CBA zijn ingeleverd zullengeenbetalingen worden verricht.
A.J.T. Williams, President.

14 januari1988.
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EENVOLK.... EENVLAG
Viert 18 maart 1988op voorbeeldige wijze door de Arubaanse
vlag te hijsen bij Uw woning of bedrijf/kantoor.
Om dit mogelijk te maken bestel NU en wij installeren bij Uw
woning of kantoor een METALEN VLAGGEMAST, 6 meter
hoog en twee duim dik en een ARUBAANSE VLAG 1 50m bij
I.oom, voor slechts ’.350.-.
Aanbetaling ’.200.- en twee betalingen van ieder ’.75.-. Voor

» bestelling of meer inlichtingen bel:

I PRIMA AUTO SALES INC.
telefoon 28200of kom bij ons langs Fergusonstraat 42-A.
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ARUBA DAILY
1 ENTERTAINMENT [

Gezellig uitgaan, wij zijn
- (y/EWfe geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur. 1ip^p Gezellige sfeer, goedeservice.

|^ J*t/ Debeste Pizza van Aruba eet ofhaalt U bij I
I LG.S^thßlvd. QO/pCJf© PTSS-IA |
| Oranjestad Anita. AWAYTEL.: 33541 ARUBA
I ii-.Arabf Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00a.m.

I Aruba's most elegant I^TV j^SS^SSSm \
restaurant \_S>7 resort &casino

PA^ISM__HTOI Fine trench and inter- proudly presents:

ï national Cuisine. The World famous
i All meals prepared to the MARVELETTESI delight of the Gourmand, and Support Band
ë and served "on the
i stone". daily curtain time 10.30 p.m.
I Forreservations except Mondays

call 24544 C|u°°pen ,rom 9:o° p-m-''" 2:o°am-
a ...... ■ , _

_"■ Cover charge show-time$7.50 min. .drinksWllhelminaStraat 7 For reservations please call 33555
= f s

Gezellige sfeer, goede servicevindt U in RESTAURANT

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

Telefoon 22977of 27833
a 1
I Boulevard Theatre I

TODAY
at 8:15 p.m. "IT

|sy school ---■

[ COMEDY 18yrs. COMEDY 14yrs.
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ACTION 18yrs. KltóS^ (EÈÊk.
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MAANDAG 18 JANUARII9BB

ARUBA ART CIRCLE
BéH Proudly Presents BéA

ICIEYIEICILT SCMAC-H
_Hl^_l
__^__Z__l

_F_l ' JUKI _r salecnc v
»;*- _i l_/^ __rl__m_ '^mm\ __■_■■TTH Friday, B7ï_i■■H January29. 1988

ir*^, .X atB.3op.m.

__^^_i_u_l _■5f ! B Cas di Cultura E4

_E_!_l _^___l
In concert with works by: - KreislerHill - Gluck - Kreisler■■H - De Falla - Kreisler Ejfl

H*fl - Saint-Saens B__l- Sarasate

Tickets Af.15," on sale at bookstores and on
the evening of the performance at Cas di Cultura

B^^^^TB H[fiA\r^U'rrïsi __TC^^S

_—^"_—■■———————__—_——-_—___—__—_—_—_——__—__—_—_—___—_—__—_—_—__. __—_—*

# AANKONDIGING
JoyceChow, moedervan deminderjarigekinderen GiovaniSilvianoCrocs
en Gregory JeramyChow, wonendete CuraCabai nr. 141 opArubaheeft
zich per verzoekschrift gewend tot Zijne Excellentie deGouverneur van
Aruba, metverzoek haartoestemming teverlenen degeslachtsnaamvan
haaren de bovengenoemde minderjarigen te

VERANDEREN IN "BOEKHOUDT"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaarna heden bijver-
zoekschrift aan ZijneExcellentie de Gouverneur tegen dit verzoekom ge-
slachtsnaamsveranderingverzetten.

j|k AANKONDIGING

Norma JosefinaValdez, moeder-voogdes van het nog minderjarigekind
SuhailSashaPena,wonendeteScobillostraatnr.9opAruba heeftzichper
verzoekschrift gewendtotZijneExcellentiedeGouverneurvanAruba, met

i verzoek haartoestemming te verlenen de
! geslachtsnaam "PENA"
! van bovengenoemde minderjarige

TE VERANDEREN IN "KOCK"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaarna heden bij ver-
zoekschrift aan ZijneExcellentiede Gouverneur tegen ditverzoekom ge-
slachtsnaamsveranderingverzetten._ ;

lig! AANKONDIGING
Modesta JulianaWemet, moeder-voogdesvan hetnog minderjarigekind
Nervella Amaya Martis, wonende te Adolf van Nassaustraat nr. 10-A op
Aruba heeft zich per verzoekschrift gewend tot ZijneExcellentie de Gou-verneur van Aruba, metverzoek haartoestemming teverlenen de

geslachtsnaam "MARTIS"
van bovengenoemde minderjarige

TE VERANDEREN IN "WERNET"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaar na heden bij ver-
zoekschrift aan ZijneExcellentie deGouverneurtegendit verzoek om ge-
slachtsnaamsveranderingverzetten.

f|j| AANKONDIGING
Christina Kelly, moeder-voogdes van het nog minderjarigekind Anthony
Damian Croes, wonende te Soledad nr. 12 opAruba heeft zich per ver-
zoekschrift gewend tot ZijneExcellentie deGouverneur van Aruba, met
verzoekhaar toestemming te verlenen de

geslachtsnaam "CROES"
van bovengenoemde minderjarige

TE VERANDEREN IN "ARENDS"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaarna heden bij ver-
zoekschriftaan ZijneExcellentie de Gouverneur tegen dit verzoekom ge-
slachtsnaamsveranderingverzetten.

fUI AANKONDIGING

Lydia Estelle Donky, wonende te Bubali nr. 72 opAruba heeft zich per
verzoekschrift gewendtot ZijneExcellentie de Gouverneurvan Aruba, met
verzoek haartoestemming te verlenen haar

geslachtsnaam "DONKY"

TE VERANDEREN IN "DONKER"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaarna heden bij ver-
zoekschriftaan ZijneExcellentie de Gouverneurtegen ditverzoek om ge-
slachtsnaamsveranderingverzetten.

■ 1 i ■

ffl| AANKONDIGING
Angelica Hodge, moeder-voogdes van de nog minderjarigekinderen Al-
bertoArrindellenRobertoCarios PauloArrindell, wonendeteTankiFlipnr.
48-AopArubaheeftzich perverzoekschrift gewendtotZijneExcellentiede
Gouverneur van Aruba, metverzoek haar toestemming te verlenen de

geslachtsnaam "ARRINDELL"
van bovengenoemde minderjarigen

TE VERANDEREN IN "WILLIAMS"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaarna heden bij ver-
zoekschriftaan ZijneExcellentie deGouverneurtegen dit verzoekom ge-
slachtsnaamsveranderingverzetten.

verhuisboedel!
Inpakken en vervoeren alsmede I
verhuizingenop Aruba:
OnCINAIVIAWTIMA

DE ARUBA
Tel.: 21622-21957

Windstraat34 J
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr, 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15uurSummerSchool (18 jr.).
II: 20.45 uur Dragnet (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur Un hombrellamado El

Diablo (18 jr.).

BOTICA'S(nachtdienst)
Pabaobrug: Santa Anna, tel.: 28181.Paribabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
Leendert, ParaderaenSta. Cruz:dokter Van
Tngt, Ecuadorstraat 2, tel.: 21835/22991.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterK. Vieira, via Centra Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.Kinderarts:dokterCroes,tel.:27s9l/24300
(hospitaal).
WIT GELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;Santa Cruz en Paradera:
'el: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofsen of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"Jks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties viaverkeerstoren..
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
p-00 uurper dag geopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
9en 07.00 uur).

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

ALLIANCE FRANQAISE DARUBA: iedere
maandagvan 19.30-20.30uur cursus voor
gevorderden envan 20.30-21.30uurFranse
literatuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
versatielessen;woensdagvan 19.00-20.00
uur cursus voor beginners - Colegio Aruba-
no, lokaal61/62.

KIWANIS (Palmbeach): 19.30 uur dinner
meeting - Aruba Beachclub.
DINSDAG
DIVERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt /m vrijdagvan 09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-- 12.00uur.
BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00 uuren vrijdag van 17.00-19.00
uur.

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30uur.
SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - Golden TulipAruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uurzwemlessen (
diPl-A, B, C, D,Een F) voorkinderenen vol-
wassenen - POVA-zwembad.

VOLLEYBALL(voortgezet onderwijs):
15.00 uur(meisjes) Abraham deVeerschoolvs MariaCollege; MTS CesareTerzano vsJohnWesleyCollege - Sporthal.

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Scooby Doo new
mysteries; 18.30 CNN Internationalnews; 19.30Theworldtomorrow: «What
next for 1988?»; 20.00 Telenoticias;
20.30Programma BUVO; 20.45 Dan-ces of the world: «Portugal»; 21.00Downtown: «Out of the tombs»; 22.00Larry King show; 22.50Thisweek in Ja-pan; 23.10 Sluiting.

DINSDAG: 18.00Nic& Pic; 18.30CNN
international news; 19.30Political prog-ram; 19.45PaunArubamassigur; 20.00
Telenoticias; 20.30 The Cosby show;21 .00 Falcon Crest; 22.00 Larry King
show; 22.50 Showbiz today (CNN);
23.10 Sluiting.

Volk voelt datstembus onderweg is

PDA: 1988 voor Emans
kabinet schrikkel-jaar

ORANJESTAD —DeParti-
do Democratico Arubano
(PDA) is bijmondevan zijn vi-
ce-voorzitterFrenkKoek van
mening dat dit jaarvoor de
regering- Emanwérkelijkeen
schrikkeljaar gaat worden.

De PDA hoopt, dat dit jaarde
nodige veranderingen zal bren-
gen, want het volk heeft al in de
gatendatverkiezingen opkomst
zijn. Uitvoerig staat de PDA dan
stil bij de belastingen die het
volk moet betalen en noemt de
verlaging van de Solidariteits-
belasting van 8.2 procent naar
4.1 procent een nieuwe last voor
de belasting- betaler. Volgens
door PDA ontvangen inlichtin-
gen werkt het personeel van de
Belastingsdienst over om zoveel

mogelijk aanslagen uit te doen
gaan,waarbij volgens dePDA de
regering zich ten doel steltruim
veertigduizend aanslagen uit te
sturen. Dit betekent, dat het
volk abrupt grote bedragen zal
moeten betalen om de regering
uit zijn moeilijkhedente helpen.

Voortszoudenvolgens PDAbij
de Belastingsdienst niet vol-
doende mensen beschikbaar zijn
om de aanslagen voor de
Winstbelasting op te leggen.
Juistop ditgebiedwordt volgens
de PDA niets gedaan, terwijl in
feite de bedrijven meer kunnen
bijdragen danhetvolk. Het doet
bij de PDA de vraag opkomen
waarom deregering zo discrimi-
neert ten aanzien van de
werknemers.

Jongeluimet drugs opgepakt
Drugs-dropping bij
Alto Vista vermoed
DAKOTA —Op dehoekvan

deAppelsinastraat te Dakota
staat een onbewoonbaar ver-
klaarde woning. Gisteren,
toen de politie na een mel-
ding, datin dewoning verdo-
vende middelen werden ver-
kocht, een invaldeed, werden
drie jongemannen op heter-
daadbetrapt, terwijl zy verd-
ovende middelen gebruikten.

Alles wees erop datde verval-
len woning meer voor dit doel
werd gebruikt. Het trio werd
aangehouden en bekende onder
meer dat men kort tevoren de
verdovende middelen van een

Colombiaan in een witte auto
had gekocht.

In het afgelopen weekeinde
werd ter hoogte van Alto Vista
een laag vliegend vliegtuig ge-
zien. In deomgeving van de ka-
pel zou zich op dat moment een
zwarte jeep hebben bevonden,
die met een van zijn lichten sig-
nalen gaf.Korte tijd latervloog
een vliegtuig laag over en heeft
vermoedelijk"wat" latenvallen.

Vragen overfamilie Werkman
Nisbet wil iemand anders
namens Aruba naar Suriname

ORANJESTAD —PPA- lei-
der Benny Nisbet heeft pre-
mier mr Henny Eman en mi-nistervanJustitie,Watty Vos,
acht vragen gesteld over de
aanhouding vanfamilieleden
van hetStatenlidEddyWerle-
man in verband met de han-
del inverdovende middelen.

Nisbet wil weten wat hiervan
waar is enofhet StatenlidWerle-
man de regering onder druk

heeft gezet. Werleman zou ge-
steld hebben datindien zijn moe-
der aangehouden zou worden hij
deregering- Emannietmeerzou
steunen. Als ditwaar is, dan wil
Nisbet weten op basis waarvan
deregering- Eman haar princi-
pes laat varen om aan de macht
te kunnen blijven. Kunnen we
nogpratenopArubaoverjustitie
ofover klasse-justitie?zo vraagt
dePPA-leider zich af.

Hij vraagt ook of gezien deze
omstandigheden StatenlidEddy
Werleman nog wel een waardig
vertegenwoordigervanAruba is
in dekoninkrijks- delegatie die
in Suriname de installatie van
denieuwe Surinaamsepresident
gaatbijwonen. Nisbet kan niet
begrijpen waarom deregering-
Eman juistWerlemanheeft aan-
gewezenom Aruba in Suriname
te vertegenwoordigen, terwijl
bijvoorbeeld deAVP verscheide-
ne oud-ministers heeft dieAruba
zouden kunnen vertegenwoor-
digen.

In verband met het respect,
dat Nisbet van het kabinet-
Eman verwacht doet hij tot slot
een dringend beroep om de af-
vaardiging van Werleman in te
trekken en een andere persoon
aan tewijzen dieArubaop waar-
dige wijze kan vertegenwoor-
digen.

NOORD — GouverneurFelipe
B. Tromp verrichtte de opening
van het nieuwe gebouw van de
ArubaBank te Noord.Hijknipte
een lintdoor.

Foto: v.l.n.r. managing direc-
tors Brian James en Boy Eman,
gouverneur Tromp, assistant
managing directorGlennRobles
en de dochters van Boy Eman.

Ditonderschrift werdzaterdag
bij de verkeerde foto afgedrukt.
Onze verontschuldiging; red.
AmigoeAruba.

Aangeduidalspolitieke benoeming

MEP: verwonderd over
aanstelling Van Romondt

ORANJESTAD — Waarne-
mend fractieleider van de
MEPin deStaten, ing.Roland
Laclé —fractieleider Oduber
isopreis met deparlementai-
re delegatie — heeft in een
brief aan premier mr Henny
Eman zijn verwondering uit-
gesproken over de wijze
waarop mevrouw Alice van
Romondt, directrice van de
Nationale bilbliotheek, tot
chef de bureau van deminis-
ter-president isbenoemd.

Laclé beschouwt ditalseen po-

litieke benoeming. Zij is daar-
door een ambtenaar geworden,
die bij vertrek van de regering
ook vertrekken moet, zoals de
premier destijds over dit soort
benoemingen verklaarde. Zij zal
danweer terug moetenvallen in
schaal dertien, terwijl bij deze
benoeming zij in schaal zestien
werd geplaatst hetgeen ruim
duizend florin per maand meer
betekent.

Laclé is niet te spreken, dat op
dezewijzemet deschaal- indelin-
genvan de ambtenaren wordt
gehandeld. In dit verband haalt
Laclé aan, dat deregering debe-
noemingvanwijlenBetico Croes
ongedaan maakte — die zoveel
gedaan heeft om Aruba uit de
Antilliaanse constellatie te ha-
len—en hemvan schaalvijftien
in schaal twaalfplaatste.

Voorts wil Laclé weten ofhet
plaatsen van mevrouw Van Ro-
mondt in schaal zestien advies is
uitgebracht door het Georgani-
seerd Overleg. Laclé besloot met
optemerken, dathij opdehoogte
is dat deregering problemen
heeftom vertrouwens- personen
te vinden, waaraan hij toevoegt
van mening te zijn, dat de grote
meerderheidvan hetvolk dehui-
digeregering niet vertrouwt.

ORANJESTAD-Meteen ge-
slaagd diner — verzorgd door
TaurinaRestaurant — vierde de
Caribeclub afgelopen zaterdag
zijn negenenveertigste verjaar-
dag. Tijdens de viering werden
als ereleden geïnstalleerd(zie fo-to): Johnny Oduber, Corry
Arends- Oduber, minister Don
Mansur, mevrouw Bebe Oduber,
Ebby Arends en Margartha La-
clé. Bij de anderefoto: Johnny
Oduber kroont Martiza Evertsz
totMiss Caribe 1988.

Psycholoog Tony Green:
Niets wordt gedaan tegen
alcohol-gebruik jeugd

ORANJESTAD — Psycho-
loog Tony Green stelt in een
verklaring, dat op verschil-
lendeterreinen opAruba dui-
delijkevooruitgang te zien is,
maardathetpeilvan ons soci-
aal leven in decadentie is.

Hij wijst—wat het laatste be-
treft — op de toename van
diefstallen, roof, verkrachting
van zowel meerderjarigen als
minderjarigen en het geval van
een vrouw die met een steen het
hoofd van een tien- jarigkind
verwondde. VolgensTony Green
doet de overheid heel goed werk
in de drugsbestrijding, maar
niets wordt gedaan aan bestrij-
ding van de meeste dodelijke
drugdiewijop Arubakennen: al-
cohol.

Hij vraagtzich afwie controle
uitoefent op deverkoop van ster-
ke drank aan minderjarigen in

debuurthuizen. Wie schenkt er
aandacht aan wanneer wij
stomdronken —zonder te weten
waar links en waarrechts is—in
de auto of te voet de straat op-
gaan? Het is mooi— aldusTony
Green — om op de televisie toe-
spraken te horen over drugsbe-
strijding, maar direct hierna en
soms zelfs gedurende deze toe-
spraken, verschijnt de reclame
van een bepaald merkbier, dat 'c
mihó pa un i tur' is. Ook voor
kinderen? zo vraagt Tony Green
zich nog af.

Loos brandalarm
voor tapijtenzaak

ORANJESTAD — Om-
streeks zeven uurwerd zater-
dagavond groot alarm gesla-
genvooreendreigendebrand
in de tapijtenzaak van Texas
aan deÉmanstraat.

Brandweer en politie waren
spoedig metveel materiaal aan-
wezig, dochbehoefdennietin ac-
tie te komen. Het bleek, dat
namelijk Ramco Pestcontrol het
bedrijf stevighad gespoten, het-
geen in dezeregentijd welnodig
is. De damp, die uit het pand
kwam, werd gezienals een rook-
ontwikkeling bij brand.

OOK PARADERA KREEG de
afgelopen week twee koningin-
nen bij. De heerBarehokroonde
de jeugdkoningin Marcia Croes
met als runner-up Esther Dijk-
hoff. Chin Croes mocht daarna
de grote Paradera- koningin Bi-
anca Bosser kronen, runner-up
werd Esther Dirks.

HET BONAIREAANSE HART
van Wichi de Palmklopte in het
afgelopen weekeinde weer bij-
zonder trots toen hij in deBonai-
reclub te San Nicolas Zaida Se-
meleer totkoningin kroonde.

OP ALLE FRONTEN is men bij
Divi Resorts actief op carna-
valsgebied. Dit zal onder meer
blijken bij het Calypsonian con-
test van aanstaande donderdag
inhetLago Sportpark.Bij ditCa-
lypso- feest treedt ook op 'Lady
for One', bij dehousekeepingvan
DiviResorts beter bekend als de
uit Grenada afkomstige Dale
Godett. Zijkreeg onder meer be-
kendheid alsreggae- en calypso-
zangeres. In 1976wonzij inhaar
geboorteland hetreggae- kampi-
oenschap, terwijlzij twee jaarla-
ter als goede derde op Grenada
eindigdeinde'slow song'-zangs-
trijd. Zij komt met het lied
«Tribute to Aruba», dat door

broer geschreven werd en
door haar aangevuld met lyrics.
SoundandHarmony zalhaar be-
geleiden. Hetbelooft de 'hit'van
de avond te worden, zo wordt
doorDivi Resorts voorspeld.

WATWASHET weergezelligin
Club Visage. Ditmaal waren za-
terdagmiddagdeleden en luiste-
raars van hetradio- programma
«TuffKids» aanwezig om hun
koningin te kiezen. Er waren
achtkandidaten waaruit Natas-
jaCitroen tot dekinderkoningin
van de «Tuff Kids» werd geko-
zen. Zij neemt deel aan de grote
verkiezing van alle kinderko-
ninginnen van Aruba. Raymond
(Pepsi) Slagt verrichtte de kro-
ning.

VOLGENDE WEEK VRIJDAG
kiest «Divi tin Pret» zijn carna-
vals- koningin uit dekandidaten
Shanella Paulina (hostess in Pa-
pagayo Restaurant), Sharonvan
der Linde (salesgirl in Divi Divi
Hotel), Jacky Croes (salesgirl in
Divi Divi), LilianEilers (consul-
tant in Dutch Village), Sheila
van Dinther (waitress in Rose-
land), Meredith Janssen (Texas
Furniture Store), Sanda Carras-
quera(studente), IngridBoozem
(Radio 1270) en Siouxsie Kock
(beauty consultant bij Aruba
Trading). Voor toeristen zullen
dekandidaten drieronden optre-
den in shorts/T-shirts, cocktail
dressen in zelfgemaakte carna-
valskledij. Vice- president van
Divi Hotel/Casino, Al Holden,
zal die avond de roulettes in de
steek latenom de nieuwekonin-

gin te kronen. De eersterunner-
jupwordtgekroond doorFood and:
ißeverage managerKarel Vlaun
en de derde door mrGroeder. De
koningin van «Divi tin Pret»
neemtop 11februari inhetRC A-
stadion deel aan de verkiezing
van carnavals- koningin van
Aruba.

