
105EJAARGANG — NO.: 23 ZATERDAG 30 JANUARII9BB v/w
" ’ - ALM
// // does it with
(Qy a brand

new one

VANDAAG
* Drie vliegtuigen voor ALM p.3
* De Antilliaanse longarts dr. Ro-

sina en het St. Elisabeth Hospi-
taal p.5

* Zuidkorea heeft Spelen brood-
nodig p.7

* John Booi bedankt als Statenlid
voorflDNp.ll

* Salov niet mindere van Timman
p.13 AMIGOEJOHNBOOI

...principieel...

Nieuws in vogelvlucht
PEKlNG—PrinsSihanouktreedt

definitiefuitdecoalitievan hetKa-mverzet. Hij verklaarde
Vandaag in Peking dat hij een "vrij
Wan" wil worden. Hij deelde tevens
Weedathijhet overleg heeftafgebro-
ken met Sen, premier van de pro-
Vtetnamese regering van Phnom
"enh. De beslissing slaat dekansen
°P een akkoord tussen het verzet en
Vietnam ter oplossingvan het sle-
pende Kampucheaanse conflict vrij-
wel de bodem in.

*****JERUZALEM — De Israëlische
Premier Shamir is bereid Jordanië
Zeggenschap te geven in het bestuur
°ver de westelijke Jordaanoever ineen plan voor beperkt Palestijns
zelfbestuur dathij de VS wil voorleg-gen.Waarnemerszeggen datditplan
pveel lijkt op de voorstellen diePa-
j^tijnen jaren geleden al afwezen.ue haalbaarheid lijktminiem.

, Washington— HetwitteHuis
"eeft zijnsteun betuigd metdein op-braak geraakte ministervan Justi-ce Meese. De bewindsman is de zo-veelste medewerker van president
Reagan tegen wie justitieeen onder-
*°ek is begonnen. Aanleiding zijnPannen tothet omkopenvan een Is-
raëlische functionaris.

LONDEN—Vermoedelijk alle 12
\°Pvarenden van de Cypriotische
Vfachtvaarder Rolandia zijn om het
'even gekomen toen hun schip ver-
?"UJ in een storm ten oosten van de

BONN — De president van Oos-
tenrijk, Waldheim, is tijdens WOU
medeplichtig geweest aan oor-logsmisdaden", aldushetWestduitse

Weekblad Spiegel dat een document
Publiceert waaruit zou moeten blij-
dendatWaldheimalsofficiervan het
"Uits leger opdract heeft gegeven
Voor dedeportatievan meerdan 4000
Joden.

OOST- BERLIJN—Ruim 1.00de-
monstranten hebben vandaag in O-
°erlijn de vrijlatinggeëistvan dege-ne dievorige week zijn gearresteerd
'n demargevan een officiële herden-
Klr *g van de communisten van het
eerste uurRosa Luxemburg enKarl
L'ebknecht.

REIMS — De Franse ex-
treemrechtse politicus Le Pen heeftweer eens van zich laten horen. Dit-
maal zei hij "Socialisme, dat is eenvorm van politieke aids, geestelijkea 'Qs .Lepen (joet mee aan jjg pres-
ents- verkiezingen dieop 24april en
mei in Frankrijk gehoudenworden.
NEW DELHI - Guerrilla's in de

«felstaat Tripura in India hebben
zeker 27 Bengaalse immig-

nten, onder wievrouwen enkinde-en gedood.Dit gebeurde nadat pre-
'erGandhidepolitieopdroeg deon-te onderdrukkendiedezemaand

■ aan 59 mensen het leven heeft ge-tost. Over heel 1987vielen78 doden.
*****

Oppositie wil
ongeldig verklaring
Haïtiaanse
verkiezingen

PORT- AU-PRINCE —Een
groot aantalHaitiaanseorga-
nisaties dat zich heeft vere-
nigd in het comité voor eer-
biediging van de grondwet
wil dat deverkiezingenvan 17
januariongeldig wordenver-
klaard. Het gaat daartoe
handtekeningen verzamelen
voor een petitie. De organi-
satoren, die het inititatiefaankondigden, rekenen op
een miljoen handtekeningen.

In de petitie wordt erop gewe-
zen dat de verkiezingen in strijd
zijn met de grondwet van 1987,
dat de keizers massaal zijn weg-
gebleven en dater talrijke onre-
gelmatigheden zijngeweest. Het
comité meentdathetHaitiaanse
volk hetrecht heeftomzijneigen
leiders tekiezeneneist datereen
einde komt aan de "illegale ar-
restaties".

Diverse radiostations
meldden de arrestatie van een
linkse oppositie- politicus, Eriol
Casimir, omdathij eenpetitie te-
gen de verkiezingen zou hebben
ondertekend. Verder zou een
vertegenwoordiger van de
Centrumpartij Pain van Louis
Dejoie, Irame Vincent, zijn opge-
pakt. Daarentegen zouden de af-
gelopen dagen 22 gearresteerde
boerenleiders zijnvrijgelaten.

Wegens drugshandel

Noriega mogelijk
gedagvaard in VS
, MIAMI — Er bestaat grote
*ans dat dePanamese leider
«e»eraalManuelAntonio No-
*"lega binnenkort officieel
wordt gedagvaard in de VS. P beschuldiging van handel
"* verdovende middelen en

WaPens. Dit is vrijdag ver-
gaard door de Amerikaanse®e«ator Alfonse Damato, Re-
Publikein uit New York, inen vraaggesprek met om-r°ep- maatschappij CBS.

Maar het is uiterst on-
j

aarschijnlijk dat Noriega ooit
'n deVS voor derechterkomt. In
?e eerste plaats omdat de twee
,anden geen uitleverings- ver-
?rag met elkaar hebben. In deweede plaats wil het ministeriean Justitie in Washington wel
a|vaardigen, maar menen
Aderen in deregering Reagan
at Washington eerder een me-
hode moet vinden om Noriega

pla een zijdeur van de macht inanarna af te helpen dan hem"toet dagvaarden, daar dit hem

er alleen maar in zou kunnenstijven aan de macht te blijven.
De begin dit jaaruit zijn

functie ontheven consul- gene-
raal van Panama in de VS. José
Blandon. diewoensdag door een
rechter- commissaris in de VS is
gehoord, heeft gedreigd dat hij
zijn "bewijzen" voor de betrok-
kenheid van Noriega bij moor-
den en andere illegale praktij-
ken zoals handel in drugsen wa-
pens optafel zal leggen als de ge-
neraal niet aftreedt. Een Ameri-
kaanse drugshandelaar Steven
Kalish heeft donderdag tegeno-
ver een onderzoeks- commissie
van de Senaat verklaard dathij
in het verleden bij het smokke-
lenvan drugsnauwheeftsamen-
gewerkt met de "sterke man"
van Panama. De handelaar
kocht Noriega om met contant
geld juwelenen wapens.

Noriega heeft tot nu toe alle
beschuldigingen over corruptie
en zelfs moord tegengesproken.

PATSTELLING
Volgens de bronnen stelt de

Angolese regering voor om te
trachten de patstelling over de
Namibische onafhankelijkheid
te doorbreken, door over een pe-
riode van twee jaareen deelvan
de naar schatting 35.000 Cu-
baanse troepen in Angola terug
tetrekken. De VS en Zuidafrika
eiseneen volledige Cubaanse te-
rugtrekking als onderdeel van
eenregeling voor Namibia.

De troepen van Pretoria"handhaven de druk" op positie
van regerings- troepen in de zo-
nes Cuito Cuanavale, Tchim-bemba en Ondjiva, gelegen in
respectievelijk de zuidelijk pro-
vincies Cuando Cuando, Huila
enCunene. Dit deelde het minis-
terie van Defensie in Luanda
mee. Vooral de Zuidafrikaanse
artillerie, van de G-5 en G-6 lan-
ge- afstandskanonnen, speelt
eenbelangrijkerolbij destrijdop
levenen doodtussen deAngolese
regerings- troepen, gesteund
door Cubaanse troepen en Rus-
sische adviseurs, en deZuidafri-
kanen, die de guerrilla- bewe-
gingUnitasteunen. De Zuidafri-
kanen zetten bij de gevechten
Mirage- gevechts- vliegtuigen
en tanks van hettype AM-L-90
(van Franse makelij), alsmede
deKaspir en Buffalo- tanks (van
eigen Zuidafrikaanse makelijk)
in.

VEROVEREN
De Zuidafrikaanse troepen
opereren volgens Luando "diep"
inAngola om de"terroristische "
groep Unita van Jonas Savimbi
te ondersteunen.Doel daarvanis
plaatsen als Cuito Cuanavale,
een strategische basis in het
zuiden "te omcirkelen en te ver-
overen" aldus hetministerie van
Defensie.

Volgens de guerrilla- leider
Jonas Savimbi hebben de door
Zuidafrika gesteunde rebellen
de Angolese stad Cuito Cuana-
vale niet veroverd, maar hebben
ze vitale installaties waaronder
een landings baan verwoest.
Over het lotvan de strategische
plaats hebben de afgelopen da-
gen tegenstrijdige berichten de
ronde gedaan.

De Unita deelde eerder mee
dat het door Cubaanse troepen
gesteunde Angolese leger deplaats had verlaten, en volgens
Luanda beheersten zijn troepen
de plaats nog steeds nadat de
Zuidafrikaanse troepen waren
teruggeslagen.

Savimbi sprak vrijdag op een

persconferentie in zijn hoofd-
kwartier in Jamba, in het zuid-
oosten van Angola, die werd bij-
gewoond door leden van de dele-
gatievan derechtse Westduitse
politicusFranz JosefStrauss, die
het naburigeNamibia bezoekt.

Savimbi verklaarde, meldde
het persbureau South African
Press Association vanuit Jambadat zijn troepen een belangrijke
landingsbaanin CuitoCuanava-
lehebben verwoest, alsmede een
vitale brug en opslag facilitei-
ten. Maar Unita heeft de stad

nietveroverd, en derebellen lig-
gen er op zeven a twaalfkilome-
ter vandaan, zeihij. Niet gemeld
werdhoe delandingsbaan is ver-
woest, maar Unita wordt ge-
steund door Zuidafrikaanse
troepen diebeschikken over lan-
ge- afstands artillerie. Volgens
deUnita- leiderhebben deAngo-
lesetroepenen hun Cubaanseen
Sovjeut- ondersteuners de afge-
lopen drie maanden in de strijd
4.000 é 5.000 manschappen ver-
loren en de Unita rond 1.000
man.

CUBA ZOU TROEPEN TERUG WILLEN TREKKEN
Onafhankelijkheid van Namibia bewerkstelligen

Angola wil met
ZA onderhandelen
LUANDA—AngoIa wil datZuidafrika deelneemtaanonder-

handelingen over het beëindigen van de oorlog in het zuiden
van het land en het bewerkstelligen van onafhankelijkheid
voor Namibia. Dit is vrjjdag vernomen in hogeAngoleserege-
rings- kringen. HetZuidafrikaanse leger, datdeafgelopen we-
kenruim 40aanvallenheeftuitgevoerdinhetzuidenvanAngo-
la,richt zichnu metinzet van vliegtuigen, tanksen artillerie op
omsingelingvan driezones in het gebiedwaaronder destrate-
gische basis CuitoCuanavale. Dit melddehetofficiële persbu-
reau Angop onder aanhalingvan het ministerie van Defensie
inLuanda.

In deAngolesehoofdstadover-
legde de Amerikaanse gezant
Chester Crocker vrijdag verder
met regerings- functionarissen
over manieren om onafhanke-
lijkheid tebewerkstelligen voor
het door Zuidafrika beheerste
Namibia,van waaruitdeZuidaf-
rikaanse troepen hun aanvallen
op Angolees grondgebieduitvoe-

ren. Naarverluidt hebben de po-
gingenvan Luanda onderhande-
lingen te beginnenmetZuidafri-
ka de instemming van militaire
bondgenoot Cuba, dat niet lan-
ger zijn troepen in Angola wil
handhaven.De Angolese leiding
heeft Crocker gevraagdde Zuid-
afrikanen te overreden te gaan
onderhandelen. "Ons doel is alle
directbetrokkenpartijen aan de
onderhandelings-tafel te krij-
gen",, werd vernomen in een
bron.Deze partijenzijn Zuidafri-
ka, Angola, Cuba en de Nami-
bische Verzetsbeweging Zuid-
westr frikaansê Volkse
tie b WAPO. Op de lijststaainiet
de Unita, de door Zuidafrika ge-
steunde Angolese guerrilla- be-
weging.

Arrestatie verdachten moord Hoyos

Colombiaanse minister:
onderzoek goedekant op

BOGOTA — Na de arresta-
tie van twee vermoedelijke
daders van de moord op deColombiaanseprocureur- ge-
neraal Carlos Mauro Hoyos,
verklaarde de minister vanBinnenlandse Zaken CesarGaviria Trujillo dat het on-
derzoek "de goede kant" op-
gaat.

Hoyos werd afgelopen maan-
dag ontvoerd en vervolgens ver-
moord in de buurt van het inter-
nationale vliegveld van Medel-
lin, in het noorden van Colom-
bia. Daders waren "Los Ex-
traditables" de gewapende arm
van de narcotica- handel, die de
overheid detotale oorlog hebben
verklaard, wegens het uitleve-
ren van drugs- handelaren aan
de VS.

"Het lijkt of de zaken in een
versnelling zijn geraakt" ver-
klaarde deministertegenover de
pers. De afgelopen dagen heeft
depolitie bij huiszoekingen gro-
te wapenarsenalen aangetroffen
alsmedeplannen om deminister
van Justitie Enrique Low
Murtra en de voorzitter van de
kamer van afgevaardigden, Ce-
sar Perez Garcia te vermoorden.

Majoor Orlando Parra, hoofd
van de Geheime Dienst van de
politie deelde in Medellin mee
dat de twee gevangen genomen
ledenvan LosExtraditables Ale-
jandro (19) en Ernesto (21) Gil-
son Duque Erazo zijn. Parra zei
datdetweebroers gevondenwer-
dendoor tips vanburgers. De po-
litieheeft meer dan 100 agenten
ingeschakeld om binnengeko-
men tips na te trekken.

De zaak
Wathey

VANDAAG IN DE AMIGOE
oppagina 3een terugblik van
De Volkskrant-verslaggever
Marcel Bayer op zijn beleve-
nissen op St. Maarten. Een
aantalpersonen op het eiland
was nietonverdeeldgelukkig
met depublikatie van hetin-
terview dat de Nederlandse
journalisthen afnam over de
politieke situatieop St. Maar-
ten. Via diverse media ont-
kenden onder anderen gezag-
hebber Ralph Richardson en
Louis Peters van de Kamer
van Koophandel ooit met de
verslaggever te hebben ge-
sproken. Marcel Bayerteken-
deallesopwathij uitverschil-
lende mondenhoorde over de
(volgens sommigen te grote)
macht van de controversiële
Claude Wathey.

Gelukwensen
ORANJESTAD — Gouver-

neur F.B. Tromp en derege-
ring van Arubahebben teleg-
rafisch gelukwensen gezon-
denaankoningin Beatrix, die
morgen vijftig jaaroud
wordt

In deze wensen wordt dehoop
uitgesproken van vele jarenvan
geluk,goede gezondheidenvoor-
spoedtemidden van hen die haardierbaarzijn. De Oranje vereni-
gingAruba — die op 18februari
veertig jarenbestaat — heeft
gouverneur Tromp verzocht de
gelukwensen van de Oranjever-
enigingover te brengen. Daarbij
wordt herinnerd aan het bezoek
vorig jaarvan dekoningin met
de prinsen Claus en Willem-
Alexander. Aangekondigd
wordt dat bij de officiële viering
op dertigapril aanstaande speci-
ale aandacht aan de vijftigste
verjaardagwordt besteed.

Economische hulp door afnameprodukten

Antillen willen samenwerking
met Suriname hervatten

WILLEMSTAD — Minister
FrankRozendal van Verkeer
en Vervoer, diealsAntilliaan-
se afgevaardigde aanwezig
was b^j de beëdiging van de
nieuwe Surinaamseregering,
zegt zeertevreden te zijnover
de installeringvan het nieu-
we bewind dat op democra-
tische wijze de macht in han-
denkreeg. Hij verwacht dan
ook dat er spoedig een ver-
beteringzaloptreden in dere-
latie tussen deAntillenen Su-
riname.

Nietalleenzullenerbespre-
kingen gevoerd worden over
wanneer en onder welke
voorwaarden de vliegverbin-
ding met Suriname hervat zal
worden, maar ook zal beke-
ken worden of de Neder-
landseAntillen de Surinaam-
se economie een injectie kan
geven doorafname van Suri-
naamse produkten als hout,
rij stengrintvoorverderever-
werking.

"In deafgelopenmaandenwas
er nauwelijks sprakevan eenre-
latie tussen de twee, laat staan
datdaaraan dekwalificatie goed
of slecht gegeven kon worden",
aldus minister Rozendal. In de-
cember vorig jaar werden voor
het eerst sinds lange tijd weer
contacten gelegdmet Suriname.
Er werden toen plannen ge-
maakt voor het voeren van be-
sprekingen tussen de Antillen
en Suriname later diemaand. Op
het laatste moment gingen die
besprekingen niet door.

Een nieuwe afspraak voor 18
januari werd eveneens uitge-
steld tot21januariomdatRozen-
dal op die datumtoch in Surina-
me zou zijn voor het bijwonen
van debeëdiging van hetnieuwe
kabinetvan Suriname. Minister
Rozendal noemt de gehouden be-
sprekingen een "opstapje" voor
het verder onderhandelen over
de hervatting van de vlieglijn
tussen de Antillen en Suriname.
Meer over deze onderhandelin-
genineen anderartikel eldersin
deAmigoe.

GÉÉN BELEMMERINGEN
Erzijn volgensRozendal geen

belemmeringen meer die de sa-
menwerkingmetSuriname inde
weg staan. De samenwerking
wordt niet alleen hervat op het
gebiedvan de luchtvaart; ookop
andere economische terreinen
zullen de Antillen proberen Su-
riname te helpen. De be-windsman sluit niet uit dat om,de hout- en derijstindustrie vanSuriname een nieuwe impuls tegeven deze produkten naar deAntillen geëxporteerdkunnenworden voor verdere verwer-king. "Die produkten hebbenwenodig, waarom zouden wehet er-
gens anders halen als Surinamehet kan produceren", aldus Ro-
zendal.

Wat deministerbetreftkan de
Nederlandse ontwikkelings-
hulp aan Suriname hervat wor-
den. Maar dat is eenzaak tussen
Nederland en Suriname, zo
vindtRozendal. Grootste priori-
teitzou gegeven moeten worden
aanhulpaandenaarFrans Guy-
ana gevluchte bosnegers. Zij

moeten de gelegenheidkrijgen
terug tekerennaar Suriname en
er zou op moeten toegezien wor-
dendathun levensomstandighe-
den weerworden zoals vroeger.

NEDERLAND
Zoals Rozendal het uitdrukt,

staat voor zover hij dat kan in-
schatten, de Nederlandse over-
heid "niét negatief' ten opzichte
van hervatting van de op-
geschorte hulpaan Suriname.

"Officieel hebik daarnogniets
over horenzeggen, maar tijdens
het verblijf van de Nederlandse
regerings- delegatie heb ik in de
wandelgangen zoiets horen zeg-
gen. Voorwaarde voor het her-
vatten van de hulp zou wel moe-
ten zijn dathetgeld goedbesteed
gaatworden.Het is danookzaak
dat denieuwe Surinaamserege-
ring de zaken goed organiseert,
prioriteiten stelt en een goede
planning maakt."

Hooggerechtshof
El Salvador schort
vrijlating op

SAN SALVADOR — Het
hooggerechtshofvan SanSal-
vador heeft de vrijlating op-
geschort van drie opstande-
lingen, nadat de VS hadden
gedreigdbijna 17miljoendol-
lar aan economische hulp in
te trekken. De drie zijn be-
schuldigd van een aanslag op
eenbarinSan Salvador waar-
bij onder meer zes Amerika-
nen om het levenkwamen.

Een lagere rechtbank had de
vrijlating van het drietal gelast
in verband met het Middename-
rikaanse vredesakkoord waarin
vijfregeringen inhet gebiedam-
nestie voor allepolitieke gevan-
genen overeenkwamen. Dit tot
grotewoedevan Washington diedevrij te laten "politieke gevan-
genen" als "gewone misdadi-gers"beschouwt. In deafgelopenmaanden zijn in verband met de
amnestie al meer gevangenen
vrijgelaten die waren veroor-
deeld wegens het doden van
Amerikanen of die werden ver-dacht van betrokkenheid bij
moordaanslagen onder andere
op drienonnen.

De vice- president van El Sal-
vador, Rodolfo Castillo Clara-
mount, veroordeelde het Ameri-
kaanse dreigement. "De beslis-
singvan de VS laatondankbaar-
heid zienen isbeledigend en on-
juist. Bovendien is het een in-
menging in de interne aangele-
genheidvan dit land".

QUITO — De Ecuadoraanse
president Leon Febres heeft
gisteren nog een nieuwe minis-
tervan Binnenlandse Zaken be-
noemd toen dehuidige minister,
Luis Robles Plaze, nog geen 48
uur voor de verkiezingen zijn
ontslag nam. Robles heeft zijn
ambt neergelegd na beschuldi-
gingen van de oppositie dat de
verkiezingen nieteerlijk zouden
verlopen zolang hij aanbleef. Hij
wordt opgevolgd door advocaat
Heinz Moeller, die gisteren nog
beëdigd is.

WILLEMSTAD — Gezagheb-
berRonald Casseres kroonde
vannacht — beter gezegd: van-
morgen vroeg— Wilson Frans tot
Tumba-koning 1988. Voor velen
was debeslissing van dejuryeen
verrassing, omdat dieopßoyDap
haddengewed.

Het winnende lied is een eigen

competitie van Frans: 'E Barku,
jamaKarnaval, Los iLage nabe-
ga' met als refrein 'Poet Poet.De
tumba ligt 'lekker' in het gehoor
en menkan erprima opjumpen
en dansen.

Meer informatie overkarnaval
1988 in AMIGOE's Karnaval
Kaleidoscoop.

Tumba - koning 1988
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Nylonkous
gaat al
vijftig

jaarmee
VIJFTIG JAARgeleden werd

in de Verenigde Staten een nieu-
wekunstvezel inproduktie geno-
men. Hetprodukt kreeg de naam
nylon en bracht een ware sociale
revolutie teweeg. Voor miljoenen
vrouwen, diezichde luxevan zij-
denkousen nietkonden veroorlo-
ven, was het tijdperk van de ny-
lonkous aangebroken. In deloop

van de jarenheeft haar uiterlijk
nogal een verandering onder-
gaan.

Tegenwoordig is alles moge-
lijk: jekunt kousenkopen metal-
lerlei ingeweven motieven inalle
mogelijke kleuren; zelfs kousen
diemet de handzijn beschilderd
of voorzien van strass- steentjes
zijn leverbaar, maar ook de ou-
derwetse, met naad, vinden nog
steeds gretig aftrek.

De kousen- collectie, die in
1939 werdgetoondop deWereld-
tentoonstelling inNew York was
een regelrechte sensatie. Toen de
kousen op 15 mei 1940 in deNe-
wyorkse warenhuizen werdenge-
lanceerd was de gehele voorraad—ongeveerviermiljoenpaar—in
enkele uren uitverkocht.

Maar nakorte tijdverdween de

nylonkous alweer uitderoulatie.
De TweedeWereldoorlog was uit-
gebroken en de nieuwekunstvezel
was hardnodigvoordeproduktie
vanparachutes en vliegtuigban-
den. Na deoorlog werdzij inalle-
rijl weer in massaproduktie ge-
nomen. Een warenhuis in San
Francisco werd door zon tien-
duizend mensen bestormd toen
daar voor het eerst weer nylons te
koop waren.

In Europa kwamen de nylons
pas na deoorlog opdemarkt, hoe-
wel de daar gestationeerdeAme-
rikaanse militairen die al wel
hadden geïntroduceerden mede
om diereden zeerpopulair waren
bij de meisjes.
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BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD, eigenaar van
kasteel en wijngaard Chateau
Mouton-Rothschild in Pauillac,
is op 85-jarige leeftijd in zijnPa-
rijse huis overleden. Baron de
Rothschild was op 13 april 1902
geborenin Parjs en het grote pu-
bliek verbond zijn naam direct
aan een exquise Bordeaux. Iri
1918,midden in deEerste Werel-
doorlog stuurde baron Henri de
Rothschild zijn zoon naar
Bordeaux om zijn middelbare
school af te maken. Daar lagen
de wijngaardendie al sinds 1853
in hetbezitvan defamilie waren.
Hij keerde naar Parijs terug om
aan de universiteit te studeren.
Toen hij zich echt met wijn ging
bezighouden verkeerden de
Bordeaux wijnen juistin een cri-
sis. Dat ontmoedigde hem niet.
In 1933 vergaarde hij de wijng-
aard van MoutonD'Armailhack
en veranderde denaam inBaron
Philippe. Hij was evenwel meer
dan een 'wijnboer. Hij was ook
kenner van de Engelse dichters
uitdetijdvan deeersteElizabeth

oprichter van
het theater Pigalle in Paris,
filmproducer, lid van de Acade-
mic en -in vroeger jaren- auto-
coureur. Wat dat laatstebetreft:
hij heeft tweemaal met een Bu-
gatti deelgenomen aan Formule
1 races en hij reed in 1928 en
1929mcc in de 24- uursrace van
Le Mans. Zijneerste vrouw, gra-
vin Elisabeth Pelletoier de
Chambure, gafhem een dochter
Philippine, die de baron op haar
beurt drie kleinkinderen
schonk. Elisabeth werd in 1944
gevangen genomen door de Na-
zi's en, gedeporteerd. Zij stierfin
maart 1945 in een concentratie-
kamp. In 1954 trouwde De
Rothschild metPauline Fairfax-
Potter. Zij overleed in 1976. Met
haar hulp heeft Baron Philippe
een wijnmuseum ingericht in de
stadMouton. Hierwordenobjek-
ten tentoongesteld diein de loop
der eeuwen aan de wijn gewijd

zijn. De collectie bevat oa een
Egyptisch basrelief uit 2.400
voor Christus.
Het historisch centrum van Ro-
me zal voortaan ook 's middags
voor het meeste verkeer worden
afgesloten om devervuiling te
verminderen. Burgemeester Ni-
cola Signorello maakte ditgiste-
ren bekend. De UITLAATGAS-
SEN zorgen nietalleen voor zeer
ongezonde lucht in het
stadscentrum, maar veroorza-
ken ook schade aan de oude mo-
numenten. Het centrum was al
van 7 tot 10 uur 's ochtends voor
verkeerverboden, maarzal van-
af 1februari ookvan 15tot 19uur
worden afgesloten. Zaterdags
geldt een verkeersverbod van 7
tot 10.30 uur. Behalve uitlaat-
gassen wordt ook geluidsover-
last bestreden. Dat betekent
zachtere sirenes op politie-
auto's, minder harde muziek in
de nachtclubs en afstelling van
alarminstallaties van auto's zo-
dat ze na eén kwartier automa-
tisch afslaan.

$ $ $ l|C #

De lerseregering wil vanaf 1 fe-
bruariBIER INBLIK verbieden.
Het land volgt daarmee Dene-
marken dat reeds in 1986 over-
ging tot het stopzetten van
drankverkoop in blik. De Neder-
landse instellingen Milieude-
fensie en Konsumentenkontakt
diehetblikverbod donderdagbe-
kend maakten, juichende maat-
regel toeen hopen datook Neder-
landhet lerse en Deense voor-
beeld zal volgen. Als een verbod
inNederland niet mogelijk is be-
pleiten zij de invoering van een
kwartje statiegeld opblikjes. "In
Nederlandzou danin iedergeval
de bijdrage van blikjes aan het
zwerfvuil op stranden en in na-

tuurgebieden sterk verminderd
worden", zeggen detwee organi-
saties.
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Depermanente vertegenwoordi-
ger van Nederland bij de raad
van Europa, VINCENT
BRUYNS, is woensdagmiddag
ineen ziekenhuis inStraatsburg
overleden, zo heeft een
woordvoerdervan hetministerie
van Buitenlandse Zaken in Den
Haag meegedeeld. Hij is 53 jaar
geworden. Bruyns was al gerui-
metijdziek, maarzijnoverlijden
is toch betrekkelijk onverwacht
gekomen. Sinds hij in 1964 in
buitenlandse dienst trad, heeft
hij posten bekleed in Helsinki,
Algiers, Bangkok en Wenen. Als
een van Nederlands jongsteam-
bassadeurs werdhij,43 jaaroud,
in 1979 benoemd inLiberia. Tot
zijnbenoeminginStraatsburg in
1985 was hij ambassadeur in
Peru.

*****

AMIGOE IM Im"

CUHA_\f AU
Centrale{allé afdelingen)
672000
Directie:
Ingrrcf de Maayer-Hoilander.
AntitieanNews Holding NV
Hoofdredactie.
Ard Horvers (hoofdredacteur)
Hanneke vanKouwen (wnd. hoofdre-
dactrice)
Overige ledenRedactie:
ToonwanDongen; MoniquevanMeer-
wij'-., Yvonnevan Es.Sheüa Rhodes
(secretaresse), Chris van Grol
(sportmedewarker), Sotange; tesett
(opmaak) énKen Wong fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDEUNG
Acquisitie;
ViolaBemardus en JannyNaaldijk.

Aanname advertenties:
Maandagt/m vnjdagvan 07.30-16.00
uur;zaterdag 0730-10.00 uur.
Alle advertentiesvoordekomendedag
moeten 1 dagvan tevorenvóórvleruur
binnen zijnofopdezelfde dagvóórtien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven, behalve op zatèrday.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóórtwaalf uurbinnen zijn,
kunnendédagdaarop{dus dinsdagen
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp? Van der Schoot, Djisbie Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schoot en Eüeenlandsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Linkels, Kaya Gobetriadof N.
Debrot 154, tet.: 8627

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerara van Veen, Postbox 118, lei,:
873859(Fransekant).
Abonnementen advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road,
PointeBlanche, tel.: 23919.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel.: 2299.

ST. EUSTATUJS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggy van de Horde, Whitewailweg 1.;

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Josde Roo en Vicrtor Hafkamp:Radio
Nederland Wereldomroep (fel.: 035-
16151, toestel 319).

Persagentschappen.ANPenAP.
Samenwerkingsovereenkomst met
TheMiami Herald,DeHaagsche Cou-
rant, DéBrabant Pers.

DRUKKERIJ: RotaprintNV
OISTRiBUTiE(abonnementen):
Curacao: Districo NV, tel.: 70503,
70504 en70304.
Voorklachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Giro rek.
nr.: 208.000, Maduro's; Bank rek. nr.:
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):
mv. A: Wong-Loi-Sing, NoordSaliha.
Losse nummers 60 cent;
Abonnementsprijsopalleeitandenvan
de Nederlandse Antillen vijftien gul-
denper maand.

BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA’.24,- per maand (zèepóst); jaar-
lijksvooruitfe betalen.

Brian Moore
LONDEN — De lers- Ca-

nadese schrijverBrian
Moore, diein deVerenigde
Staten woonachtig is,heeft
de meest begeerde Britse
prijs gekregen welkeerbe-
staat voor novelles welke
opfantasie zijn gebaseerd.

De prijs van twintigdui-
zend pond wordt uitgeloofd
door de Sunday Express en
werdtoegekendvoor zijnboek
De kleur van het bloed. Het
boek gaat over eenkardinaal
dieuiteen Oosteuropees land
vlucht. Hetwerd uitgeroepen
tot hetBoek van het jaar.

De 66- jarigeMoore zei to-
taal beduusd te zijnvan deze
onderscheiding. Hij onthulde
dat het gefantaseerde Oos-
teuropese land,icprrespon-
deert aan Polen, waar hij na
de tweede Wereldoorlog
werkzaam is geweestvoor een
hulpdienst van de Verenigde
Naties. Moore heeft tot heden
toe vijftien novelles op zijn
naam staan.

Mededingers voor deprijs
waren William Boyd met The
new confessions, Ronald Har-
dy metWingofthewind, Noel
Virtue met Theredemption of
Elsdon Bird en Mary Wesley
met Not that sort ofgirl.

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
zaterdag
21.00uur AmazingStories (’.5,-p.p.);
24.00uur Taboe, een verboden liefde
(18jr.,/.5,-p.p)-
-zondag
21.00uur AmazingStories (’.5,- p.p.).

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30De Jimmy Swaggart
Evangelisatie; 17.30TelefiestakuTante
Irmai Tante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les; 21.30Music special; 22.00Wega di
Number; 22.10Show bi Job: «Tumba's
1988»; 23.00 Sluiting.

ZONDAG: 16.10Sena di Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45 Wega di Num-
ber; 18.00Telepatria kv Chin Behilia;
19.00Alf; 19.30 Live at CityHall (jazz);
20.00 Notisiero Tele-8; 20.30 Special;
21.00Dynasty; 22.00 SolidGoldwith Di-
onne Warwick; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA CURAÇAO
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
30 januari 1988 vanaf08.00 uur t/m 1
februari 1988om 07.00 uur.
Dokter Doran, Sentro Mediko Montana Ab-
ac tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 72929
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
29 januari 1988 vanaf 17.00 uur t/m 1
februari 1988om07.00 uur
Dokter Soliana-Tjin, Schottegatweg Oost
34, tel.: 70635; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 70635
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
29 januari 1988vanaf 17.00 uurt/ml
februari 1988om 07.00uur.
Dokter Tweed, Spreekkamer: TeraKöré,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 82624

b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen, Schellens, Bote-
roDuque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
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: zusterBoter-
mans, tel.: 72682, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacao): Kantoor
Scharlooweg 110,tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Panneflek, tel.:
671505,pageboy027-345.

