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WynieAMIGOEEDDYWERLEMAN
...patriot...

Nieuws in vogelvlucht
J.ERUZALEM — Israëlische sol-daten hebbenvandaageen Palestijn-se betoger doodgeschotenen 7 ande-an gewond. Dat gebeurde in hetni| V^hngenkamp Arrub. In de
P'aats Halhul werd een 17-jarigePa-'estijnse betoger doodgeschoten.

*****MANILA — In de toeristenplaats

" asanjanten zuiden van Manilazijnvandag zeker 22 buitenlanders'Amerikanen, Britten, Belgen, Ca-nadezen, Nederlanders, Westduit-Spanjaarden en een Japanner)
«Pgepakt op beschuldiging van kin-dermisbruik. Zij bevonden zich inmet jongeFilipijnse jongens,al-Qus de politie.

*****TVn,ICO?IA_ Een Boeing 727 van*aikya Airlines in Istanbul is van-n=ig^erSest°rt bij detopvan debij-na 1000 meter hogeberg Bufavento.r bevonden zich geen passagiers«an boord, maar wel 15 beman-n'ngsleden.

*****DEN HAAG-Eendelegatie Suri-Jfamse indianen heeftvrijdagin eenPpitie bij de Surinaamse zaakgelas-
orfl? <£ en Haag aangedrongen op
la A

gVan de noodt°estand in dit
om ♦

normaliseringvan de levens-
mstandigheden. Daanawerdminis-
j?Van Ontwikkelings- samenwer-

-1 iitB gevraagdvoor een eer-'JKer verdelingvan de Nederlandse
umanitaire hulp aan Suriname

te dragen.
*****MOSKOU -Twee SUkosmonau-n nebben vrijdag het permanente

"'^testationMir verlatenvoor hun
ruimtewandeling. Zij hebben

0 " meuw zonnepaneel gemonteerd.net tweetal klaarde hetkarwei bin-nen enkeleuren. Zij maakten voorts«imopnamenvan de SojoezTM-4 die"en m decembernaar de Mirbracht,
technici aan de grond kunnen zo de«aat van de Sojoez bekijken. De So-
joezmoet hettweetal tzt naarde aar-Qe terugbrengen.

*****
JOHANNESBURG- DomineehTv ' een van de oprichters van

tS Verenigd Democratisch Front
u V* heeft vrijdagaangekondigddat
ei UDFdenieuweverbods- bepalin-

Tma neSeren- PresidentBotha zei
dg,,de maatregelennodig waren omonderdrukkkingvaneencommu-
'istische dictatuur te voorkomen".evangenen die vastzaten worden
nondjesmaat vrijgelaten maar me-yen w.eeF beperkt in hun vrijheid.
eelalkrijgen zij 's nachtshuisarrest" m?gen ze geen politiek bedrijven

'°eninterviews geven.

k BELGRADO — De eerste bijeen-
-1 mst van ministers van Buiten-
BalW nvan dezes landenin de
verH

3
t heeft nagenoeg"iets opgele-

nrl i n was de bijeenkomst een
omdatde landensinds 1976

hebbemeer aan één tafel §ezeten

*****, JOHANNEBSURG- Bij ZA«cntaanvallen op het zuiden van
zek ooZlln het afgel°Pen weekeind
heeft strijders gedood, zo
H„„ een ZA legerwoordvoerdervrij-"dg verklaard. Beschuldigingen uit"go.la d»t honderden burgers zijn

deed hij afals "opzette-"Jkepropaganda".
*****, BRUSSEL— Het striplustige Ita-

"aanse parlementslid Staller 'La
icciolina' is in de nachtvan vrijdag

re ?terdaB opgepakt.De agentenar-j^teerdenhaarna een voorstelling,■et omdat zij teveel van haar char-es toonde, maar omdatzij te dicht
""hetpubliekkwam en datisinBel-*'e verboden. Zij klom namelijk
don °p een ta*e^en 'tro0P eronder

*****v Washington- De vs invoer
vp ar!aanBe olie ishet afgelopen jaar
erdnevoudigdondankshetin okto-

So n ?%ekondigde olie- embar-
sii

atblijkt uit cijfersvan een con-senten-organisatie in de VS.
*****NEW YORK -De AlgemeneVer-

Yo tring Van de VN zou van New
vo

F maar Europa kunnen worden
blrlu atst indien de VS regering
Pin l z'Jn besluit de missievan de
f^J bij deVN te sluiten.Dit hebben
"nctionarissen vrijdagverklaard.

*****GENEVE—Israël heefttijdensde
re?>, Zltting van de VN" mensen-en ten- commissie en beroep ge-aan op de internationale ge-meenschap ervoor te zorgen dat de
mv°P"misdadigerBrunner "einde-det irecht wordt-De vroegere me-iaJ.- orvan Eichmann woontal 28
Bn ln Syrië ' dat hem 'beschermt',
k !Unner wordtverantwoordelijk ge-
lode V°°r de dood van 130000

*****

TEGENSLAG
Shultzkreeg een tegenslag te

verwerken toen 15 vooraan-
staande Palestijnen vrijdaga-
vond niet kwamen opdagen voor
een gesprekmethem ineenhotel
in Oost- Jeruzalem waarvoor zij
waren uitgenodigd. Onder die
groepwaren de journalistHanna
Siniora en burgemeester Elias
Freij van Bethlehem. Een te-
leurgestelde Shultz riep de Pa-
lestijnen op deel te nemen aan
onderhandelingen met Israël.
Dat is essentieel voor het slagen
van hetvredesproces.

Maar de verdeeldheid binnen
de Israëlische coalitie- regering
leidde ertoe dat Shultz vrijdag
aparte gesprekken had met pre-
mier Yitzhak Shamir en minis-
tervan Buitenlandse ZakenShi-
mon Peres. Shamir wilde in te-
genstelling tot Peres geen af-
stand doen van de in 1967 door
Israël bezette westelijke Jor-
daanoeveren de Gaza- strooken
is bovendien tegenstander van
een doorPeres gepropageerdein-
ternationale vredes- conferentie
over hetMidden Oosten. Shamir
verklaarde dat Israël niet onder
de druk van de Palestijnse
opstand zou bezwijken en geen
concessies aan de Arabische we-
reld zou doen.

GEENBEDREIGING
Peres zei na zijn onderhoud

met Shultz daarentegen dat de
Amerikaanse bewindsman op
zijnrondreis bruikbare voorstel-
len had meegenomen. Een hoge
defensie- woordvoerder ver-
klaarde na een onderhoud van
Shultz met de minister van De-
fensie Yitzhak Rabin dat de au-
toriteiten bestkonden levenmet
de huidige onrust, omdat deze

nog geen bedrieging vormde
voor de nationale veiligheid.
"Wij hebben nog veel maatrege-
len tot onze beschikking, in het
bijzonder op het economische
vlak. Wij kunnen een aanzien-
lijk zwaardere last op de bevol-
king leggen".

Shultzwil beperkt zelfbestuur
voor dePalestijnen in debezette
gebieden zolang er geen defini-
tieve Arabisch- Israëlische vre-
desregeling is. Hij vindt dat er
haast moet worden gezet achter
de onderhandelingen waarvoor
alsbasis deVN-resoluties 242en
338 moeten dienen. Deze voor-
zien in eenterugtrekkingvan Is-
raël uit de bezette gebieden in
ruil voor erkenning van Israels
bestaansrecht binnen veilige
grenzen door de Arabische
landen.

ONRUST
Het bezoek vanShultz aan Is-

raël is gepaardgegaan met grote
onrust in de bezette gebieden.
VierPalestijnen werden gedood
enveletientallen liepen verwon-
dingenop tijdens gevechtenmet
het Israëlische leger. Hiermee
liep het onofficiële dodentalvan
dealweken durenderellen optot
72. De nieuwe golf van geweld,
waartoe was opgeroepen door
"het Verenigde Nationale lei-
derschap van de opstand"
barstte losna afloopvan het isla-
mitische vrijdagsgebed.

ARMEN GEBROKEN
Een film die donderdag door

een cameraman van het Ameri-
kaansetv-stationCBSwasopge-
nomen was vrijdag in Europa en
de VS op de televisie te zien. De
beelden toonden Israëlische mi-litairen die met stenen dearmen
van gevangengenomen Palestij-
nen braken. De soldaten zouden
er veertig minuten over hebben
gedaan omdearmenvan hun ge-
vangenen te breken. De Israë-lische commandant op de Wes-
toever verklaarde geschokt te
zijndoor debeelden.Deviermili-
tairen waren metbehulp van de
cameraman van CBS in Nablus
opgespoord en gearresteerd.
Hun commandant is van zijn
functie ontheven. De schuldigen
moeten zichbinnenkort voor een
militair tribunaal verantwoor-
den, zo heeft de Israëlische am-

bassade in Londen bekendge-
maakt.

De Israëlische ambassadeur
in Den Haag, Zev Sufott, ver-
klaarde in een uitzending op de
Nederlandse televisie, dat het
feit dat de autoriteiten meteen
met de Amerikaan in een heli-

kopter naar het bewuste kamp
waren gevlogen om de schuldi-
gen aan te wijzen zodat zij kon-
denwordenaangehouden duide-
lijk aantoont dat het gaat om
"ontsporingen, waarop wij zodra
wij ervan horenreageren doorde
schuldigen op tepakken."

Antillen leggen eisen
deviezen op tafel

WILLEMSTAD-De Antil-liaanse minister van Verkeer
en Vervoer, FrankRozendal,
heeft tijdens het overleg meteen Surinaamse delegatie,
een aantal voorstellen ge-
daan om tekomen tot een ga-
rantie- verklaring van Suri-
naamse zijde, dat de gelden
van de ALM — indien deze
maatschappij op Suriname
gaat vliegen — overgemaakt
zullen worden.

De Surinaamse delegatie
neemt de voorstellen 'mee naar
huis' voor verder overleg met deSurinaamse minister van Fi-
nanciën en met de Centrale
Bank van Suriname. Rozendal
verwacht, dat binnen veertiendagen de besprekingen kunnen
wordenvoortgezet. "Dat zal ver-
moedelijk inParamaribo gebeu-

ren ,aidusvanmorgenRozendal
tegenover deAmigoe.

Hij zei, dat hetoverleg, datge-
durende de laatste dagen op Cu-
ragao plaats vond, meer ging
over de deviezen dan over de
luchtvaart. "Er is nog niets
concreets uitgekomen, maar de
Surinamers wetennu tenminste
wat wij willen."

Rozendal zei, dat het bezoek
vande Surinaamse delegatieook
een tweede doelhad: het herstel-
len en verstevigen van de han-delsbetrekkingen tussen Suri-
name en de Nederlandse Antil-len. "Maar dat is een aangele-
genheid van Economische Za-ken. Daar wordt verder ge-
praat", zo zeiRozendal.

De Surinaamse delegatie ver-trekt morgen naar Miami. Van-
daarwordt naar Paramaribo ge-
vlogen.

GROOTSCHEEPSE ONRUST TIJDENS VREDESMISSIE SHULTZ
Opschudding na tv- beelden armenbrekende Israëliërs

VS minister Shultz
nu naar Jordanië
JERUZALEM — Het bezoek van de Amerikaanse minister

van Buitenlandse Zaken, George Shultz, aan Israël is vrijdag
gepaard gegaan met grote onrust in debezette gebieden. Vier
Palestijnen werden gedood en vele tientallen liepen verwon-
dingen op tijdens gevechten methet Israëlische leger. Shultz
voert vandaag besprekingen in Jordanië en Syrië over zijn
jongste vredesplan voor het Midden- Oosten. Hy keert vana-
vond alweer terug naar Israël.

InIsraëlmaarvooraldaarbuitenisgroteberoering ontstaan
overtelevisiebeelden van Israëlische soldaten die met stenen
dearmenvan gevangengenomenPalestijnenbraken. Hetinci-
dentspeelde zich afbij Nablus op debezette Westoever.

Jordaniëstaat minder vijan-
digdanSyriëtegenover hetnieu-
we Amerikaanse vredes- initia-
tief, maar beide landen twijfelen
ernet alsEgypte en dePalestijn-
se Bevrijdings- organisatiePLO
aan of hetplan tegemoet komt
aan deArabischeeisen.De Ame-
rikaanse bewindsman vliegt
zondag naar Cairo voor overleg
met president Hosni Mubarak.
Dinsdagzal hijinLonden de Jor-
daanse koning Husayn treffen,
diedaarverblijftvoor een kaako-
peratie

Noodtoestand
Galapagoseilanden

QUITO—Op deGalapagos-
eilanden is de noodtoestand
afgekondigd nadat er een nij-
pend tekort aan brandstofen
voedsel ontstaan was. Oor-
zaak hiervan is dat schepen,
die de totEcuador behorende
eilanden bevoorraden, in
moeilijkheden geraakt wa-
ren. Dit heeft het ministerie
van Voorlichting in Quito
meegedeeld.

De eilanden, die beroemd zijn
om de schoonheid van flora en
fauna waaraan debioloog Char-
les Darwin eenbewijs meende te
kunnen ontlenen voor zijn theo-
rie van natuurlijke selectie, lig-
gen op circa 1.000 uit de kust
voor Ecuador.

"De Galapagos- eilanden moe-
ten het zonder basisvoedsel en
brandstof stellen als gevolg van
schade aan deboten die het con-
tact tussen de archipel en het
vasteland onderhouden", staat
in een verklaring van het minis-
terie.

Gouverneur Carmen Rivade-
neira van de Galapagos- eilan-
den heeft de noodtoestand uitge-
roepen en er bij president Leon
Febres Cordero van Ecuador op
aangedrongen een schip met
voedsel en brandstof te sturen.

Drie doden bij
demonstraties

SANTO DOMINGO — Bij
gewelddadige demonstraties
in de Dominikaanse Repu-
bliekvoor verbeteringvan de
sociaal- economische situatie
zijn driemensen omgekomen.

De dodenvielen bij een beto-
gingin Azua, een stadop 100km
zuidelijk van Santo Domingo.
Ook in andere delenvan derepu-
bliek werd betoogd. Demon-
stranten eisen verlaging van de
kosten van levensonderhoud,
betere verdeling van landbouw-
gronden en diverse andere socia-
le maatregelen.

Rozendal:

'KLM open voor
mijn kritiek'
WILLEMSTAD — De An-

tilliaanse minister van Ver-
keer en Vervoer, Frank Ro-
zendal, is zeer verheugd over
het nieuws, dat deKLM van
Martinair —voorlopig — één
DC- 10gaathurenom de stoe-
len- capaciteit op de route
naar deNederlandse Antillen
en Aruba te vergroten.

"Dat is fantastisch
nieuws", zo reageerde de mi-
nister op het bericht, dat
gisteren uitvoerig in de Ami-
goe werd gepubliceerd.

De minister voegde eraan
toe: "Zo ziet u maar, dat de
KLM toch open staat voor de
kritiek, die ik vorige maand
heb geuit. Echt fantastisch
nieqws".

Argentijnse rechter
president internationaal
Hof van Justitie

DEN HAAG — Het interna-
tionale Hof van Justitiein
Den Haag heeft deArgentijn-
se rechter José Maria Ruda
gekozen tot president. De Se-
negaleserechterKeba Mbaye
werd herkozen alsvice- presi-
dent. Het mandaat loopt tot
1991. Ook hun termijn als
rechter looptin datjaaraf.Dit
heeft het Hof bekendge-
maakt.

José MariaRuda, die al vanaf
6februari 1973 lid isvan hetHof,
werd in BuenosAires geborenop
9 augustus 1924. Keba Mbaye,
die vice- president werd toen vo-
rig jaar de Franse rechter Guy
Ladreit deLacharrièreoverleed,
is sinds 6 februari lidvan het in-
ternationale Hof van Justitie.
Mbaye werd vier dagen eerder
dan zijn Argentijnse collega
geboren inKaolack in Senegal.

Cuba en Nicaragua steunen Noriega
Afgezette president Delvalle
roept op tot algemene staking

PANAMA- STAD — De af-
gezette Panamese president,
Eric Arturo Delvalle, heeft
vrijdag een campagne van
burgerlijke ongehoorzaam-
heid onder zijn leidingaange-
kondigd om vanaf maandag
het land "plat te leggen". Hij
wil zoprotesteren tegen gene-
raal Manuel Antonio Norie-
ga, de sterke man van Pana-
ma, die zich niets aantrekt
van het door depresident ge-
laste ontslag. Delvalle riep de
bevolking op te hamsteren.
De president weet zich ge-
steund door de grootste
werkgevers- organisatie die
heeftopgeroepen toteenalge-
mene staking.

De nadrukkelijke steun die de
VS hebben uitgesproken aan
Delvalle is nietoveral inLatijns-
Amerika in goede aarde geval-
len.Venezuela, Argentiniëen El
Salvador schaarden zich ook

achter de aan dekant geschoven
president. MaardeCostaricaan-
se leider, Oscar Arias, sprak al-
leen zijn zorg uit over de ver-
scherping van de crisis in Pana-
ma,zonderpartij tekiezen. Cuba
enNicaragua namenhetzelfs op
voor Noriega, uit protest tegen
de Amerikaanse "bemoeizucht"
inPanama.

De Nicaraguaanse president,
Daniel Ortega, beschuldigde
Washington ervan achter het
ontslag van Noriega te zitten
omdat hij zou hebbengeweigerd
deel te nemenaan een voorgeno-
men militaire invasie in Nica-
ragua.

PLANNEN
Opzijnbeurtkwam devoorzit-

ter van de Latijnsamerikaanse
commissie van de Socialistische
Internationale met een vier-
puntenplan om decrisis inPana-
ma tebezweren. Hetplanvan Jo-
se Pena Francisco Gomez voor-
ziet in intrekking van de tweeaanklachten wegens drugshan-
del die begin deze maand in deVS tegen Noriegazijn ingediend
en vorming van een coalitie-
regering waarin de regerende
Democratische RevolutionairePartij en vertegenwoordigers
van de oppositie zitten. Verderwilhij dathetleger zichuitdepo-
litiek terugtrekt en zich onderhet gezag steltvan deburgerlij-ke autoriteiten en als laatste ishij voor hetorganiserenvanver-
kiezingen onder leidingvan een
onafhankelijke kiescommissie.

Depermanenteraad van de or-
ganisatievanAmerikaanse Sta-
ten (OAS), bijeenin Washington
bleefvrijdag een antwoord op de
Panamese crisis schuldig. Het
probleem is vooral dat Panama
met twee ambassadeurs in de

raad vertegenwoordigd is. De
zittende man, Roberto Leyton,
schaarde zich na de gebeurtenis-
sen in zijn land aan dekant van
Noriega,waarop Delvalle ijlings
Lawrenc Chewning Fabrega in
zijnplaats benoemde. Chewning
was detweede manvan dePana-
mese CAS- delegatie, totdat hij
onlangs ontslag nam om zich te
distantieren van Noriega.

GEROYEERD
Panama werd verder vrijdaggeroyeerd als lid van de "Groep

van Acht" landen dieeen vrede-soplossing voor Midden- Ameri-ka nastreven. Het mag er weerbij als de democratie in het landis verzekerd, zo staat in eenver-klaring van de ministers vanBuitenlandse Zaken die in Car-
tagena bijeen waren.

Ook de Nationale Bur-gerkruistocht, een samenwer-kings- verband van meer dan
100 groeperingen diealruim een
halfjaar campagne voert tegen
Noriega, deed een oproep om
vanaf maandag het land plat te
leggen. De algemene staking
moet netzo lang durentotdatNo-
riega es ten val is gebracht. Op
een persconferentie adviseerden
leiders van debeweging de be-
volking niet deel te nemen aan
demonstraties maar gewoon
thuis te blijven.

Het bedrijfsleven wil al van-
daag actie voeren tegen het
optredenvan Noriega. De Pana-
meseKamer vanKoophandel en
het samenwerkende particulie-
re bedrijfsleven sloten zich aan
bij 's lands grootste werkgevers-
organisatie die de aangesloten
bedrijven heeft opgeroepen van-
daag de deuren gesloten te hou-
den uit solidariteit met presi-
dentDelvalle.

WENEN — Het Trojaanse
paard, dat tegenstanders van de
Oostenrijkse president
Waldheim iedere zondagmiddag
om drie uur laten opdraven voor
deStStephansdom in Wenen. De
bedoeling is dat wanneer
Waldheim nog niet is afgetreden
op 11 maart, de herdenking van
deAnschluss, hetpaard voor de
Hofburg wordtgeplaatst, hetpa-
leis van de Oostenrijkse presi-
dent.



MENSEN

In Playa Linda Beach Resort
vierde het echtpaar ANTONIE
en PIETERNELLA PATIST uit
Leidschendam, Nederland, hun
veertig- jarigebruiloft. Tijdens
een gezellige champagnetoast
overhandigderesident- mana-
ger, Gladys Henriquez, hetveer-
tig jarigebruidspaar een plak-
kaat ter herinnering aan deze
huwelijks- mijlpaal.

Marion Crawford, die in 1933
GOUVERNANTE werd van
prinses Elizabeth, de latere ko-
ninginvan Groot- Brittannieen
in 1950 schrijfster van een be-
stseller die haarbij hethofin on-
genadedeed vallen, is op 78-jari-
ge leeftijd in Aberdeen in Schot-
landvergeten overleden.Marion
Crawford, die door 'Lilibet' (Eli-
zabeth) 'Crawfie' werd genoemd,
was zeventien jaarin dienstvan
de koninklijke familie. In 1947
nam zij haarontslag om met een

$ $ ift$ $

bankier te kunnen trouwen.
Drie jaar later publiceerde de
voormalige 'nanny' in strijdmet
de afspraak dat personeel van
het hof niet uit de school klapt,
het boek Little princesses, de
eerste koninklijke kroniek van
Groot- Brittannie. Het werd een
bestseller, niet in het minstdoor
het ongenoegen van hethof.

*****
Bij de Aruba Ports Authority
(APA) vond de huldiging plaats
van de senior loods en waarne-
mend Havenmeester, COCHI
GAVIDIA, die hetfeit herdacht
dathij 25jaargeleden nazijnstu-
dies aan de Hogere Zee-
vaartschool in Scheveningen in
dienst van de overheid trad. Bij
de huldiging waren naast zijn
vrouw ook aanwezig minister
Bermudez, APA- directeur Mil-
ton Henriquez, Havenmeester
WinMartinus enDaniel Senvin-
ger, die enige dagen geladen zijn
zevende lustrum herdacht.

MEXICO — De regering van
Mexico wil onderhandelingen
gaanvoeren met diverse landen
om wegens drugsdelicten ver-
oordeelde buitenlanders naar
hun eigen land terug te sturen.
Hetgaatom400personen, waar-
van het merendeel uitColombia
komt.

"Het verdient altijd aanbeve-
ling om een veroordeelde zijn
strafineigen landuitte latenzit-
ten, omdat hij dan contact kan
houden met zijn familie", aldus
het hoofd gevangeniswezen van
de stadMexico, SantiagoSalinas
Magana.

De uitzetting zou betekenen

dathet aantal gevangenenen in
het district Mexico- stad met 25
procent zal afnemen.

Grootste
cheque

LONDEN — HetBritse te-
lecommunicatie- concern
Brith Telecom heeft het Gui-
ness book ofrecords gehaald.
Donderdag leverde het con-
cern namelijk per cheque zijn
vennootschaps- belasting
over het afgelopen boekjaar
in — een bedragvan 667 mil-
joen pond sterling (2,24 mil-
jard gulden). Een dergelijk
bedrag isin Groot- Brittannie
nog nooitper cheque betaald.
Het voorgaanderecord staat
op naam van British Petro-
leum (BP), dat in 1982 per
cheque 604 miljoen pond (te-
gendehuidigekoers 2,03 mil-
jard gulden) betaalde, ook
aan vennootschaps- belas-
ting.
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Aids in Mexico
MEXICO — In het jaar 1991

zullen twee miljoen Mex-
icanen besmet zijn met het
Aids- virus. De bestrijding
van deziekte moet dehoogste
prioriteitkrijgen, aldus deau-
toriteiten.

Dokter Jaime Sepulveda
Amor, directeur generaalvan de
afdeling epidemieën van het mi-
nisterie van Volksgezondheid,
vertelde dat opditmoment onder
mannen tussen de 25 en 40 jaar
er twee tot drie per 1000 inwo-
ners geinfecteerdzijn. In hethele
landbedraagt hetaantal dragers
van het aids- virus tussen de
40.000 en 80.000. Amor gafaan
dat het aantal slachtoffers dat
een beroep zal moeten doen op de
gezondheids- voorzieningen van
de staat dekomende vier jaarzal
stijgen van 1.000 in 1987 tot
25.000.

Tattoo Museum
AMSTERDAM — Amsterdam is vanaf maandag een

"museum" rijker: het Tattoo Museum, een initiatiefvan
de Nederlandse Tattoo stichting, opent zijn deuren aan
deOudezijdsVoorburgwal in hetcentrum.

"Museum" is volgensvoorzitter Henk Schiffmacher van de
stichtingeigenlijk een groot woord. Het is meer een "galerie-
achtige"permanente expositie over degeschiedenis van hetta-
toeëren als volkskunst. Niet alleen dehedendaagse, moderne
tatoeagekomt aanbod, maarookdetraditionelevormen,waar-
van een aantal reeds is uitgestorven. HetAmsterdamse Tatto
Museum is het tweede ter wereld weet Schiffmacher. In San
Francisco aan deAmerikaanse westkust is er ook een.

Tatoeëren is de laatste jaren tamelijk populair geworden.
HoeveelNederlanders errond lopen meteen ofmeertatoeages
weetSchiffmacher echter zelfs nietbij benadering. Het aantal
tatoeëerdersis inelk gevalflink gestegen,van zes enkele jaren
geledentot 250-300thans.

Schiffmacher: Tatoeëerderszijnbijwijzevan spreken nuook
te vinden op zolders en in schurenop hetplatteland. Ofze alle-
maal even goed zijn, waagt hij te betwijfelen. Tijdens de door
hem georganiseerde, zeer druk bezochte tattoo conventies in
hetAmsterdamse Paradiso in 1984en 1987werd duidelijk ge-
waarschuwd tegen slechte tatoeages, ook vanwege Aids.

Het TattooMuseum draaitnet als genoemdeconventieszon-
derenigesubsidie. Deexpositieomvat onder andere 51foto's en
verder apparaten, tekeningen en stukjes getatoeëerde huid.
Zeelui en motorrijdershebbenniet hetpatent optatoeages, al-
dus Schiffmacher: Het gaat om een eeuwenoudetraditie met
wortels in Afrika, Azië en de eilanden in de StilleZuidzee.

Tom Poes en de Klokken door Marten Toonder

2017— Nu ontstond ereenvreselijke verwarring in het logeer-
vertrek.Terwijl deoudeklokker temidden vanvonken en ster-
retjes devlucht nam, trachtte iedereendekking te zoeken.

"Een tijdbom!"riep Torn Poes. "Kruip onderhet bed!"
"Een b-bom!" piepte heerOllie."Help! Kan deklokker detijd

nieteven stilzetten?"
"Dat gaat niet!" riep de grijsaard alrennend. "De tijd moet

zijn loop hebben...."

Wat hij verder had willen zeggen, zullen we nooit weten,
want op datmomentontplofte debom meteenknal, die derui-
ten deedbarsten en die dekamer in een blauwe smook hulde.

Buitenkwamen nu debeide schurkenHieper en Super in ac-
tie. Zij hieven hun wijsvingers in het maanlicht omhoog en
glimlachten ongunstig.

"Ontploft!" stelde Super tevreden vast. "Nukunnen we rus-
tig dieoudeklok naar buitendragen".

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
27februari 1988vanaf08.00uurt /m 29
februari 1988om 07.00uur.
Dokter Braakman, Sentro Mediko Montana
Abao,tel.: 673355;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313b.g.g.625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor 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 2DE DISTRICT WEST
26februari 1988vanaf 17.00uurt/m29
februari 1988om 07.00uur
Dokter Pablo, Spreekkamer: Schonegevel-
straat,Santa Maria, tel.: 83048; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedgeval-
len:tel.: 77664 b.g.g. 625822/625800toes-
tel 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 DISTRICTBANDA ABAO
26februari 1988vanaf 17.00uurt/m29
februari 1988om07.00 uur.
Dokter Schellens, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641605/641658; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.:
641784 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vande
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en

danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisarts bellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiede dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten; na 17.00uurkunt u

'dezustervan dewachtbellen: zusterWever,
tel.: 87181, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

MEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Joe, tel.: 87550,
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; op zaterdag
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 naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
de Goebe Hoop,Jan Noorduynweg 15,tel.:
82857.
Punda
del Pueblo, Sha Caprileskade 7-A, tel.:
612444/612555.
zondag
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 468, tel.:
89676/89808.
Punda
Popular, hoek Madurostraat/Columbus-
straat,tel.: 611269/612376.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
27februari: E.F. Cannister, Schottegat-
weg Oost 25.
28februari: E.F. deCamps, Mahumaweg
35.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

TONEEL: 20.30 uur van 'Birinia den Come
Back No. ll'van toneelgroepArteprobao.l.v.
AnthonyJamanika(met optredenvan Grupo
ORKAen El Uniko) - Centro Pro Arte.