********METEEN 'SAKA eWayaba' or-
ganiseert «Divi tin Pret» op 15
februari van twee tot negen uur
een muziekfeest op het strand
tussen Divi Divi en Tamarijn
met medewerking van Sound
and Harmony, The Boys Next
Door, TheGood Boys en Papitoy
suDoble Sabor.

IN CLUB VISAGE was het gis-
termiddag weer een gezellig en
geanimeerdfeest. Ditmaal om de
kinderkoningin van Oranjestad
te kiezen. Uiteindelijk kwam
Club Visage- eigenaar,Ron van
Kaenel, er aan tepasom de nieu-
we kinderkoningin Ryanne
Koek te kronen, die als runner-
upJoannieHoek had.
DE JUMP-UPVAN Talk of the
Town naar McDonalds was bij-
zonder geslaagd, veel be-
langstelling en een uitstekende
stemming. Alleen was het jam-
mer — ondanks dat McDonalds
alleskeurig had verzorgd — dat
erzoveel hebberigevolwassenen
waren, die op heteind allesin de
war schopten. De Coca Cola en
geschenkenvan McDonalds voor
de deelnemende kinderen wer-
dendoor dezehebberige volwas-
senen — die de indruk wekten
datzijthuis maar weinighebben— weggegraaid. Volgende keer
geen Coke en cadeautjes bij het
eindpunt, maar desnoods tijdens
de jump-up.Dan kunnen deheb-
berigen er lekker naast vissen.

********DE VOORZITTER VAN SanNi-
colas Business Association, Ka-rel Wema Wever, actief als al-
tijd, was gistermiddag present
bij deverkiezing van de kinder-koningin van San Nicolas. Hij
kroonde de koningin Suellen
Holsman in het bijzijn van derunner-up Vivian Leong.

********NADE JUMP-UPvan vrijdaga-
vond werden in uitstekende
stemming drie toeristen tot ko-
ninginnen van de Divi Resortsgekozen. Wel een teken, dat ook
bezoekers aan Aruba de smaak
van verkiezingen tepakken heb-
ben. Voor Divi Divi werd Cindy
Synova uit Michigan gekozen,
voor TamarijnMarlynSmithuit
Ithacaen voor Alhambra Sharon
Brunio uitNew York.

********JULIO CURIEL LIET zaterda-
gavond zijn Hyundai- wagens
voor wat ze zijn en kroonde met
veel verve Shamilia Croes tot
kinderkoningin van Pos Chiqui-
to met Shayenne Paesch als
runner-up.

DE POLITIE MOEST er aan te
paskomen bij deverkiezingvan
de kinderkoningin van Tanki
Leendert in de Aurora kleu-
terschool. Nietom ordeenrust te
herstellen, maar majoor Fichi
Tromp mochtdekroningvan ko-
ningin Jahaira Hopmans ver-
richten. Runner-up werd Omai-
ra Arends.

OOKDE JEUGD van Santa
Cruz lietvan zich horen tijdensde
carnavalsviering. Wendy Jansen
werd tot jeugdkoningin gekozen
(ziefoto) metals runner-up Y'vet-
teLaclé. ______

IN SANTA CRUZ WAS het in
hetafgelopenweekeinde ook alles
carnaval wat deklok sloeg.Mar-
jorieFlemmingwerd door de uit-
gaande koningin van Santa
Cruz, Maristella Meelis, tot de
carnavals- koningin van 1988
gekroond(zie foto).

i'
Carnaval di Aruba

| den 1988 no tin morocho '

i Deze rubriek wordt gesponserd door: 'Mercurius Trading
i
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TNfkleurenfilmu klaar
in ons nieuwe compu-
terized photo lab in
Harms building nabij
de haven.

C5CHECKPOINTL3SG COLOR
Columbusstraat
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Koop "LOTTO", ALLE PRIJZEN VALLEN OP ARUBA (ongeveer 20.000 in depot) Verkoop sluit woensdag 4.00 p.m.
Trekking donderdagavond 21 januarivoor Telenpticia^



PYONGYANG — Noordkorea
heeft de deur naar de

Olympische Spelen in Seoul
toch nog niet definitief dicht
geslagen. Volgens hetofficië-
le Noordkoreaanse persbu-
reau KCNA wil Noordkorea
in februari toch nog een keer
over het gedeeltelijk samen
met Zuidkorea organiseren
van de Olympische Spelen
praten.

Hetvoorstel isgedaan doorHo
Dam, de vroegere minister van
Buitenlandse zaken van Noord-
korea en de huidige secretaris-
generaalvan de Noordkoreaan-
se communistische partij. Het
gesprek zou op 19 februari in
Panmunyon moeten plaats vin-
den. Hetvoorstel van Dam staat
haaks op het bericht van begin
deze week dat Noordkorea niet
aan despelenzal deelnemen.Die
aankondiging was afkomstig
van een lid van het Noordkore-
aanse Olympische comité.

VOETBAL/LIVERPOOL-De
lijstaanvoerder van de eerste
Engelse divisie, Liverpool, heeft
een driejarig sponsor-contract
afgesloten met de Italiaansefir-
maCandy. Met de overeenkomst
is een bedrag van ongeveer tien
miljoen gulden gemoeid. Door
beide partijenwordt hetcontract
gezien als een gebaar van goede
wil ten opzichte van het Hei-
zeldrama.

0-0-0-0-0
ZWEMMEN/LOSANGELES —
Olympisch zwemkampioene
Mary T. Meagher is onderschei-
den met de Broderick Cup voor
de beste sportprestatie van een
Amerikaanse studente. Meag-
her is in het bezit van de we-
reldrecords op de 100en 200 me-
tervlinderslag. Meagher, diena
een lange periode van afwezig-
heid terugkeerde in de mondiale
top, ziet de prijs als waardering
voor haar prestaties en ka-
rakter.

HAMILTON -De we-
reldkampioen en wereldre-
cordhouder op de 100 meter
sprint, Ben Johnson, heeft tij-
dens internationale indoor- atle-
tiekwedstrijden in Hamilton, in
deCanadese staat Ontario, 's we-
relds beste prestatie op de 50
yards gemaakt. Het Canadese
sprintwonder noteerde een tijd
van s£o seconden. Dat is twee-
honderdstevan een seconde snel-
ler dan deAmerikaan Stanley
Floyd, zes jaargeleden.

Johnsonbracht dezezomertij-
dens dewereldtitelstrijdinRome
het wereldrecord op de 100meter
op 9,83 seconden.De uitJamaica
afkomstige Canadees is houder
van de wereldrecords op de50 en
60 meter.

Voor de50yards wordt als in-
courante afstandgeen wereldre-
cord erkend.

SLECHT VOETBAL IN EREDIVISIE
AZpaktpunt tegen Fortuna (1-1)
Volendam in laatste minuten
voorbij FC Groningen (0-1)

In het eerste competitietreffen na de winterstop hebben de
staartclubs zichflink geroerd. DS greepin destrijdom de deg-
radatiepuntenechterweermis(1-2) tegenFC Utrecht,dooreen
misser van Waslander, die volgensKistemaker denkt dat tdj
alleen op hetveld staat. AZ peuterde in een leeg Alkmaarssta-
dion een puntje los in een slecht duel tegen Fortuna (1-1). De
grootste greep in depuntenzak deedVolendamin Groningen,
nota bene. Twee minuten voor tijd strafte Zwarthoed een fout
van Eykelkampafmeteentreffer:0-1.Haarlem danktedeover-
winning(1-0 opWV) aaninvaller Sitekachtminutenvoor tijd.
Het dit jaar honderd jaarbestaande Sparta (2-1 winst op FC
Den Haag) enWillem II(1-0 opFC Den Bosch) hielden doorhun
winst uitzicht opeen lucratievenacompetitie.

Over het geheel genomen
waren deeredivisie wedstrij-
denvan een bedenkelijk laag
niveau. Over geen enkel duel
kan in superlatieven worden
geschreven. De strijd in het
hoge noorden tussen FC Gro-
ningen en Volendam komt
waarschijnlijk in aanmer-
king voor het predikaat
'meest afschuwelijk duel' in
de eredivisie.

GRONINGEN-VOLENDAM
De afgrijselijke vertoning te-

gen het puur defensieve Volen-
dam heeft het ambitieuze FC
Groningen ineen nogveel dieper
dal gebracht. Het lijktwel alsof
deGroningsefull-profs nogaltijd
nietdoordrongenzijnvan hetfeit
dathunploeg wel degelijkeen se-
rieuze degradatie- kandidaat is.
Volendam is zich dat na een
'speelse' eerste competitiehelft
wel degelijk bewust en pakte in
het vier-punten-duel de volle
winst tegen Groningen, dat in
'86 nog deelnemer was aan het
Europese bekervoetbal.

Groningen bereidde zich voor
in een luxe-hotelaan de Spaanse
kust. Volendamtrapteeen balle-
tje op het eigen modderige trai-
ningsveld aan de dijken van het
IJsselmeer. De ploeg van het
technisch duo Koeman/Van
Brussel beperkte zich met een
versterkte laatste linie tot
angstvoetbal in plaats van het
niet overtuigende Volendam
flink onder druk te zetten. Het
dramavoor dethuisclubtekende
zich twee minuten voor tijd af,
toen vleugelverdediger
Zwarthoed behendig de genade-
klap uitdeelde na een fout van
Eykelkamp. Doelman Tukker,
die Storm wegens plotselinge
nekklachten verving, had geen
enkele schuld aan detreffer, die
meteen beslissend was (0-1).

Volendam had in de 25e mi-
nuut al op voorsprong kunnen
komen, maar deuithaal van Vij-
ent vloog rakelings naast. Ver-
derzijner eigenlijk weinighoog-
tepunten temelden. Topschutter
Koolhof, die even mocht inval-
len, werd door coach Koeman
buiten de basis gezet, omdat hij
niet in het Gronings concept
past, wat datdan ook mag^zijn.

AZ-FORTUNA
De toevalstreffers van Nortan

(AZ) en Koevermans (Fortuna)
waren deenigemomenten, diede
stilte in het bijna lege Alkmaar-
derhout (1500 kijkers) ver-
stoorden.

De wedstrijd stond in het te-
ken van hetdebuutvan Nico Ja-
linkvoor deLimburgse formatie
(uitgerekend tegen zijn oude
werkgever) en derentree van de
Britse stormram David Loggie
bij AZ. Jalink,vervanger van de
naar PSV vertrokken Anton
Janssen,beweesslechtseenkeer
zijn waarde door de voorberei-
ding van de Limburgse gelijk-
maker voor zijn rekening te
nemen.

Loggie mistena velemaanden

blessureleed nog het juistewed-
strijdritme, maar gaf de
Alkmaarse aanval met zijnnooit
aflatende vechtlust in ieder ge-
val meer inhouddanvoor dewin-
terstop het geval was.

In deeerste helftwerdrampza-
lig voetbalvertoond. Beideploe-
gen kwamen niet in het doelge-
biedvan deander.Datverander-
de enigszins in het eerste kwar-
tier narust. ScheidsrechterBan-
net gaf AZ een twijfelachtige
vrije trap die door Nortan werd
genomen. Hij zag tot eigen ver-
bazing debal in het doel verdwij-
en: 1-0. Slechts enkele minuten
mocht AZ van twee punten dro-
men. Bij een van zijn spaarzame
acties schoof Jalink de bal in de
voeten vanKoevermans. De lan-
ge Limburger passeerde De Ko-
ningmet een punter: 1-1.

De gelijkmaker bedierf de
stemmingin hetveld: beideploe-
gen werden overvallen door de
angst het duel te verliezen. Van
Ham kreeg in de slotfase nogeen
uitstekende mogelijkheid AZ
verder uit het dal te halen. Met
de wetenschap dateen overwin-
ning wel te veel van het goede
zou zijn, kopte de spits debal van
dichtbij rakelings langshetLim-
burgse doel.

... DS '79-trainerSIMONKIS-
TEMAKER: zong weer 'hetoude

liedje...

DS '79-UTRECHT
DS '79 mag alle hoop op

handhaving inhet hoogste voet-
bal-gebeuren in Nederland wel
laten varen, als men dat al niet
heeftgedaan. Voordewinterstop
werdtegen Sparta nog schavend'
intimidatie- voetbal gespeeld,
maar tegen FC Utrecht werd na
de winterstop beschaafde
werklust ooknietbeloond.

De nederlaag (1-2) wasniet te
wijten aan het superieure spel
van de Utrechters, maar aan het
Dordtse gebrek aan koele schut-
ters. OefenmeesterSimonKiste-
maker, dienoggeenbesluit heeft
genomen zijncontract te verlen-
gen, moest opnieuw het oude

liedjezingen. "Voorrust hadden
we er drie moeten maken. Toch
komen we in detweede helft ge-
lijk. Dan denkje, welopen erover
heen. Dan weer zon rotgoal te-
gen dooreen black-out van Was-
lander, diedenktdathij alleen in
het veld staat", verzuchtte Kis-
temaker.

Van Loen had naeen halfuur
spelen de score geopend. Hij
dankte de treffer aan De Koek.
Naeen lange sprint liephijMar-

ree eruiten schoofdebal onbaat-
zuchtig doornaar degoed spelen-
deVan Loen.

Vier minuten na rust kwam
DS weer gelijk door Langerak, -
(Berger: "Hij doetzijn naam eer
aan. Hijkan voor de aftrap even
over de tribuneheenkijken of er
nogmeer toeschouwers komen")
-, diezijneerste gehele wedstrijd
voor DS speelde. Hij kopte val-
lend raak en bestrafte daarmee
het onnodig uitlopen van Van
Ede. Waslander was Kevin
Young geheel vergeten. De Brit
kroopsimpel voor hem enrondde
eenvoorzet van Steinmann afin
de 53e minuut, waarmee de be-
zieling van DS gelijk op een laag
pitjewerd gedraaid.

OVERIGE DUELS
In deBranbantse derbytussen

Willem II en FC Den Bosch
mocht eigenlijk geen winnaar
aangewezen worden. Geen van
beide ploegen verdiende detwee
punten.De zege van 1-0van Wil-
lemIIkwam echter welverdiend
op naam van Bud Broeken. De
oud-international stak met kop
en schouders boven derest uit.
Door eenfoutvan deBosschever-

dediging kreeg hij de bal twaalf
minuten voor het einde op een
presenteerblaadjeaangereikt en
schoot vanaf zestien meter in-
eensraak.

FC DenBosch-trainerD.e Jong
zocht de zwakke prestatie in het
ritmeverlies door de winterstop
en Piet de Visser, desuccesvolle
trainer van Willem ü, vond dat
'dit zeker niet onze beste wed-
strijd was. Een groter understa-
tement is niet denkbaar.

De 1250 toeschouwers bij
Haarlem -WV werden op een
smakeloos voetbalgerecht ge-
trakteerd. Dick Advocaatmaak-
tezich daartoch welzorgen over,
maar de Haarlem-coach weet
ook niet hoe hij de vervelende
vertoningeninHaarlem voorhet
publiek kan veranderen. "Wë
hebben er deploeg nietvoor om
het spel te maken en de te-
genstander vast te zetten op ei-
genhelft.Daarvóórmissenwe te
veel loopvermogen." Hij miste
ook de van RKC overgenomen
spits Peter van Velzen. Die is
met een ernstige knieblessure
voor derest van het seizoen uit-
geschakeld.

WVkon, waarschijnlijk aan-
geslagen doorhet aangekondig-
de vertrek van JanReker, niet
profiteren van de chaos in de de-
fensie van de Haarlemmers.
Lammers miste twee opgelegde'
kansen en alleen Eijer onder-

scheidde zich. Hij raakte ten-
minste nog eenkeer de lat.

Haarlem.verspeelde dankzij
invaller Sitek de gunst van het
fmbliek niet helemaal. Nauwe-
ijksvijf minutenin hetveld, te-

rug na een langdurige blessure
aan de knie (operatie), benutte
hij een misverstand in de Venlo-
se defensie: 1-0. JanReker was
daar"behoorlijkziek'van: "Want
van een ploeg die zo uit vorm is

als Haarlem, mag je niet ver-
liezen."

De Brit Campbell scoorde zijn
eerste competitietreffer in het
duel tussen Sparta en FC Den
Haag.Dat gebeurdenabijna een
uurvoetbal.Daarvoor waser nog
nietgescoord. Sparta, dieditjaar
het honderd-jarig'bestaan viert,
hoopt dit jubileumeen extra tin-
tje te geven door het bereiken
van dena-competitie.

FC Den Haag, dat vier ba-
sisspelers miste,had in deeerste
helft de bestekansen. Rontberg
en De Roode faalden echter vrij
voor De Goeij. Sparta ontwaakte
pas na dethee. Zonder degebles-
seerde Ellerman had de ploeg
moeite openingen te forceren.
Na bijna een uur lukte datpas.
Van den Berg pikte een ver-
dwaalde bal op, ontweek een
tacklevan Lankhaar en legde de
balvoor devoetenvan Campbell.
Voor een leeg doel miste deBrit
niet. Den Haag drong aan en
Sparta maakte dankbaar ge-
bruik van degeboden ruimte in
deHaagsedefensie.Zevenminu-
ten voor tijd kreeg De Boer eep
inzet van Schmidt niet onder
controle. VanAlphen meende de
bal rustig weg te werken, maar
vergiste zich in de agressiviteit
vanLengkeek. Hijgleeddebal in
hetdoel: 2-0.

Hetklokje van scheidsrechter
Reygwart is aan een grondige
onderhoudsbeurt toe.Hij liet on-
nodig zes minuten langer
doorspelen. In de laatste seconde
van deextra tijd haalde DeKant
dekleine Danen onderuit. Het
Haagse talent maakte van elf
meter geenfout: 2-1.

...JURRIEKOOLHOF:pastniet
in het conceptvan coachKoeman

OPEN TENNIS
AUSTRALIE
Twee van de drie gemengd

dubbels met Nederlandse in-
breng bereikten maandag de
derde ronde, namelijk Carin
Bakkum/Menno Oostingen Ma-
rianne van derTorre met Marty
Davis (VS). Michiel Schapers en
zijn Amerikaanse partner Ann
Henricksson werden uitgescha-
keld doorhet Australische paar
David MacPherson/Janine
Thompson.

De uitslagen van maandag
zijnverder:

Gemengddubbeldspel, tweede
ronde: MacPherson/Thompson
(Aus) - Schapers / Henricksson
(Ned/VS)5-7,6-3,6-4;Davisvan
derTorre(VS/Ned) -Cahill/Pro-
vis (Aus) 7-5, 7-5; Nijssen/Bak-
kum (Ned) - Evernden/Ri-
chardson (Nwz) 6-4,2-6,6-3.

Dames dubbelspel, derderon-
de:Lindstrom/Scott (Zwe/Aus) -Goodling/Wood (VS) 6-3, 6-0;
Garrison /Potter (VS) - Hen-
ricksson/Jolissaint (VS/Zwi) 7-
-6,6-1; Navratilova/Shriver (VS)- Suire/Tanvier (Fra) 6-3, 7-5;
Evert/Turnbull (VS/Aus) - Ad-
ams/Barg(VS)6-1,6-l.

Heren dubbelspel, derde ron-
de: Castle/Saad (Gbr/VS) -Le-
wis/Werner (Nwz/Wdl) 6-7,6-4,
16-14; Svensson/Tideman(Zwe)
-Annacone/Van Rensburg (VS/
Zaf) 6-4,6-3;Davis/Drewett(VS/
Aus) -Wilkison/Witsken(VS) 4-
6, 6-4, 6-3; Connell/Michibata
(Can) - Schmidt/Stegel(VS) 6-3,
6-3.

SPOED >
TE HUUR GEVRAAGD

WOONHUIS
in nette buurt

Tel.: 612729 tijdenskantooruren.
Na 6 uur tel.: 671678.

I PAKKETTEN-SERVICE
naar Suriname

""""" AEROGARQO
Stuur nu per boot een pakket naar Uwfamilie ofrelaties in Suriname.

Prijs: f 0.60 per kubieke decimeter.
Aanleveren: AEROCARGO N.V. t.m. 10februari a.s.

PROFITEER VAN DEZE AANBIEDING!
UW ZENDING KOMT DAN VOOR DE PAASDAGEN IN SURINAMEAAN!

CURACAO: Tel. 82244, toestel 56 ARUBA: Tel. 22470
ELMER LIBERIA RUDY RODRIQUEZ
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CITCO INSURANCE SERVICES N.V.
CITCO BANKING CORPORATION N.V.
CITCO BANK ANTILLES N.V.
Schottegatweg Oost 44
Maken hierbij bekend dat ingaande 20 januari 1988
hun telefoonnummer zal worden gewijzigd in

Tel. 370388 (12 lijnen)
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AJAX WINT MET 3-0 VAN RODA JC
Landskampioen gelijk tegen FC Twente (2-2)

Eerste puntverlies voor PSV
DEN HAAG — Zaterdagavond heeft PSV in eigen stadion

voor het eerst na achttien competitie- wedstrijden een puntje
moetenprijsgeven. FC TwentewistdeEindhovenarenop2-2 tehouden. Ajax profiteerde daar een dag later van door inKerkradeRoda JCmet3-0te verslaan. Hetbetekende de derdeen tevens grootste uitzege van deAmsterdammers. Daarvoorhad deploeg uitDe Meer slechtsin Alkmaar en Tilburgbeide
winstpuntenkunnen pakken.