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.

*****
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.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

*****
BOTICA ISLA (tel.: 663895):openingstijden
van maandag t/mvrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naarde Ver-
bandkamer. <
BOTICA'S (nachtdienst)
zaterdag
Otrobanda
Curacao, Breedestraat, tel.: 623575.
Punda
Wilhelmina, Hendrikplein, tel.: 612380.
zondag
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat, tel.: 625333.
Punda
Juliana, Jullanaplein, tel.: 54500.

VERLOF BEGRAFENIS
30 januari: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillwegls7-E.
31 januari: M.V. Meyer, Kaya Wawa
Scholtzl.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uurte Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

CULTUREEL CENTRUM CURAQAO
(CCC): 20.30 uur toneeluitvoeringen 'Litte-
ken'/'Nasmaak' (vanAlisonWestmet Hele-
ne Kamperveen en Laura Quast) - Theater
De Tempel.

SANTAROSA-KERK (t.g.v. 25-jarig jubi-
leumvan zusterSelinda Suares): 09.00
uur Heilige Misviering; 10.00-12.00uur re-
ceptie -Huize St Jozef.

CARNAVAL
Z-86:20.00-23.00 uur Den kura di Zèt' (met
optredenvan Arnell y su Orkesta en Grupo
Mais) -Kuré di Ambiente,Roodeweg.

GRUPO ISLA: 20.30 uur verkiezing karna-
valskoningin - Rust & Burgh.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30uur):
Frederik -Salina,Curoil - Biesheuvel,Curoil- Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Scheide-
laar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw- Sto.
Domingoweg, Perry - GrandCentral, Schot-
borgh- CasCora.
CARNAVAL
KOPROKAMU: 14.00-19.00uur Jeugdtum-
bafestival -Stadion Dr Antoine Maduro.
MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 uur
"-Carta Costa» S.J.
.*"* * *

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: 10.00uur hoogmis
(Ned.).
BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00 uur; zon.:
06.00en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat:
19.00uur; zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat.:
19.00 uur; zon.: 08.00,17.00(Spaans) en
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van Berg
Carmel):zat; 19.30uur; zon.: 09.00 (Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouwvan Goede Raad):
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uun
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00uur;
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur(Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat.:
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.15,
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur;zon.: 08.00 en
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11.00
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00uur;
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTAMARIA:zat: 18.30 uur;zon.: 07.00,
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30,
09.00en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat: 19.00 uur; zon.:
20.00uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO:zat: 19.00 uur;zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat:o7.ooen 19.00uur; zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT(O.L. Vrouwvan FatJma): zat:
18.00uur; zon.: 09.00 en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat: 19.00uur;
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon.:
06.00en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat:
18.30uur; zon.: 08.30en 17.30 uur.

PROTESTANTSEKERKDD2NSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 00.30uur ds J. Schaap.
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur mw. J.
Smith.
EMMAKERK: 09.30 uur ds N.L Smith.

*****
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uur zangdienst.
zondagmorgen 09.30 uurpreekdienst.
EmmyBerthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
dienst.

TOOI POeS en de KlOkken door Marten Toonder

1994—T0mPoeshadhetlangnietgemakkelijk, wanthetoude
uurwerk was van hetallerbesteeikenhout gemaakt en bij het
afdalenvan detrap druktedevollezwaarte ophem. En hoewel
Heer Ollie aan de bovenkant hem met nuttigewenken hielp,
was hjj toch bijna aan het einde van zijn krachten toen Joost
met zijn theeblad het laddertje begon te bestijgen. De trouwe
bediendehadalzijn aandachtnodig omniet temorsenen daar-
doorzag hijnietdatTornPoes opzijn theeblad stapte.De gevol-
gen waren danook verschrikkelijk. Natuurlijk kon deknecht
dezwarelast niethouden enhij lietalles uitzijn handenglippen

zodatTorn Poes omlaag stortte, gevolgd doordeklok en Heer
Ollie. Joostsloeg onder deze lawineachterover enkwam met
donderendgeweld opdegrondaan devoet van detrapterecht.

Een korte tijd dreunde hetom hem heen van neerkletterend
porselein, meubelwerk en vallende lichamen, doch toen werd
alles stil.De eerste, die tot zichzelf kwam, was Heer Bommel.
Hij richtte zich op, en zag toen, dat Joost devalvan zijn klok
gebroken had."Gelukkig, hij isnog heel!"prevelde hij meteen
tevreden glimlach.
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HENRY By Pick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



Een journalistieke missie op St. Maarten
DE LANGE TENEN VANDEKROONPRINS

SINT MAARTEN, 'The
friendly Island, Enjoy
your stay', de slogan op de
Oe Ruyterkade is zeker
niet bedoeld voor achter-
dochtige journalisten. Enik heb toch altijd gedachtdat een gezond wantrou-wen de basis van goedejournalistiek was. Op
booming' St Maarten leidt
het onherroepelijk tot mi-
sprijzende blikken, dichte
deuren en afspraken die
öiet worden nagekomen,
m het gunstige gevaldater
kerkelijk iemand wil pra-
ten, iemand die niet altijd
alkritiek uitopdebestuur-lijke praktijken op het ei-land, is hetruzie en wor-den represailles genomen.

Achteloos was ik tijdens mijn
Verblijf op het Bovenwindse ei-jandvorig jaarjanuarinaar hetBestuurskantoor gegaan omeen
Sesprek met de politieke leider
aan te vragen. Eenroutinemati-
geklus, tenminste zo leekhet. Ik
voegde mij bij de vrouw op het
oankje voor zijn deur. Zij kwam
°m een baantje te regelen.

Ze wasal geruimetijd weer uit
«et kantoortje teruggekomen,
toen ik zelf maar het initiatief
Jam en naar binnen ging. Clau-deWathey zatachter een vrijwel
'eeg bureau, als een huisarts die
spreekuur houdt. "EigenlijkzijnNederlandse journalistenperso-na non grata bij mij", stelde hij.
Na lang aandringen stemde hij
W, tenminste zo leekhet.

chardson hield deboot af, net alszn naamgenoten, de twee gede-
puteerden Joe en René Ri-
chardson van de DP. "Ik heet U
welkom, maarga geeninterview
geven. Daar heb ik slechte erva-
ringen mee... Over de staatkun-
dige structuur? Ja, diezit wel in
mijnportefeuille, maarikkan er
niets over zeggen. Daar krijg ik
alleen maar last mee".

In de zakenwereld van St
Maarten waren er nog wel men-
sen te spreken over de gang van
zaken op het eiland. De heer
Weever van 'Tendal Holdings
N.V.', een makelaarskantoor in
deFrontstreet noemt het stabie-
le en toegankelijke bestuur als
belangrijk pluspunt. "Ik denk
dat we een bestuur hebben dat
praktisch is en 'thejobsget done'
ofhetnu legaalofillegaal is.Er is
hier geen bureaucratische 'bull-
shit', er wordenbeslissingen ge-
nomen".

Louis Peters van de Kamer
van Koophandel, een man met
een hectisch leven, had toen ook
al weinig tijd. De ene buiten-
landse zakenman was nog niet
van Juliana Airport afgehaald,
of de volgendekondigde zijn be-
zoek alaan. Ik mocht meerijden
naar het vliegveld. "We zitten
hier volop in de lift. De laatste
vijftien jaar is het eiland uit zn
voegen gebarsten, omdat er gro-
tevraag is naar (aarzelt en corri-
geertzichzelf)... het is makkelijk
voor mensen om heteilandte be-
zoeken en als ze hier zijn genie-
ten ze ervan. Het is druk maar
'it's a lot of fun"', zei hij glimla-
chendterwijl we ons stapvoets in
de file voortbewogen. Is het
slechte wegennet dan geen be-
lemmeringvoor het zakendoen?
"De prioriteit is om brood op de
plank te houden, daarna om het
levengemakkelijk te maken."

Over Wathey toen geenonver-
togen woord dus. Hij heeft in de
ogen van de meeste mensen die
ik spreek St Maarten gemaakt
tot wat het nu is: in de top drie
van deregio waar het de cruise-
toeristenbetreft, een gewildein-
vesterings- plaats voor buiten-
lands kapitaal, een tropisch pa-
radijs voor zon-aanbidders.Zelfs
oppositieleider Vance James
noemde de verdienstevan Clau-
de Wathey: "Zonder buiten-
landse investeringen zou dit ei-

Totdriemaaltoekwam hij niet
°P deafgesproken plek opdagen,
?terker nog, hij probeerde de
Journalistop alle mogelijke ma-
nieren te ontlopen. Claude, de
eminence grise' van de Antilli-aanse politiek, de 'grote vriend'van iedere eilandbewoner, zat
die week niet meer 's morgens
vroeg in de coffeeshop aan de
GreatBay, was niet meer te vin-
den in zn stamcafé envertoonde
sjchzoweinig mogelijk opstraat,
hogingen via insiders, via de ge-

en zelfs viazijnpartij-
genotenmochten niet baten.En,
2o merkte ik al snel: als Claude
liet praat, praat niemandop St
Maarten.

Gezaghebber Ralph Ri-

EEN AANTAL mensen op St Maarten was niet onverdeeld gelukkig met de
komst van De Volkskrant-verslaggever Marcel Bayer. Zeker niet toen bleek
dat hetgeen werd verteldaan die uithet verre Nederland afkomstige journa-
list, plotseling in een Antilliaansekrantwerd gepubliceerd.Prompt nadatde
AMIGOE over de bevindingen van Bayerpubliceerde, ontkende een aantal
hooggeplaatstenooitmetdeverslaggeverte hebbengesproken.Naardereden
voor dezeontkenningzal men moeten gissen.BHjft staan: debewering van de
Volkskrant-journalist diemeentweldegelijkmetbelangrijkepersonente heb-
ben gesproken over déomstredenpersoon vanClaude Wathey.Wathey die,zo
büjkt uit gesprekken metmensen uit depolitieke, ambtekjkeen de zakenwe-
reld, op diverse terreinen in desamenleving van St. Maarten zgn macht wil
doen gelden.

De AMIGOE publiceertvandaag een achtergrond-artikel van de handvan
MarcelBayer over zijnervaringen op St. Maarten.

land niet tot ontwikkeling zijn
gebracht.Claude zal hetnooiter-
kennen, maar hij weet dat hij
niet de middelen heeft en laat
daarom anderenmet ideeëenko-
men, die wanneer ze hem goed
lijken, kunhen worden uitge-
voerd. Dat soort openheid heeft
het eiland voorspoed gebracht.
Maar de tegenstellingen tussen
de privé sector en de publieke
sector laten daarentegen ookzn
falen zien. Claude is ver-
antwordelijk voor de grote
achterstand op het gebied van
het wegenstelstel, de riolering,
kortom alleswat we gezamenlijk
moeten gebruiken."

Met de economische bloei zijn
inderdaad eveneens de contras-
ten groter geworden. Niet ver
van de mooiefacades van nieuwe
shopping- centra wonen mensen
in zeer slechte woningen. Het
zijn broeinesten voor ziektes.
Vooral de grote groep migranten
wordt enorm uitgebuit; ze beta-
len veel te hoge hurenenzijneer-
der bereid om onder dergelijke
omstandigheden te gaan wonen.
De criminaliteit vertoont een
stijgende lijn.

Dat moet de mensen toch te
denken geven?

GEENPLANNING
Sam Hazel, tot voor enkele ja-

ren deel uitmakend van de DP,
was er in ieder geval duidelijk
over. "Zolang dit bestuur blijft,
zal er geen sprake zijn van plan-
ning, ongeacht de hoeveelheid
gelddie deNederlandseofdeAn-
tilliaanse regering ervoor uit-
geeft.Het is een 'one-man-show'.Ik kan begrijpen waarom deNe-
derlandse overheid zo terughou-

dend is met het financieren van
projecten hier op St Maarten; deNederlandse belastingbetaler
moethetbetalen, terwijl ik, noch
iemandanders op StMaarten be-
lastingbetaalt."

Hazel waséén van depersonen
diebij de politieke leider in dis-
kredietraakte, nadathijzich als
gedeputeerde verzette tegen de
richtlijnenvan depolitiek leider.
Een bron vanuit het be-
stuurskantoor: "Wathey hadzijn
zoon Sydney in het administra-
tie- gebouw een eigen kantoor
gegeven. Het personeel had de
instructiegekregen allemensen
die voor de gedeputeerden kwa-
men via Sydney te sturen. Dat
was een komisch gezicht; lange
rijen wachtende mensen in de
gang voor de deur van Sydney
Wathey. Totdat Hazel het op zn
stuipen kreeg en een keer de
gang instormdeen tegen de men-
sen zei dat wie voor hem kwam
nieteerst naarWathey "hoefdete
gaan. Dat betekende natuurlijkzn einde. Erwerd een motievan
wantrouwen tegen Hazel inge-
diend en hijkon opstappen."Mensen met eenopenlijkekri-tische noot waren dus tijdens
mijnbezoekbegin vorig jaaraan
het eiland alleen onder de oppo-
sitietevinden. Bij gebrekaan se-
rieus wederwoord uit de zakelij-ke enpolitiekekringen rond Wa-
they besloot ik danook de repor-
age nog even te laten wachten.

Negen maanden later,opdoor-
eis naar de verkiezingen in

Haïti, ben ik opnieuw op St
Maarten. Claude Wathey heeft
danalonbegripenverontrusting
gezaaid door zijn reactie en uit-
spraken naar aanleiding van de

herbenoeming van gezaghebber
Richardson. Het conflict rond de
decentralisatievan enkele vita-
le landsdiensten is in volle gang.

Ik kom op het spoor van een
voormalige vertrouweling. Hij
wil praten onderdebelofte dat ik
zijnnaamniet zal noemenen alle
gegevens diekunnen wijzen opzn identiteit achterwege zal
laten.

IN DE LA
"Ik was een jonge ambitieuze

ambtenaar. Ik werd op een zijs-
poor gezet, omdat ik mijn werk
gewoon goed deed. Ik lanceerde
voorstellen en ideeën waar niets
mee gebeurde. Net als met
Pennfold, Bakhuizen en Goslin-
ga- rapporten. Ze verdwenen al-
lemaal in de la.

Heeft u wel eens gehoordvan
corruptie? "Ach meneer, ik heb
het meegemaakt dat ik 50.000
dollar op mijn bureau kreeg na
hetafgeven vaneen simpele ves-
tigings- vergunning. 50.000 dol-
lar. Alleen maar omdat ik m'n
werk goed had gedaan. Ik heb
nooit wat aangenomen, anders
was ik nu een speelbal in dehan-
denvan Wathey geweest."

Ik krijg te horen over stapels
notities over personen op het ei-
land: wat ze, wanneer en waar,
tegen dewet hadden gedaan. "Zo
werkt het systeem. Die man
heefteen enorm geheugenen ge-
bruikt dattegen jeals het nodig
is. Vandaar dat de mensenbang
zijn. Het gaatveel verder dan de
beïnvloeding tijdens de verkie-
zingen. Je hebt Claude Wathey
nodig. Viabestuursambtenaren
enznfamiliereiken detentakels
vanWathey tot inelk hoekje van
het eiland. Hij laat bestuur-

sambtenaren de fondswerving
tijdens de verkiezingen doen.De
zaken zijn op papier allemaal in
handenvan zijnbroerChesteren
zijn kinderen. Vooral zoon"Al is
despil van Wathey Management
Co. Verderwordeneruitsluitend
mondelinge afspraken ge-
maakt."

ENORM BEGAAN
St Maarten als 'maffia-eiland'

en 'peetvader' Wathey; er isal zo-
veel over geschreven. En
misschien veel onterecht, want
zelfs in de officiële onderzoeken
heeft men nog nooit belastend
materiaal tegen de man kunnen
ontdekken. Tijdens verdere ge-
sprekken, ondermeer met enke-
le Nederlandse investeerders,
ontstaat het beeld van Claude
Wathey als iemand die enorm
begaan is methetwel en weevan
'zijn' eiland.Net als hij voor zijn
kinderenheeftgedaan, zou hij de
toekomst van St Maarten hele-
maal veilig willenstellen. Juist
daarbij wordt hij geconfronteerd
met de consequentiesvan z'n ei-
genbeleid: een gebrekkigeplan-
ning, weinig bestuurlijke visie
en nauwelijks ervaren lei-
derschap om het roer over te ne-
men. Dat laathij dan ook duide-
lijk merken als ik hem ten lange
leste op zondagmorgen 25 okto-
ber te sprekenkrijg.

Watheywilzn ei kwijt en doet
dat op zijn vertrouwde stek:
achter het reisbureau aan de
Frontstreet. Hij komt niet over
als een schurk, maar als een
goedbedoelende grijsaard, die
verontrust is over de toekomst
van zijn eiland. Hij doet opmer-
kelijke uitspraken over de za-
kenwereld, depolitieke situatie,
en vertelt vooral wat er al op ei-
gen kracht gerealiseerd is op St
Maarten.

Natuurlijk leg ik de uitspra-
ken van Wathey de laatste dag
dat ik nog op het eilandben voor
aan een aantalbetrokkenen, zo-
als Louis Peters. Hij zit die
maandagmorgen niets vermoe-
dend in zijn kantoor en zegt in
eerste instantie geentijd te heb-
ben voor een interview. Als ik
hem confronteer met de uitspra-
ken van de politiek leiderraakt
hij volledig uit balans. Eenkwartier lang spuit hij scherpe
en soms grovekritiek op Claude
Wathey.

Ook de nieuwe directeur van
de Landsradio reageert fel en
zelfs gezaghebber Ralph Ri-
chardson schiet uit zn slof. Per-
soonlijk wil hij me niet ontmoe-
ten, zoals hij alverschillendeke-
ren eerder heeft laten weten.
Wel per telefoon. Het gesprek
vindt op de valreep van mijn be-
zoek plaats vanaf het vliegveld.
Richardson noemt Wathey "de
man die zichzelf tot kroonprins
van diteilandheeft uitgeroepen
en vindt dat ik teveel macht
heb".

De discussie of alles wat ui-
teindelijk in dereportage in De
Volkskrant is geschreven ook
gezegd is, is natuurlijk overbo-
dig.Geen enkelezichzelfrespec-
terende journalist zuigt infor-
matie uit zijn duim. Laat staan
dathij diein demond van ande-
ren legt.

Dat de persoon van Claude
Wathey op St Maarten het afge-
lopenjaar steedscontroversiëler
is geworden, kan iedereen sig-
naleren. Het is de taak van de
journalistde stemming te peilen
en meningen op te tekenen.

BEHALVE VERVANGING TWINOTTERS OOK NIEUWE DC-9-80

Het gaat goed met de luchtvaart- maatschappij

ALM koopt drienieuwe vliegtuigen
WILLEMSTAD — De ALM gaat binnen zes maanden twee

Fokker vliegtuigenkopen om de twinotters te vervangen
een splinternieuwe DC-9-80 tervervanging van deDC-9-30.
Fokkerskosten 2miljoen dollarper stuken daarvoorwordteen lening afgesloten bij lokale financiële instellingen. De

jtieuweDC-9-80 kost 23 tot25 miljoen dollaren zal met buiten-
landskapitaal gefinancierd worden.Deregering hoeftnietga-
lantte staan voor deleningen. Evenmin zal er eenberoep wor-
den gedaan op deregering om financieel bij te springen.

De Nederlandseregering zal wel, zoals altijdens hetbeste-
?mgs- overleg was toegezegd, bijspringen metongeveer 1 mil-
tendollar.Dat zijn devermoedelijkekosten voor deopleidingvan het cockpit- personeel om op de nieuweFokker- vliegtui-gen te vliegen en voor het technisch personeel om deze te on-derhouden.

Gisterochtend hebben de di-"~ectie van de ALM en de Raad,an Commissarissen van deze
Uchtvaart- maatschappij metde
sntrale regering vergaderd dieroen licht heeft gegeven om de

S^evliegtuigen aan te schaffen.
et ligt in de bedoeling om ditn°R voor half 1988 te regelen,

hetgeen mogelijklijkt te zijn om-
dater alverschillende offertesop
tafel liggen. Zowel voor de twee-
dehands Fokker- toestellen, als
voor denieuwe DC-9-80.

IRDON MARTINA

LOKAAL
Belangrijk voor deregering is

hetfeit dat de ALM geen beroep
hoeft te doen op deze meerder-
heids- aandeelhouder voor fi-
nanciële steun in de vorm van
kapitaal of een garantie- stel-
ling. De benodigde vier miljoen
dollar voor de twee Fokkers
hoopt deALM lokaal te garen en
de investering voor de nieuwe
DC-9-80 in het buitenland. Dat
laatste is vooral ook belangrijk
voor de deviezen- situatie van
ons land. Een zo grote aankoop
zou een enorme aanslag beteke-
nen op de deviezen- voorraad.

Detwee twinotters dievervan-
gen gaan worden, heeft deALM
al zes jaargehuurd van het be-
drijf ABC Commuter. De ver-
koop van de twinotters zou in
principe het einde betekenen
van ABC Commuter. Daar moet
echter over gesproken worden
metAruba omdatvolgens deboe-
delscheiding eenderde van de
aandelen aan dat land toebe-
hoort.ABC Commuter heeft ook
nog een schuld bij Winair, de
luchtvaart-maatschappijvan de

Boyenwinden. Die schuld van
ongeveer 2 miljoen gulden, zal
verrekend worden door Winair
één twinotter te schenken. De
tweede twinotter zal danwaarschijnlijk aan Winair ver-
kocht worden. Dit bedrijf be-
schikt zelf over twee twinottersdiehard toezijnaan vervanging,lietpremier Don Martina na af-loop van de vergadering met deALM tijdenseen persconferentie
weten. Onderhandelingen hier-
over moeten nuopganggebracht
worden.

KWALITEIT
Na een uitgebreide studie

naar het beste type vliegtuig
voor vervanging van de twinot-
ters, is het oog gevallenop de F-
-27 van Fokker. Dit vliegtuig is
doordejarenheenvanzeer goede
kwaliteit gebleken,zowel wat de
'body' betreft, als demotoren. Op
detweedehands markt, zijn deze
bovendien voor een redelijke
prijs verkrijgbaar. Een F-27 van
Fokkerbiedt inprincipezitruim-
te aan 40 tot45 passagiers. Om-
dat voldoende bagageruimte op
de inter- insulaire vluchten
echter ook zeer belangrijk is, zal
een deel van de stoelen- ruimte
omgebouwd worden tot bagage-
ruimte. De ALM denkt dan zon
35 zitplaatsen over te houden.
DirecteurKitland Chongvan de
ALM legde in ditkader uit dater
naar Bonaire bijvoorbeeld veel
duikers vervoerd worden die
veel bagage in de vorm van
duikspullen bij zich hebben. Bo-
vendien kunnen de toestellen
dan ook gebruikt worden voor
vrachtvervoer.

Hij wilde overigens directhet
fabeltje uit de wereldruimen,
dat de tweedehands toestellen
nietmeer zo te vertrouwen zijn.
Dat ligt bij vliegtuigen heel an-
ders danbij eentweedehands au-
to die er inderdaad nogal eens

'roestig' uit kan zien. De bevol-
king kan er echter op vertrou-
wen dat de Fokker- vliegtuigen
volledig betrouwbaar zijn, be-
klemtoonde Chong.

Tijdens het bestedings- over-
leg begin deze maand op Cura-
sao, heeft minister Crestian van
Ontwikkelings- samenwerking
deaankoop van detwee Fokkers
aangekaart bij minister Jan de
Koning van Antilliaanse en
Arubaanse Zaken. Deze stond
niet negatief tegenover
'technische bijstand. Te weten
deopleidingvanhet ALM-perso-
neeldat met deFokker- vliegtui-
gen moet werken. Dat kost
waarschijnlijkzon 1 miljoendol-
lar. De Antilliaanse regering
moet hier nu officieel een ver-
zoekvoor indienen bij de Neder-
landseregering.

Verschillende redenen heb-
ben tot de beslissing geleid om
het enige DC-9-30 toestel waar
de ALM nu over beschikt, te
gaan vervangen voor een DC-9-
-80 waarvan deALMer al tweein
huis heeft. Indien de ALM over
één type toestel beschikt, behoe-
ven er minder onderdelen in
voorraad gehouden te worden,
hetgeen kostenbesparend
werkt. Bovendien moeten pilo-
ten nu, alvorensop een anderty-
pe vliegtuig te vliegen, één dagde tijdgegund worden omaan de
andere instrumentaria te wen-

nen. Ook datvoorkomt men door
één lijn te trekken in devloot.

PRETTIGER
De DC-9-80 is bovendien een

"prettiger" vliegtuig, liet Chong
weten, met 22 stoelen meer. Dat
is niet op alle routes noodzake-
lijkmaarerzijnroutes waaropde
ALMer bestextra stoelenbij kan
gebruiken. De DC-9-30 van de
ALM zal verkocht worden, men
hoopt daarruim 6 miljoen dollar
voor tekrijgen.

Op devraagof dezeinvesterin-
gen betekenen dat de ALM er
goed voorstaat, antwoordde
Chong bevestigend. Over een
eventueel 'break-even' resul-
taat, wilde hij zich echter niet

uitlaten. In het afgelopen jaar
heeft de ALM wel gemiddeld 11
procent meer passagiers ver-
voerd. Bepaalde routes zijn met
grote sprongen vooruit gegaan.
De service van de ALM is aan-
zienlijk verbeterd en de concur-
rentie- positie van de lokale
luchtvaart- maatschappij
schijnt steedsbeterte worden.

Terwijl een lokale financie-
rings- maatschappij, Calco NV,
er in het verleden bij moest ko-
men om de twee DC-9-80 te ko-
pen omdat deALM de hogeaflos-

sings-kosten zelf niet kon dra-
gen, ligt ook die situatienu an-
ders. Een leasing- contract is
nooit gunstig, legde Chong uit.
De maatschappij moet iedere
maand aflossenen aan het einde
van derit houdt men niets over.
De internationale situatie is
evenwel veranderd: er zijn
langere aflossings- termijnen
mogelijk en bovendien is er een
gunstigere interest- percentage.
Dat maakt het voor de ALMmogelijk om zelfde stap te
wagen.

DISCUSSIE ONMOGELIJK
Hetprobleem ligt danook niet

bij de journalist, maar op St
Maarten, waar elke volwassen
politieke discussie al decennia
lang onmogelijk is; bij de lange
tenen van de politiek leider
Claude Wathey, die St Maa
nog altijd wil besturen als 'zijn'
dorp, terwijl het een stad is ge-
worden; en bij de angst voor re-
presailles onderzn onderdanen.
Ik moet terugdenken aan die
anonieme bron: "U gaat straks
terugnaarhuis, maarwij blijven
achter. We hopen meer dan we
denken dat het waar is dater op-
positie tegen Claude is binnen
zijn eigen DP. Nog altijd moet
dat in het openbaar blijken.

Zou een motie tegen bijvoor-
beeld JoeRichardson hetnu
halen als deze teveel afzou wij-
ken van het 'Wathey-pad'?

"De situatie kan zo weer ver-
anderen en dan heeft hij alle
macht weer in handen. Claude
zal danmet z'n opponenten doen
wat hij met mij Én vele anderen
heeft gedaan: hen het leven zo
zuur mogelijk maken."
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ZAKENVARIA
ANTRACO/SAMSOMAruba

NV houdt in samenwerking met
deuitgeverij Bosch enKeuning,
uitNederland, een expositie van
diverse leermethoden voor kleu-
ter- basis- en voortgezet onder-
wijs alsmede voor speciaal on-
derwijs. De expositie is op
woensdag 3 februari, van 9-12
uur en 2-8 uur, in de Nationale
Bibliotheek.

100 plus
tennistoernooi

ORANJESTAD — Alles
wijsterop, datook het tweede
100plus tennistoernooi, datin
het Marlboro Tennispark zal
plaatsvinden, een groot suc-
ceszal worden.

Van organisator Meiveld ten-
nis club wordt vernomen dat
twee wekenvoor sluiting van de
inschrijving zich al 20 teams
hebben gemeld. Zowel in het
kampioensduo als het subkam-
pioensduo van vorig jaar is ver-
andering gekomen. Eddy Ras
speelt ditmaal samen met Dick
van de Vaart, en Humphrey Ho-
se samen met Tawa Irausquin.
Tenniscracks die nog niet inge-
schrevenhebbenkunnen ditnog
tot 9februari doen.

AMIGOE

ORANJESTAD- In hetEnzia-
gebouw vong gistermiddag

e overhandiging van een
rolstoel plaats doorFriedaFiga-
roa aan José Christiaans. Het
geld voor deze stoel werd bijeen
gebrachtdoordeEnniaenandere
bedrijven die in het Ennia-
gebouwgevestigdzijn. Ook John
de Vries diezich inzette voor dit
rolstoel-geschenk was bij de uit-
reiking aanwezig.

g_lpfa

BEKENDMAKING
Wij maken hieronderbekend
dat ons spaarbankboek
nummer 0*60943 alsverlo-ren is opgegeven.
Eén maand na hedenzal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek wdrden afgegeven.
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ARUBA TRADING COMPANY
proudly presents

new ORLANE revitalizing complex
and

Beauty Consultant of "ORLANE"
COCO MORALES

"ANE

r/rf
ORLANE Revitalizing Complex:
Emotional and nervous tension, stress andfatigue take theirI I I I I toll on the skin, leading to an accumulation of toxinsand a
premature aging of the skin cells.
COMPLEXE REVITALISANT-an energy resorter containing
a biological compound ofessential minerals, the rarest ofthese being colloidal gold, essential in helping to eliminate
toxins, improve oxygenation and encourage regeneration ofskin cells.

Aruba Trading Co.: Febr. 1 to 6 1988
r-i4-f* Time: 9.30 a.m.

J[jj] ARUBA TRADING COMPANY7

f GEVRAAGD
voor zo spoedig mogelijk een

ervaren
ADMINISTRATIEVE KRACHT

met M.A.0.-opleiding.
Gelieve te solliciteren op onskantoor aan de
Tomatenstraat z/n.

, UNICONN.V.
Tel.: 23555

ARUBA BEACH CLUB/
CASADELMAR

HAS OPENINGS FOR
BARTENDERS (male or female)

Contact Personnel Office
Tel.: 23000 or 27000

between 9:00 & 4:30 p.m.v J

De Ministerraad heeftbesloten
dat het gewenst is de

Landsverordening Winstbelasting
de
Landsverordening Inkomstenbelasting
en de

Landsverordening Loonbelasting
op diversepunten in overeenstemming te brengen methet internationale
gebruik ter zake van belastingsouvereiniteit. Daartoe zullen devolgende
wijzigingen worden aangebracht:
1. het bepaalde in letter a van artikel 2 van de Landsverordening

winstbelastingzal vervallen;
2. artikel 12van deLandsverordeningWinstbelastingzal vervallen;
3. artikel2van deLandsverordeningInkomstenbelastingzalverval-

len;
4. de laatstevolzinvan letter dvan het eerste lid van artikel 17van de

Landsverordening Inkomstenbelasting zal vervallen;
5. hettweede lidvan artikel 17van deLandsverordeningInkomsten-

belasting zal vervallen;
6. het vierde lid van artikel 2 van de Landsverordening Loonbelas-

tingzal vervallen;
7. hetbepaalde in letterbvan artikel 6, derde lid,van deLandsveror-

deningLoonbelasting zal vervallen.
De wijzkjingen, bedoeld in de punten 1,2,3,4en 6,zullengelden vanaf 1
februari 1988;de met de uitvoeringvan de hierbedoeldebepalingenbelas-
te ambtenarenzijn dienovereenkomstiggeïnstrueerd. In hetontwerpvoor
de landsverordening, welke dezewijzigingen zal moeten vastleggen, zal
een bepaling worden opgenomen die aan de wijzigingen, bedoeld in de
punten 1,2,3,4 en 6,terugwerkendekracht verleent toten met 1 februari
1988.
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maakte vertelde dat Mark Fla- \ \s&^EwJ!§l ntl I*^lXl-1* J^|4^4
herty die kortgeleden bij de , Fn U hppft PPn npypllin Pn nPQlaanH të'Mf^JÏÏlmaatschappijinDietstradalsdi- | £n U neeTT een gezelll9 en geSiaagO M^~Mw4rector in Barbados, werd benoe- i Uamaval. oj_%xJ&w
mend tot vice president van de \ . (JIS-SËêt-. -operations. Voordat hij bij Divi ExClUSieve agent:
Divi kwam, was Flaherty — die \
meer dan twintig jarenhotel er 1 MERCURIUS TRADING COMPANYvaring heeft — managing direc- 1 _ _
tor van hetRitz Caritonhotei in j Fergusonstraat Oranjestad
New YorkCity. Jm*<*—w~*w—m—w-

We are seeking applicantsfor

ONE (1) ADMINISTRATIVE
ASSISTANT A

| withMEAO (Moderne Economisch Administratief
Onderwijs) or PD (Praktijk diploma)or HAVO with
business administration,
! and !

ONE (1) ADMINISTRATIVE
ASSISTANT C

with MBA (Moderne Bedrijfsadministratie) and I
< two years of experience in thisfield. ±

5 Please sendwritten application withfull documentati- I
on and a picture in confidence under number 700 of
this newspaper P.O. Box 323, Oranjestad, Aruba.

Te.,26008 «NOISCO Te1,26008

LAND FOR SALE
Datustraat, cornerlot 732 m2Fl. 20.000,-
Ponton, 981 m2, Fl. 25.00 per m 2
Cayena Garden, (Morgenster) Fl. 15.00 and

Fl. 12.00 Sizesas of 830 M2.
Stadionweg, 1.623 m2at Fl. 40.00 per m2.
Stadionweg, 638m2at Fl. 42.00 per m2.

Kamay, 9.864 m2at Fl. 5.75 per m2.
Westpunt, 16.000m2atFl. 10.00per m2.