*****
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30uur:
Craz- De Ruyterkade, Isa -Salina, Gasora -Sorsaca. Van der Dijs - Rio Canario, Can-

word- Gasparito, Curoil - Colon,Galmeijer -
Cerrito, Curoil -Sta.Rosa, Jansen -Sta. Ma-
ria, Mauricio - Sta. Helena.

TOERISTENSCHIP: 14.00-24.00 uur
«Fairwind» -vert. SELMA.

TONEEL: 20.30 uur van 'Birinia den Come
Back No. ll'vantoneelgroepArteprobao.l.v.
Anthony Jamanika(metoptredenvan Arnel i
su Orkesta en El Vensedor) - Centro Pro
Arte.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
09.00-20.00uur «Carla Costa»;
08.00-22.00 uur «Rotterdam» - vert.
SELMA.

*****
KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogmis o
(Ned.).
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur; zon.:
06.00en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat:
19.00uur;zon.: 09.00en 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.; 19.30 uur; zon.: 09.00 (Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouw van GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERKBOCA SAMI: zat.: 18.00uur;
zon.; 08.00 uur.
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 19.00 uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00uur;
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur. .
SANTAMARIA:zat.: 18.30uur;zon.: 07.00,
09.00 en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30,
09.00 en 18.30uur.
SANWILLIBRORDO: zat.: 19.00uur;zon.:
20.00 uur.
SERUGRANDI (Fuik):zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat.: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00 uur.
SUFFISANT (O.L. Vrouw van Fatima): zat.:
18.00uur;zon.: 09.00en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00 uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00uur;
zon: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon.:
06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat.:
18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.
PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur ds H.B.v/d Steen;
19.00uur dsN.L. Smith.
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur mw. J.
Smith.
EMMAKERK: 09.30 uur ds N.L.Smith.

GEREFORMEERDEKERK
(SeruFortuna 208A)
10.00uur dsJ. Glas.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
08.30uur dsO. W. Bouwsma.
(Arowakenweg 28, GrootKwartier)
08.30uur ds J. Glas.
17.00uur ds J. J. Schreuder.
(Marakaweg 1,Montana/Sta.Rosa)
10.00uur dsJ.J.Schreuder.

*****
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
(Goeroeboeroeweg,MundoNobo)
zaterdagavond,19.00 uur zangdienst;
20.00uur fundraising jeugdgroep,
zondagmorgen
09.30uurpreekdienst.
(EmmyBertholdKleuterschool, Suffi-
sant)
zondagmorgen
09.30uurtoerustingsdag.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 uur The Running Man [with Ar-
nold Schwarzenegger] (’.5,- p.p.);
24.00 uur Robocop (18 jr.,’.5,-p.p.).
zondag
21.00 uur TheRunning Man [with Ar-
nold Schwarzenegger] (’.5,- p.p.).

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30 Olympische Wi-
nerspelen 1988 in Calgary (Canada);
17.30 Telefiesta kv Tante Irma i Tante
Shirley; 18.30Studiosport; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30 Carrousel kv Gonzalo Cuales;
21.30Estreno; 22.00Wega di Number;
22.10 vervolgEstreno; 23.00 Sluiting.
ZONDAG: 16.10 Sena di Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45Wega di Num-
ber; 18.00 Telepatriakv Chin Behilia:
«Servisio den pakus»; 19.00Alf; 19.30
Live at City Hall (jazz); 20.00 Notisiero
Tele-8; 20.30Shete Dia; 21.00Dynasty;
22.00 Solid Gold with Dionne Warwick:
«Ladies of the eigthies»; 23.00Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

MONTEVIDEO — Een loper
die 50.000 dollar vervoerde van
een wisselkantoor, is in de Uru-
guayaanse hoofdstad Montevi-
deo door twee gewapende man-
nen overvallen.

De twee mannen reden in een
wagen met een Argentijns num-
merbord. Zijreden dewagenvan
de geldloperklem. Daarop wer-
den de twee begeleiders van de
geldloper overmeesterd en ont-
wapend en het geld meege-
nomen.

De gehele operatie heeft nog
geen minuut geduurd, aldus de
politie, diedaaromvermoedt dat
het om een goed voorbereide
overval gaat.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

ZATERDAG 27 FEBRUARII9BBAMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins



Cursussen
van Fesska

WILLEMSTAD — Fesska,
de katholieke Antilliaansestichtingvoor wetenschappe-
hjkestudie, heeftvoor ditjaar
verschillende cursussen ge-
organiseerd. Elke cursus die
gemiddeld zes dagen duurt,
gaat over onderwerpen dievan belang zijn voor onze sa-
menleving.

Op 14maart zal deeerste cur-
sus gegeven worden over 'af-
scheiding. Daarinwordt gespro-
ken over detoekomst van dereli-
g*e in een wereld van we-
tenschap en technologie. Cur-
susleider is prof. dr. E. Henau
van de universiteitvan Leuven(België) en detheologische facul-teit vanHeerlen. Inaprilzal door
A. Romer de studie 'De ont-
wikkeling van Curacao in de
twintigste eeuw' herhaald wor-
den. In junizalprof. Beemer van
de Katholieke Universiteit van
Nijmegen een dissertatie geven
°ver 'Medische Ethiek. In sep-
tember of oktober geeft prof. N.Sprokel vandeUniversiteit Gre-
goriana inRome eencursus over
'De Filosofie van de Geschiede-
nis. In principe zal in april een
groep van A.A.I.N.A. onder lei-ding van dr. Rose Marie Allaneen korte cursus geven over 'Si-
madan i Seu'.

WILLEMSTAD-Met ingang
van 16 maart zullen als aanvul-
ling op de permanente stan-
daardserie twee postzegels wor-
denuitgegeven, inde waarden70
cent en 85 cent. De ontwerpen
werden verzorgd doorOscarRa-
velo.

Voorstelling:zegelvan 70cent:
het gebouw van hetBestuurscol-
lege van Saba; zegel 85 cent: het
gebouw van het Bestuurscollege
vanBonaire.

AadKegel: Curaçao is duikparadijs
Princess Beach Hotel opent
in oktober nieuwe duik-shop

WILLEMSTAD — Als allesvolgens de plannen van AadKegel verloopt, zal de 'wa-
tersport- shop' van deNeder-landse duik- instructeur inöet Princess Beach Hotel inoktober operationeel wor-den. Naast het bestaande wa-
J*rsport-centrum van Oswal-<Jo Serberi, zal dan ook deaiukshop vanAadKegel inditoptel geopend worden.Daar-
°« zal Kegel de duik- onder-
neming van Serberi volledig
°vernemen. Zowel de mana-ger van het Princess Beach**otel, Frank Maynard, als*egel ontkennen dat hierbij
sPrake is van twee concurre-
rende ondernemingen in het-
zelfde hotel. De huidige be-
heerder van de duikshop
Mjft aan het Princess BeachHotel verbonden. In de toe-
komst zal Serberi zich voor-
namelijk gaanbezighouden
*act het organiseren van
techten met de glassbottom-°°ot, snorkelenen visserij.

Kegel: "Serberi heeft in voor-
gaande besprekingen duidelijk
gesteld dat hij nietgeïnteresseerd is in de duik- on-
dernemingen dathij bestbereid18 de duikfaciliteiten aan mij
°ver te dragen. Ook met FrankMaynard heb ik al duidelijkeaf-
spraken gemaaktover mijnaan-deel in de watersport- shop. Ser-een gaat in de toekomst de bo-
yenwater- activiteiten doen en
l* doe hetgedeelteonder water".

In 1985 isKegel voor heteerst
Jjaar Curagao gekomen. Hij ont-
dekte al snel dat dit eiland eenwaar duik- paradijs is met een
goedeinfrastructuur. Na zijnte-rugkeer in Nederland heeft hij
9°ntact opgenomen met Willie

vanhet toeristenbureau in«c Benelux om nadere informa-tie over het duiktoerisme opCu-ragao in te winnen. In het najaarvan 1985 keert Kegel met een

groep van 40 duikersnaar Cura-
cao terug om in het Coral Cliff
Hotel een cursus voor instruc-
teurstegeven. De reactiesvan de
toeristen- instanties op dit initi-
atiefwaren zo gunstig, datKegel
besloot een notaris in de arm te
nemen om te proberen op Cura-
gao een duik- onderneming te
vestigen.

PRESENTATIE
In september vorig jaarheeft

deKLM in Amsterdam een pre-
sentatie van de toeristische
attractiesvan Curacao gegeven.
De contacten dieKegel toen ge-
legd heeft, hebben als uiteinde-
lijk resultaat gehad dat er een
bespreking tot stand is gekomen
tussen Kegel, Serberi, de toen-
malige gedeputeerde van toeris-
me, Reintje Martina, hotelma-
nagerFrankMaynardenVan de
Meent. Tijdens die bespreking
zijn de afspraken tussen Kegel
en het hotel- management tot
stand gekomen.Zowel eenwerk-als vestigings- vergunning zijn
volgensKegel via zijn notaris inoktoberreeds geregeld.Debeno-
digde financiën voor zijn
duikshop betaalt hij uit eigen
zak, zodat hij niet bij een bank
hoeft aan tekloppen.

Frank Maynardbevestigt dat
alleafspraken in onderlingover-
leg zijn gemaakt. Maynard: "Ik
heb brieven van toeristen ont-
vangen, waarin deze zich niet al
te gelukkig uitspreken over de
bestaande opzet van de
duikshop. Ik denk dat dekomst
van AadKegel hetduiktoerisme
ten goedezal komen. Kegel heeft
nietalleen een betere opleiding,
hij heeft een Paddi- diploma,
waarmee hij duikers tot en met
het instructeurs- diploma kan
opleiden. Het duiken is hèt mar-
keting- middel omopdeinterna-
tionale duikmarkt te kunnen
operen.De huidige duik- onder-
nemingen vertonen tot nu toe

een sterke vorm van wildgroei.
Alleen de duikshop van het Sea-
quarium is professioneel van op-
zet. De overige duikshops op Cu-
ragao hebben geen licentie om
instructie- cursussen te geven.
Deze duikoperators hebben be-
slotenvan hunhobbyhun beroep
temeken en hebbentoen gewoon
een winkel opgezet"

BRIEF
Maynard: "Deze situatiemoet

veranderen. SamenmetdeHotel
Associatie (CHATA) heb ik in-
middels een brief geschreven
naar de gedeputeerde vantoeris-
me, ir. Herman George, waarin
staat dat de duikscholen moeten
voldoen aan de internationale
normen. Anders speel jemet het
leven van mensen, want de
duiksport is nietzonderrisico's.
Nu is het zo, dat het hotel aan-
sprakelijk is bij eventuele duik-
ongelukken. We zijn niet verze-
kerd. Wekunnen alleen een ver-
zekerings- contract afsluiten,
waarbij het hotel zich vrijwaart
tegen eventuele ongelukken als
we in deduikshopeen gekwalifi-
ceerde beheerder hebben. Die is
er nu niet".

"We kunnen niet blijven
modderen. Curagao komt lang-
zamerhand inhet internationale
duikcircuit. ledereenkijkt op dit
moment naar ons. De duikwe-
reld verwacht dat wij hetzelfde
peil hebben als bijvoorbeeld Bo-
naire en de Virgin Islands en
daaraan moeten wij voldoen,
willen wij enigszins op de inter-
nationale duikmarkt kunnen
meedingen. Mijnverwachting is
dan ook datKegel ons op dat in-
ternationale peil zal brengen.
Een definitief contract is nog
niet afgesloten, maar de plaats
waar zijn onderneming zal ko-
men, staat alvast", aldus Frank
Maynard. Oswaldi Serberi was
niet bereikbaar om zijn mening
over de gebeurtenissen te geven.

HULP
Nederland heeft indertijd la-

tenweten, dater wel degelijkge-
sproken kan worden over meer
begrotingshulp, maar datde Ne-
derlandse Antillen dan wel met
een goed plan op tafel zouden
moetenkomen met een duidelij-
ke aanwijzing in welke richting
gezocht wordt om te komen tot
een verdere economische ont-
wikkeling. Daarover zal in Ne-
derland politiek overleg worden
gevoerd. De twee dagen durende
besprekingen op Curagao zijn
een voorbereiding op dat
overleg.

Het Nederlandse ochtendblad
De Volkskrant meldde vanmor-
gen, datpremier irDon Martina
medio april geen meerderheid
zal treffen in de Tweede Kamer,
diebereid is hem meéér dan 150
miljoen gulden extra begro-
tingshulp toe te zeggen. Dat is
het maximum-bedrag, aldushet
blad: "Een meerderheid van de
Kamer vindt dat de Antillen in
de eerste plaats zelfmoeten zor-
gen voor het dichten van de ga-
ten in de begroting".

De krant schrijft: "De kans
wordt groterdatministerDe Ko-

ning van Koninkrijkszaken zijn
collega Ruding van Financiën
straks niet kan vermurwen om
voor hetAntilliaanse noodgeval
de noodzakelijk geachte tiental-
len miljoenenbij te dragen uitde
schatkist".

Voorts wordt gesteld, dat
andere bronnen dienen te wor-
den aangeboord. "De begroting
van minister Bukman van Ont-
wikkelings- samenwerking zal
daarnietbijhoren, sindsdeheisa
in 1986 over aanvullendehulp
uit diepotvoor Aruba", aldushet
ochtendblad.

Ook deVVD- er Wiebenga ge-
looft, dat de mogelijkheidvia Fi-
anciën van Ruding steeds klei-
ner wordt. Hij zei tegenover de
krant: "De VVD is van de drie
grote fracties het meest terug-
houdend over het verlenen van
begrotingshulp aan deAntillen.
Als het toch moet, dan hechten
we eraan datdebedragen gevon-
den worden binnen het ontwik-
kelings- budget, zoals dat vol-
gens een vaste sleutel jaarlijks
aan de Antillen wordt ver-
strekt".

UITGESLOTEN
De CDA- er Aarts: "Omdat

Aruba een paar jaar geleden
honderd miljoen begrotings-
steun heeft gekregen, is het nu
uitgesloten de Antillen soortge-
lijke extra hulp te weigeren. We
moeten alsKamer wel voorafin-
zichtkrijgen in de berekeningen
voor steun- bedragen".

Hij ging tegenover De
Volkskrant verder: "Meer dan
150 miljoen over drie jaarkan
het echt niet worden. Een deel
daarvan moetkomen uit denor-
male ontwikkelingshulpvoor de
Antillen. Over derest moet met
Ruding worden gepraat. Ik vind
niet dat gemakshalve verwezen
kan worden naar bijstand uit de
pot van ministerBukman".

VEELMEER
Wijnie Jabaay van de PvdA

vertelde aan Amigoe's corres-
pondent Victor Hafkamp: "We
zoudenveel meer dandie50 mil-
joenper jaar—150 miljoen over
driejaar—moetenkunnendoen.

Kijk, Curacao is verantwoorde-
lijk voor dekleinere eilanden en
datwordt nog weleens vergeten.
Aruba heeft 100mmiljoenextra
ineens gekregen. Curacao heeft
166.000 inwoners — meer dan
Aruba — plus nog de ver-
antwoordelijkheid voor de
kleintjes".

"Ik heb al eerder voor begro-
tingshulp gepleit. Nederland
moet doordenken over de konse-
kwenties".

"Waarom valt er nu niet te
praten over een afbouw van de
schulden die alleDerde Wereld-
landen nekken en ook Curagao
als een molensteen om de nek
hangen?", aldus Jabaay tegeno-
ver Hafkamp. Zij vervolgde:
"Van de250miljoen voor deAn-
tillen en Aruba gaat alleen al
zestigmiljoenop aanrente enaf-
lossing van schulden. De eilan-
den hebben allemaal een veel
duurdere infra- structuur, om-
dathet eilanden zijn. Ze hebben
allemaaleen vliegveld nodig".

Caribisch filmfestival '88 nieuwe
eenheidsuiting op cultureel gebied

De cinematografie is
nietalleen eenKunst meteen
grote K, maar ook een indus-
trie. Het wordt derhalve tijd
dat de eilanden in het Cari-
bisch gebiedbeginnen te par-
ticiperen in dezevorm van be-
drijvigheid. De regio is
tenslotte een belangrijk eco-
nomisch gebied met 45 mil-
joeninwoners.

val van d'lmages Caraïbeszal
alles draaien om educatie,
vermaak en het genieten van
kunst. Belangrijkste evene-
ment is het filmgala waarin
vijftien korte films die in de
afgelopen drie jaar zijn ge-
maakt, vertoond worden en
een beoordeling krijgen van
een terzake deskundige jury.
Caribische filmers kunnen
nog inschrijven voor deze
competitie. Zowel documen-
taires alsfilms met een fictie-
ve inhoud mogen ingezonden
worden. De jury zal drie
awards uitreiken: voor het
beste screenplay, de beste
impressie en debestefilmmu-
ziek.

Een tweede argument
waarom het goed zou zijn dat
het Caribisch gebied letter-
lijkmeer 'in thepicture'komt,
is dat nu het einde van deze
eeuw naderter zoveelomwen-
telingen op het gebied van de
communicatie zijn, dat, wil
net beeld van de Cariben hel-der blijven, dat het beste ge-
presenteerd kan worden in
een samenbundeling van devele indrukken. letssimpeler
gezegd: laten we als Cari-
bische eilanden via een
filmfestival eensgezind naarbuiten treden.

Video staat als tweede on-
derdeel op het programma.
Verhalen, documentaires,
clips en reclamespots mogen
daarvoor ingezonden worden.
In een Video Clips' Night zul-
len in aanwezigheid van de
uitvoerendeartiestenclipsop
een panoramascherm ver-
toond worden.Tijdens diteerste fïlmfesti-

WILLEMSTAD — Voorhet eerst in haar bestaan organi-
seert de Images Caraïbes een grootsfilmfestival voor alle
eilandenin het Caribisch gebied. Van 17 tot 24 juni 1988zal
op Martinique 'Le Festival d'lmages Caraïbes' gehouden
worden. Filmmakers uit de regio kunnen hun produktie
voorleggen aan een deskundige jurydie uit deinzendingen
de beste films kiest. Daarnaast zullen er symposia, discus-
sie- meetings en vele filmvertoningen zijn.

Vijftien langefilms diealle
iets te maken hebben met het
Caribisch gebied komen in
een programma- onderdeel
dat denaam Terugblikdraagt
uit het filmblik. Daaronder
zijn de acht beste films van
Caribische makelij en zeven
visies van filmmakers van
buiten het gebied op de Cari-
bischerealiteit.

verspreiding daarvan in het
Caribisch gebied, komen aan
de orde. En natuurlijk zijn er
ook bijeenkomsten waarop
filmers, regisseurs, acteurs
en anderenkunnen discussië-
ren over onderwerpen als het
boek en de verfilming daar-
van, zwarte acteurs inde film
en deNoord- Zuid-relaties en

Speciale aandacht krijgt
een door de organisatie nog
niet genoemde Latino- Cari-
bische schrijver wiens werk
verfilmd is. Behalve dit
eerbewijs is er ook plaats in-
geruimd voor een hommage
aan de Afrikaanse cinema.

Tussen al deze voorstellin-
gen is er muzikaal vermaak
op diverseplekken op hetfes-
tivalterrein en zal er een foto-
en schilderijen- tentoonstel-
lingzijn.

Belangwekkend zijn de
aangekondigde symposia.

Thema's alscreativiteit, cine-
matografische produktie en

hun inwerking op de
beeldvorming via het witte
doek.

Gezien het aanbodbelooft het
festival een groots gebeuren
te worden. Verwacht wordt
dat de volgende landen acte
de presence geven: Cuba,
Santo Domingo, Jamaica,

Het eerste Festival d'l-
mages Caraïbes is toe-
gankelijk voor allefilmma-
kers van de Caribische ei-
landen. Zy die werk willen
inzendenkunnen contact
opnemen met de organi-
satoren van dehappening:
Images Caraïbes, 77Route
de la Folie, 97200 Fort-de-
France, Martinique. Snel
informatie inwinnenis ook
mogelijk via telefoonnum-
mer 19 (596) 615196, of via
het telexnummer 912 413
MR.

Haiti, Puerto Rico, St Kitts,
Nevis, Guadeloupe, Domini-
ca, Martinique,StLucia, Bar-
bados, Trinidad, Venezuela,
Frans Guyana, Guyana, Co-
lombiaen—natuurlijk—Cu-
racao.

VOLGENDE WEEK VOOROVERLEG OP CURAÇAO
PvdA wél bereid Curaçao uit dal te helpen

VVD en CDA willen Antillen slechts
150 miljoen gulden extra schenken

WILLEMSTAD—Maandagen dinsdagvindtop Cura-
sao overleg plaats over aangelegenheden, die verband
houden met de sociaal- economische ontwikkeling van
de Nederlandse Antillen. Daartoe komt zondagavond
een Nederlandse delegatie aan, die onder leiding staat
van Engering, een top- functionaris van Buitenlandse
Economische Betrekkingen van het departement van
Economische Zaken. De bijeenkomst moet gezien wor-
den alseenvoorbereiding op hetoverleg datmedio april
in Nederland zal plaats vinden, wanneer de Neder-
landse AntillenaanNederland omeenverhoging van de
begrotingshulp tot 268 miljoengulden zullen vragen.

Zoals bekend voeren de Antil-
len een twee- sporen beleid.
Enerzijds gaat het om 'equili-
brio', het bezuinigen op over-
heids- uitgaven en het efficiën-
ter beheer van de overheidsin-
komsten en anderzijds gaat het
om 'adelante', het entameren

vanprojectenom de economische
groei op gangtebrengenen tebe-
vorderen. Daartoe is een macro-
economisch beleidsplan samen-
gesteld.

Indatplankrijgt de ontwikke-
lingvan het toerisme aandacht,
worden gedachten ontwikkeld
over een verbeterde handelspoli-
tiek en over een meer aangepas-
te industriële acquisitie, terwijl
onder andere ook gesproken
wordtover het toepassen van al-
ternatieve energie.

ARUBA
"Aruba zit verder met de

drugs- problematiek. Er is mij
daar gezegd: het komt via de
achtertuin binnen. We hebben
geenradar omzelfdeboel te kun-
nen controleren. Wezouden over
lokaleradar moetenbeschikken.
Dat zijn ook van die behoeften,
waarin dringend moet worden
voorzien", aldus Jabaay.

Ze zei voorts tegenover de
Amigoe- correspondent: "Als je
aan deArubanen vraagt, wat die
honderd miljoenvoor julliebete-
kent, dan zeggen ze allemaal:
Dat was voor ons de 'big punch'
omons uit het dal te helpen. We-
laan dan, kan dat dan ook niet
voor Curacao?".

Donderdag brengt Jabaay dit
ter sprake in de commissie- ver-
gadering Nederlands- Antilli-
aanse en ArubaanseZaken i
TweedeKamer.

Winkels te Punda
zondagmiddag open

WILLEMSTAD — De Ka-
mervanKoophanel enNijver-
heid (KvK) verzoektdetoeris-
ten- winkels in debinnenstad
op zondagmiddag tussen
14.00en 18.00 uuropente zijn,
tengerieve van depassagiers
en bemanning van het crui-
seschip 'Fairwind' van Sit-
mar Cruises. Voorwaarde is
dathet personeel uitsluitend
op vrijwillige bassis zal wor-
den ingezet

Inverband met hetbezoekvan
cruiseschip 'Fairwind' heeft de
KvK het Departement van Han-
del, Industrie en Werkgelegen-
heid gevraagd of de zaken open
mogen zijn, terwijl het Departe-
ment van Arbeid en Sociale Za-
kenis benaderd omtoestemming
te verlenen voor het doen ver-
richten van overwerk op deze
zondagmiddag.

Hoewel het bezoek van de
'Fairwind' wel op het officiële
schema staat, wijst deKvK er op
dat dit jaar een groter aantal
cruiseschepen Curagao zal be-
zoeken zonder dat deze bezoeken
op de officiële cruisekalender
voorkomen.

'Open House'
Brievengat

WILLEMSTAD — Zondag
heeft landhuis Brievengat weer
'Open House. Van 10.00 uur 's
morgenstot 15.00uur 'smiddags
kunnen bezoekers het landhuis
bezichtigen. Voor de liefhebbers
zijn er lokaal vervaardigde han-
denarbeid- artikelen te koop.
Hetlandhuis serveert op diedag
versekoffie en er zijn diverse In-
dische hapjes verkrijgbaar. Te-
vens kan men tussen de middag
genieten van een echte Curagao-
se lunch. Vanhalftwaalf tot één
uur is er een optredenvan Grupo
Folkloriko Antillano en vanaf
éénuur is er een 'ka'iorgel.

WILLEMSTAD — Onlangs is
een cursus voor de opleiding tot
commies-verificateur der belas-
tingen van start gegaan.De cur-
sus werd officieel geopend door
waarnemend inspecteur der In-
voerrechten en Accijnzen, drs
CL. Soon.

Deze cursus is de hoogste dou-
ane- opleiding, die in deAntillen
gegeven wordt. Na het behalen
van het diplomakan men op een
van de douane-secties in een lei-
dinggevende functie geplaatst
worden.
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WILLEMSTAD -Donderdagmiddag
nam de overheid af-

scheid van een van haar
ambtenaren namelijk TVAN DE
WINDT, hoofd van het accoun-
tantsbureau van het eilandge-
bied Curagao, die deprivate sec-
tor induikten bij VanDien & Co
gaat werken. Vergezeld van zijn
echtgenote hoordeDe Windt de
afscheidstoespraak aan van
hoofd van het departement van
Financiëen, Ivan Kuster. Ook
Lucille Wout nam afscheid na-
mens hetgouvernement en stond
stil bij enigekwaliteiten van de
scheidende ambtenaar. Zijn ver-
trek zou dan wel een verlies voor
de overheid zijn, maar zeker niet
voor Curacao als geheel. Ivan de
Windt kreeg een kantoorklok in
kristal gevatoverhandigd.
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Educacion pa adulto

Cursus
Papiamento

ORANJESTAD - Onder
leiding van Mario Dijkhoff
gaat Projecto Educacion pa
Adulto (PEA) een cursus Pa-
piamentu geven.De eerste les
is 2 maart aanstaande 's a-
vonds van half acht tot negen
uur in de Nationale biblio-
theek.

De lessen worden iedere
woensdagavond —intotaal acht
keer — gehouden. Tijdens de les
wordt alle aandachtbesteed aan
debasis en theorie van hetPapi-
amentu. PEA pretendeert niet
datzij een beleidten aanzien van
Papiamentu voert, wel wil zij
mensen, die daarvoor interesse
tonen, in de gelegenheid stellen
om Papiamentu in diverse aspec-
ten te lerenkennen.

Dekosten van decursus bedra-
gen tien florin. Men kan zich de
eerste avond in de Nationale bi-
bliotheek inschrijven of voor-
dien de PEA opbellen (tel.:
31898)

ZAKENVARIA

UIT SPRINGFIELD, Illinois,
werd bericht ontvangen, datLa
Hoja Funeral Home in Oranjes-
tad voor hetvierde achtereenvol-
gendejaarlidisvan de internati-
onale organisatie voor leidende
begrafenis- ondernemers. Om
lid te kunnen worden heeft La
Hoja FuneralHome aan speciale
service- voorwaarden moeten
kunnen voldoen. Dit vereist 100
procent goedkeuring van hetbe-
stuurmet denodige aanbevelin-
gen. De International Order of
the GoldenRule werd in 1928op-
gericht met het doel om hoge
standaards en servicebij de beg-
rafenis- ondernemingentevesti-
gen. Erzijn 1500ledenin deVer-
enigde Staten, Canada en acht
andere landen. "leder jaar, dat
een van onze leden weer een
nieuwjaar alslidkan beginnen",
aldus Dale Rollings, executive
director, "geeft ditgarantiesaan
de gemeenschap waarin betrok-
ken ondernemingoptreedt".

Arends gaat
Miss-verkiezingen
organiseren

ORANJESTAD — Stanley
Arends, directeur van het
ochtendblad Corant, krijgt
waarschijnlijk de franchise
voor de verkiezing van Miss
Aruba en deelnameaan dein-
ternationale verkiezingen.

Zoals bekend werd ditvele ja-
ren doorRonny Brete gedaan,
doch deze kan het niet meer
doen. Aruba stuurde als gevolg
hiervan deafgelopen jarengeen
kandidaten meer naar Miss
World- en Miss Universe-
verkiezingen. Besprekingen
tussenStanley ArendsenRonny
Brete hebben geleid tot een
franchise- contract waardoor
Arends de Miss Aruba- verkie-
zing gaatverzorgen.