PSV - FC TWENTE
PSV heefteindelijk eenpuntje

moeten inleveren. In het eigen
stadion lieten de Eindhovenarenheteerstepuntje aanFC Twente.De Twentse spelers vierden het
gelijke spel (2-2) alseen overwin-
ning. "Een verdiend punt", oor-
deelde de FC Twente-trainervonk iets gematigder. Zijn ana-
lyse kwam er op neer dat zijn
ploeg 'redelijk goed had ge-
speeld' door PSV met het juistewapen, namelijk met collectief
spel, te bestrijden. PSV-trainerHiddink tilde niet bijster zwaar
aan hetverlies vaneen punt. "Naal diemaanden ishetereindelijkvan gekomen. Door knullig bal-verlies en in de eerste helft te
weinig scherpte in de dekkingin
alle linies. We hebben het gro-tendeels aan ons zelf te wijten.
Maar ikzitbeslist nietin deput."

Ondanks hetresultaatspeeldePSV zeker geen slechte wed-
strijd. Door het scoreverloop
«"eeg het Eindhovense publiek
(20.600) bovendien eindelijkweer eens wat spanning voorge-
schoteld. PSV trad aan met VandeKerkhof ietwat onwennig op
de linksachterplaats, ter ver-
vanging van de geblesseerde
Heintze.

Na ruim een kwartier kwam
daar een blessure van Koot
(spierscheuring) bij. Hij werdvervangen door de 19-jarige
Lmskens, die uitstekend debu-
teerde. De eerste twintig minu-ten had PSV aan FC Twente de
handen vol. De Tukkers speel-den frank en vrij. Het enige ge-
vaarvan PSVkwam uiteenpaar
afstandsschoten van Koeman.PSV kwam na 24 minuten opvoorsprong uit een hoekschop.
De bal werd ingekopt door Niel-

sen; Gerets scoorde in de re-
bound: 1-0.

PSV vergrootte de druk, maar
balverlies bij het uitverdedigen
bracht FC Twente langszij. Een
voorzet vanaf links kwam bij
Willems, diein vrijstaande posi-
tie geenmoeite hadVanBreuke-
lente passeren: 1-1.

Een solo-actie, afgerond met
een prachtig doelpunt, van Van-
enburg bracht PSV kort voor
rust weer op voorsprong: 2-1.

SORENLERBY: miste twee
keer met hethoofd...

SLORDIGHEDEN
In de tweede helft, met veel

slordigheden over en weer, wa-
ren de beste kansen voor PSV.
Aan de andere kant moest Van
Breukelen al zijn klasse tonen
door debalvoor devoeten van de
doorgebrokenKeur weg te
graaien.

Twintig minutenvoor het ein-
de gingde doelmanin defout bij
een vrije trap van Huistra. Bij
een pogingdebal tepakken, liet
hij het leer weer glippen. In de
scrimmage die ontstondscoorde
Keur (2-2).

PSV antwoordde met een of-
fensiefenkreeg ookruimschoots
de gelegenheid alsnog de volle
winst te pakken. Lerby miste
echter twee keer met het hoofd
en doelman Snelders verkeerde
in grote vorm.

De komende weken staan bij
PSVinhettekenvan contractbe-
sprekingen. Het is daarbij vol-
gens trainer Hiddink de bedoe-
lingde steunpilaren in het team
voor langere tijd te binden. Hij
wilde geen namen noemen. Al-
leen van Ronald Koeman staat
vast dat op initiatief van PSV
momenteel wordt gesproken
over het openbreken van zijn
tweejarig contract tot een vierja-
rige verbintenis. Koeman voelt
welvoor zon constructie."Ik ben
hiertevreden, duszal ikerwel op
ingaan."

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU(zwembad)
9eopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chucbu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uur tot na02.00uur;zondagvanaf13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO(Maduro Plaza)
'edere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen-trainingvoor de jeugdvanaf7
'0t23 jaar

ATLETIEK
(RoadRunners Club Korsou)
18.00-21.00 uur inschrijving voor de Coca
Lola 10-km loopwedstrijd - RRCK-centrumachterTrupial Inn Hotel.

THAISKICK BOXING(Free Way Fist)
<:0. 15uur demonstratie- wedstrijden -StAn-'oniusschoolte Santa Maria.

BLESSUREGOLF
Met name de verdediging

heeft erg te lijden onder de bles-
suregolf en tegen Ajax moest
vleugelverdediger Hanssen
noodgedwongen naar het
centrumvan deverdedigingver-
huizen als directe tegenstander
van Bosman. Hanssen kon
echter ook nietverhinderen, dat
Bosman halverwege de eerste
helft Ajax opvoorsprong bracht.
Od de rechtervleugel had

Bergkamp zijn tegenstander
Trost, dezwakste schakelbij Ro-
da, zo dolgespeeld, dat dezeover
zijn eigenbenen struikelde. Bos-
man dook precies op tijd bij de
eerste paal op en kopte zoals ge-
bruikelijk keihard raak. De 0-1
was zijn veertiende competitie-
treffer.

Voor Ajax, dat duidelijk voor
zekerheid had gekozen op Kaal-
heide, kwam detrefferalseen ge-
schenk. Gesteund door die stand
spanden de Amsterdammers
zich niet erg in en concentreer-
den zich voornamelijk op het
vasthouden van de voordelige
marge.

Ook narust zag Ajax geen en-
kele aanleiding zijn activiteiten
uit te breiden. Roda probeerde
wel tegengas te geven, maar
doelmfc Menzo had gerust zijn
zondagse costuum kunnen dra-
gen, zo weinig werk kreeg hij op
te knappen. Aan de anderekant
vielen de beslissende Amster-
damse treffers opuiterst simpele
wijze. Eerst (61e minuut) werd
een schotvan aanvoerder Van 't
Schip door devoet van Van Geel
van een fraai effect voorzien (0-
-2).Achtminuten laterverscheen
Jan Wouters, na een een-twee-
combinatie met Bosman, alleen
voor Nederburgh: 0-3. Zesminu-
ten later kreeg de Ajax-libero
nog een zelfde gelegenheid,
maartoen schoofhij debal naast
het doel.

Barry Hulshoff, dienahetduel
het woord voerde namens de
technische stafvan Ajax, stond
nauwelijks stilbijhetfeit datzijn
ploegeen punt was ingelopen op
koploper PSV. Hulshoff: "Dat is
nietaan deorde. Webekijken ge-
woon dezaakvan weektot week,
dat lijkt me het meestreële. We
proberen de zaken, met het oog
op de Europacup- verplichtin-
gen, dieeraan komen, op scherp
tehouden envoor derest zien we
wel waar we stranden."

RODAJC-AJAX

Ajax heeft zondagmiddag ge-
profiteerd van de halve misstap
die landskampioen PSV de
avond ervoor op eigenveld tegen
FC Twentemaakte. De, normaal
gesproken, altijd moeilijke uit-

wedstrijd tegenRoda JCleverde
de Amsterdammers hoege-
naamd geen problemen op. De
winst van 3-0 betekende de
grootste uitzegevan Ajaxin deze
competitie.De andere tweezeges
kwamenbij AZ (1-2)enWillem II
(0-1) tot stand.

Het nieuwe technische drie-
manschap van Ajax, Hulshoff -
Kohn - Haarms,had deploeg, die
woensdagin Portugal om de Su-
per-Cupfinale met 0-1 verloor
van FC Porto, intactgelaten. De
daar uitgezette lijn binnen de
ploeg en hetspel, met in ieder ge-
val meeraandacht voor de defen-
sie, moest doorgetrokken wor-

den. De Zweedse centrum- ver-
dedigerLarsson, dietegen Porto
de arm uit dekom had gehad,
speeldeenigszinsgehandicapt in
zijn bewegingen bijna de gehele
wedstrijd mee.

Ajax hadLarsson gerust kun-
nen sparen, want Roda JC was
gedurende de negentigminuten
nauwelijks gevaarlijk. De Lim-
burgers, vorig jaarsub-topper,
zijn behoorlijk diep gezakt op de
ranglijst. Ondertussen moeten
zij wordengerekend tot dedegra-
datie- kandidaten. Het
technische duoRob/Rob (Baan/
Jacobs) slaagt er in Kerkrade
maar niet in de neergaande lijn
omtebuigen. Hetlot is het twee-
tal daarbij ook niet erg gunstig
gezind, want de stortvloed van
blessures houdt gewoon aan. Te-
gen Ajax stond byvoorbeeld, te-
genover derentree van Suvrijn,
weer de blessure van Groe-
nendijk.

PERFECT
SteffiGrafspeeldetegen Cata-

rina Lindqvist perfect tennis in
de eerste acht games. Na6-0,2-0
echter brak de draad in het spel

van deachttien-jarigeWestduit-
se door een service- break van
Lindqvist. Graf moest vervol-
genskeihard werken omhaarre-
putatie tebevestigen en had iets
meer dan een uur nodig voor
haar plaats bij de laatste acht,
nadat zij deeerste setinruim een
kwartier had gewonnen.

Grafwordtin dekwart- finales
vergezeldvan twee landgenoten,
namelijk ClaudiaKohde Kilsch
en Claudia Porwik, waarmee de
kracht van het Westduitse da-
mes tennis bewezen wordt. Koh-
deKilsch, partner van Graf in
het team dat de Verenigde Sta-
ten versloegin deeindstrijdvan
het toernooi om de Wightman-
cup, hadinMelbournepas na an-
derhalfuur zekerheid over haar
plaats bij de laatste acht.Radka
Zrubakova (Tsj) begon metwinst
in de eerste set (6-3), haalde
daarna geen game in de tweede,
maarbleefmet de Westduitse in
de pas tot 3-3 in de derde set. Op
dat moment waren de vooruit-
zichtenvoor Zrubakova zelfs be-
ter. Zij kreeg op de opslag van
Kohde Kisch twee break-punten
voor de zevende game. De Tsje-
choslowaakse speelster kon het
beslissende stapje echter niet
zetten, verloor vervolgens haar
eigen opslag en kon daarna alle
illusies vergeten.

Van der Wiel-Andersson

zet voor zet
WIJK AAN ZEE — Het

verloop van de partij tussen
Van der Wiel en leider An-
dersson uit de zevenderonde
was alsvolgt:

Wit: Van derWiel
Zwart: Andersson

Siciliaans
1. e2-e4 c7-c5
2.Pgl-f3 e7-e6
3. d2-d4 csxd4
4. Pf3xd4 PbB-c6
5. Pbl-c3 a7-a6
6. Pd4xc6 b7xc6
7. Lfl-d3 d7-d6
8.0-0 PgB-f6
9. f2-f4 DdB-c7
10. Ddl-el d6-d5
ll.Del-g3 g7-g6
12.Lcl-e3 LfB-e7
13. Le3-d4 0-0
14.Kgl-hl Pf6-d7
15. e4xds c6xds
16. Dg3-e3 LcB-b7
17. Tal-el Le7-c5
18. f4-f5 TaB-e8
19. f5-f6 Lcsxd4
20. De3xd4 e6-e5
21.Dd4-h4 TeB-e6
22. Tel-e3 e5-e4
23. Te3-h3 h7-h5
24. Ld3-e2 Dc7-e5
25. g2-g4 Pd7xf6
26. g4-g5 Pf6-h7
27. Le2xhs g6xhs
28.Dh4xhs Des-g7
29.Pc3-e2 Te6-g6
30. Tfl-f5 d5-d4
31. Pe2-f4 e4-e3l
32..Kh1-gl Ph7xgs
33. Dhs-hBl Dg7xhB
34. Th3xhBl KgBxhB
35. Pf4xg6l f7xg6
36.Tf5xf8t KhB-g7
37. TfB-d8 Lb7-e4

Wit geeft hetop.

TOEKOMST
Deze week gaat detechnische

staf van Ajax praten over de
technische toekomst van de
Amsterdamse club. "We zetten
de zaken op een rijtje", aldus
Hulshoff, "en gaan bekijken wie
of water, met het oog op het vol-
gend seizoen, moet veranderen.
Namen zijn in het geheel nog
niet genoemd, daarhopen we de
komende dagenenig inzichtin te
verschaffen."

De spelersraad gaat ook deze
week nog met het bestuur pra-
ten. Samengaatmenoverleggen
over de bezetting van de
technische staf. De spelers wil-
lenwel een profielschets van de
nieuwetrainer inleveren. "Maar
we hebben ertoch nietal te veel
verwachtingen van. Hetbestuur
beslist toch", zo liet aanvoerder
Van't Schip vorigeweekop dete-
rugvlucht uitOporto alweten.

OPEN TENNIS AUSTRALIE
Mandlikova en Edberg
naar kwart finales
MELBOURNE — HanaMandlikova en Stefan Ed-

berg, de winnaars van de
open Australische tennis-
kampioen- schappen van
1987, hebben zich maandag-
middag gemakkelijk ge-
plaatstvoor dekwart finales.
Mandlikova, sinds 1 januari
Australische, ontmoet na
haar overwinning op Laurie
McNeil de sterkste speelster
van dit moment Steffi Graf.Edberg speelt in de kwart fi-
nales tegen Andrei Tsjes-
nokov.

De verrassing van maandag
was de uitschakeling van Pam
Shriver, die het nieuwe jaarhad
ingezet met winst in twee toer-nooien. In haarpartij tegen Min-
ter had de lange Amerikaanse
lastvan een lies-blessure. "Het
was", zei Shriver, "natuurlijk
nietzo datik eigenlijk metkruk-
ken had behoren te lopen in
plaatsvan meteenracket. Ikben
nietkreupel, maarop eentennis-
baan merk je toch wel degelijk
dat jejenietverplaatsenkunt zo-
als jewilt. Ik zal mij echter niet
terugtrekken voor het dub-
belspel, hoewel deblessurevoor-
al tijdnodigheeft omtegenezen.
Ik heb tenslotte verplichtingen
tenopzichtevan Martina Navra-
tilova."

MELBOURNE: MICHIEL
SCHAPERS heeft, doorzich te
plaatsenbij delaatsteachtvan de
strijd om de open Australische
tennis- kampioenschappen, vol-
daanaan deeisen van hetNeder-
lands Olympisch Comité en
wordtvoorgedragen voor deelna-
me aan de OlympischeSpelen in
Seoul.Hij bereikte delaatsteacht
doorwinstop deFransmanYan-
nickNoah.

ZUINIG
Stefan Edberg heeft tegen de

AustraliërJasonStoltenberg,de
nummer 330 van de we-
reldranglijst, niet zijnbeste ten-
nis laten zien. Na afloopvan zijn

onbedreigde overwinningin drie
sets gafhij toe dat hij tegen de
beste jeugdspeler van dit mo-
ment heel zuinigjes gespeeld
had. "Ik heb gedaan wat nodig
was om te winnen, meer niet. Ik
heb niet werkelijk sterk geten-
nist, maar ik hebgoedgenoeg ge-
speeld omtewinnen en datis het
enige dat telde".

Mat Wilander, derde op de
plaatsingslijst na Lendl en Ed-
berg, had in de Westduitser
Christian Saceanu een wat
moeilijker tegenstander danzijn
landgenoot. Wilander speelde
opnieuw uiterst geconcentreerd
en degelijken behaalde zijnvier-
deoverwinningzondereen set te
moeten prijsgeven,6-2,6-4,6-3.

De uitslagen van maandag
zijn:

Dames enkelspel, achtste fi-
nales: Graf (Wdl) - Lindqvist
(Zwe) 6-0, 7-5; Kohde Kilsch
(Wdl) - Zrubakova (Tsj) 3-6,6-0,
6-3; Mandlikova (Aus) - McNeil
(VS) 6-2,6-4; Minter(Aus) - Shri-
ver (VS) 6-2, 6-4. In dekwartfi-
nales spelen dinsdag: Sukova
(Tsj) - Navratilova (VS); Evert
(VS) - Porwick (Wdl); Graf-
Mandlikova en Minter - Kohde
Kilsch.

Heren enkelspel, achtstefina-
les: Wilander (Zwe) - Saceanu
(Wdl) 6-2, 6-4, 6-3; Tsjesnokov
(Sov) - Steeb (Wdl) 6-1, 6-4, 6-2;
Edberg(Zwe) - Stoltenberg(Aus)
6-3,6-3, 6-4. In dekwart finales
spelen: Lendl (Tsj) - Witsken
(VS), Cash (Aus) - Schapers
(Ned), Wilander - Jarryd (Zwe),
Tsjesnokov - Edberg.

Quisenberry
verdient veel

NEW YORK—Dan Quisen-
berry, van deKansas City
Royals, is debestbetaalde ba-
seball-speler op jaarbasis.

Hij neemt de eerste plaats in
op delijst vantop-salarissen van
Major League-spelers. De Roy-
als-werper verdient (zonder
eventuele bonussen voor play-
offs e.d.) een salarisvan $2,29
miljoen.

Hij wordt gevolgd door Eddie
Murray (Orioles, $2,25), JimRi-
ce (Red Sox, $2,22), GeorgeBrett
(Royals, $2,18), Mike Schmidt
(Phillies, $2,13), Gary Carter
(Mets, $2,1), Don Mattingly
(Yankees, $2) en Jack Morris
van de Detroit Tigers, eveneens
met oe miljoen.

De salarissen zijn gebaseerd
op gegevens uit 1987.

VOETBAL/WENEN—De Ar-
gentijnseaanvaller JopsePercu-
daniheeft een contract voor drie
jaargetekendbij deOostenrijkse
clubAustriaWien,waarvoor ook
de ex-Nederlander Schinkels
uitkomt. Austria betaaldeonge-
veer 1,5 miljoenguldenvoor Per-
cudani, die de naar Turijn ver-
trokken topschutter Toni
Polster moet doenvergeten. Bir-
minghamen Mannheim hadden
ook belangstelling voor de Ar-
gentijn.

0-0-0-0-0
ZEILEN/PERTH—Alan Bond,
die in 1983 schipperwas van het
Australischejachtdat deAmeri-
ca Cup veroverde, zal in 1988
niet deelnemenaan dewedstrijd.
Alle werkzaamheden aan de
'Waltzing Mathilda', het schip
met een waterlijn van ruim 27
meter waarmeeBond wildeuit-
komen, zijn stilgelegd.

Tweemaal verlies voor Van der Wiel
Andersson blijft leider
in Hoogovens-toernooi
WIJK AAN ZEE — John

van derWiel is dit weekeinde
bij het vijftigste Hoogovens-
schaaktoernooi in derol ge-
drongen van puntenleveran-
cier voor dekolopers. Een
niet-doorslaande aanval- met
witnogwel - tegenAndersson
en een fout in de opening te-
genKarpov kwamen de on-
dernemende Leidse groot-
meester op twee nullen te
staan. Het gevolg was, dat de
minst in hetoog lopende figu-
ren uit het kleurrijke ge-
zelschap de leiding stevig in
handen hielden. De vraag
blijft daarbij of Karpov de
achterstandvaneenhalfpunt
in de resterende vijf ronden
kan wegwerken om het jubi-
leum-toernooi te voorzien
van een winnaar meteenklin-
kende naam.

Gemakkelijk heeft de ex-
-wereldkampioen het daarbij
niet. De vermoeidheid is groter
dan de vorm en hetrumoer van
dehonderden 'tienkampers' aan
zijnvoeten stoortdeconcentratie
ophetpodium.De irritatieleidde
zelfs tot een heus protest, toen
Georgiev, die op dat gebied een
reputatie geniet, zonder enige
aanleidingaaneen nabij gelegen
tafeltjeheftig op deklok begonte
slaan. Litmanowicz, de Poolse
scheidsrechter,bestrafte deBul-
gaar meteenofficiële waarschu-
wing,wegenshet luidruchtig ge-
bruik van de klok en het niet
noteren van zetten, terwijl hij
nog meer dan vijf minuten be-
denktijd overhad. Georgievs te-
genstander, Agdestein, schoot
daar weinig mee op. Zijn voor-
deel was als gevolg van de Bul-
gaarse intimidatie-taktiek in
groot nadeel veranderd.

SLACHTOFFER
Anders danKarpov, die zelfs

een heel boek heeft geschreven
over zijn (weinige) nederlagen,
voelt Johnvan derWiel zichniet
erg thuis in de rol van slachtof-
fer: "Daar horen tranen en de-
pressies bij." Hoewel hij de
laatste tijdstrategisch sterkeris
geworden, blijft de grote kracht
van Nederlands tweede schaker
de wijze waarop hij onbekom-
merdde aanvalzoekt.

In de Siciliaan tegen An-
dersson sloeg de koningsaanval
net niet door. Wits 23ezet: Te3-
-h3gafzwart gelegenheid via 24.
....Des deverdedigingvanuit het
centrum te organiseren. Wat
daarna nog gebeurde, was leuk
voor de tribune, maar niet meer
van belang.

Tegen Karpov kwam Van der
Wiel aan een aanval niet toe.
Hoewelhijbeterwist, maakte hij
in de opening van eigen
huisvlijt-signatuurop de achtste
zet een vergissing, die wit groot
ruimtelijk overwichtverschafte.
WimKan zeihet destijds al: "Als
je niet zou denken, ging het
misschienbeter."

DIKKE NUL
Dat gold ook voor Ljubojevic,

die tegen Farago een oud-
Indisch uit het archief haalde,
waarvan hijzelfdefijnere bedoe-
lingen niet meer wist. De in dehoogste groep debuterendeHon-gaar (nu derde op deranglijst)
wordt kennelijk gezien als deman om dit soort zaken uit teproberen. Tweeënveertig jaar
geleden wistBoleslavski in Gro-ningen al beter dan Ljubojevic
nu, zoals HansBouwmeester uitzijn geheugen opdiepte. Het re-
sultaat was er naar: een dikkenulvoor deJoegoslavischegroot-
meester, die alleen troost kan
putten uit het feit, dat zijn
standgenoten Hübner, Nikolic
enTal hetevenminnaarbehoren
doen. Zijn landgenoot Nikolic
raakte dooreen nederlaag in de
zevende ronde tegen Georgiev

zelfs onder de vijftig procent-
score. Sinds de zege op Karpov
uit de tweede ronde is hem wei-
nig meer gelukt.