BEKENDMAKING
De Regering van Aruba

maakt hierbij bekend dat op Arubaeen toenameis geconstateerd van het
illegaalbezit en gebruikvan (radio)zendinrichtingen zoalso.a.
marine HF/VHFradio-, mobilofoon-,radio-amateurs-, C.8.-, draadlo-
ze telefoon-, modelvliegtuigen-, modelvaartuigen-, modelvoertui-
gen-, radio omroep-, televisie omroep, afstandsbedienings-,oproe-
pinstallatles, enz.
Ingevolge de Telegraaf- en Telefoonverordening is het

EENIEDER VERBODEN OMRADIOZENDINRICHTING(EN)
TE BEZITTENen TE GEBRUIKEN

zondereen daartoeverstrekte (geldige) vergunning doordeGouverneur
vanAruba.
Eeniederdiezich schuldig maaktaan een dergelijkeovertredingkan straf-
rechtelijk worden vervolgden de inzijnbezitzijnderadiozendinstalla-
tie in beslag worden genomen.
Degene diemomenteel in het bezit zijn van dergelijkeinstallatiesworden
dringendverzocht contact opte nemen met de afdelingPubliekrechtelijke
TelecommunicatieZaken van deSETAR teFrankrijkstraat 1 terregistratie
en voor nadereinformatie.

De Minister van Vervoeren Communicatie.

BEKENDMAKING
De Regering vanAruba

maakthierbij bekenddatopArubaeen toename isgeconstateerdvan het
illegaal handelen in telecommunicatie en/of (radio)zen-
dinstallatie, zoals o.a. computer communicatie, facsimile, radio-
zendapparatuur o.a. marineradio-, mobilofoon-,C.8.-, draadlozete-
lefoon-, afstandsbesturings-, beveiligings-, alarmeringsinstallatie,
enz.
Ingevolge de Telegraaf- en Telefoonverordening is het eenieder

VERBODEN OMTELECOMMUNICATIEDIENSTEN
AAN TELEGGEN en IN WERKING TEBRENGEN

en/ofRADIOZENDINRICHTINGEN AAN TELEGGEN,
TE BEZITTEN en TE GEBRUIKEN

zonder een daartoe verstrekte(geldige) vergunningdoordeGouver-
neur van Aruba.

Eenieder diezich schuldig maaktaan eendergelijkeovertredingkan straf-
rechtelijk wordenvervolgd en de inzijn bezit zijndeinstallatiesin be-
slagworden genomen.
Degenen die momenteel zichbezigen methet handelen in telecommuni-
catiediensten en/of(radio)zendinstallaties worden dringendverzochtcon-
tactop tenemen metdeafdeling PubliekrechtelijkeTelecommunicatieZa-
ken van de SETAR te Frankrijkstraat 1 terregistratie en voor nadere infor-
matie.

De Minister van Vervoer en Communicatie.

r ~ARUBAN DAILY
I ENTERTAINMENT I
B^Q^UJHfi&-^ Morgenmiddag 5 uur(%T/jLTf<?f=y VISAGE JUMPUP
SW^f*^r van Paardenbaaistraat naar Visage

i! jk-ey daarna van 6.00 uur tot in de ochtend IJi eNW CARNAVALSFEEST
ij L.G. Smith Blvd. '!11 Oranjestad, Aruba. Musical Time " Sound8
!; Detopnightclub and twee(2)Brassbands Harmony jj
j! vanAruba. 'jfOaV GOLDENTUUP" fY>\Fl ARUBA CARIBBEAN
S -^^^r Vlrx RESORT & CASINO j»
!| Floating Restaurant fandango nightclub ;|i1 "»»■■■"» proudlypresents: ',(5/?U TheWorld famous
1 onder directieLeny&Eduardo MARVELETTES; ens. and support Band ;
I Open: 11.00-middernacht. daily curtaintime 10.30 p.m. <\ij Happy Hour: 6.00-8.00 Taly except Mondays ji
< VVovar 'I _ * . Club openfrom 9:00 p.m. till2:00a.m. 'il' ZaßOfllUflClMS: O.a. Cover charge show-time$7.50 min.2 drinks \'| NaSSiRameS en Verse ViS. For reservations please call 33555 ji
|! Gezellige sfeer, goede service "Jj
;! vindt U in Wijverwachten U voor lunch ' j

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR !'
i[ (6.00-7.00) of dinner (18.00- j!
ij CRI-^W^RMM Telefoon 22977 of 27833. ![

| Boulevard Theatre ij
TODAY -T|-;l JL atB.-15p.nr \\

I P 1 / M-m 94 /» I I FRANKDOOC.EY IS UNDERCOVER.,■ KP t II *Ti>l ■: OVERDRESSED. AND KEEPING YOU SAFE■ X S*^ ■ill » Wkm HIOMTHiSCUM OF THE EARTH

|| DRAMATB~yrs. COMEDY 18yrsl j;
today Drive - In 'ji

!; ay*j°ijij^_ today

|[ TEACHER.S PET M
I SEX MOVIE 18yrs. ACTION 18 yrs. ij

IBOULEVARD
■I ir // ":-U- fff
jj SUNDAY <f « / ':j! at 6:00 p.m. *<?° *^° j!

8 * 'I; ALL AGES # jj
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VIJF RINGEN
öekroon opzijnwerk dreigde

te worden besmeurd door
en traangas- gra-

pten. Zijnrede op 1 juli,waarin
mj tegemoet kwam aan deeisen
v °or democratische hervormin-gen,werdrechtstreeks uitgezon-
den door de nationale televisie.v°ordat hij in beeld verscheen
w.erd het thema van de Olym-
j?lsche Spelen gespeeld, terwijl
?e wittevlagmetvijfringen trotsm de wind wapperde., Het belang dat de regering
j*echtaan het welslagen van deolympische Spelen blijkt klaaren duidelijk uiteen brochure die
18 samengesteld door de Kore-
ai*nse Informatiedienst: "DeKo-eanenbereiden zich onvermoei-aar en enthousiast voor op de
°ntyangstvan de Olympische fa-
milie. Seoel is vandaag gereed
ï?et zijn faciliteiten die door
A'C-voorzitterJuanAntonio Sa-
maranch zijn omschreven als de
P^te diehij ooit heeftgezien. En
elangrijker: de Olympische

Seestbrandt lichtend in hethartan het volk. Het Koreaanse
,°ik is vastberaden de geschie-
enis in tegaan alsgastheer van~e meest indrukwekkendelvnipische Spelen die ooit zijn

Behouden".
BELANGEN. professor Bong-Ho Son voelt*°hniet aangesproken doordeze

r°mpeuze taal. Hij doceert socia-
®. ethiek aan de faculteit voor
*ijsbegccrte van de SeoelNatio-, ate Universiteit. In zijn hart
t,r.andtdeOlympischegeest niet.
::lJ is wat sceptisch over Olym-
P^che Spelen: "Het is een ten-
aamstellingvan economische en
r°litieke machten. Voor mij be-
kent de Olympiade niets meer

aneenevenementomdiebelan-
denveilig te stellen".

Hoewel hij negatiefstaattege-
r°Yer de Olympiade, meent hij
{£*dat de Seoel Olympiadekan
JWragen tot eenwording van de

01-eanen. Professor Bong-Hor» 11 geeft toe dat hij een uit-
kering is en dat de grote mas-oa Anders over de Olympischeloeien denkt: "ledereen is een

Jeetje trots gast te zijn. Korea-en hebben aan een minder-
e aardigheids- complex geleden
J1doordie spelenzijnze trots ge-
*wden". Het motto van de vie-ntwintigste Olympiadeis'har-

°nie en vooruitgang1. Vooruit-l^g vertaald in wonderbaarlij-
* economische groei, heeft het

Chun Doo Hwan goed
eJ^taan. Immers deKoreaanse
B*Portkleurt de handels- balan-
b n in de Verenigde Staten eneuropese landen sterk.Ungeveer twintig Koreaanseaöimoetbedrijven maakten

dankbaar gebruik van de onder
Chun Doo Hwan aantrekkelijk
geworden arbeidsmarkt. Strikte
arbeidswetten, lage lonen en
monddood gemaakte vakbonden
bodenhet goed geleideKoreaans
bedrijfsleven dekans zich aan te
sluiten bij de vier draken. De
andere drie landen zijnTaiwan,
Hongkong en Singapore, de
Nieuwe Industrie Landen
(NlC's). Ondanks de arbeidson-
rust vorig jaar,veroorzaakt door
onvrede over slechte arbeids-
voorwaarden en lage lonen, re-
kent het ministerie van Econo-
mische Zaken een economische
groei van twaalf procent. Voor-
uitgang past geheel in het he-
dendaagse beeld van Zuid-
Korea.

ZUUR
Anders is het gesteld met het

begrip 'harmonie' dat mede het
mottovormt van de Olympische
Spelen. Harmonie is een wat zu-
re symboliek omdat Zuid-Korea
zich in de laatste jarenonder-
scheidde door een volkomen ge-
brek aan harmonie. Aanregio's
gebonden en persoonlijke belan-
gen polariseerden de Koreanen
en legden bittere tegenstellin-
genbloot.

De op 16 december gekozen
sportminnende president, Rob
Tae Woo, heeft in een briljant
scenario handig gebruik ge-
maakt van die tegenstellingen.
De rechterhand van Chun Doo
Hwan doorzag dat detwee oppo-
sitie- leiders,Kim Dae Young en
Kim Young Sam, nooit tot een
vergelijkzoudenkomen.Met een
gerusthart adviseerdehij in juni
vorig jaar het huisarrest op te
heffen van de ooit ter dood ver-
oordeelde dissidenten- leider
Kim Dae Young. Dit gebaar be-
wees in de eerste plaats zijn goe-
de intenties om democratische
rechten te herstellen en boven-
dien diende het zijn eigen be-
lang. Immers, door detweespalt
tussen de twee Kim's kreeg Roh
Tae Woo het presidentschap in
de schoot geworpen en tegelij-
kertijd herwonhij het internati-
onaal vertrouwen.

HEMELKONING
De groteverdeeldheid in Zuid-

Korea laat zich moeilijk rijmen
met de homogeniteit diehetvolk
kenmerkt sinds de dagen van
Tan-gun, de mythologische
grondlegger van het land.De le-
gende leert dat 24 eeuwen voor
de geboorte van Christus een he-
melkoningzijn zoon naar deaar-
de zondwaar hij een in een beer
veranderde vrouw trouwde. Zij
kregen een zoon, Tan-gun ge-
naamd, die de eerste natie
stichtte op het schiereiland.

Meer dan in omringende lan-
denvond inKorea een eenduidi-
ge ontwikkeling plaats. In een
vroeg stadium voelde de bevol-
king van het schiereiland zich
verbonden door dezelfde taal,
godsdienst, bestuur en kunst.
HetBoeddhisme en confucianis-
me en de taal droegen bij tot de
eenwordingvan het volk. Alleen
in devijfde eeuw werd hetregio-
nalisme aangewakkerd door de
opkomst van de drie koninkrij-
ken Paekche, Kaya en Shilla.De
hedendaagse bittere regionale
tegenstellingen lopen langs de
grenzen van deze drie ko-
ninkrijken.

HetShilla-koninkrijk groeide
in machten voorspoed en onder-
wierp de twee anderekoninkrij-
ken. Sinds de eenwording in de
achtste eeuw is het schiereiland
tot dezeeeuw een koninkrijk ge-
bleven. Japan annexeerde in
1919 het schiereiland, waarmee
een eind kwam aan de Chosun-
dynastie. Na de bezetting werd
Korea een republiek. Met de te-
loorgangvan hetRijk van deRij-
zende Zon, was echterhet drama
voor Korea niet over. Op advies
van de Verenigde Naties werd
het schiereiland langs de 38ste
breedtegraad gesplitst in het
door deSovjetunie gesteunde
Noord-Korea en het op de Vere-
nigde Staten georiënteerde
Zuid-Korea.

WERELDMACHTEN
Op 1 juli1950viel het commu-

nistische noorden geheel onver-

wacht binnen en begon de drie
jaar durende Koreaanse oorlog
waarbij meer dan een half mil-
joen Chinezen aan de zijde van
Pyongyang vochten tegen Zuid-Korea dat steun kreeg van doorde Verenigde Staten aangevoer-
deVN-troepen. Het schiereiland
is een uiterst gevoelig gebied
vanwege zijn strategische lig-
ging. Vier wereldmachten heb-ben directstrategisch belang bij
Korea. De Verenigde Staten,China, de Sovjetunie en Japan
zouden nagenoeg aan elkaar
grenzen als de landtong Korea
van de wereldkaart zou verdwij-
nen. Het internationaal strate-
gisch belang is een doorslagge-
vende redengeweest dathetwes-
ten en met name de Verenigde
Staten president Chun DooHwan vorig jaar onder politieke
druk zetten en hem probeerden
te overtuigen van de noodzaak
democratische hervormingen
door te voeren. Uit het Ameri-
kaanse kamp rezen twijfelsover
het al dan niet doorgaan van de
Olympische Spelen.

Professor Bong-Ho Son: "Veel
mensen dachten toen dat de
regering de Olympische Spelen
gebruikte om de macht te
handhavenzonder het democra-
tisch proces door te laten gaan.
Dat proces is inmiddels wel be-
gonnen. Naar mijn idee is daar-
om dat doelvan de spelen verlo-
ren gegaan. Het is natuurlijk
heelteleurstellend datdeopposi-
tie nietdemachtheeft overgeno-
men, maar dat ligtvooral aan de
persoonlijke ambitiesvan debei-
de oppositie- kandidaten".

Het 'officiële'gezichtvan deOSin Seoel

VERDWIJNEN
Professor Bong-Ho Son voelt

weinig voor nieuwe straatpro-
testen. Dit in tegenstelling tot
radicale studenten en kritische
kerkelijke organisaties. Enkele
dagen na de verkiezingenverza-
melen enkele duizenden demon-
stranten voor de Chong Dong-
kathedraal in het moderne win-

keicentrum van Seoel. Een
priester die jarenlang in de slo-
penwijken werkte, kan moeilijk
de winst van Roh Tae Woo ver-
kroppen. Zijn doorgroefde ge-
zichtenwildezilvergrijzelokken
accentueren zijn woede. "Bour-
geois prietpraat meneer", zegt
hij resoluut op de veronderstel-
ling datRoh TaeWoo ook zonder
fraude de verkiezingen zou heb-
ben gewonnen. De priester is
overduidelijk geïnspireerd door
de bevrijdings- theologie.

"Deze man (Roh Tae Woo) is
verantwoordelijk voor repressie
en de uitbuitingvan armen. Hij
moet gewoon verdwijnen". De
priester doet deOlympische Spe-
lenafalseenprestige-project dat
alleen het imperialisme dient.
"Arme mensen worden dakloos
omdat zij plaats moeten maken
voor die spelen. Als ze al
plaatsvervangende woonruimte
krijgen, is het zo duur dat ze de
huurnietkunnen betalen".

INTERNATIONAAL

door TON GERRITS

Zuid-Korea heeft
spelen broodnodig

OP 17DECEMBERbegint deSeoelOlympiade. Zuid-
Korea hoopt dat alle 167 leden van het InternationaalOlympisch Comité deuitnodigingaccepteren deel tene-
o>enaanhetsportevenementdat23takkenvan sport telt
en naar schatting 13.600 atletenaantrekt.Besprekingen
met Noord-Koreaom gezamenlijk de 24steOlympiade te
organiseren, zijn gestrand in verwijten over en weer.Een boycot van het communistisch blok Ujkt echter on-
waarschijnlijk.

De Olympische Spelen vormden een belangrijke fac-
tor in het binnenlandse politieke besluitvormings- pro-ces. De socialeonrust die denadagenvan hetChunDoo
«wan-regimekenmerkte, isnadepresidents- verkiezin-gen afgenomen. De sportminnende opvolgervan Chun
Doo Hwan,ottd-generaalRoh Tae Woo,heeftweliswaar
*vetde voorkeurvan demeerderheid van deKoreanen,
*o«ar hetkiezersvolk berust in bet voldongen feit DeOlympische Spelen zijn opnieuw een drukmiddel ge-
morden omdat Roh TaeWoomaj*rekenen op socialeon-rttst tijdens deOlympiade alshij zijn belofte om het de-
"öocratiserings-proces voortte zetten niet nakomt

Sport heeft niets met politiekte maken. Een dooddoener diegeneer Hyon Ung Shin van het
Olympic OrganizingCom-

mittee (SLOOC) graag gebruikt
°*n zich in te dekken tegen lasti-gevragen. Voordat Hyontot dezestellingkomt, telefoneerthij dis-creet met een Amerikaanse ad-
viseur. Blijkbaarheefthij nietin
de gaten dat het hoorgedeelte
Van zijn telefoon dermate luid
Bteat, dat iedereen kan meege-
nieten met de conversatie. De

adviseur maakt*tyon erop attent dat zeker zal
w?rden gevraagd welk effect de
J^telag van de presidents- ver-
Kiezing heeft op de Olympische

"Zeg dan dat sport niets
politiek heeft te maken", al-dus de adviseur.. Hyong Ung Shinen zijn Ame-

rikaanse adviseur mogen gelijk
hebben, omgekeerd heeft poli-

alles met sport te maken.
Althans in Zuid-Korea. De
olympische Spelen zijn voortdu-
rend een factor geweest diepoli-
'"eke beslissingen inbelangrijke
mate hebben bepaald. Dit leidde
°nder meer tot de fameuze om-
mezwaai van president Chun

Hwan op 1 juli 1987. Maan-denvan rellen en straatprotes-
tentegen dezevenjaaroude mili-
teite dictatuur brachten de on-
buigzame Chun Doo Hwan tot
het inzicht dat de Olympische
spelen in gevaarzoudenkunnen
Komen.

Telkenmalemoetdeoproerpolitie
in deZuidkoreaanse hoofdstad
inactie komen.

BELOFTES
Na de verkiezing vanRoh Tae

Woo flakkerde het straat- pro-
test even op. Het waren
geïsoleerderellen, die in dever-
ste verte niet leken op dedoor de
oppositie- kandidaten voorspel-
de volksopstand. Hoewel Roh
TaeWoo slechts een minderheid
van het kiezersvolk achter zich
heeft, wordthij 'gedoogd' door de
'Kim-stemmers'. Tegelijkertijd
beweegthijzichop gladijs omdat
hij grootsebeloftesheeft gedaan.
De Olympische Spelen worden
opnieuw een drukmiddel omdat
de Olympiade aangegrepen
wordt voor straatprotesten als
Roh Tae Woo zijn belofte het de-
mocratiserings- proces voort te
zetten niet nakomt.

Hetsportfestijn begint met de
openings- ceremonie op 17 sep-
tember in het Olympisch Stadi-
on in Seoelaan dezuidoever van
de Han- rivier. Elf van de dri-
eëntwintig takken van sport
worden gehouden in het Olym-

pisch Park ofinhetnabij gelegen
Olympisch Complex, waar ook
het 150miljoenguldenkostende
stadion ligt.

De ontwerper van het Olym-
pisch Stadion, datplaats biedt
aan honderdduizend toeschou-
wers, lietzich inspireren door de
architectuur uit de Chosun-
dynastie. Het organiserend co-
mité mag ietsmeer danzes mil-
jardgulden uitgeven voor het
sportfestijn. De organisatoren
houden rekening met 240.000
buitenlandse toeristen dieSeoel
bezoeken tijdens de spelen. Het
aantal atletenis nagenoeggelijk
aan degroepjournalisten.Als al-
le 167 lidstaten van hetInterna-
tionaal Olympisch Comité de
uitnodiging accepteren, strijden
13.600 atleten voor gouden,
zilverenen bronzenplakken. Zij
worden gadegeslagen door
11.700 journalisten.

De hoofdstad heeft een 'face-
lift' ondergaan om zich zo aan-
trekkelijk mogelijk te presente-
ren tegenoverhet oogvan de we-
reld. Her en der in de stad staan
grotereclameborden, die aange-
ven hoeveel dagen nog zijn te
gaanvoordat deOlympischefak-
kel zeventien dagen in Seoel
brandt.

BOYCOT
De twee voorgaande Olympia-

des inrespectievelijk Moskouen
Los Angeles werden getroffen
door een sport- boycot. Ook nu
hangtdedreigingvan eenboycot
boven het Olympisch Stadion.
Noord-Korea beweert het com-
munistisch blok tekunnen over-
tuigen dat een boycot de enige
antwoord is op de vernedering
die het heeft moeten verwerken
tijdens de onderhandelingen om
samen metZuid-Korea de spelen
te organiseren.Pyongyang voelt
zich afgescheept met sporten ge-
lijkaankoekhappen enzaklopen
en eisteen groter aandeel. Wei-
nigennemen detrouwevolgelin-
gen van Kim II Sung serieus.
China en de Sovjetunie staan te
popelen zich te presenteren in
een internationale arena.

De glasnost (openheid) van
Gorbatsjoven deopendeur- poli-
tiek van Zhao Ziyang stroken
niet meer met de drang naar af-
zondering in Pyongyang. De dy-
nastievan Kim II Sung en zijn
zoon Kim Young II staat alleen
met een boycot. Zuidkoreanen
makenzich wel drukover moge-
lijke terroristische acties van
Noord-Korea. Het recentelijk
neergestorte vliegtuig van de
Koreaanse Luchtvaart- maat-
schappij (KAL) is volgenspresi-
dent Chun Doo Hwan een daad
van Noordkoreaanse agressie.

ACIES
Professor Bong-Ho Son: "Ter-

roristische acties zijn zeker
mogelijk. Diverse terroristische
organisaties zullen dat ook
proberen, waaronder Noordko:
reaanse terroristen. In Birma
hebben Noordkoreanen bijvoor-
beeld ineen aanslagons kabinet
omgebracht. Terrorisme is zo on-
redelijk en het is onbegrijpelijk
waarom dieaanslag inRangoom
nodig was. Daarom denken de
meeste Zuidkoreanen dat de
Noordkoreanen onredelijk zijn.
Je kan alles verwachten van
Noord-Korea".

K Dewoordvoerdervanhetorga-
niserend comité, Hyong Ung
Shin, zegt dat Seoel op alles is
voorbereid. "Wij hebben zeer
verfijnde veiligheids- maatrege-
len genomen. Het publiek zal
daar weinig last van ondervin-
den en tegelijkertijd kunnen we

vroeg ingrijpen als dat nodig is.Wij houdenrekening met terro-ristische acties. Het neerstorten
van hetKAL-vliegtuig bijBirmabewijst dat we de OlympischeSpelen moetenbeschermen", al-dus dewoordvoerdervan het Or-
ganiserendComité.

De Olympische Spelen moeten
Zuid-Korea definitief zichtbaar
maken op de wereldkaart. De
wonderbaarlijke economische
groeionder hetregime vanChun
Doo Hwan en depolitieke span-

ningen hebben de aandacht van
wereldmedia getrokken, maar
voor debeleidsmakers in hetre-
gerings- centrum, het Blauwe
Huis, is dat te veel een op inci-
denten-gerichte aandacht. Zuid-
Korea wil serieusmeetellen. De
regering hoopt op hetzelfde ef-
fect datJapankende na deTokyo
Olympiade in 1964. De Olym-
pische Spelen moeten net zoals
in 1964 het gastland profileren
waardoor de economische groei
Zuid-Korea tot ongekende hoog-
tenkan stuwen.

Sportlieden
hard

aangepakt
NAT VANHET zweetenbuiten ademhangtHan GwangHy-

untegen deboksring aan. "Datdoe iknooitmeer",zegthij. Dri-
eëneenhalfuur heeft hijdekrachten zuiverheid vanzijn stoten
gemeten op de zandzak en metzijn sparring- partners. Daar-
naast heeft hij al zijn reserves aangesproken met schaduw»
boksen,touwtje springenenhetmaken vanligsteunen. Han,51
kilogram zwaaren 1,64 meter lang, is een vlieggewichten één
van deongeveer 500 sportlieden, van wie Zuidkoreahoopt dat
zij in september bij de Olympische Spelen in Seoeleen kans
maken op een medaille. Ruim eenjaar zijn deZuidkoreaanse
sportlieden reeds verzameld in hét trainingskamp Tainung
aanderand vanSeoel. Hun levenHjktopdatvan gekazerneer-
de soldaten.

Een van electronische sensoren voorziene omheiningvormt
degrensvanhun woongebied. Slechtseen maal in deveertien
dagen mogen zijhetkamp verlatenvoor bezoek vanfamilieen
vrienden. Dag ennacht patrouilleert depara- militairepolitie
om de330.000vierkante metervanhetbeboste gebied."Zy vor-
men de schatvan ons land", zegt OhChinHak, een van de lei-
dersvan hettrainings- centrum. "Wij hebben deplichthen te
beschermen". "Hetluktmijwel", antwoordtde 18-jarige Park
MiKyong opdevraag hoezijhetstrenggedisciplineerdeleven
in vrijwel volledige afzondering van haar leeftijdgenoten er-
vaart.Zoals tweederdevan debewonersvanTaenungvolgtMi
Kyong nog eenschoolopleiding. Naeenuur aerobicsen joggen
vroeg in de ochtend, bezoekt zij 's morgens de middelbare
school. Tegen de middag is zij echter weer in het trai-
ningskamp. De rest van de dag is gewijd aan haar sport, het
boogschieten.

MISSEN
"Vanzelfeprekendbenijd ikmijnleeftijdgenotenwel eens", zegtzij.

"Zij kunnen doen en laten wat zij willen. In een café zitten en met
vrienden omgaan. Dat mis ik natuurlijk allemaal. Eén keer in de
maand bezoekt Park Mi Kyong haar familie. Voor meer bezoeken
reikt detijdnochhet maandelijksezakgeldvan zo*n 150gulden. "Wil-
lenwij in desportieve strijd metEuropaof deAmerikanen een kans
maken", verklaart OhCtan Hak, "dan is ditdeenige maniervoor ons
Koreanen. Wy zynklein, hebbenkorte armen enbenen en zijn licht
van gewicht. Daarom moeten wyvoortdurend hard trainen".

Het bevorderen van de strijdlust en debereidheid zich volledig te
geven in desport, was in 1966, twee jaarna deOlympischeSpelen in
Tokyo dereden waaromhettrainings- centrum"^aenunginhet leven
werd geroepen. Zeker niet minder belangrijk was het streven gelij-
kwaardig te worden aan Japan, de gehatekoloniale machtvan we-
leer. Wat ooitmet een sporthalenenkele kleine slaapzalenbegon, is
nu hetgrootste en belangrijkste trainings-centrum van Zuidkorea.
Successen heeft het al getracht. Bij deAziatische Spelen, die vorig
jaarin Seoel werden gehouden, eindigde Zuid-Korea in het lan-
denklassement net achter China maar vóór Japan op detweede
plaats.

VECHTSPORTEN
Ook voor de Olympische Spelen zijn de verwachtingen hoog ge-

spannen. Menrekent op tien tot vijftien gouden medailles. De hc«e
verwachtingen gelden vooral het worstelen, boksen, judoen by de
dameshet boogschieten, tafeltennisenhandbal. Tn devechtsporten
zijnwij inhetvoordeel", aldusOh. Voorhetbereikenvan dedoelstel-
lingenismen in Taenungnietkinderachtig. De manier, waaropLün
Chun Ac, de beste Zuidkoreaanse atlete, tot prestaties werd ge-
bracht, zorgde in dekranten voor grote koppen. Chun Ac's trainer
sloegzijnpupil wegensslechtetrainingstijdenzohard, datdefragiele
atletevoor een gescheurdtrommelvlies ineenziekenhuis moest wor-denbehandeld.

Aan de anderekant mogen detopsporters, wanneer zij tenminste
voor medailles zorgen, het land ook wel wat kosten. Lim Chun Ackreegvoordedriegoudenmedaïlles,diezijmjde AziatischeSpelenop
demidden- en lange afstandnummers behaalde, een premievan on-
geveer400.000 gulden. Daarnaast iszij verzekerdvan een maande-lykse uitkering van bijna 800 gulden. Ongeveer 2500 guldenkrijgtKimJinHo,diebyhetboogschietendriemaalgoudwon,maandelijksop haarrekening geschreven. Zij is daarmeeéën van debest verdie-nendevan de200 Stersporters', dieaanspraakkunnen makenop eenmaandelykse vergoeding.
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SOUFFLEUR
Hij had het ook gisteren kun-

nen zeggen, als hij weer een
spreekbeurt zou hebben vervuld
voor de Nicaraguaanse vrou-
wenbewegingen. Alhoewel, de
laatste tijd is de 57-jarige Borge
minder prominent aanwezig in
hettoespraken- circuitdan vroe-
ger.Maarhij is erweldegelijk, de
intellectuele intrigant uit de
achtertuin van Ronald Reagan,
de senior- bewakervan de gees-
telijke erfenis van Sandino, de
souffleurvan de geheimepolitic,
de architect van de staatsveilig-
heid.

Over de staatsveiligheid valt
niet te onderhandelen", zei pre-
sident Daniel Ortega onlangs
nog. Waarmee maar is gezegd
'dat Tomas Borge een sleutelfi-
guur is geworden inhet Midden-
Amerikaanse vredesproces.
Waar de Internationale Contro-
le Commissie toezicht houdt op
het naleven van de akkoorden,
controleert Borge de toekomst
van deSandinistischerevolutie.

Alleen: wie is TomasBorge?
Woordvoerders vanhetdoorBor-
ge zo verketterde Yankee- impe-
rialisme hebben hem afgeschil-
derd als de verpersoonlijking

i denkbarekwaad op deze
wereld. InCIA-rapporten isBor-
ge een bankrover, een drugs-

smokkelaar en een hoerenloper,
die zijn genot ontleent aan mar-
telingen en horloge-verzamelin-
gen. President Ronald Reagan
kwam handen en spijkerstekort
omhem aanhetkruis tenagelen,
toen hij in hetvoorjaar van 1986
fulmineerde tegen het 'kanker-
gezwelin dewesterse wereld,het
potentiële Sovjet- bruggehoofd,
deze bende wrede mannen, die
dronken zijnvan macht'.

BRUUT
Reagan: "Borge is betrokken

bij een brute campagne om de
vrijheids- strijders in diskrediet
te brengen. Ziet u, de communis-
tischebandietenvan Borge trek-
ken uniformen van vrijheids-
strijdersaan, trekkenhetland in
en vermoorden en verminken
naar vrijheid smachtende Nica-
raguanen". Communistische
sympathieën mogen Borge in-
derdaad niet worden ontzegd.
Die geestelijke verworvenheden
dateren al vanjaren dat hij stu-
deerde aan de universiteit van
Leon.

Zijn leermeester Fidel Castro
zou zich later ontfermen over het
bijslijpen van al diekermis. Zijn
politieke opvattingen laten die-
pe sporen na in zijnpersoonlijke
geschiedenis. In 1959 wordt hij
verbannen naar Costa Rica, na-
dat hij eerder was verdacht van
medeplichtigheid aan de moord
oppresident Somoza Garcia. De
verbanning zal negentien jaar
duren, afgewisseld door vijfjaar
guerrilla en zes jaar gevan-
genschap.

Achter detralies van de dicta-
tuur leert hijwatmartelen is. Al-
leen, dit keer is hij zelf het
slachtoffer. Als de val van de
laatste Somoza op 19 juli 1979
nakendis, slaatdegehateNatio-
nale Gardenogéénkeer toe: Bor-
ge's echtgenote Yelba wordt op
gruwelijke wijze vermoord.

LEGENDE
Comandante Borge is dan al

een legende. Hij is deenigeover-
levende van de geestelijke va-
ders van het in 1961 opgerichte
FSLN, het SandinistischeFront
voor de Nationale Bevrijding.
Mede-oprichters Carlos Fonseca
enSilvioMayorgazijnals marte-
laars van derevolutie bijgezet in
het graf van de dictatuur. Hun
metershoge portretten hangen
nog steeds aan weerszijden van
de ingang van het vroegere par-
lements- gebouw.

Daar was het ook waarBorge
uit gevangenschap werdbevrijd,
na de spectaculaire gijzelings-
actie onder leiding van Eden

Pastora, alias 'Comandante Ce-
ro'. Pastora geloofde toen nog in
derevolutie, niet inBorge. Tege-
nover Christopher Dickey, au-
teur van het boek 'With the
Contra's' verklaarde Pastora
smalend, datBorge derevolutio-
nairuithingin de mondaine ca-
fe's van Tegucigalpa, de hoofd-
stad van Honduras, 'terwijl wij
het vuile werk opknapten in de
bergen.

In zijn boek vergelijkt Dickey
beiden met elkaar: 'Borge was
een intellectueel en een dichter.
Pastora was een boer en een
vechter. Borge was de sa-
menzweerder, Pastora de ro-
manticus. Borge was een marx-
istischestrateeg, Pastora een de-
mocratic- dromer.Beiden waren
geboren om demagogenof dicta-
tors te worden'.

ALGEMEEN
Sleutelfiguur in Middenamerikaans vredesproces

door HENK BOOM

BOURGEOISIE EN verra-
ders, hierzijnonze vrouwen,zus-
tersvan ArlenenClaudia envan
Luisa Amanda, voorbeelden van
tederheid en heldhaftigheid,
met handen die dehuid van hun
kinderen strelen,deogen immer
geopendom tewaken, devingers
aan de trekkers van hun gewe-
ren en op hun lippen de oorlogs-
kreet van de mannen en vrou-
wenvan dit land.

Laat het Yankee- imperialis-
me deze woorden vooral horen,
dezewoorden waarnaar debour-
geoise net zo goed moet luiste-
ren. Onze woorden: Patria Li-
bre...". "Of sterven" (is het
antwoord van de uitzinnige me-
nigte).