De organisatoren van Miss
Universe en Miss World zijn
reeds van een en ander op de
hoogte gesteld. Arends heeft ook
de eerste optie om de Miss Aru-
ba-verkiezingvolgend jaaren in
1990 te organiseren. Inmiddels
werd reeds een commissie ge-
vormd, dieeen en ander gaat or-
ganiseren en die binnenkort op
een persconferentie haar plan-
nen bekend zal maken.
Softballwedstrijden

Coca Cola wint
van Santa Cruz

SANNICOLAS—InhetLa-
go Sportpark werdengistera-
vond twee wedstrijden voor
de competitie van de Aru-
baanse Softball- bond ge-
speeld.

In deeerste wedstrijd behaal-
de Coca Cola/Burger King een
6-0 overwinning. Coca Cola
maakte zeven hits en beging
geenfout, terwijl Santa Cruzeen
hit sloegen ook geenfout maak-
te. Hierdoor werd het een ont-
moeting zonderfouten. Winnen-
de gooierwas Rodney Geerman,
verliezende: Orlando Geerman.

Vervolgens won AVC met 7-5
van Frisian Flag. Frisian Flag
maakte drie hitsen twee fouten,
terwijl AVC negen hits sloeg en
zes fouten maakte. Winnende
gooier werd Efrem Orman en
verliezende: Henk Arnold.

Geslaagden
basiskennis
boekhouden

ORANJESTAD — De Gerar-
dusCursus ontvingvan de direc-
tie Onderwijs bericht, datzeven
van haar studenten slaagden
voor het associatie- examen Ba-
siskennis boekhouden. De ge-
slaagdenzijn:AstridDanies, Go-
difrida Dirksz, Rolando Fingal,
HelenaHenriquez,MeverlyKel-
ly, Edith Perez en Joseph Ro-
mano.

Werleman (PPN)
Patriottisme tonen en
Aruba helpen opbouwen

ORANJESTAD —De voor-
zitter van de politieke partij
Partido Patriotico Nobo
(PPN), Eddy Werleman, ver-
klaarde dat de PPN met haar
ministermr AngelBermudez
onverminderd zal blijven
werken aan de vooruitgang
van Aruba. Hij haalde een
aantal gebeurtenissen aan
waaruit ditblijkt.

"Het wordt tijd, dat wij alle-
maal ons patriotisme tonen en
mee helpen aan de opbouw van
Aruba", aldus Eddy Werleman,
die eraan toevoegde het te be-
treuren, dater gefrustreerde po-
litici zijn, die alleen metkritiek
kunnen komen, hetgeen alleen
maar negatiefop Aruba en haar
bevolking werkt.

"Hierbij wordt grote schade

aan Aruba toegebracht, waaruit
wel duidelijkblijkt, datdezepoli-
tici niet eerlijkmet hetvolk zijn.
Deze politici zijntegen Aruba en
hetwordt tijd, dat dekiezers niet
meer hun stemopditsoort politi-
ci uitbrengen", aldusWerleman.

17en 18 maart

Activiteiten in
buurtcentrum Brazil
gaanklokje rond

BRAZIL — In verband met
de viering van de Nationale
feestdag organiseert het be-
stuur van Buurtcentrum Bra-
zil op 17en 18maart activitei-
ten, die vierentwintig uur
achtereenzullen duren.

Op 17 maartom halfacht 's a-
vonds wordt begonnen met een
speurtocht gevolgd door domino-
wedstrijden. Om middernacht
wordt de Arubaanse vlag gehe-
sen en het volkslied gespeeld.
Daarna'olgenkaartspelen, bas-
ketball envolleyball, 's Morgens
om half zeven volgt een koffie-
morgen, waarna hetprogramma
wordt voortgezet met een vijfki-
lometer funrun, jeugdvoetbal,
een spel zonder grenzen en tot
sloteen bingo- drive.

Diegenen, die willen deelne-
men, kunnen contact opnemen
met Francisco Harms (tel.:
47529) of na vijf uur 's middags
in het Buurtcentrum Brazil
(46500).

Informant bleek
dief vechthanen

NOORD — Op aanwijzing
van de zoon van de eigenaar
vanenige vechthanen, die ge-
stolenwerden, ging depolitie
naar een woning te Was-
hington, waar de zoon een
van de vechthanen had ge-
zien.

De manF., dieter plaatse was,
ging vrijwillig met de politie
naar dewacht omdathij wel wist
wie de diefstal had gepleegd. Ui-
teindelijk kwam de aap uit de
mouw en bekende hij tezamen
met de mannen N. en M. vijf
vechthanen te hebben gestolen.
Hij werd ter plaatse aangehou-
denen voor verder onderzoek in-
gesloten.

Van het een kwam het ander
enuit onderzoek bleek dathij te-
zamen met M. tot tweemaal toe
bij een wasserij had ingebroken,
waarookremote controle- auto's
werden gestolen. De huizen wer-
den doorzocht en in een van de
woningen werdzon auto gevon-
den.N. werdbij eenranch gevon-
den, waar hij in gezelschap van
A.L. remote controle- auto's aan
het testen was. Beiden werden
voor onderzoek aangehouden.

Zondagmiddag
Jaarvergadering
baseballbond

ORANJESTAD — In het
Bushiri Beach Hotel wordt
aanstaande zondagmiddag
de jaarvergadering van de
Amateur Baseball Bond Aru-
ba (ABBA) gehouden.

Indien om twee uur geen quo-
rum aanwezig is, dan wordt om
halfdrie een verdaagde algeme-
ne ledenvergadering gehouden.
Op de agenda staan de verschil-
lende jaarverslagen alsmede de
verkiezing van enige be-
stuursleden.

Aandebeurtvan aftreden zijn
de voorzitter Illidge en de be-
stuursledenC. de Freitas en A.
Buckley, terwijl er twee vacatu-
res zijn door tussentijds aftreden
van E. Colina en J. Croes. Uit de
kandidaat- stellingblijkt dat de
aftredendevoorzitter, Gabriel Il-
lidge, de enige kandidaat voor
voorzitter is, terwijl voor be-
stuurslid kandidaat werden ge-
steld:JuanKoek, GlennLaclé en
Frank Artsen.

ZAKENVARIA
AANSTAANDE DINSDAG-
MIDDAG omhalfzesvindt deof-
ficiële opening plaats van de
achtstebotica opAruba.De Boti-
ca Eagle, is gevestigd in het ge-
bouw nabij dekantoren van de
Sociale Verzekeringsbank aan
deEagle. Apotheker is C. Evers.

ORANJESTAD - Op Aruba
verblijft de Nederlandse wieler-
kampioen Eddy Pol, dieplannen
heeft om bij de komende Olym-
pische Spelen in Seoul, Zuidko-
rea, voorAruba op de fiets uit te
gaankomen.

EddyPol laatweten
dat hij reeds vele jarenhetplan
hadom aan de Olympische Spe-
len mee te doen. AangezienAru-
ba ook lid van het koninkrijk is,
wil hij dit onder de naam van
Aruba doen. "Hierdoor vertegen-
woordig ik een van de jongsteen

kleinste landen van de wereld",
aldus Eddy Pol. Eddy Pol (23)
heeft reeds deelgenomen aan
wedstrijden in Nieuw-Zeeland,
Nederland, België, Italië, Cana-
daen de Verenigde Staten.Eddy
vindt, datnuhijeenmaalopAru-
ba is de banden met Aruba
hechter worden en heteen eer zal
zijn Aruba bij de Olympische
Spelen op dit sportonderdeel te
kunnen vertegenwoordigen. "Nu
ik weet, dat ik Aruba kan verte-
genwoordigen, geeft dit mij nog
meer concentratie".

REGERING VAN ARUBA
BEKENDMAKING
STATENVERKIEZING

Het besluitvan devoorzitter
van het Hoofdstemburo
waarbij* de heer Pedro Pa-
blo Kelly gekozen is ver-
klaard tof lid van de Staten,
ligt voor eenieder ter inzage
op het Buro Burgerlijke
Stand en Bevolkingsregis-
teraan deSmithBoulevard.

DE VOORZITTER

f In Aruba available at
CHARLIE'SBAR

ANTIQUE BOTTLES
Dutch & Eng.
18-19Century

Or contact:
J. Mohabir, 69 Zeelu GT, South E. B.
Essequibo Guyana, S.A.

I B <sBOUWMAATSCHAPPIJ
Aruba

heeft op korte termijn nodig voor het pro-
ject Holiday Inn Hotel:
EEN DIESELMONTEUR

VOORLIEDEN
(carpenter foreman) met ervaring op het
gebied van beton-timmeren (bekisting,
etc). Moet kunnen werken met theodoliet
en waterpasinstrument en bouwkundige
tekeningen kunnen lezen.

TIMMERLIEDEN A-klasse
Gelieve persoonlijk te solliciteren met

jm^ werkboek & getuigschriften tussen 3:30 -
4:00 p.m.

tirna BOUWMAATSCHAPPIJ ARUBA N.V.
Smmmmmmmimm Druivenstraat 10 - Dakotas

Aankondiging Echtscheiding
PRO DEO

Bij exploitvan de ondergetekendedeurwaardervan de9defebruari 1988,
waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer/Vrouwe Officier van
JustitiediehetoorspronkelijkevoorG EZIEN heeft getekend,istenverzoe-
ke van FERDINAND ALBERT VAN DER POOL, wonende opAruba BE-
TEKEND aanFANNYDE JESUS PEREZ, zonder bekende woon- ofver-
blijfplaats op Aruba, in de Nederlandse Antillen of elders, de grosse van
een vonnis d.d. 7oktober 1987gewezendoor deE.A. HeerRechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg vanAruba,waarbij de echtscheidingtussen par-
tijen op de 11de juni 1985opAruba metelkander gehuwd, is uitgsproken.

De deurwaardervnmd.,
MODESTO JUNIOR ODUBER

AANKONDIGING
Bij exploit van de (eerste) 1ste februari 1988 waarvan een
afschrift is gelaten aan de E.A. Heer/Vrouwe Officier van
Justitie op Aruba, heb ik, MODESTO JUNIOR ODUBER,
deurwaardervoorburgerlijke zaken bij het Hofvan Justitie '
en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba en wonende
op gemeld eiland en kantoorhoudende aan de Jong G.
Emanstraat no. 120-Ate Oranjestad opAruba, ten verzoe-
ke van de naamloze vennootschap- CARIBBEAN MER-
CANTILEBANK N.V., aevestigd op Arubaen domiciliekie-
zende aan de JohnG. Emanstraat no. 72-Atenkantore van
de advokaat mr. E.M. Ras, AAN: MICHELR. GROSNIER,
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Aruba, in de Ne-
derlandse Antillen of elders, BETEKEND, een arosse van
een rechterlijk vonnis van woensdag 1 juli 1987, gewezen
door de E.A. HeerRechter in hetGerecht in Eerste Aanleg
van Aruba.

De deurwaardervnmd.,
MODESTO JUNIOR ODUBER

AANKONDIGING
Uit een door mij, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Ge-
meenschappelijk Hofvan Justitieen bij het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba, wonende op gemeld eiland en kantoorhoudende aan de JohnG.
Emanstraat no. 120-Ate Oranjestad opAruba, de 24stefebruari 1988ge-
daan en uitgebracht exploit van Openbare Oproeping, waarvan een af-
schrift hiervan, zomede van het verzoekschrift met het daaropgestelde
rechterlijke beschikking is gelaten aan deE.A. Heer/VrouweOfficier van
Justitie,StandplaatsAruba, zijndeditexploit aangeplaktaan dehoofddeur
van het Gerechtsgebouw alhierblijkt dat ten verzoeke van CORNELIS
YARZAGARAY en ELSA MARIAKOOLMAN, echtelieden, beiden wo-
nende op Aruba, voor dezezaak tot aan het uiteinde hiervan domicilie
kiezende aan de JohnG. Emanstraat no. 112 te Oranjestad opAruba ten
kantore van de advokaatmr. CA. Hese;

OPGEROEPEN:
MARLON ALVARON YARZAGARAY, laatselijk gewoond hebbendeop
Aruba, doch thansafwezig enzonder bekendewoonplaatsof verblijfplaats
opAruba, in deNederlandseAntillenofelders, omopWOENSDAG IJUNI
1988, DES VOORMIDDAGS OM 08.30 UUR. ter Terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Arubaten Raadhuize te Oranjestad in per-
soon of bij gemachtigdete verschijnenvoor de behandeling dezer zaak,
dierequiranten bij het ingediendverzoekschift voor gemeldGerecht heb-
ben aanhangig gemaakt
MITSDIEN ten aangewezen dage en plaatse in persoon of door iemand
van zijnentweg van zijn aanwezen te doen blijken, bij gebreke waarvan
doorrequiranten na hetvervullen derten dezevoorgeschreven formalitei-
ten, doorrequiranten zal worden geconcludeerd, dat bijvonnisworde ver-
klaard dater ten aanzienvan MARLONALVARONYARZAGARAY,voor-
noemd sedert28 juli 1981 rechtsvermoeden van overlijdenbestaat.

(get)De deurwaardervnmd.,
MODESTO JUNIORODUBER
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Niet demoed maarl

filo's verliezen.
"OPEN HUIS"

inel en blijvend kilo's verliezen met
ieuwe Quick Start Plus programma
an Weight Watchers.
Maandag 29febr. a.s. Macuarimaschoof 6.30 p.m.
Dinsdag 1 maart a.s. YMCA, Dakota 9.30a.m.
Dinsdag 1 maart a.s. YMCA, =-««\ii"«mSan Nicolas6.30 p.m.
Donderdag St.Annaschool, |^

'sWerelds beste slankmakers. ur«»«i\u«S

Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij het
Gerecht op Aruba, van de 25ste februari 1988 - waarvan
een afschrift isgelaten aan deE.A. HeerOfficiervan Justitie
op Aruba, is ten verzoeke van: HYACINTHO MARIOTROMP, arbeider, wonende op Aruba;

OPGEROEPEN
GERMANIAANTONIA SANCHEZ, huisvrouw, zonder be-
kende woon- of verblijfplaats op Aruba of elders, om op
woensdag, 24 augustus 1988, desvoormiddags om 08.30
uur terterechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg vanArubaten Raadhuize te Oranjestad te verschijnen, tenein-deop de doorrequirant tegen haar ingestelde vordering teantwoorden.

N.E. HART, deurwaarder

Werkgelegenheid voor 11
Een Bouwkundige Opzichter

opHTS-ofMTS-niveau
metervaring

Gelieve sollitatie-brief terichten onderno.Boo bu-
reau van ditblad, Nassaustraat 110,Oranjestad -
Aruba.
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. ARUBAN DAILY
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° "^mt*>^ Designed to be different 2
° (mWjpPli^W We are the mostpopular Disco °a
0 and entertainment complex in Aruba, o

1 r^ta/ Our Sound pounds and o

% ®\_\Y our Lights delight "
o L.G. SmithBlvd. Gn/OQfe P'TSRSR/^ != Oranjestad, Aruba. Wfcl* **%«.« ■ ■■»"■■-* ft o

°Detopnightelub TAKE AWAY TEL: 33541 "*"^? o
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o /\ a i t The one and only a
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o onder directieLeny & Eduardo PLATTERS
° Ellis. with his company of 9artists % j
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1 Happy Hour: 6.00-8.00 Taly dailY curtaint,me 10-30P-m- %
0 wever. except Mondays
° Zakenlunches:O.a. - Club openfrom 9-.00pm. m 2:00am. °_

M . — ~ ... Cover charge show-time $7.50 mm. 2 drinks o
0 NaSSiKameS en Verse VIS. Forreservations please call 33555 a

° Gezellige sfeer, goede service °
° vindt U in Wijverwachten Uvoor lunch I
1 RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR %

r\ r*\ /O (6.00-7.00) of dinner (18.00- "
\ <m^^Js 23.00). o

1 £^TKbl^&E®N Telefoon 22977 of 27833. I
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vesteringen het isdevraagof die
investering met de huidige ver-
anderingen in de maatschappij
en bij hethuidige onderwijs- be-
leid wel verantwoord zijn.

Wel doen zij aan het slot van
hun stuk een aantal bevelingen
die preventief of remidiërend
van aard zijn t.a.v. de huidige
taalproblematiek, b.v. een ge-
bruik van de media, het orga-
niseren van nascholings- prog-
ramma'svoor deleerkrachten en
het herzien van de methode
"Zonnig Nederlands".

in de moedertaal, waarna lang-
zamerhand wordt overgegaan
naar detweede taal.

DRIE MODELLEN
Als we de wetenschappelijke

studiesbekijken zijner drie mo-
dellenvan 1-en 2-taligonderwijs
dievoor deAntillen van toepas-
singkunnen zijn:

De leerkracht als lid van de-
zelfde gemeenschap, ondergaat
dezelfdeervaringen als hetkind.
Hier ontbreekt de waarderings-
motivatie. Slechts deberoepseer
drijft naar het optimaal bereik-
bare binnen de mogelijkheden.
Er komt nog bij dat de
leerkracht, bewust van het do-
meinverlies van de instructie-
taal, bekend met de maatschap-
pelijke situatieen de tendensen
waarin het Papiamentu de
plaatsvan hetNederlands zalin-
nemen, met het besef van de
drempel voor het Papiamentu-
sprekende kind, meer dan het
kind deovertuiging mistvoor de
noodzaak van het Nederlands
taalonderwijs. Des te meer zal
diteenrol spelen inmilieus waar
voor veel leerlingen lageronder-
wijs of hoogstens lager beroeps-
onderwijs eindonderwijs bete-
kent.

isvoor eenkindeen nuttigen na-
strevens- waardig doel. Het be-
reiken van dit doel met als ge-
volg de bijbehorende gevoelens
van voldoening blijven helaas
maar al te vaak uit.

De eerste taal kan ook ge-
bruikt worden om instructie te
verduidelijken, terwijl verwer-
king van destofin detweedetaal
plaats vindt, de zogeheten be-
schutte tweede taal verwerving:
deformele contacten en instruc-
tie vindenplaats in T-2, terwijl
de informele contacten in T-l
plaats kunnen vinden. Onder-
wijskan simultaanin detwee ta-
lengegeven worden.

Ditmodelwordt indeVerenig-
de Statentoegepast en in enkele
experimentele gevallen in Ne-
derland.

3.2-talig handhavings- on-
derwijs

Het handhavings- model
(maintenance) heeft veel over-
eenkomsten met het vorige mo-
del, met ditverschil datdeeerste
taal nietslechtsmiddel is tenbe-
hoeve van cognitieve ontwikke-
ling en/ofbevordering van de
tweede taal, maar deeerste taal
wordt beschouwd als zinvol doel
op zich en blijft gedurende dehe-
le schooltijd deel uitmaken van
hetonderwijs, waarbij depercen-
tages van geval tot geval ver-
schillen. Dit model wordt in
Friesland en in Zweden toege-
past.

ONBESTEMDHEID
Dit besef speelt bewust of on-

bewust door in de attitude t.o.v.
onderwijs in de Nederlandse
taal. Dat deze houding er een is
van onbestemdheid en twijfelzal
evident zijn. Het Nederlands is
nodig, redeneert men, om de
meeste vakkentekunnen onder-
wijzen en om door te studeren.
Voorlopig zijn er geen andere

Ookingevallen waar destatus
van deeigen taal nietof nauwe-
lijks verschilt van de onderwijs-
taal, zoals in Canada het geval is

1. 1-talig onderwijs in de
tweede taal. (T2)

Dit model wordt het onder-
dompelings- model (immersion)
genoemd: de leerling wordt on-
dergedompeld in de nieuwe taal.
Dit modelwordt met succes toe-
gepast in situaties waar de aan-
wezigheid van T-l (moedertaal)
zeer laag geconcentreerd is en
waar algemenevoorwaarden als
motivatie en cognitieve ont-
wikkelingpositief zijn. Als ge-
noemde voorwaarden niet aan-
wezig zijn, dan dreigt verdrin-
king (submersion).

— Filter. Teksten voormensen
die Nederlands leren lezen. (K.
Galema e.a.).

— Nederlands voor anderstali-
gen in het voortgezet onderwijs
(HM. v. Egmond, e.a.)

— Toetsen en teksten. Neder-
landsvoor anderstaligen (L. Be-
heydt e.a.)

— Zestien plus. Een doorstro-
mings-gericht basisprogramma
Nederlands alstweede taal voor
volwassenen. (E. Duvigneau
e.a.)

Bij Wolters- Noordhoffkwam
o.a. uit:

—Opnieuweleest.Leesmethode
Nederlands voor anderstaligen.— Schrijverij. Schrijfcursus Ne-
derlands voor anderstaligen.— Studievaardigheden. Cursus
Studie- vaardigheden voor an-
derstaligen. Deze laatste drie
boeken zijnuitgaven van Nijhoff
diegeschreven zijn doorAlice
vanKalsbeek c.a. Het laatste is
een cursus om anderstaligen
voor te bereiden op het HBO en
het WO.

— Verdermet Nederlands. Een
programma voor voortgezette
tweede taalverwerving. Beide
zijn uitgaven van de Stichting
Samen Wonen, SamenLeven.
— Nederlands als tweede taal.
Speciaal lesmateriaal voor an-
derstaligen.

Salsbach heeft opverschillen-
depunten deNederlandse onder-wijsministergevolgd in bezorgd-
heid en soms in oplossingen,
maarhijmoetwel inhet ooghou-
den datde situatie op Curasao op
veel punten wezenlijk anders is
dan in Nederland. Soms vergeet
hij dat, b.v. uitbreiding VWO
van zevennaar achtvakken, iser
in de Nederlandse Antillen van
zes naar zeven vakken.

"De discussie over eindtermen
van het Basisonderwijs zal ook
voor het onderwijs- voorrangs-
beleid eenbetekenis hebben, om-
dat voorkomen moet worden dat
er lagere onderwijsdoelen wor-
dengesteldomin te spelen ophet
niveau dat men verwacht te be-
reiken. Voorhetonderwijs- voor-
rangs- beleid zal ik laten nagaan
wat de consequentie is van een
verplicht kerncurriculum voor
de Basisschool". (Salsbach
p.78/79)

gennauw samenmet dehoeveel-
heid tijd die besteed wordt aan
onderwijsvakken zoals taal en
rekenen" (door het volgen van
lessen in eigen taal en cultuur
missen deleerlingen andere les-
sen.) Deetman stelt voor, zodra
het mogelijk is, beide talen als
instructietaal te gebruiken voor
andere vakken. (Salsbach stelt
verlenging van de schooltijden
voor).

In Nederland werd dezemaand een sympo-
sium gehouden over Nederlands alstweede
taal naar aanleiding van leermiddelen-
manifestatie over dat onderwerp. Er zijn in
Nederland veel migranten die thuis de ene
taal spreken en op school onderwijs volgen
in het Nederlands. Daarbij moet men de-
nken aan Turken, Marokkanen, Spanjaar-
den,Portugezen en Italianen. InNederland
rekent menAntilliaanse enSurinaamsekin-
deren niet tot die probleemgroepen omdat
voor de Nederlandse onderwijzers het
Nederlands inde Antillenen inSuriname de
officiële voertaal is. Ze trekken de officiële
schooltaal door naar de thuistaal. Op de
leermiddelen- manifestatie kon ik dan ook
met veel moeite één boekje vinden over de
cultuurvan de Antillen: Philomena Cheng-
Hennep, Over Antillianen (van de stichting
"Samen wonen, samen leven").

— De Curagaose samenleving
was meer op Nederland gericht
dannu hetgeval is.Detendens is
dat deblikmeer gerichtwordt op
de regio. De Nederlandse cul-
tuur- resten verdwijnen gesta-
dig, o.a. doorremigratie van Eu-
ropese Nederlanders. Met het
verdwijnen van de cultuurdra-
gers verdwijnt ook de enige bron
van natuurlijke uitstraling.—Er is een duidelijk proces van
Antillianiseringbezig. In het la-
ger onderwijs heeft ditproces ge-
leid toteen nagenoegAntilliaan-
se bezetting. Hetzelfde geldt ook
voor de hoofden van school,
functionarissen van de school-
besturen, de beleids- voorberei-
ders en de politici. Binnen zon
Antilliaans onderwijsgebeuren
met van huis uit Papiamentu-
sprekers wordt derol vanhet Ne-
derlands steedskleiner.— In de regio wordt voorname-
lijkEngelsen Spaansgesproken.
Het Nederlands is Caribisch-
vreemd.

probleem waar een taalbeleid
moeilijk vat opkan krijgen.
—Dewaarderingvan hetNeder-
lands taalgebruik en ook voor
het spreken van de moedertaal
met Nederlandse inslagwasniet
gering; dit verleende enige sta-
tus. Criterium- verandering in
deze is duidelijk merkbaar. Het
tegengestelde is juisthet geval.— Het Nederlands is terugge-
drongen tot enkele maatschap-
pelijke domeinen, te weten deambtenarij, rechtsspraak en
school. Wat de ambtenarij be-
treft, functioneert het Neder-
lands in het schriftelijk taalge-
bruik. In de school beperkt het
gebruikzich tot slechtshetlesge-
beuren in deklas. De indrukbe-
staat dat het Nederlands buiten
de klas enkel door van huis uit
Nederlands sprekenden en
leerkrachten en hoofden van de
oudere generatie gebezigd
wordt.

ER WORDT OP diverse
Scholen in Nederland op het
°genblik onderzoek gedaan«aar de mogelijkheden vannet verwerven van Neder-lands door anderstaligekinderen en de invloed daar-van op het onderwijs, naasthet Nederlandstalige, in ei-gentaal encultuur. Zo iser in
j&nschedeeen school waar deiurksekinderen in hetTurksteren lezen en schrijven omvan daaruit het Nederlandste leren. Men begon met 60%
SerwiJs in eiSen taal en
Wc in het Nederlands en nawee tot driejaarkwam mentet 40/60% om tenslotte te
eindigen met 100% Neder-
'ands-talig onderwijs.

In Leiden deed men eenzelfde
experiment met Marokkaansehinderen. Daar deedzicheen on-
verwacht probleem voor omdat*, hinderen thuis allemaalver-
schillende berbertalen sprakenenmen opschool uitgingvan het"mciële Arabisch. Daar werkte«en dus met drie talen.

öij al die onderzoeken werden
methodes ontwikkeld, die ge-
"ruikt worden om anderstaligeeerhngen hetNederlandsaan te
'eren. Een deelvan diemethodes
W Van belanSkunnen zijn voor"et onderwijs in de Antillen. Er'Vn Nederland meer geld be-*cnikbaar voor het ontwikkelen
d 7 methodes. Er is wel veel on-
tw?iEk gedaan naar.eerste en
h fk " taa* onderwijs vooral in"et buitenland, maarnu worden. Methodes daarvoor ook ont-

voor het Nederlands.»vel viel het me op dat op het
yöiposium niemand sprak overe situatie in de Nederlandse

en datdemethode"Zon-mg Nederlands" niet genoemd
j^erden ook op de leermiddelen-
manifestatie niet te zienwas.

«Hang we in de Antillen nog
"tet overgeschakeld zijn naar
vouedigPapiamentstalig onder-
j IJ^ en nog kiezen voor Neder-
datS" ta^gonderwijsmoetenwe
W Zi? goed m°geliJk d°en en ge-rnik maken van onderzoek, zo-*ei inNederlandalsdat in ande-re landen.

—Een grotematevannadruk op
T-l in het lees- en schrijf- curri-
culum leidt niet tot het
achterblijven vanleerresultaten
in T-2. In vergelijking met de
kinderen in het onderdompe-
ling^- model behaalden kinde-
ren in hettransitie- modelbetere
leerresultaten in T-l en min of
meer vergelijkbareresultaten in
T-2.

— Het bereikbare beheersings-
niveau van T-2 bij tweetaligekinderen is afhankelijk van hetbereikte beheersings- niveau
van T-l op het moment dat hetintensiefT-2 leren via onderwijs
begonnen wordt.
—Onderwijsin deeigentaal kande sociaal- psychische gesteld-
heid, de zelfwaardering, be-
vorderen. Identiteits- proble-
men verminderen.

— Enkele symptomen van het
verdrinkings- gevaar datdreigt
als onderwijs alleen gegeven
wordt in T-2 zijn decumulatieve
achterstand van cognitieve ont-
wikkeling, de sterk verminde-
rende motivatie en identiteits-problemen.

—De motivatievoor T-2 lijkt toe
te nemen naarmate belangrijke
maatschappelijke instituties
(waaronder vooral de school)
meer aandachtbesteden aan het
ontwikkelen en onderhouden
van T-l.

RESULTATEN
Lange tijd is het we-

tenschappelijk onderzoek erop
gericht geweest deresultaten te
meten van de mate van beheer-
sing van T-2. De laatste tijd is
wat meer onderzoek gedaan
naar de kennis van T-l. Enkele
conclusieswaren:

metbetrekking tot het Frans en
hetEngels, kan dit model met
zeer veel succes worden toege-
past: van oorsprongEngels spre-
kende leerlingenkrijgen Franse
immersion- programma's. Dit
model wordt voorts in de meeste
Westeuropese immigratie- lan-den toegepast, zoals in Enge-
land, Duitsland en Frankrijk.
Volgens ditmodel werkt ook demethode "Zonnig Nederlands".