Ook het Nederlandse ge-
zelschap werd in zijn geheel on-
der de streep gedrongen. Soson-
kokonmetremises tegenFarago
enAndersson (16zetten)redelijk
tevredenzijn. Piket daarentegen
had zichzelfheteen en ander te
verwijten. Tegen Agdestein
stondhij zaterdag bij de 17e zet
duidelijk beter, zoniet gewon-
nen. Maar de opbouw van het
voordeel hadveel bedenktijd ge-
kost. Een schijnoffer van zwart
en de witte stelling was
geruïneerd.Pikethadhetwel ge-
zien, maar in tijdnood (een mi-
nuut voor 15 zetten!) was het
hem weer ontschoten.

Zondag speelde hij tegen Paul
van der Sterren opnieuw grillig.
Eerst stondhij gedrukt, daarna
zowatverloren, maar intijdnood
veranderde hetbeeld. Hij offerde
dekleinekwaliteit en in het zes-
deuur kwam hijzowaar gewon-
nen te staan, waardoor demees-
ters in het grootmeesterlijk ge-
zelschap onderaan staan. Zij het
dat er slechts een halfpuntje
lichtzit tussen henen derest.

STAND
De standna acht ronden is:

1.Andersson:6; 2.Karpov: 5,5;3.
Farago: 4,5; 4. Georgiev: 4 en 1
afg.; 5. Tal, Hübner: 4; 7. Agdes-
tein: 3,5 en 1 afg.; 8. Van der
Wiel, Nikolic, Ljubojevic, Han-
sen, Sosonko: 3,5; 13. Sosonko,
Piket: 3.

Nieuw bestuur
voor C.L.T.B.

WILLEMSTAD— De Cura-
caoLawn TennisBondmaakt
bekend dat er een nieuw be-
stuuris gekozen.

In een buitengewone algeme-
ne ledenvergadering op 17 de-
cember 1987 kwamhetvolgende
bestuur in functie. Zij verdeelde
onderling de functies als volgt:
voorzitter: S.M. Betrian; secre-
taris (en vice-voorzitter): K.E.
Lopes; penningmeester(en2e se-
cretaris): Chr. Peterson; wed-
strijd-commissarissenior:J.En-
gelhardt; jeugdcommissaris:
L.W. van Wilgen; techn. com-
missaris (2e penningmeester):
O. Th. Casseresen commissaris:
J.van derEem.

SANTACRUZ—Hetjaarlyks
volleyball- toernooi voor scholen
van het voortgezet onderwijs be-
gint op dinsdag 19 januariom
drie uur in de Sporthal. Na de
opening worden twee wedstrij-
den (meisjes) gespeeld: Abra-
hamdeVeerschool-Maria Colle-
geETAO, en MTSCesare Terza-
no - John Wesley College. Alle
wedstrijden van dit toernooi
wordenin de Sporthal gespeeld.

ANTHONY JÉL
VEDER H
& Co. N.V. ilgè^Bf

Wij gaan door! _gjg£
PAKKETTEN naar ~^'
NEDERLAND
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* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
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ORTEGA: DIRECT OVERLEG MET CONTRA'S
Algemene amnestie en opheffing noodtoestand beloofd
Managua redt met 'spectaculaire'
concessies regionaal vredesproces

SAN JOSE—Nicaragua heeft metwat waarnemersnoemen
"spectaculaire concessies" het Middenamerikaanse vredes-
proces gered uitdedoodlopende straatwaarinhetterechtwas
gekomen alsgevolg van ondermeer deNicaraguaanseimpas-
se waarbij contra's en Sandinisten onwrikbaar op hun
standpuntbleven staan.De concessiesbetreffen debereidheid
van de Sandinisten om direct in contact te treden met de
contra's, enookomdenoodtoestand onmiddellijk intetrekken
terwijl allepolitieke gevangenen zullenwordenvrijgelaten zo
gauw ereen staakthetvuren isbereikt. OokisManaguabereid
deel te nemen aan de verkiezingen voor een Middenameri-
kaans parlement en worden er voor 1989ook nog gemeente-
raads- verkiezingen in Nicaraguagehouden.

President Daniel Ortega heeft
zijn Amerikaanse collega Ro-
nald Reagan opgeroepen om nu
aan tafel te gaan zitten om de
knelpunten tussen beide landen
te bespreken. Bij de contra's is
menbereidmet Managuaaan ta-
fel te gaanzitten hoewel men er-
van overtuigd is dat Managua
een spel speelten zo wilbereiken
dat het Amerikaanse congres
geen toestemming geeft aan
steun-verleningaan decontra's.
Wat het directe overleg betreft
tussen de Sandinisten en de
contra's komt er al meteen een
nieuw obstakel opdoemen. Ma-
nagua wil slechts praten over
een staakt het vuren, maar de
contra's willen eerst de vraag
aan de orde stellen wat de oor-
zaak is van de huidige burge-
roorlog. President Ortega zei al
tijdens een persconferentie dat
hijaan een politieke dialoogniet
meedoet.

De Middenamerikaansetop-
conferentie in CostaRicakon als
gevolg van de Nicaraguaanse
concessies zaterdagavond nog
worden afgesloten met een geza-
menlijke verklaring en een
persconferentie. Daarbij viel wel
op dat president José Azcona
Hoyovan Honduras niet aanwe-
zig was. Kennelijk was hij niet
tevreden met het resultaat van
de conferentie. Honduras is de
trouwstebondgenootvan deVer-
enigde Staten in MiddenAmeri-
ka. Opmerkelijk in de verkla-
ring is ook dat er geen tijds- li-
miet wordt gesteld aan de nieu-
we fase van het vredes-proces.
Daar had president Oscar Arias
van CostaRica zich hard voor ge-
maakt. In de gezamenlijke ver-
klaring zeggen devijf Middena-
merikaanse presidenten dat zij
zich zonder voorwaarden vooraf
en volleddigzullen inzettenvoor
devrede.

BIJNA MISLUKT
Op de Middenamerikaanse

top zou het er hard aan toe zijn
gegaan in het overleg tussen de
presidenten. Er werd al reke-
ningmee gehoudendat de topen
daarmee hetvredes- proceskon-
den worden bijgezet bij de mis-
lukte voornemens. Het uiterste
dat haalbaar leek was een ver-
lenging van de termijn waarbin-
nen men alsnog zou proberen
klaar te komen met het vredes-
proces. Hetwas danook een ver-
rassing toen bleek dat de presi-
denten elkaar toch hadden ge-
vonden. Voor dezich onafhanke-
lijk opstellende president van
Guatemala Vinicio Cerezo Are-
valo was ditreden om tespreken
over een "historisch" gebeuren.
De Costaricaanse president stel-
devast datnu allebetrokken re-
geringen gedwongen zijn eenzij-
digdeverleden jaarop zich geno-
men vredes- afspraken na te
komen.

Uit de toelichting door presi-
dent Ortega van Nicaragua
blijkt dat voor de amnestie aan
alle politieke gevangenen -dat
zouden er zon vijfduizend zijn-
gastlandengezochtworden waar
de aanhangers van de vroegere
dictatuurvan de Somaza's kun-
nen worden ondprgebracht
waarbij iedereen denkt aan de
Verenigde Staten. Ortega
merkte tijdens de persconferen-
tie op dat Managua had "beslo-
ten eenreeks maatregelente ne-
menomdeillegaleoorlogtestop-
penwaartoe deVStegen deNica-
raguaanse regering wordt aan-
gezet".

AANHOUDINGEN
De intrekking van denoodtoe-

stand houdt in dat de beperking
vaneen groot aantalburgerlijke
vrijheden wordt opgeheven.
Maar tegelijkertijd met de aan-
kondiging hiervan werd in Ma-i al-christelijke po-

irquin Anaya
ij een luchtmacht-

ij is de vijfde politicus
van de oppositie in de laatste da-
gen die wordt aangehouden na
het ontdekken van een complot
om de Sandinistischeregering
omvertewerpoen. Op delijstvan
de geheimepolitie staan nogzes
namen van andere politici die
moeten worden aangehouden.

Het woord is nu aan deVS, al-
dus president Ortega. "Eén dol-
i„_ voor ja huurlingen zal de

, _L/

verduidelijktehij. Hijzinspeelde

daarmee op de begin februari te
verwachten stemming in het
Amerikaanse congres over
voortzetting van de hulp aan de
contra's door Washington.
Waarnemers zien in de Sandi-
nistische concessies dan ook een
manier om het Amerikaanse
congres te bewerken. Ortega zei
dathij dezerdagenReagan voor-
stellen zal doen de dialoog over
strikt bilaterale onderwerpen te
hervatten. "De Amerikanen zeg-
gen dat wij een bedreiging zijn
voor hun veiligheid. Het is dus
logischdatwij methen over deze
kwestie praten", aldus Ortega.
Het is namelijk zo dat Was-
hington eerder had gezegd dat
men bereid zou zijn met Mana-
gua aan tafel te gaan zitten zo
gauw de Sandinisten in direct
contact traden met de contra's.

HetWitte Huiswildenog geen
commentaar geven op het Mid-

denamerikaanse akkoord. Men
wilde eerst meer "details"weten
over de Nicaraguaanse stappen
en ookwildemen eerst deverkla-
ring van deMiddenamerikaanse
presidenten bestuderen. De
contra's hadden minder moeite
met het formuleren van hun
commentaar. Dat kwam er op
neer dat men bereid is met de
Sandinisten incontact te treden.

Men blijft echter van mening
dat de Sandinisten niet te ver-
trouwen zijnen dat deconcessies
in feite neerkomen op een paar
handige trucs van Managuaom
tijd terekken en om te proberen
voortzettingvan de Amerikaan-
sehulpaan decontra's tevoorko-
men. Ook de opheffing van de
noodtoestand stelt volgens hen
niet zoveel voor. De Sandinisten
blijven de mensenrechten toch
wel onderdrukken, zo wisten zij
bij voorbaat al te vertellen. De
amnestie aan alle politieke ge-
vangenen is een aardige manier
om van deze tegenstanders af te
komen doorhen naar hetbuiten-
landte sturen. -SNELAANTAFEL

Wat de dialoog betreft willen
decontra's wel dat daarbij de op-
positie wordt betrokken en dat
men eerst gaat praten over de
oorzaken van de huidige burge-
roorlog. Maar wat hen betreft:

het overleg zou al midden deze
week kunnen beginnen in San
José. Dit wordt de plaats voor de
dialoog. Het commentaar der
contra's werd vooral geleverd
door Aristides Sanchez, een der
zes leden van het directorium
van het Nicaragaanse verzet
(RN) waarin hetgewapende ver-
zet gebundeld is. Ook bemidde-
laarkardinaal Miguel Obando y
BravovanManaguazeibereidte
zijn snel met het overleg te be-
ginnenalsde andere partijendit
ook wensen.

In Nicaragua werd wisselend
gereageerd op het resultaat van
de top van San Jose. Via een di-
recte radio- en tv- uitzending
was men meteen op de hoogte
van het optreden van president
Ortega. Veel mensen putten uit
de gezamenlijke verklaring goe-
demoedopeen wijzigingin de si-
tuatie. Zij hebbenweer hoop dat
er een einde kan komen aan de
burgeroorlog. Erzijnookde scep-
tici die niet zoveel meer geloven
van mooie verklaringen en
plechtige akkoorden. Het onaf-
hankelijke dagblad La Prensa
had er de hele breedte van de
voorpagingvoor nodigomte mel-
den: De Sandinisten geven zich
over. Met daarboven als kop:
Amnestie, intrekking noodtoe-
stand en directe dialoog met de
contra's geaccepteerd".

Met oog op Olympische Spelen
Noordkoreaanse: aanslag op
vliegtuig van Seoul gepleegd

SEOUL — De Noordkore-
aanse vrouw die in december
werdgearresteerdopverden-
king van een bomaanslag op
een vliegtuig van de Zuidko-
reaanse luchtvaart- maat-
schappij Kal, heeft donder-
dag bekend samen met een
andere medeplichtige de
bommen geplaatst te hebben.

Dit heefthetbureauvoor Nati-
onale veiligheids- planning, de
Zuidkoreaanse geheime dienst,
vrijdag meegedeeld. De vrouw
verscheen op een persconferen-
tie waarin details van haar be-
kentenis werdenverstrekt enzij
zei op televisie te willen boeten
voor haar daad. Kim Hyon Hui,
26 jaaroud, zat al sinds 15 de-
cember in de Zuidkoreaanse
hoofdstad Seoul in hechtenis.
Volgens de geheime dienst heeft
zij bekend samen met de mede-
plichtige man, dezeventigjarige
Kim Sung 111, de bomaanslag te
hebben uitgevoerd. De man
pleegde na zijn aanhouding in
Bahrayn zelfmoord door gifin te
nemen.

OPDRACHT
De vrouw heeft tegen dere-

chercheurs gezegd dat de bo-
maanslag in opdracht van Kim
Jong II gebeurde, dezoon van de
Noordkoreaanse president KimIl Sung en na de president de
machtigste man van Noordko-
rea. Doel van de aanslag was
"buitenlandse staten te doen af-zienvan deelname aan deOlym-pische Spelen in Seoul."

De vrouw is de dochter van
Kim Won Sok, een hoge ambte-
naarbij het Noordkoreaanse mi-
nisterie van Buitenlandse za-
ken, die als derde secretaris on-

tunie heeitgewem, aldus de ge-
heime dienst. Toen zij werd aan-

gehouden in Bahrayn, deed zij
alsofzij Japanse was en de man
haar vader. Beide bleken valse
paspoorten te hebben. De twee
agentenzouden via Moskou, We-
nen en Belgrado naar Baghdad
gevlogen zijn. In Belgrado zou-
denze van tweeNoordkoreaanse
diplomaten de explosieven heb-
ben gekregen. De geheime
dienstzei datze in Baghdad aan
boord waren gegaan met de ex-
plosieven, dieverborgen zaten in
een fles en ineen radio. Die had-
denze ineen tasgestopt, diewerd
meegenomen in het passagiers-
gedeelte.

Bij een tussenlanding in Abu
Dhabi stapten ze uit en lieten de
tas in hetKal-toestel achter. De
manzou het tijdmechanismevan
debommen hebben ingesteld.

Op 7 decemberzouKim JongII
een met de hand geschreven in-
structie hebben verstuurd voor
de bomaanslag. Toen de vrouw
werd gearresteerd, weigerde ze
Koreaans of Japans te spreken.
Op de persconferentie verklaar-
de ze dat gedaan te hebben "om
de eer van de grote leiderKim
Jong II te beschermen". Tijdens
een autorit door Seoul en door
wat ze op televisie zag, zei ze,
"begreepik datwat mein Noord-
korea was verteld, niet waar
was. Ik voelde kwaadheid, ik
voelde me verraden".

BOETEN
"Na deze misdaad begaan te

hebben, had ik niet de moed de
diepbedroefde familieleden on-
der ogen te komen en evenmin
het Zuidkoreaanse volk, dat ge-
schoktmoet zijn geweest door de
gebeurtenis. Dus vroeg ik toes-
temming om in stilte te sterven
en niet naar een persconferentie
gestuurdteworden," verklaarde
dehuilende vrouw". "Ik zagop de

televisie dat het Zuidkoreaanse
volk vrije keuzes maakte in de
presidents- verkiezingen. Ik
vond datze echtvrij waren. Ikbe-
slootom alles te vertellen om te
boetenvoor mijn misdaad enom
te helpen voorkomen dat dit
soort misdaden weer
plaatsvindt". De enige sporen
dietotnu toevan hetKal-toestel,
een Boeing 707, zijn gevonden,
bestaan uit een ongebruikt red-
dingsvesten wat wrakgoederen,
die op 500 km ten zuiden van
Rangoon in zee werden ge-
vonden.

Twee weken nadat het toestel
op 29 november met 115 passa-
giers aan boord was verdwenen.
Zoekacties door De Thaise en
Burmaanse autoriteitenen door
deKal zelf hebben niets opgele-
verd. Na de persconferentie gaf
deregering een verklaring uit
waarin stond datNoordkorea op
"passende vergeldings- maatre-
gelen" moet rekenen. Een
Noordkoreaanse diplomaat in de
Chinese hoofdstad Peking ont-
kende datzijnregering opdracht
tot de aanslag heeft gegeven en
wilde niet meer kwijt dan dat
"waarschijnlijk een of andere
Zuidkoreaanse groep" het vlieg-
tuig lietverdwijnen.

*****
EINDHOVEN — Als gevolg van

de sterk gedaalde dollarkoers zal de
nettowinstvanPhilips over 1987 la-
geruitkomen danin 1986. Inhetder-
de kwartaal van '87werd noguitge-
gaanvan verderewinst-verbetering.
Nadelig isdatPhilips 40 procent van
de omzet realiseert in dollargebon-
den valuta's,maar slechts25procent
van haar kosten -mcl inkopen-
maakt in dollargebonden valuta's.
President Van derKlugt zei een ver-
dere verplaatsing van de produktie
naar dollargebieden onvermijdelijk
te achten.

BAHRAYN — SU-marineschepen
hebben onlangs de hulpingeroe-

pen van de VS vlootin de Golf bij de
jachtopeen mijn.De SUheefthetex-
plosief uiteindelijk onschadelijk ge-
maakt.

JOHANNESBURG— Een anti-
aparthpidskrant in ZA vecht als
eerste juridisch de speciale be-
voegdheden aan die de ZAregering
zich heeft toegemeten om de pers te
breidelen en desnoods een verschij-
ningsverbod op te leggen wegens
"aanwakkeren van derevolutie".

Door conservatieven

President Arias:
met dood bedreigd

SAN JOSÉ — President
OscarArias van CostaRica is
bedreigd met de dood. Ook
zijn familie heeft dergelijke
dreigementen ontvangen.

De Costaricaanse president
denkt dat de dreigementen af-
komstig zijn uitdekring van con-
servatieven in zijn land. Deze
zijner tegen dat hij als gastheer
optreedt van de Nicaraguaanse
president Daniel Ortega die de
Middenamerikaanse top- confe-
rentie in San Josébijwoont.DANIEL ORTEGA

woord aan Washington

Ook andere oppositie-politicus gedood
Mensenrechten-voorvechter
Honduras op straat vermoord

TEGUCIGALPA — Vanaf
een rijdende motorfiets is in
deHondurese stadSanPedro
Sulaeen aanslag gepleegd op
twee politieke leiders. Een
van hen was een mensen-
rechten- militant, die meteen
om hetlevenkwam. Zijn met-
gezel werd ook dodelijk ge-
wond.

De aanslag op het 38- jarige
congres- lidMiguelAngelPavon
werd gepleegd in hetbegin van
deavond in debelangrijkste stad
vanHonduras aan dekust vande
Pacific Ocean. Hij wasonderweg
met de leidervan deChristende-
mocratische oppositie- partij,
welke onlangs werd opgericht,
Moises Landaverde. Zij bevon-
den zich in de auto van Pavon

toen er op hen werd geschoten.
Vier kogels van het kaliber 38.
troffen de mensenrechten- voor-
vechter die nagenoeg op slag
moet zijn overleden. Na de aan-
slag werden de stoffelijke over-
schottenin beslag genomenvoor
onderzoek.

RISICO
Devoorzitter van deHondure-

se mensenrechten- commissie,
Ramon Custodio Lopez, sprak
zijntreurnisuitover hetgebeur-
de. Hij zei dat "allen die zich in-
zetten voor de eerbiediging van
de mensenrechten in Honduras
een soortgelijk risico lopen". Pa-
von werd in januari 1987 voor
het congres gekozen namens de
Inovacion partij, welke in 1970
werd opgericht. Sedert twee
maanden geleden werd hij met
dedoodbedreigd.

Lopez zei zelf ook anoniem te
worden opgebeld waarbij hem
verteld wordt dat hij elk
ogenblik vermoordkan worden.
Zes maanden geleden heeft Lo-
pez bij het Interamerikaanse
mensenrechten- hofin CostaRi-
ca deklacht gedeponeerd dat de
regering van president JoséAz-
cona Hoyo de mensenrechten
nietrespecteert. Onderzijnrege-
ring zijnnamelijkmeer dandrie-
honderd mensen op onverklaar-
barewijzeverdwenen. Honduras
is detrouwstebondgenoot van de
Verenigde Staten in Midden
Amerika.

GETUIGEN VERMOORD
Hetzelfdehofin San Joseheeft

Pavon, zo meldt Reuter, tijdens
een hoorzitting als getuige ge-
hoord over de verdwijning van
meer dan honderd Hondurezen
in deperiode tussen 1981 en 85.
Ruim eenweekgeledenwerdeen
Hondurese sergeant ook op
straat vermoord. Deze was voor
18 januariopgeroepen om te ge-
tuigen voor hetMensenrechten-
hof in CostaRica over deze ver-
dwijnings-gevallen.

In Honduras zijn er dan ook
mensen die onder meer in de
richting van de Hondurese ge-
heime dienst wijzen als
opdracht- gevervoor demoordop
Pavon. Hetbestuur van deHon-
durese mensenrechten- organi-
satiebeschuldigde de Verenigde
Staten van deze moord. Vice-
voorzitter Anibal Puerto zei dat
de VS Hondurese troepen trai-
nen in hetonderdrukken van de
bevolking. Ambassadeur Eve-
rett Briggs noemde hij ver-
antwoordelijk voor de dubbele
moord. Bij deAmerikaanse am-
bassade heeft men deze beschul-
diging onmiddellijk ontkend.
Men veroordeelde in felle be-
woordingen demoord op demen-
senrechten- voortrekkers.

MOSKOU — De totale schade van
deramp met deSU-kernreactor van
Tsjernobylkomt uitop zon 23,5 mil-
jarddollar.