'PatriaLibre'. Een vrij vader-
land. Tomas Borge, Nicaragua's
minister van Binnenlandse za-
ken, balt zijn vuist als hij deze
woorden op 29 september 1982
uitspreekt. De olijfgroene ge-
vechtspet verbergt het kroezige
haar, zijn dikke lippen persen
zich even samen, terwijl zijn
ogen onzichtbaar blijven achter
de dikke brilleglazen. Aan zijn
heup hangt eenrevolverholster.
In het leer staan de letters D.S.
gekerfd, afkortingvoor het San-
dinistischDirectoraat.

STRATEEG
Als de intellectuele marx-

istische strateeg kan Borge
moeiteloos worden ingedeeld in
hetkamp der haviken. Hij zweet
zich daar gesteund door twee

Uit recente rapportages uit
Nicaraguavalt aftelezen, dat de
rol van deBorge-clan aankracht
heeft ingeboet en dat de gebroe-
ders Ortega het beleid bepalen
binnen het Sandinistische Di-
rectoraat. Toen Borge en Arce
bleven verkondigen dat er van
onderhandelingen met de
Contra's geen sprake kon zijn
(Borge: "Wij willen alleenpraten
met de eigenaar van de waak-
hondenvan hetYankee- imperi-
alisme") maakte Daniel Ortega
bekend, dat ze bereid waren tot
indirecte gesprekken met hun
aartsvijanden. In hoeverre Bor-
ge een en ander knarsetandend
heeft geaccepteerd, weet nie-
mand. Borge zei het zelf al eens:
"Revoluties zijn onoverwinne-
lijk, zolang ze geen innerlijke
verscheurdheidkennen".

andere 'hard-liners', te weten de
Comandantes Henry Ruiz (ex-
-minister van planning); nu
"enigszins uitgerangeerd" naar
analogie van "een beetje dood"
zwanger en Bayarde Arce (de
partij- ideoloog van het FSLN).
De voorstanders van een meer-
pragmatische lijnbinnen hetDi-
rectoraat, Daniel en Humberto
Ortega (respectievelijk presi-
dent en minister van defensie)
schildert Borge aanvankelijk
nog af als 'putschisten, avontu-
riers, verraders en handlangers
van de bourgeoise'. Of, zoals
Shirley Christian in haar boek
'Nicaragua —Revolution in the
Family' treffend opmerkt: 'Bor-
geen dezijnenwaren instaatom
te zeggendatermaartwee moge-
lijkheden waren: een marx-
istisch Nicaragua, of helemaal
geen Nicaragua.

'PRACHTMENS'
Wordt Borge in dewandelgan-

gen van het Witte Huis afge-
schilderdals eenkarikatuur van
de duivel, in eigen land kunnen
verklaarde tegenstanders toch

Godoy nog minister van arbeid
was.

In een langgesprek dat ik met
Godoy hadin zijnkantoorin Ma-
nagua, kwalificeerde hij Borge
als 'een interessante persoon-
lijkheid met tropische karak-
tertrekken, geobsedeerd door de
persoonlijke macht. Maar, zo
voegde Godoy daaronmiddellijk
aan toe: "die machts- factor is
voor Latijns- Amerikaanse beg-
rippen eigenlijk niets bijzon-
ders".

Toen Godoy verder uitweidde
over Borge, kon ik hem zelfs be-
trappen op enige bewondering.
Godoy: "Ondanks depolitieke te-
genstellingen blijft Borge, net
als Pastora, de held van het
eerste uur. Opgrondvan zijnver-
diensten voor het land heeft hij
meer recht op macht dan ande-
ren. En eerlijk iseerlijk,hetis el-
kekeer weer verbazingwekkend
wat dieman doet.Hij ishalfpoli-
ticus, half dichter, halfmilitair,
eigenlijk doet ievan alles. Maar
hij is ook een man diezo zijn ei-
gen methodes heeft. Hij ver-

Comandante
Tomas Borge
is een legende

met eerbied praten over dit 'his-
torischerelikwie', zoals dePeru-
aanse schrijver Vargas Llosa
hem ooit betitelde. Toen ik zelf
een bezoek bracht aan Matagal-
pa, de geboortestad van Borge,
raakte een plaatsgenoot van
hem invuur en vlamtoen het ge-
sprekop'ElComandante'kwam.

mengtreligie metpolitiek en het

' woordvan God met de geschrif-
tenvan Marx"

Dat Borge iets heeft met de
kerk (en omgekeerd) is al lang
geen geheim meer. Waar de
niets- vermoedende bezoeker
pronte portretten van Sandino,
Marx enLenin aan dewand van
zijn kantoor zou verwachten,
treft hij een bonte verzameling
van kruisbeelden aan. Hout,
riet, steen, geenfrutsel gaatBor-
ge tever om zijndevotievoorhet
grote lijden te illustreren. Be-
kend isbovendien dathij de Ma-
ria- verering van zijn landgeno-
ten hartstochtelijk deelt

Desalniettemin beschuldigt
Reaganhem vanbetuttelingvan
godsdienst- vrijheid, het marte-
len van priesters en het
platbranden van synagogen.
Borge ontkent: "Niemand zal

"Een prachtmens", zo luidde
zijn oordeel en mij werden alle
goede eigenschappen opgesomd:
"Intellectueel, architect, journa-
list, bisschop, politicus, militair,
dichter. Hij vertegenwoordigt
alle waarden in het leven, ook de
■politieke en dat is nou net het
vervelende". Veel waarde moet
ook worden gehecht aan het oor-
deelvan VirgilioGodoy, voorzit-
ter van de Liberale Partij. Hij
kent Borge niet alleen uit het
verzet, maar ook uit het eerste
jaarna deval van Somoza, toen

ooitreligieuze activiteiteninons
land kunnen verbieden. Waar
wij ons als regering wel tegen
verzetten, is tegen politieke en
contra- revolutionaire activitei-
ten van religieuze leiders. De
kerk moet het woord van God.
verspreiden, niet het woord van
Reagan".

Derelatie met Obanda V Bra-
vo is kil, sinds de kardinaal de
Sandinistenkwalificeerde als de
verpersoonlijking van Judas en
Borge ervan beschuldigde dean-
ti-christ tewillenuithangen.Cy-
nisch getuigt Borge in oktober
'1985 in een interview met het
Spaanse dagbladEl Pais van het
'grote wonder' in Nicaragua:
"Als iemand op zoek is naar een
Siamesetweelingbroer van Rea-
gan, moet hij naar Managuako-
men en vragen naar Obanda V
Bravo".

HOOGTEPUNT
De polemiek bereikte een

hoogtepunt toen Borge dekardi-
naal er van beschuldigde debe-
langrijkste tegenstander van de
revolutie te zijn. Bismarck Car-
ballo, woordvoerder van de kar-
dinaal, was degene die moest
boeten. De priester werd ge-
dwongen naakt de straat op te
rennen, terwijl een fotograaf en
een tv-camera de ongelukkige
man stonden op te wachten. Het
Vaticaan raakte in opperste
staat van verontwaardiging, zo
zeer, dat de huidige ambassa-
deurinWashington,CarlosTun-
nerman, moest bemiddelen en
Borge maareven opreis werd ge-
stuurd naar de Sovjet-Unie en
Bulgarije.

Voor deAmerikaanse buiten-
wereld was daarmee opnieuw
het bewijs geleverd, dat Borge
tot de hardekern van het Sandi-
nistische Directoraat behoort.
Maar toen VargasLlosa hem om
bevestiging vroeg, was Borge
eenen al verwondering: "Zeggen
ze datvanmij?Wateenklootzak-
ken. Ik ben de zachtmoedigste
vanhethele stel.Als ikbij dever-
kiezingen kandidaat had ge-
staan, zou de bourgeoisie nog op
mij hebben gestemd". Borge en
debourgeoisie.

Ook die twee hebben iets metelkaar, ook alwilBorge in inter-views metbuitenlandse verslag-
gevers nog wel eens minder feluithalen dan tijdensredevoerin-genvoor eigenpubliek. Ineenin-terview met The New York Ti-mes verklaardeBorge ooit: "Indekapitalistische landen zie jehoe de bourgeoisie concessiesdoetaanrevolutionaire groepen.Die worden getolereerd en spe-leneen secundairerol binnen hetraamwerk vanpolitiek pluralis-me In een systeem als het onze,
dat naar een andere structuur

zoekt, gebeurtprecies het tegen-
overgestelde. Wij doen conces-
sies aan de bourgeoisie, funda-
menteel op economisch gebied,
maarook oppolitiekterrein.Dat
is geen taktiek, maar dat is de
strategievan onze revolutie".

Maar of die strategie dooreen
ruime meerderheid van zijn
landgenoten wordt gedeeld? 'No
Pasaren' staat nog steeds op de
muren geschreven. Want de
Contra's mogen er niet doorko-
men. Maar wie is er revolutio-
nair en wie is Contra? Dat be-
paalt degeheimepolitie vanBor-
ge dus. "Als jeal twijfels aan de
revolutie hebt, ben je een
Contra", zohoorde ikmenigkeer
in Nicaragua. Of, zoals Virgilio
Godoy het zei: "Je weet nooit
waar Borge de grens trekt,waal
zijnContra- vermoeden begint.

Dat is de oorzaak van eenbreedverspreid gevoel van onze-
kerheid in het land. De stijl vande geheime politie heeft slechtséén kenmerk: angst inboeze-men". Borge denkt daar uiter-aard anders over. Hij zegt aanhethoofdtestaan van eenminis-terie, dater voornamelijk is voorhet welzijn van land en volk. Ofhet daarom is, ofvanwege een
aanval van poëzie, weet bijna
niemand. Maar sindslange tijd
wordt deentree vanzijnministe-rie beheerst door een niet mis te
verstane spreuk: "Wij bewakenhet gelukvanhetvolk". Is er dan
geen enkele andere partij oi
groep die dat geluk mag bewa-
ken? Zijn hetalleen deSandinis-
ten? Volgens Borge kan daaro-
ver geen twijfel bestaan.

"In theorie zou er een andere
partij aan de macht kunnen ko-
men dan het Sandinistische
Front. Persoonlijk denk ik dat
zoiets onmogelijk is, want dan
zou het volk van Nicaragua de
geschiedenis derug toekeren",
zo verklaarde hij kort geleden
aan een verslaggever van The
Financial Times. En als het dan
toch zou gebeuren? GeenPatrifljLibre? En dan maar sterven?]
Borge: "Dan weiger ik nog lan-
ger tegelovenin geschiedenisen
mensheid".
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Thorax centrum, waar hij zijn
patiënten behandelt. Alszieken-
huis- opname van een patiënt
noodzakelijk is, danneemtRosi-
na deze opin hetAdvent Zieken-
huis.

zendenguldensbesteedtaan hetopleiden vanspecialisten.Die
overheid is echter niet wettelijk verplicht deze artsen na
voltooiing van hun opleiding in dienst te nemen. Bovendien
stelt deoverheidvoor indienst- neming alsvoorwaarde datde
betrokken specialist door het St. Elisabeth Hospitaal wordt
toegelaten.

MAAR HET St. Elisabeth Hospitaal stelt zijn eigen toela-
tings- voorwaarden voor iedere arts diein het ziekenhuis zijn
specialisme wil uitoefenen.

MENVRAAGT zichonwillekeurigafop welkewijze een der-
gelijke situatie een rol zou kunnen spelen in de ge-
zondheidszorg. Uit dereportage, die vandaag in AMIGOE's
NAPAwordt gepubliceerd over de Antilliaanse longarts A.F.
ROSINA, blijkt overduidelijk, dat deze situatie niet de meest
wenselijke is.

DEOVERHEID heeftslechtséénlongarts indienst.Als deze
metvakantie is, is er niemand die voor hemkan waarnemen.
Daardoor is vorig jaarzelfs de situatie ontstaan dater in het
ziekenhuis gedurende een periode van twee weken geen lon*
gartsaanwezigwas voorde gouvernements- patiënten (zowel
de chef de clinique als de overheids- longarts waren met va-
kantie).

EEN DERGELIJKE situatiezou in eikzichzelfrespecterend
ziekenhuis niet mogen voorkomen. Op Curacao blijkt datwél
het geval te zijn. Bijgaande reportage geeft enig inzicht in de
verwikkelingenrondom de(niet)-benoemingvaneen gekwali-
ficeerde, beschikbare Antilliaanse longarte.

door YVONNE VAN ES

AANDRANG GGD
Zijn werk-contractbij dc GGD

is nooit officieel beëindigd. Het

Hieruit concludeert Rosina
dathijnog steedsin dienst is van
de overheid en dat hij niet op-
nieuwhoeft te solliciteren.

hoofd van de GGD, dr. MacKib-
belaar, heeft er gedurende de
tijd, datRosina zich specialiseert
er vaak bij dearts op aangedron-
gen, dat hij zijn specialisatie zo
snel mogelijk afmaakt, opdat hij
zijn werk alslongarts opCuragao
zal kunnen beginnen.

In april 1986, vier maanden
voor hetbeëindigen van zijnspe-
cialisatie, heeft de longarts een
door gezaghebberRonald Casse-
res en de secretaris van het ei-
land- gebied ondertekende brief
ontvangen, waarinzij bij Rosina
er op aandringen "dat hijbinnen
drie maanden na zijnafstuderen
moet terugkeren om zijn
werkzaamheden alhier (op Cu-
ragao; red.) te hervatten".

Nenietzomaar terzijde schuiven
en geeft een positief advies aan
het bestuur van het ziekenhuis
voor zijn toelating. Ondanks ditadvies wil het ziekenhuis nog
steeds geen defenitief antwoord
geven aan drRosina.

een rechtszaak tegen de over-
heid aanspant met als eis, dat de
overheid hem na beëindiging
van zijn studie- opdracht en op
grond van de briefvan de gezag-
hebber en de eilands-secretaris,
in dienstneemt. Derechter steltRosina in hetongelijk.

De uitspraak luidt datdeover-
heid niet verplicht is Rosina in
diensttenemen en datdebetrok-
ken brief van gezaghebber Cas-
seresen de secretarisvan hetBe-
stuurs- college "slecht gediri-geerd" is. Derechter beslist, datderegering de arts pas in diensthoeft te nemen, alshet St. Elisa-beth Hospitaal hem toelaat.Waaruit bestaan nu dietoela-tings- eisenvan het ziekenhuis?Volgens het ziekenhuis- regele-
ment moeten alle artsen die in
het ziekenhuis willen werkendaartoe toestemmingvragen bij
het bestuur, datonder voorzit-terschap staat van drE.P. (Kiki)
Monte. De betrokken arts moet
een basis- reglement bestaande
uit vijf standaard- regels onder-tekenen. Na ondertekening van
het reglement brengt een Toela-
tings- commissie advies uit aan
het ziekenhuis- bestuur. Vervol-
gens beslist het bestuur of een
artswordt toegelatenofniet. Ro-
sinaondertekent het standaard-
reglement en dan verneemt hij
langetijd nietsmeervan het zie-
kenhuis.

In mei 1986keertRosina naar
Curasao terug in de veronder-
stelling dathij zijnwerk als lon-
gartsbij de overheid per 1 okto-
ber van dat jaarkan beginnen.
Bij zijn aankomst op Curasaoechter verneemt hij bij monde
van hethoofd van Personeelsza-
kenvan deGGD,F.C. Comenen-
cia, dat debrieven, dieRosina uit
Nederland heeft gestuurd inza-
ke hervatting van zijn werk als

in dienst van de overheid
"nog nietontvangen zijn".

Uiteindelijkkrijgt Rosina een
briefvan deadministratievearts
van de GGD, dokter J. de Haan,
waarin vermeld wordt dat zijn
benoemingin dienstvan deGGD
plotseling afhankelijk is gewor-
den van het ziekenhuis: als het
St. Elisabeth Hospitaal drRosi-
na als longarts toelaat, dan pas
komt hij in dienst van de over-
heid.

Hierover is Rosina zo veront-
waardigd, dathij op22april 1987

NIET ONTVANGEN

Deze merkwaardige situatieis
ontstaan, doordat enerzijds het
St. Elisabeth Hospitaal weigert
Rosina toestemming teverlenen
voor hetopnemenenbehandelen
vanpatiënten in het ziekenhuis.
Anderzijds stelt de overheid als
voorwaarde voor zijn indienst-
treding juist die toelating door
het St. Elisabeth Hospitaal als
vereiste.

HOEWEL A.F. (PENG)
ROSINA op Curacao is gebo-
ren en hij in Nederland eerst
een artsen- studie en daarna
een opleiding tot longspecia-
list heeft gevolgd, mag hij
toch geenpatiënten in het St.
Elisabeth Hospitaal behan-
delen. Ook weigert de over-
heid hem als specialist in
dienst te nemen,waardoorhij
geen patiënten die bij de ei-
landelijke overheid zijn ver-
zekerd, kan behandelen. Dit
is des te opvallender, omdat
diezelfde overheid allekosten
voor zijn zesjarige arts- oplei-
ding en vijfjarige opleiding
tot specialist heeftbetaald.

Als Rosina na zijn voltooiing
vanzijn artsenstudie naarCura-
sao terugkeert, treedt hij in
dienst van de Geneeskundige
Gezondheidsdienst (GGD) en
werkt hij twee jaarals arts- as-
sistent in het ziekenhuis. Daar-
na gaathijweer naar Nederland
met een studie-opdracht van de
Curasaose overheid om zijn spe-
cialisatie tot longarts te voltooi-
enaan de gerenomeerdelong-af-
delingvan het St. Antonius Zie-
kenhuis in Utrecht (nu: Nieuwe-
gein). Alle jaren, die hij aan het
St. Antonius Ziekenhuis is ver-
bonden,, wordt zijn salaris door
deoverheid gewoondoorbetaald.

ADVERTENTIE
In februari 1987 verschijnt in

de lokale kranten een adverten-
tie van Associates Internal Me-
dicine, een groep van specialis-
ten die een werk- overeenkomst
Hebben gesloten met het coördi-
nerend hoofd van de afdeling,
prof. drA.E.C. Saleh. In deze ad-
vertentie roept het ziekenhuis
sollicitanten op voor de functie
van longarts.Rosina solliciteert
eveneens.

De longartswordt opgeroepen

ling van een functie, waarvoor
geen Antilliaanse deskundige
beschikbaar is en waaraan blij-
kens een aanvrage van de rege-
ring van de Nederlandse Antil-
len veel belang wordt gehecht".
Dit staat in eenbriefvan hetKa-
binet voor Nederlands- Antilli-
aanse en Arubaanse Zaken
(KABNA) aan de Nederlandse
longarts. Hierbij werd het feit
genegeerd dat drRosina binnen
enkele maanden zijn specialisa-
tie tot longarts zou voltooien.

Deze (in Nederland geboren)
longarts, dr H.J.C.M. Baur, is
per 1 maart 1986voor een perio-
devan driejaarals chef declini-
que aan het ziekenhuis verbon-
den. Zijnprimairetaak is het ge-
ven van onderwijsaan co- assis-
tenten. Voor deze arts komt de
patiënten- zorg pas op detweede
plaats. Zijnsalariswordtbetaald
doorhet KABNA.

voor een sollicitatie- gesprek
met het coördinerend hoofd,
waarbij tevens dekwestie van
zijn toelating ter sprake komt.
Prof. SalehdeeltRosina mee,dat
hij voor toelatingbehalvehetba-
sis-reglement nogeen aantalex-
tra regels moet ondertekenen,
hetgeen in een brief van 23 juli
1987 nogmaals wordt bevestigd
door de directeur van het Sint
Elisabeth Hospitaal, dr I.R.A.
Asjes.

Zo moet de longarts onder
meer ondertekenen dat hij,
naast zijn werkzaamheden in
het ziekenhuis, onderwijs geeft
en dathijer "naarzal strevenom
zoveel mogelijk van zijn patiën-
ten, in elk geval alle overheids-
patiënten, in het St. Elisabeth
Hospotaal voor onderzoeken be-
handelingopneemt".

Bovendien moet hij de ver-
plichting op zich nemen een

De toelatings- commissie wil
de sollicitatie van Rosina naar
aanleiding van de advertentie
van Associates Internal Medici-

AlleenRosina moet dezeextra
richtlijnen ondertekenen. Geen
enkele andere arts heeft derge-
lijke voorwaarden voor zijn toe-
lating gekregen. Hetziekenhuis
heeft wel getracht twee keel-,
neus- en oor-artsen, Jeffrey Ma-
ria en GeroldRach, dienaRosina
gekomen zijn maar wel in het
hospitaalzijn toegelaten, alsnog
te overreden deze extra regle-
menten te laten ondertekenen,
hetgeenze hebben geweigerd.

long- functie voor hetziekenhuis
op te zetten die'naar goedvinden
van het ziekenhuis is. Deze
laatste twee voorwaarden htfu-
denindatRosina nooiteen eigen
praktijk zal kunnen opbouwen
en hij alleen maarverrichtingen
voor het ziekenhuis mag doen.

Sedertdien is dezekwestie nog
steeds hangende. Momenteel is
Rosina verbonden aan het

In juli en september 1987
schrijft directeurAsjes een brief
aan drRosina, waarin die nog-
maals stelt, dat zonder onderte-
kening van het basis- reglement
en deextra voorwaarden door de
longarts, er geen sprakekan zijn
van toelating. Rosina heeft al-
leen het standaard- reglement
ondertekend en weigert deextra
voorwaarden te aanvaarden,
omdat die, volgens hem, "volle-
digonredelijkzijn".

EXTRA VOORWAARDEN

ZIEKENHUIS:

INTERN BERAAD
Dr Monte is evenmin spraak-

zaam en zegt dat alleen mr
A.F.M. Torres, secretaris van
het ziekenhuis- bestuur, hiero-
ver mededelingen mag doen aan
de media. Mr Torresbelooft het
een en anderuit te zoeken en de
volgende dag meer mededelin-
gente zullen geven.De volgende
dag heeft mr Torres de toela-
tings- voorwaarden bestudeerd
en deeltmee dat"deze voorwaar-
den in alle redelijkheid door de
ziekenhuis- directie zijn opgezet
na internberaad met het coördi-
nerendhoofd van de afdeling, dr
Saleh.

Noot: Inmiddels zijn wél de
volgende specialisten door het
ziekenhuis toegelaten— zónder
deextra voorwaarden, dieaan dr
Rosina zijn gesteld:

* dr I. Angelista, kinder ylongarte;
* drJ.Maria,KNO-arts;
*drG.Rach,KNO-arts;
* drF. Moreta, uroloog;
* drL. Spencer, oogarts.

'Wij bepalen
onder welke

voorwaarden'
TECHNISCHEBIJSTAND
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Het ongelooflijke - ware - verhaal van deAntilliaanse

longarts Rosina, die in het 'Elisabeth' wil werken
BENOEMINGEN

Het St. Elisabeth Hospitaal
blijkt niet gaarne bereid te zijn
inlichtingen over deze zaak te
geven. Directeur Asjes stelt, dat
hij niet gerechtigd is inlichtin-
genover dezezaak tegeven. "Wij
hebbengezegd, datdrRosina het
toelatings- reglement moet on-
dertekenen en als hij dat niet
doet, dankanhij niet toegelaten
worden," zo vertelt drAsjes. Dat
er sprake is van 'speciale voor-
waarden' voor drRosina, wijst
hij desgevraagd van de hand.
Voor verdere inlichtingen ver-
wijst hij deverslaggeefster naar
drE.P. (Kiki) Monte, dievoorzit-
ter is van de toelatings- com-
missie.

Tegenwoordig is er slechts één
Antilliaanse longarts in dienst
van de overheid. Aangeziener op
Curagao echter duizenden long-
patiënten zijnen dezen nietalle-
maal door één specialist behan-
deldkunnen worden, isinhetka-
der van de technische bijstand
een longartsuitNedelandterbe-
schikking gesteld "ter vervul-



Een gedode neushoorn, zijn
hoorns afgehakt, zijn lichaam
overgelaten aan gieren en
vliegen.

door MARK GLOTZBACH

Nog een zwakpunt vormen de
regerings- voorraden van in be-
slag genomen hoorns. Die siepe-
len toch langzaam leeg naar de
illegale markt, zo vreest het
WNF. Halbertsma: "Wij eisen
van deAfrikaanse landen dat ze
dat voorkomen. Dump ze in zee,
verbrandt ze en maak daar een
publieke happening van,hebben
we ze geraden. Daar maak je de
mensen neushoorn- bewust mee.
We hopen op een vreugdevuur
van neushoorn- hoorns in Nairo-
bi binnenkort". De andereAfri-
kaanse neushoorn-soort, de wit-
te neushoorn, is zich dankzij be-
schermende maatregelen weer
wat aan het herstellen. De gehe-
le populatie van deze soort be-
draagtnu 4.000 stuks. InAzië is
tegenwoordig sprake van een
deugdelijke beschermingvan al-
le daarlevendesoorten.

neushoorn- hoorn 3000 kilog-
ram. Handelswaarde 70 miljoen.
Het kostte 2000 zwarte neus-
hoorns het leven. Halbertsma:
"Gezien hethuidigebestand van
vierduizend kun je uitrekenen
hoe snelhetafgelopenzal zijn als
het zo door gaat".

"Dat zou al een enorme stap
vooruit zijn", zegt Halbertsma.
"Maar daarstaatweer tegenover
dat de emiraten dreigen uit CI-
TES te stappen uit irritatieover
de druk die we op hen uitoefe-
nen". Een alternatiefvoor de
dolkheften- fabricage kan wa-
ter- buffel- hoorn zijn, zegt het
WNF.

De sluikhandel in hoornsvan
de beschermde neushoorns kan
bestaan doorcorruptie, politieke
instabiliteiten doordatsommige
landen het Verdrag van Was-
hington (CITES), dat de handel
in bedreigde dieren of 'onderde-
len' daarvan verbiedt, niet heb-
ben ondertekend. Het laatste
geldtook voor Noord-Jemen, dat
overigens heeft aangekondigd
lidvan hetverdragtewillenwor-
den. En een imam in dat land is
bereidteverklaren datdeKoran
degelovigen ook verplicht dena-
tuur te beschermen.

potentie-opwekkende middelen.
"Maar watdatbetreft kun jenet
zo goed je nagels afbijten", zegt
NielsHalbertsma. "Dat moetnet
zo veel helpen want het is het-
zelfde spul".

korte termijn noodzakelijk,
maaropde langetermijnmoet de
politiek het doen". Halbertsma:
"Hetdraaitallemaalomhetpoli-
tieke systeem. Is het onrustig,
met muitende soldaten die zich
terugtrekken in de wildernis,
danzijnaltijd degrotedierenhet
slachtoffer. Ofeen president die
de neushoorn wil beschermen,
wordt de volgende dag afgezet.
Staten als Zambia en Boeroendi
zijn politiek heel onbereken-
baar. En waar corruptie is, gaat
het mis".

Inlevende lijve is dezwarte neus-
hoorn een indrukwekkendAfri-
kaans symbool.

Het is nu eens niet te wijten
aan het inpikken van leefgebied
door de mens datdezwarte neus-
hoornsaan derandvan de onder-
gang is geraakt.Dit keer is het
stroperswerk.Neushoorn- hoorn
is namelijk haast even duur als
goud: 24.000 gulden per kilog-
ram, goud 27.000 gulden. Goed
georganiseerde smokke-
laarsnetten, waarinzelfs corrup-
te ministers zitten, exporteren
de hoorns met Ethiopian Air-
ways naar de Arabische Emira-
ten. Vandaar wordt de kostbare
vracht doorvervoerd naar
Noord- Jemen. Indatlandmaakt
men er dolkheften van, die gel-
den als symbool van mannelijk-
heid.

WNF-voorlichter Ronald van
derGiessen: "Nu zijn we nognet
op tijd om enkele levenskrachti-
ge populaties van zwarte neus-
hoorns te kunnen veiligstellen.
Komen we wat later, dan zijn de
dieren helemaal verspreid in
geïsoleerde groepjes. En het is
heel moeilijk omdaaruitnogge-
zonde populaties op te bouwen.
Ook de voortplanting van neus-
hoorns is traag: eens in de twee
jaareen jong".

NET OP TIJD

DE EERSTE ACTIE van het
nu zesentwintig- jarige Wereld
Natuur Fonds (WNF) was ge-
richt op dereddingvan deinAfri-
ka levendezwarte neushoorn.Er
waren toen nog 100.000van deze
dieren over en hun toestand
werd toen alzorgelijk geacht.Nu
leven er inhetwildnietmeer dan
4.000 en doet het WNF met een
nieuwe neushoorn- actie een
laatste poging om deze markan-
te verschijningen voor Afrika en
de wereld te behouden.

"Het isschrikwekkend dateen
diersoortin één generatiedreigt
te worden uitgeroeid", zegt
WNF-directeur Niels Hal-
bertsma. "Als dereddings- actie
nu niet lukt, hoeft het nooit
meer. Dan is hetbinneneen paar
jaar gebeurd met wat een der
grote symbolenvan deAfrikaan-
se natuur is".

Hijreisde enkele maanden ge-
leden metprinsBernhard, presi-
dent van het WNF (de Neder-
landse afdeling van het World
Wildlife Fund), naar Kenia om
kennis te nemen van de stand
van zaken rondom de zwarte
neushoorn. In hetWNF-kantoor
in Zeist vertoont hij video- beel-
denvaneen dodeneushoorn.Het
dier is van zijn hoorns ontdaan
en overgelaten aan gieren en
aasvliegen. Een meelijwekkend,
walgelijk en onterend
schouwspel. Meelijwekkend om
het beest. Walgelijk vanwege
datrottende karkas metdiebloe-
derige gaten in zijn kop. Onter-
end is het voor de mens, omdat
een hele soort uitpure geldzucht
over dekling wordt gejaagd.

Een deel van de hoorns gaat
naar het Verre Oosten. Daar
wordt de haartjes- achtige sub-
stantie als poeder verwerkt in
koortswerende en zogenaamd

NAGELBIJTEN

GEEN MUNITIE
Boeroendi is het middelpunt

van het misdadige web. De mo-
derne automatische wapensvan
de stropers zijn van Russische
makelij enafkomstiguitSoedan.
Hun tegenstanders zijn
wildwachtersdiehetveelal moe-
ten doen metLee Enfield- gewe-
ren uit de Eerste Wereldoorlog,
zonder munitie. Vorig jaarwas
de gesmokkelde hoeveelheid

InKeniazoekt hetvoor ditdoel
opgerichte Engelse Rhino Re-

STROPERS GEDOOD
Toch hebben de stropers het in

Afrika niet meer zo makkelijk
alsvoorheen. Zo hebben speciale
anti-stropers- eenheden in de
Zambezi Vallei (Zimbabwe)
sinds 1985 al 29 vooral vanuit
Zambia opererende stropers ge-
dood, nadat een milde aanpak
nietbleek te helpen.

Moge tegen die tijd de opvat-
ting van prins Bernhard ook in
Afrika gemeengoed zijn gewor-
den. Naar aanleiding van de
neushoorn- actie zegt hij: "Wy
mogen nietop de stoel van Onze
Lieve Heer gaan zitten, en uit-
maken: datbewaren we en dat
niet. Tegenover de komende ge-
neraties hebben we dezedelijke
plicht te behouden wat we nog
nietkapot hebben gemaakt".

Mocht het toch nog goed aflo-
pen voor de zwarte neushoorn,
dan daagt er voor zon andere
grote bewonervanAfrika, de oli-
fant, opnieuw gevaar. De stro-
pers zullen misschien weer opde
ivoor- jacht gaan, een verschijn-
sel dat thans aardig onder
controle lijkt, aldus het WNF.

risme in de wildparken beslist
niet schadelijk voor de natuur.
DeKLM adverteert met: ga die
zeldzame neushoorns zien. Een
safari zonder neushoorns zou
veel minder leuk zijn".

Halbertsma: "Om één van de
reservaten is al een tachtigkilo-
meter lang hekwerk met
hoogspannings- draad ge-
plaatst. Het wordt gevoed door
zonne- energie. Jekrijgt er een
enormeklap van, maar jegaat er
niet aan dood.Een neushoorn die
er éénkeer tegenaan loopt,komt
er nooit meer in de buurt. En
daarom is het ook begonnen.

scue Fund het in verplaatsing
van neushoorns naar veiliger
streken. Schutters in helikop-
ters schietendebeesteneersteen
nauwkeurig aan het lichaams-
gewichtaangepaste hoeveelheid
verdovende middelen in het lijf.
Vervolgens worden de met een
anti-dosis ingespotendieren met
vrachtwagensnaar driereserva-
ten overgebracht.Het iseen ope-
ratie die tot nu toe vlekkeloos
verloopt en waarmee de neus-
hoorns zelf dooriiun nogal indi-
viduele karakter geen moeilijk-
hedenhebben.

En ten derde voor politieke
beinvloeding, watveruit het be-
langrijkste is. Helikopters en
hekkenzijn maatregelenvoor de

Het WNF hoopt met de actie
'Red de laatste neushoorns'
750.000 guldenbijeen te krijgen
(via giro 75, ten name van We-
reld Natuur Fonds, Zeist). Van
der Giêssen: "Dat geld is be-
stemd voor drie dingen. Ten
eerste voor dagelijkse helikop-
ter- patrouilles boven twee ge-
bieden met levensvatbarepopu-
latiesvan zon zeshonderd stuks
bij elkaar, want dat blijkt een
probaat middel te zijn om stro-
pers af te schrikken.Tentweede
voor het overbrengen van
geïsoleerde neushoorn- groepjes
naar beveiligde gebieden in Ke-
nia, waar inmiddels tweehon-
derd exemplaren tussen de dra-
denzitten.

Stropers komen er toch wel door
als ze willen. Daarom blijft be-
wakingnodig".