Vervolg oppag.B

HETTYKOOK
Een onderzoek naar deze on-

derwijs- modellen van onderwijs
in eentweedetaalenvan tweeta-
lig onderwijs is gedaan in juli
1987doorHettyKook. Zij onder-
zocht daartoedemodellen die ge-
bruikt worden in Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Neder-
land, Zweden, de Verenigde Sta-
ten, Canada, Friesland, Wales

TUSSEN-FASE
ÜpK ■ meeste landenistweeta-ëheid een tussenfase voor mig-nrf^ j

n tusseneentaligheid in de
i moedertaaleneentaligheid in dejS!van het land van vestiging,all- mNederlandhetgeval, netvf lnDmtsland, Australiëen de
d I.gdeStaten-In anderelan-blijft de tweetaligheid be-pan.' z?als inBelgië enCanada.

ankele van de nieuwe uitga-ven oyer Nederland als tweede"aal zyn;
]!7 et eerste Nederlands. Prog-Sla voorion8e buitenlandse

TAAL-ATTITUDE
Al deze maatschappelijke ver-

anderingen hebben tot gevolg
een veranderingvan detaalsitu-
atie.Deze is weer van invloed op
detaaiattitude methetcomplexe
geheel van waarden en normen.

De leerling staat centraal in
het onderwijsgebeuren. Vanzijn
leerbereidheid, motivatie of die
nu intrinsiek of extrinsiek be-
paald is, hangt veel van het on-
derwijs- resultaat af. Er is een
steeds groter wordend gebrek
aan steun in de maatschappij
voor de Nederlandse taal. Dat
het beheersen van de Neder-
landse taal minderrelevant is in
zijn milieu, op school buiten de
lessen in het algemeen, ervaart
hetkind. In ieder geval is de mo-
tivatie voor hem niet voelbaar.
De enige druk, die grotendeels
extrinsiek is, vormt hetbehalen
van goede school- resultaten.
Een goedpunt voor Nederlands"De onderwijs- prestaties han-

"Dekwaliteit van het onderwijs
hangt voor een belangrijk deel
samen met de deskundigheid
van leerkrachten". (Salsbach
p.48)

Deetman: "1. De doorstroming
van culturele minderheden naarHAVO-VWO blijkt achter teblijven bij de doorstroom- cijfers
van Nederlandse kinderen. In
nog grotere mate geldt dit voordeelname aan HBO en WO.
2. In het Speciaal en Voortgezet
Speciaal Onderwijs is het aantal
leerlingen van cultureleminder-heden sterk toegenomen.
3. Voor de meeste leerlingen is
het Lager Beroeps- onderwijs
eindonderwijs. Doorstroming
naar het MBO komt slechts zel-
denvoor". (Salsbach p.38)

Deetman zocht nu naar oplos-
singenvoor deproblemen en een
ombuiging van het beleid waar
nodig. Zo stelthij:

DEETMANSALSBACH

Minister Deetman, de minis-
ter van Onderwijs in Nederland,
hield in oktobereen rede waarin
hij zijn bezorgdheid uitsprak
over de effectiviteit van het tot
dantoe gevoerdebeleid in heton-
derwijs aan culturele minderhe-
den. Een aantalvan zijn conclu-
siesheeft Angel Salsbach in zijn
rapport "Edukashon den portaldi ananan nobenta", waarvoor u
ip.v. culturele minderheden
moet lezen: papiaments- taligeleerlingen uit lagere sociale mi-lieu's.

Zijconcludeerde dathet onder-
wijs invloeden, directof indirect,
ondergaat van verschillende
maatschappelijke verschuivin-
gen,zoals:
—Zoals algemeen aanvaard, lig-
gen de schoolresultaten van be-
paalde sociale lagen relatief la-
ger dan verwacht mag worden.
Door de algemene en massale
deelname aan hetonderwijs, on-
danks de afwezigheid van
leerplicht, hetgeen op zich na-
strevenswaard is, zijn deresulta-
ten afgenomen. De prestaties
watbetrefthet taalonderwijs lo-
pen hieraan parallel. Dit is een
verschijnsel dat moeilijk te
beïnvloeden is. Het is geen een-
voudige taak om hierop greep te
krijgen teneinde de tendens om
te buigen. Er moet minstenseen
generatie overheen gaan, voor-
dater sprake kan zijnvan stabi-lisering van deze relatieve
achteruitgang in schoolpresta-
ties. Wanneer erbij eenvolgende
generatiebesproken kan worden
van een massa dietaalminded is,
is er een basis geschapen voor
schooltaal- leren. Voorwaar een

PRAATSTUK
Twee leraren van de Akade-mia Pedagogiko R. Severing en

M. Ersilia, op Curagao, hebben
een praatstuk opgesteld over defunctie van het Nederlands in
ons onderwijs, waarbij zij ervan
uitgingen datuitdepraktijk wasgebleken dat de instructie- taal
inons onderwijs nietnaar beho-
ren functioneerde.

Er zijn ook andere methoden
mogelijk, waarover straksmeer.

De methode "Zonnig Neder-
lands", zo concluderen Severing
en Ersilia, is in zijn soort nog
steeds een goede methode al zou
hij na meer dan twintig jaarwel
gemoderniseerdmoetenworden.
Dit vraagt echter een grote in-

mogelijkheden. Tot zover reikt
demotivatie ennietverder.

Na deze inventarisatie gaan
Severing en Ersilia verder over
de leerkrachten en over de me-
thode diemomenteel inhetBasi-
sonderwijs gebruikt wordt n.l.
"Zonnig Nederlands.

Zonnig Nederlands is een me-
thode die ontwikkeld is om het
Nederlands als tweede taal aan
te leren, speciaal voor de Neder-
landse Antillen, dus voor men-
sen diealseerste taal hetPapia-
mentu spreken. De methode
gaat uit van het "onderdompe-
lings- model" (immersion): de
leerling wordt vanaf het begin
ondergedompeld in de nieuwe
taal.

Hetmodel wordt ookwel tran-
sitie- model genoemd (transiti-
on): het aanvangs- onderwijs
vindtplaats in demoedertaal (T-
-1), maar zo spoedig mogelijk
wordt de onderwijs- voertaal de
tweede taal (T-2). De eerste taal
wordt in ditmodel alsmiddel ge-
bruikt, waarbij verschillende
vormenmogelijk zijn: depercen-
tages T-l en T-2 kunnen ver-
schillen, evenals deperioden van
gebruik. In enkele gevallen
vindt de instructie geheelplaats

2. 2-talig overgangs- on-derwijs.
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En dat geldt nu ook voor dere-
geringshulp. Veel ambtenaren
steken het overheidsgeld ge-
woon in hun zak. Corruptie be-
staat nog steeds", aldus me-
vrouw Ampil.

"Toen Negros de wereldpers
haalde vanwege de schrijnende
armoede stuurden hulp- organi-
satiesladingen voedsel, medicij-
nen en kleren. Als dehulp direct
bij degenenterecht gekomen zou
zijn, die het nodig hadden, dan
zou ik daarmeevrede hebben ge-
had. In plaats daarvan isdehulp
blijven steken bij mensen die op
cruciale posten zitten.

MEVROUW ESTER AMPIL
is een voorbeeldig aanhangster
van president Cory Aquino. Ver
voordat de landhervormingen
een heet hangijzer werden in de
Filipijnse politiek, heeft ze 65
hectaren van het 165 hectaren
tellende familiebezit weggege-
ven aan landloze boeren. Me-
vrouw Ampil heefthetbeste voor
metde armsten derarmen in het
plaatsje Escalante, inhet noord-
en van hetvooral suikerrietpro-
ducerende eiland Negros. On-
dankshetfeit dat ze een fervent
aanhanger is van Aquino veegt
ze haar kritiek niet onder het
vloerkleed.

Zes familieleden waaronder
Aquino's broer, JoséCojuagcoen
haar oom Francisco Sumulongo
hebben politieke sleutel- posi-
ties.

Mevrouw Ampil is niet cor-
rupt en ze heeft haar naasten
lief.Kortom ze iseen dooren door
goed mens.Devrouwvan Negros
heeft ook de sterke hang naar de
'stilmaar—wacht maar—alles
wordt nieuw'- mentaliteit. Me-
vrouw Ampil is echter geen pre-
sident van de Filipijnen.
Misschien zou mevrouw Ampil
ook blijven steken in goede be-
doelingen en bij tijd en wijle
speelbal worden van mensen die
uitzijn opmacht en geld.

"De armen hebben contanten
nodig. Landarbeiders zijn niet
gewend een haciënda te bestie-
ren. Het is veel beterkleine in-
dustrieënaan tetrekken. Arbei-
dersverdienen een maandelijks
salarisen hebben niet debeslom-
meringenvan een bedrijf', vindt
mevrouw Ampil. Hoewel de be-
loftes van president Corazon
Aquiho verschillen van de
ideeën van Ester Ampil dringen
zich treffende vergelijkingenop.

De 42-jarige Filipijnse is een
zachtaardige en goedhartige
vrouw. Ze heeft uitgesproken
ideeën om Negros en tenminste
Escalante uit het armoedig be-
staan te halen. Tot op zekere
hoogte dragen landhervormin-
genbij tot economische verbete-
ring. Maar nietop demanier, die
de regering- Aquino voorstelt,
waardoor landeigenaren slechts
zeven hectaren van hun bezit
mogen behouden. Dat vindt me-
vrouw Ampil teveel van het goe-
de. De landeigenaren hebben
hard voor hun bezit gewerkt,en
het is oneerlijk datbezit zo maar
af te pakken. Bovendien is het
landhervormings- programma
volgens mevrouw Ampil niet de
sleutel tot economische vooruit-
gang.

TEVEEL VAN HET GOEDE

waarde aan hecht. Honderd peso
houdt hij over aan de verkiezin-
genalshij zijnstemverkoopt aan
delokalekandidaat voor hetbur-
gemeester- schap.

De machtblijft volgens hem in
handen van mensen die altijd al
de dienst uitmaakten. Mevrouw
Epifania Ocenaria spreekt met
overslaande stem alszijhet heeft
over de land- hervormingen. Er
zijn nu meer guerrilla's dan on-
der Marcos, wat volgens haar
overtuigend bewijst dat Aquino
de communistensteunt.

José Carbaquel werkt als lan-
darbeider op een haciënda ophet
eiland Negros. Hij heeft een
schamel inkomen en kan amper
zijn familie onderhouden. Hij
heeft geen geld om zijnkinderen
naar school te sturen en hij kan
nauwelijkskleren envoedsel ko-
penvoor zijnfamilie. Carbaquel:
"In het begin dacht ik dat de
landhervormingen echteen ver-
betering zouden zijn. Maar nu
wordt veel gepraaten er gebeurt
niets.Ikweet zeker datmijnbaas
nooit zou instemmen met de
plannen. Ik zou heel gelukkig
zijn als devoorstellen worden in-
gevoerd".

De Marcos- erfenis omvatte
naast de immense verdeeldheid
eveneens een doodzieke econo-
mie. Bernardo Villages van het
Centrum voor Onderzoek en
Communicatie beweert dat de
politiek van deAquino- regering
leiddetot 'debevrijding van de li-
berale ondernemende krachten,
die onder drukzijn geweest door
de monopolies en corruptie ten
tijde van het Marcos- regime".

Brigadier-generaalMaria Jo-
sé Zumel meldde zich voor het
eerst bij Tolentino's operette-
staatsgreep in juli 1986en later
bij snodecoupplannen, diein een
vroegstadiumzijnverijdeld. Zijn
broer AntonioZumel is een van
de leidendefigurenvan hetNati-
onaal Democratisch Front en
voelt zich meerthuis bij hetcom-
munistische wapengekletter.
Binnen éénfamilie komen deex-
treme tegenstellingen bloot te
liggen. Met deze jongste cijfers van

1987 in de hand klinken de woor-
den van Bernardo Villages iet-
wat hoogdravend: "Over tien
jaarbehoort de Filipijnen tot de
groep van Nieuw
Geïndustrialiseerde Landen".
Vooralsnog heeft het 'zorgen-
kind van Zuidoost-Azië' 57 mil-
joenmensen dieonder dearmoe-
degrens leven.

De buitenlandse schuld is ge-
lijkaan 87%van hetBruto Nati-
onaal Produkt, datwil zeggen de
som van alle goederen en
diensten. De resultaten van
1987 zijn debeste cijfers in zeven
jaar, maar euforie in Manila is
nauwelijks merkbaar.

niet boven de 250 miljoen gulden
kwamen. Tenslotte is debuiten-
landseschuldvan 57 miljardgul-
den een nauwelijks te torsen
last.

De 'Presidential Commission
on Good Government (PCGG)'
had tot taak debezittingen van
Marcos en zijn crony's te achter-
halen en terug te brengen naar
de schatkist. Dat geld moetwor-
den gebruikt voor de financie-
ring van het landhervormings-
programma. De PCGG bedient
zichvan dezelfde taktieken zoals
decrony's deden tijdens hetMar-
cos-bewind. In plaatsvan decro-
ny's voor derechter te slepen,
zijn zij in 'onderhandelingen
met de schrik vrijgekomen. De
Far Eastern Economie Review,
een gezaghebbend weekblad,
vraagt zich bovendien afwat met
het terug- gevorderde geld is ge-
beurd.

"Nee, onder Marcos waren we
arm en we zijnnog steeds arm".
In het afgelopen jaarzijn drie-
maal verkiezingen gehouden.
Gelooft u nog in de democratie
zoals die isingevoerd doorpresi-
dentAquino?

Aquino is nu twee jaaraan de
macht. Merkt u verschil met de
Marcos-periode?

"Direct na de overname van
Aquino hadden de mensen zeer
hoge verwachtingen en stelden
hoop in Aquino. Nu die ver-
wachtingen niet worden ver-
vuld, zie je dat veel mensen te-
ruggaan naar hetNationaal De-
mocratischFront. Het NDF rea-
liseert dat je zaken niet
technisch- idealistisch moet
aanpakken, maar dicht moet
staan bij de verlangens van de
mensen.Het is.nu devraagofhet
Nationaal Democratisch Front
zich gaat ontwikkelen als een
volkspartij, waarvoor demensen
niet bang hoevente zijn maar
kunnen steunen.

Is het Nationaal Democratisch
Fronteen alternatief?

komt, diezijinhetbeginheeft ge-
maakt. Er zijn aanwijzingen dat
zij die beloftes nietrealiseert.
Het politieke leven, gebaseerd
op economische verwachtingen,
gaat gewoon door. Die ver-
wachtingen zijn voor een groot
deel niet beantwoord door de
regering. Deze verwachtingen
zullen door andere krachten
moeten worden beantwoord".

STEKEN
In Manila ergert uitgeverJosé

Ambrosia zich met de dag meer
aan Aquino. Hij heeft het een
jaar geleden alvoorspeld: "Het
ontbreekt haar aan visie, aan
doorzettings- kracht. Waarom
wachtte ze met de landhervor-
mingentot hetCongres en de Se-
naat zijn gekozen? Landhervor-
mingen zijn nu uitgesloten. De
oude feodale families, de groot-
grond- bezitters, hebben handig
gebruik gemaakt van de demo-
cratische mogelijkheden en
controleren de politiek. Aquino
kan geenkant op. Zeblijft steken
in beloftes, omdat ze visie mist.
Bovendien voelt ze datze een er-
eschuld moet nakomen. Ze wil
niemand op de tenen trappen en
iedereen tegemoet komen. Het
volk wil een sterkeman, een dic-
tator hoeft per definitie niet
slecht te zijn. Dat wordt anders
ils jeeen slechte dictatorhebt.

Zoals Marcos. Maar kijk naar
Taiwan, Japan en Zuid-Korea.
Die regeringen hebben land
kunnen confisqueren voor hun
landhervormingen omdat zij
niet werden gehinderd door een
democratie", zegt deuitgever.

ledereen in het dorp vraagl
zich af waarom zij nog geen ba
rong heeft ontvangen.De baronj
is de Filipijnse traditionele kle
derdracht, die mensen drager
tijdens plechtigheden. Ook tij-
denseen begrafenis is de overle-
dene gekleed in een witte ba-
rong. Het Nieuwe Volksleger,
dat sinds 1982 het gebied heeft
geïnfiltreerd, stuurt een barong
aanlandeigenaren diein deogen
van het Nieuwe Volkslegermee-
dogenloos zijn en daarom op de
nominatie staan te worden ver-
moord. Epifania Ocenaria is een
karikatuur van een wrede groot-
grond- bezitter. De armoede op
Negros heeft volgens haar twee
oorzaken: "Het volk is lui. Bo-
vendien hebbenbuitenlandse or-
ganisaties het communisme
geïntroduceerd in Negros. Het
eilandzal altijdarmblijven".

INVLOED
De lokale verkiezingen vol"

men de laatste fase van het her-
stel van de democratie. Een de'
mocratie dieeigen isvoor deFil>"
pynen en voorveelfamilies in de
eerste plaats dient om econO'
mische belangen in het politieke
krachtenveld veilig te stellen-
Enige invloed hebben dekiezers
wel. De kiezers hebben niet ge'
stemd voor Mila Aquino Albert
enVictor Sumulong, een schoon-
zus en een neef van Aquino die
kandidaat waren in de verkie-
zingen. Dat word*
geïnterpreteerd als een afwij'
zing van de dynastie- vorming-
Tegelijkertijd is de dynastie-
vorming al in een vergevorderd
stadiumwaardoor de 'nieuwe de-
mocratie' in principe weinigver-
schilt van decrony- democratie-

Het crony (gunstelingen)- ka-
pitalisme van Marcos was een
verfijnde variant van het poli-
tiek- economische systeem dat
de Filipijnen beheerste voordat
de Staat van Beleg werd inge-
voerd. Voor Marcos de macht
overnam,beheersten feodale fa-
milies de politiek met het doel
hun economische belangen vei-
ligte stellen.

Als dathet geval is dan zou je
binnenniet al te lange tijd kun-
nen zien dat de linkse beweging
meeraanhangkrijgt". President
Aquinovond demaandaggehou-
den lokale verkiezingen een be-
wijsvoor haarovertuiging dat de
Filipino's hun geloofin de demo-
cratie niet hebben verloren. Bo-
vendien wezen de kiezers door
hun opkomstvolgens Aquino ra-
dicaal links af. De lokale verkie-
zingen legden precies bloot wat
de Filipijnen heeft gemaakt tot
de'ziekemanvan Zuidoost-Azië.

"Het Nieuwe Volksleger kan
nooitdeproblemen oplossen. Gu-
errilla's vechten in debergen en
niet op het platteland. We moe-
ten hetfeit accepteren datAqui-
no aan de macht is en daarkan
het NieuweVolkslegernietsaan
veranderen".

"Nee, ik geloof dat de mensen
Aquino volgen en niethet Nieu-
we Volksleger".
Waarom?

HetNieuwe Volkslegervech t te-
gen de regering en belooft de
mensen werkelijke veranderin-
gen. Vindt u dat het Nieuwe
Volksleger deregering moet
vormen?

"Kandidaten zijn alleen goed in
beloften tijdens de verkiezings-
campagne. Daarna worden we
gewoongenegeerd.Elke keer als
de verkiezingen worden gehou-
den, rioeten we opdraven en
stemmen. Maar het maakt niet
uitwie wint. We moeten dat ac-
cepteren".

Bijna twee jaarAquino- rege-
ring wordt getekend door een
overlevings- politiek. Vijf
staatsgrepen, oplaaiend guerril-
la- geweld en kabinetsleden die
elkaar voortdurend in de haren
zaten, maakten het leven voor
Aquino niet bepaald gemakke-
lijk. Bovendien heeftAquino van
Marcos een tot op het bot ver-
deeld land geërfd. Bijna symbo-
lisch voor deFilipijnse verdeeld-
heid is defamilie Zumel.

CorazónAquino wasoppapier
een dictator vanaf het moment
dat zij in maart 1986 het parle-
ment ontbond en per decreetre-
geerde. Het dictatoriaal regime
is in principe geëindigd met de
maandag gehouden lokale ver-
kiezingen, de laatste fase van de
restauratie van de democratie.
Aquino heeft zich bepaald niet
ontwikkeld als een dictator. Als
een papieren tijger moest ze
vooral haar tijd en energie ge-
bruiken om zich te handhaven.

ZUMEL

Hoewel in vergelijking met de
Marcos- periode de 'people po-
wer'- regering betere econo-
mischeresultaten boekt, stem-
men andere cijfers tot somber-
heid.De export liep in 1987terug
met bijna 4%, terwijl een groei
van meer dan 5% was gepland.
Importen stegen met meer dan
20%, terwijl deprognose ruimte
liet voor 12%. Buitenlandse in-
vesteerders nemen nog een af-
wachtende houding aan waar-
door de investeringen in 1987

In 1986 mocht Marcos bogen
op een economische 'groei' van
maar 0,13%. José Concepcion,
staats- secretarisvoor Handelen
Industrie, voorspelt weliswaar
optimistischeen ambitieuzeeco-
nomische groei van bijna 7%
voor dekomende jaren,maar een
feit is dat 1987met een 5,5% eco-
nomische groeieen aanzienlijke
verbetering is ten opzichte van
het jaarwaarinFerdinand Mar-
cos afscheid nam van de Fili-
pijnen.

Bernardo Villages is een
enthousiaste aanhanger van
Aquino en sluit liever zijn ogen
voor de nog steeds voortwoeke-
rende corruptie. Hij heeft tot zo-
ver gelijk datvooral de onderne-
mende middenklasse baat heeft
gehadbij de Marcos-Aquinoruil.
In vergelijking met de nadagen
van het Marcos- tijdperk produ-
ceert de Aquino- regering aan-
zienlijk betere economische cij-
fers.

MIDDENKLASSE

Voor de aankoop van land
kunnen de landlozen tegen
zachtere voorwaarden lenen bij
een fonds. Dit fonds wordt gefi-
nancierd met gelden die voort-
vloeien uit geconfisqueerde oud-
Marcos bezittingen. Aquino's
voorstellen liggennu in het door
landeigenaren gedomineerde
Congres.

De grootste uitdaging voor de
Aquino- regering is het in de
grondwet verankerde en inmid-
dels hevig bekritiseerde Uitge-
breid Agrarisch Hervormings-
programma. Het hart van dit
programma is het voorstel tot
land- hervormingen. Groot-
grond- bezitters voorspellen een
revolutie als dieplannen worden
ingevoerd, terwijl de boeren- or-
ganisatiesdevoorstellen afdoen
als ineffectief. Landeigenaren
mogen volgens de plannen van
Aquino zeven hectaren behou-
den en derest moeten zij verko-
pentegen marktprijs aan landlo-
ze boeren.

In het vorig jaar geformuleer-
de vijfjarenplan is bijzondere
aandachtgeschonkenaan hette-
rugdringen van de schrijnende
armoede in de Filipijnen. Nu
leeft60%van debevolking onder
de armoedegrens wat zelfs voor
Derde Wereld- begrippen een
schrikbarendcijfer is. Het vijfja-
ren- plan wil dat het armoede-
percentage in 1992 is terugge-
bracht tot40%.Dat plan gaatwel
uit van ambitieuze groeicijfers
die inmiddels voor 1987 zijn
achterhaald.

UITDAGING

José Carbaquelheeft een fata-
listischekijk op de wereld. Zijn
hooggespannen verwachtingen
tijdens de machtsovername zijn
verworven tot onverschillig-
heid. Hij doetwat van hemwordt
verlangd en gaat driemaal bin-
nen een jaar naar de stembus
zonder dat hij daar nog enige

Andere grootgrond- bezitters
in het dorpredeneren veel rede-
lijker, maar uiteindelijk is er
niet een landeigenaar die mee
wil werken aan de landhervor-
mings- plannen. Het Nationaal
Democratisch Front (NDF), dat
in december 1986 de onderhan-
delingen namens het Nieuwe
Volksleger voerde over het
staakt- het- vuren- verdrag,
wijst devoorstellen van Aquino
eveneens af. Het NDF valt over
het voorstel dat land moet wor-
den gekocht. Binnen het Natio-
naal Democratisch Front speelt
zich een strijdafover devraag of
de Aquino- regering al dan niet
met de wapens alleen moet wor-
denbestreden.

Martin Pierik, een Neder-
landsekarmeliet dietwaalfjaar
op Negroswerkt, volgt opdevoet
de somsbittere debatten. "Aqui-
no geniet een grote populariteit.
Of zij die populariteit behoudt,
hangt af of zij haar beloften na-

President Aquino heeft veel
beloftes gedaan: herstel van de
democratie, landhervormingen
en sociaal- economische vooruit-
gang. Aquino houdt echter gee°
rekening met politieke machten
die haar hervormings- plannen
willen dwarsbomen en ze is niet
de krachtige leider die deson-
danks de plannen kan doorvoe-
ren. Haarbeloften om de armo^
de terug te dringen zijn geD.f'
seerd op over- optimistisch*
prognoses. Op de lange du^J*kunnen daarom de nog steed
hooggespannen verwachtingeP
zich tegen Aquino keren.

De nieuwedemocratievan Co-
ry Aquino lijkt op twee druppels
water op datpolitiek- econo-
mische systeem. De kwestie van
dynastie- vorming in de Filipijn-
se democratie keerde voortdu-
rend terugtijdens dejongstever-
kiezings- campagne. Zeker voor
wat betreft de familie- Aquino.
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Cory Aquino's machtelooskappen in het woud vancorruptie
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"OOKAL BEN \K voor heteerst op dit
efl«hd, ik voel me hier als eeh Nederlaö-
deMpnder de -Nederlanders. Net als mei
hetvoormaligeNederlands- 1ndté, zijn de
banden met deAntillen groot. Via boeken
kifa&még&öviMt&erA over desituatieop
Curacao. Daardoorwist ik watikhlerzou
aantreffen. Ikvoel mebier daaook net zo
thuis als in m&x geboorteland".

WOORDEN VAN brigadier Adriaan
Kieboom van de gemeentepolitie uit
Rhenen (gemeente Arnhem), als hem
naar zijn eerste indrukken van Curacao
wordt gevraagd. Brigadier Kieboom te
tevens lid van de politie- vereniging 'In-
ternational Police AssociationT. In het
kader van een m-iendschapswcek brach-
ten vierentwintig leden van SPA* sectie
Nederlandonlangs eenbezoek aan C«sa*
c^aoen aan Venezuela,

DE AMIGOE had eengesprek met alge-
meen contact- secretarisHenk J. de Mol
Monconrt en de voorzitter van deIPA <
sectie Nederlandse Antillen, boofdins*
pJec'léür W.R. Kntm^rs.

GIMBORN

door YVONNE VAN ES De secretaris: "De B?A is een
vereniging, beslist geen vak-
bond en als zodanig hebben we

Wat vindt de IPA van de ko-
mende bezuinings- maatre-
gelen?

De Mol Moncourt: "Op 12 de-
cembervorig jaarheeftdepolitie
in Nederland zelfs, ondanks een
demonstratie- verbod voor poli-
tie- ambtenaren, gedemon-
streerd tegen de bezuinigings-
maatregelenvan de staatssecre-
taris. Met bussenvol is hetkorps
politie toen naar hetBinnenhof
in Den Haag gegaan om te pro-
testeren. Deze demonstratie
heeft in zoverre effect gehad, dat
de bezuinigings- maatregelen
niet in één keer worden doorge-
voerd. Zij worden nu gefaseerd,
verspreidover een langereperio-
de, ingevoerd".

TAAK
Hoewel er in Nederland veel

meer politie- ambtenaren zijn,
zijn de IPA- leden van mening
datdetaakvandepolitie- ambte-
naar in Nederland zwaarder is
dan in de Nederlandse Antillen.
Kramers: "Ondanks de aange-
kondigde bezuinings- maatrege-
lenvan de overheid heeft het po-
litiekorps op Curacao dit jaar45
miljoen gulden erbij gekregen.
In Nederland wordt door de
staatssecretaris sterk op de uit-
gavenvoor de post politie bezui-
nigd. De werklast groeit echter
gestadig. Politiemensen in Ne-
derlandverkeren in een moeilij-
ker situatie dan hier, omdat de
Nederlandse overheid harder
snoeit".

De cursussen en seminars
worden gehouden in een 'Infor-
mations-undBildungszentrum',
dat gevestigd is in het slot Gim-
born, gelegen in het Duitse Sau-
erland. Daar worden allerlei se-
minars van maximaal een week
gehouden over ondermeer jeugd-
criminaliteit, drugs en verkeer.
De deelstaatNordrhein- Westfa-
len subsidieert het onderwijs

lijke vakblad van de Neder-
landse Politiebond zelfs een
waarschuwing geuit tegen een
Antilliaans dienstverband van
Nederlandse agenten, waarbij
gezaghebber Ronald Casseres
zich zeer kritisch uitliet over de
werving van deze mensen. Cas-
sereswasvan oordeel datdewer-
ving van de Nederlandse agen-
ten onzorgvuldig was voorbe-
reid. Over deervaringen van de-
ze politiemensen is in 1985 een
'zwartboek' uitgegeven, wat
toentertijd veel ophef in de Ne-
derlandse dagbladen veroor-
zaakte.