Nieuwsinvogelvlucht

LONDEN — De grootste cacao-
producerende en -consumerende lan-
den, verenigd in de ICCO, bereikten
een akkoord over nieuwe maatrege-
len ter ondersteuningvan de cacao-
prijs op de internationalemarkt. De
prijs zal stijgen tot zon 2.010 dollar
perton. Vrijdagwas datnogzon 1900 .
dollar.

*****BONN — SU- Buitenland- minis-
ter Sjevardnadze hoopt dat zyn be-
zoek aanBonn bijdraagt toteenver-
dere positieve ontwikkeling in de
Oost- West- relaties en tot een top
tussenKohl en Gorbatsjov.Ditzou de
eerste top in 7 jaar worden tussen
Bonn en Moskou.

*****NEWYORK—DeVShebbeninde
voorbije 25 jaar zeker 117 kernex-
plosiesinondergrondseproefbasesin
Nevada verzwegen, aldus de New
York Times. Het berichtwordt ont-
leendaan deRaad voor bescherming
vannatuurlijkebronnendateenrap-
port uitbracht met daarin seismolo-
gische gegevens. Het gaat om ex-
plosiesvan minderdan 1kiloton ofte-
wel duizendkilo dynamiet.

*****LONDEN — Het vroegere hoofd
van de Britse geheime dienstMl6,
Sir Maurice Oldfield (73- 78), zat
mogehjk achter het aftreden van de
Britse ex-premier Wilson in 76. Be-
lastendepersoonlijke gegevensover
Wilson zijn mogelijk in handenvan
de SU- geheime dienstterecht geko-
men, wat de oorzaak was van diens
aftreden,zomelddedevroegereMl6-
-agentenvriendvan Oldfield,Caven-
dish. Oldfield veronderstelde dat de
SU- dienst de gegevens wilde
doorspelenaan deCIAom derelaties
tussen VS en Engeland te vertroe-
belen.

*****DHAKA—Bangladesh- president
Ershad is "desnoods" bereidom pre-
sidente- verkiezingen te houden en
de machtover te dragenaan de win-
naar. Maar hijweigertin te gaan op
de eisder oppositie dathij ondertus-
sen aftreedt en de machtoverdraagt
aan een neutrale en niet gebonden
overgangs-regering.

*****PRAAG —Enigevoormannenvan
de Tsjechoslowaakse Charta 77- be-
weging zijn zondag opgepakt onder
wieLis, die tevens vice-voorzitter is
van de Internationale federatie voor
de rechten van de mens, en Hajek,
eenvande3woordvoerders.De reden
van de arrestaties is onbekend.

*****JOHANNESBURG— Opzijn 50e
verjaardagis in een Johannesburgs
hospitaal de anti- apartheids- jour-
nalist Qoboza overleden. Hij was
hoofdredacteurvan hetweekbladCi-
typress metvooral eenzwart lezers-
publiek. Hij was sinds 15 december
opgenomen wegens long- en hart-
klachten. Voorheen was hijhoofdre-
dacteur van Black World in Johan-
nesburg.

*****BONN — De Westduitse CDU gaat
allemogelijkestraf-en civiel-rechte-
lijke stappen ondernemen tegen tv-
presentator Kulenkampff dievrijda-
gavond in zijn programma zei datde
CDU-secretarisGeisler"erger isdan
Goebbels". De aangesprokene zegt
dit niet te slikken. Kulenkampff
kwam tot zijn conclusie omdat
Geissler zegt dat nationaal socialis-
ten socialisten zijn en socialisten
toch zeerverwant zijn metnationaal
socialisten.Ditnoemt lüj vervalsing
tegenbeter weten in van de geschie-
denisom stemmente winnen.

*****
BRUSSEL—VS-Buitenland- mi-

nister Shultz heeft snel ingegrepen
toen zijn departement een rapport
vrijgaf dat in zijn ogen de NAVO-
bondgenoten zou kunnen schokken.
Daarin wordtnamelijk de mogelijk-
heid opengehouden voor een be-
perkte kern- oorlog in Europa en
wordt er gepleitvoor een herstelvan
de sinds Vietnam weinig populaire
interventie- politiek in deDerde we-
reld. Shultz zei snel dat ditstuk niet
hetregerings- beleidis.

Parlementsvoorzitter leest Bouterse les

Lachmon: kabinet bepaalt
of Nederland bemiddelt

PARAMARIBO/DEN
HAAG—Hetis denieuwe Su-
rinaamseregering dieeen be-
slissing moet nemen over het
Nederlandse aanbod om te
bemiddelen in het conflict
tussen hetbewind inParama-
ribo en de groep- Brunswijk.
Dat is de strekking van een
verklaring van de Surinaam-
se parlements- voorzitter,
Jaggernath Lachmon, die
donderdag werd gepubli-
ceerd door het Surinaamse
dagblad De West. Zonder
Bouterse bij naam te noemen
reageerde Lachmon hiermee
op uitlatingen van de Suri-
naamse legerleider dieeerder
deze week Nederlandse be-
middeling ondubbelzinnig
van dehand wees.

"De aangetredenregering zal
moeten onderzoeken of een op-
lossing geen elementenvanaan-
tasting van dewaardigheid van
ons volk of van onze soevereini-

"

teit inhoudt", zo staat in
Lachmons verklaring. De voor-
zittervan de Assemblee gafeer-
der deze week zijn "persoonlijke
mening" over het Nederlandse
aanbod en het weten er niet ne-
gatieftegenover te staan. "Geen
enkele aanvaardbare oplossing
van het conflict moet zonder
meer worden verworpen", aldus
Lachmon.

BOUTERSEFEL
In een toespraak keerde Bou-

tersezich woensdagfel tegenhet
idee van Nederlandse bemidde-
ling. "Ervaltnikstebemiddelen.
Nergens in de wereld wordt on-
derhandeld met terroristen en
dit zal in Suriname dusook niet
gebeuren", zei de legerleider.
"Met groteverwondering heb ik
kennis genomen van een reactie
op mijn spontaan gegeven com-
mentaar", stelde Lachmon in
zijn verklaring,waarin denaam
Bouterse nietvoorkomt. "Ik heb

mij niet van commentaar ont-
houden ervan uitgaande, dat
niet de indruk moet worden ge-
wekt, dat in Suriname de vrije
meningsuiting nog in het ge-
drangis".

Ookreageerde deAssemblee-
voorzitter op dekritiek dieBou-
terse leverde op het herdenken
van de overleden ex-premier
Den Uyl. Het zat de legerleider
dwarsdatDen Uylinverscheide-
ne Surinaamse organen werd
herdacht, terwijl geen eer is be-
toond aan de militairen die hun
leven lieten in de strijd tegen
Brunswijk. "Ik wil erop wijzen,
dat het tot het normale protocol
van de volks- vertegenwoordi-
gingbehoort om overleden inter-
nationaal erkende persoonlijk-
heden teherdenken, zeker als de
naam van deze figueren is ver-
bonden met een historisch mo-
ment. In dit geval is dit het ver-
krijgen van de onafhankelijk-
heid", zoreageerde Lachmon.

FRANKFURT- Vorige week
werdinFrankfurteen internatio-
nale textielbeurs gehouden. Op
de tentoonstelling was onder
andere dit met de handgeweven
vloerkleed te zien met een Frans
strip- verhaal als dessin.
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ONDANKS GELIJK BLIJVEN AANTAL ZAKEN:
Rechtbank krijgt het drukker
Taakverzwaring Justitie
vraagt om meer mankracht

WILLEMSTAD — De
rechterlijke machtvan de Ne-
derlandse Antillen en Aruba
heeft vorig jaar in 21.597 za-
ken recht moeten spreken. In
vergelijking met 1986 is het
aantal zaken nagenoeg gelijk
gebleven.Welisersprakevan
een verschuiving in deonder-
delen, waardoor de werklast
voor derechters enhetonder-
steunendapparaat toeneemt.
Iseraan deenekant eenafna-
mevanhetaantalzaken inho-
ger beroep, aan de andere
kant is er een toename gesig-
naleerd in het aantal kortge-
dingen, ambtenarenzakenen
strafzaken. Met hetoog opde
taakverzwaring van de
rechters zullen er twee extra
rechters benoemd worden.Tevens wordt het aantal zit-
tingen van de rechtbank, in
verband met de stijging vanhet aantal misdrijven, van
éénnaartwee perweek uitge-
breid.

Ging het in 1986 nog om 343
kortgedingen, het afgelopen jaar
waren dater371. Een meer spec-
taculairestijgingtonen decijfers
over het aantal strafzaken op
Curasao. 471 zaken in 1986;934
jnhet vorig jaar.Een verdubbe-ling dus.Hierbij moetwelaange-
tekend worden dat de stijging
van het aantal strafzaken mede
tewijten is aan de'ziekenhuisge-
vallen', zo liet mr Jaime Saleh,
president van het Hofvan Justi-tie weten.

WILLEMSTAD - De
Stichting ter bevordering van
borstvoeding,Fundashon di Ma-
ma", (FLM) heeft onlangs onder
andere een groenten/fruitmand
aangeboden aan mevrouw Flor
Doran, moedervan deeerste baby
die dit jaar op Curaqao werd
geboren. Mevrouw Doran is te-
vens deeerste moedervan hetjaar
die aanvang heeft gemaakt met
het goede voorbeeld voor aan-
staande moeders, namelijk het
gevenvan borstvoeding.De FLM

gaat door in 1988 meihet geven
van voorlichtingen het motiveren
van moedersom hunkind aan de
borst te voeden. Niet alleenom de
voedingswaarden maar ook om
deemotionele waarden.

Foto: het momentvan deover-
handiging van de geschenken
aan mevrouw Doran door de
voorzitster vanFLMMartha Gil-
len- v.d. Hansz in het bijzijn van
de vroedvrouw Pardo en baby
Fedra.

STAKERS
Eind 1986 tijdens de staking

van hetpersoneelvan hetSt. Eli-

zabeth Ziekenhuis, werd een af-
koelings- periode afgekondigd
door de minister van Arbeid en
Sociale Zaken. Toen het perso-
neel doorging met de staking,
werd besloten alle stakers ge-
rechtelijk te vervolgen. Meer
danhonderdondanks hetverbod
toch stakende werknemers van
hetziekenhuis zijn toen gedagv-
aard.

MrSaleh signaleert in de sta-
tistieken van hetHoftevens een
groeiend aantal 'ambtenaren-
zaken. Daarbij moet gedacht
worden aan overheidsdienaars
die het niet eens zijn met hoe ze
door hun werkgever behandeld
worden of die bezwaar aanteke-
nen bij wijzigingen in salaris of
bijontslag. "Ambtenaren maken
meer gebruik van middelen om
in beroep te gaan tegen aantas-
ting van hun rechtspositie door
de overheid", zo concludeert mr
Saleh. Het gerecht in ambtena-
ren- zaken moest in 1985nogbe-
middelen in 128 gevallen. In
1986 ging het al om een aantal
van 242enin 1987om299zaken.
Ook de Raad van Beroep in
ambtenaren-zaken, de instantie
waarbij een hoger beroep aange-
tekend kan worden, kreeg het
drukker. In eenjaartijd verdub-
belde het aantal beroepszaken
tot bijna honderd. "Maar dat is
vrij logisch", zegt mr Saleh, "als
hetaantalzakenineerste aanleg
toeneemt, komen er vanzelf
meer hogerberoepen".

ST. MAARTEN
Rechtbank- president Saleh

noemt verder alsopvallend punt
dat er op St. Maarten méér ge-

procedeerd wordt danvroeger. In
1987waren er zelfs meerkortge-
dingen op St. Maarten dan op
Aruba.

Wat misdrijven betreft is er
over degehele linieeen toename
te signaleren. Met name de stij-
gingvan drugs- zaken (cocaïne,
base en marihuana) is daaraan
debet. De president van het Hof
kon echternog nietmet concrete
cijfers komen. Wel wistmr Saleh
te vertellen dat Sint Maarten
vrijveel van doenheeftmetmen-
sen die vanuit Jamaica,marihu-
ana het land binnenbrengen.

De grootste stijging in
misdrijf-zaken betreft Curacao.
De boekenvan de griffiespreken
van 934 zaken in 1987tegenover
471 in 1986.Decijfers vanBonai-
re vertonen echtereen sterke da-
ling: 91 zaken in 1986 en 43 in
het afgelopen jaar. Saleh heeft
geen verklaring voor de daling
van het Bonaire-cijfer.

MEERRECHTERS
Dit jaarzullen twee rechters

hetHofverlaten.Mr C.A.A. Bau-
duinkeertterugnaar Nederland
enMrF. Nicastiagaatmetpensi-
oen. Deze twee rechters zullen
door twee andere rechters opge-
volgd worden. Daarnaast zullen
nog eens twee extra rechters
aangetrokkenworden om detoe-
nemende werklast op tevangen.
Maar, zo voegdepresident Saleh
eraan toe,hetuitbreidenvan het
aantal rechters gebeurt ook om
alvast vooruit te lopen op meer
werk datverwacht wordt metde
invoering van een nieuw wet-
boek van strafvordering dat, als
alles volgens planverloopt, per 1
januari 1989 in werking treedt.
Het nieuwe wetboek is nu in
voorbehandeling van de Staten
van de Nederlandse Antillen en
de Statenvan Aruba. Overigens
isuitbreidingvan hetondersteu-
nendapparaat ook gewenst,hoe-
weleraanvankelijkplannen wa-
ren voor reducering van het grif-
fie- personeel.

VERKEERSDELICTEN
Op Aruba is er sprake van een

stijging van het aantal ver-
keersdelicten. Op Curagao is er
een daling.

Overigens moetbij al deze cij-
fers wel in de gaten worden ge-
houden dathet gaat om overtre-
dingen en misdrijven die de
rechtbank halen. Zij geven dus
geen beeld van de werkelijk ge-
pleegde wetsovertredingen. Ten
eerste omdat een aantal zaken,
als bijvoorbeeld verkeerso-
vertredingen, in der minne ge-
schikt worden. Ten tweede wor-
den nooit alle gevallen van
misdrijven door de politie opge-
lost. Onopgeloste zaken, of
althans zaken zonder een ver-
dachte kunnen in derechtszaal
niet afgehandeld worden.

Briefaan eilandsraad

Raadslid bezorgd over
voortgang sportbeleid

WILLEMSTAD — Het ei-
landsraadslid Morris Isenia
van de oppositie- partij PNP
is bang dat alle goede bedoe-
lingen van de gedeputeerde
belast met Sportzaken, weer
in een vergeethoek raken. In
een uitgebreide brief aan de
voorzitter van de Ei-
landsraad, wordt dan ook
door hem geinformeerd hoe
het staat met de resultaten
van deverschillende commis-
sies diedoor degedeputeerde
ingesteld waren.

Het afgelopen jaarheeft zich
volgens Isenia gekenmerkt door
vele problemen in de sportwe-
reld. Door gedeputeerde Agustin
Diaz werd daarop ingesprongen
dooreen aantalmensen te belas-
ten met studiesnaar de proble-
men. Zowerd de heerR. Persaud
gevraagd een nota te schrijven
over sport- opleidingen omdat
hetBC daarin haarbeleidvoor-
rang aan wil geven. Datrapport
zou innovember uitgebracht zijn
en het PNP-raadslid wil ditrap-
portbinnen twee weken hebben.
Bovendien wil hij weten wat er
met dezenota gebeurd is enofde-
ze niet in het bekende laatje is
verdwenen.

Ookheeft degedeputeerde een
commissie ingesteld die alle
voorstellen en rapporten die de
afgelopen jaren op sportgebied

geschreven zijn, moesten doorle-
zen en evalueren wat er nog
bruikbaar is van dievoorstellen
enwatnoodzakelijk doorgevoerd
moet worden. Ook dit
eindverslag zou inmiddels ge-
reed zijn en ook hiervanwil Mor-
ris Isenia een kopie met uitleg
van de wijze waarop dit verslag
gebruikt wordt door het BC.

Tot slot vraagt Isenia naar de
plannen van een "sportkalen-
der" waarin alle evenementen
van hethelejaarwordenopgeno-
men. Dit voorstel is ooit gelan-
ceerd vanwege de problematiek
die ontstond omdat kampi-
oenschappen van verschillende
sporten, tegelijkertijd werden
georganiseerd. Dat leverde niet
alleenproblemen opmet deloka-
ties waar die evenementen ge-
houdenwerden, maar ook stem-
den deevenementen nietgoedaf
op buitenlandse activiteiten.

Nog voor de voetbal en 'base-
ball' kampioenschappen begin-
nen,wil Morris Isenia weten hoe
het met deze kalender staat en
met de lokaties die dit jaar be-
schikbaar zijn voor de diverse
kampioenschappen. Ook wil het
PNP-raadslid algemene infor-
matieover dewijzewaarop de ge-
deputeerde belast met Sportza-
ken, de algemene problemen in
de sportwereld dit jaarwil aan-
pakken.

Veel belangstelling Nederlands publiek

Aruba en Antillen doen
het goed op vakantiebeurs

—door Victor Hafkamp—
WILLEMSTAD /

UTRECHT — Zowel Arubaals de Nederlandse Antillenzijn uitermate tevreden over
de contacten tijdens de va-
kantiebeurs 1988, die zondagin Utrecht werd afgesloten.
"Het was ongelooflijk in één
woord", zegt Lily Polsbroek
vanhetKabinetvan deGevol-
machtigde minister van Aru-
ba inDen Haag. "We moesten
elkedagvanuit Utrecht terug
naar Den Haag om dozen met
folders op te halen omdat ze
steeds helemaalopwaren. We
hebbenvijftien dozen, met
175folders elk, nodig gehad."

Het massaal opgekomen pu-
bliek toonde zich zeer

geïnteresseerd in Aruba. De te-
lefoon stond daags na afloop van
de vakantiebeurs, in Den Haag
roodgloeiend. Allerlei bezoekers
van de beurs belden even naar
het Kabinet van de Gevol-
machtigde minister voor nadere
informatie. Volgens Lily
Polsbroek is het duidelijk dat
veel Nederlanders die Aruba al
eens bezochten, graag terug wil-
len. "Dat is onsbij bezoeken aan
onze stand duidelijk gebleken.
Aruba is alsvakantie- eilanderg
populair aan hetworden."

Ook de touroperators die de
eerste dagtot de beurs toegang
hadden, willen graag Aruba in
hunpakket. "Binnenkort komen
er 200 Japanners naar Aruba
met een Japanse touroperator.
De vertegenwoordiger in Neder-
land is bij ons langs geweest",
vertelt ze.

STIJGING
Lily Polsbroek geeft recente

cijfers waaruit de stijgende be-
langstelling voor Aruba blijkt.
"Tot en met november vorig jaar
is het bezoek uit Nederland met
67,2 procent gestegen. Er kwa-
men vorigjaartoten met novem-
ber 8.286 bezoekers uit Neder-
land om op Aruba vakantie te
houden, tegen 4.955 in dezelfde
periode in 1986. Uit heelEuropa
was er een stijgingvan 71,2 pro-
cent. Vooral Zwitsers, Westduit-
sers en Italianen hebben deweg
naar Aruba gevonden", vertelt
Lily Polsbroek.

OokWillyNeefvan hetToeris-
tenbureau Curacao en Henri
Martinezvan hetKabinet van de
Gevolmachtigdeminister van de
NederlandseAntillenzijn zeer te

spreken over het verloop van de
vakantiebeurs. Er was voor het
eerst samenwerking tussen het
kabinet en het Toeristenbureau
Curacao op dezetoeristische ma-
nifestatie. Curagao en deoverige
Nederlandse Antillen deelden
een fraaie stand dieop deeerste
dag bezoek kreeg van mevrouw
Ria Lubbers, deechtgenote van
de Nederlandse premier. Vol-
gensMartinezkun jemerken dat
de Nederlandse Antillen door de
jarenheen veel bekender zijn ge-
worden bij het Nederlandse pu-
bliek. "Het stadium van folders
pakken hebben we kennelijk
achterderug. Jezietnu mensen
meteenboodschappen- lijstjeko-
men. Die weten over de eilanden
alhet een en ander en vragenbij
ons nadere bijzonderheden."

Het is volgens Martinez een
heel drukkebeurs geweestwaar-
bij het publiek een grote be-
langstelling toonde voor met na-
me St. Maarten. "Kennelijk
heeft al die publiciteit van de
laatste weken over de onafhan-
kelijkheid bij sommige Neder-
landers een stemming gekweekt
van: nog maar even naar St.
Maarten, voordat we dat als
overzeeserijksdeel kwijt zijn."

Devakantiebeurs teldeeenre-
cord aantal toeschouwers. In
vier dagen tijd trokken 110.000
Nederlanders naar deJaarbeurs
in Utrecht. Dat waren er 30.000
meer dan vorig jaar.Zondag was
het zo druk, dat de wegen rond
Utrecht urenlang verstopt wa-
ren, er in de verre omtrek geen
parkeerplaats tekrijgen was en
de politie het publiek aanried
met het openbaar vervoer te
komen.

Karnaval Kaleidoscoop

MAARLIEFST 105 INSCHRIJ-
VINGEN werden gistermiddag
geregistreerd voor het Tumba-
festival 1988.Kenneth Provacia
was de eerste zanger, die zich
gisteren meldde. In het begin
liep allesvrijrustig (om drieuur
waren er dertig inschrijvingen),
maar na vier uur stroomden de
componisten naeen harderegen-
bui het kantoor van de Vereni-
ging van musici binnen, waar
men na desluiting tegen vijfuur
het record- aantal van 105 com-
posities behaalde.

NIET ALLE TITELS werden
gisteren opgegeven. Men heeft
de gelegenheid om dit tot uiter-
lijk woensdagavond acht uur in
te leveren. Daarna zal een offi-
ciële lijst worden opgemaakt
waarop alle gegevens zoals on-
der andere titel, zanger, compo-
nist, arrangeur en muziekgroep
vermeld zullenworden.