TOERISME
De Afrikaanse landen raken

er trouwens steeds meer van
overtuigd dat ze zuinig moeten
zijn op hun wilde dieren. Hal-
bertsma: "Zezienindatdetoeris»
ten diekomen voor de diereneen
essentiële inkomsten- bron zijn.
Vaak is hetzelfs de enige bron,
voor een failliet land. En mits
goed gereguleerd, is safari- toe-

van enkele hoogtepunten. Hier-
toe vallen terekenen de modern
design- expositie en het over-
zicht moderne Nederlandse
schilderkunst die de rijksdienst
voor beeldende kunst voorbe-
reidt, de tentoonstelling "Con-
versation pieces" in Kenwood
House inLonden en dievan oude
meesters en van Mondriaan in
1989 inverschillende musea.

GEWELDLOZE INVASIE IN 1688 GROOTSCHEEPS HERDACHT
Bill ofRights was begin parlementaire democratie

DEN HAAG — In juni 1988
begint het officiële herden-
kingsjaar voor Willem II van
Oranjeen Mary II Stuart. Het
is volgend jaar driehonderd
jaar geleden dat de als ko-
ning- stadhouder bekend ge-
worden Oranjetelg met dui-
zenden Hollandse soldaten
naar Groot- Brittannie trok.
Gesteund door vooraan-
staande Britten en omdat het
grootste deelvan hetBritse le-
ger overliep, vloeide er nau-
welijks bloed bij deze invasie.
Zijn overtocht werd be-
kroond met het tweehoofdig
koningschap over Engeland
en Schotland en met gewe-
tensvrijheid doorburgerbjke
en godsdienstige verdraag-
zaamheid.

Willem IIIvan Oranjes
van stadhouder tot koning

deparlementaire democratie en
is nog steeds bepalend voor het
denken over bestaande mo-
narchieën. Willem kwam ver-
volgens met zijn toleration act
voor verdraagzaamheid, ook ten
aanzienvanzijnvijanden. Beide
documenten hebben veel
weerklank gevonden. De ver-
worvenhedenklinken door inon-
der andere de Amerikaanse
constitutie en de Amerikaanse
onafhankelijkheids-verklaring.

In de residentie brengt het
Haags Historisch Museum dein-
tocht van dekoning- stadhouder
in beeld enkunnen tochten wor-
den gemaakt langs paleizen en
andere gebouwen uit zijn tijd.
Het Mauritshuis in Den Haag
bereidteenexpositievoor over de
smaak van Willem 111. Daarbij
wordt bijzondere aandacht ge-
vestigd op werk van Hondecoe-
ter en de uit Groot- Brittannie
meegebrachte schilderijen.

langrijke ontwikkelingenop het
gebied van handel, economie,
cultuur, wetenschap en techno-
logie, pers en communicatie, le-
geren vlooten het levenvan alle-
dag getoond.

De 300 jaar Nederlands- En-
gelse vriendschappen wordt ook
gevierddoor deuitgiftevan twee
specialeWillemen Mary-postze-
gels en een zilveren munt van
vijftig gulden.De zegels worden
in Hellevoetsluis op 14 junige-
presenteerd. De munt is in het
najaar overal in Nederland ver-
krijgbaar.

derheden in Brittannie voor en
an 1688" is het thema van een
conferentie die op 10 en 11 no-
vember in Londen wordt gehou-
den. Voor Nederland wordt een
kerkhistorisch symposium voor-
bereid. Brielle herdenkt op 27
oktober de nationaleBidstonde
die de staten- generaal uit-
schreef voor het welslagen van
detocht van Willem 111. De ston-
dewerd indertijd ook door Mary
II Stuartbijgewoond.

Erwordenvanaf junimanifes-
tatiesgeorganiseerd, niet alleen
in Nederland en Groot- Brittan-
nie, maar bok in de Verenigde
Staten. Bij het ministerie van
Buitenlandse zaken in Den
Haag is voor de organisatie het
uitvoerend comité Willem 111en
Mary geïnstalleerd. Hetvalt on-
der de ambassadeur voor inter-
nationale culturele samenwer-
king. De evenementen en mani-
festaties worden betaald door er
bestaande begrotings- posten
voor aan te spreken. Hetbestuur
van de Stichting 1688 - 1988
heeft daarnaast het bedrijfsle-
ven uitgenodigd als sponsorvan
manifestaties op te treden.
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"Neteven iets beter""Vanvervolging totverdraag-
zaamheid: godsdienstige min-

In Nederland besteedt een
parlementaire commissie aan-
dacht aan de Bill of Rights. Dat
gebeurtonderleiding van debei-
deKamervoorzitters in april
1989. Infebruari van '89 wordtin
Williamsburg in deAmerikaan-
sestaatVirginia, een internatio-
nale studie- bijeenkomst gewijd
aan wat de documenten hebben
betekend voor de Amerikaanse
grondwet.

Op 20 juliherdenken in Londen
de beide huizen van het Britse
parlement de Bill ofRights.
Daarbij wordt koningin Eliza-
beth door despeakers toegespro-
ken. Twee dageneerder zijn dan
in Torday de jachten aangeko-
men die onder escorte van deko-
ninklijke marine de overtocht
herhalen die Willem 111 in 1688
maakte met 250 schepen. Het
was een landingsvloot die tot D-
Day 1944 degrootste zoublijven.

BILL OF RIGHTS

Hoe de landingsvloot met
overtocht werd voorbereid, uit-
gerust en georganiseerd is te

De koning- stadhouder en zijn
vrouw verzamelden niet alleen
schilderijen, maar ook Delfts
aardewerk, Chinees en Japans
porcelein. Dat is tezien in paleis
Het Loo in Apeldoorn, het favo-
riete huis van Willem en Mary.
Pronkstuk van die tijd is in dit
onderkomen het interieur dat
Daniel Marot ontwierp. De tuin
die ; n opdracht van Willem en
Mary werd aangelegd, staat
centraal op de tentoonstelling
"De gouden eeuw van de Hol-
landse tuinkunst", die van sep-
tember tot december in het te-
genwoordige Rijksmuseum pa-
leisHet Loo wordt gehouden.

JAPANSPORCELEIN

VLOOTBASIS
Hellevoetsluis zal ook bij-

zondere aandacht schenken aan
zijn geschiedenis als vlootbasis
en als eindpunt van de vroegere
veerdienst en postverbindign
metHarwich.Hetgeheleseizoen
is er in de vestingbovendien een
zeventiende- eeuws legerkampt
vinden.

Verspreid over heel Neder-
landworden inhet herdenkings-
jaarmeerdandertigtentoonstel-
lingen gehouden. Hoogtepunt is
"De wereld van Willem 111 en
MaryII" van 5 julitot30septem-
ber in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam. Daar worden be-

Op handels- en financieel ge-
bied wil men vanuit betrokken
landen de banden nauwer aan-
halen. Bij het commissariaat
voor Buitenlandse investerin-
gen in Nederland is het idee ont-
staan om een William and Mary
venture capital fund op te
richten ter bevordering va» in-
vesteringen van Groot- Brittan-
nie in Nederland en omgekeerd.

Het Holland festival in zowel
1988als 1989aandachtaanWil-
lem en Mary met werken uit de
barok. Het heeft tevens deBritse
danser en choreograaf Michael
Clark opgedragen een ballet te
makendat in hetteken staatvan
de geschiedenis van de koning-
stadhouder en zijn vrouw. Ne-
derland biedt Engeland ook po-
dium- kunsten, waaronder een
festival van moderne dans. Het
Rotterdams filharmonisch or-
kest, het Brabants orkest en het
concertgebouw- orkest zullen
tournees doorEngeland maken.
Hetregionaal jeügdorkestspeelt
op het jeugd-festival in Aber-
deen. Dat Willem 111 wat tole-
rantie betreft, zijn tijd ver voor-
uitwordt geacht, wordt voor het
herdenkings- jaarvertaald in
aandacht voor groepen in
achterstands- situaties. Ze ge-
nieten speciale aandacht van de
Britse beschermheer van het
herdenkings- jaar,prins Char-
les. Ze worden in beide landen
extra bij de herdenking betrok-
ken. Zo is "werkgelegenheid
voor jongerenin grootstedelijke
gebieden" op het programma ge-
komen, een internationale con-
ferentie in oktober 1988 in Rot-
terdam. De deelnemers eraan
zullen eenjaarlater nogeens kij-
ken waarhun aanbevelingen toe
hebben geleid.

HOLLAND FESTIVAL

zien op "Glorieuze overtocht"
van 1junitot 1 oktoberinhet ma-
ritiemmuseumPrinsHendrik in
Rotterdam. In het maritiem mu-
seum in Den Helder is van juni
tot september een expositie ge-
wijd aan de samenwerking van
de Engelse en Nederlandse ma-
rine door de eeuwen heen. Dit
soort relaties vormen ook het
thema van de in juni te houden
tweedaagse internationale stu-
die-bijeenkomst op hetKonink-
lijk instituut voor de marine.

Cultuur, toerisme en sport
gaan in het herdenkings- jaar
Willem111 enMary handinhand
als watersporters en fietsers
tochten maken bij en langs
plaatsen dieverbonden zijn met
Groot- Brittannie, zoals Rotter-
dam, Brielle, Hellevoersluis,
Veere, Middelburg en Vlissin-
gen. Scholieren in het hele land
kunnen bij de herdenking wor-
den betrokken. Het ministerie
van Onderwijs en Wetenschap-
pen heeft er een campagne voor
opgezet. Uitwisseling van leer-
lingen en docenten, van vrijwil-
ligers en jongerenwerkers zijn
voorzien evenals uitvoeringen
en competities voor studenten
van conservatoria.

In het Verenigd Koninkrijk,
waar honderden activiteiten
worden ontplooid met onder
meer eigenWillem en Mary- fes-
tivals in Exeter, Norwich, Hull
en Worchester, is Nederland di-
rect betrokkenbij deorganisatie

Hetcontract, deBill ofRights,
betekende tevens het begin van

De roemrijke omwenteling in
Groot- Brittannie werd in 1688
ingeluid toen de protestantse
stadhouder Willem 111, laatste
telg uit deHollandse Oranjetak,
zichinHellevoetsluis inscheepte
om zijn katholieke schoonvader
Jacobus in Engeland te be-
vechten. Willem kreeg zijn
vrouw en nicht en met haar ook
zichzelf, alleen opde troonnahet
afsluiten van een contract met
hetEngelse parlement. Metzijn
troonstijging werd voorkomen
datoom en schoonvader Jacobus
een dictatoriaal regime ves-
tigde.

ALGEMEEN
Nu-of-nooit-actie
WNF moet zwarte
neushoorn redden
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"Het bleef niet bij redigeren.
Vande honderd pagina's gingen
ertachtiguit,waarnaikhetboek
uitbreidde tot 150 pagina's. Er
zat te weinig in over deomgang
metdementerenden, vooral in de
thuissituatie. Ik wilde tips en
praktijk- ervaringen door-
geven".

Inhetboekvan HuubBuijssen
en TheoRazenberg staat dever-
pleegkundige invalshoek
centraal. "Dementie is geen me-
disch probleem. Een arts heeft
een reparerende functie. Als hij
te maken krijgt met een ziekte
waartegen geenkruid is gewas-
sen, staat hij met de mond vol
tanden. Dementie is zon ver-
schijnsel. De ziekte is een feit,
kan nietgenezenen duszitjemet
devraag watje moet doen om de
situatie te verlichten. Verple-
ging en verzorgingkomen dan
om de hoek kijken. Dementie is
een praktijk- kwestie, gericht op
depatiënt en zijnomgeving".

had al verschillende publikaties
over hulpverlening aan ouderen
op zijn naam staan (een recent
boek van hem is «Zorgen voor
Ouderen»).

"Mijnvader was 58 toenhij de
ziekte van Parkinson kreeg en
na jarenlang medicijn- gebruik
verschijnselen van de dementie
gingvertonen. Hij isnu 70. Inde
loopvan detijd ishij zover achte-
ruitgegaan, dathijmet alles ge-
holpen moet worden. Het idee,
dat ik mijn ouders, naast hope-
-1 ijk veel andere mensen,
misschien zou kunnen helpen
met tips is voor mij extrareden
geweest hetboek te schrijven".

"Ikkende allerlei droevigeer-
varingen van familieleden van
dementerenden, maar deziekte
van mijn vader gafeen extra di-
mensieaan ditalles.De herken-
baarheid werd er nietalleengro-
ter door, maar ook emotioneler.
Elke keer als ik mijnmoeder op-
bel, gaatons gesprek over vader.
Vaakbarstmoeder dan inhuilen
uit. En dat, terwijl ze helemaal
niet klagerig van aard is. Als
moeder van een grootgezin weet
ze juist van aanpakken. Elke
keerna onstelefoon- gesprek be-
kruipt me het gevoel van
machteloosheid, verdriet en
kwaadheid. Waarom moet het
ons overkomen? denk je dan.
Waarom kan ik er zo weinigaan
doen?"

* "Probeer de oudere geen
nieuwedingen meer te leren.
Dit is verspilde energie.Acti-
viteiten die tot voor kort nog
uitgevoerd konden worden,
maar nu te ingewikkeld zijn
geworden — bijvoorbeeld het
bedopmaken ofeten met mes
en vork — kunnen niet meer
aangeleerd worden, omdat
het geheugen te kort schiet:
men vergeet te snel".

* "Vergeet de humor niet.
Moeilijke situaties zijn vaak
gemakkelijk tehanterenalsu
kunt lachen. Ook dedemente-
rende vindt het prettig alshij
iemandzietlachen (zolang hij1
niet het gevoel heeft dat hij
zelf wordt uitgelachen). De
lach iseen taal dieeen demen-
terende tot aan zijn dood toe
begrijpt.Een speelseniet al te
serieuzeaanpak is überhaupt
vaak debeste manierom met
dedementerende om te gaan.
Ernst bedrukt de demente-
rende nog meer danonszelf".

* "Pas u aan aan het tempo
van de oudere. Allesverloopt
traag, ook het denkproces.
Omdat de oudere (bijna) alles
wat hij meemaakt, vergeet,
zijn veel bij ons bekende en
vertrouwde dingen voor hem
nieuwen onbekend".

De persoonlijkeomstandighe-
denvan HuubBuijssen vormden
een extra motivatie om hetboek
«Dementie» te schrijven. "Het
probleem van mijn vader is het
drama van mijn moeder. Ik zie
hoe ze deene keer verdriet heeft
en dan weer kwaad of machte-
loos is. Hoe ze jaloerskan zijn op
anderen die wèl een gezonde
partner hebben. Er wordt wel
eens gezegd dat, als de man gaat
dementeren, de vrouw weduwe
wordt van iemand die nog leeft.
Dat iswaar.Alleenzietdeomge-
ving dit vaak niet. 'Je hebt hem
toch nog", krijgt de vrouw dante
horen".

WEDUWE

"Dat de omgevingjenietaltijd
begrijpt, komt ook, omdat ie-
mand die dement is dikwijls een
opleving vertoont als er bezoek
komt. Alshijnietineen tever ge-
vorderd stadium is, tenminste.
Vanmorgenzeieencollega tegen
me: 'Mijn moeder is aan het de-
menteren en mijnvader staat er
helemaal alleen voor. Als er fa-
milie op bezoek komt, kan mijn
moeder plotseling veel meer dan
normaal.De mensenzeggen dan:
zo slecht is het niet.En ze zetten
vraagtekens bij hetverhaal van
mijnvader. Jeziet vaak dat de-
menterende mensen op hun te-
nenlopenomeen goedeindrukte
maken.Zeker als zenogbeseffen
dater ietsmis is".

Huub Buijssen voelt zich be-
trokkenbij deproblematiekrond

"Toen ik eenjaar of tien gele-
den stage liep in een verpleeg-
huis in Enschede, wist ik me
geenraad met demente mensen.
Van sommigen hoorde ik steeds
hetzelfde verhaal. Moet ik
luisteren of het gesprek afbre-
ken? bedacht ik. Ik wist het
niet".

"Al met al was het heel raar.
Medebewoners zaten te lachen.
Zekenden het verhaal al en be-
seften dat er iemand gek zat te
doen.Datzezelfookzo waren,za-
gen ze niet".

We zijnnu tien jaarverder en
voor Huub Buijssen is er veel
veranderd. Hij studeerde afin de
Esycho- gerontologie en mag op

asis daarvan deskundig heten
als het gaat om de psycholo-
gische kanten van het veroude-
rings- proces. Bij hetKruiswerk
inBreda, waar hij stafmedewer-
ker is, en bij de gespreksgroepen
Voor familieleden van demente-
rende ouderen wordt dikwijls
een beroep gedaan op zijn des-
kundigheid.

Een woord overigens, datwat
Huub Buijssen betreft gerust
tussen aanhalings- tekens ge-
plaatst mag worden. Wantwat is
deskundigheid?"Ik moetin mijn
beroep mensen adviseren hoe ze
zich tégenover dementerenden
het beste kunnen gedragen.
Maar toen mijnvader demente-
rings- verschijnselen vertoonde,
reageerde ik net zo machteloos
als de mensen die ik als zoge-
naamde deskundige moet
helpen".

BOEK
Het idee van het boek

«Dementie» ontstondeenjaarof
drie geleden. De verpleegarts
TheoRazenberg uitBredakwam
met een scriptvan honderd pagi-
na'sbijBuijssenmetdevraaghet
eens te bekijken.Huub Buijssen

ELKAAR HELPEN
"Als jepraktijk- voorbeelden

wilWeten, moetjedievragenaan
verpleegkundigen. De ge-
zinsverzorging, verpleegkundi-
gen en familieleden van demen-
terenden weten een heleboel op
dit terrein. Ik heb allerlei gege-
vens verzameld van ge-
spreksgroepen, waarin partners
enkinderen van dementerenden
zitten. Die mensen kunnen el-
kaar helpen. Ze praten uiterva-
ring".

"Zelfhulpgroepen zijn erg be-
langrijk. Op de eerste plaats
brengen zeeen stukherkenning.

Jehoortdatje niet deenigebent,
die met schuldgevoelenszit. Elk
familielid van een dementeren-
de mens heeft daar last van. Je
merkt dat jeniet de enige bent
diezijngeduldweleensverliest".

"Op detweede plaatsreiken de
deelnemers aanzelfhulpgroepen

elkaar tips aan hoe je met be-
paalde problemen moetomgaan.
Een voorbeeld: een van de deel-
nemers vertelde, dat hij niet
meer wist hoe hij zijn demente
moeder bezig moest houden.
'Weetjewat ikvaak doe?' zei een
ander. 'Ik leg een hoop centen,
stuivers, dubbeltjes en kwartjes
optafel en ik laat haar sorteren:

doorPETER V/D HOEST

ken worden gehangen. Wel gaat
er altijd een heel gevolgvan zeg
veertigvrienden mee".

Maarten Verhage,
kapitein

in een sprookje

'Ik blijf gastarbeider'

Het mooie van bedoeïenen is,
zegt Maarten, datje altijd recht
van sprekenhebt.Tijdensdevele
inspectie- tochten komt het re-
gelmatig voor dat gewone
bedoeïenen, onderdanen dus, de
kroonprins willen spreken. Ze
hebben daneen tocht van dagen

SPELLETJES
Soms,zovertelt Maarten, wor:

dener aan boord, alser nietnaar
in Libanon gemaakte huildra-
ma's op video wordt gekeken,
wedstrijdjes gedaan. Want de
sjeik is volgens Maarten een on-
gecompliceerd, speelgraag
mens. "Dan stelt hij ineens voor
om een viswedstrijd te houden.
Wie de grootste king-makreel
vangt. Onmiddellijk worden de
gasten en debemanningin groe-
pen verdeeld en in kleine boten
gezet. De hoofdprijs is meestal
zontwintigduizendDirham, dus
ongeveer 10.000gulden, cash uit
te betalen aan het eind van de
dag. Ik heb ook wel eens ge-
wonnen".

wel in mijn waarde. Dat is type-
rend voor hem envoor zijnvader.
Buitenlanders worden hier vol-
komen in hun waarde gelaten.
Nergens in deArabische wereld
treije bijvoorbeeld zoveel ver-
schillendekerken aan als hier".

door de woestijn gemaakt. Voor
een gesprek is altijd tijd. En wie
danbijvoorbeeldom geldvraagt,
diekrijgt geld.

Ik heb het meegemaakt. Ge-
sprekken lijken zich danvanwe-
ge hetvele geschreeuw ineenru-
ziënde sfeer af te spelen. Maar
als de sjeik zegt dat het regent »
terwijl er geen druppel valt, dan
regent het. Ik heb het nog niet
meegemaakt dateen onderdaan
het daarmoeilijkmee heeft".Wij
opererenvoorzichtigdat datook
geen wonder is in deze absolute
monarchie waar het afhakken
van jathandjes nog niet zo lang
geleden een milde straf was.
Maarten mompelt, maar gaat
daar lieverniet op in.

Maartens relatie tot zijn baas
is er een van gecultiveerde af-
standelijkheid. Amicaal doen is
er niet bij. "Soms vraagt hij aan
me,alshijbij meop debrug staat,
of ik al kinderen heb. Nee, zegik
dan. Neem dan één van onze
vrouwen, stelt hij danvoor. Nee,
zeg ik dan, ik houd van mijn
vrouw. Okay, antwoordt mijn
baas danenglimlacht. Hijzal me
wel nietbegrijpen, maar laat me

DOLLARKOERS
Is ditlieveleventje eindigend?

Maarten weet het niet. Wel is
hem opgevallen dat als gevolg
van dedalende dollarkoers de in-
komstenvan deoliesjeiks in ver-
gelijking met enkele jarengele-
denvrijwel gehalveerd zijn.

"Dusmoetenook de sjeikshun
uitgaven- patroon veranderen,
daarben ik zekervan. Mijn sala-
ris, maar ook de salarissen van
vijftien bemannings- leden plus
onze huurlasten moet de
kroonprins zelfbetalen. Maarhij
heeft ook nog eens privé enkele
vliegtuigen te onderhouden. Tot
nu toe kan ik elke bestelling
doen dienodig is ter vervanging
van oude onderdelen. Maar hoe
lang dat nog duurt is een grote
vraag. Hethoudtme ook nietbe-
zig. Ikleefvan dagtotdag,en dat
bevalt me".

slotteisveel oogstrelendteak-en
kersehout verwerkt.

Maarten: "Ik weet vrijwel
nooit precies hoe lang we gaan
varen. Daar ismijnbaas nieterg
duidelijk in. Meestal moetik dat
opmaken uit de hoeveelheid ge-
slachtegeiten die in devriesvak-

onjuiste verhalen deronde over
het leven aan boord van een
schip als dit. Men denkt dat hetéén aaneenschakeling is van
Arabische nachten, van patse-
righeid, van losbandigheid.
Nietsvanwaar. Vrouwenkomen
nóóit aan boord, ook niet deechtgenotes van de sjeik en zijn
gevolg. Er wordt meestal hard
gewerkten het doelvan dereizenis: de ruim tweehonderd ei-landjes, behorend bij het sjeik-
dom van Abu Dhabi, in-specteren".

Leven temidden van Arabie-ren is makkelijk, zegt Maarten.Als je je plaats maar weet. Ikben gastarbeider.Van de ander-halfmiljoenmensen diehierwo-nen is slechts tien procent
bedoeïen. De rest is buitenlan-der. Hier doen zij het werk. Enalsmijnbaas mij niet meernodigheeft, duszijn boten van de handdoet, dan zou ik meteen terugke-
ren naar Nederland. Al kan ik
daarnatuurlijk nooit verdienen
wat ik hier verdien".

TL-VERLICHTE minaretten
verwijzen hooghartig naar Bo-
ven. Huizen zijn hier doorzichti-
ge staketsels.Jeziet ookveel bo-
gen, koepels, pilaren. Mannenkuieren rond in opwaaiende zo-
merjurken.Maarnooitvrouwen.
Je ziet ze niet op straat. Dat

het beeld hinderlijk in-
compleet.
.Maarten Verhage is er wel.
Nederlander en volkomen ge-
aard in de Verenigde Arabische
Emiraten. Vijftien jaargeledenveBtigde deze ex-Hagenaar zich
*?et echtgenote in het sjeikdom
Abu Dhabi.

Vierenveertig jaarisMaarten
?n hij heeft een van dieweinige
{^uke Banen dieer in dewereld
"* vergeven zijn. Hij is kapitein
°Phetprivéjacht(slmeter,2l4oPk. snelheid 18knopen) van sjeik
J^alifabin ZayedAlNahayyan,
kfoonprins van de Emiraten en
hartens directebaas. Voorts is
?lJ ook verantwoordelijk voor
?<* ietskleinere jacht(40 meter,
1550 pk, snelheid 16 knopen)
Y&u sjeik Zayed bin Sultan Al

vader van zijn baas,
Presidentvan dezevenEmiratene°ruler van Abu Dhabi.

9 hand-
grepen wc
van goud

# teak
en kerse-
hout

% spelletjes
om 10.000
gulden

VERGAPEN
Maarten gaatons voor tijdens

een excursie. Wij vergapen ons
ongegeneerd in de badkamer
van de kroonprins aan kleinehandgreepjes bij de wc, die zijn
voorzien van een laag goud.Wiehetbreedheeftlaathetookbreed
hangen, en breed hebben de
sjeiks het dankzij de olie, die on-
derhetoppervlak van hun einde-
lozezandbak klotst.

Een Joegoslavische kunste-
naarheeft in diebadkamer, over
devollebreedte, beginnendbij de
wc en eindigend net voorbij de
toilettafel, een wand van
mondgeblazen glas, voorstellen-
de twee dolfijnen, aangebracht.
Over de slaapkamer doen wij
desgevraagdgeen verdere mede-
delingen, maar duidelijk zal zijn
dat hier geen enkel Ikea-
meubeltje een kans heeft gekre-
gen. In de gastenverblijven ten

ONJUISTE VERHALEN
Maarten dus. Hij vouwt soepel

zijnbenen onder het lijf, recht de
rug en zegt: "Er doen volstrekt

Thans wordt er geen meter
gevaren. Want sjeikKhalifa bin
Zayed is niet gek. De Arabische
Golf, diedoor sjeikKhalifa in te-
genstellingtot al diedomkoppen
uit het westen natuurlijk nóóit
Perzische Golfgenoemdzalwor-
den, is anno 1988 niet bepaald
een recreatie- zeetje. Het is oor-
logs- gebied, en hoewel er geen
aanwijzingen zijndat deIraanse
revolutionaire gardisten eropuit
zijneen Exocet- raket te droppen
in zijn schoorsteen, dekat op het
spel binnen gaat Zijne Ko-
ninklijke Hoogheid toch wat te
ver.

Maarten vaart soms wel. "Het
is mijniet verboden, er isook ei-
genlijk niet over gesproken, dus
vaar ik af en toe, dicht langs de
kust. Ik zet altijd iemand op de
uitkijk, om eventuele mijnen
aan mij te rapporteren. Water-
dichte deuren die normaal open
zijn, gaan nu dicht. En verder,
ach, ik maak mij geen zorgen".

Ons gesprek vindt plaats in
een soort zitkuil, in debuurt van
deplecht van het schip. Maarten
heeft zich voor dezegelegenheid
getooid in een disdas, een vooral
inOmanveelgedragen wittelan-
ge jurk.

"Zo ga ik altijd gekleed als
mijn baas aan boord is", zegt
Maarten, een gastvrije man met
een open gezicht, met kalme
gebaren en met een brede grijns
diezelden zijn gezicht verlaat.

Hij heeft een passie voor vrij-
wel alleswateropen inhetwater
gedaan kan worden: duiken, ka-
noën, surfen en skiën. Samen
met zijn vriend Bram Hartzema,
nu directeur van het gerenom-
meerde Renswoudehuis in Den
Haag (een internaat), maar een
aantal jarengeleden directeur
van een Nederlandse school in
Abu Dhabi, importeerde hij de
eerste surfplanken in de Emira-
ten. Sindsdien maken de twee
Engelstalige kranten in deEmi-
raten regelmatig gewag van
spannende wedstrijden, tijdens
welke soms aardige records ge-
broken worden.

GEEN METER

dig bestaan. Vaart hij niet dan
poetst hij dagin dag uit zijnboot
op toteen glanzend symbool van
Nederlands vakmanschap.
Vaart hijwel, dan snijdt deboeg
van zijn schip door koelhelder
water, of gaat hij voor anker bij
kleine en iets grotere eilandjes
uit het rijke bezit van zijn Baas.
Enbeleeft hij met diezelfde Baas
soms mooie avonturen waar het
merendeel der mensheid, ver-
oordeeld tot de dagelijkse sleur
van het leven jaloersop zal zijn.
Hoewel.

POETSEN**et schip
£°uwd door Van Lent op de
y^ag- Maarten waseens bij deze
gespecialiseerde scheepswerf in
menst alswerktuig- bouwkundi-ge.Maar werd,halverwege deja-en zeventig, op verzoek van de
kroonprins, en naeen navigatie-. Hrsus, aan Khalifa bin Zayed
mtgeleverd' omkapitein tewor-
den op Khalifa's eerste jacht.voorzijnhuidige droomschipbe-
ulde de heerKhalifa bin Zayed
mteigen zak zon dertig miljoen

Kapitein Maarten leidt
boord een beniidens- waar-

ALGEMEEN

HUUB BUIJSSEN
.eindeloos geduldnodig.

centen bij centen, stuivers bij
stuivers enzovoorts. Dit lijkt
kinderachtig, maar voor de de-
menterende is dat sorteren niet
alleen nuttig, maar ook aange-
naam werk. Trouwens,wij deden
vroeger toch nietandersmet leg-
puzzels?"

dementie. Dat blijkt uit het
enthousiasme waarmee hij over
bepaalde hulpmiddelen spreekt.
Dat is af te leiden uit de ernst
waarmee hij de symptomen van
het verschijnsel belicht. "Aan-
vaarden kun jedeziekte niet. Je
moet proberen er onder de gege-
ven omstandigheden het beste
van te maken. Dat is moeilijk,
want bij dementie is er steeds
sprake van een achteruitgang
van de patiënt. Je kunt je dus
niet instellen op iets stabiels. Je
loopt altijd achter de feiten aan.
Alsverzorgerof alspartnermoet
jesteeds bijstellen.

Dat kost eindeloos geduld. Bo-
vendienverloopt hetheleproces
in een emotionele sfeer. Kijk, ik
zie mijn vader niet als een de-
menteman,maar alsmijnvader.
En ik hoor de stem van hemvan
tien jaargeleden..."

Praktisch boek HuubBuijsen over omgang met dementerenden

"Misschien kan ik mijn
ouders met tips helpen"
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INNEDERLAND WORDT de laatste jaren steeds meer aan-
dachtbesteed aan dementie. Een van de gevolgen hiervan is,
dat de lijst van boeken over hetverschijnsel dementie groeit
Daarmee wordtlangzaam maar zekereen lacune in de Neder-
landse literatuurop ditterrein opgevuld.

Deujst isonlangsverrijkt meteen opvallendboek van Huub
Buijssen. Opvallend in diezin, datBuijssen talvan praktische
tips geeft voor de omgang van dementerende ouderen. Met
andere woorden: het boek («Dementie: Een praktische
handreikingvoor deomgang metdementerendeouderen», uit-
geverij Boom) voegt iets toe aan de bestaande literatuur.

Huub Buijssen (34) studeerde psychologie in Nijmegen,
hoofdinrichting psychogerontologie. Sinds 1983 is hg stafme-
dewerkerbij deKruisvereniging Breda. In dezefunctie geeft
luj consultatie en onderwijs (over onder anderedementie) aan
wijkverpleegkundigen. Daarnaast begeleidt hij ge-
spreksgroepen voor familieleden van de dementerenden. Hij
isvooral geïnteresseerd in de mogelijkheden wetenschappe-
lijkonderzoek tevertalen naar depraktijk vanalledag, vooral
voor ouderen, hun familieleden en eersteüjnswerkers.



M.ARVIS

doorROB GOLLIN

Alfonsin

HORIZONTAAL: 3. Als jeeen
goed inkomen hebt gehad, is je
datgegund;8. Zo is hettenslotte;
9. Weggaan om een eind te rei-
zen; 11. Niets dangoedsvan hen;
12. Het liep weg van je brood,
steek daar geen geld in; 16. Het
kind van een kapitaal- krachtig
diertje is verwend; 17. Maakt dit
jewerkelijkzo mooi?; 19.Detuin
waar A zijn jasaantrekt; 21. Zie
nu eens wat we aan hetdoenzijn;
22. TrektH de jasaan bij vorst?;
23. Hij die met een bord loopt,
neemt het voor ons op.

kips, waarop enkele hardlopers
uit de startblokkenschieten.Het
Zuidafrikaanse Lesotho, het
voormalige Basoetoeland, is er-
gens in november 1987 ook al
aan derace om de gunst van de
verzamelaar begonnen. Men
spendeerde er een serie van zes
zegels en een soevenier- velletje
aan, waarvan mij alleen defran-
keer- waarden bekend zijn,
namelijk5,10, 25,40 en 50 cen-
ten, een zegelvan 3,50 malotims
en een bloc van 5 malotims. Tot
zover voor vandaag de Winter-
en Zomerspelen van Calgary en
Seoel.

TOTDETAAK van deberoeps- keuzeadviseur (b.k.a.)behoort het
helpen van oudersen leerlingen bij hetkiezen van het juistevervolg-
onderwijs na debasisschool ofna hetvoortgezet onderwijs.Door mid-
delvan testen en/ofgesprekken kunnen leerlingen en hun ouders
advies krijgen over welke richting men het bestekan volgen. Voor
leerlingen van hetvoortgezet onderwijs assisteert deb.k.a.vaak bij
devakkenpakket-keuze. Deze keuze is zoalsbekendergbelangrijk in
verband met verdere studie- mogelijkheden. De b.k.a. kan daarbij
gebruik makenvan capaciteiten- en belangstellings- testen.