De Mol Moncourt: "Vele Ne-
derlanders onder de IPA- leden
hebben hier gediend, zijn hier
naartoe gereisd of zijn met een
Antilliaansevrouw getrouwd. In
die jarenzal er heus wel iets ge-
beurd zijn, daar wil ik nu niet
over praten. In Nederland wor-
den politiemensen ook wel eens
overgeplaatst. Dan kun jeeve-
neens problemen krijgen. Wie is
er perfect? Momenteel zijn geen

De Mol Moncourt: "Deze reis
*as al eenjaarvan tevoren gep-
and. Het doel van onze reis was
om de vriendschapsbanden met
Politiemensen in de Neder-
landse Antillen te verstevigen
6tl ik moet zeggen, dat we zeer
gastvrij zijn ontvangen. Hetvoordeel van zon reis is dat je
Jfietzoveelpolitiemensen in con-
tactkomt, datjeover enweerwat
overneemt. Als jelater daninfor-
matie nodig hebt, gaat datvia de
informele contacten die we tij-
dens zon IPA- reis leggen, veel
sneller.

Wij willen de
mens achter het
politie-uniform
leren kennen

ROND DE TAFEL zittenbrigadier Kieboom, J. Sprok-
kereef (gepensioneerd briga-
de- commandant van de Ko-
ninklijke Marechaussee) en
Walter R. Kramers (hoofdin-
specteur bij de Politie Cura-
sao). Later voegt zich daar
ookHenk J. de MolMoncourt,

commandant van de
Marechaussee inMaastricht,
°ij. We bevinden ons op de
veranda van een wee-kendhuis aan de Vaersen-
°aai, ook wel Politiebaai ge-
doemd. Zongebruind en on-derhet genot van een drankje
vertellen de IPA- leden over
hun ervaringen.

De Marechaussee is Nederlands
grootste uitzend-bureau

"Ikben nietvoor heteersthier.
Jarengeleden had ik al het idee
om een reis naar deAntillen en
Suriname te organiseren. Dat
plan werd door de toenmalige
staatssecretaris in de ijskast ge-
zet. De huidige staatssecretaris
Brokx stelde toen voor om een

reis naar de Nederlandse Antil-
len te combineren met een reis
naar Venezuela om 'zieltjes te
winnen. Voorzitter Theo Leen-
ders van de IPA- Nederland
heeftKramers vervolgens bena-
derdom de IPA-gedachte, name-
lijk het leggen van vriendschap-
pelijke contacten en het verle-
nen van wederzijdse hulp tussen
politie- ambtenaren in binnen-
en buitenland, over te planten in
Venezuela."

Leden worden gemarteld

Duitse kolonie Chili
in beklaagdenbank De IPA dus. Wat houdt datnu

precies in?

Nederlanders meer verbonden
aan het Antilliaanse politie-
korps, dusdieproblemen zijn ook
van debaan.Wijbezoekenhetin-
dividuele IPA- lid. Wij willende
mens achter hetpolitie- uniform
lerenkennen.Dat ishet doelvan
onze reis".

"Om deze contacten vanuit
Curagao te leggen isveel gemak-
kelijker. De afstand is veel kor-
ter. Het eerste kennismakings-
bezoek aan Venezuela ispositief
verlopen. Nu moeten deze con-
tacten nog geformaliseerd wor-
den met als uiteindelijke doel
Venezuelaook lid te maken van
de IPA".

aan dit slot. Daarnaast moeten
de deelnemers ieder een kleine
bijdrage betalen. Om het slot te
kunnen onderhouden, heeft
iedere sectieeen kamer in Gim-
born geadopteerd, eenvariantop
het time-sharingprincipe.

Ondanks devaak groteafstan-
denen dehogereiskosten isKra-
mers er voorstander van dat de
IPA- leden op de verschillende
continenten regelmatig contact
met elkaar hebben. Kramers:
"Ik zit al 25 jaar bij depolitie.
Soms heb je een 'break' nodig,
dan moet jeer even uit. En zon
bijeenkomst is ideaal.Dankun je
met collega's uit alle delenvan
de wererld ervaringen uitwisse-

ons danook niet over devoorge-
nomen bezuinigings- maatrege-
len van de overheid uitgespro-
ken. Evenmin voeren wij onder-
handelingen of behandelen we
derechtspositie van de agenten.
De IPA doetalleenaanvermaak.
Om deze reden komt in maart
een anderegroep D?A-ledenhier.
Door veel tereizen hopen wij on-
ze culturelekennis uittebreiden
om daardoor dementalehouding
van alle hedendaagse politie-
ambtenaren te verbeteren", al-
dusDe Mol Moncourt.Op deval-
reep van hun vertrek naar Ne-
derland konden de IPA- leden
nog net de'gran marcha'van het
Curacaose carnaval meemaken.

IPA is een internationaal ver-
bond, waarvan meer dan 81.000
politie- ambtenaren van alle
dienst-rangen lidzijn. Het is een
beroeps- vereniging, maar be-
slist geen vakbond. IPA is een
trefpunt voor politiemensen uit
meer dan46landen.Erzijnonge-

Maar na 1 januari 1986 moeten
Arubanen net als Nederlanders
de volledige sollicitatie- proce-
dure ondergaan om bij het poli-
tiekorps Curagao indienst teko-
men. Momenteel werkt nog
steeds een aantal Arubanen bij
ons, maar die zijn als het ware
geëmigreerd. In dejaren1981tot
en met 1984hebben acht Neder-
landers na opzegging van hun
baanbij het Nederlandsepolitie-
korps bij deCuragaose politie ge-
werkt om het korps te verster-
ken. Zij zijn hier naartoe geko-
men met bepaalde voorstellin-
gen.Deervaringenvan dedesbe-
treffende functionarissen waren
echter niet al te best en zij be-
schuldigden het Curagaos poli-
tiekorps er zelfs van dattoezeg-
gingen die aan hen waren ge-
daan, niet werden nagekomen.
Deze politiemensen zijn toen te-
leurgesteld naar Nederland te-
ruggegaan".

In oktober 1984 is inhet lande-

WERK
Wat is het verschil tussen het

werk vanNederlandse enAntilli-
aanse politie- mensen?

BONN— Oud- leden van
een Duitse "religieuze ko-
lonie" in Chili hebben
oiaandag tegenover een
Parlements- commissie in
Bonn verklaard datin "Co-
«>nia Dignidad" wordt ge-
darteld. Meer dan 300
oiensen leven in dekolomeonder een schrikbewind
onder leiding van Paul

Zy worden er te-gen hun zin vastgehoudenen krijgen elektrische
schokken en injecties tot-dat zy zich hebben aange-
past, aldus de getuige-
verklaringen.

gen in xouö in ieontsnappen
LottiPackmoor, diein 1985

samen met haar man uit de
kolonie vluchtte, vertelde ge-
zien te hebben doe Schafer
meisjes van 10 tot 12 jaarin
het gezicht sloeg. "Ik zaghem
een meisje in het gezicht
slaan met zijn hand, steeds
weer, tot het bloed uit haar
neus kwam". Jongenswerden
geslagen of kregen
elektrische schokken wan-
neer zij enige tekenen van
seksuele opwindingen ver-
toonden, aldus deze oud- be-
woonster.

Paus: conflict Oost-West
oorzaak onderontwikkeling

Kramers: "De politieman in
Nederland werkt slechts in één
plaats of één gemeente, terwijl
politie- agenten hier een grotere
taak hebbenen zij moeten dienst
kunnendoenop elkvan devijfei-
landen. In Nederland heb je deRijkspolitie en de Gemeentepoli-
tie. Op Curacao hebjealleen het
Korps Politie, waarvan de orga-
nisatiegebaseerd isop het model
van de Gemeentepolitie, waar-
aan veel varianten van de
Rijkspolitie zijntoegevoegd.

verleden jaar decemberProbeerde een Westduitsecommissie, naberichten over
Marteling en wantoestandenln de kolonie, ter plekke een
onderzoek inte stellen. Deko-jonieweigerde de commissie-leden de toegang en zij moes-
ten onverrichterzake naar deBondsrepubliek terugkeren.Het Westduitse ministerievan Buitenlandse zakenstuurde diezelfde maand ge-
£uigeverklaringen over het«amp dooraanChili. Hetver-
acht deregering in Santiago

onderzoek in te stellennaar Schafers activiteiten.
r^ e Chileense autoriteiten
«ebben niet geantwoord opnet verzoek.

ONTSNAPT_ ken van de getuigen,
Wolfgang Kneese, verklaar-de voor deparlements- com-missie voor derechten van demens dathij in "ColoniaDig-

herhaaldelijkwerd ge-
lagen wanneer hij over zijn
[echten begon. Hij kreeg pil-
"en te slikken en er werden*\em injecties toegediend om
*Jjn wil tebreken. Kneese, die"u in Hamburg woont, slaag-ae er natwee mislukte pogin-

Hugo Baar, Schafers voor-
maligeplaatsvervanger, ont-
vluchtte het kamp in 1984.
Hij zei totnu toe tegen debui-
tenwereld te hebben gelogen
over wat er zich afspeelde. Er
waren gewapende bewakers,
die honden bij zich hadden,
camera's en voertuigen met
infra- rode nachtkijkers om
de"leden" inhetkampen bui-
tenstaanders buiten het
kamp te houden, zo zei hij.
Binnenkomende en uitgaan-
de post gecensureerd. Ge-
trouwde stellen werden ge-
scheiden gehouden en pas-
geborenkinderen werden on-
middellijk van hun ouders ge-
scheiden.

LEUGENS
HartmutHopp, die dekolo-

nie vertegenwoordigde,
brandmerkte de getuige-
verklaringen als leugens. Het
kamp, zo vertelde hij, was in
het begin van de jaren60 op-
gezet omin de periodevan na
deoorlogbehoeftige kinderen
te helpen. Alleledenwarener
uit eigen vrijewil. Naar zijn
zeggen waren er 232 Duit-
sers, 13Chilenen, zeven Oos-
tenrijkers en een Nederlan-
der in dekolonie. Op specifie-
ke vragen wilde Hopp geen
antwoord geven.

De zevende encycliek van Jo-
hannes Paulus II is een vervolg
op de encycliek 'populorumprog-
ressio' waarinpausPaulus VI in
1967deverhoudingtussen derij-
ke landen en de Derde Wereld
aan de orde stelde. Volgens de
huidige paus neigtzowel oost als
westtot imperialisme. Hijhekelt
het dat hetWesten in toenemen-
de mate "egoistisch" het isole-
ment zoekt en dat het oosten ge-
heel voorbijgaat aan zijn ver-
plichting om bij te dragen aan de
oplossing van deproblemen van
deontwikkelings- landen. Dat is
volgens depaus "niet alleenver-
raad aan de gerechtvaardigde
verwachtingen van de mens-
heid, maarook een echtverwaar-
lozen van een morele ver-
plichting".

vaak worden gediscrimineerd,
voor afbraak van hetprotectio-
nismeen vooreenbetere toegang
van dearme landen totmoderne
technologieën.

De paus concludeert daarom:
"een louter economische ont-
wikkeling is niet in staat de
menstebevrijden, maarzal er in-tegendeelopuitlopen datze hem
nog meer tot slaafmaakt. Eenontwikkelingdie niet deculture-le, transcendente engodsdienstige dimensies van demens en de maatschappij omvat,draagt (....) nog minder bij tot deechte bevrijding. De mens is al-leen geheelvrij als hij zichzelf is,inhetvolle bezitvanzijnrechten
en plichten. Hetzelfde moet men
van de gehele maatschappij
zeggen".

de jaren '60 geloofde men op
grond van een te groot optimis-
me dat met hetverstrekken van
kapitaal de problemen van de
Derde Wereld konden worden
opgelost. Maar de schulden die
de ontwikkelings- landen hier-
door hebbenopgebouwd, zijn tot
een rem op de ontwikkeling en
soms zelfs tot oorzaak van ver-
scherpte onderontwikkeling ge-
worden.

De Mol Moncourt legt ditver-
der uit: "In Nederland heb jeei-
genlijk drie soorten politie: Ge-
meentepolitie, Rijkspolitie en de
Koninklijke Marechaussee. De
Gemeentepolitie werkt uitslui-
tend in de gemeentes, terwijl ac
Rijkspolitie haartaak buiten de
grenzen van de gemeente uit-
voert. De Marechaussee ver-
zorgt onder meer de grensbewa-
king, de beveiliging van hetKo-
ninklijk Huis, de militaire poli-
tiedienst en debeveiling van de
Nederlandse Bank. Ook onder-
steunt de Marechaussee, indien
nodig, de politiekorpsen van
Amsterdam, Den Haag, Utrecht
enRotterdam". En dan lachend:
"De Marechaussee kan overal
ingezet worden. Eigenlijk is de
Marechaussee Nederlands
grootste uitzendbureau."

Dan komt het gesprek op de
aanwezigheidvan Arubanen en
Nederlandersin hetpolitiekorps
op Curagao.

Kramers: "Vóór december
1985 hebben verschillende Aru-
banenbij ons gediend.Totdietijd
was dat niet ongebruikelijk.

Hij doet inditverbandookeen
beroep op de leden van andere
kerken, maar ook joden en mos-
lims (die in een ademworden ge-
noemd). De ontmoeting van lei-
ders derwereldgods- diensten in
oktober 1986 te Assisi heeft
duidelijk gemaakt hoezeer de
vrede en de noodzakelijke voor-
waarde daarvoor, de ontwikke-
ling vanheel demensenvan alle
mensen, ook een godsdienstig
vraagstuk zijn. In ditMariajaar
legt de paus tenslotte ook de
maatschappelijke situaties en de
internationale crisis vooraan de
allerheiligste MaagdMaria, on-
ze Moeder enKoningin.

zondige structuren welke dezon-
de invoert naarmatezij zich ver-menigvuldigt en uitbreidt. Om-datdekerk ook vertrouwenin de
mens heeft, zijn wanhoop, pessi-
misme en lijdzaamheid niet te
rechtvaardigen. Een wereldwij-
de economische crisis en een on-
begrensde oorlog zonder over-
winnaars en overwonnenen be-
dreigen demensheid in deze tijd.
"Wij zijn allen geroepen, ja ver-
plicht hethoofd tebieden aan de-
ze ontstellende uitdaging. De
waardigheid van de menselijke
persoon staat ophet spel", aldus
depaus.

VATICAANSTAD — Het
conflicttussen OostenWest is
volgens paus Johannes Pau-
lus II de belangrijkste oor-
zaak van de onderontwikke-
lingvan de Derde Wereld. De
pogingen van de super-
machten ook de ontwikke-
lings- landen in hun ideolo-
gische en militaire conflict te
betrekken leiden onver-
mijdelijk tot verdeeldheid in
dielanden entotburgeroorlo-
gen. Ontwikkeling mag geen
middel tot eennieuwkolonia-
lisme worden. leder volk
heeftrecht opzijn eigencultu-
rele identiteit en autonomie
en hulp mag in geen geval
"een voorwendsel zijn om
anderen de eigen levensstijl
of het eigen geloof of levens-
beschouwing afte dwingen",
aldus de paus in zijn ency-
cliek 'sollicitudo rei socialis'
(de sociale zorg van dekerk),
die door het Vaticaan is vrij-
gegeven.

De paushekelt zowel het "libe-
ralistische" kapitalisme als het
"collectivistische" marxisme.
Hij pleit voor een hervorming
van het internationale han-
delsstelsel, waardoor produkten
uit de ontwikkelings- landen

DERDE WERELD
Ondanks lofwaardige inspan-

ningenter verbeteringvan de si-
tuatie is de afgelopen twintig
jaardetoestand in de ontwikke-
lings- landen aanzienlijk ver-
slechterd, zo betoogt de paus. In

ZONDEN
Het voornaamste obstakel dat

volgens de paus overwonnen
moetwordenomtotechte bevrij-
dingtekomen, zijndezondeen de

len enkrijg jezelfook weernieu-
we ideeën".

Daarnaast geeft de IPA finan-
ciële steun aan de leden. De In-
ternationale Sociale Commissie
van de IPA helpt leden dieopde
één of andere wijze in moeilijk-
heden zijn geraakt. Daarbij
wordtelk geval op zich bekeken.
De MolMoncourtnoemt alsvoor-
beeld het lid dat een bijzondere
been- operatie moestondergaan,
welke alleen inBoston(Verenig-
de Staten) kan plaatsvinden. In
zijn gevalheeft deIPAervoor ge-
zorgd dat de echtgenote de pa-
tiënt kon vergezellen door de
reiskosten voor haarrekening te
nemen. In een ander geval heeft
de IPA een volledig verzorgde
vakantie voor een overspannen
lid in Italié geregeld.

S^f^h. M ALGEMEEN
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
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veer 300.000 politie- beambten
lid, inclusief gepensioneerden,
terwyl op Aruba en in deNeder-
landse Antillen er ongeveer 800
leden zijn. Het overkoepelende
orgaan is IPA International, dat
per land is onderverdeeld in sec-
ties. Het hoofdbestuur van IPA
Internationalkomt een aantal
malen per jaarbij elkaar. Eén
van debelangrijkste activiteiten
van IPA International is het or-
ganiserenvan congressen en
cursussen. Eens in de vijfjaar
wordt er een wereldcongres ge-
houden.

* Amigoe's Yvonnevan Es in ge-
sprek met v.l.n.r. A. Kieboom, J
Sprokkereef, W. Kramers en H
deMol Moncourt.



Zijn uitspraken van toen zijn
niet zonder gevolg gebleven.
Twee jaargeleden werd in Evry
bij Parijs een proefhotel ge-
bouwden inmiddelszijner in re-
cordtempo 45 Formule 1-hotels,
zoals de nieuwe keten heet, in
Frankrijk verrezen. En Accor
wil nu derest van Europa gaan
veroveren.

Het Franse Accor-concernf
een van de grootste hotelbedrij-
ven in de wereld metketens als
Ibis, Novotel, Mereure en Sofitel
heeft de handschoen toch opge-
nomen. Volgens directeur Ge-
rard Pelisson moesthet mogelijk
zijn een nieuwbouwhotel te ont-
wikkelen waar een kamer voor
drie personen 100 franc (’.35,-)
per nachtzou kosten. Bij depre-
sentatievan dat idee droomdehij
al van 2000 van diegoedkope lo-
gies- gelegenheden in Europa.

ACCOR

Om het uitgangspunt, 100
franc per nacht te halen, moest
Accor dekosten van debouw en
de dienstverlening scherp doen
dalen. Want voor elke 1000gul-
den die in een kamer wordt
geïnvesteerd,is deregel in de ho-
telindustrie, moet een gulden
per nacht worden gevraagd. In
deFormule-1 kamers mocht dus
niet meer dan 35.000 gulden
worden geïnvesteerd.De bouw-
kosten zijn vooral omlaag ge-
bracht door standaardisering.
Alle hotelshebbenhetzelfde ont-
werp, terwijl het helebouw in de
fabriek wordt geprefabriceerd.
De kamers wordenzelfs kant en

tioneel hotel.) Er staat een twee
persoonsbed (1.40 breed) en
daarboven hangt een eenper-
soons- bed. Typerend voor de
aanpak is dat de kraan gaat lo-
pen als een knop wordt inge-
drukt; het water blijft dan
slechtseen halveminuutlopen.

De Haagsewethouder van eco-
nomischezakenC. Martinizeiin
een eerste opwelling toen hijmet
het fenomeen werd geconfron-
teerd: "Dat betekent dus minder
banen in de dienstverlenende
sectoren daarvoorkrijgiktoeris-
ten terug dieweinig geld hebben
uit tegeven. Ikbener dustegen".

Inprincipe willen deFran-
sen voor elke stadvan 30.000
inwoners en meereenFormu-
le 1 hotelvan delopende band
latenrollen. Als datwordtbe-
reikt, dan heeft Accor inder-
daad, zoals Pelisson indertijd
aankondigde, de hotelmarkt
drastisch vernieuwd.

koop blijft het,
De groei van Formule 1 is in-

middels niet testuiten. In België
worden binnenkort deeerste ho-
tels geopend. InNederland is het
concern al in onderhandeling
met enkele gemeenten, zoals
Gouda en Den Haag. Niet iede-
reen zietFormule 1 echter gaar-
ne komen.

lets andersisofFormule 1 ook
een grote toekomst heeft in de
toeristen- industrie. Achtender-
tig gulden per nacht (de prijs is
inmiddels 10 franc gestegen)
voor eenbehoorlijke kamer is ze-
ker goedkoop te noemen, maar
het oogwil ook wat. Accornoemt
de architectuur van haar hotel
opvallend, maar de standaar-
disering van het ontwerp heeft
de vormgeving wel forse beper-
kingen opgelegd. Omdat de
grond waarop de hotels worden
gebouwd niet meer dan 100.000
gulden mag kosten, zijn boven-
dien niet defraaiste lokaties be-
schikbaar. Allesbij elkaar levert
dat een beels op, dat niet iede-
reen meteen associeert met zijn
vakantiedromen. Maar goed-

boekt. Uiteraard niet door toe-
risten, maaraf te lezenaan deve-
le bestelwagens op de par-
keerplaats, waren de bezoekers
vooral kleine ondernemers en
vertegenwoordigers. Een onder-
zoek van Accor bevestigt dat
beeld.

AUTOWASINDUSTRIE
Het sanitairblijft in dekamer

beperkt toteen wastafel. Voorel-
ke vier kamers is er een douche
entoilet op degang. In heteerste
Formule 1 hotel in Evry bij Pa-
rijs, is er nog gekozen voor een
hangende toiletpot waardoor
ook hier het schoonmaken werd
vergemakkelijkt. Bij nieuwere

De verdere dienstverlening is
uitermate beperkt. Op de gang
staat een automaat voor snacks
en 's morgens kan in een kleine
ruimte een zelfbedienings- ont-
bijt worden genuttigd. Wel isbij
elk hotel een goedkoop restau-
rant in de directe omgeving.

Een oordeelover deFormule 1
is moeilijk te geven. Er zijn
duidelijk voor- en nadelen. In
Frankrijk is het systeem kenne-
lijk een succes, want maande-
lijks komen er enkele vestigin-
genbij. In Evry was het hotel op
een dag ver buiten het seizoen
's middagsom twee uural volge-

De opzet isdateenbeheerders-
echtpaar, dat in het hotel woont,
de zaak runt. Om die twee men-
sen zo veel mogelijk werk uit
handen te nemen, is voor ver-
gaande automatisering geko-
zen. De aloude portier bij de in-
gang is verdwenen en daarvoor
in deplaats staat een automaat,

Nu het systeem eenmaal is
ontwikkeld komen de hotels bij
tientallen de fabriek uitrollen.
Toch is hetniet ditaspect dat het
meest in het oog springt.De ho-
telgast zal vooral even moeten
wennen aan demanier waaropis
getracht te bezuinigen op de
dienstverlening.

klaar inclusief meubilair gele-
verd.

die makers verkoopt. Wie deau-
tomaat met een pasje heeft be-
taald, krijgt een rekening met
een nummercodeerop. Hetzelfde
papiertje ontvangen ook de be-
zoekers diecontant betalen. Met
de code kan zowel de voordeur
van het hotel (dag en nacht) als
de kamer worden geopend.

De kamers zelf zijn ingericht
met een doelmatige soberheid
die nog hetmeest lijktop dievan
een scheepshut, maar de verge-
lijking met een tweemanscel
gaatookop. Het meubilairhangt
aan demuren om het schoonma-
ken makkelijker te maken. (In
een Formule 1 hotel kan een
schoonmaker in een uur zes ka-
mers doen,tegen 2 '/s in eentradi-

Twee Talen President Cyprus
geslaagd zakenman—burgers diezich ingeen der ge-

leerde talen, ook niet in de moe-
dertaal, behoorlijk kunnen uit-
drukken.
Tot zover Hetty Kook rijk kunnen zijn", waarbij hij er

op wijstdatzijnbureau in deolie-
landen actiefwas tentijde van de
'boom' in 1974.

derwijs. Die dissatisfactie heeft
betrekking op de leerling, op de
leerkracht, het school- program-
ma, deschool-organisatie, deou-
ders, de onderwijs- instanties,
kortom op alle betrokkenen. En
dit geldt dan voor bijna alle vor-
men van onderwijs, dus niet al-
leenvoor hetbasisonderwijs. Van 1948 tot 1962 woont en

studeert George Vassiliou in
Hongarije, Oostenrijk, Zwitser-
landen Groot-Brittannie. Op de-
ze manier leert hij behalve zijn
moedertaal Grieks, vloeiend En-
gels, Frans, Duits, Russisch en
Hongaars spreken. Qua studie
legt hij zich toe op economie,
waarbij marketing zijn speciale
belangstellingheeft.

samenleving. Hij vestigt zich in
Hongarije waar zijn vrouw en
kinderen zich weldra bij hem
voegen

LEGIO
De Stichting voor Leerplan

Ontwikkeling (SLO) heeft op
aanvraag van het Nederlands
ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen per 1 januari 1985
een nieuw leerplan- ontwikke-
lings- project gestart: leerplan-
ontwikkeling voor etnische
groepen, intercultureel onder-
wijs, onderwijs- stimulering:
LEGIO. Eén van de doelen van
LEGIO is het maken van prog-
ramma's voor Nederlands als
tweede taal. In 1987zijn enkele
van die produkten op de markt
verschenen.

om te leren en zeker om te le-
ren in hetNederlands, zal die
regionale samenwerking een
concentratie van die proble-
men te zien geven.

Geciteerdepublicaties:
A.R. Salsbach, Edukashon den
portal di ananan nobenta. Un
manetoekilibra. Curagao, janu-
ari, 1980.

Toespraak van deminister van
Onderwijs en Wetenschappen,
drs. W.J. Deetman, tergelegen-
heid van de presentatie voor-
lichting aan minderheden en
premiere film "Ongeoorloofd on-
derscheid"in Zoetermeer op 15
oktober 1987.

R. Severing en M. Ersilia, De
functie van het Nederlands in
ons onderwijs, een praatstuk.
Curagao, juni1987.

HettyKook, Een inventarisatie
van onderwijs-modellen van on-
derwijsin een tweede taaien van
tweetalig onderwijs. Artikel
naar aanleiding van een studie-
reis in Nederland van 20 mei
1987 tot4juli1987.

Paul Vedder, Learning is a se-
cond language. A studyin Cura-
gao primary schools. Curagao,
1987.

M. Mildenberg, Studiebrieven
overNederlands als tweede taal.
Amsterdam, 1987.

Ondanks devele andere facto-
ren dieeenrol spelenbij hetplan-
nen van onderwijs ineen tweede
taal en van tweetalig onderwijs,
blijft het een weloverwogen en
bewust kiezen voor een onder-
wijsmodelvan essentieelbelang.
Kiest men voor onderwijs dat
leidt tot taaibehoud of voor on-
derwijs dat leidt tot taaitransi-
tie? Streeftmen naarburgers die
functioneel tweetalig zijnof laat
men het aan het toeval over dat
de burgers zich in meerdere ta-
len vlotkunnen uitdrukken?

Alswe maarbedenken datwat
we aan het toeval overlaten alle
kanten kan uitvallen. Het on-
derwijs kan dan leiden tot:— burgers die zich in meerdere
talengoedkunnenuitdrukkenof
tot

Paul Vedder toont ongeveer
hetzelfde aan alsR. Severingen
M. Ersilia, nl. dat de meeste
schoolgaande kinderen buiten
schooltijd geenofzeerweinigNe-
derlands horen, praten of lezen
en dateen sterke motivatievan
deoudersvoor een tweetalig on-
derwijs voor de leerlingen een
wezenlijke voorwaarde is voor
hetwelslagenvan het onderwijs.

Uiteindelijk kwam Hetty
Kook tot deconclusiedatnieten-
kel hetonderwijs- model dat ge-
kozen wordt voor onderwijs in
een tweede taal of voor twee-
talig onderwijs, bepaalt welke
onderwijs- resultaten men
boekt. Een goede organisatie,
weloverwogen en goed- gestruc-
tureerde programma's, onder-
wijzers die beide talen functio-
neelbeheersen, veel contact met
beide talen en hoge motivatie
van dekant van deouders, zijn
enkele factoren die onvermijde-
lijk zijn voor het realiseren van
positieve leerresultaten in twee
talen.

Vervolg vanpag. l
en deKaapverdische eilanden.
Daarna betrok zij in haar onder-
zoek de situatievan het Neder-
lands- talige onderwijsin deNe-
derlandse Antillen. Daarbij
maakte zij gebruikvan de studie
van Paul Vedder "Learning in a
second language . A study inCu-
ragao primary schools. (Curagao,
1987.)