********VOOR SEU WERDENer slechts
twee inschrijvingen geregi-
streerd. VoorzitterFecco Gomez
vond ditnatuurlijk te weinig en
hoopt, daterwoensdag minstens
drie meer bij komen, want an-
ders heeft het geen enkele zin
een competitie in deze categoric
te houden.

********ZESENDERTIG MU-
ZIEKGROEPEN ZULLEN ge-
durende de eerste drie avonden
de 105 zangers begeleiden. Deze
zijn als volgt verdeeld: de eerste
avond: 15 muziekgroepen en 35
zangers; tweede avond: 12 mu-
ziekgroepen en 37 zangers en de
derde avond: negen muziekgroe-
pen en 33 zangers.

MAANDAG 25 JANUARIZUL-
LEN optreden: Brisa, Clark &
Surprise, ERA, Estrellas del Ca-
ribe, Los Explosivos, Grupo
MAS, Grupo ASKA, Grupo INN,
Kis, Mash, New Revolution, OK,
Surprise en Spice& Peper.

:i; :": # * %■ + * *DINSDAG 26JANUARI: Baba-
lu & Orkest, Fans, Frank &
Friends, Impakto Nobo, Karino,
Manichi i sus Estrellas, Orka,
Sarisa, Satelite,Smile, Tisamen
Turbo.

WOENSDAG 27 JANUARI:Ar-
nel& Orkest,Carisa,Combo Ma-
gie Fire, Doble R SSS, E So, Los
Dinamicos, NAME,Pimienta en
SI.

UIT ERVARING KAN wel ver-
meldworden, dater zekerenkele
composities zullen afvallen, zo-
datwijwel op zon honderd tum-
ba's kunnen rekenen. Ongeveer
eenderde deelkan aan de finale
meedoen. Dit zal wel op de derde
avond door de jury worden be-
kendgemaakt.

ER HEERSTE GISTERMID-
DAG een gezellige sfeer in het
gebouw van de Verenigingvan
musici waar de componisten, de
pers en andere belangstellenden
elkaar ontmoetten en het na-
tuurlijk over detumba'sen nieu-
we ideeënhadden. Ook gedepu-
teerde van Cultuur, ing. Angel
Salsbach, was aanwezig om zich
aP de hoogte te stellen van de
laatste ontwikkelingen. Bij de
tent van Radio Hoyer werd een
heerlijke soepopgediend en ver-
scheidenemensen,onderwieook
Fecco Gomez, gingen zon drie a
vierkeer eten halen.De keuken
van de verenigingonder leiding
vanRignald Vidal, dienaast het
zingen ookeen goedekok bewees
te zijn, was goed voorzien van
heerlijkehapjes. Het waseen ge-
zellige middag en de vereniging
kan terugzien op een geslaagde
registratiedag.

********
«SWEET PEACOCKS» HIELD
zaterdagmiddag zowel de ver-
kiezing van hun karnavals- ko-
ninginals een tumbafestival. De
uitslagvandeverkiezing was als
volgt: koningin werd Jonata
Bunting, gevolgd door Rowena
Clemencia en Meomi Martis.
Dayanara de Lanoy werd tot
tumbakoningin gekroond.

OOK BIJ «TEREMOTO» was
hetzeerdruk. Hetgebouwvan de
Horecafbleek te klein voor het
grootaantalkinderen en hunou-
ders.De groepERAzorgde datie-dereen danste. Valeric van derKruis werd tot karnavals- ko-
ningin gekroond. Tevens be-
haalde zij deprijs voor hetbestekostuum. Op de tweede plaats
eindigde Mireli Lichtenberg,
Miss AmistatwerdSulaikaKon-ket en MissPopular de lieve Mi-
gelangela Suart. Jessy Waal
deelde ons mee, dater nogplaats
isvoor zowel dekinder- als grote
groep. Men kan bellen op de
nummers 623485 of625094.

* %: *'* * % % %

DAIRON SCOREA WERD gis-
termiddag de tumbakoning van
de groep «Slimispret». Hij won
met het lied 'Slons-slons' (origi-
neel Bons Bons). Deteksten van

alletumba's werdenop zodanige
manierveranderd, datalle tum-
ba's op een prettige manier wer-
dengezongen. Eenenorm aantal
clowns zorgde voor een grote hi-
lariteiten Doble R (volgens uit-
spraak van een clown 'Doble
Heru') zorgde, dat iedereen van
hun stoelen stapte en meteen
danste.

MORGENMIDDAG OM HALF
vier zijn alle kandidaten voor
jeugdkarnavals- koningin en
-prinsenpancho te gastin dePiz-
za Hut aan de Schottegat Oost.
Daar kunnen de fotografen en-
kele opnames van de kinderen
maken. Die middag zal een le-
zing worden gehouden met als
onderwerp: de techniek van het
spreken in het openbaar. Na-
tuurlijk zullen zij van een heer-
lijk stuk pizza genieten.De da-
mes Vivian Leander en Merce-
des Campagnard van deKarna-
vals- commissie zijn belast met
het programma voor deze
kinderen.

DE KARNAVALS- COMMIS-
SIE VAN Bandabou doet een
dringendberoep op iedereen om
zichzo spoedig mogelijkvoor alle
evenementen aldaar in te schrij-
ven. Men kan contact opnemen
met debekende Rudy Rooi. Het
tumbafestival isuitgesteld tot de
maandfebruari, om zodoende de
zangers in degelegenheidte stel-
lenzich zo goed mogelijk voor te
bereiden.

Lezing over Aids

IPK heeft nieuwe
activiteiten
WILLEMSTAD — Inisiativa
Partikular Korsou (IPK) begint
woensdag met een cursus
SpaansenEngelsvoorbeginners
en donderdagmeteen cursusEn-
gels voor gevorderden. De in-
schrijving begint maandag, tele-
foon 623682 of623787.

Ook organiseert de IPK
woensdag een lezing,waarbij M.
Gillan van deHans van de afde-
lingPreventie van de Genees-
kundige Dienst, zal praten over
"Aidsen andere venerische ziek-
tes". De lezing wordt gehouden
op de Martinus Basisschool en
begintom zevenuur. Detoegang
is gratis.

Aangezien IPK reeds twee
jaarachtereen geconstateerd
heeft, dat na de carnavalsdagen
het aantal venerische ziektes
een alarmerende stijging ver-
toont, is IPKvan meningdateen
lezing over dit onderwerp opdit
tijdstip op zijn plaats is.

Lezing over
'pijn' in UNA

WILLEMSTAD *- Op het
ogenblikverblijft opCuracao
prof. dr L.J. Menges, hoogle-
raar medische psychologic
verbonden aan de faculteit
der Geneeskunde van de
Vrije Universiteit van
Amsterdam.

Maandag 18 januariom acht
uur zal hijeen lezing houden in
de aulavan deUNA.Detitelvan
zijn voordracht is 'Psycholo-
gische aspectenvan pijn. Onder-
delen, die aan de ordezullen ko-
men, zijn onder andere de
complexiteit van pijn, relatie
arts/patiënt, pijnbeleving, pijn-
gedrag, het onderscheid psycho-
geen organisch en enkele psy-
cho- therapeutische mogelijk-
heden.

Verder zal hij historische en
culturele aspecten van pijn en
ook de betekenis van informatie
en voorlichting belichten. 'Pijn'
is een onderwerp van we-
tenschappelijk studie op
zichzelf. Zo is er een instituut in
Seattle gevestigd, de lASP (In-
ternational Association for Stu-
diesofPain), datzichbezighoudt
metresearch en studiesop ditge-
bied.

De lezing van prof. Menges is
vooral bedoeld voor medici en
para-medici.

Flamenco Festival in
Curasao Plaza Hotel

WILLEMSTAD — Morgen-
middag vindt om vijf uur in het
Curacao Plaza Hotel deopening
plaats van het "Flamenco Festi-
val" onder leiding van Carmen
Motta. De show wordt geprodu-
ceerd door Marcelo.

De groep 'ElBallet deCarmen
Motta, flamencoconcarasbellas'
bestaat uit negen professionele
flamenco dansers, dieafkomstig
zijn uitverschillende plaatsen in
Spanje. Deze groepheeftonlangs
met veel succes opgetreden in
het Tamanaco Hotel in Caracas.
HetFlamenco Festival zal gedu-
rende twee weken in Sabine's
Disco in hetCuracao Plaza Hotel
te bezichtigen zijn.

UITNODIGING
tn het kader van de De la Try Ellislezingencyclus van de
UNA zal

PROF. DR. P. VAN DEN BROEK
(hoogleraar OnderwijskundeRijksuniversiteit Leiden)
op dinsdagavond 19 januarieen lezing houden over

PROBLEMEN EN BEGELEIDING VAN
LEERLINGEN BIJ HET

VOORTGEZET ONDERWIJS
Plaats . Aula-UNA
Datum :19 januari 1988
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij.

De Rector-magnificus UNA
Mr. drs. Alex Reinders. vfiy I Irj

Universklat Nashonal di Antla |
Universiteit van de NederlandseAntüten
University of theNetherlands Antilles
Uriversidad dé las AntillasNeerlandesas
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EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat

VILLA GRANDI N.V.
gevestigd alhier, het ontwerp-verkavelingsplan Cas Grandi ge-
deeltelijke herzieningno. 1 heeft ingediend vooreen deelvan het
gebiedbehorende tot hetverkavelingsplan CasGrandiiA.B. 1985
no. 14tergrootte van ca. 240.000 m 2, gelegen ten noordenvan de
weg naar JanSofat.
Hetontwerp-verkavelingsplan ligtmet ingangvan dedag na deze
bekendmaking gedurende vijftien dagen tervisie op deAfdeling
Algemene en Juridische Zaken van het Eilandgebied Curacao,
gevestigd aan de Theaterstraat 17, gedurende we k tijdvak een
"eder het recht heeft om schriftelijk zijn bezwaren tegen dit ont-
werp-verkavelingsplankenbaar te maken. Bezwaarschriften die-
nen duidelijk aan tegeven de naamen adres van debelangheb-
bende, alsmedemetredenen omkleed zijn.

Het Bestuurscollegevan het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber, ?’ re.£ riB 'RACasseres. Mr. E. A. Vlieg.
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«EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
(G.G.D.)

De Geneeskundige & Gezondheidsdienst (G.G.D.) nodigt U hierbij uit voor
een lezing getiteld:

"PSYCHOLOGISCHE ASPEKTEN VAN PIJN"
Spreker: Prof. Dr. J.L. Menges (Hoogleraar Medische psychologie verbonden

aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit te
Amsterdam).

Datum: Maandag 18 januari 1988
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Aula van derU.N.A.
Hoewel de lezing vooral bestemd is voor de medici en para-medici is eenieder
van harte welkom.

Het Hoofd van de G.G.D.,
Af d. P.R. Dr. Mc. Kibbelaar. |



Visserij en veiligheidsbeleid

Zweden en SU leggen
Oostzee- geschil bij
STOCKHOLM — Zweden

en de Sovjetunie hebben een
slepend geschil bijgelegd
over de afbakening van hun
exclusieve economische zo-
nes in deOostzee. Dit heeft de
Zweedse premier, Ingvar
Carlsson, bekendge-
maakt. Volgens het akkoord,
waaronder Carlsson het na
een vier uur durend gesprek
met Sovjet- premier Nikolaj
Ryzjkov eens werd, krijgt
Zweden driekwarten deSov-
jetuniederest van deomstre-
den zone. Carlsson en
Ryzjkov, die een driedaags
bezoek brengt aan Zweden,
zullen het akkoord vandaag
ondertekenen.

De overeenkomst maakt een
einde aan een al 9 jaar spelend
conflict overeen 13.500vierkan-
te kilometer metend stuk zee
tussen het Zweedse eiland Got-
land en de Sovjetrepubliek Let-
land. Zweden betoogde dat de
grens tussen de economische zo-
nes volgens het zeerecht midden
tussen het eilanden dekust van
Letland lag.Daarentegen meen-
de de Sovjetunie dat de midden-
lijn niet vanaf Gotland, maar
vanaf de kust van het Zweedse
vasteland berekend moest wor-
den. Volgens hetnubereikte ak-
koord krijgt Zweden driekwart
van het omstreden stuk zee, dat

nu nog een zogenaamde "witte
zone" vormt waarvoor geen vis-
serij-regelsgelden.Daardoor be-
stond het gevaarvan overbevis-
sing.

MIAMI — Amerika's voorma-
ligeEerste DameRosalynn Car-
ter heeft de nieuwe zeekoningin
SovereignoftheSeasgedoopt met
eenenormefles bubbelende, koele
champagne. Een vorstin waar-
dig, want het was degrootstefleschampagne ter wereld.

AMIGOE's Napa bracht afge-
lopen zaterdag een fraaie teke-
ning van 's werelds nieuwste en
grootstecruise-schip.Afwachten
wanneer het schip Aruba en de
Nederlandse Antillen zal aan-
doen.

NIETALLES
De twee landen hebben verder

afgesproken dat de Sovjetunie
jaarlijks20.000ton haring inhet
Zweedse deel mogen vangen.
Zweden mag 6.000 ton kabel-
jauwophalen in Soyjetwateren.
Het conflict ontstond in 1969
toen de Sovjetunie haar econo-
mischezone, waarinhet land het
exclusieverecht heeft denatuur-
lijkerijkdommen in dezeebodem
te exploiteren, uitbreidde.

Carlsson gaf toe dat Zweden
niet allesgekregen heeftwat het
wilde, maar wees erop dat de
Sovjetunie ook de volle 100pro-
cent eiste. "Het akkoord is goed
voor onze vissers envoor ons vei-
ligheidsbeleid. Onze territoriale
twaalfmijls- zone blijft ongewij-
zigd. Nukrijgen wij een vastges-
telde economische zone in het
midden van de Oostzee", zo zei
hij. De Zweedse minister van
Buitenlandse zaken, Sten An-
dersson, zei dat het "de eerste
keer is dat een klein land zon
voordelig resultaat heeft weten
te bereikeninonderhandelingen
met een grootmacht".

De uitkomstvan de onderhan-
delingen is een belangrijk succes
voor deZweedse regering die on-
derzware drukniet alteveel toe-
gevenaan de eisen van de Sovje-
tunie. De zaak ligt nogal gevoe-
lig in Zweden waar herhaalde-
lijk berichten opduiken dat Sov-
jet-onderzeeërs deZweedse ter-
ritoriale wateren hebben ge-
schonden. Zweedsekranten had-
den dit weekeinde nog gemeld
dat de Sovjetunie erop stond dat
zij 30procentvan de"wittezone"
toegewezen zou krijgen.

Het akkoordbetekentvolgens
Carlsson datbuitenlandse sche-
pen die in de zone willenvissen
voortaan toestemming zullen
moeten vragen van Stockholm.
"Het is niet langer een kwestie
vanpakken watjepakkenkunt",
aldusCarlsson.

MEXICOSTAD — President
Ronald Reagan heeft op

13 februari in de Mexicaanse
badplaats Mazatlan een ont-
moeting met zijn Mexicaanse
collega Miguel de la Madrid.

De beide presidenten willen
dan deonderlinge verhoudingen
onder de loep nemen en verder
bespreekt menkwesties van eco-
nomisch belang. Zo deelde men
bij Buitenlandse zaken in Mex-
icostad mee. De bijeenkomst
maaktonderdeel uitvan de"per-
manente dialoog op het hoogste
niveau" waarvoor zij zich eerder
hebben uitgesproken. Mazatlan
ligt in deMexicaansestaat Sina-
loa en wel op duizendkilometer
ten noordwesten van de Mex-
icaanse hoofdstad.

MEXICAANSE VROUWEN MEEST VRUCHTBAAR
Migratie uitEuropa stokt, Latijns Amerika in lift
Eén op tien baby's
heeft buitenlandse

moeder in VS
WASHINGTON — Op iede-

re tien indeVerenigde Staten
geboren baby's heeft er één
een migrant als moeder. Zo
heeftmenbij deAmerikaanse
Burgerlijke standontdekt

Van de3,625 miljoenbaby's
die in 1986 zijn geboren had-
dener 370.000 een uit hetbui-
tenland afkomstigevrouw als
hun moeder. Deze tien pro-
cent is een aanzienlijke stij-
gingvergelekenmetdetelling
in 1983 toen dithet geval was
met 7,5 procent der borelin-
gen. Zo stelde Martin O'Con-
nell vast van de dienst welke
de vruchtbaarheids- cijfers
bijhoudt. In de Verenigde
Staten dat bij traditie aan
stromen vluchtelingen en
migranten tegelijk onderdak
bood heeft men eigenlijk
nooit precies bijgehouden
hoe het zat met nationaliteit
van deouders derbaby's. De-
zer dagen echter is een boe-
kwerk verschenenvolmetcij-
fers dat luistert naar de pro-
zaïsche titel: De vruchtbaar-
heid van de Noordameri-
kaanse vrouwen: juni 1986.

FARCE

EUROPAACHTERUIT
Dat het aantal"buitenlandse"baby's zo is gestegen komt voor-namelijk doordetoenamevan devrouwelijke migranten bevol-

king in het algemeen. De grote
verandering hierbij is wel dathet aantalkinderen datgeboren
isuitvrowuen dieuitEuropa af-komstig zijn aanzienlijk is ge-
daald terwijl dat uitLatijns
Amerika afkomstige vrouwen
zeer is gestegen.

Tussen 1983 en 1986 is het
aantal vrouwen datbuiten deVS
wssgeboren toegenomen van 3,3
tot 3,8 miljoen, met een overtui-
gende meerderheid aan dekant
van Latijns Amerika. In 1985
was volgens O'Connell 53 pro-
cent van de"buitenlandse" vrou-
wen afkomstg uiteen derLatijn-
samerikaanse landen, waarbij
de Mexicaansen aan dekop gin-
gen. Zij vormden de meerder-
heid. Drie jaar eerder waren de

Mexicaanse vrouwen nog een
minderheid met 48 procent. In
diezelfdeperiode daaldehetaan-
tal vrouwen dat uit Europa af-
komstig was enwel vanveertien
naar negen procent, terwijl het
aantal vrouwen dat uit andere
werelddelen afkomstig was sta-
bielbleef.

MEXICO VOOROP
Daarkomt bij dat deLatijnsa-

merikaanse vrouwen
vruchtbaarder zijn dan deEuro-
pese vrouwen. De Mexicaanse
dames lopen ook hierbij voorop,
namelijkmet 104,8 geboorten op
iedere duizend vrouwen. De Eu-
ropese vrouwen komen niet ver-
der dan54,2. Uit de studieblijkt
niet de statusvan de migranten-
moeders, namelijk of zij al dan
niet wettelijk waren toegelaten.
De vruchtbaarheid in het alge-
meen van de vrouwen in de VS
kwam uit op 70,3 geboorten op
iedere duizendvrouwen. Dit was
het geval in 1986.Eenjaar eer-
der was datnog 68,6 geboorten.

Aanhet lichtkwam verder dat
bij devrouwen tussen de dertig
en veertig jaarde enige aanwij-
zing was dat de vruchtbaarheid
was toegenomen ten opzichte
van 1985: van 69,9 tot 78,9 ge-
boorten op iedere duizend vrou-
wen. Volgens sociologen heeft
dittemaken methetfeit datveel
vrouwen eerder vanwege hun
studie of werk hadden besloten
het vormen van een gezin uit te
stellen.

SPAANSSPREKENDEN
Van de vrouwen die in 1986

eenkind baarden wasvijftigpro-
centactiefin het arbeids-proces
ofmen zocht werk. Een decenni-um eerder was dithetgeval met31 procent. De Spaanssprekende
vrouwen blijken het meest
vruchtbaar te zijn met 101,6 ge-
boortenop iedereduizend,verge-
leken met 67,3 op alle duizend
vrouwen dieeen andere taal dan
het Engels spreken.

De gehuwde vrouwen die sa-
menwoonden met hun echtge-
noot namen gemiddeld 97.4voor

hun rekening van elke duizend
borelingen. Bij echtparen die
niet meer samenwoonden was
het gevalmet 67,6 baby's op elke
duizend en bij alleenwonende
vrouwen kwam men uitop 32,1
op elke duizend baby's. Tenslot-
te:bij de gescheidenvrouwenno-

terde men 27,1 van elke dui-
ndbaby's.

NAAR REGIO
Bekijkt men het naar wind-

streek en regio dan blijkt de
vruchtbaarheid het hoogste te
zijn in het westen van deVS met
75,0 op elke duizend geborenen.
Daarna volgt het zuiden met
71,9 op elke duizend borelingen,
op de derde plaats gevolgd door
het noordwesten met 67,4 ge-
boorten en het midwesten met
66,4 op elke duizendbaby's.

Nicaraguaanse
verzetsleider Cesar
verlaat Costa Rica

MANAGUA — De Ameri-
kaanse piloot James Denby
die in Nicaragua gevangen is
genomen toen zijn vliegtuig
werd neergehaald door de
Sandinisten heeft ontkend
dat hij heeft samengewerkt
met de contra's. Hij heeft de
tegen hem ingebrachte ten-
lastelegging verworpen.

Denby zegt "geen enkele mis-
daad" te hebben begaan."En in
feite ben ik het slachtoffer van
een ontvoering", zo verklaarde
hij. Hij looptkans demaximum-
straf van dertig jaar te krijgen
wegens het in gevaar brengen
van de veiligheid van Nicara-
gua. Hij moet zich verantwoor-
denvoor een volkstribunaal.

Hij bestuurde een éénmotori-
geCessna welke in het grensge-
bied met Costa Rica werd neer-
gehaald.Hij zjegt dathij toen on-derwegwasnaarzijnlandgoed in
dat land. Voorheen zijn Ameri-
kaanse beklaagden die in Nica-
ragua werden veroordeeld na
korte tijd uitgewezen.