Heel vaakwerkt deb.k.a. samen met de schooldekaanbij hetorga-
niseren van voorlichtings- projecten aan de ouders. Naast de assis-
tentie dieb.k.a. op de scholenverlenen houdenzij spreekuurbij Sedu-
kal en het Departement van Onderwijs.Deb.k.a.krijgt ook temaken
met mensen die geen plezier meer inhun werkhebben, met gehandi-
capten die doorhun handicap gedwongen zijneen anderebaan te ac-
cepteren en werklozen diewilden proberen via scholing dekans op
hetkrijgen vaneen baan tevergroten. In aldeze gevallenzal deb.k.a.
de nodige informatiekunnen verschaffen over andere beroepen en
hun opleidings- mogelijkheden.

Beroepskeuze-adviseur
DE VORIGE WEEK schreef

ik, dat menheus geenprofeet be-
hoefde te zijnommetabsolute ze-
kerheid te voorspellen, dat Cal-
gary in denaaste toekomst in de
Wereld van dePostzegel een be-
hoorlijkpartijtjemee zou blazen.
Gisteren viel me het'Neder-
landsch Maandblad voor Phila-
telie van demaand januari 1988
in handen en, jawel,de pret is al
begonnen. GastlandCanada zelf
zal op 12 februari a.s., één dag
voor de opening van de Win-
terspelen, vier postzegels, ge-
wijd aan dit sportfestijn, in om-
loop brengen. Op deeerste zegel
van 36 centszal ijshockey tezien
zijn; op de tweede zegel van 36
cents skiën; op de zegel van 42
cents kunstrijden op de schaats
en op de zegel van 72 centen een
of andere vormvan sleeën, waar-
bij dan vermoedelijk bobsleeën
bedoeld wordt.

VERTICAAL: 1. Aan dit teken
kun je zien wie het vuurtje ge-
stookt heeft; 2. Stekelige liefko-
zingen tijdens huiswerk; 4. Van
jebezit moetje een veer laten; 5.
File veroorzakers; 6. Kerel, ke-
rel, wat een klein kereltje; 7. Be-
hoorlijk,metonderkruipend; 10.
Giftige dodenvan vogeltjes!; 13.
De reu is anders al oudin dit ge-
bied; 14. Hang hem om danblijf
je gezond; 15. Het loven en bie-
den; 17. De prins heeft het
laatstewoord; 18.'t iseen jongen
als 'ie meel stort; 20. Was Kaïn
ookzon man?

OPLEDDING
De opleiding tot b.k.a. wordt gegeven aan deAcademische Mens-

Arbeid inTilburgofinDeventer. De opleiding duurtruim drieeneen
halfjaar waarbij in het derde studiejaareen stage wordtgelopen. De
vakken waarin les wordt gegeven zijn: filosofie, maatschappijleer,
psychologie,psychodiagnostiek, pedagogiek, sociologie, bedrijfs- so-
ciologie, informatica, Nederlands, beroepenkunde, methodiek van
deberoepen- voorlichting, gespreks-voeringen personeel- beleid.

In Deventer wordt gewerkt met probleemgestuurd onderwijs.
Hierbijmoeten destudenteninkleine groepjes,onderleidingvaneen
docent problemen uit de praktijk bestuderen en oplossen. Daarna
volgt daneen gesprek met de groep over deervaringendiemen opge-
daanheeft. De docentrondt danhet geheelafdooreventuele hiaten
dieer nog mochten zijn aan tevullen.

Nu nog even terug naar de
Zwarte Lijst van de Federation
Internationale de Philatelic. De
FIP verdeelt de zegels, waarop
volgens haar iets aan te merken
is, in schadelijkeuitgiften, inon-
rechtmatige uitgiften en in on-
gewenste uitgiften. Alleende zo-
genaamde schadelijke uitgiften
belanden op deZwarteLijst. Van
een schadelijke uitgifte is spra-
ke, wanneer een zegel- emissieof
wanneer bepaalde zegels uiteen
emissie in haar geheel of voor

ZWARTE LIJST

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingenvan deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijk als gelukkige win-
nares van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

Elba Corsen
Julianavan Stolberglaan 23

Curaçao

De winnares kan zijn prijs na
identificatie afhalen op het kan-
toor van deAmigoeopScherpen-
heuvel (tot 15.00 uur 's mid-
dags).

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß donderdag 4 februari
1988 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL.

Curacao - P.0.8. 577; Aruba -
Nassaustraat 110 en Bonaire -
Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. de heer HubertLinkels.

DE GOEDE inzending hader al-
dus uitmoeten zien:

Verder bestaan er mogelijkheden alspersoneels- functionaris bij
bedrijvenin dienst te treden.

Beroeps- keuzeadviseurs vind jezoals eerdergezegd ophetDepar-
tement van Onderwijs en bij Sedukal. Met deze opleiding ben je
echter ookbij andere diensten inzetbaarwaarbij jekunt denkenaan
diensten zoals Sociale Zaken en de dienstArbeidszorg. Daarnaast is
het heel goed mogelijk in deprivésector een adviesbureau op te zet-
ten, al ofnietin samenwerking-met anderedeskundigen.

MOGELIJKHEDEN

TOELATING
Om toegelaten te kunnen worden heb je minimaal HAVO nodig

waarbijer geenpakketeisen gesteldworden. Heb jedatnieten ben je
ouderdan21jaardankun jeeentoelatings-examenafleggen. Omdit
beroep uittekunnen oefenenzul jeoverveelengelen- geduld moeten
beschikken terwijl jegoed met mensen moetkunnen omgaan.

POSTADMINISTRATIE
Intussen trekken ook de

Olympische Zomerspelen van
Seoel reeds de aandacht van de
postadministraties. Het Zuida-
merikaanse Paraguay wenste
blijkbaar op tijd de centen bin-
nen te hebben. De Postadmini-
stratie van dit landkwam reeds
op 22september 1987meteense-
rie van zes zegels, één soevenier-
velletje en tweeminiatuur- bloes
voor de dag. Hierop zijn achte-
reen- volgens te zien: de
Westduitse speerwerpster Sabi-
ne Everts (5 guarinis), medaille-
winnares in 1984; gouden- me-
daille- verzamelaar Carl Lewis
(10 gs.); de Amerikaan Darrell
Pace (20 gs.), gouden- medaille-
winnaar in 1976 en in 1984 bij
het boogschieten; de Westduit-
ser Jürgen Hingsen (25 gs.),
zilveren- medaille- winnaar in
1984 bij het discuswerpen; de
Westduitse Claudia Lösch (30
gs.), zij won te Los Angeles in
1984een goudenmedaille bij het
kogelstoten en op een bloc van
100 guaranis de Westduitser
Fredy Schmidtke, diein 1984bij
het wielrennen een gouden me-
daille verwierf. Om de
staatskassa maar goed te laten
rinkelen zijn dezegels van 25 en
van 30 guaranis ook nog in de
vorm van een miniatuur- velle-
tje uitgegeven:

ADRESSEN
Als jemeer inlichtingen wiltkun jeschrijven naar:

Academie Mens-Arbeid- Polstraat 71,7411KX Deventer.
Academie Mens-Arbeid - St. Josephstraat 108,5017 GK Tilburg, of
opbellen naar Sedukal of Departement van Onderwijs en een af-
spraak maken met een van de beroeps- keuzeadviseurs die daar
werken.

veruit hetgrootste deelverkocht
isofwordtaanhandelarenofaan
een beperkte groep particulie-
ren, diehierdoor instaat worden
gesteld de prijzen voor de verza-
melaars onnodig op te drijven.
Een voorbeeld hiervan waren
BIJNA de Surinaamse ruimte-
vaart- zegels van 1961. Deze Ga-
garin-en Shepard- zegels waren
op 3 juli1961 bij deopening van
de postloketten meteen uitver-
kocht. Alleen de vooraf- bestel-
lingen werden gehonoreerd. De
rest van de 12.500 velletjes of
van de 150.000 serieswas, aldus
de geruchten, aan een bepaalde
handelaar verkocht. Door het
gloeiendeprotest van de duizen-
den gedupeerde verzamelaars
gingen de Surinaamse Posterij-
en braafdoor deknieën en werd
er in sneltrein-vaart een tweede
oplage ter tafel gebracht, die
echter—toevalligofopzettelijk,
dat blijve in het midden! — een
behoorlijke kleurafwijking ver-
toonde. Van deze tweede oplage
werden 17.000 velletjes of
204.000 series aan de loketten
verkocht met als resultaat, dat
de eerste drukvan dezeruimte-
vaart- zegels toch niet op de
ZwarteLijst beland is.

Vier normalezegelsmet inhet
midden een vignet. De afbeel-
dingophetvignetvan de25 gua-
ranis is mij nietbekend. Hetvig-
net van de 30 guaranis toont de
Amerikaan Joe Fargis, te Los
Angeles zilveren-medaille- win-
naar bij hetpaardrijden. De Lao-
tiaanse Posterijen lonken eve-
neens reeds naar de Zomerspe-
len te Seoel. Vanaf2februari a.s.
is in ditAziatische landeen soe-
venier- velletje te koop van 10

VIGNET

Enkele maanden later danst
Ciao Mei op de tonenvan eennog
uit te brengen single van Mi-
chael Jackson, Smooth Crimi-
nal. De opnamen zijn in Los An-
geles. Ciao bezoekt Michael
thuis. "Een gigantisch pand,
overdadig ingericht. Een tuin
met herten en lama's. Verder
niks bijzonders hoor, geen enge
dingen die jein deverhalen over
Michael leest". Omdat de opna-
men nogal wat vertraging oplo-
pen, moet Ciao in verband met
andereverplichtingen voortijdig
Los Angelesverlaten. Hijzal dan
ook niet in de clip van Smooth
Criminal te zien zijn.

Recept:
BONCHI NA BINAGER

Pa mas omenos 6 persona
Mesterdi:

3 küp di bonchi köra kushina
1 bleki di maishi
V* küp dibinager di sidra
lA küpdisuku
2 siboyo pareu,kèrta narueda

salu na smak
1 kuchara di aneisat

pimenton köré ibèrdè, kèrta cbikfchild
2 kuchara dimaisena, diluiden
Va küpdiawa.

Moda dipréparé:

1. Üna dos diapromé, ta brua e bonchi i e maishi kv su
likido, buta vn banda.

2. Riba stofabou, takeinta ebinager,kv esuku,e siboyo,
salu, aneisati pimenton i ta lagemesklaherebé, mas o
menos 5 minüt.

3. Mientrastantota dilui e maisena dene awa itabash'é
dene binager.
Laga e maisena herebébira poko diki.

4. Basha e sous akiriba ebonchi i e maishi, despues dia
skorec likido.

5. Tapaebonchi ibut'é denfrishidèr. Debesenkuandota
böltu e.
E mesterfria por lomenos 4 a 6 ora, pa e smak drent'é
bon.

■ in ii .ii i

Ciao treedt daarna op in live-
shows met Michael's zusje Janet
Jacksonen met Grace Jones. Hij
doet dechoreografie in clips van
Cameo, LL Cool J en werkt met
Rainy Davis, een beschermelin-
getje van Prince. Hij krijgt rol-
letjes in Miami Vice en The Cos-
by Show, waarin hij een suffig
vriendje van Theo speelt.

SUFFIG VRIENDJE

Het stuk grond is eigenlijk
twee miljoen dollar waard
maar wordt cadeau gedaan.
Onder- minister voor Buiten-
landsezaken, brigadier gene-
raal Ernesto Videla,onthuldedat president generaal Au-
gusto Pinochet zo zijn be-langstelling toont om bij te
dragen aan het we-
tenschappelijk onder-
zoekswerk. Het gaat om
72,500 hectaren in de omge-
vingvan Antofagasta op 1370
kilometer ten noorden van
Santiago.

SANTIAGO -De Chi-
leenseregering heeft een
stukgrond terbeschikking
gesteld aan de Europese
organisatie voor het on-
derzoeknaar sterren en de
ruimte, ESO, waarop men
de grootste telescoop ter
wereld gaatbouwen.

Observatorium
Donatie
van Chili

Het besluit daartoe werd
met een overweldigende
meerderheid genomen,
namelijk 28 voor, drie tegen
en één onthouding. Alfonsin
krijgt het doctoraataangebo-
denin derechts- wetenschap.
Volgens universiteits- rector
Carlos Pajares Vales symbo-
liseert Alfonsin de inzet van
de Spaanse migranten die
zichop het Amerikaanse con-
tinentinzetten voor devrijhe-
den. Ook werd er op gewezen
dater steeds een band heeft
bestaan tussen deze universi-
teit en Raul Alfonsin en dat
men diens stellingoverneemt
dat emigratie is als bal-
lingschap.

SANTIAGO DE COM-
POSTELA— Het curatori-
umvan deuniversiteitvan
de Spaanse stad Santiago
de Compostela heeft tot
ere- doctorbenoemd RaulAlfonsin, president van
Argentinië.

Vooral JiriKylian. Dans en
muziek moeten een perfect
huwelijk vormen. Als ik dat
merk,raak ik geobsedeerd, dan
grijpt me dat zeer aan. Ik heb
veel gezien, maar die emotie on-
derga ik alleen bij het Neder-
landsDans Theater". "Ofhetme
lukt? Ik weet het niet. Ik zet er
nog niet alles voor opzij. Wat ik
nog kan doen, geeft veel leven-
servaring.Nubeniknognietrijp
genoeg voor het Nederlands
Dans Theater. Het maakt na-
tuurlijknogal watverschil als je
eenjaareentendu uitvoert—het
strekken van devoet—ofhet al
vijfjaar doet. En derijpheid uit
zich juist in dekleinste bewe-
ging".

"Voorwaarde is, alklinkt het
misschien klef, datje van jezelf
houdt.Alsdatnietlukt, hoekun-
nen anderen danvan jehouden?
Weeseerlijktegenoverjezelf, dat
is het begin". CiaoMei mag dan
voorvelen het onbereikbare heb-
ben bereikt, de jongeFriesheeft
zelf ook zijn droomwereld. Hij
hoopt ooit deel uitte maken van
het Nederlands Dans Theater.
"Dat isvoor mij het mooiste.

ders wordt het doods, verliest
men de aandacht".

" Michael

Ciao Mei, een natuurtalent.
Pas op zijn zestiende op de bal-
letschoolinLeeuwarden, daarna
dejazz-academie inAmsterdam.
Ondertussen: showballet op de
gala-avondenvan Lee Towersin
Ahoy' en een seizoen met het
dansgezelschap Djazzex. Dan,
medio 1986, New York, met een
beurs naar het American Dance
Centre van Alvin Ailey. Het le-
ven in The Big Apple valt hem
niet licht. Acht tot tien uur per
dag dansen. "Dat vond ik niet
erg. Maarhetbestaan iserhard.
De mensen lijken aardig, maar
zynzo oppervlakkig. Daarin heb
ik me wel eens vergist. Produ-
cers, regisseurs met mooie ver-
halen, die echter maar op één
dinguitzijn: seks.Carrièreswor-
den daar tussen de lakens ge-
maakt, dat is echt zo. Niet dat ik
diemensen veracht: als ze perse
graagiets willenbereiken. Maar
ik heb er nooit aan mee gedaan.
Ergens trek ik een grens: ik wil
mezelfbinven respecteren".

Hetoverkomt Ciao Mei, nu 20
jaar,geborenen getogeninLeeu-
warden. Maarwatvoorvelen een
droomwereld is en wel altijd zal
blijven, noemt de tengere zoon
vanChinese ouders 'keihardere-
aliteit. Hijmeldtnuchter dathet
iets is, waarnaar hij heeft ge-
streefd, waarvoor hij keihard
heeft gewerkt. "Fysiek en men-
taal is het heel zwaar. Over een

f>rivé- leven beschik je nauwe-
ijks meer. Terwijl ik een gezel-
ligheids- dier ben".

HET ZAL JE gebeuren. Tot je
zestiende heb je nauwelijks een
voet op de dansvloer gezet. Als
jongen doe je dat eigenlijk niet,
daar in dat wat stijve noorden.
Nog geen drie jaar later sta je
voor de camera's van regisseur
Martin Scorsese te deinen op de
dampende beat van Michael
Jackson's Bad. Kort daarop
staan producenten, platen-
maatschappijen en regisseurs
voor jein derij dieallemaal méér
met jewillen, en heb jemaar te
kiezen watje het leukste lijkt.

" Ciao

Als hij binnenkort na een ver-
blijfvan enkeleweken in Neder-
land terugkeert naar NewYork,
gaathij in deslag over eenrol in
een musical op Broadway, een
rol in een 44 miljoen dollarsver-
gendefilm ('nee, namen geef ik
niet') en het oppakken van een
carrièreals zanger. "Zwarte mu-
ziek, zoiets zal het wel worden.
Voordat ik naar Amerika ga, ga
ik inLonden nog even langs Te-
rence Trent d'Arby, misschien
dat we samen nog iets kunnen
doen".

Heeft hij een verklaring voor
zijn succes in de showbizz? "Het
heeft geen zin om vals beschei-
dentedoen. Ikkanhetwel.Maar
ik ben nietheel erg goed. Ik heb
wel enkele dingen mee. Er zijn
niet zoveel jongens die dansen,
en dan sta je door het Aziatisch
uiterlijk nog eerder in de schijn-
werpers". "Maar het be-
langrijkste is datjeeenbepaalde
uitstraling moet hebben.
Technisch moet het kloppen,
maar het moet ook van binne-
nuitkomen. Nietteveel gelaats-
uitdrukking, niet te weinig.An-

B-boy kleden, diemetro-jongens
intrainingspakmet zonLL Cool
J-dopje op. Nou, heb jewel eens
een Chinese B-boy gezien? Niet
dus. Ikzei dat ik mijn eigenspij-
kerjack wel aandeed. Die band
om het hoofd, met dierode punt,
dat is ook mijnkeus geweest.Die
punt onderstreept mijn Azia-
tischkarakter".

"In deuiteindelijkeclip isveel
dans weggevallen. Maar hij is
goed: jezieteen groep bezig, het
is een geheel. Dat isbelangrijk".
"Nee, ik zeg niet hoeveel ik er
aan heb verdiend. Voor kleren
krijg jegeld, close-ups en lipzin-
gen wordt extra betaald. Als dat
allemaal gebeurt, kun jeop een
dag maximaal 1600 dollar ver-
dienen".

Leven
na de
clip

"De keer daarop kwam Mi-
chael zelf. Jeffrey schijnt toen al
tegen hem gezegd te hebben dat
ik de perfecte look had. Ik zag
hem en dacht: oh jé,hetzal heel
moeilijk worden. Niet dat ikhem
als idool zag. Vanzijnmuzieken
dansen — straatdansen doethij
meer —ben ik nooitzo onderste-
boven geweest".

"Anderen dansteneerst. Toen
zeiMichael: 'LaatCiao eens dan-
sen. Dat was heel spannend. Ik
kon nieteens zienofhijwelkeek,
want hij hield al die tijd zijnzon-
nebril op. Maar na afloop begon
hij spontaan te klappen". Dan
beginnen deopnamen voor Bad,
ineen metrostationin Brooklyn.
Drieweken lang,van's morgens
half negen tot vaak half twaalf
's avonds. Snoeihard klinkt de
muziek, uren achtereen. Stukje
bij beetje ontstaat de clip. Twee
maten wordenwel 36keer achte-
reen overgedaan.

"Het was aanpoten, maar we
hebben verschrikkelijk veel 10l
gehad.Er stondentafels vol eten
en drinken.En Michael was heel
aardig, nee, niet afstandelijk.
Zeer professioneel, dat wel. Zijn
wil is wet". "Gelukkig mochten
wezelfbepalen wat we aantrok-
ken. Ze wilden me eerst als een

maardheid. Niet dat Ciao dat
toen al in de gaten had.De naam
van Michael Jacksonkwam nog
nergens voor. "Maar de studio's
voor dé audities waren heel
fraai. Dat kon niet de eerste de
beste bekostigen". Hij vond het
demoeitewaard ervoor tespijbe-
len.Ciao zatkoud een maand op
deopleiding."Ik kwamin een na-
genoeg lege zaal. Er zaten drie
mensen, waaronder Jeffrey Da-
niel, die vroeger bij Shalamar
dansteen zong. Ik moest impro-
viseren, op muziek van
Kraftwerk. Later waren er ook
andere kandidaten. Heel goed,
leniger dan ik". "Maar 's avonds
hoorde ik dat ik terug kon ko-
men. Toen zag ik Gregg Burge,
de donkere danser uitA Chorus-
line. 'Help!', ging het door me
heen. Ze dedeneen lange combi-
natie voor, maar door mijn con-
centratie en nervositeit deed ik
hetinéénkeerna. Ooknaandere
oefeningen bleefik maar over".

BRIEFJE
Een briefje in dc lounge van dc

school betekende hetbegin van
zijnwegnaar internationale ver-

ONTSPANNING
PostzegelsKruiswoordpuzzel

Pakkerdjes
f Con amore ben ik aan jegegeven t

I I ndefinita Amizade is mijn betekenis J
T out a toi et toute a toi etpour toujours is mijn bedoeling ♦

I R ecordar es vivir en ik hoop dat je mij eens zult dragen T

I number three, datzal je altijd blijven l
I N unca staat jullieals het ware op het lijf geschreven

E indeloos en rond is mijn zusje in de glazenkast.
»» * * ♦ ♦-♦♦* * * * ♦■♦-»-♦ »♦♦♦♦«»«»♦«»♦♦♦«»»»»««»♦♦«♦♦-»♦

:Lieve Redactie,: Sterkte!: Ik zal aan
\ julliedenken.

Hanneke.
;

;; Desiree Pinedoe:,
;; Masha pabien kv bo tra- ',',

'"'■ bou karitativo komo:
"DIRECTRICE Dl:: hebron". ::

;; Dios loguiabo. ',',
;; Sandra di '<'";; Otrobanda. '.',
♦-♦ > ♦ ♦ *■♦-♦ » ♦ ♦ » « ♦->-♦■♦ ♦ ♦ ♦ « i.Hetopgevenvan "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfen tien guldenkos- " ";ten,kan geschiedenbijhetredactie- secretariaatvan deAmigoe. De Ami- ;;

!goe behoudt zich het recht voor deplaatsing van een "Pakkerdje" op "f basis van zijn inhoud te weigeren. ;;
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"We verwachten geen pro-
blemen. Pas als het aantal
prostituees gedurende de
Spelen opzienbarend stijgt,
zal de politie maatregelen
treffen", aldus woordvoerder
Larry Leeland. Momenteel
zijn in de tippelzone van de
stad, die twee straten be-
strijkt, 35meisjes werkzaam.

CALGARY—De Canadese
politie knijpt tijdens deOlym-
pische Winterspelen een oog-
jedichtvoor de prostituees in
de stad. Een woordvoerder
van het korps in Calgary ver-
klaarde, dat er geen plannen
zijn de straten voor het begin
van deSpelenschoon te vegen
om het imago van de stad te
verbeteren.

Tippelen mag
in Calgary

DEN HAAG — Op de Europese
kampioenschappen schaatsen
voorallrounders is deZweed TO-
MAS GUSTAFSON met over-

Hetvierde duel tussen JanTim-man en de Rus Salov heeft vooreen primeur gezorgd. Immers
log niet eerder werd een partij
afgebrokenin St. Johntijdens dekandidaten-tweekampen. Tus-sen geen van de andere koppelshjkt het krachtsverschil ook zo
Sering. Indevier partijenis geen
Wezenlijkkrachtsverschil aante«>nen tussen de Nederlander ende jongeRus.

zijn secondanten na de 20e zet
niets meer te vrezen had.

Datechterwasniet voldoende.
Beschouwend over wat er in de
eerste driepartijen gebeurdwas,
concludeerde Nederlands
sterkste schaker, dat de moei-
lijkheden om afstand te nemen
van de degelijke tegenstander,
wellicht ietsvereenvoudigd zou
worden door het gegeven dat hij
nog twee keer de witte stukken
mocht hanteren.

De vierdepartij bood deeerste
van die twee kansen. Het ver-
schilechtertussen 'niets meer te
vrezen hebben'eneen ontwikke-
ling naar winst was groot. Het
pluspionnetje dat Timman mee
mocht nemen na het afbreken
van de partij bleek niet vol-
doende.

SAINT JOHN—Ook devierde partij tussen deSovjet Saloven de Nederlander JanTimman is in remise geëindigd. In dekwartfinales van hetkandidaten- toernooi in het Canadese St.«ohnbood Timman na de 81e zetremise aan,hetgeen door de
oovjetwerd geaccepteerd. De standin detweekamp is nu 2-2."et zijn deenige twee schakers waartot nu toe nog geen over-winningis gevallenvoor een van beide grootmeesters.

Het kampioenschap is ver-
deeldinvijfklassen. De aanvang
van de wedstrijden is om 10.00
uur en de toegang tot deze wed-
strijden is gratis.

WILLEMSTAD—DeCuraca-
ose Taekwondo Bond organi-
seert morgen kampioenschap-
penvoor voor de jeugdtoten met
15 jaar. De wedstrijden worden
gehouden in de sporthal van
Rust en Burgh te Emmastad.

Taekwondo
wedstrijden

Sport in het Kort

Portisch tegen Vaganjan en
tegen Spraggett, hiel-

den het donderdag op een punt
verschil door winstdelingen.

WEZENLIJK
Ue tweekamp van Timman en

öalov onderscheidt zich wezen-
4jkvan deandere zes. In vier ge-
vallen lijkt de winnaar al
vaststaand. De Britten Speel-manen Short,tegenrespectieve-
lijk Seirawan (Vst) en Sax(Hon)
hadden al een voorsprong vantwee punten. Joesoepov tegen
«jnlandgenoot Ehlvestook.Het
drietal hield de marge onge-
schonden doorremises. De IJs-lander Hjartarson schaarde zich
In het rijtje van vrijwel zekere
Winnaars door Viktor Kortsjnoiyoor de tweede keer te verslaan
en ookeen standvan3-1 teberei-
ken. Kortsjnoi namrisico's tegen
ue IJslander, overspeelde zijn
hand echter danig en zag in ver-eren positie zijn vlag omlaag
komen.

De Bossche middenvelder
kreeg twee minutenvoor het
laatste fluitsignaal een uitste-
kende kans zijn ploeg aan de
winst te helpen, maar faalde al-
leen voor doelman Abma. In de
laatste minuut liet Post aan de
andere kant zien hoe het wel
moest. Scheidsrechter Luinge
hoefde onder het toeziend oog
van 2500 doorweekte toeschou-
wers geenkaarten te trekken.

fer maakte.
De krachtsinspanningen op

het zware veld leken PEC daar-
na op te breken. Het initiatief
kwam in handen van de gasten.
Binnen twee minuten was de
stand weer in evenwicht. In de
70e minuutkopte Beukers een
voorzet van de voor Grim inge-
vallen Kaiser in, 120 seconden
later profiteerde international
Kruzen van het uitglijden van
Duim.

ALGEMEEN/BEIJING— Chi-
na zal naast vijftien sportlieden
twee pandaberen (Reuzepan-
da's) naar de Olympische Win-
terspelen in Calgary sturen, de
twee-jarige Xixi en haar drie
jaarouderepartnerQunqun, be-
woners van de dierentuin van
Chongqing.

0-0-0-0-0
VOETBAL/VELSEN—Het be-
stuur van de eerste divisieclub
Telstarzal het contract mettrai-
nerCorvan der Hart(60)aanhet
eind van hetseizoennietverlen-
gen. Het salaris van de trainer
drukt te zwaar op debegroting.

0-0-0-0-0

VOETBAL/LONDEN— Nadat
Evertonen SheffieldWednesday
elkaar in drie wedstrijden in
evenwichthadden gehouden in
de strijd om de Engelse beker
(derde ronde) is eindelijk het
dock gevallen voor Sheffield.
Mede door drie doelpunten van
Graeme Sharp werd het in Shef-
field 5-0 voor Everton. Alle tref-
fers vielen in de eerste helft.
Everton bekert nu verder tegen
tweedeklasser Middlesbrough.

0-0-0-0-0
VOLENDAM —Leo Steeg-

man wordt trainer van Vo-
lendam.

Steegman(44)treedt per1 juli
in dienst van de eredivisieclub.
Hijtekende voor eenperiode van
twee jaareen contract als hoofd-
trainer. De huidige trainer, Jan
Brouwer, isvoor dezelfdeperiode
in dienst genomen als manager.
Steegman is momenteel assis-
tent-trainer bij FC Den Haag,
waar hij dereserves en de jeugd
onderzijn hoede heeft.

0-0-0-0-0
VOETBAL/WENEN — Oleg
Blochin heeft toestemming ge-
kregen zijn laatste jaren te slij-
ten in het westen. De aanvaller
kwam vorig jaaral een contract
overeen met de Oostenrijkse
clubVorwartsSteieruitdetwee-
dedivisie.Hetwachten wasop de
nu verkregen toestemming van
deRussische sportoverheid. Hij
maakt op 12 maart waarschijn-
lijk zijn debuut. Blochin krijgt
een woning,een auto en een net-
to-salaris van 5500 gulden. Zijn
oude club ontvangt 165.000
gulden.

AUTOPSPORT/PARIJS — De
FISA (internationale autos-
portfederatie) heeft de Formule
1-race in Oostenrijk, die op 14
augustus op Zeltweg gehouden
zou worden, van dekalender ge-
schrapt. Het circuit is te gevaar-
lijkbevonden. Door ditbesluit is
de Grand Prix van Canada weer
in het wedstrijdschema opgeno-
men. Derace vindt plaats op 12
juniteMontreal. Mischienzal de
GP van Oostenrijk in 1989 weer
opderace-kalender verschijnen.

In deeerste helft speelde PEC
Zwolle beter, maar de de echte
kansen waren voor de gasten.
Van der Linden, Van Duren en
Beukers zagen echter geenkans
te scoren. Uit een voorzet van de
weer gevaarlijke Van Ankeren
kopte Pelleboer raak. Nog geen
tien minuten later leek het duel
beslist toen Post zijn eerste tref-

In het duel tegen FC Den
Bosch viel de beslissing op het
door regen doorweekte veld pas
in deslotminuut.Post reageerde
attent toen VanEek een voorzet
van Van Ankeren verkeerd
raakte waardoor doelman Van
Grinsven uit balans was.

ZWOLLE —.Door een enor-
me inzetheeftPEC Zwollezijn
eerste thuiswedstrijd zonder
Co Adriaanse op de bank,
maar met de nieuwe Johan
Cnüjff-tribune in gebruik, in
winst omgezet:3-2.

Den Bosch met3-2 verslagen

PEC Zwolle in laatste
minuut naar winst

Daarmee verklaarde hij niets
nieuws, maar Timman was toch
7.0 geprikkeld dat hii zim secon-
dant Hort liet protesteren tegen
het feit dat in bulletins geen ana-
lyses over afgebroken stellingen
mogen worden gepubliceerd.

Dat ook schreef deRoemeense
grootmeester Mihai Suba in het
toernooi-bulletin, bij deze
krachtmeting de officiële bron
van de FIDE. Suba overtrad
echter de ongeschreven regels
dat binnen de officiële medede-
lingen geen suggesties over de
voortzettingvan de partij mogen
worden gedaan, met zijn opmer-
kine dat de voor iedereen
vaststaande remisestelling een
onvermijdelijke zekerheid zou
worden als Salov zijn loper tegen
twee pionnenruilde.

De gemistekans voor wit heeft
Timman toch pijn gedaan. Hij
meende voor het begin van de
vierde partij ietsbetere kansen
tehebben, omdat Salov nogtwee
keer zwart moest hanteren. De
eerste poging het evenwicht te
verstoren, was in weerwil van
Timmans druk op de stelling,
donderdagavond al definitief
mislukt.

Timman suggereerde al na
een paarzetten enbinnen enkele
minuten de puntendeling door
zijn hand uit te steken. Een ge-
baar dat in deze situatienietkon
worden misverstaan. Salov
echter schudde, nauwelijks
zichtbaar, het hoofd, liet de uit-
gestoken hand voor wat die was
en zette verder. Als zijn bedoe-
ling was Timman kwaad te ma-
ken, dan was hij voortreffelijk
geslaagd in zijn opzet. De
schaakwereld is immers niet ge-
wend aan onbeleefdheden.

Timman echter antwoordde
metkerende postzevenzetten la-
ter. Hetvoorstel van Salovomtot
remise over te gaan, was over-
duidelijk. Nederlands groot-
meester deed echter of hij niets
merkte en zette prompt als 75e
zet Ke3-d4. Het derde voorstel
tot vrede kwam opnieuw van Sa-
lov en ditkeer hapte Timman
toe. Ook op een ander punt im-
mers was het evenwicht her-
steld.

beide kanten^ een paar prikac-
ties die de grimmigheid onder-
streeptenvan deenigevan de ze-
ventweekampen in deOostcana-
dese stad waarbij nog met geen
mogelijkheid een winnaar valt
aan te wijzen. .

Niettemin werden er vrijdag
nog 20zetten gedaan.Erveran-
derdenietswezenlijksen datkon
ook niet.Timman kon geen stap
dichterbijhet doelkomen, want
Salov hield de deur dicht. Er is
dus overbodigwerk gedaan door
het tweetal, maar dat was al na
de eerste tijdcontrole een dag
eerder gedaan.

Het bord werd van de grote
stukken ontdaan op hetslagveldc5, waar in drie zetten van beide
kanten vier torens en twee da-
mes werden opgeruimd. Wat
overbleefwas een spel van onge-
lijke lopers en het vurigverlan-
genvan de Nederlander een ma-
noeuvre te vinden voor tempod-
wang. Dat zoeken nam een be-
langrijk deel van departij in be-
slag. Tussen de 42e en 62e zet
werden vrijwel alleen de lopers
bewogen, waarbij Salov slechts
het kleine lijntje van c8tot e6liep. Veel mogelijkheden meer
had hij ook niet binnen zijn om-
muurde stelling. Timman vol-
harddein de strijd. Zijn doel was
op dat moment de tweede tijd-
controlehalenom nog eens diep-
gaand te onderzoeken ofer meer
in zouzittendaneenvierde remi-
se, die op dat moment al voor de
hand lag.