—nascholingonderwijzers.
Voorlopig zaler dusvoor de

basisscholen niet veel ver-
anderen. Alleen het plan om
te komen tot regionale sa-
menwerkings- scholen is
nieuw,maar ikvraag meafof
dat niet juist het probleem
van de sociaal- zwakkeren
sterker naar voren zal bren-
gen. Daar waar de motivatie

— ouders intensiever bij de
school betrekken;

— strengere inspectie;
—scholen moeten zelfproblema-
tische situaties oplossen;
—invoeringbuurt- enregioscho-
len;

—minimum eindtermen voor de
basisschool;

Om de basisschool te optima-
liseren zal op lange termijn
(wanneer is dat??) debasisschool
helemaalpapiaments- taligwor-
den, verklaart Salsbach, maar
dan zullen er op korte termijn
een aantal maatregelen geno-
men worden, zoals:

"Deze vernieuwingis echtereen
aangelegenheid van zeer lange
adem. Ondertussen dient al het
mogelijke gedaan te worden om
de huidige basisschool- genera-
tie een zo goed mogelijke "alge-
mene vorming die door elke
staatsburger als onmisbaar
wordt beschouwd" te ga-
randeren".

VERNIEUWING
Salsbach geeftaan daterhoog-

nodig een fundamentele ver-
nieuwing moet plaatsvinden in
ons basisonderwijs, maar krab-
belt meteen terug:

Ook Salsbach onderkent de
problemen en zoekt in zijn nota
naar oplossingen. Hij consta-
teert een breed scala van dissa-
tisfactie- punten diesedert 1974
vrijwel ieder jaardoorvrijwel el-
ke onderwijs- instelling in vrij-
wel elkrapport, memorandumof
elke nota naar voren worden ge-
bracht, zoals hij schrijft opb1z.77
van zijn nota over het basison-

Ook de grote uitgeverijen van
schoolboeken hebben zich op de
ontwikkeling van materiaal ge-
stort en ook daarvan zijn de
eerste uitgaven verschenen. Na
bestudering van deze uitgaven,
is hetmogelijk tezien wat er van
te gebruiken is voor de Neder-
landse Antillen. In Nederland
zelf ziet men onze problemen
niet, wantvoor hen ishet Neder-
lands deofficiëletaal van de An-
tillen en meer weten de meesten
niet, maar het is wel mogelijk
met het door hen gefinancierde
onderzoekons voordeel te doen.

Het probleem van ons onder-
wijs wordtalgemeen onderkend,
maar de oplossingen liggen niet
voor het grijpen.

In 1946volgt VassosVassiliou
zijn politieke inspiratie en sluit
hij zich aan bij het communis-
tisch verzet tegen hetrechtse be-
wind in Athene. Het verzet zat
om artsen te springenen hadzijn
geestverwanten in de medische
stand gevraagdbij te springen.

Terwijl hetverzet instort,ver-
kiest Vassiliou, als veel andere
strijders en burgers, de vlucht
naar een Oosteuropees land bo-
ven hetterugkerenin de Griekse

Maar de televisie- optredens
namen deze indruk snel weg.
Vassiliou ontpopte zich als een
hartelijk persoon, iemand die
veel weet en dieruimschoots te-
genzijnrivalen opgewassen is.

George Vassiliou geboren
1931 in Famagusta, de ha-
venstadaan de oostkustvan Cy-
prus. Daar is zijnvader, Vassos,
dokter en zijn moeder tandarts.
De ouders waren in 1926 actief
bij hetoprichten van de commu-
nistische partij van Cyprus, de
eerste partij op het eiland dat in
die tijd een kolonie van Groot-
Brittannie was.

De geschoolde econoom en
geslaagdezakenmanmoest—nadat hij in hetvoorjaar van
1987 besloten had een gooi te
doennaarhethoogste ambtin
de staat — bekendheid ver-
werven bij zijn landgenoten.

Hij maakte op de verkie-
zings- affiches, een uitvergro-
te 'pasfoto', eenzoafstandelij-
ke indruk opdekiezers datde
Cypriotenervan zeiden: "Met
een donkerebril is hetnet Ja-
ruzelski", een toespeling op
dePoolse leider.

NICOSIA—George Vassili-
ou, die zondag tot president
van de repubhek Cyprus ge-
kozen is,was eenjaar geleden
nog volledig onbekend bij het
grote publiek.

Op Cyprus doet hetverhaal de
ronde dat hij in een Londens ho-
tel borden ging wassen om zijn
studie te kunnen betalen. Dit
spreekt hij in zoverre tegen dat
hij toegeeftdat hijettelijke jaren
werkstudent geweest is. Zo stond
hij in Hongarije aan de lopende
band en ging hij in Londen van
deur tot deuromte proberen een
dure encyclopedie te slijten.

Voorzien van een stevigetheo-
retische en praktische bagage
keert hij in 1962 op Cyprus te-
rug. Hij gaat in zaken en richt
hetbureau voor marketingenre-
search voor het Midden- Oosten
(MEMRB) op, dat marktstudies
en beleggings- adviezen te koop
aanbiedt. De zaken gaan erg
goed. Het MEMRB is anno 1988,
in dewoordenvan zijnoprichter,
de belangrijkste onderneming
opditterrein inhetMidden- oos-
ten enAfrika. Zij heeftfilialen in
elf landen.

In de campagne verweerde
Vassiliou zich nauwelijks tegen
dekwalificatie dathij een"miljo-
nair" ofeen "multimiljonair" is.
"Ikbeneenzakenman die hetge-
maakt heeft", gaf hij ruiterlijk
toe. Maarhij wil vooraleconoomzijn. "Als ik geld hadwillen ma-
ken, had ik tien a twintigkeer zo

Bij de presidents- verkiezin-
genin 1983 steunde hij dekandi-
datuur van een onafhankelijke
kandidaat. Zonder veel succes-
Maar vijfjaar later ging hij ze»
als winnaar over de streep, met
de steunin derugvan decommü'
nistischepartij Akel, deopvolge/
van departij diezijn oudershad-
denhelpen oprichten.

Hoe denkt hij het presi'
dentschap en zijn zakenman-
zijn met elkaar te combineren-
"Sinds negen maanden sta i»
niet meer aan het hoofd van he*
MEMBR, datnu eenmeerhoofd 1'

ge directie heeft. Mijn aandele"
zijn gestort in een fonds dat op
naam staat van mijnfamilie.EjJ
de raad van toezicht bepaal:
jaarlijks welk dcclvan dewin8*
naar datfonds gaat".

Aanzijn politieke ambities lag
"de persoonlijke opvatting te»
grondslag dat de president vafl
Cyprus iemand dient te zijn die
niet tot een politieke partij be-
hoort".

Wat hem evenzeer interes-
seert zijn moderne schilderijen
en antiekaardewerk die hij met
een uitgesproken smaak verza-
melt in het kantoor van 12 ver-
diepingendathijheeft laten bou-
wen op een heuvel die uitzietop
Nicosia.

ZAKENMAN
Wat hem meer interesseert, is

"het genoegen iets tot stand te
brengen", waarbij hij wijst op
zijn inspanningen van de laatste
drie jaarin de regio opleidings-
institutenvoor managers en in-
formatica te stichten. "Dat le-
vert weinig op en kost veeleer
geld".

HetFormule 1 hotel inEvry

Formule 1:
hotels van de
lopende band

Met een code toegang tot de kamer.
De onderkant van de markt

werd door de grote jongensvan
de hotelindustrie nog met rust
gelaten. Maarook daar isde ver-
nieuwingen dus dehangnaar ef-
ficiency doorgebroken.

Het fenomeen budget-hotel
deed zijn intrede. Hotels waar
gezinnen voor weinig geldzou-
den kunnen overnachten. De
praktijk leerde echter dat dit
toch al gauw zon 70 gulden per
kamer was. Inderdaad goedko-
per dat de luxehotels, maar nog
geen concurrentie van het va-
kantie hotelletje van weleer. De
meeste hotelketens waren
echtervan mening datmetdie70
gulden, soms 60gulden, degrens
toch echt was bereikt. Goedko-
perkon een kamer in een nieuw-
bouwhotel niet worden ver-
huurd

TOERISME IS EEN indus-
trie geworden met touropera-
tors, chartervluchten, slaap-
bussen en appartementen-
torens met uitzicht over te
volle stranden. En waarvroe-
ger hoteliers voortborduur-
den op het eeuwenoude pa-
troon van de gastvrije her-
berg, worden hotels nu ont-
worpen opbasis van het ren-
dement en kamerprijs. Ten-
minste dat gold tot voor kort
voor de middenklasse en de
duurdere hotels.

Goedkoopste keten
overspoelt West-Europa

door CASPER POSTMAA

Een van dekamers

De toiletten worden automa-
tisch gereinigd. Na gebruik
schuift de pot in de muur en
wordt automatisch vervangen
door een schoon exemplaar. De
doucheswordenvijfmaal perdag
automatisch gereinigd, een ont-
wikkeling die is overgenomen
uit de autowasindustrie.

hotels is men daarop terugge-
komen.
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AMSTERDAM — "Ik vond het een heel mooie film. Het
warenkorte episodes uitzes delen,maarikgamijnuiterste
best doen ze alle zes compleet op de televisie te volgen. Ik
vind hetAntilliaans verhaal altijd boeiend om te vertellen,
maar ik heb vanmiddaggezien dathet ook opeen boeiende
wijze verteldkan worden". Datzeiminister drs. JandeKo-
ning van Nederlands- Antilliaanse enArubaanse zakengis-
termiddag inhetRAI- gebouwinAmsterdam,waareen ver-
korte versie van dezesdelenvan"Antilliaansverhaal"voor
een groot Antilliaans en Arubaans gezelschap werd ver-
toond.

PROMOTIE

Driemaal
ander hart

DOORGELICHT

alleen aanbuitenlanders maar
ook aan Antillianen zelf, voor-
al de jongeren die de historie
van deeilandennietzokennen,
een schat aan informatie ver-
schaft".

De zesdelige documentaire
over de historie van de eilan-
den vanafhet ontstaan tot het
jaar 1986, waarin Aruba zijn
status aparte kreeg, wordt —zoalsbekend—vanaf 15 maart
in wekelijkse afleveringen ge-
lijktijdigop deAntillen, Aruba
en in Nederland op detelevisie
vertoond. De toeschouwers in
deForumzaal van hetRAI- ge-
bouw waren eensgezind
enthousiast over ditvoorproef-
jevan de documentaire.

aantal datavan deeilanden be-
vat dieer tot dusverre nog niet
waren. Ik heber zelfookheteen
en ander van opgestoken. Ik
denk dat ik na het zien van de
totale documentaire zal kun-
nen zeggen: ik heber ietsbijge-
leerd". Er is een stuk vertrou-
wen gecreëerd door die docu-
mentaire,vindtmrWilms. "De
geïnterviewden hebben heel
duidelijk naar voren gebracht
wat belangrijk is in hun ei-
landgemeenschap. De eilan-
den zullen ook onderling meer
begripkrijgen voor hun proble-
men in een historisch perspec-
tief. Debeelden en uitspraken
van wijlen Betico Croes, van
Juancho Everts, van Isa, van
alle oud- gedienden zullen er
ook toe bijdragen dat je toch
metenige ontroering zit tekij-
ken", meent hij.

Tijdens defeestelijke bijeen-
komst in hetRAI- gebouw,
waar een Antilliaanse band
voor de nodige stemming
zorgde, werden aan minister
De Koning en de beide gevol-
machtigde ministers de eerste
exemplaren uitgereiktvan het
boek "Antilliaans verhaal" dat
gelijktijdig met de televisie-
documentaire verschijnt. Het
werd uitgegeven door de Wal-
burg Pers in Zutphen. De au-
teurs, Luis Daal (Curagao) en
Ted Schouten (Aruba) bekij-
ken hierin de historie van de
Antillen vanuit het standpunt
van de eilanden zelf.

Minister Hernandez was
vooral geroerd door het zien
van de beelden van Curagao
van 30 mei 1969 en dievan de
toespraken en de begrafenis
van Betico Croes. Het was me
uit het hart gegrepen". De film
is ook een goed stuk promotie
voordeAntillen naar deNeder-
landse bevolking toe, meent de
gevolmachtigdeminister.

De Arubaanse gevol-
machtigd minister John Mer-
ryweatherkon wegenseen bui-
tenlandse reis niet aanwezig
zijn. De honneursnamens Aru-
ba werden waargenomen door
mrBen Wilms, hoofd van deju-
ridische afdeling van hetkabi-
net van de gevolmachtigde mi-
nister. "Het iseenveelbeloven-
de serie", vindt hij na het zien
van de compilatie. "Ik geloof
dat de makers elk eiland aan
zijn trekken hebben laten ko-
men.Alle aspecten diedeeilan-
den sieren zijn aan de orde ge-
weest

BARCELONA — Alle
goede dingen in drieën.
Dat is tenminste te hopen
voor Fernando Bonifacio
die binnen vijfdagen drie-
maaleen anderhartkreeg.
Zijn toestand iszwak, maar
stabiel, aldus doktoren
van hetziekenhuis St Pau
in Spanje.

Bonifacioligtop deafdeling
intensivecarevan het zieken-
huis en volgens een
woordvoerder aldaar is zijn
conditie redelijk niette-
genstaande dezwaarte van de
doorstane operaties.

Op 17 februari onderging
Bonifacio deeerste hart- tran-
splantatie, maarenkele uren
na de operatie hield het hart
ermee op. Daarop hebben de
artsen een kunsthart inge-
plant bij de43-jarige man. De
eerstekeer in Spanje dateen
dergelijk hart werd inge-
plant. Daarna werd het
kunsthart weer vervangen
doorhethartvan een manvan
36 jaar die de dag ervoor in
Alivcante, zon 500km van
Barcelona, overleden was.

Bonifacio kreeg tweemaal
een hartaanval voor besloten
werd over te gaan tot een
harttransplantatie.

FASCINEREND
Volgens minister DeKoning

zal de serie zeker bijdragen tot
een betere verstandhouding
tussen Nederland en de Antil-
len- Aruba. "Ik denkookdat de
bevolking van de eilanden zal
zien dat zij toch een ge-
meenschappelijk Antilliaans
verhaal hebben. Ikvind deAn-
tillen een fascinerend gebied.
Met grote moeilijkheden, dat
zie ik ook wel, vooral op be-
stuurlijk gebied. Ik ga twee
keer per jaarnaar de Antillen
en ik kom er steeds weer met
immensplezier", voegde demi-
nister er nog aantoe.

"Zeer indrukwekkend"vond
gevolmachtigd minister voor
deNederlandseAntillen mr.G.
Hernandez de compilatie van
detelevisie-serie. "Emotioneel
soms ook. Een ander factor is
dathet zeerobjectiefis weerge-
geven. De serie is ook zeer ver-
helderend. We hebben er van
genoten. Het is goed dat deze
film is gemaakt, omdathij niet

Niet alleen toeristische en
staatkundige aspecten zijn
goed naar voren gekomen, ook
de bevolking en de geografie
zijn goed doorgelicht. Ik geloof
dat deze documentaire een

Duitsers bombardeerden steden nog uren na capitulatie
DEN HAAG — Tot zes

Jjur na de capitulatie vane.. Nederlandse
strijdkrachten aan de
Duitsers op 14 mei 1940,jjebben35 Heinkel- en JU-
p>- bommenwerpers enke-
JeNederlandsekuststeden
bestookt met bommen en
Jttijnen. Zo werd Den Hel-der gedurende zeventig
öunuten onder vuur geno-
den waarbij 28 doden vie-
jenen vele gewonden. Ook
«e havens van Hoek van
Holland en Vlissingen
werdennog totelfuur 's a-
vonds aangevallen. De Ne-
derlandse luchtverdedi-
gingheeft dieaanvallen op
Seen enkele manier be-
antwoord: de wapens wa-
fen immers om vijf uur
s middags neergelegd.

Het antwoord op de vraag
J>fhier sprake was van fa-
Jendecommunicatie ofwe-
loverwogen terreurdaden
moet echter nog gegeven
worden.

Dat staat in het boek "KLU-
S,vlucht door detijd", een boekvan deKoninklijke Luchtmacht
Waarmee zij haar 75-jarig jubi-
leum dit jaar viert. Alle mede-
werkers van de Koninklijke
Luchtmachtkrijgen ditboek uit-
gereikt, waar in ruim 400pagi-
Jia s de geschiedenisvan deluchtmachtbeschreven wordt.Eindredacteur- samensteller
kolonel A.P. de Jong maakt in
net hoofdstuk over het bombar-

LUCHTDEFILE
Voor het eerst sinds lange tijd

zal nu ook weer een luchtdefile

vliegtuigenkomen ook bijzonde-
re moderne toestellen uit Deel-
en. De demonstratieteamszul-
len echter toch hethoogtepunt
van die dagworden. Niet minder
dan drieofvier befaamdebuiten-
landse teams komen uit Deelen
naast de eigen demonstratie- te-
ams van de luchtmacht.

worden gehouden voor alle voor-
malige en huidige medewerkers
van de luchtmacht. Vliegersvan
stokoude Fokkers en van F-16
straaljagerszullen daarervarin-
gen kunnen uitwisselen, alhoe-
wel enige nadere uitleg van bei-
dezijdenwel gewenstzalzijn. Op
het terrein zullen speciale tref-
punten worden opgesteld voor
groepen uit een bepaalde perio-
de: de vooroorlogse luchtvaart-
afdeling, demilitaire luchtvaart

den gemaakt. Al meer dan een
jaar voor de Duitse inval in ons
land vlogen Junkers- en Hein-
kei- passagier- vliegtuigen over
plaatsen in ons land die voor de
Duitse oorlogs- voorbereiding
van belang konden zijn. Deze
vliegtuigen behoorden tot het
commando Rowehl en stonden
onder direct bevel van
luchtmaarschalk Hermann Go-
ring. De vliegtuigen waren di-
kwijls beschilderd als lijnvlieg-

Koninklijke Luchtmacht
viert 75-jarig bestaan Op de jubileumdagzelf, 1 juli,

vindt 's ochtends een herden-
kingmetkranslegging plaats bij
het monument voor de gevalle-
nen op devliegbasisSoesterberg.

seum. Vande 36 jagersvan toen
heeft er geen de strijd overleefd,
het museum had dus niet debe-
schikking over een dergelijk
toestel. DaarombeloofdeFokker
bij het 70-jarig bestaan van de
luchtmacht samen met haareen
dergelijk toestel tegaan bouwen.

In het museum staan ook de
wrakstukken opgesteld van een
Glenn Martin, hetbelangrijkste
vliegtuig van de militaire
luchtvaart uit het voormalige
Nederlands-Indie. De wrakstuk-
ken werden eind vorig jaardoor
de Malaysische luchtmacht uit
de jungle van Borneo geborgen
enzijn afkomstig van een toestel
dat in december 1941 door Ja-
panse jagers werd neer-
geschoten.

dement opRotterdam een einde
aan de discussieover devraag of
enkele formaties Duitse bom-
menwerpers nu wel of niet zijn
afgedraaid naar andere doelen
toen Duitse grondtroepen rode
lichtkogels hadden afgeschoten.
Volgens De Jongis nu definitief
vastgesteld dat een van de twee
aanvliegende formaties inder-
daad is weggedraaid om doelen
op de Zuidhollandse eilanden
aan te vallen. Het blijkt ook de
van te voren aan alle beman-
nings- leden verstrekte opdrachtte zijn geweest om bij waarne-
ming van rode lichtkogels dieaanduidden dat de stadzich had
overgegeven, troepen- bewegin-gen ten zuiden van Rotterdamaan te vallen. Pijnlijk genoeg
voor de Luftwaffe vielen daarbijHeinkels van de "Gruppe Hoh-ne" ook eigen troepen van het39ste legeraan dat op mars wasnaar Rotterdam om daar de ei-gen vastgelopen troepen te on-dersteunen.

worden gehouden. Om maar te
zorgen datwerkelijkiedereendit
spektakelkan meemaken, zendt
de NOS- televisie deze dag een
rechtstreekse reportage uit van
Deelen, de langste live- uitzen-
ding van de Nederlandse televi-
sie in 1988, zo weet de
luchtmacht met genoegen te
melden.

van het KNIL, oud-
dienstplichtigen,Luva's etc. Ge-
zien hetaantal medewerkers dat
de luchtmacht in haar 75-jarig
bestaan heeft gekend, wordt een
opkomst van vele tienduizenden
totwellicht honderdduizend niet
uitgesloten geacht.

De massalereunie gaatvooraf
aan de traditionele open dagen
van de luchtmacht, dievan 29 ju-
ni tot en met 2 juli op Deelen
wordt gehouden. Hoogtepunt is
zaterdag 2 juli,wanneer een gro-
te show wordt gehouden van
ruim 50 moderne en historische
vliegtuigen. Bovendien komt er
een vliegshow die unieker is dan
op "gewone" open dagen. Naast
een afspiegeling van het verle-
den met een reeks historische

Maar ook op kleinere schaal
wordt aandacht geschonken aan

FUTURE OFAIRPOWER
Om nietalleen terug tekijken

naar hetverleden wordt op 13en
14 oktober in de Ridderzaal inDen Haag het symposium "The
future of airpower" gehouden,
waaraan bekende luchtvaart-
autoriteiten uit degehele wereldhun medewerking verlenen. Op
23 november wordt dan nog een
Nederlandse versievan dit sym-
posium gehouden, bestemd voor
enkele honderden luchtmacht-
mensen die in de komende 25
jaarleidende functies binnen de
luchtmacht- organisatie gaan
vervullen.

75 jaar luchtmacht. Zo zal de
luchtmacht- kapel bij alleKLU-
onderdelen in Nederland, Noor-
wegen en de Bondsrepubliek
concerten geven voor familiele-
den, en zal na een afwezigheid
van meer dan twintig jaar het
spookpeloton weeroptreden. Tij-
dens deTaptoe 1988 inBreda(17
tot 27augustus)is hetspookpelo-
ton in actiete zien: zonder com-
mando's envrijwel geluidloos ex-
erceren dienstplichtige militai-
ren feilloos het terreinover. In dejarenzestig is dit spookpeloton
verdwenen, maarvoor deviering
vanKLU-75 is besloten ditpelo-
ton nog eenmaal te formeren.

Naast het boek KLU-75,
vlucht doordetijd, wordtop9mei
in het militair luchtvaartmu-
seum Soesterberg hetboek "illu-
sies en incidenten, de militaire
luchtvaart en de neutraliteits-
handhavingtot mei 1940"gepre-
senteerd. Acht deskundigen
hebben vele jaren onderzocht
wat er in ons luchtruim is ge-
beurd in de periode dat Neder-
land nog neutraalwas en de Ne-
derlandse regering zeer be-
vreesd was Hitler te provoceren
als Nederland te veel aandacht
zou schenken aan de vele Duitse
schendingen van ons luchtruim.
Door al deze evenementen is
duidelijk dat de luchtmacht
zich een gigantische operatie
op de halsheeftgehaaldom de
laatstekeer in deze eeuw een
jubileumte vieren, voordat
op 1 juli 2013 de 100ste ver-
jaardagvan de Koninklijke
Luchtmacht kan worden ge-
vierd.

LUFTHANSA
Het lijvige werk waaraan ver-

scheidene auteurs bijdragenhebben geleverd, is ruim voor-
zien van foto's waarvan sommi-
gen nu voor het eerst gepubli-
ceerdworden. Dat zijn metnamein Duitsland buitgemaakte fo-to's dieonlangs in Amerikaansearchieven zijn ontdekt. Het zijn
luchtfoto's van Nederlandse ste-den, havens enzelfs woonhuizen
van hoge militairen die door deDuitsers in de negen maandendat Nederland neutraal was(september 1939 tot mei 1940)
vanuit civiele vliegtuigen wer-

Andere hoogtepunten van
KLU-75 vormen het militaire
luchtvaart- museum Soester-
berg waar op 31 maart prins
Bernhard een specialeKLU-75-
-expositie opent. Die dag draagt
Fokker een doorhaar ineen serie
van een gebouwde Fokker D-21,
de standaard- jager van de
luchtmacht in 1940,aan het mv-

tuigenvan devliegmaatschappij
Lufthansa en waren uitgerust
met sterkere motoren waardoor
zij menig jachtvliegtuig het na-
kijkenkonden geven.De militai-
re autoriteiten in Nederland
hadden wel hetnodige wantrou-
wen tegen de Lufthansa-
vluchten, met name als de Jun-
ker-JU 52's voortdurend van
hun route afweken en soms laag
over Nederlandse stellingenvlo-
gen, maar konden daar weinig
effectiefs tegenover stellen.

De Koninklijke Luchtmachtheeft besloten haar 75-jarig be-
staan opuitgebreide wijzetevie-
ren met als middelpunt devlieg-
basis Deelen. Daar zal op 28 juni
voor het eerst in de geschiedenis
van de luchtmacht een reunie

ALGEMEEN

*Kees vanLangeraad,verantwoordelijk voordeeind-redactie
eneind-regievan dedocumentaire.

* Hetderdedeelvan dedocumentaireisgetiteld'Een slaafiseenkip', terwijl hetzesde deel uitgezon -den zal worden als 'Uren van dewaarheid. Foto: mrs Linette Brice, voorzitter van deHistorical
Foundation ingesprek met interviewer David Christian.

*Het vijfde deel: 'Opeigenkracht. OpAruba werdgesproken metde 76-jarigeFreddieDirksz, één
van de eerste driewerknemers van deLago olie- raffinaderij.

* Hetvierde deelvan de documentaire: 'Sprekendegetuigen. Op St. Eustatius werd de85-jarige
Charles Arnaud geïnterviewddoorDavid Christian.
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J.van Eykelenburg
Schottegatweg Oost 100

Curagao

M. ARVIS
(wordtvervolgd)

doorPAUL WESTRATE

VIRUSSEN BLIJVEN RONDWAREN

KIESKEURIG

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingen van deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijkalsgelukkige win-
naarfes)van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

DE SPORTEVENEMENTEN
te Calgary in Canada of anders
gezegd: de XV-de Olympische
Winterspelennaderen heteinde.
In de Wereld van de Postzegel
echter is depret om dit sportfes-
tijn nog lang nietaan hetslotak-
koord toe. De vorige week
schreefik,dat ik metde biathlon
of detweekamp bij deWinterspe-
len geenweg opkon.

Ik bennu nognietveel verder,
maar hetbegint tochte gloren.In
1964 gaven deHongaarsePoste-
rijen ter gelegenheid van de
Winterspelen te Innsbruck in

athlontetesten. De eerste schut-
ter is inderdaad staande aan het
schieten, maar ook hij heeft zijn
skistokkenthuisgelaten. De bei-
de in aantocht zijnde athleten
zijn wel van deze materialen
voorzien.

Op detoeslagzegel van 20 + 10
Pfenning is een yier- per-
soonsbobsleein aktie en op deze-
gel van 35 Pfenningkrijgt unog-
maals de gelegenheid om uw
kennis met betrekking tot de bi-

DePosterijenvan deDDR slui-
ten deze emissie af met een soe-
venier- velletie van 1,20 Mark,

De winnaar(es) kan zijn /haar
prijs na identificatie afhalen op
het kantoor van de Amigoe op
Scherpenheuvel (tot 15.00 uur
's middags).

HORIZONTAAL: 1. Een stuk
haar; 4. Bespottelijk iets; 9. Af-
val; 13. Streling; 14. Insekt; 15.
Koud; 17.Rund; 18.Deel vaneen
wiel; 19. Plantje; 20. Grote bijl;
22. Laagte; 24. Nummer; 25.
Hoeveelheid; 26. Bijna lood-
recht; 27. Familielid; 29. God-
heid; 31. Vreemde munt; 33.
Keukengerei; 35. Noorsegod;36.
Meer in Rusland; 38. Knolge-
was; 41. Snel; 43. Deel van een
vinger; 44. Verpakking; 45.
Zwaar; 47. Tegen; 49. Indisch
vaartuig; 50. Woud; 52. Tennis-
term; 54. Boom; 56. Godheid; 58.
Plant; 60. Viseter; 61. Watering;
63. Voorzetsel; 65. Voorzetsel;
67. Muzieknoot; 68. Teer; 69.
Thans; 70. Hoeveelheid; 72. In-
sekt; 74. Mat; 75. Maand; 76.
Uniek; 77. Merkteken; 78.
Kleur.

Oplossingen moeten ingediend
zijn vóóß donderdag 3 maart
1988 tien uur 's morgens en
duidelijk op de enveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL.
Curagao - 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:

Zowaar, de Bhoetaanse Poste-
rijen hadden een erg origineel
idee. Opeen viertal zegels en een
soevenier- velletje van respek-
tievelijk 50 ch., 1,4,20 en 25 nu
beoefenenenkeleberoemdefigu-
ren uit de tekenfilms van Walt
Disney de wintersport. Deze ze-
gels daterenvan december 1987.