BOOSOPABRAMS
Chiola was vooralboos op onder-
minister Elliot Abramsvan Bui-
tenlandse zaken in Washington.
Deze is volgens Chiola al lange
tijd bezig debevolkingvan Para-
guay teontmoedigen. Hijzetzich
aftegen hetpolitieke leven indit
land. De houding van het State
department acht hij "volkomen
vals, agressiefen een aanslagop
de souvereiniteitvan Asuncion.

Het Paraguayaanse episco-
paat heeft in openbare verkla-
ringkritiek geuitopde socialeen
politieke situatie in Paraguay.
Voor de verkiezingen van 14fe-
bruari haalt men min of meer
zijnneus op. Debisschoppen stel-
len vast dat met de wettelijke
normen een spel gespeeld wor-
den, waarbij men absoluut geen
respect heeft voor de eerlijkheid.

MOREEL MISVORMD
De katholieke leiders zijn ook

van mening dathet "morele ge-
wetenwordtmisvormd doorvor-
men van slaafsheid, corruptieen
absoluutgebrekaanrespect". De
bisschoppen wijzen op de "cor-
ruptie en hetgewelden ook opde
repressie en de onderdrukking
van alle sociale onafhankelijke
organisaties". Dit komter in fei-
te op neer dat deParaguayaanse
mens vernietigd wordt.

Deze verklaring komt in een
periode waarin de kerk al ver-
schillende keren met de
machthebbers is gebotst. In dit
verband merkt men nog op dat
men de stem die opkomtvoor de

rechtsgeldigheid van de liefde
voor de naaste als subversiefaf-
doet. Ondertussen neemt het
aantal gevallen van misdadig-
heidwelke nietwordenvervolgd
toe, alleenmaar omdatzij bedre-
venwordendoorvriendjesvan de
machthebbers, aldus de
bisschoppen.. Het episcopaat wijst er op dat

hetvoor eerlijkeen echteverkie-
zingen noodzakelijk is dat de
vrijheid van kracht is ompolitie-
ke partijenopterichten. Alles is
er op het ogenblik echter op ge-
richt om de situatie bij het oude
te laten.Daarom wordt 14febru-
ari een dag die elke belangrijk-
heid ontbeert. Aldus de
bisschoppen.

MOSKOU — In de SU verscheen
het boek van China's sterke man
Deng: De belangrijkste problemen
van het hedendaagse China, met
daarin 40 toespraken over binnen-
landsekwesties. Deng werd donder-
dag gekozen tot lidvan het Chinese
parlement dooreen groepkader- offi-
cieren uit het leger. Er waren geen
tegenstemmers. Het was een teken
van respect.

EPISCOPAAT: VERKIEZINGEN ONBELANGRIJK
Asuncion boos over uitlating State department
Oppositie Paraguay: stembus
trekt internationaal aandacht

ASUNCION — Voor de me-
dio februari in Paraguay te
houden verkiezingen bestaat
in het buitenland grote be-
langstelling. Politici uit lan-
denals Argentiniëkomen als
waarnemers om een oogje in
het zeil te houden. Asuncion
heeft geprikkeld gereageerd
op debewering van het State
department dathet in feite om
een "onbelangrijke verkie-
zing" gaat. De binnenlandse

situatieisdoorhetepiscopaat
vanParaguayop dekorrel ge-
nomen. De bisschoppen
achtten de stembus een for-
mele zaak welke nietbelang-
rijk is.

Volgens de leidervan deLibe-
raal- radikale authentieke par-
tij, Domingo Laino, welke in de
oppositie is, is reeds toegezegd
vanuit Argentinië, Brazilië en
de VerenigdeStatenomwaarne-
merstesturen voor deverkiezin-
genop 14februari. Erbestaat in-
ternationaal gezien veel be-
langstellingom deeerlijkheid en
regelmatigheid van deze verkie-
zingen te onderzoeken, aldus
Laino.

Tot hedentoe zijn dezeverkiezingen
in Paraguay "een farce"

geweest, zo meent hij. Ook hij is
van mening dat deze verkiezing
geen enkele waarde heeft omdat
een en ander zich afspeelt in een
land met een harde onderdruk-
king. Samen met de andere par-
tijen heeft ookLamo's partij op-
geroepen tot hetuitbrengen van
een blanco stem. Naast departij
van president generaalAlfredo
Stroessner die voor de zevende
keer wil worden herkozen doen
er nog tweekleine factiesvan de
vroegere Liberale regerings-
partij mcc.

De politicus voor deregerende
Colorados partij, Martin Chiola,
maakt zich kwaad over het feit
dat het ministerie van Buiten-
landse zaken in Washington
geenwaarde hechtaan deze ver-
kiezingen. Ditwas overigensook
beweerd door de katholieke
bisschoppen van Paraguay. De
uitspraak van Washington was
in Paraguay bekend geworden
via de persdienst van de Ameri-
kaanse ambassade in Asuncion.

RAMBO GESTEUND
Bij zijn zoveelste muiterij

kreeg Rico die zich graag de bij-
naamRambo aan laat leunen, de
steunvan luitenantkolonel Hec-
tor Alvarez Igarzabal die de lei-
ding heeft van het Vierde infan-
terie- regiment. Dit is gelegerd
bij de grens met Uruguaybij de
gelijknamige rivier. In een ra-
dio- uitzending hadhij kort voor
de actie meegedeeld dat hij
achterRico stonden dathij geen
orders meer aanvaardde van de
chefstaf generaal Caribi. Vol-
gensRico zou zeker de helft van
de officieren van het infanterie-
regiment achterhem staan.

Een aantal andere leger- een-
heden, over Argentinië ver-

spreid,heeft zichaangesloten bij
de muiterij van Rico. Zoals het
Negentiende infanterie- regi-
ment dat gelegerd is in San Mi-
guel de Tucuman, op zon
twaalfhonderd km ten noord-
westen van dehoofdstad. Dit be-
schikt over de grootste
vuurkracht in de regio. Men be-
gon er zondagavondmet het ver-
sterken van het leger- kamp.
Twee leger- eenheden die eve-
neens rebelleerden zijn inmid-
dels weeronder controle van het
leger gebracht. De geruchten
werden ontkend dathetookrom-
meldein deCampo deMayo- ka-
zerne.

In Monte Caseros hebben de
opstandige militairen zich ge-
mengd onder de twintigduizend
inwoners. Dit om een overval
doorhet leger moeilijker te ma-
ken. Tucuman- vliegtuigen van
de luchtmacht vliegen boven de
stad om de militaire posten te
achterhalen. Men zou niet over
zware wapens beschikken. Er
hebben zich wel zon honderd
mangenie-troepenbij deopstan-
delingen gevoegd. De landings-
baan van hetplaatselijke vlieg-
veld wordt doormuitende mili-
tairen bezet en ook langs de
hoofdweg naar de stad hebben
zich muitersverschanst.

Rico was voortvluchtig ver-
klaard enofficieeluit dienstont-
slagen na zijnoptreden van ver-
leden week. Toen legde hij zich
namelijk niet neer bij de
opdracht van hoger hand dathij
naar een kazerne moest worden
overgebracht voor zijn detentie
in afwachting van de behande-
lingvan zijn muiterij van verle-
denjaar.Rico die in een kazerne
had vastgezeten had via een
rechterlijke uitspraak kans ge-
zien huisarrest te krijgen in de
woningvan eenvriend in dewijk
Bella Vista bij de hoofdstad. Hij
kondigde aan dathijeen confron-
tatie mettroepen dieCaridi's be-
velen opvolgden niet uit deweg
zou gaan. Hetkwam echter niet
zo ver want toen tanks en
pantserwagens Bella Vista be-reikten was Rico met zijn aan-
hang gevlogen.Er werdtoen ge-
zegd dathij lichtgewond was bij
een schoten- wisselingen daarop
gevlucht was.

Bij het ministerie van Defen-
sie in dehoofdstad geloofde men
niet dat er sprake was geweest
vaneen schoten- wisseling in de
Bella Vista-buurt. Van militai-
re zijde werd wel bevestigd dat
Rico gevluchtwas. Hijhad ditge-

Daan, naar eigen zeggen, in ver-
band met zijn veiligheid. Rico's
naaste medewerker bij zijn mui-
terij vanverleden jaarPasen, de
ontslagen majoor Ernesto Bar-
reiro, legde hierover een korte
verklaringvoor depersaf, staan-
de in dedeur-openingvan dewo-
ning waar Rico zijn huisarrest
uitzat. Bella Vista ligt ongeveer
dertig kilometer van het
centrumvan Buenos Aires.

KAMP INFANTERIE-REGIMENT BEZET
Alfonsin geeft opdracht opstand neer te slaan

Rebelse Argentijnse kolonel
weer aan muiten geslagen
BUENOS AIRES — De re-

belse Argentijnse luitenant
kolonel Aldo Rico die voort-
vluchtig was sinds hij zich
verleden week onttrok aan
overbrenging naar een mili-
tairekazerne heeftin hetwee-
keinde wederom een poging
ondernomentot muiterij. Met
sympathiserende militairen
bezette hij een infanterie-ka-
zerne waarbij bij steunkreeg
van decommandantvan deze
kazerne. Later sloeg de
opstand naar andere kazer-
nes over. De strijdkrachten
die loyaal zijn aan president
Raul Alfonsin en die de or-
ders opvolgen van chefstaf
generaal José Caridi kwa-
men meteen in actie.

Na verleden jaar in de Goede
week het militaire complex
Campo de Mayo dat twintig km
van dehoofdstad ligt achterzich
gekregen te hebben probeerde
kolonel Rico het ditmaal met de
kazerne van het Vierde infante-
rie- regiment in Monte Caseros,
eenplaats welke op 750 kilome-
terten noordenvan dehoofdstad
BuenosAires ligt. In hetofficiële
communique van generaalCari-
diwordt gesproken over Rico en
"enige volgelingen". Na het be-
kend wordenvan deactiewerden
troepen van het tweede leger-
korps in paraatheid gebracht
metalsopdracht "demilitaire in-
stallaties te heroveren en dere-
bellen gevangen te nemen".
Voordeoperatie werden tweein-
fanterie- enéén tank-brigade in-
geschakeld. Hoewel generaal
Caridi latermeedeeldebereid te
zijn totoverleg met deopstande-
lingen gafpresident Alfonsin
opdracht de opstand neer te
slaan.

SCHOTEN GEHOORD
Volgens Barreiro was er wel

degelijkgeschoten, maarhijwei-
gerde te zeggen wie er bij deze
schoten- wisseling betrokken
waren geweest. Journalisten diein debuurt de wachthielden omgetuigetezijnvan eeneventuele
confrontatie zeggen in de mor-
gen- uren wel schoten tehebbengehoord, waarbij van automa-tische wapens werd gebruik ge-
maakt. Hetvuren kwam vanuit
debuurt vanRico's huis.

Bij Defensie zei men dat dit
schietenwaarschijnlijk hetwerk
was geweestvan de volgelingen
van deopstandigekolonel. Daar-
mee zouden zij diensvlucht heb-
ben willen rechtvaardigen, zo
opperde men. Overigens wilde
Barreiro determ "vluchten"niet
horen. Hij zei datRico '"doorgaat
men het vervullen van zijn pre-
ventieve hechtenis. Overeen-
komstig de beschikkingen van
demilitaire wetten ishij overge-
bracht naar een andere praats
waar hij zich in verbinding zal
stellen met dekrijgsraad. Bar-
reira weigerde in tegaan op vra-
genwaarRico zich nubevindt.

Volgens deleger- leidingheeft
Rico zich voor de tweede keer
schuldig gemaakt aanrebellie.
Het is niet duidelijk waar zijn
aanhang is gebleven welke zich
om de Woning had verzameld
waar hij zijn huis- arrest uitzat.Naar verluidt zouden deze eve-
neens opstandige officieren zich
verschanst hebben in barakken
buiten Buenos Aires.

KOP INDRUKKEN
Inmiddels heeft president Al-

fonsin te verstaan gegeven dat
elke vormvan muiterij dekop in-
gedrukt moet worden. Staf- chef
Caridi heeft gedreigd met harde
maatregelenomindiennodigRi-
co en zijn aanhang in toom te
houden. Men houdt er rekening
mee datdezetweederebellie van
Rico uiteindelijk leidt tot een
duidelijke tweespalt binnen het
Argentijnse legér.
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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; zondaggesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijdenvoor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.

P°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewonebukken 16.30uur.

SERVICECLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.L'ons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Hound Table: elke tweede maandag -buurtcentrum Terra Corra.rotary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:r°oo-12.00 /14.00-15.30 uur loketten geo-

voor bezichtiging
'ervan gelieve contactop tenemen met deeer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
ueopendop vrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-'eraag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-'uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
J?9van de maand van 10.00-12.00uur teRincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-din'r^aanse scr|elpen en koraal; open vanK^ag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Ka Va Nikiboko Zuid 3. "da i
open'ngs_j_eii slachthuis maan-

16nn woensda9van 07.00-12.00/13.00-
-nc ,?„ uur en donderdag en vrijdag van06-00-li.oo/1i.30-14.30uur.
KERKDIENSTEN**«tBernarduskerkKralendijk:
aagelijks 18.45 uur; zondag08.30 en 19.00uur.
JJo'omotokerk Antriol:aagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18?00
Uur
Ludovicuskerk Rincon:aa9ehjks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven
**n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Ue4.

BC zet mes in DOW-begroting

Garage en werk
plaats

opgeheven
KRALENDIJK—In hetka-

der van bezuinigingen die
moeten leiden tot verhoging
van deinkomsten, maarvoor-
al tot verlaging van de uitga-
ven, heeft het Bestuurscolle-
ge in de begroting voor 1988
flink het mes gezet in de
Dienst Openbare Werken
(DOW).

Enerzijdsbrengtdenieuwe op-
zet van de DOW-bedrijven wel
kosten metzich mee en op dever-
nieuwde begroting voor 1988 is
daarvoor dan ook een extra be-
drag van 778.484 gulden opge-
voerd, maar anderzijds zijn de
kosten met ruim 1.828.177 gul-
den verlaagd, hetgeen dan toch
uiteindelijk een totaleverlaging
van één miljoen oplevert.

In dezenieuweopzet wordt het
DOW-magazijn weer geacti-
veerd. De garage en de
werkplaatsen worden in hun
huidige vorm opgeheven. De
eventuele reparaties zullen wor-
den uitbesteed. In de nieuwe
taakstelling is er wel een plaats
ingeruimd voor preventief on-

derhoud en periodieke service-
beurten. De steenbrekerij, het
magazijn en de afdeling Ex-
ploitatie machinerieën en voer-
tuigen worden vanwege de lig-
ging ondergebracht in het
Lima-complex.

Hettimmer-, schilder-en met-
selbedrijf worden met electro-
technische en interne dienst op-
geheven en daarvoor zal een
nieuwe algemene dienst worden
opgericht, waarbij echter de
werkzaamheden worden be-
perkt totklein onderhoud alsme-
de uitbouw, nieuwbouw en ver-
bouwingen worden in de toe-
komst uitbesteed.

KRALENDIJK - Hoewel
geen van de groteprijzen van de
Landsloterij opBonaire zijn ge-
vallen, blijkt Pasadia Carino
toch in deprijzen tezijn gevallen.
Afgelopen week arriveerde de di-
recteur van deLandsloterijBetto
Thomas samen met depresident-
commissaris Prins op Bonaire
waar aan de voorzitster vn de
Fundashonpa kwido dipersona-
nen deshabilitd een bus werd
overgedragen. Aanwezig daarbij
waren onder anderen de verte-
genwoordiger van deLandslote-
rij opßonaireDaandeKoek ende
directrice van Pasadia Carino
Novelle Nieuw. Een tweede do-
natie maakte het mogelijk, dat
ook een verzekering en belasting
konden worden betaald. Zuster
Marita Djodjopawiro kreeg uit
handen van directeurBetto Tho-
mas de sleutels van de nieuwe
bus. Bij de foto: vlnr Novelle
Nieuw, Marita Djodjopawiro,
Betto Thomas, president- com-
missaris Prins en de vertegen-
woordigervandeHMKenßonai-
re Trading Company (BTC)
Daan deKoek.

Scheur in deromp
Roemeense tanker oorzaak
olieramp op Noordzee

DEN HAAG-De Roe-
meense ertstanker Borcea is
verantwoordelijk voor de
olieramp tien dagen geleden
op de Noordzee voor de Ne-
derlandsekust. Minister Smit
van Verkeer en Waterstaat
heeft datvanmorgen tijdens
een persconferentie op het
ministerie bekendgemaakt.

Het 66.000 ton metende schip,
eigendom van de Roemeense
staat, was in de nacht van don-
derdagop vrijdag 7 op 8 januari

op weg van Terneuzen naar
Noorwegen, toen het ter hoogte
van de Nederlandse kust door
een ongeluk350tonzware stook-
olie verloor. Hetschip heeftin de
romp een scheurvan 7 bij 2 me-
ter, waar deoliemoet zijn uitge-lopen.

Het schip bevindt zich nu inNoorwgen. Nederlandse verte-
genwoordigers zijn naar deNoorse havenstad Haugesund,
35 mijl ten nooden van Stavan-ger gereisd om een nader onder-zoek in te stellen. Hetis nog nietzeker of sprake is van een straf-baarfeit. Hetzou ookom een on-gelukkunnen gaan.

De Nederlandse kustwacht isachter het schip gekomen, nadatzij sinds de olieverontreiniging
ruim een week geleden de gan-gen van 572 schepen had nage-
trokken. Er bleven uiteindelijk
acht 'verdachten' over. De Roe-meenliep tegen de lamp toen deNoorse autoriteiten Nederland
erop"attent maakten dat er iets
met de Borcea aan de hand was.Misschien zou het schip iets temaken hebben gehad met deoliemorsing op de Noordzee.

John Leerdam enRufus Collins
Workshops over toneel
baKSALENDIJK — In Ver"
jrnd met de twee eenaktersj»e het CCB zal opvoeren,
j e*t regisseur John Leer-
VfVh. besloten ook een

te organiseren.
*Niet alleen Leerdam zal daar

t!rWezig zijn, maar ook de be-
lin ?n&elseacteurRufus Col-
K. ?' die enkele jarengeleden
j,«een in Afrika spelend stuk
Co]v re<ielijk succes oogstte.

Unsregisseerde ook in Enge-

landeen musical.Dat was de we-
reldbekende Jesus Christ Su-
perstar.

Volgens het CCB zijn de
workshops uiterst interessant
en toegankelijk voor iedereen.
Speciaal welkom zijnnatuurlijk
amateur toneelspelers diereeds
lid zijn van een toneel- vereni-
ging. Dit gebeurt in Jeugdhuis
Jong Bonaire op woensdag en
donderdag 20 en 21 januari om
halfnegen 's avonds.

Onderdeel van Antilliaanse tournee

Quast en Kamperveen met
één-akters naar Bonaire

KRALENDIJK—In Neder-
landwoonachtige Antilliaan-
se toneel- spelers doen ophun
tournee door de Antillen ook
Bonaireaan. Zijbrengentwee
korte toneelstukken in de
landstaal. Regisseur van de
eenakters is JohnLeerdam.
De beide korte toneelstukken
heten Markanan diBidaen Den

nömber di amor. De speelsters
zijn Laura Quast en Helene
Kamperveen. Vooral deeerste is
op Bonaire geen onbekende fi-
guur, aangezienzij enigetijd ge-
leden al op Bonaire was waar zij
het stuk Destinoregisseerde. De
tournee welke beide dames en
hunregisseurmaken,blijktgoed
aan te slaan en het CCB is dan

ookblij dat ook opBonaire de ee-
nakters opgevoerd kunnen wor-
den.De stukkengaanoverhetle-
ven van twee vrouwen, over hun
gelukkige momenten, hun te-
genslag, maar ook over de pro-
blemen in hun verhouding. De
onderwerpen zijn algemeen be-
kend enbetreffen zowel mannen
als vrouwen. Regisseur John
Leerdam heeft gekozenvoor een
wat humoristische benadering
van de problemen, hetgeen vol-
gens het CCB ongetwijfeld in de
smaak zal vallenbij hetpubliek.
Op zaterdag en zondag 22 en 23
januari zal de voorstelling wor-
den gegeven in het jeugdhuis
JongBonaire om halfnegen 's a-
vonds.

SDI blijft grote knelpunt tussen Washington en Moskou

SU en VS erkennen dat nieuw
START- overleg moeilijk is

GENEVE — Sovjet- en
Amerikaanse onderhande-
laarszijn donderdageenrace
tegen deklok begonnenom zo
snelmogelijk, enbij voorkeur
voor demogelijke nieuwe top
tussen de Sovjetunie en de
VerenigdeStaten deze zomer,
een verdrag te bereiken over
halvering van hun strate-
gische kernarsenalen. De on-
derhandelaars, de Ameri-
kaan Max Kampelman en de
Sovjetrussische Aleksej
Oboechovzeiden datdezoge-
heten start- onderhandelin-
gen zeer moeilijk zullen wor-

den maar dater een werkelij-
ke kans van slagen aanwezig
is.

De Amerikaanse president
Reagan en Sovjetleider Gor-
batsjov zijn het in principe al
eens over halvering van beider
arsenalen, tot6.000kernkoppen
en 1.600 lanceerinrichtingensa-
men — te land, ter zee en in de
lucht — en de onderhandelaars
begonnen dan ook al vorig jaar
met het werken aan een geza-
menlijk ontwerpverdrag. Dit
moet de basis gaan worden voor
hun "race" voor de top van de
twee leiders, die waarschijnlijk
in meiof junivan ditjaarin Mos-
kou zal worden gehouden.