SLAGVELDc5

Timman, nu ook met UlfAn-dersson aan zijnzijde, heeft niet
alleen een tegenstander van al-
'ure tegenover zich, maar ook
e*n diezijn huiswerk voortreffe-"jk heeft gedaan. De basis van
2fjn strijdplannen in hetRus-
sisch, maar er zit toch geregeldeen draadje door hetpatroon ge-
vlochten dat niet in het gewone
°eeldpast.

In devierde partij was dat het
uitstellen van de beweigingvan
«e e-loper tot de 10e zet. Tim-
°ians antwoord (c5) en zijnpaar-
uenspel rond de 20e zet vereen-
voudigden zijn posities niet.
Joch reageerde Salov geen mo-
ment of hij verrast was door de
■^wegingen van de Nederlandse
bukken. Over het algemeen in-
versteerde hijminder tijd in zijnacties dan Timman, dievolgens

HUISWERK GEDAAN

GRIMMIGHEID
Het vlugge geschuif over het

bord, zowel actie als reactie was
voorspelbaar, verbeterde de
stemming niet. Er waren, van

Langste partij tot nu toe

Timman - Salov
zet voor zet VERKOOPPUNTEN

AMIGOE

UITSLAGEN EN STAND

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/HAGEN-
DORF — De UCI heeft de we-
reldrecords (3, 5, 10 en 20 kilo-
meter en een uur), die Jeannie
Longo in september vestigde te
Colorado Springs niet erkend.
De drievoudig wereldkampioene
werd op 12september betrapt op
het gebruikvanverbodenstimu-
lerende middelen (Efedrine). Ze
werd tevens voor een maand ge-
schorst.

0-0-0-0-0
GEWICHTHEFFEN /BRUS-
SEL—DeBelgische gewichthef-
fer Patrick van Rode is doorzijn
bond geschorst. De 25-jarige,
veelvoudige Belgische kampi-
oen werd schuldigbevonden aan
gebruikvan dope, met name van
Probenecid. Al zijn records die
sinds 1 januari 1987 zijnverbe-
terd, zullen nietworden erkend.
Seoul mag hij nu volgen vanuit
zijn eigen huiskamer. Zijn arts
Michel Devos is uit het Olym-
pisch Comité gezet.

triathlons op het programma
staan.Een in juniin deomgeving
van het Seaquariumen een in de
maand oktober.

KOPENHAGEN—Er gaan
erg veel Denen naar de
eindronde van het Europees
kampioenschap voetbal in
West-Duitsland.

De Deense voetbalbond wordt
bedolven onder de aanvragen
voor toegangskaarten voor de
wedstrijden van het nationale
elftal in deeindronde.

In totaal werden er 132.423
kaarten aangevraagd. De mees-
te belangstelling gaat uit naar
het duel tegen Spanje in Hanno-
ver, waarvoor 39.980Denen een
kaartje hebben besteld.

De Nederlandse ploegen ne-men met de volgende rennersdeel:

routeschema, proloogplus
Tijf etappes over bijna 830 kilo-
meter, mist detijdritvan devoor-gaande jaren. De derde etappe,Granada -Roquetas deMar is debergrit, maar de twee passen,yen eerste en tweede categorie,liggen al in deeerste twintigki-lometer.

Opmerkelijk is dat bij de tien
Spaanse achttallen een aantal
prominente renners, zoals Del-
gado, ontbreekt. De buiten-
landse inbrengbestaat, naast de
twee Nederlandse,uit twee Itali-
aanse ploegen. Onderhandeld
wordt nog met de sterkste Co-
lombiaanseformatie.

Gisbers: Lemond, Van derPoel,
Rooks, Theunisse, Van Orsouw,
Dierrickx, Dhaenens en Muller.Raas: Golz (winnaar 1987), Van
Poppel, Ducrot, Solleveld, Ha-
negraaf, Maassen, Pevenage en
Emonds.

De Ronde van Andalusië
wordt gereden van2 toten met 7
februari en eindigt in Granada.

Ploegen Raas en Gisbers
inRonde van Andalusië

Wielerseizoen van start

CADlZ—Veertienploegen,
waarbij die van JanRaas en
Jan Gisbers, zullen in Cadiz
van startgaanvoor deweer in
ronde van Andalusië her-
doopte Ruta del Sol, de ope-
ningvan hetEuropese wieier-

... GREGLEMOND: in deploeg
van Jan Gisbers present in de
openingskoers van het Europese
wielerseizoen 1988, deRonde van

Andalusië...

LOSSE NUMMERS van de Ami-
goe zijnverkrijgbaar bij:
Boekhandel Van Dorp/Eddine:
Curacao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas,CaribbeanHotelCasino, Holiday Beach Hotel,Bookshop Hato
Paul Madura Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulborn, Berg AltenaBoekhandel Mensing, PundaMensing's CaminadaBoekhandel SalasGallery Salas (Zuikertuintje)Novo's Book and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasoranv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weg 188
Sousa, CasCoraweg
Toko Mangusé, Cas Coraweg
Ritz Centrum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
wegOost
Nos HollandseBakkerij, Handweg
JeanLouis Liquor S'ore, Gosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
NosTienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, ColebraBerde
Edmy Liquor Store,Ronde Klip
SupermarketDe Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

SAINT JOHN — Ook de 37.Lcs-b6 Le6-d7
vierde schaakpartij tussen de 38.Lb6-d4 g7-g6
Nederlander JanTimman en 39.Kg3-h4 Ld7-e6
deßusValeriSalovisinremi- 40.Kh4-g5 Le6-d7
fe geëindigd. Departij was de 41.Kgs-h6 Ld7-e6
[angste tot nu toe. Het duel 42.Ld4-c5 Le6-d7
had het volgende zettenver- 43. Lcs-b6 Ld7-c8loop: 44.Lb6-e3 LcB-d7

45.Le3-f2 Ld7-c8
Wit: Timman (Ned) 46.Lf2-a7 LcB-d7
Zwart: Salov(Sov) 47.La7-c5 Ld7-c8

48. Lcs-d4 LcB-e6
le2-e4 e7-e5 49.Ld4-c3 Le7-d7
2-Pgl-f3 PgB-f6 50.Lc3-b2 Ld7-c8
3Pf3xes d7-d6 51.Lb2-al LcB-d7
4Pe5-f3 Pf6xe4 52.Kh6-g5 Ld7-e6
5.d2-d4 d6-d5 53.La1-b2 Le6-c8
6.Lfl-d3 LfB-d6 54.Lb2-c3 LcB-e6
7.0-0 0-0 55.Lc3-al Le6-c8
8.c2-c4 c7-c6 56.La1-b2 LcB-e6
9Ddl-c2 PbB-a6 57.Lb2-c3 Le6-c8
!0.a2-a3 LcB-g4 58.h3-h4 LcB-d7
Hc4-c5 Ld6-c7 59.Lc3-d4 Ld7-e6

Lc7xes 60.Ld4-e3 Le6-d7
!3.d4xe5 Pe4xcs 61.Le3-f2 Ld7-c8
!4.Ld3xh7t KgB-h8 62.Lf2-b6 Le6-d7
15.b2-b4 DdB-h4 63.Lb6-c5 Ld7-e6
l6.Lh7_d3 Pcsxd3 64.Lc5-f2 Le6-d7
17Dc2xd3 Pa6-c7 65.h4-h5 g6xhs
!8.h2-h3 Lg4-h5 66.Kg5xh5 Ld7-b5 .!9.f2-f4 f7-f5 67.Kh5-g5 Kf7-e6
20.Pb1-d2 Pc7-e6 68.g2-g4 Lbs-d3
21.Pd2-b3 b7-b6 69.g4xf5t Ld3xfs
22.Pb3-d4 Pe6xd4 70.Lf2-d4 Lfs-e4
23.Dd3xd4 Lhs-f7 71.Ld4-c3 Le4-d3
24-Lcl-e3 TaB-c8 72.Kg5-g4 Ld3-c2
25.Ta1-cl TcB-c7 73.Kg4-f3 Lc2-bl
26.Tc1-c3 TfB-c8 74.Kf3-e3 Lbl-h7
27.Tf1-cl Dh4-e7 75.Ke3-d4 Lh7-g6
28.Kg1-f2 Lf7-e6 76.Lc3-d2 Lg6-f5
29.Kf2-g3 KhB-g8 77.Ld2-e3 Lfs-e4
30.a3-a4 KgB-f7 78.Kd4-c5 Le4-bl
31a4-a5 b6xas 79.Kc5-b6 Lbl-d3
32.b4xa5 c6-c5 80.Kb6-c6 Ld3-c2
33.Tc3xc5 Tc7xcs 81.Kc6-cö34.Tclxc5 TcBxcs35. Dd4xcs De7xcs Remise op voorstel van
36.Le3xc5 a7-a6 zwart.

De uitslagen van de vierde
ronde met tussen haakies daar-
achter de stand:
Timman (Ned) - Salov (Sov): 0,5-0,5 (2-2)
Seirawan (Vst) - Speelman
(GBR): 0.5-0.5 (1-3)
Sax(Hon) -Short (GBR): 0,5 - 0,5
(1-3)
Ehlvest (Sov) - Joesoepov (Sov):
0,5-0,5(1-3)
Vaganjan (Sov) - Portisch (Hon):
0,5-0,5(1,5-2,5)
Kortsjnoi (Zwi) - Hjartarson
(Us): 0-1 (1-3)
Sokolov (Sov) -Spraggettt(Can):
0,5-0,5(2,5-1,5)

ZOETERMEER — Het Ne-derlands Olympisch Comitéheeft Paul Haldan voor een
zware,schieronmogelijkeop-
gave gesteld.

De gevluchte Roemeen meteen Nederlands paspoort zal tij-densdeEuropese titelstrijd, halfmaartinParijs, delaatstevierinhetenkelspel moeten halen om
zijn deelneming aan de Olym-
pische spelen in Seoul veilig testellen. Dezelfde norm werd ge-
steld voor het dubbel Haldan/
Henk van Spanje. Indien alleen
het dubbel in Parijs aan devoor-
waarde voldoet, zal Haldan ookingeschreven worden in het en-
kelspel.

Haldan voldeed half novem-
ber in Karlsruhe aan de lOC-
normen. Hij werd daar een van
de acht Europeanen die een
plaats voorSeoulverdienden. De
eisen van het NOC lagen aan-
merkelijkhoger: een goedekans
op een plaats bij de laatste acht.
Die norm werdvoor deEuropese
titelstrijd vertaald in een plaats
in de halve finales. Haldasn, op
dejongsteEuropese ranglijst ge-
stegen naar de 24e plaats, rea-
geerde teleurgesteld op deNOC-
eisen.Hij, en debond, hadden ge-
pleit vooreenplaats bij delaatste
acht.

MirjamKloppenburg, diezich
eveneens in Karlsruhe kwalifi-
ceerde, is praktisch zeker van
uitzending. Zij vormtmet Betti-
ne Vriesekoopeendubbel, datal-
leen nog vormbehoud moet to-
nen. Beide speelsterskomen ook
in Seoul in het enkelspel uit.

Hetrelay-team (klasse R) mag
ofuit damesofuitherenbestaan.
Er is geen mogelijkheid om met
een gemengd team te starten.

De inschrijfdatum is voor bui-
tenlanders vastgesteld op 27 fe-
bruari. De lokale atleten moeten
echter zich inschrijven op 11 en
12 maart. Ditkan geschiedenin
Café Dans laRue, aan de Schot-
tegatweg-oost 13( tegenover
Xerox. Op 11maart tussen 18.00-21.00 uurenop 12maarttussen
10.00en 13.00uur.

Naast hoofdsponsor Bofrei
Agencies, die de naam van zijn
produkt Sta Sof Fro aan de
kwart-triathlon verbindt, is ook
deLandsloterij als sponsoraan-
getrokken.

Op 28 februari wordt een'Fun
Triathlon' georganiseerd in de
omgeving van het SDK-stadion.
De afstanden hierzijn:800meter
zwemmen, 20 kilometer fietsen
en 3 of 5kilometer fietsen. Hier-
voorkan men zich op 20februari
op een nog nader aan te geven
plaats inschrijven tussen 10.00
en 13.00uur. De kosten zijn drie
gulden. Men moet twaalf jaarof
ouder zijn.

De Stichting Triathlon Cura-
sao heeft nog twee kwart-

Hetevenementis ingedeeld in
eenaantalcategorieën. Bij dehe-
ren kent men de volgende leef-
tijdsklassen: A: 15- 19jaar;B: 20
-29 jaar;C: 30 - 34 jaar;D: 35-39
jaar;E: 40 - 44jaar;F: 45 jaaren
ouder.
De dames: G: 15 -19 jaar;H: 20 -29 jaar; 1:30 jaaren ouder.

Dit valt op te maken uit een
persbericht datisontvangenvan
de Stichting Triathlon Curacao.
Het inschrijfgeld voor lokale at-
leten is vastgesteld op vijftien
gulden. Een relay-team betaalt
vijfendertig gulden. Voor bui-
tenlandse inschrijvers zijn deze
bedragen respectievelijk $25 en
$45.

Gewijzigde inschrijfgelden

WILLEMSTAD — In te-
genstelling tot eerdere be-
richten blijkt er een verschil
te bestaan tussen het in-
schrijfgeldvoor lokale enbui-
tenlandse deelnemers aan de
derde Curacaose kwart-
triathlon in maart dit jaar.
Ook de inschrijfdatum voor
de lokale atleten is later
vastgesteld.

Inschrijven lokale deelnemers
triathlon tweede week maart
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VIERDE PARTIJ IN ST. JOHN WEER REMISE
Andere tweekampen bijna beslist

Salov tot nu toe niet
de mindere van Timman

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEI.

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden:maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na02.00 uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGINGCURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen-trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL «NA PLAKACHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15 uur te Plantersrust 6.

TENNIS
(Centennial-toernooi)
19.00uur finales. Na afloopprijsuitreiking en

*bq-dansant -CSC-baan te Damacor.

ZONDAG
FIETSTOCHT
(Radulphus College)
20.00 uur start en finish bij het Radulphus
College.

RALLY
(ACC)
08.30 uur start rally 'DeRode Brigade' bij
Pet-Care Zuikertuintje. Finish ± 11.00uurbij
Hotel Holland.

machtEuropees kampioen 1988
geworden. Hij was desterkste op
alle afstanden (500,1500, 5000
en 10.000 meter).



gekleed, als een soortscheepska-
pitein. De prijs voor hetbeste ar-
rangement ging naar Arnell
Salsbach, voor de origineelste
tumba: Ike Jessurun en voor de
seüvan Darwin Gregg.

********DE VERENIGINGvanMusici
kan terugzien op een goed tum-
bafestival en dehoop is datmen
toch een formule vindt om het
programma wat korter te hou-
den. Zeven uur lang luisteren
naar tumba's lijkt ons wel een
beetje teveel.De meeste mensen
gingenna debekendmaking van
deuitslagtegen halfvier 's mor-
gens huiswaarts.

********ARNELL I ORKESTA zal
vanavond van zeven tot elf uur
op heterfvan hetradiostation Z-
-86 optreden. Onze nieuwe tum-
bakoning Wilson Frans zal ook
aanwezigzijn.

********VANAVOND wordt er bij de
Limburgse Kabrieten het prin-
senbal gehouden in De Tempel.

TA P'AMI, P'ABG, P'E
KORSQU KOMPLETU

V TA BEBE! _J

De kaarten zijn alleen verkrijg-
baarbij deledenvan deRaad van
Elf.Bij de ingangvanDeTempel
zullen geenkaarten wordenver-
kocht.

********KOPROKAMU organiseert
morgenmiddagvanaf een uur in
het dr. Antoine Maduro Stadion
het tumbafestival voor de jeugd.
Veertienkinderen doenhier aan
mee. Ze zullen in twee groepen
van elk zeven worden begeleid
doorrespectievelijk Doble R en

Name. De kaarten kosten ’.8.50
per persoon.

********
HET LIJKT WEL of er een

soort tumba- epidemie is uitge-
broken, want dekarnavals- com-
missie organiseert dinsdaga-
vond 2februari in hetdrAntoine
Maduro Stadion in nauwe sa-
menwerking met de Vereniging

...GIBIDORAN met 'Dugudugu'
op devierde plaats...

...BOY DAP, een zeer goede
tweede...

vanMusici een"MoonlightTum-
bafestival". Alle tumbakonin-
gen, inclusief onze nieuwe, zul-
len die avond optreden. Gedu-
rende de show kan het publiek
zowel op het terrein als op detri-
bunes jumpen. De toe-
gangskaarten kosten ’.5,- per
persoon en zijn verkrijgbaar bij
het stadion. Verder vermeldt de
commissie dat er op die avond
een groteverrassing voor hetpu-
bliek zal zijn.

DE AKTIVITEITS- commis-
sievan Oranjestraatnodigt hier-
bij iedereen uit om maandaga-
vondtussen achten twaalfuurin
het gebouw van Hubentud 70
eenkarnavalsshow bij te wonen.
De groepen ERA, Frank &
Friends en Brassband Revoluti-
on zullen voor goede karnavals-
muziek zorgen.

HET RODE KRUIS heeft ge-
durendehettumba- festival goed
werk verricht. Men heeft in to-
taal 47 slachtoffers behandeld.
Colonne- commandant was dr.
Winklaar en de algemene lei-
ding was in handen van H.
Stomp, voor de communicatie
zorgden Klooster en mevrouw
Commenencia.De andere perso-
nen diehierbij betrokken waren
zijn: dr.Krisnadath, dr.Ramirez
en verderde heren Tromp, Cu-
riel, Angelica, Felipie, Sambo,
Isenia, Pieter, deLanoy, Obispo,
Thode, Lo-Si-Fong, Thode en
Carty en de dames:Kirindongo,
Treurniet, Sy-A-Ten,Leito, Far-
rel, Leolina, Josepha, Bazoer,
Kook en Martes.

***** * * *VANAVOND zijn wij op be-
zoek bij de groep ISLAvoor de
verkiezingvan dekarnavals- ko-
ningin in Rust en Burgh. Acht
kandidaten doen hieraanmee.

********

...Tumba- koning WILSON
FRANS...

DEZE JONGE Tumbakoning
is 18 jaargeledenbegonnen met
de groep "Gaiteros Reyes". Vol-
gens Wilson sprak de bekende
Luti Samson na hettumba- festi-
valvanvorig jaarmethemen die
gaf hem enkele goede ideeën
voor zijnnieuwecompositie.Luti
kreeg gelijk.

Frans deed in 1985 voor het
ee,rst aan het tumba- festival
mee met het liedOllekeBolleke.
In 1986 probeerde hij het met
"Mire Mire" en vorig jaarmet "E
tabin".Hij iseenpersoondiegoe-
decomposities maakten altijdop
zeer indrukwekkend wijze
optreedt. Hetwas een "nek-aan-
nek" race tussen hem en Boy
Dap, waarbij hij waarschijnlijk
met een miniem verschil van
punten beslag wist te leggen op
de titel.

DE DERDE PLAATS ging
naar Mr. Saab met: "Ate trein,
ban tira vn tèk, de vierde naar
GibiDoran metDuguduguen de
vijfde plaats naar Mistica Stefa-
nia met "Tembla Tembla".

********ONZE VOORSPELLING dit
jaar is niet uitgekomen, maar
men moet wel erkennen datWil-
sonFrans in de loopvan deavond
duidelijkmaakte dathij degrote
rivaal van Boy Dap zou worden.
Verder was het opmerkelijk dat
zowel Boy Dap als Wilson Frans
gisteren op dezelfde manier was

HET TOERISTEN- bureau in
samenwerking met het karna-
val comité en het HolidayBeach
Hotel & Casino organiseert een
groots karnavals- feest om zo-
doende hettoerisme op Curacao
te bevorderen. Hetvoornaamste
doelisons karnaval- gebeurente
promoveren, zodat detoerist nog
eenreden erbijkrijgt om terugte
keren naar ons eiland. Zonder
onze eigen mensen kunnen we
niet laten zien wat karnaval is.
ledereea is daarom van harte
uitgenodigd om dit feest bij te
wonen, dat gehouden wordt op
dinsdag 2 februari vanaf 20.00
uur op het strand van het Holi-
dayBeach Hotel & Casino. Toe-
gang is helemaal gratis. Eten en
drinken wordt verkocht tegen
karnaval- prijzen dus hardstik-
ke laag. Kleding: sportief ver-
kleed. Het musikaalgebeuren is
in handen van Cariiios.

WILSON FRANS werd van-
morgenomdrieuurtotgrote ver-
rassing tot Tumbakoning van
1988 gekroond. De strijd ging
wel tussen hem enBoy Dap(onze
favoriet). Hij wistzijn eigencom-
positie "Ebarku, jamakarnaval,
Los eLage nabega" opeen magi-
strale wijze te interpreteren en
hetrefrein van "Poet,poet" sloeg
meteenbijhetpubliek aan.Bijna
hethele stadion was met het be-
slissing van de jury eens en ble-
venna de bekendmaking van de
uitslagin het stadionom dewin-
nende tumba nogmaals te
dansen.

Huisvesting aan orde in
referendum campagne Chili

" Architect MiguelLawner dieeen
belangrijke functie bekleeddebij
het ministerievan Volkshuis-
vesting toen Salvador Allende
als president regeerde noemt de
huidige campagne een "vulgaire
leugen".

Hij zegt dathet in Chili niet is
voorgekomen dat men elke acht
minuten een woning bouwde,
tenzij in 1971 toen er in totaal
81.971 woningenklaarkwamen.
Dat was toen elke 6,04 minuten
een huis. De architect baseert
zijn meningop statistisch mate-
rieel dat van de overheid af-
komstig is en zegt dat men niet
hoger is uitgekomen danvijftig-
duizendwoningen.
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UITNODIGING
In het kader van deCola Debrotvoordrachten op zondagmorgen
zullen

RUFUS COLLINS EN JOHN LEERDAM
op zondagmorgen 31 januari een voordracht houden over
"MODERN THEATRE IN HOLLAND NOWADAYS"

Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 31 januari1988
Tijdstip : 11:00uur
Taal : Engels en Nederlands
Toegang : Vrij. Na afloopkoffie/thee op dePatio.

De Rector-magnificus UNA I /JÖN/W^VMr. drs. AlexReinders.

Unlversldat Naahonal dl AnUa |

Universiteit vande Nederlandse Antillen
University ol the Netherlands Antilles
Univetsidad dé lasAntülas Neerlandesas

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag2februari 1988des voormiddagsom 10uurzal tenkantore aan
de Polarisweg 31-33 ten overstaan van één van de notarissen of diens
plaatsvervanger van hetkantoor Palm & Seniorin het openbaar worden
verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao, op
"JONGBLOED", ter grootte van 1.050m2, nader omschreven in
meetbriefnummer 292van 1 augustus 1969methet daarop gebouw-
deplaatselijkbekend als Ledaweg A-12.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor de veiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomendekosten.
Informatie betreffendefinanciering door deexecuterende bankisverkrijg-
baarbij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM &SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag3 maart 1988 des voormiddags om 10 uurzal ten kantore
aan dePolarisweg 31 -33alhierten overstaan van éénvan de notarissenof
diensplaatsvervangervan hetkantoor Palm& Seniorin hetopenbaarwor-
den verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:
een perceel grond,gelegenopCuracao, tergroottevan 2.455m2, ka-
dastraal bekendalsKadastrale Afdeling Stadsdistrict Sectie A num-
mer4798, methet daaropgebouwdeplaatselijk bekendaisJuliana-
plein 22 en Penstraat nummers 25A en 27A.
De woningPenstraat 27Awordt in verhuurde staat verkocht.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8dagen voor deveiling en houden onder meer in datiedere bieder
gehoudenis terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomendekosten.
Informatie betreffende de financiering door de executerende bank is ver-
krijgbaar bij ondergetekend notariskantoor.

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

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 1 maart 1988 des voormiddagsom 10uur zal ten kantore aan
de Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan van één van de notarissen of
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm & Senior in hetopenbaarwor-
denverkocht ex artikel 1203van het Burgerlijk Wetboek:
een perceel grond gelegen op Curacao in het Tweede District op
"HOENDERBERG" ter grootte van 1.230m2, nader omschreven in
meetbrief 398 van 17 juli1975, methet daarop gebouwdeplaatselijk
bekend als Hoenderberg 49.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor de veilingen houden onder meerin dat iedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of anderevorm van zekerheidte
stellen tot nakoming van zijnbod en de bijkomende kosten.
Nadere informatie betreffende definanciering doorde executerendebank-
is verkrijgbaarop ondergetekend notariskantoor.

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

OPENBARE VERKOOP
Opwoensdag 10februari 1988desvoormiddags om 10uurzal ten
overstaan van ondergenoemdenotarisof dienswaarnemerte zij-
nen kantore aan de Schottegatweg Oost 191 te Curacao, in het
openbaar worden verkocht krachtens rechterlijk bevel:

derechten op deopstallen gebouwd op een perceel
grond, gelegen in het tweede district op Souax, ter
grootte van 630m2, nader omschreven in meetbrief
nummer 620 van 31 augustus 1984, plaatselijk be-
kend als Souax 4248.

De veilingvoorwaarden liggenter inzage tenkantore vanonderge-
noemde notarisen ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te
Curacao. Deze veilingvoorwaarden houdenondermeer in datvan
iederebieder geëistkan worden een onherroepelijke bankgaran-
tie over te leggen welketenminste gelijk dient te zijn aan het be-
drag van zijn bieding vermeerderd met dekosten derveiling.

notaris mr. M. van derPlank
Schottegatweg Oost 191
Tel.: 616833.

■ ■ ,

derdduizend eigenaren van een
nieuwe woning dit bezit onder-
tussen al weer verspeeld of zij
staan op hetpunt ditte verliezen
omdat hun huis in de openbare
verkoop komt omdat men zijnfi-
nanciële verplichtingen niet is
nagekomen.

Regelmatig ziet men presi-
dentgeneraal Augusto Pinochet
de laatstemaanden in actiewan-
neerweer eenseen groepmensen
de gelukkige eigenaar van een
woning wordt. Dat hij het druk
heeft daarmee blijkt wel uit het
feit datvolgens deregerings- re-
clame er elke acht minuten in
1987een nieuwhuisklaarkwam
in 1987. MinisterMiguelPoduje
van Volkshuisvesting had het
dan ook over een "historischre-
cord: namelijk de bouw van
55.000 woningen in 1987". Hij
maakte echter niet duidelijk of
inditaantalook deduizenden sa-
nitaire blokken zijn begrepen.
Dit zijn de bouwsels van zeven
vierkante meter waarin sanitai-
re voorzieningen vooreen aantal
woningenzijn aangebracht.

Viaradio en tv wordt de Chil-
leense bevolking duidelijk ge-
maakt dat er voor driehon-
derdduizend Chilenen verleden
jaaraleen oplossing isgevonden.
Volgens de oppositie is dit een
flagrante leugen enklopt er van
dit cijfer niets. Daarbij verwijst
men naar officiële cijfers welke
dezelfde militaire overheid nog
niet zo lang geleden verstrekte
over ditonderwerp. De oppositie
stelt daaromvast dathet gewoon
verkiezings-propaganda is.

SANTIAGO — Chili komt
vijfhonderdduizend tot één
miljoen woningen te kort. De
militaire regering gaat dit
probleem nu aanvatten als
stunt voor de verkiezings-
campagne. Met een geweldi-
ge publiciteits- campagne
wordt gewezen op de nood
waarin veel mensen nog ver-
keren als gevolgvan het ont-
breken van een behoorlijk
dakbovenhunhoofd.De mili-
taireregering zegt toeditpro-
bleem grootscheeps aan te
gaan pakken.

TOENAME TEKORT
AMSTERDAM — De koers van de

dollaris vrijdagbijeenkalme handel
omhoog gegaan.Aan het slotvan de
handelnoteerde dedollar1,8820gul-
den,byna een cent meer dande slot-
koers van donderdag. De Dow Jones
index steeg gisteren met 28,18 pun-
ten tot 1958,22 punten.

*****

LONDEN — De gevreesde "wur-
gervan Stockwell" isvrydag inLon-
den tot levenslange gevangenis-
strafveroordeeldwegens 7moorden.
De 24-jarigeKenneth Erskine ope-
reerde in dewijk Stockwell van Lon-
den en wurgde zeven mannen en
vrouwen, die in leeftijd varieerden
van 67 tot94 jaar.

*****

Vele duizenden Chilenen dro-
men nog steedsvan hetbezitvan
hun eigen huis. Als deze droom
werkelijkheid wordt dan kan
men er nachtmerries aan over-
houdenomdat het aflossen daar-
op een heel zware last blijkt te
zijn. Volgens een woningbouw-
organisatie hebben al hon-

NACHTMERRIE

De econoom Juan Pablo Arel-
lanozegt dateen studieduidelijk
aantoont dajt "de werkelijkheid
heel anders is" dan deregering
probeert afte schilderen. Met dehuidige bevolkings- groeiname-
lijk blijft ook het tekort aan wo-
ningen duidelijk toenemen.

In verband met de officiële
campagne hebben de organisa-
ties van woning- eigenaren ook
een record ontdekt. Elke 4,5 mi-
nuten wordter inChili namelijk
een huis geveild omdat de eiege-
naar zijn verplichtingen niet
kan nakomen. Zo heeft Luis
Sanchez uitgerekend alsvoorzit-
tervan de federatie van deze or-
ganisaties. Men schat datvan de
680.000 mensen die bezig zijn
met het aflossen van hun schul-
den enz. op hun woning er zon
honderdduizend zijn die elk
ogenblikeenrechtszaak aanhun
broek kunnen krijgen of die al
hun droom van het eigen wo-
ning-bezit hebben zien omslaan

ANDERRECORD

in de nachtmerrie van de open-
bare verkoop van hun woning.

Sanchez weet ook waar dit
door komt: namelijk doordat
voortdurend de schulden bij de
banken of financiële instellin-
genworden aangepast en verder
is het een gevolgvan het bevrie-
zen van de lonen. "Wij vragen
echt niet dat ons onze schulden
worden kwijt gescholden maar
wel dat zij opnieuw worden be-
paald. We willen het juiste be-
dragbetalen. Het is een onmoge-
lijke zaak om hetvier- ofvijfvou-
digetebetalenvan de aanvanke-
lijke waarde van de woning", al-dus Sanchez. Volgens hem moet
er een nieuweprocedure worden
ontworpen om de schuldvast testellen en moet er een "substan-tiële' verlaging van de rente
komen.

AANPASSINGWAARDE

De meeste mensen die de ge-
lukkige eigenaarszijn geworden
van een eigen woning waarbij
men de schuld daarop aflost vol-
gens een afbetalings- systeem
waarbij de waarde van de wo-
ning van maand tot maand wis-
selt, en wel overeenkomstig de
door deregering vastgestelde in-
flatie- cijfers. In feite komt heter
op neer datmen steeds meervoor

dewoningmoetbetalen, waarbij
men dan een specialebetalings-.

eenheid (unidad de fomento)
aanhoudt van vierduizend pesos
oftewel zeventien dollar. Daar
staat dantegenoverdathetsala-
ris niet wordt aangepast aan de
inflatie.

Sanchez zit ookalopdeverkie-
zings- toer: "Wanneer het Pino-
chet niet lukt om een nieuwe
regeling uit te dokteren voor de
afbetaling op het eigen woning-
bezit dankanhijweleenseen im-
mense massategenoverzichvin-
den". Hij doelt daarbij op het re-
ferendum dat wordt gehouden
over de presidents- kandidaat
diedoor demilitaire juntawordt
aangewezen.