Inhetzelfdejaar1986kwamen
de Canadese Posterijen nog-
maals met twee naar Calgary
verwijzende zegels van 34 cents
voor de dag. De eerstezegelgeeft
een spelmoment uit een ijshoc-
key- wedstrijd weer en op de
tweede zegel komt de biathlon
wederom aan bod. Jammer ge-
noeg heb ik van deze zegel geen
foto. Medio 1987 spenderen de
Canadese Posterijen nogmaals
eentweetal zegels aan dekomen-
de gebeurtenissen te Calgary.
Op het zegel van 36 cents is een
hardrijder op de schaats te zien
en op de zegel van 42 cents een
twee- persoonsbobslee. Het Azi-
atische Bhoethan greep de Spe-
len te Calgary ook met beide
handen aan om aan deze ver-
van-mijn-bed- show nog wat te
verdienen.

ken door middel van een
landkaart waar Calgary precies
gelegen was. Zoals te doen ge-
bruikelijk isdetekstopditCana-
dese zegelzowel in hetFrans als
in hetEngels gesteld.

Begin 1986 kwam in Canada
een zegel van 34 cents op de
markt, waarop de Posterijen
vooral debuitenlandse verzame-
laars duidelijk wensten te ma-

waarop het één- twee- persoons
rodelen is afgebeeld en waarbij
men tevenseen blik mag werpen
op de sportaccommodatie van
Calgary. Het ligt voor de hand,
dat de Canadese Posterijen met
betrekking tot Calgary in de
voorste rijen zouden lopen.

HORIZONTAAL: 1.plankton; 8.
marinier; 15. Aa; 16. niets; 17.
snoer; 18. na; 20. let; 21. dor; 23.
koel; 26. keileem; 28. mals; 30.
emmer; 32. larie; 33. na; 34. iel;
36. Epe; 38. aar; 39. dl; 40. deels;
41. gebak; 42. au; 44. Ida; 45. pro;
47. tra; 48. me; 50. krans; 54.
snoek; 56. enig;57. mondain; 59.
tres; 60. Mao; 61. Rok; 63. e.a.;
65. Jorra; 67. Arren; 69. de; 70.
innemend; 71. semester.

VERTIKAAL: 1.Zuivelprodukt;
2. Soort; 3. Bolgewas; 4. Bergo-
vergang; 5. Slee; 6. Etui; 7. Per-
soonlijkvoornaamwoord; 8.Deel
van een vinger; 10. Klein kind;
11. Elektrisch geladen deeltje;
12.Bladader; 14.Metweinigver-
stand; 16. Pausennaam; 19. Af-
gemat; 20. Koraaleiland; 21.
Tooi; 23. een stuk haar; 25.Deel
van een bloem; 28. Vogel; 29.
Spil; 30. Vogel; 32.Ros; 34.Voor-
zetsel; 35. Vis; 36. Turkse titel;
37. Zangstem; 39. Godheid; 40.
Voor; 42. Etter; 46. Rund; 48.
Een weinig; 49. Tijdverdrijf; 51.
Rund; 53. Fooi; 55. Stoom; 56. Ei-
keschors; 57. Kleur; 59. Bijbelse
figuur; 61. Moed; 62. Gat; 64.
Nachtkleding; 66. Paard; 68. Do-
tje planten; 69. Ontkenning; 71.
Muzieknoot; 73. Geheel de uwe;
74. Lidwoord; 75. Persoonlijk
voornaamwoord.

Uit deze laatste opmerking
kan men opmaken, dat de ski-er
van ditzegel in Innsbruck zeker
niet tot de medaille- winnaars
heeft behoord, omdat hij na het
schieten onmogelijk vaart kon
winnen zonder skistokken.
Heeft degene, die zich achter de
schuilnaam Desiderius ver-
bergt, gelijk met zijnopmerking
over het staande schieten bij de
biathlon, dan ligt de schutterop
het50francszegel van Guinee er
ook gloeiend naast ondanks de
koude ondergrond. Hij schietlig-
gend en bij hem zijn skistokken
noch ski'saanwezig.

Oostenrijk een serie van acht
postzegels uit, waarbij de zegel
van 80 filler gewijd was aan de
biathlon. Ophet zegel is een ski-
er knielend aan het schieten. Ik
trof een afbeelding van de zegel
aan in een filatelistisch tijd-
schrift. In de begeleidende tekst
merkte de schrijver op, dat de
desbetreffende zegel minstens
één en waarschijnlijk zelfs twee
fouten bevatte. Bij de biathlon
zou staande geschoten moeten
worden en de ski-er op het Hon-
gaarse zegel heeft geen skistok-
ken bij zich.

ER ZIJN VORIG jaar 161,8 mil-
joenflessen cognacverkocht, een
recordaantal en8,8procent meer
danin 1986.Aan deVS,de groot-
ste markt, werd negentien pro-
cent meerflessengeleverd danin
1986, maar de grootste groei-
markt waren de Aziatische lan-
den, die met elkaar dertig pro-
cent meerflessen afnamen.

VERTIKAAL: l.pakken;2.la;3.
n.n.; 4. kil; 5. teek; 6. otter; 7.
N.S.; 8. Ms; 9. ander; 10. room;
11. ler; 12. nr; 13. en; 14.ransel;
19. Sem; 22.kar; 24 oma; 25. lei-
ding; 27. lap; 28. markant; 29.
lid; 31. reeds; 32. laars; 35. Lea;
36. esp; 37. ego; 38. abt; 42. ake-
lei; 43. urn; 46. rad; 48. mcc; 49.
ekster; 51. ais; 52. toorn; 53. mir-
re; 55. ork; 57. mare; 58. norm;
60. mom; 62. kee; 64. An; 65. je;
66. ad; 67. as; 68. NS; 69. de.

Wellicht weet een lezer ofeen
lezeres te vertellen hoe het alle-
maalprecies in elkaarsteekt.Bij
voorbaat dank! Op 19 februari
van dit jaar was ook de Duitse
Democratische Republiek aan
een uitgifte voor Calgary toe.
Een serie van vier zegels en één
soevenier- velletje zagen het
licht. Op dezegelvan 5 Pfenning
is een schansspringer tezien. De
zegel van 10Pfenning toont een
tweetal hardrijders op de
schaats.
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"Net even iets beter"

ZEGELS

Horecabedrijf

CHIPS IMITERENHERSENCELLEN

HET HORECABEDRIJF omvat meer dan alleen maar hotels, bars
en cafe's. Fastfood- bedrijven, catering-bedrijven en instellingen als
verpleeg- enziekenhuizen horen er ook toe.

In deze aflevering ditmaal vooral aandacht voor de opleiding tot
assistentcivieledienst,zoalsdiegegevenwordtaanhetKort Middel-
baar Beroeps Onderwijs-KMBO.

Op de verschillendeeilandenvan deNederlandse Antillenen ook
opAruba worden dezecursussen gegeven. De indelingvan de studie
zoals diehiergegeven wordt wijktoppunten afvanhetgeen hiervoor
Nederland besproken wordt. In grote lijnen komen de opleidingen
echter aardig met elkaar overeen. Wil je meer weten over de hier
bestaande mogelijkhedenbel dan de afdeling Onderwijs op voor de
verschillendetelefoonnummers.

De opleiding Horeca aan hetKMBO is er vooral op gericht een be-
roepsniveau te behalen waarbij vaardigheid, kennis en inzichtaan-
wezig is om alszelfstandig ondernemer in deHoreca te beginnen. De
opleiding staat in principe openvoor iedereen die minimaal 10 jaar
dagonderwijsheeft genoten.Afhankelijkvan devooropleiding duurt
decursus twee of drie jaar.

De cursus heeft zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
Bij de theoretische vakken wordt onderscheid gemaakt tussen
algemene vakken zoals Nederlandse taal, persoonlijke en maats-
chappelijke vormingen lichamelijke oefening, en vakleer, met vak-
ken als warenkennis, menuleer, keukentheorie, drankenkennis,
serveren, installatie-kennis en hygiène.

Belangrijke onderdelen van de studie vormen de stageperiode in
bedrijven en depraktijklessen.

OPLEIDING
Degene die aan deze cursus begint volgt eerst een basisprogram-

ma. Na ditbasis- programmakies jevoor deopleidingrestaurantkok
ofrestaurantkelner.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Gediplomeerden kunnen zoals gezegd,terecht bij allerlei instel-

lingen. Je zelfstandig vestigen als ondernemer behoort ook tot de
mogelijkheden, alhoewel een diploma alleen natuurlijk geen enkele
garantie biedt datje daar ook in zult slagen.■ Nadat je deze opleiding met succes gevolgd hebt kun je verder
studeren aan het Middelbaar Beroeps- onderwijs-MBO, en dan met
name aanhet Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheids Onder-
wijs. Aan de afdeling Consumptief- technische diensten (MDGO-
CCD) kun je weer tweerichtingen onderscheiden. De afdeling con-
sumptieve technieken en deafdeling civielediensten. In een eerdere
afleveringben ikhieruitvoerigop ingegaanzodat ik hiermee volsta.

Voorverdere inlichtingen over het MDGO-CCD kun je schrijven
naar deverschillende scholen inNederland.Voor Curagaokun jebel-
len naar de Jacques Ferrandi Huishoudschool waar deze opleiding
gegeven wordt. Tel.: 625053.

Wil je meer inlichtingen over deopleidingen in Nederland schrijf
dan aan: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Centrale
Directie Voorlichting, Postbus 25000,2700LZ, Zoetermeer.

PEDRO CASIMIRI

Nu alwordt bij bedrijvenen verenigingenvan
computer- gebruikers kopiëren van gratis ver-
krijgbare software niet langer gestimuleerd,
maar juist afgeremd. Via telefoonlijnen prog-
ramma's uit zogeheten 'elektronische prikbor-

ShaiBusjinsky, eenzelfstandig computerdes-
kundige, meent dat dergelijke virussen een
nieuwe en gevaarlijke ontwikkeling in de com-
puterwereld zijn, dieookkunnendoordringen in
militaire, industrieën en communicatie- syste-
men. "Het kan voor computers betekenen wat
AIDS voor seks heeft betekend", meent hij. "De
huidige vrije stroom van informatie zal ophou-
den. ledereenzal ergvoorzichtigwordenmetwie
men in contact komt, en met wie men zijn infor-
matie deelt".

Een echt virus- programma, datwas ontwor-
pen om duizenden computer-bestanden (en
daarmee jarenvan werk) in één klap op te slok-
ken en uitte wissen, werd ingevoerd in de com-
puter van de Hebreeuwse Universiteit in Jeru-
zalem. Het virus was geprogrammeerd om op
vrijdag 13 meivan ditjaartoeteslaan, aldus Yis-
rael Radai, een van dehoofd-programmeursvan
hetcomputer- centrumvan deuniversiteit."Het
is de meest verwoestende zaak die wij ooitzijn
tegengekomen", zeiRadai.

Na de ontdekking van het virus hebben de
programmeurs van de universiteit tegen —programma's ontwikkeld — 'immune' en 'unvi-
rus' — om het op te sporen en te neutraliseren.
Nietteminbestaat ernog steedsgevaardat com-
putergebruikers pas zullen merken dat hun
programma'sbesmet zijnalshette laatis,name-
lijkals allebestanden (de opgeslagen gegevens)
zijn verdwenen. Hetvirus is enige maanden ge-
leden in de computer geplaatst, mogelijk met
een politieke achtergrond. Men is het op het
spoorgekomen door eenzwakte in hetprogram-
ma zelf, door als hetware een symptoom van de
ziekte: hetkopieerde zichzelf zo vaak, dat het
steeds meer geheugenruimte opslokte.

Eind vorigjaarvielhetwereldwijde communi-
catie- netwerk tussen IBM- vestigingen ten
prooi aan een zichzelf vermenigvuldigend prog-
ramma. Een elektronische kerstkaart ver-
spreidde zich als een soort kettingbrief zo snel,
dat de gewone communicatie ernstig werd be-
lemmerd. Maar geheugen-bestanden werden
voor zover bekend nietaangetast.

Het inbrengen van dit soort 'grapjes' wordt
wel uitgehaald door 'n hobbyistmet een vreemd
gevoel voor humor, een gefrustreerde employé,
ofeenwhiz-kid diedegrenzenvan het toelaatba-
re overschrijdt. Hoe dan ook is de ellendevaak
(letterlijk) niette overzien.Enkele maandenge-
ledenwerd dekring van NederlandseAtari-ST-
bezitters opgeschrikt door een virus dat ver-
moedelijkuitDuitsland afkomstig was. Eindho-
vense bollebozen schreven een tegengif- prog-
ramma dat,vooral doorgratis verspreiding, snel
een eindaan de ellende lijkttehebben gemaakt.

NETALS DE 'besmettelijkevirussen' diezij be-
schrijven, blijvenook deverhalen deronde doen
over verziekte computer- programma's met ver-
woestende uitwerking op geheugen- bestanden
van computer- systemen. Zon virus (of'logische
bom' of'Paard van Troje- programma') is mees-
tal een klein stukje software dat onopgemerkt
wordt meegekopieerdbij hetovernemen van in-
teressante, grotere computer- programma's.
Hetvermenigvuldigt zichzelf,enkan zich opeen
tevoren ingesteld tijdstip— alshet ware na een
incubatietijd— plotsklaps manifesteren.

Het experiment is bedoeldvoor toepassing bij
industriële robots, die een zekere mate van
kunstmatigeintelligentie moetenkrijgen, voor-
al om verschillende vormen van gereedschap-
pen en te bewerken onderdelen te kunnen her-
kennen en hanteren. Bij de meeste industriële
robots kan nu nog slechts gewerkt worden met
onderdelen met exacte, tevoren bepaalde afme-
tingen. Bovendien moeten die in het algemeen
in steedsdezelfdepositie aan derobot worden ge-
presenteerd. In de toekomstige robottechniek
moetenrobots een aantalomschreven handelin-
gen kunnen verrichten op vormen, die binnen
bepaalde grenzen mogen afwijken. Cel- imite-
rende computers zoals Fujitsu ophet oog heeft,
bieden daarbij misschien de oplossing, die met
de techniek vanAI nog altijd niet is gevonden.

De menselijke hersenen zijn zo ingewikkeld
datcomputers daarbij vergeleken kinderspeel-
goed zijn. Toch wil het Japanse bedrijf Fujitsu
proberen een stukje van de menselijkehersenen
(100.000 hersencellen) natebootsenmetbehulp
vancomputer-chips. Nogmaareen fractie overi-
gens van deruim tien miljard hersencellen die
een mens heeft. Toch is hetexperimenttotnu toe
demeest verregaande pogingomdewerkingvan
de menselijke hersenen na te doen met compu-
ters.

ERWORDT IN decomputerwereld geregeld ge-
sproken over 'kunstmatige intelligentie', veelal
afgekort tot AI(van hetEngelse 'artificial intel-
ligence'). Voorlopig houdt AI niet meer m dan
dateen computer- programma in staat is iets te
leren.Nieuwegegevenskunnen inverband wor-
dengebrachtmetal eerderopgenomen gegevens
en daaruit blijkt het computer- programma
conclusies te kunnen trekken. Er zijn veel toe-
passingen voor AI te bedenken en al in de prak-
tijkin gebruik, maarmetechtemenselijke intel-
ligentieheeft het nognauwelijks iets te maken.

BIT VOOR BIT den'naarpc-bezitters toehalen wordtafgeraden,
tenzij de systeembeheerdervan zo'nbuUetin bo-
ard alle bij hem aangeboden software eerst ui-
termate zorgvuldig onderzoekt, alvorens deze
voor gratiskopiëren verder aan te bieden.

Er is een levendige handel ontstaan in prog-
ramma's die in staat zijn de meest- gebruikte
vormenvan virussen op te sporen in (verziekte)
software. Maareenvandelisten die devirusver-
spreiders toepassen is juist het verstoppen van
hun virus in een programma dat iets anders,
nuttigs^i/kt tedoen,en soms zelfsookinderdaad
doet. Hoe begerenswaardiger het gastheer-
programma is of lijkt, des te sneller en vaker
wordt het gekopieerd. En daarmee ook het vi-
rus Dus is het slechts een kwestie van
wachten voordat het eerste virus wordt ontdekt
ineenprogramma datzogenaamdjuistvirussen
moet helpen opsporen.

Hoe meer floppies jevergaart uit
het 'vrijecircuit', des te groter is
dekans datje een virusoploopt.

Postzegels
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PAKKERDJES
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Pakkerdjes

',Het opgevenvan "Pakkerdjes", dierespectievelijkvijfentien guldenkos-
tten,kan geschiedenbij hetredactie- secretariaat van deAmigoe. De Ami-
Igoe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op
basis van zijn inhoudte weigeren.



DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-"JKS geopend van 07.00-20.00 uur; na 20.00uur informaties viaverkeerstoren.

Suzuki
funboard

ORANJESTAD — Van de
Suzuki- vertegenwoordiger
op Aruba, Carib Motors,
wordtvernomen datvan 5 tot
8 maart aanstaande aan het
Silver Sands Beach te Barba-
dos de 'Suzuki International
Funboard Challenge 1988'
wordt gehouden.

06nLoEI ,EK: vana' 05.30 uur veldkampi-
San N-appen 1988"Parkoers teGrapefield,

tijd, dat deregering de zaken
eens goedbestudeert en ziet wie
in het Huis van Bewaring hoort!
Een kind van dekleuterklas kan
hetvertellen", aldus de SPA.

Hyatt Regency - project van start
Terrein wordt bouwrijp gemaakt

"Onze leden", aldus SPA, "zijn
zeer bezorgd over het feit, dat er
verdachten zijn die meer dan
twee maanden in een politiecel
worden opgesloten. Normaliter
moethet zijn, datverdachten ten
hoogstenstiendagen op dewacht
blijven zitten. Hij gaat dan naar
huis of als de verdere aanhou-
ding wordt bevolen door de offi-
cier ofrechter-commissaris, dan
moet hij naar het Huis van
Bewaring gaan".

"En wat gebeurt er nu, het
w..iovon RoTirprinp is overvol, er

is totaalgeen plaats, maar depo-
litiewacht, die geen Huis van
Bewaring is, moet meer cellen
bouwen om verdachten onder-
dak te kunnen verschaffen

regering heeft bij het Huis van
Bewaring wel meer cellen laten
bouwen om mensen diehunboe-
te niet betaalden hun straf te
kunnen laten uitzitten, terwijl
dit grotendeels geen criminelen
zijn. Voor die mensen worden
wel cellen gebouwd, maar voor
de criminelen niet. Het wordt

ORANJESTAD— "Depolitie is ten zeerste bezorgd over de
situatie in de politiewachten van Oranjestad en San Nicolas.
De cellenzijn overvolmetgedetineerdenen detaak vandepoli-
tic isniet om gevangenen te bewaken", aldus het bestuurvan
dePolitiebond Aruba (SPA) ineenverklaringop deproblemen
van deovervolle cellen.

Eerlijke vinder

SPANNING
De politie is vooral bezorgd,

omdat het hier mensen betreft
die al ondereen zekere drukver-
keren, hetgeen in de cel alleen
maar kan verergeren, omdat zij
gefrustreerd raken. Na gewezen
te hebben wat een verdachte op
depolitiewacht- celnietkankrij-
genen wel in hetHuis vanBewa-
ring met alle gevolgen van dien,
wijst de SPA erop, dat door deze
situatie zelfs het leven van een
politieman gevaar loopt.

De verdachte in de politiecel
breekt allesafinzijncelom daar-
mee zelfmoord te plegen of een
politieman aan te vallen. De
SPAbeschikt over bewijzen, dat
verdachten verklaard hebben
datzij een politieman zullen do-
den of overmeesteren, alleen
maar om in het Huisvan Bewa-
ring te kunnen worden opges-
loten.

Ie pakket — worden de nodige
voorbereidingen getroffen, zoals
contacten met de regering, over-
heids- diensten, aantrekking
van lokale stafen behuizing van
het personeel. Op het bouwter-
rein staatreeds enige materieel
en containers. Met de'Sierra Ex-
press" van de Hapag Lloyd
(agent Martijn Trading Compa-
ny) worden op 10 maart aan-
staande weer een groot aantal
containers verwacht met bouw-
materialen.

ORANJESTAD—In hetkan-
toor van Cede Aruba vond een
korteplechtigheidplaats waarbij
de afgetreden directrice van de
Nederlandse Commissie Zomer-
postzegels, mevrouw H. Wester-
veld, dieeen afscheidsbezoek aan
Aruba brengt, in het bijzijn van
Tirso Sprocket en andere be-
stuursleden van Cede Aruba,
twee stevige schenkingen kon
doen. Zowel voorzitter Horacio
Odubervan de Stichting Bejaar-
denzorg als Victor Mathilda na-
mens FALPA mochten ieder een
cheque van 35.400 Nederlandse
gulden in ontvangst nemen.
Voorts werd een bedrag beschik-
baargesteld voor de uitgeverijDe
Walburg Pers voor depublicatie
van het boek 'Aruba, scenes and
behind the scenes'.

Nieuw bestuur
Arubaanse zwembond

SAN NICOLAS — Om-
streeks half twee in de
ochtend vond in de politie-
wacht San Nicolas een niet
alledaagse gebeurtenis
plaats.

De man P.W. (31) kwam
een portemonneebij depolitie
afgeven, waarin zich ze-
sentwintighonderd florin be-
vond. Hijhaddeportemonnee
uit de broekzak van een
chauffeur genomen, die in
zijnauto in eenvan de straten
van San Nicolas lag te slapen.
De man verklaarde dat iede-
reen, dievoorbij liep deporte-
monnee met veel geld erin

De politie ging met P.W.
naar de plaats waar de auto
stond en na heel veel moeite
lukte het hen de chauffeur
wakker te maken. Hij ver-
klaarde, datdeauto nietmeer
wilde starten en hij daarom
was gaan slapen. Hij was
klaar wakkertoen hijzijnpor-
temonnee terug kreeg. Na
controlebleek daarnog alhet
geld in te zitten. Hij gaf de
man P.W. een beloning voor
zijn eerlijkheid.

kon zien. Om diefstal ofbero-
vingte voorkomen, had hij de
portemonnee mee genomen
en naar de politie gebracht.

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,22950en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;behalveopzaterdag. Alleen zoekertjes, diepp maandag en donderdag voor 10.00 uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER1+11:20.15,21.15+24.00 uur 777eRunning
Man [with Arnold Schwarzenegger] (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00 uur Someone to
*atchoverme (14 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Santa Cruz, tel.: 28028.Pariba brug: San Nicolas, tel.: 45712.
WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.ae Cuba, Santa Cruz 56, tel.: 25666.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterE. Bodene, via CentroMedicoSan Ni-
colas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).
WIT GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:tel^ 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
(voor brandgevallen, ongelukkenofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Start here: «Thetiectnc Universe»; 18.30 Those ama-zing animals; 19.15 Science andiJ^rology (CNN); 19.25 Big Story(CNN); 20.00 It's a living: «The oilsnow»; 20.30 Life most embarrassingmoments; 21.18 CNN international
So*?' 21.45 Death by prescription;«"30 Sluiting.

ZONDAG: 17.00Studiosport; 17.50Sty-'s with Elsa Klensch; 18.10 In searchO'-- ■■"; 18.35Thisweek in review (CNN);
oi '£? Sn°wtime; 20.30 Health Week;
& -00 QuoVadis; 22.15CNN internatio-nal news; 22.45Remington Steel; 23.30Sluiting.

MAANDAG: 18.00 Scooby Doo new"tysteriues; 18.30 CNN International
"ews; 19.30Theworldtomorrow; 20.00

' elenoticias; 20.30Programma BUVO;
£° 45 Dances of the world; 21.00downtown; 22.00 Larry King show;
«.50 This week in Japan; 23.30 Slui-ting.

De indruk zou echter gewekt
kunnenworden, dat derechter in
zijn vonnis de schorsing ongeg-
rond verklaarde. Bij nalezing
van hetvonnis blijkt ditniethet
geval. De rechter verklaarde de
schorsing onvoldoende gemoti-
veerd en daarom nietgeldig.

ORANJESTAD — In dezaak,
die twee douane- ambtenaren
hadden aangespannen bij de
ambtenaren-rechter tegen het
land Aruba wees derechter von-
nis. De Amigoeberichtte daaro-
ver reeds.

Schorsing twee
douaneambtenaren
ongemotiveerd

Voorts zal de AZB overwegen
om enkele jeugdzwemmers afte
vaardigen naar de Carifta Ga-
mes, welke in apeil in Jamaica
worden gehouden.

Enkelebesluitenvan hetnieu-
we bestuur zijn: de zwemmara-
thon, dieop 5 maart aanstaande
te Savaneta georganiseerd
wordt onder auspiciën van dé
AZB telatenplaatsvinden, zodat
wedstrijd-zwemmers gerechtigd
zijn deel tenemen.

ORANJESTAD—Tijdenseen
gehouden vergadering van de
Arubaanse Zwembond (AZB) is
het in november jl. gekozen be-
stuur uitgebreid en werden ter
yens de functies van het dage-
lijks bestuur als volgt verdeeld:
voorzitter Harry Janssen, vice-
voorzitter Gerda Salas- De
Groot, secretaris Jim Thuis cri
penningmeester Nicole Hoe-
vertsz.

Op het terrein is men doende
met hetplaatsen van deafraste-
ring en hetbouwrijp maken van
hetterrein, datgoed moet gebeu-
ren en daarom ook denodige tijd
vergt. Onder leiding van J. van
der Haar van Ballast Nedam
Aruba — die belast is met de
dienstverleningen het financië-

De Amigoe berichtte reeds
eerder over het schoonmaken
van het terrein van 46.000vier-
kante meterswaarophet350ka-
mers tellende luxueuse hotel ge-
bouwd gaat worden. Zoals be-
kend een investeringvan 48 mil-
joendollar,voornamelijk Japans
kapitaal. Ballast Nedam, dat
voor de bouw van dit hotel een
aparte 'joint venture' met Hyatt
heeftopgericht, treedtop alspro-
ject- manager en zal ook de uit-
voering voor zijn rekening ne-
men. Behalve deproject- coördi-
natieheefthetaannemings- con-
cern eveneens de samenstelling
van hetfinancierings-pakket op
zich genomen, hetgeen inmid-
dels is afgerond.

ORANJESTAD — Reeds
enige wekenwordt op het ter-
rein tussen Playa Linda en
het Americana Hotel aan de
Palmbeach hardgewerkt om
hetterreinbouwrijp temaken
voor de bouw van het Aruba
HyattRegency Hotel.

GEENBEZOEK
De cellen op de politiewacht

zijn niet afgeschermd met prik-
keldraad zoals in het Huis van
Bewaring, zodat iedereen bij de
gevangenen kan komen, met al-
le gevolgen van dien. Zij mogen
geen bezoekontvangen, watvoor
de gevangenen door familie
wordt gebracht, moet door depo-
litie onderzochtworden, waarbij
wel eens mesjes of drugs in de
zoom van een kledingstuk wor-
den gevonden. De politie wordt
het kwalijk genomen, datzij al-
les doorzoeken. Dat hoeft in het
Huis vanBewaring niet.

Tenslotte doet de SPA een
dringend beroep op de overheid
om eenoplossing voor deze onge-
zonde situatie te vinden voordat
het kalf verdronken is. "De cel-
len zijn niet gebouwd om meer
dan een persoon te huisvesten.
Er zijn cellen waarin zelfs tien
mensen zitten", aldus de SPA in
een verklaring.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):, °°uurper daggeopend(alleen geslo-»n van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00uur).

9P.KTER HORACIO ODUBER HOSPI-/ML(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
£4652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -raardenbaaistraat 8 (boven).

ORANJESTAD—Vanpoli-
tiekezijde— vooral deoppo-
sitie — werden de nodige re-
acties ontvangen op de druk
die advocaten en het be-
drijfsleven op deregering ui-
toefenen om nu zonderuitstel
de wet te regelen waardoor
een financieel centrum op
Aruba mogelijk wordt. Dit
medein verbandmet desitua-
tie inPanama.

ADN- Statenlid Pedro Bislip
kwam met het voorstel, dat de
regering nu reeds het ontwerp
onofficieel naar de Staten zou
kunnen sturen om straks bij de
officiële behandeling door de
Staten de nodige tijd te winnen.
Dit zouvolgens het Statenlidon-
officieelkunnen geschieden, om-
dat het reeds naar deRaad van
Advies is gezonden.

MEP- leider Nelson Oduber
kwam met een tweede reactie op
de kwestie van een financieel
centrum en wil van premier
Eman duidelijkheid wie er dan

Oprichtingfinancieel centrum
Bislip (ADN):wetsvoorstel nu
onofficieel naar Staten sturen

In Telenoticias vertelde pre-
mier Eman, dat de regering
gisteren met experts over het
ontwerp sprak. Hij herhaalde
nog eens dat in dezen de nodige
voorzichtigheid is geboden, het
besluit niet met haast mag wor-
dengenomen in verband met de
situatie in Panama, "zodat wij
dat straks kunnen betreuren
wanneer de zaken met het
centrum niet de goede richting
ingaan". De premier betreurde
in ditverband ook de haast van
de advocaten en het be-
drijfsleven.