HINDERPALEN
Een van de voornaamste hin-

derpalen voor het bereiken van
een akkoordover de strategische
wapens is echter nog steeds het
Amerikaanse SDI-project voor
onderzoek naar wapens in de
ruimte. Het project, ook wel be-
kend onderdenaam "Star wars",
is doorReagan inmaart 1983 ge-
lanceerd. De Sovjetunie verzet
zich er heftig tegen omdat SDI
het strategische evenwicht tus-
sen de twee supermogendheden
zou verstoren en het een begin
zou kunnen zijnvan een wapen-
wedloop in deruimte.

Oboechov herhaalde dinsdag
op een persconferentie dat into-
men van SDI een eerste voor-
waarde is voordat het tot onder-
tekening van een verdrag over
strategische wapenskankomen.
Beperken van SDI moetvolgens
de Sovjetunie gebeuren doordat
partijenverklaren zichteblijven
houdenaan het zogehetenABM-
verdrag uit 1972. Dit verdrag
stelt scherpe beperking aan sys-
temen tegen raketten aan beide
zijden enkan doorbeidepartijen
wordenbeëindigd meteenopzeg-
termiinvan zes maanden.

Reagan wijst koppeling met
SDIin deonderhandelingenover
strategische wapens, zoals de
Sovjetunie wil, af. Hij heeft zich

bereid verklaard het ABM-
verdragmet zeven jaarteverlen-
gen als onderdeel van een ak-
koord over strategische wapens,
maar verwerpt het Sov-
jetstandpunt dathet ABM- ver-
drag testen van SDI-onderdelen
buiten het laboratorium ver-
biedt.Bij hetbegin van deonder-
handelingen in Geneve ver-
klaarde depresident donderdag
in Washington dat hij zich niet
zal laten haasten tot een ver-
drag.

Een ander belangrijk pro-
bleem dateen akkoord in deweg
kan staan is volgens Kampel-
man zowel als Oboechov datvan
verificatie of toezicht op nale-
ving. Naar Kampelman zei, zal
er een aanzienlijk scherper
controlesysteem moeten komen
dan werd overeengekomen voor
deafschaffingvan demiddellan-
ge- afstands- raketten. Ameri-
kaanse functionarissen wijzen
erop dat het bijvoorbeeld al een
"enorm" probleem is om vanaf
zee te lanceren kruisraketten te
controleren, daar schepen wel
honderden van deze raketten
kunnen dragen.

Westelijke diplomaten erken-
nen dat het al dan nietbereiken
van een compromis over SDI be-
palend kan zijn voor de vraag of
er een akkoordkomt, maar som-
migen hunner wezen er ook op
dat Gorbatsjov eerder van ge-
dachte veranderde toen het om
koppeling ging tussen verschil-
lende wapenkwesties. In februa-
ri vorig jaarliet hij de eis tot
koppeling van de middellange-
afstands- wapens met strate-
gische en ruimtewapens vallen.
Dit opende deweg naar het ver-
drag over de middellange- af-
stands- wapens, dat vorige
maand werd ondertekend.

Volgens deze diplomaten zou
hij ditnu weer kunnen doen en
kunnen beslissen om een ak-
koord te accepteren over strate-
gische wapensen daarnadoor te
gaan met onderhandelingen
over ruimtewapens.

Presidenten Uruguay, Brazilië naar Moskou

Latijns-Amerika nodigt
massaal Gorbatsjov uit

MONTEVIDEO — De Ru-
sisschepartijleider Michail
Gorbatsjov is welkom in La-
tijns Amerika. Minstens acht
landen hebben hem uitgeno-
digd voor een officieel be-
zoek.

De Russische ambassade in
Uruguay bevestigde dekomst
van Gorbatsjov later dit jaar.
Eerst gaat president Julio San-
guinetti op bezoek in Moskou.
Eerder maakte al zijn op-
wachting in Moskou president
Raul Alfonsin van Argentinië.
Menverwacht er dit jaarooknog
bezoek van president José Sar-
neyvan Brazilië.

Behalve in Uruguay is Gor-
batsjov ookuitgenodigd doorAr-
gentinië, Brazilië, Cuba, Mex-
ico, Nicaragua, Peru, Uruguay
en Venezuela. Het is de eerste

keer dateen Sovjet- leider La-
tijns Amerika bezoekt, met uit-
zondering danvan Cuba. InMos-
kou is tot hedentoe elke discus-
sie gemeden over een eventuele
Cubaanse versie van de Rus-
sische "glasnost". De Cubaanse
leider en president Fidel Castro
voelt niets voor een dergelijke
omwenteling in zijnland.

INFORMEEL
Hij heeft overigens wel in ok-

tober een informele uitnodiging
aan Gorbatsjov gericht voor een
bezoek. Dit gebeurde toen de
Sovjet- minister van Buiten-
landse zaken Edouard Sje-
vardnadze in Havana op bezoek
wasen dezevertrok. Inhetbijzijn
van de pers zei Castro toen aan
Sjevardnadze dat Gorbatsjov
welkom is op Cuba.

KRALENDIJK— FilatelistenZuUen met belangstelling uitzien
ffir defraaie seriezegels dieals
A{oë-zegels 1988 door deposte-ren van Aruba worden uitgege-
Ven-Behalve defrankeerzegels is
eJ, ook een eerste dag enveloppe
Wgifte. Zowel dezegels alsdeen-
tloppe zijn ontwerpen van de

*rubaan StanKuiperi. De drie
egels worden uitgeven in drie

WQarolen. Zowel dezegels van 45
c^t en 50 cent als één gulden to-

en de aloë vera. De kleuren van
l

zegels zijn zwart,geel magan-
,a> cyaan, lichtgroen en don-
e''groen. Zoals gebruikelijk
o%den de zegels in Nederland|e'drukt bij JohanEnschedé en

zj^n in Haarlem.De enveloppe
Jviseen louterArubaansezaak.

ntwerp StanKuiperi, druk
VanjestadPrintingAruba.

Cgfer FLAMINGO BEACH
RESORT & CASINO

BONAIRE
is accepting applicants for the position of

ASSISTANT CONTROLLER
Requirements:

Minimum 3 yearsaccountingexperience up
to general ledger level.Leadership qualities.

Forward resume to the Financial ControllerDivi Flamingo Beach Resort & Casino
kKralendijk — Bonaire N.A.

,»«rTii«iiiiiiï-iirTiii¥iiiniïiii»»»»"",,'"~,,É,"I'rrtïv
|( Koersen Centrale Bank |

E NOTEWNGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSE AN- g
P TILLENGELDIGOPMAANDAGIBJANUARII9BBENTOTNA- |
g DER ORDER: 3
I US DOLLAR 177 1.78 1.80
E CAN DOLLAR 1-36 1.38 1.40
5 PND STERLING 3.085 3.15 3.20
> N€DGLD 93.51 94.23 95.03 2
fi BOLIVAR — — — " ?-ï6 ZUJ FRANCS 129.14 129.86 130.66 S
S FR FRANCS 30.06 31.16 31.86 _
'S DUITSCMARK 105.19 105.91 106.71 -S SURGLD — 100.07 102.59 ï_ ITLIRC- 1.12 1.42 1.48S AR FLORIN 98.00 100.00 10020iq KOERSEN VAM DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-g LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- !S MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 18JANUA- !S RII9BB EN TOT NADER ORDER. Es :

9.75% OBLIGATI€L€NING€NP6R85/89 94 56- 13 % 08UGATI€L€NING€N P€R 86/90 11021Sl2 % OBUGATI6L6NING6N P€fl 88/92 10544 _
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 98.69 !

t 10.25% OBLIGATI€I€NING€N 1986 P6R1990 97.93 S!5 HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- "E GEN BEDRAAGT 10.88%. £« DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN 55 BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
Ui» 'ft in■■■■■■■■■■■■■"■iiinuriiiijiiiiinjjiiiiuxf

/^%M"nCO inOUSTRIRLOE UEJIEZUELR
*>É »o^K^ maakt de wisselkoers bekend

" i*to\&~S van de B D L IVAR, geldig tot
DINSDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque - lf%
’.4.90 ’.5.10 /■Dal O

theek vanßonaire 1862 leden.De
leeszaalwordtgeleiddoorBerna-
dette Delanoy. Gedeputeerde Ce-
cilia bleek er volledig van over-
tuigd, dat de leeszaal meer ruim-
te behoeft en tijdens het beste-
dingsoverleg metdeNederlandse
minister drs Jan deKoning is
daar ook uitgebreid over gespro-
ken. Ook een grootprobleem isdeBibliobus, die enkele jarengefi-
nancierd werd voor een bedrag

van ruim honderdduizendgul-
den, maarnualweertwee jaaruit
decirculatie is.Datbetekenttrou-
wens ook, dat de bus de scholen
nietkan bezoeken, met allegevol-
genvandien. Bij defoto: gedepu-
teerde CarmoCecilia methetper-
soneel van de Openbare biblio-
theek; derde van rechts CCB-
voorzitter Rudy Domacassé en
naast hem bibliothecaresse Deta
Delanoy.
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KRALENDIJK - Deze week
bracht gedeputeerde van Cul-
tuur, Carmo Cecilia, een bezoek
aan het Cultureel Centrum Bo-
naire (CCB). Van de voorzitter
van het CCB, Rudy Domacassé,
hoordedegedeputeerde voor wel-
ke moeilijkheden de Openbare
leeszaal staat en wat deproble-
men zijnom een betere dienstver-
lening aan hetpubliek te geven.
Op het ogenblik heeft de biblio-

se:

AGENCIA W^BkVFUNERAIÏIA
EL SENORIAL "V.Brakellaan N0,3- Tel.: 73648

Namens deheerEmilianoCrestianen kinderen makenwijhetover-
lijdenbekend van

Mevr. JULIANA FORTUNATA
CRESTIAN-WANGA

Beter bekend als JuffrouwCrestian

vroeger werkzaambij hetSt. Paulus College te GrootKwartier.
De teraardebestelling zal nader worden bekendgemaakt.

GRADISIMENTU i INVITASHON
Famianan didifuntu

HELENITA MARIA CATHALINA
ta gradisi tur esnan kv di vn of otro manera a mustra
atenshonna ora di malu, morto i entiero diHelenita Maria
Cathalina, i tapartisipa kv tintresSantu Sakrifisio diMisa.

E dianan ta: djamars 19, djarason 20 i djabièrnè 21 di
yanüari 19887'or di anochi na MisaBirgen di Altagra-
ciana Steenrijk.

"■"■■■■■■■■■■■■■■^^

Tot mijn groteontsteltenisontvingikbericht van
het overlijdenvan mijn onvergetelijkevriendin

Mevrouw HESTER KAN " DRILSMA

Lieve Es, jeleeft voort in mijn herinnering.

Jet.

J.Engers -de Beer

Aruba, 15januari 1988.
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Wetenschappelijk
f medewerker en vrouw

ZOEKEN
OPPASHUIZEN

voor deperiode
1 februari tot half juni 1988

Graag reaktie.

CARMABI
P.O. Box 2090,tel. 624242 (kantoor).

F TEKOOP N

ZES HUIZEN
I op eigendomsgrond

te Curacaostraat 'Tel. 623792 jL na twee uur j I

( 'VTEKOOP
TOYOTA COROLLA

4 deurs
bouwjaar 1981

BouwbedrijfA.WA
Lendering N.V.

Flairaweg 4
Tel.: 671485-671168

V /

Kom een poesje uitzoeken in
DIERENASIEL PARERA!

( ' >iWAARSCHUWING
De commandantvan hetDetache-
mentSuffisantmaakt bekenddat er
op 19 januari van 07.00 uur tot
14.00 uur oefeningen met Ex-
plosieven worden gehouden op
schietbaan Hato.

Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uitdekustlijn.

V __ '
f BOUTIQUE

Windstraat 11-13
(zijweg Gomezplein)

Europese kleding
Speciaal voor

Carnaval
50%korting

S. op alles. s*

RUM 1
SAN I

PABLO I
UITMUNTEND J

' i__eg__T> lookingfor 1;
\WW%a Quality !]! Optical

The latestfashion In < j: FRAMES and S
SUNGLASSES V

II at convenient prices. |

Dokwegz/n, achter MaduroPlaza -Curacao, N.A.
Tel.: 76156 -* Fax 70141

We'll lend you a hand

C&Pfl Hebt al PlannetJes 9e"E%^SK__i mm\ maakt hoe Uw zoon of
¥ü&£cb&m dochter dit jaar verkleed
JmmmmmmmmmmmmmmmW

M KARNAVAL?
Sj^Ê Wij helpen U met leuke pakken, zowel in-
jSfjjH dividueel als voor groepen.
jHBK Kom even kijken bij: MI PAVASO

B\ // Let op het bord op deGosieweg - Tel. 74182.

FOR SALE
one VALE lift-truck 2 % ton

with dieselengine in good condition.

two LINCOLN dieselwelders 4oo AMP
with trailer in operational condition.

one HIAB hydraulic truckcrane model 650
max. lifting capacity 3V4 ton new.

three new HOBART dieselwelders 500 AMP
with trailer.

P.B.C.
P.B.C. Machines & Services N.V.
Bombardiersweg z/n
Amerikanenkamp
Tel.: 73126-73233.

5
Kompania di Awa i

Elektrisidat di Korsou N.V.
(K.A.E. N.V.)

producentvan drinkwaterenelectriciteitvoorde gehe-
le Curacaose gemeenschap roept sollicitanten op
voordefunktievan:

ANALYTICAL CHEMIST
Organisatie
Is verantwoording verschuldigd aan de Chief Labora-
tory, dieressorteert onder de Technical Director.

Doel
Het verrichten van onderzoeken en analyses m.b.t.
chemische aspekten van de bedrijfseenheden.

Funktie-eisen— Diploma Chemisch Analist op H.8.0.-A of B nivo
of gelijkwaardig.— Goede contactuele eigenschappen.— Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-
heid.— Kennis van de Nederlandse- en Engelse taal.— Minstens 5 jaarervaring in soortgelijke funktie.

Eenpsychologische testkan deel uitmakenvan de se-
lectie-procedure.
De K.A.E. biedt naast een verzekerde toekomst goe-
de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een volledige
curriculum vitae te richten aan:

Hoofd Personeelszaken K.A.E. N.V.
Rector Zwijsenstraat nr. 1.

r —-i

j 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 debehoefte om onzestafvan administratieve medewerkers
uittebreiden. De nieuwe kracht zal na ingewerkt te zijn zelfstandig moetenwerken

| en initiatieven ontplooien.

Totaanbeveling strektervaring met geautomatiseerde (computer) verwerking van
gegevens.

Opleiding : M.B.A.(Middelbaar Bedrijfs Administratie)/Bedrijfskunde
of tenminste daaraan gelijkwaardige opleiding.

Salariëring : Nader overeen tekomen.
Secundaire I
arbeidsvoorw. : Vergelijkbaar met overheidsdiensten/bedrijven.

Sollicitaties : Niet later dan 27 januari 1988, schriftelijk aan het bureau
van dit dagblad, ondertitel:
"ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER" I

BAC 300
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\ AAN DEZE /^

_/":/ | \\ Z' WinkelcentrumBloempot-Zuikertuintje- Tot.: 70514Vj\
V:\ Punda, Saliha en Pietermaaiplein \\ Hg // Voor Carnaval ontvangen: jHfcsl-/\\ GROTE UITVERKOOP \ §1 / f 2

amava,s"ak'esindema^2t0t f_9j§jr
\\ \\ // * Ma'llots, maat 1 tot 14 in verschil- dflSSfe ffV van sandalen, slippers, en platte schoe- \\ // lendekleuren. _§£*%, //\ nen. \\_»S // * Leren sanda,en en kedsen. «L_l^_f

/ a c_ V 11 § r fe~ v
Êémm^^^9^ lil Gribefe -jssss!s\

/"'■■' wij (achter Pizza Hut Saliiia) r mfWSïï 5X\ ~"\ 7 Tel.:79817 V:\

vxV^^Ê^ofi*»^--. KINDERFEEST raill Cursussen o.i.v. Mevr. WinnieCratsz, fyj\V^n§flSW d'nb!Llr,attr,nCTn^0d" Hl ««HHH, op spiege.glas, vervaardigen van maizena //\\ "", den-s!m9ers> balonnen hoed- 8888888 bloemen en decoratievan riemen, gaan in de loopvan //\\ ____^s jes, fluitjes en pinataspullen. ggSBBSBB deze maand door. Komt U langs voor inschrijving. ' /’V -.-../ Kom gezelligeven langs! |»§*§B&| Ook voorKarnaval natuurlijk CaribeUe. V

M §§§§§§§£' De grootste Hollandse snoep specialist van \
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\ >X-X*X-X Teddy Bear, Grebbelinieweg 20 ofbel even "-*' If

JT Zojuist aangekomen Piskaderia "MundoMarino" \
ij £ DATrOHUn _^J^! 'SS i'Kvl GosiewegBo-E,voorheen"CarnlceriaEsperanza" V\

’’ yir __^Me_- SïxXx*: We hebben een zeer grote sortering ______v^_V
’/ *TURF tSfV^§W\ VISen ZEEBANKEI^^^^^Vfyj * HUMUS s/rAI» I mM^^^4É^> ° a: mula- Plska kóré, dradu, kreeft,

\'<\ vanaf * O QCnar^alr --ilVOw")'B __B:^:-:":^"^^V shrimps, karkó, filet van dradu, filet van «JSEf^iC ■:_/\v\ VanaT J._s.yD per Z9K. »J||::::: vXv^^ Piska Kóré en nog veel meer. :y
VA MÊÊfBW MmWËfS Tevens hebben wij voor U heerlijke kroketten van karkó, 1/1\;\ AM E_-F *^H WA"*, nnrTC 'D shrimps en oestersoep, enz. /"/
\_| Br -r 11111" | C II N.V Vis. goed voor Uw gezondheid en weinig kolesterol. /■’
\ Reigerweg 2/hoekAlablancaweg-Tel.:78229 ■ijiëiljjijili^: vwj verwachten uspoedlgl jf

/ Welcome Shop Autorijschool Manhattan \
ff SeruLoraweg3-Te1.:61651f Tel.: 673731-83972 /^\_ Vi

i$ De zaak waar U altijdWELCOMEbent!! "■^"__ Voor autoiljlesseil ( \\/"/ speciaal voor VALENTINE'SDAY T~7----------':^-C^ ook na werktijd, rS__aSr v^v::a hebbenwij ontvangen: \ yr::::::::::::::::^^L, 1 zaterdag en zondag. #»sjiiip^^f~ï^ /i^\:-':\ zijden- en gedroogde bloemen in prachtige verpak- y XvX-X-Xv" 11~ Jn Hï"\\ king-bouquetskant en klaar- Speciale prijs VOOr «l______!(if^r==^^SP:/\.\ geparfumeerde bloe- <-)/?/Z/7s>Jrfc7?os K ' T^—-KM " __3R1./\\ men sets. °/^K^p^' studenten. Fe"\\ Ook allerlei cadeaut- *^r^_v»rv,oB_) :X:X: ":":":"» „ . _^^ //V jesencadeaux. U'^LPW^ Bel vandaag nog op vooreen afspraak! n

f^ llllli I stoffeerderil ANTILLANA \
- Montagneßeyll4 tel: 6717A0 /**_
COnXe SUPERMARKET
7-Tel.: 73332 iSx^iS^SiiL Uw aangewezen adresvoor het bekle- J^STV^.. :::::::::-.-.i^^^ den van stoelen, auto s, etc. /r—vJvXr W v-Vraag naar onze :::x;x:x;x;:;l mJ Tevens hebben wij een l^S^fi /":specials. :::::::':::::::::::B BI ruime sortering van stoffen,^*^!--^ M

Fik* rian v*r« i^^XT kunstleer, canvas, spons, etc. /ijcnw u<*y vers ij ........... Wij zijn de hele dagnon-stop GEOPEND tot 7 uur //vlees, frm^;:'y; Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. ff
vleeswaren, groente, yj. //:'":'":':'" wti zÜn akyd tot Uw dienst! jf

De supermarket met &:vis:":s:s::i i mmw^m -~*~ ' v
debeste prijzen. AV% /TU<^U^tÜtUé \
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;":":":■:":" l-X-Xv' van 8-12 uur—l.3o-6.00 uur n.m. //I vX'X:: 'X-Xx'. Abraham de Veerstraat 12Tel.: 611904-613558-612782 ffi !;tvXv Xx-t'X Het hele jaardggr ff

<Zeer mooie kollektie keukengordijnen met Wy% ::::'-::::x \SS!^SL3n!^Se_(rn Ter' ?ve?rek" Speciaal voorKarnaval \ken voor blikopeners, mixer, two-s icetoas- XxX;.; «"»:" „ , . \\
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/ ImprentaBon Bini N.V. I^P WM I .; \ij The Bottomweg 48-Tel.: 86688 $®& tfM Wffö^ RUGIDE N.V. \
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	FRANKFURT- Vorige week werd inFrankfurteen internationale textielbeurs gehouden. Op de tentoonstelling was onder andere dit met de hand geweven vloerkleed te zien met een Frans strip- verhaal als dessin.
	KRALENDIJK—Filatelisten ZuUen met belangstelling uitzien ffir de fraaie serie zegels die als A{oë-zegels 1988 door de posteren van Aruba worden uitgege-Ven- Behalve de frankeerzegels is eJ, ook een eerste dag enveloppe Wgifte. Zowel de zegels als de entloppe zijn ontwerpen van de *rubaan Stan Kuiperi. De drie egels worden uitgeven in drie WQarolen. Zowel de zegels van 45 c^t en 50 cent als één gulden toen de aloë vera. De kleuren van l zegels zijn zwart, geel magan,a> cyaan, lichtgroen en done''groen. Zoals gebruikelijk o%den de zegels in Nederland e'drukt bij Johan Enschedé en zj^n in Haarlem. De enveloppe Jvis een louter Arubaanse zaak. ntwerp Stan Kuiperi, druk Vanjestad Printing Aruba.
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