Algemeen wordt aangenomen
dat Pinochet de kans krijgt
zichzélf nog eens op te volgen
voor een ambts-termijnvan acht
jaar. Sanchez' federatie heeft al
verschillende acties onderno-
men om te wijzen op de proble-
matiek bij het afbetalen van het
eigen woning- bezit. Men heeft
betogingen gehouden evenals
een serie boycots. Sanchez er-
kent dathet om veel geld gaat.
Naar schatting een bedrag van
150miljoen dollarzal het deChi-
leense regering gaan kosten.
Volgens economen uit de kring
der oppositie zal het de huidige
regering de komende vier jaar
drie miljard dollar gaan kosten
omeen bankroetvanhet huidige
financiële systeem te voor-
komen.
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Maximumprijzen voor heteilandgebiedBONAIRE, ingaande29 januari 1968
verpakking kleinhandel consument

KoffieD<XIWE EGBERTS ROASTED ~ , Ana .„„aromarood 24/250gr. ’- 9275 ’. 4.28 +’.0.32
rosta < 24/250gr. ’. 82.89 ’. 3.83 +/.Ó.17
excellentgoud 12/250gr. ’. 52.86 ’. 4.90 +/.0.38
Piazza express» 12/250gr. f. 52.91 f. 4.90 +’.0.36
moccaroyal 12/250gr. ’. 49.94 ’. 4.62 +’.0.33
decafe 12/250gr. ’" 50.11 ’. 4.64 +/.0.52

.selectzilver 24/250 gr. ’. 94.44 ’. 4.37 +’.0.33
MOCCONA INSTANT
rood

r,öl"ril

12/50gr. ’" 35.08 ’. 3.24 +f0.39
rood 6/200gr. ’. 57.46 ’.10.63 +/.0.81
goud 12/50gr. ’. 39.85 ’. 3.69 +^0.19
9oud 6/200 gr. ’. 70.48 ’.13.04 +’.0.96
decafe 12/50gr. ’. 38.72 ’. 3.59 -(-’.0.30

TrAa
P|CKWICK

ceylon 24/20x4gr. ’. 46.07 ’. 2.13 +’.0.23
Ceylon 40/100x2gr. ’.287.12 ’. 7.71 -(-’.0.56
china blossom 12/20x2gr. ’. 18.77 ’. 1.73 N
teafor one 24/20x1.5gr. ’. 30.64 ’. 1.42 +’.0.24
ceylon 24/20x2gr. ’. 35.02 ’. 1.62 +/.0.18

«fbyyoedingNUTRICIAbambixricevanil 16/250gr. ’. 53.84 ’. 3.74 N
bambix apple pear 16/250gr. ’. 46.16 ’. 3.21 N
tembixtrob fruit 16/250 gr. ’. 64.37 ’. 4.46 N
bambix strawberry 16/250gr. ’" 64.37 ’. 4.46 N
bambixmixveget 16/250gr. f. 64.37 ’ 4.46 N
k>rnbix 7 cereals 16/250gr. ’■ 56.48 ’. 3.92 N

.parnbix biscuits 16/250gr. ’.62.74 ’ 4.35 N
HQA infant 24/175 gr. ’" 47.97 ’. 2.22 + ’.0.26UGA junior 24/200 gr. ’" 53.92 ’. 2.50 + ’.0.30Melkpoeder
«ANNY instant 24/400 gr. f. 62.24 ’. 2.80 + ’.0.11

instant 12/900 gr. ’" 64.93 ’. 5.84 + ’.0.24
instant 6/1800qr. ’" 61.01 ’.10.98 -(-’.1.34
instant 6/2500 gr. ’" 84.71 ’.15.25 +’.1.72

"""fgarlne
°LUEBAND gold 40/250 gr. ’" 42.09 ’. 1.17 -(-’.0.06
GoldenGate 40/250gr. f. 39.90 ’. 1.11 +/.0.17

sense margarine 24/250gr. ’. 45.33 ’. 2.10 N
GS>UDASGLORIEnalvarine 24/500 gr. ’. 36.20 ’■ 1-68 -’.0.39
Planten 20/250gr. ’. 1917 ’" 1-07 -’.0.09fPlJsolloSUNCORNcorn oil 6/96oz. ’. 27.61 ’" 4.97 -’.3.64>>ulker

KEYFOOD_* 12/5los. ’. 26.57 ’. 2.39 -(-’.0.05
MANUÈLITA 50 kg. ’. 34.80 ’.37.58 -(-’.9.67

50/1/2*g. ’. 26.05 ’. 0.56 N
&e eerstvolgendepublikatie geschiedtop 12februari 1988.voor informatie betreffende hoogsttoelaatbareprijzen gelievete1.8960 opte bellen.

De Minister van
Handel, Industrieen Werkgelegenheid.

'Belachelijk en kinderlijk'
Booi vergelijkt zich ten
onrechte met Don Mansur

De PDB zou wensen, dat gede-
puteerde Booi zijn eigen beper-
king onderkende, maar dathij
tevens het maximale gebruik
zou maken van zijn mogelijkhe-
den. Daarom, aldus Avelino Ci-
cilia moetBooi zich ook nietver-
gelijken met Don Mansur. De
vergelijking die Booi bij zijn
laatste persconferentie tussen
zichzelfen een ministervan een
ander land heeft getrokken, is
een bewijs van een arrogantie
die zijnweerga nietkent.

BEPERKING

De commissie baseert zich
voor dewens om directegesprek-
ken metNederland opartikel 26
van de eilandenregeling van de
Nederlandse Antillen (ERNA).
Dit artikel geeft deAntilliaanse
eilanden ondermeer het recht
zich direct tot de Koninkrijks-
regering te wenden in belangrij-
ke kwesties.

Aangenomenwordt dat de ei-
landsraad zich dan ook duidelij-
ker zal uitspreken over de onaf-
hankelijkheids- plannen van
Claude Wathey, deleider van de
grootstepolitiekepartij ophetei-
land, de Democratische partij
Sint Maarten. Oorspronkelijk
had de eilandsraad deze week al
over dekwestie zullen vergade-
ren. Waarom datniet is gebeurd
is nietduidelijk, maar aangeno-
men wordt dat Wathey een uit-
gewerkter plan op tafel wil leg-
genen datdaarmeertijdvoor no-
dig is.

PHILIPSBURG — De
centralecommissievan deEi-
landsraad van Sint Maarten
heeft vrijdag een motie aan-
genomen om de politieke toe-
komst van het eiland te be-
spreken met de Nederlandse
regering. De motie van de
commissie zal vermoedelijk
op 8 februari aanstaande
wordenbehandeld ineen ple-
naire vergadering van de Ei-
landsraad van Sint Maarten.KRALENDIJK - Zoals ge

bruikelijk

heeft het Carnavals-
comite in het centrum van decar-
navals- activiteiten van Kralen-
dijkRendez Vous de drie jonge-
damesvoorgestelddiezullen din-
gen naar de titel van Carnavals-
koningin. In een gezellige sfeerkon deperskennis maken met de
damesen vernemen wathunhob-
bies waren. Dieblijken gelijk aan
alle deelneemsters van alle ver-
kiezingen "sera amistad",
vriendschap sluiten dus.

Een goede wens voor carnaval-
vierendBonaire, waarvanavond
in het stadion vanKralendijk al
het geweld zal losbarsten, wan-
neer de zeventien kandidaten
voordetitel vanRey di Tumba de
krachten met elkaarzullen me-
ten. Voor deKoninginverkiezing,
slechtsdriekandidaten, maarzo-
als op defoto is te zien, van hoge
kwaliteit: vlnr Magnolia Me-
iaan, Mariela Martijn en Marce-
la Marchena. Driemaal M.M.
dus.

PDB verwijt gedeputeerde
Ramoncito Booi arrogantie

Misbruikt geld van de gemeenschap

Gaviria gaftoe dat depolitiek
eenveranderlijke zaak is en dat
in de toekomst een regerings-
wisseling kan plaatsvinden, als
de omstandigheden in het land
daaraanleidingtoe geven.

zittervan deConservatieve Par-
tij verklaarde datzijnpartij Bar-
co al anderhalfjaar geleden sa-
menwerking heeft aangeboden
zonder dat daar iets tegenover
hoeft te staan.

Hij zei dat de situatie in Co-
lombia momenteel "dusdanig
ernstig is dat wij gaarne bereid
zijn tot een dialoog over deze on-
derwerpen en tevens onze sa-
menwerking aanbieden om de
problemen hethoofd te bieden".

De minister van Binnen-
landse Zaken maakte duidelijk
dat de dialoog met de oppositie
niet betekende dat de huidige
regering weer zal veranderen in
een coalitie. Maar ook van con-
servatieve-zijde was daarop niet
aangedrongen.

"Wij hebben er geenenkelebe-
hoefte aan omtwee ofdrieminis-
ters- posten te krijgen, nu we
vlak voor de gemeenteraads-
verkiezingen staan, waarin wij
zeker 450 burgemeestersposten
gaan winnen, waaronder dievan
Bogota en Medellin, de twee be-
langrijkste van Colombia", al-
dus Valderrama.

Barco heeft een ontmoeting
gehadmet de oud- president Mi-
sael Pastrana Borrero, leider
van de Conservatieve Partij en
dinsdag zal hij een ontmoeting
hebben met de voorzitter van de
partij.

BOGOTA — In een poging
eensgezind destrijd tegen de
drugshandelarenen delinkse
guerrillavoort tezetten, heeft
de Colombiaanse president
Virgilio Barco, aangekon-
digdweerrelaties aan te kno-
penmetdeconservatievepar-
ty, de grootste oppositie- par-
tij.Debandenwerdenverbro-
kenop 7 augustus 1986nadat
beidepartijen het land dertig
dagen in een coalitie be-
stuurd hadden.

Minister van Binnenlandse
Zaken, Cesar Gaviria Trujillo ,
verklaarde datBarco in zijn ont-
moetingen dehuidige situatiein
het landwil bespreken, met na-
me de oorlog die dedrugsmaffia
heeft afgekondigd nadatColom-
bia besloot drugshandelaren
voor berechting aan de VS uit te
leveren.

Daarnaast zijn de groeiende
activiteiten van de linkse guer-
rilla, debuitenlandse betrekkin-
gen en binnenlandse sociaal-
economische problemen onder-
werpvan gesprek.

J. Emilio Valderrama, voor-

Eenheid in bestrijding drugsmqfta
Colombiaanse president zoekt toenadering
tot conservatieve oppositie-partij

In feite, aldus de PDB
woordvoerder insinueert gede-
puteerde Ramoncito Booi dat mi-
nister Don Mansur van Aruba
ook een beetje in het wilde weg
aan hetreizen is.De PDB op Bo-
naire is er echter van overtuigd,
dat Don Mansur een man is met
voldoende capaciteiten die wel
degelijk voordelen weet te trek-
ken voor Aruba tijdens zijn rei-
zen. Het zou voor gedeputeerde
Booi wel goedzijn,wanneerhij in
de eilandsraad eens uit de doe-
ken zou doen hoe vaak hij al op
reis is geweest, met welk doel,
met wie hij gesproken heeft en
vooral welkeresultaten hij daar-
bij voorBonaireheeftbereikt. De
PDB wijster trouwens op,dathet
raadslid voor de oppositiepartij
PDB Ernesto Meiaan al geruime
tijd geleden aan de voorzitter
van de eilandsraad mr George
Soliana een aantal vragen over
deze materie heeft ingediend,
waarop nog steeds geen
antwoord is gegeven. Minister
Don Mansur M.A., aldus de
woordvoerder van dePDB Aveli-
no Ciciliabereidt zijnreizen wel
degelijk voor en overlegt daar-
voor eveneens met het kabinet

KRALENDIJK — Belache-
lijkenkinderlijknoemt de op-
positie- partij PDB deopmer-
king van Booi datdeBonaire-
aanse gedeputeerde evenals
de Arubaanse minister Don
Mansur voor het welzijn van
het eiland moet blijven
rondreizen.

VEILING
Op4 februari 1988, om elf uur in de morgen, zal ten kantore en ten over-
staan van de ondergetekende notaris in het openbaar volgensplaatselijk
gebruiken onder deveilingsvoorwaardenalsgedurende achtdagentevo-
ren te dienskantore voor een iederterinzage liggen,aan de meestbieden-
de worden verkocht ex artikel 1203 van het Burgerlijk Wetboek van de
NederlandseAntillen:
EEN PERCEEL GROND MET HET DAAROP STAANDE APPARTE-
MENTSGEBOUW, GELEGENIN DE OMGEVINGLAC/WEG NAARSO-
ROBON OP BONAIRE, KADASTRAAL BEKEND ALS AFDELING 4,
SECTIEK, NUMMER66,GROOT39Bm2,PLAATSELIJK BEKENDALS
LAGUN VILLAS.

Mr. A.P.Knuf, notaris
Kaya CharlesE.B. Hellmund 9/tlfn. 8540,
Bonaire.

VATICAANSTAD— Presi-
dentDaniel Ortegavan Nica-
ragua, die zich "door en door
katholiek" zegt te achten is
vrijdag ronduit stijf ontvan-
gendoor depaus.Hij schudde
Ortega dehandbij deingang
van zijn werkkamer, draaide
zich op zijn hakken om en

Paus: Nicaragua dientrecht van volk
op Vare democratie' te garanderen

Sandinisten encontra'spraten volgende maandverder

men tegen een aanzienlijk sala-
ris (Saleh red).

Terwijler dusgeengeldis, ver-
klaart Booi dat "hij zal reizen
wanneerhethem uitkomt" aldus
zijn politieke opponent gezag-
hebber en ex gedeputeerde Ave-
lino Cicilia. Het schijnt zelfs al
gewoon te zijn wanneer men een
afspraakwil makenmet eenvan
de gedeputeerde dat men te ho-
ren krijgt dat de gedeputeerde
afgereisd is naar Curagao, Aru-
ba, Boyenwinden, Venezuela,
Amerika, Canada, Sto. Domin-
go, Nederland ofSpanje.

Booi heeft zelfs verklaard dat
hij naar China zal reizen indien
dit nodig is. Overigens, aldus
Avelino Cicilia gelooft de PDB
niet dat allereizen een persoon-
lijke zaak dienen, toch zou men
in oppositie- kringen wel graag
zien, datreizenvantevorenaan-
gemeld werden bij de leden van
deeilandsraad. Met demotieven
waarom een reis ondernomen
moetwordenen met welkeresul-
taten datgeweest is.

Tenslotte zegt Avelino Cicilia
dat zijn inziens het volk aan de

UPB een mandaat heeft gege-
ven. Een mandaat opvoor het ge-
luk en het welzijn van de bevol-
king zorgtedragen. Nietom geld
in de wilde weg uit te geven. De
vraag is maar,alduspartijleider
Avelino Cicilia van dePDB of de
bevolkingde arrogantieen onbe-
hoorlijke manierenvanBooi wil
blijvenaccepteren.

De woordvoerder van de PDB
Avelino Cicilia gelooft datdebe-
volking zich nu langzamerhand
gaat realiseren welke fout op
tien april is gemaakt. Gedepu-
teerde Booi verklaart met een
gerust hart, dathij buitenlandse
reizen zal maken op het moment
dat het hem goeddunkt, aldus
PDB- leider Cicilia. Met andere
woorden, Booi misbruikt het
geldvan de gemeenschap als hij
dat nodig acht. Avelino Cicilia
verwondert zich er echterwel
over datpartijleidervan de UPB
en partijleider van de POB res-
pectievelijk de herenRudy Ellis
en Broertje Janga de arrogante
manier van Ramoncito Booi
kennelijk tolereren. Dit roept
vragen opbij debevolking, aldusCicilia. Niet alleen bij detegen-
partij, maareveneens bij deUPB
stemmers zelf.

KRALENDIJK — Het is
niet te verwonderen, dat de
harde woorden die gedepu-
teerdeBooi vorige week uitte
ten aanzienvan de wnd- par-
tijleider van deoppositiepar-
tij PDB Avelino Cicilia een
scherpereactie hebben opge-
roepen. De manier waarop
Booi zijn zienswijze naar vo-
ren brengt roepen bij depoli-
tieke tegenstanders evenals
in eigen kring wel enige
vraagtekens op.

beende voor zijn gast uit. In
SanJosé,CostaRica eindigde
vrijdag deeersterondevan de
directe onderhandelingen
met dezogeheten contra's.Er
werd nog geen akkoord be-
reikt over een bestand, maar
het gesprek was "zeer posi-
tief' en dewil tot een bestand
bestaat. Er wordt volgende
maand verder gepraat, zei

Voornaamste wrijvingspunt
tussen Vaticaan en Managua is
dater.priesters, drie in getal, in
de regering in Managua zitten.
De regering wees zelfs priesters
uit of belette hen in het land te-
rug tekeren en sloot dekatholie-
ke radio gedurende 20 maanden
totdat deze onder het Middena-
merikaanse vredesplan werd
heropend. Er is sprake van een
keer ten goede sinds Ortega in
november met succes kardinaal
Miguel Obando y Bravo aan-
zocht als bemiddelaar voor on-
derhandelingen met de contra's.
Donderdag begonnen in Costa
Rica zelfs directe onderhande-
lingen met de contra's, waarbij
bisschop BoscosVivasbemiddel-
de.BoscosVivasverving Obando
y Bravo omdat dezein Rome is.

een woordvoerder.

nogminder daneen dwerg te-
genover de reuzen van de
LDP. Maar hij had ook ge-
woonwegpech: dereders- ver-
eniging Zenjiren die hen
sponsorde, werd vorig jaar
ontbonden nadat verscheide-
ne voorname leden warenbe-
schuldigd vanbedrcg. Bij het
navorsen van de stukken
stuitte justitie op verbanden,
die anders nooit zo gemakke-
lijk aan het licht komen: de
toen 82-jarigeZenjiren-presi-
dent Yasutaro Okumura had
Tashiro op 7mei 1985getrac-
teerd op eeneten ineenpeper-
duurrestaurant in Osaka en
hem daarbij de 130.000 gul-
den toegestoken, in contan-
ten. Enkele weken later stel-
de de afgevaardigde in het
parlement gerichte vragen
aan het ministerie van Ver-
keer met het doel beperkin-
gen tegen dereders- vereni-
ging opgeheven tekrijgen. De
"dankbare"reders gaven nog-
maals 30.000 gulden;

SCHIPHOL—Om in dePerzische
Golfde taken aan boordvan de rriij-
nenjagers Maassluis en Helle-
voetsluis te gaan overnemen zijn
vrijdagavond laat de 120 beman-
nings- leden van Haarlem en
Dordrecht van Schiphol naar Dubai
vertrokken.

*****

Elke dag klaagt de overheid,
aldus Cicilia dathet eiland fi-nancieeleconomischin eencrisis
verkeert. Telkens is te horen dater in feite geen geld is om dewerknemers te betalen. Zelfszonder enige medelijdenwordener driehonderd werknemers en
kostwinners naar huis gestuurd.
Er is geen geld om de schulden
aan deleveranciers tebetalen; er
is geen geld om het hospitaalen
de specialisten opCurasaote be-talen waardoor er een levensge-
vaarlijketoestandkan ontstaan;
er isgeengeldomhettelefoonnet
naarRincon in orde te brengen.

Scholenklagen steen en been,
dat de gebouwen nietonderhou-
denwordenen dater geen geld is
om lesmateriaalaan te schaffen.
Toch, alduspartijleiderAvelino
Ciciliabrengt deze overheid bos-
jesgeldnaarde advocatendiehet
BC moetenbijstaan in allezaken
die tegen de overheid worden
aangespannen.

FINANCIEN

f" VEILING
Op 25februari 1988,om elf uur in de morgen, zal ten kantore en ten over-
staanvan de ondergetekendenotaris in het openbaarvolgensplaatselijk
gebruiken onderdeveilingsvoorwaardenals gedurendeachtdagentevo-
ren te dienskantore vooreen iederter inzageliggen,aan demeestbieden-
deworden verkocht ex artikel 1203 van hetBurgerlijk Wetboek van de
NederlandseAntillen:

EEN PERCEEL GROND MET HET DAAROP STAANDE WOONHUIS,
BIJGEBOUW EN VERDER TOEBEHOREN, STAANDEEN GELEGEN
AAN DE KAYA N.E. (KACHI) CRAANE TEBONAIRE, KADASTRAAL
BEKEND ALS AFDELING 4, SECTIE D, NUMMER 340, GROOT ZES-
HONDERD EN VIJFENNEGENTIG VIERKANTE METER (695M2),
PLAATSELIJK BEKEND ALSKAYA N.E. (KACHI) KRMNE 42.

Mr. A.P.Knuf, notaris,
Kaya Charles E.B. Hellmund 9/tlfn. 8540,
Bonaire.

Ortega herhaalde op de
persconferentie dat de Sandinis-
ten bereid zijn de voorwaarden
van het vredesplan te vervullen,
alsde VS ophouden met wapen-
zendingen aan de contra's. De
Sandinisten hebben 800 politie-
ke gevangenen vrijgelaten,
maar een algemene amnestie is
pasmogelijk bij beëindigingvan
de door de VS gesteunde agres-
sie. Hij prees de bemiddelende
rol van deRK- kerk: "Ik ben ge-
doopt, gevormd, heb de eerste
communieontvangen, ben in het
katholieke geloof opgevoed en
ben nooit uit dekerk gestoten".

Ortega sprak van een "zeer
constructief en openhartig ge-
sprek" met de paus, dat voor-
namelijkwas gewijdaan dewijze
waarop vrede kan worden be-
reikt in Midden- Amerika.

Hij sprak dertig minuten met
depaus, inhetSpaans, maar Na-
varro wilde niet zeggen of de
kwestie van de Amerikaanse
hulp aan de contra's ter sprake
was gekomen. Navarro noch Or-
tega wilden na afloop zeggen of
dekwestie van depriesters in de
regering werd besproken. Een
van deze priesters Miguel D'E-
scoto, die als minister van Bui-tenlandse Zaken fungeert, ging
nietmee naar de audiëntiebij depaus, maarwas later wel aanwe-zigbij depersconferentie van Or-tega. Een vraag aan D'Escoto
waarom hij niet naar het Vati-
caan gingsneedOrtegaafmet dewoorden"Ik geefdeantwoorden"enD'Escoto zei later opeenzelfdevraag "het is nietmijnpersconfe-
rentie"

De pausstaatop hetstandpunt
dat Midden- Amerika zijn pro-
blemen zelf moet kunnen oplos-
sen zonder hulp van buitenaf,
dus van de Sovjetunie noch de
VS. Maar Ortegazei tijdenszijn
bezoek aan Madrid dat hij de
pausnietzou vragenombijpresi-
dentReagan aan de dringen op
stopzettingvan de steun.

Ortega reist door Europa om
verzet te mobiliseren tegen ver-
dere Amerikaanse steun aan de
contra's.

Nicaragua dienthetrecht van
zijn volk "ware democratie" te
garanderen en het moet het vre-
desplan voor Middenamerika
"tot de laatste letter uitvoeren"
om dit te bereiken, zei de paus
volgens woordvoerder Joaquin
Navarro van het Vaticaan.

Maar de Japanse pers
denkter nu eentehebben. Al-
lekranten in Tokyo openden
groot met het aftreden van
het Hogerhuis- lid Fujio Tas-
hiro, 56. Blijkens eenofficieel
onderzoek heeft hij 130.000
gulden aan steekpenningen
ontvangen, doch hij ontkent
dit door te zeggen datheteen
politieke giftbetrof. Totzover
is alles normaal. Maar watbij
Tashiro de dingen anders
maakt, is dathijal jarenlid is
van de boeddhistische partij
Komeito of letterlijk ver-
taald: partij voor een zuivere
regering. Deze ageert speci-
aaltegen depraktijkenvande
al decennia regerende libe-
raal- democratische partij
LDP. Toen erinhetafgelopen
najaareenopvolger moestko-
men voor premier Nakasone,
beriepen de drie "kanonnen"
van deLDPzich erzelfs inalle
openlijkheidop welkeonvoor-
stelbaar hoge bedragen zij
hadden weten te mobiliseren
voor hun politieke arbeid.De
succesvolste in dit opzicht,
Noboru Takeshita, werd ook
premier.

TOKYO—Slechts zelden
wordteenparlementslid in
Japanecht slachtoffervan
een schandaal om steek-
penningen, want iedereen
Weet dat zij "bestaan" van
zoals datheet,politieke gif-
tenen descheidslijntussen
beide is dun. Zeker de le-
denvan deburgerlijkepar-
tijen laten zich door hun
"bekenden" indeindustrie
"onderhouden" met geis-
ha's enetentjes vantot 1300
gulden per persoon: vele
van de duursterestaurants
in Tokyo zouden daarzon-
derwel kunnen sluiten.

De nu, politiek, gevallen
Tashiro was wat dit betreft

'Geisha-connectie'

De eenvoudige werknemers
wordthetgeld uit dezak geklopt
om duurderebelasting voor hun
auto te betalen. Het toerisme
wordt om zeer geholpen met de
logeer- en uitreisbelasting. Ze-
ventien werknemers worden bij
de Stichting Ziekenverpleging
en Bejaardenzorg ontslagen ter-
wijl hetbovendien in debedoe-
ling ligt dat het Bejaarden- te-
huis misschien gesloten wordt,
aldus Cicilia. Hoewel er dus in-
tussen geen geld is om een ge-
zond overheids- beleid te voeren
verklaart gedeputeerde Ramon-
citoBooi opeenuiterst arrogante
manier dathet gerechtvaardigd
isom een politieke vriend in een
hoge bestuursfunctie te benoe-
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AGENDA

BONAIRE
St. Maarten wil
toekomst eerst
met Den Haag
bespreken

Hierbij makenwij het overlijden in Nederland bekend van
de heer

GUILLAUME A. CHUNDRO

Namens defamilie
Thérèse Chundro-Taytelbaum
Nory en CarlosRömer-Chundro enkinderen
Peggy Hindori-Chundro enkinderen
Gladys enElpidio Römer-Chundro enkinderen
IrisChundro
Mayra Chundro

De crematievindtplaats teDen Haagopdinsdag2februari
a.s.
Condoleance adres:
Godetiaweg 50
2555RW Den Haag.

POUTÏE: 8000"RANDWEER 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
"-ANDFILLte Lagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00uu'; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/1400-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)

voor lezers)
"oensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewonesakken 16.30uur.

SERVICE CLUBS
J^anis:donderdagavond 19.30uur - Hotel
°onaire.Uons: informatieE. Felipa, tel.;8546/8238.Mound Table: elke tweede maandag -"wrtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
«"00-l 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
Pend.

[j!uZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met de""rRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

f2j-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Qeopend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
wdagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
°a9 van 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-se van de maand van 10.00-12.00uur te
M|ncon.

*°KOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
°lr|sdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.
."»: openingstijden slachthuis maan-?!9t/rnwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-

-t_ °0 uur en donderdag en vrijdag van
"""00-n.oo/n.SO-M.SOuur.
'30 januari)

KARNAVAL: 20.00 uur Tum-
°a'estival - stadion Playa.

L3ljanuari)
"^MISHON KARNAVAL: 17.00 uuroeu9dtumbatestival- Stadion te Playa.

wPORTWINDSURFING: 10.00uur start 'First Bo-aifsRanking Circuit' te Kentucky Beach.

j^RKDIENSTEN
"ötBernarduskerk Kralendijk:

Jj^elijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

l^omotokerk Antriol:
jja9elijks 19.30 uur;zondag 09.00 en 18.00

l'UdovicuskerkRincon:a9elijks, ookzondag, 19.30uur.
Ip-ACHTENBEZORGING doorgeven«an mevr A Wong- Loi- Sing, Kayaac'que4.

en hetparlement van Aruba



PP Fotograferen natuurlijk,

WF*% ©|FUJI COLOR FILM

aÊÈ *5 ' Agent:

2 sarnsDm
Chobolobo Shopping Center-Salinja -

CURACAO N.V.
% f\\ Tel.: 611522-611585

( TE HUUREN/OF TEKOOP
NIEUWE WOONHUIZEN

TE ST. MAARTEN
2 minuten van Philipsburg

HUURPRIJS: Vanaf US$700.00 per maandt/m US$ 1.100.00
p.m.

KOOPPRIJS. Vanaf US$ 63.000.00 tot U55103.000.00
Voormeer informatie

Tel.: 25101 of 25103 te St. Maarten

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag4 februari 1988 desvoormiddagsom 10uurzal ten kantore
aan de Polarisweg 31-33 ten overstaan van één van de notarissen of diens
plaatsvervanger van het kantoor Palm & Senior in het openbaar worden
verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao op
"NOORWEGEN", ter grootte van 440m2, kadastraal bekend als
Tweede District Sectie A nummer 3409, met het daarop gebouwde
plaatselijk bekend als Cubaweg 85.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor de veiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehouden is terstondeen bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellentot nakoming van zijn bod en de bijkomendekosten.
Informatie betreffendefinanciering doorde executerende bank isverkrijg-
baar bij ondergetekend notariskantoor.

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

IfSSmiA VERHUIZING: \\h-mw7--mm N.V. PENSIOEN ESC
; maakt aan al haar gepensioneerden bekend dat
I zij woensdag 27 januari 1988(voorlopig) verhui-

zen naar het
Polikliniek gebouw van Isla S.A.

(post 6 - bovenverdieping).
De telefoonnummers blijven ongewijzigd.
Vanaf maandag 1 februari 1988 is het kantoor
normaal open.
Tussen woensdag en vrijdag zijn wij telefonisch te

.bereiken.

Banco deVenezuela N.V.
Is a leading Venezuelan Bank active in International Mar-
kets, with offices in Curacao, Miami and New York. In our
Curacao office thefollowing positions are available.

OPERATIONS OFFICER
We are looking for a highly motivated, dynamic
individual with extensive experience in various
types of banking services. The candidate should
possess agoodunderstanding of banking opera-
tions, policies andprocedures, and must also ha-
vethe ability to dealeffectively withcustomers in
both Spanish and English fluently.

GENERAL CLERK
Under supervision of the operations Officer this
individual will be required to perform a range of
clerical duties.
Will alsoassistthe operations officer in allareas
of customer services.
Minimum of HAVO is required while banking ex-
perience is desirable.

For allthe abovepositions weoffer salariescommensurate
with experience plus comprehensive benefit package.

Qualifiedapplicants are invitedto submitresume within 10
days to:

General Manager,
BANCO DE VENEZUELA N.V.
P.O. BOX 131
Willemstad
Curacao.

\ ö „Monilet" ö <J
\ Punda (

Surtido grandidi:
Playmobil iinia kompictu
diBlueBird ToysI produk-
tonan edukativo di Peterj Pan Playthings.

A.S. ZONDAG
ISDE KEUKEN
GESLOTEN

Cassandraweg 26s r
|r"GRANDIOSO

GARAGE SALE

GLADIOLENWEG 2
SUNDAY

JAN. 311988U=jOA.M.-APJgi^
Met SPOED

TeHuur Gevraagd

Gemeubileerd
APPARTEMENT

Tel. tijdens
kantooruren

370109-370110

f De lekkerste

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie ale-
sie, nassie, bami, shrimp
special, bruinebonen, etc.

kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12uur te

Koraal Part ir kav. 87K tel.: 674103 s*

ANTHONY
VEDER #31
& Co. N.V.

Wij gaan door! ifagj?
PAKKETTEN naar ~~ ~ "

NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie IfeJtVX
TEL.: 614700 f**

FACULTEIT DER SOCIALEEN
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Gedurende de periode 6februari t/m 28 april 1988zalaan deFaculteitderSocialeen
EconomischeWetenschappen inhetkadervan deOpleiding Bedrijfskundealsk*u-
zevak gedoceerd worden:

INTERNATIONAL FINANCE AND
INVESTMENTS SEMINAR

De thema's en sprekersvan het seminaarreekszijn:
Datum Thema Spreker
Don. 4febr. International E. denDunne, Nederiand-

adjustmentproblems Bank N.V.
Don. 11febr. Int'lBusiness Trade M.F. Hasham, UNA
Maand. 22febr. Int'lTransaction & Dr. E. Tromp,Centrale

Balance ofPayments Bank Curacao
Maand. 29 febr. Role ofInvestment Mr. Mehran, Investment

Banking BankAruba
Maand. 7 mrt. Role Neth. Antilles

in Int'l Trade Mr.Braham, Citco
Maand. 14 mrt. Int'lBanking/Documen-

tary Credits Mr.S. Romer, UNA
Maand. 21 mrt. Documentary Credits Mr.H. Schutte,N.M.B.
Maand. 28 mrt. Risk factors in Int'l

Finance M.F. Hasham, UNA
Maand. 11apr. Forex Management OBNARepresentative
Maand. 18apr. Investment in

Securities Mr. Klauwenberg, Pierson
Don. 21apr. Financial Innovations Dr. J. Sijben, KUB Tilburg
Don. 28apr. Financial Innovations Dr. J. Sijben, KUB Tilburg.
Tijd: Opalledagenvan 18:00uur - 20:00uur; detijdenzijnaan wijzigingenvoorbe-

houden.
Taal: Alle colleges worden inhet Engels gedoceerd.

Belangstellendenkunnen zichvoordeze collegesmeldenbij deAdministratievan de
Universiteitvan de NederlandseAntillentegen betaling van ’.250.-.
Betaling kan geschiedenvia Maduro& Curiei'sBank N.V.rekening no. 881.341; ABN
Bankrekening no. 13-39-826of deGirorekening no. 545848.

Dr. Valdemar Marcha
Dekaan van deFaculteit der Sociale en
Economische Wetenschappen. Xs£w I \\vm

Unlveraldat Naahonal (fl Antta J
UNvasMt \«nds NederlandseAntßen
UrtveraKyot the Netherlands/W«tes
Urtvaraktad dé las AntMaaNeertandasas

mheefthaar 10.000steRestaurant geopend.Daar zijn wij reuze trots op en willen dit samen
met U vieren 2 halen 1 betalen. Offerte is gelimiteerd tot 1 bestelling per persoon.

if8 Voor onze kinderen hebben wij een fantastische aanbieding van pl<UJfflOl>l(
McDonald's® is the Place to Be in /^ëO9ÊÈk

%J jf^X. f FeßßÈamr iIIIé 1 tÉÉf
|^ c^J/^k r^* 1988 0 o^^TiiiD \/ I SUNDAY I MONDAY TUESDAY""^ Q FRIDAY SATURDAY ___m

1 Quarter 2 l^^v o^^r 4 5 6 //l^fej
eB_P-?\ Hamburger pounder Cheese . c. . a Chicken p 1§ A of of Mc Chicken Big Mac Shake Mc Nuggets % __JW11 J Cheeseburger cheddar Melt jU
/Hi» Hamburger 7 ö 9 10

D
11 12 Hamburger 13 XH Hamburger Pounder Cheese McCWcken rf */^^^ Cheeseburger cluckeD

fihftrtriar MPit un^e,^
Cheeseburger

14 Phirken 15 ftuarter 16 17 18 19 20 - -^~

Filet-O-Fish Mc Nuggets Sunder Cheese mm mgMac Shake CWcken rf________ Washington's Birthday U &&CID UV-- -j"
SI. Valentines Day (Observed) Cheddar Melt AshWednesday \U _^^_^Wf' ]\) 91 99 rT 24 25 26 ftuarter 27 Ifl KhW rW Hamburger1 Hamburger pounder cheese fill

AM WW of mot nuk* 4piece BigMac Mc Chicken of „„ °f , t^Psm R v - rUet-U-NSII rhipfcpn 6 „. _
rf Cheddar ->^> \■ Sj Cheeseburger tnicKen Cheeseburger | Meit,/^\J \

—WL\\^r—*^-\\mm\WW Color and cut out this Valentine 'TCPP"^ \\Chicken 4 pieces _^Ê^___*trS&~Y and give it to someone special! y N^ \\

■ KIDS: Save this trayliner for coloring fun! MMCDOm^CTS
I KAMPIOEN! j De volledige pl<lljmol>ïl kollektie is verkrijgbaar bij MONILET Punda. Curacao en Aruba.
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