De leider van de oranje partij,
Benny Nisbet, stelde dat de ad-
vocaten en het bedrijfsleven te-
genover deregering- Eman dui-
delijke taal spraken en de rege-
ring denodige spoedmethet ont-
werpmoetbetrachten. DePPA is
voorstander van een financieel
centrum omdat dit werk en in-
komsten zal brengen.

wel tegen is, dat Aruba een fi-
nancieel centrum wordt.

ARUBAANSE KUNSTKRING: 20.00 uursneert Mendelssohn Trio- Cas di Cultura.

IiNT°ONSTELLING (tot 3maart 1988):
JV.?2-00-20.00 uur gelegenheidtot be-rging van expositie 'Hoe zien wij onzegaarden?' - gebouw All Electric Sales teöan Nicolas
SPORT
BASEBALL (international): 20.00 uurpn"e?olaanse sel. Vs Arubaanse sel. - DonCl|as Mansur Ballpark

ZONDAGBIOSCOPENBOULEVARD THEATER
on cl8, 00 wr Pinocchio (alle leeft.);
Arn^l^ 15 uur The Running Man [withDRTc^war2ene99erKl4jr.).ovlrrl. , 2100 uur Someone to watch"verme (I4jr.).

Dit gebeurt in samenwerking
met Simpson Motors, de Suziki-
agent ter plaatse. ledere racer
mag een slalom- board en vier
zeilen meebrengen, waardoor
het vooral op het vakmanschap
van de deelnemers aankomt.

Er is 5500 dollar aan prijzen
beschikbaar. Inschrijving op
Aruba kan geschiedenbij Carib
Motors, waar ook inschrijf- for-
mulieren met gegevens beschik-
baar zijn.

Bereid te onderhandelen

FTA wacht op beslissing
directie Concorde hotel[*VERSEN

SanNtolA: 11'°° UUr °P de Promenade ,e

SPORT
fcoE?ALLBOND(ABBA): 14.00 uurjaar-
Hotel Snever 9aderin9"BushiriBeach

JiE,LRENNEN: 10.00 uur bikecross- wed-den- piste te Piedra Plat.

VenSQEB,ALL (international): 10.00 uur
SportD rif nSe Sel'VS Arubaanse sel.- Lago

DeFTAen dewerknemers be-
slotenaf te wachtenwat deCon-
corde- directie gaat doen. Met

SAN NICOLAS — In het
FTA- gebouw heeft het be-
stuur van de FTA, onder lei-
ding van Anselmo Pontilius,
gisteren de nodige uitleg ge-
geven aan hetConcorde- per-
soneel over het rechterlijke
vonnis inzake ontslag van
veertig man personeel. Zoals
bekend moet Concorde voor
dinsdagmorgen vier uur de
rechter laten weten wat haar
plannen in dezenzijn.

nadruk stelde Pontilius, dat de
FTA bereid blijft — zoals zij dit
altijd is geweest — omoverleg te
plegen en te onderhandelen.
Reeds werdvoorgesteld datdedi-
rectie het gehele personeel ont-
slaat, alles betaalt wat er be-
taald moet worden, en dantegen
lager loon opnieuw begint. De
Concorde- directieverbond daar-
aan de voorwaarden, datzij dan
kan benalen wie zij wel en wiezij
niet in dienst neemt. De FTA is
daartegen alsmede tegen het
sluitenvan individuele contrac-
ten met alle gevolgenvan dien.

OFTBALL(Chaco Taekwondo Institu-
£J' va.naf 10-00uur wedstrijden -Kibaima-VeW. TankiLeenden.

MADIKI — Met veel animowerd door hetBuurtcentrumPlaya Abao het tweede lustrum,
gevierd. Minister Watty Vos wasbierbij aanwezig. VoorzitsterGlenda Cecilia vertelde over de
groei en verdereplannen van hetbuurtcentrum, datspoedig over
een terrein hoopte te kunnen be-schikken om een eigen gebouw
neer te zetten. Verschillende ar-
tiesten traden op en zorgden dathet een geslaagde viering werd.Morgen, zondag, wordt de vie-
ring voortgezet met een sportdag
ophetEagle- terrein.

ui?nTBAL <warm-up- toernooi): 16.00
tadion P'Nacionalvs Arsenal -Wilhelminas- Twee weken geleden stondhij

terecht omdat hij eind vorig jaar
ontuchtigehandelingen zou heb-ben gepleegd met een vier- jarig
meisje. Hij gaf toe zich hieraanschuldig te hebben gemaakt
dochkon geen reden opgeven
waarom hij het gedaanhad.

De officier eiste twee weken
geleden een jaar gevangenis-
straf.

f Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

HÊSEBk
Beatrixstraat 34

Tel. 22720
ZIEKTEVERZEKERING J

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12):09.30 uur kerkdienst.

ORANJESTAD — Een jaar
gevangenisstraf, waarvan
vier maanden voorwaarde-
lijkmeteenproeftijd vantwee
jaar luidde gistermorgen hetvonnis tegen verdachte H.V.
(28).

Eenjaar
in zedenzaak
met minderjarige

ORANJESTAD — Met de
ontmoeting van Venezolaan-
se beroeps- baseballers vana-
vondin hetDon Elias Mansur
Ballpark en morgenochterd
om tien uurin het Lago
Sportpark, zal naruim dertig
jaarweerberoepsbaseball op
Aruba plaatsvinden.

Er bestaat grote belangstel-
ling voor deze wedstrijden, die
gehouden worden ten bate van
een eigen stadionvoor de Santa
Cruz Rockets. Er worden zelfs
proeven genomenom na te gaan
of hierin een grasmat kan wor-
den aangelegd.

De eerste bal wordtvanavond
gegooid door Ruben Philips en
morgenochtend doorNel Harms,
een van de eerste beroeps- base-
ballers die Aruba kende. Luis
Aparicio lid van de 'Hall of Fa-
me', Andres Galaraga spelervan
Montreal Expos en David Con-
cepción, speler van Cincinnati
Reds, komen naar Aruba omaan
spelers van deLittle League de
nodige lessen te geven. Voorts
zijnopArubaJoséAlfaro, Tobias
Hernnadez, Leonel Hernandez
die vanavond de strijd zullen
aanbinden tegen de sterren van
Aruba, versterkt met Franklin
Danies, Milton Croes en Nildo
Wernet.

De laatste maal, dat be-
roepsbaseball op Aruba werdge-
speeld, was op 7 december 1958
toen in het Wilhelminastadion
Rapinos tegen Cabimas speelde,
twee teams van Whitesox en
Dodgers.

Na dertig jaar weer
beroepsbaseball op Aruba

Grote belangstelling voor wedstrijden

ORANJESTAD - In ge-
zelschap van Tirso Sprocket en
mevrouw Diet Booi, directrice
vanCedeAruba, brachtdeschei-
dende directrice van de stichting
Zomerpostzegels, mevrouw Wes-
terveld- Slager, voordatzij naar
Curagao vertrok, een bezoek aan
Instituto di Cultura. Hier kon
mevrouw Westerveld zien, datde
subsidie, destijdsgegevenvoorde
opzet van de beeldhouw- oplei-
dingvan MaritzaErasmus en de
leerbewerkings- cursus onder
leiding van Sandra Hurtado,
goedbesteed werd.

*****PROTESTANTSEKERKDIENSTENr^NJESTAD: 10.00 uur ds A. van den(crèche andzondagsschool).cJ^OE COLORADO: 08.30 uur ds A. van

hm ?RAPlAr- 10-30uur zondagsschool in
SAM kn9«<!Sentrurn; 19-°0uur avonddienst,danlNJOOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-ua9sschool op dezelfdetijd.

DMr^T zon.: 09.00en 19.00uur.PkjA?,TA: 2at: 19-00 uur; zon.: 08.00uur.tMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.1» R̂D: zat-: 1900 uur; zon.: 07.30 en'8.00 uur.
in^ESTAD^at.: 19.00uur; z0n.:06.30,PA°O en 19.00uur.
1q S?DERA:zat.: 19.00uur;zon.: 10.00enPn° uur-
rOS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
Sa

N N|COLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.ff CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,en 18.30uur.
Tam£, ETA:zat.:l9.oouur;zon.:l7.3ouur.ANKILEENDERT: zon.:09.00 uur.

TAIPEI — Taiwan heeft nu op die
van Japan na de grootste deviezen-
voorraadter wereld.De reserves, het
goud uitgezonderd, bedroegen emd
vorig jaar 76,75 miljard dollar.Door
de toeneming van dereserves is het
land de Bondsrepubliek Duitsland
voorbijgestreefd. Volgens een mede-
werker van de Centrale Bank vanTaiwanbedroegen deWestduitsere-
serveseind 198776,29miljarddollar
en de Japansereserves 83,47 miljard
dollar

De leidervan deeerste divisie,
Double Seven, kreeg gistera-
vond van La Fama met 5-3 zijn
tweede nederlaag te incasseren.
Bij derust stondLa Fama met 2-
-1 voor.Rodney de Cubaen Shan-
nonRollock scoorden ieder twee-
maalen Giovanni Giel eenmaal
voor La Fama. Voor Double Se-
vennamRafael Vanegas tweeen
Chommy van der Linden een
doelpunt - :or zijnrekening.

SANTA CRUZ —In dezaal-
voetbal- competitie speelden
Wema en Unistars met4-4 ge-.
lijk. Bij de rust van de strijd
stond Wema met 4-1 voor,
maar wistna derust nietmeer
te scoren, terwijl Unistars de
stand gelijktrok.

De vier doelpuntenvan Wema
werdengemaakt doorCeril Vro-
lijk, terwijl voor Unistars Eddy
Tromp tweemaal en Benjamin
Willems en Gabriel Geerman ie-
dereen doelpunt scoorden.

Wema - Uni Stars
eindigt in gelijkspel

Zaalvoetbal (curs)
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Politiebond: geen bezoek ontvangen
Politiewachten niet geschikt om
mensen langere tijd vast te houden
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Azimullahgeldt volgenskrin-
gen in Paramaribo als een trou-
we aanhanger van parlements-
voorzitter Lachmon. Eerder cir-
culeerden ook de namen van de
VHP- er mr JanAdhin en NPS-
er WalterLim APo als kandida-
ten voor depostDen Haag.

WILLEMSTAD/HILVERSUM — Drs J.B. Hoekman wordt zo
goed als zeker denieuwe Nederlandse ambassadeur in Para-
maribo. Zijn benoeming is binnenkort teverwachten. Het mi-
nisterievan buitenlandse zaken wilde datoverigens in dit sta-
diumnog nietbevestigen. Drs Hoekman isnu directeur-gene-
raal internationalesamenwerking bij hetministerie van bui-
tenlandse zaken. Van 1981 tot 1984was hij alals ambassadeur
in Paramaribo werkzaam. Drs Hoekman heeft sindsdien als
rechterhand van de minister van ontwikkelingssamenwer-
king (eerst drs Eegje Schoo, nu drs Piet Bukman) de nodige
kennis opgedaan over de ontwikkelings- problematiek rond
Suriname.

Een ander probleem voor het
kabinet is de oplossing van de
problemen rond het junglecom-
mando. In interviews met Ne-
derlandse verslaggevers heeft
Ronnie Brunswijk alenkele ma-
len gezegd teleurgesteld te zijn
in dehoudingvan hetburgerka-
binet. Hij heeft nog steeds niets
gehoord opzijn aanbodte onder-
handelen en stelde deregering
verantwoordelijk voor de gevol-
gen, als de ontwikkelingen in
Paramaribo niet naar dezin van
zijn junglecommando zouden
zijn.

Eenwijzigingvan degrondwet
is ook een van de belangrijke
punten van discussie. De partij-
leiders hebben in de campagne
voor deverkiezingen van 25 no-
vember hun aanhang beloofd
binnen afzienbaretijd een wijzi-
gingin de grondwetaan te bren-
gen die demachtvan de militai-
ren inperkt. Verscheidene mi-
nisters zouden zeer terughou-
dend staan tegenover het pro-
voceren van demilitairenmet al-
le eventuele consequenties van
dien.Nederland heeft al een jaar

geenambassadeur meer in Suri-
name. Begin vorig jaarwerd mr
D.J. van Houte als ambassadeur
teruggeroepen. Dat gebeurde
onder drukvanParamaribo, om-
datVan Houteonthullingen had
gedaan over moorden op bosne-
gers in Oost- Suriname door het
legervan Desi Bouterse.

Naarverluid isdepoliticoloog
Evert Azimullah kandidaat-
ambassadeur van Suriname
voor de post in Den Haag. Azi-
mullah is lidvan de Vooruitstre-
vendeHervormingspartij (VHP)
en debiograafvan deVHP- voor-
man JaggernathLachmon. Hij
leidtnu het Instituutvoor Inter-

nationale Betrekkingen aan de
Anton de Kom Universiteit in
Paramaribo. Als Azimullah in-
derdaad ambassadeur in Den
Haagwordt, zalhij deeerste ver-
tegenwoordiger van de Hindoes-
taanse bevolkingsgroep op die
post zijn. De VHP maakt zich
sterk voor het ambassa-
deurschap in Den Haag gezien
hetbelangvan diepost bij hetko-
mendeoverlegover de ontwikke-
lingsrelatie Nederland- Surina-
me. De post Den Haag was een
van de 'zware' posten waarover
de zegevierende Front- partijen
in Suriname na deverkiezingen
van 25 november onderhan-
delden.

Bouterse- gezinde figuren zou-
den moeten opstappen. Ook wil
het kabinet een bestuurlijkere-
organisatie met het oog op de
verwerkingvan de geldstromen.
Met andere woorden: hetwil be-
werkstelligen dat die geldstro-
men, zodra ze op gang komen,
buiten de groep van de militai-
ren en hun sympathisanten blij-
ven. Volgens bronnen in Para-
maribo hebben de plannen van
hetkabinet onder leiding van de
nieuwe president 'Sew' Shakar
al tot strubbelingen geleid met
het militaire gezag. NSP- ers in
Nederland weten te melden dat
desfeer tussenmilitairen enbur-
gerregeringer nietbeterop is ge-
worden. Sommigeministerszou-
den er op staan dat in de rege-
ringsverklaring een moreel oor-
deel over de schendingen van de
mensenrechten onder het mili-
taire bewind wordt uitgespro-
ken. Een openlijke verwijzing
naar wandaden van de militai-
ren is danpractisch onvermijde-
lijk. Daarmee treft hetkabinet
onmiddellijkhetmilitaire gezag
datvolgens de grondwet nog al-
tijd de grootste machtsfactor in
Surinameblijft.

SPECULEREN
In Nederland wordt inmiddels

drukgespeculeerdover een spoe-
digbezoek van de minister van
Buitenlandse Zaken, mr Hans
van den Broek, aan Suriname.
HetwachteninDen Haagis opde
regeringsverklaring van de
nieuwe burgerregering in Para-
maribo. Naar het schijnt, wordt
die verklaring vertraagd door
een aantal clausules diehetbur-
gerkabinet in een directe
confrontatie met het militaire
bewind zouden dwingen.

Volgens NPS-ers in Neder-
land zou een van de problemen
verband houdenmet deformule-
ring over een justitieel onder-
zoek naar individuele schendin-
gen van de mensenrechten. Het
andere probleem heeft betrek-
king op een drastische zuivering
van de departementenwaar alle

Granaten voor
ministerie in Peru
LlMA—Leden van de guerril-

labeweging Tupac Amaru heb-
ben in Lima twee granaten ge-
gooid naar de gebouwen van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken van Peru. Er werd nie-
mand gewond en de materiele
schadeviel mee, aldus depolitie.

DE TAIWANESE luchtvaart-
maatschappij China Airlines
heeftbij Pratt and Whitney 57
vliegtuig- motoren besteld ter
waarde van 350 miljoen dollar.
Met deze order is deorder- porte-
feuille van de Amerikaanse fa-
brikantnugekomenopruim drie
miljard dollar.

Amnesty International in rapport:

Doodseskaders zijn weer
actief in Honduras

SEOUL—DeZuidkoreaanserege-
ringheeft vrijdageen amnestieafge-
kondigd tergelegenheidvan hetaan-
tredenvan president Roh. De maat-
regel heeft betrekking op 7.000 per-
sonen, maar hetministerie van Jus-
titie verklaarde dat slechts 131van
de 1.260 politieke gevangenen op
vrije voeten zullen komen. De am-
nestie wordt vandaagvankracht.

De Hondurese autoriteiten
maken zichkwaad over het rap-
portvanAmnesty International.
"Ik denk datzij (Amnesty) slecht
zijn ingelicht door linkse groe-
pen en buitenlandse belangen
dienen dietegen Honduras zijn",
zei een regerings- functionairs
die anoniemwildeblijven.

zou dit eveneens gaan doen

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag 10 maart 1988's morgens om 10.00uurzal ten overstaan
van één van de notarissen van hetkantoor SMEETS & THESSELING of
één van hun waarnemers te hunnen kantore aan de Emancipatie Boule-
vard 18op Curacao, ingevolgeartikel 1203van hetBurgerlijkWetboek, in
hetopenbaar bij opbod aan de meestbiedende, worden verkocht:

een perceel grond groot 258 m2, gelegen te Parera op Curacao,
kadastraal bekendals Stadsdistrict SectieAnummer 813,methet
daarop gebouwdeplaatselijk bekend als Versaillesweg nummer
4.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Smeets &
Thesseling Notarissen vanaf 8 dagenvoor deveiling.
Deze voorwaarden houden ondermeerin datvan iedere biedergevorderd
kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen,
een bankgarantie of andere zekerheid overlegt.

SMEETS & THESSELING NOTARISSEN
Emancipatie Boulevard 18
Curacao.
Tel.: 78222/74222.

Openbare Verkoop
Op donderdag 31 maart 1988des voormiddagsom 10uurzal ten kantore
aan dePolarisweg 31-33, alhier tenoverstaan van eenvan de notarissen
Palm & Seniorof diensplaatsvervanger in het openbaarworden verkocht
ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

het tot 20 juli2009 lopend recht van erfpacht op een perceel grond
groot 2.228m2,kadastraal bekend als Stadsdistrict SectieA nummer
2000en het tot2 juni2011 lopendrecht van erfpachtop eenperceel
grond groot 452m2, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A
nummer 1957, met het daarop gebouwdeplaatselijk bekend als SA-
LINJAI63 (HET MESKER GEBOUW).
Gemeld onroerend goed is gedeeltelijkverhuurd.
Nadereinformatie hierover isverkrijgbaarbij ondergetekendnotaris-
kantoor.

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 anderevorm van zekerheid tot
nakoming van zijn bod en de bijkomendekosten.

Informatie betreffende de financiering doorde executerend schuldeiseris
ook verkrijgbaar bij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
tel. 613199-613655

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 8 maart 1988 des voormiddags om 10 uur zal
ten kantore aan de Polarisweg 31 -33, alhier ten overstaan
van een van denotarissen Palm & Seniorof diensplaatsver-
vanger in het openbaar worden verkocht ex artikel 1203van
het Burgerlijk Wetboek:
een perceel grond ter grootte van 1.090 m 2, gelegen in
het tweede district van Curasao op "BRIEVENGAT",
nader omschreven in meetbrief nummer 717 van 5 no-
vember 1973, met het daarop gebouwde plaatselijk be-
kend als KAYA KOKOLISHI 88.
De veilingvoorwaarden liggen ter inzage opvoormeld nota-
riskantoor en houden onder meer in dat iedere bieder ge-
houden is terstond een bankgarantie of andere vorm van
zekerh'.-id te stellen tot nakoming van zijn bod en de bijko-
mende kosten.

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

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 1 maart 1988 des voormiddags om 10uurzal ten kantore aan
de Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan van één van de notarissen of
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm& Senior in hetopenbaarwor-
den verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk 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, met het daarop gebouwdeplaatselijk
bekendals Hoenderberg49.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
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.
Nadere informatiebetreffende definanciering doorde executerende bank
is verkrijgbaarop ondergetekend notariskantoor.

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

OPENBAREVERKOOP
Öp donderdag 3 maart 1988 des voormiddagsom 10uurzal ten kantore
aan dePolarisweg 31-33 alhierten overstaan van éénvan de notarissenof
diensplaatsvervanger van hetkantoorPalm& Seniorin hetopenbaarwor-
denverkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:
een perceel grond,gelegenopCuracao, tergroottevan 2.455m2, ka-
dastraal bekendalsKadastrale Afdeling Stadsdistrict SectieAnum-
mer 4798, methet daaropgebouwdeplaatselijkbekend als Juliana-
plein 22en Penstraat nummers 25Aen 27A.
Oe woningPenstraat 27Awordt in verhuurde staat verkocht.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
en houden onder meer in dat iedere bieder
genouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakomingvan zijn bod en de bijkomendekosten.
Informatie betreffende de financiering door deexecuterende bank is ver-
krijgbaar bij ondergetekend notariskantoor.

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

Openbare Verkoop
Op dinsdag 29 maart 1988 desvoormiddags om 10 uur zal
ten kantore aan de Polarisweg 31 -33, alhier ten overstaan
van een van de notarissen of diens plaatsvervanger van
notariskantoor Palm & Senior in het openbaar worden ver-
kocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

twee percelen grond, gelegen in het tweede districtvn
Curagao op "BOTTELIER', groot 970m2 en 240m2, na-
der omschreven in meetbneven nummers 252 en 253
van 19 juni1972, met het daarop gebouwdefabrieksge-
bouw plaatselijk bekend als GRANAATAPPELWEG
naast 135.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage opvoormeld no-
tariskantoorvanaf 8dagen voor deveilingen houden onder
meer in datiedere bieder gehouden is terstond een bankga-
rantie of anderevorm van zekerheid tot nakoming van zijn
bod en de bijkomende kosten.

Informatiebetreffende definanciering door deexecuterend
schuldeiser is verkrijgbaar op ondergetekend notariskan-
toor.

NOTARISKANTOOR PALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
te1.:613199-613655

WEERSTAND
In kringen van Surinaamse

belangen- verenigingen in Ne-
derland en bij enkele politieke
partijen is groteweerstandtegen
het plan van de Nederlandse
staatssecretarisvan justitieme-
vrouw mr VirginieKorte- Van
Hemel alshet "gedoogbeleid" je-
gens Surinamers in Nederland
op te heffen , zolang dierelaties
tussen Nederland en Suriname
niet zijn genormaliseerd. Tij-
dens een congres gisteren in
Amsterdam, waaraan behalve
enkele Surinaamse belangen-
verenigingen ook linkse politie-
kepartijenen instellingen als de
Arme- Frank- stichting en de
Raad van Kerken deelnemen,
stelden de deelnemers dat Suri-
namers die alspolitiek vluchte-
ling asiel in Nederland hebben
aangevraagd, vooralsnog niet
mogen worden uitgewezen. De
organisaties sturen vóór
dinsdag, als de Tweede Kamer
over hetplan van mevrouwKor-
te stemt, eentelegram naar alle
politieke fracties in het parle-
ment. Daarin wordt op uitstel
van het plan aangedrongen. Op
hetcongresbleek dat de Tweede-
Kamerfractie van de Partij van
de Arbeid vindt dat na het her-
stelvan debetrekkingen Neder-
land— Suriname de Neder-
landse vreemdelingen- wetge-
ving op Surinamers in Neder-
land van toepassing moet wor-
den. In datgeval zullen normale
asielprocedures moeten worden
gevolgd om een verblijfs- ver-
gunning tekrijgen, Totnu toe is
er van een gedogen (tolereren)
vanSurinaamse vluchtenlingen
sprake. CDA en VVD — een
meerderheid in de Tweede Ka-
mer — zijn al akkoord gegaan
met de normale toepassing van
hetvreemdelingen-beleid op de-
ze groep Surinamers. De staats-
secretariszegt 2800asielverzoe-
ken vanSurinamers in behande-
ling te hebben. Daarbij komen
nog duizend verzoeken om een
verblijfsvergunning voor ge-
zinshereniging, familiebezoek
enzovoort. Volgens de Suri-
naamse belangen- organisaties
worden zeker 5000 Surinamers
met uitwijzinguitNederland be-
dreigd, als het gedoogbeleid in-
derdaad wordt opgeheven. De
Utrechtse jurist van Surinaam-
seoorsprong,mrHamiedAhmad
Aliheeft al aangekondigd datde
staatssecretaris zal worden be-;
stookt metkorte gedingen, alszij
haar plannen zou doorzetten.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag, 8 maart 1988 desvoormiddags om 10uur zal ten overstaan
van notaris mr. M.L. Alexanderof dienswaarnemer,te zijnenkantore aan
deConcordiastraat 54,Alhier, in het openbaarworden verkocht ex artikel
14van de Eilandsverordeningvan de 12de juni 1953, no. 29:

het tot 16 juli2036lopend recht van erfpachtop een perceel
grond, gelegen in hettweededistrictvan Curacao,tergrootte
van 1.190m2, bekend alsBlokC, kavel4vanhet verkavelings-
plan SANTAROSA BARIKA, nader omschreven in meetbrief
nummerlBl van7aprill97l,metdedaaropgebouwdefunde-
ring.
De veilingsvoorwaarden liggenter inzage opvoormeld Notariskantoor en
houden ondermeerin datiedere biedergehoudenisterstondeen bankga-
rantie of anderevorm van zekerheidte stellentot nakomingvan zijnboden
debijkomendekosten.

Notariskantoor Mr. M.L. Alexander
Concordiastraat 54
Curacao
Telefoon: 616644.

Amnesty heeft tientallen ge-
tuigenissen van slachtoffers uit
alle lagen van de bevolking, zo-
als vakbondsleden, studenten,
boeren en mensenrechten- acti-
visten. Zij beschrijven hoe ze
werden afgeranseld, electrische
schokken kregen of seksueel
werden misbruikt na te zijn op-
gepakt in verband met stakin-
gen, geschillen over
landbouwgrond oflegeracties te-
gen vermeende guerrilla- groe-
pen. In geen enkel geval kwam
het tot een vervolging van de
schuldigen.

praktijkenvande doodseskaders
van legerenpolitie is herhaalde-
lijk door de regering van Hondu-
ras toegezegd. Tot op heden is er
echter niets van terechtgeko-
men, aldusAmnesty Internatio-
nal. Volgens de mensenrechten-
organisatie trekken de Hondu-
rese strijd- krachten zich niets
aan' van de detentie- wetten en
opereert depolitie, dieeen onder-
deel is van de strijdkrachten,
buiten de controle van de ge-
rechtelijke macht en de rege-
ring, v

Amnesty beschuldigt vooral
de geheime militaire inlichtin-
gen- dienst Bataljon 3-16 van
ernstige schendingen van de
mensenrechten. Dit Bataljon
zou tussen 1980 en 1984 meer
dan 100mensen hebben laten op-
pakken en vermoorden. Hierna
leek de activiteit van de doods-
eskaders afte nemen. De laatste
tijd echter krijgt Amnesty weer
veel berichten binnen van inti-
midatie, bomaanslagen en mar-
telingen die volgens Hondurese
mensenrechten- groepen uitge-
voerd worden in opdracht van de
geheime militaire eenheid.

TEGUCIGALPA—De toe-
stand van de mensenrechten
in Honduras wordt steeds
slechter.Doods- eskaders die
begin jarentachtig meer dan
100 mensen hebben laten
"verdwijnen", zijn de laatste
tijd weeractiefinhetMidden-
Amerikaanse land. Willekeu-
rige arrestaties, gewelddadi-
ge intimidatie van politieke
tegenstanders en martelin-
gen komen opnieuw veelvul-
digvoor. Dit schryftAmnesty
International in een rapport
over Honduras datwoensdag
isverschenen. Hondurasrea-
geerdekwaad op hetAmnes-
tyrapport.

BATALJON 3-16
Bataljon 3-16 werd eind jaren

zeventigopgericht door generaal
Gustavo AlvarezMartinez.Deze
was indertijd belast met de bin-
nenlandse veiligheid. Veel offi-
cieren van deze geheime dienst
hebben hun opleiding in de VS
gehad. Volgens ex-leden werden
gevangenen vanhet Bataljon ge-
regeld door Amerikaanse rege-
rings- functionarissen verhoord.
De Amerikanen zouden nauw
betrokken zijn geweestbij de or-
ganisatie van de eenheid en het
personeel ervan hebben ge-
traind in ondervragings-
technieken. Nicaraguaanse
opstandelingen (contra's)
werktennauw samenmetBatal-
jon 3-16 om vermeende te-
genstanders in Honduras uit de
wegteruimen, aldusvroegere le-
denvan de militaireeenheid.

Officieel onderzoek naar de

THE FULL GOSPEL Business
Men'sFellowship Internati-

onal, afdeling Curagao zal van-
daag officieel geïnstalleerd wor-
denin deballroom van het Cura-
cao Caribbean Hotel.

Bij deze
specialegebeurtenis die0m20.00
uur begint zullenongeveer twin-
tig buitenlandse gasten van de
Verenigde Staten en het Cari-

bezoek afaangezaghebberßonny
Casseresaan wiezijeengeschenk
overhandigden. FGBMFI is een
broederschap vanchristelijke zQ'
kenlieden diezich tot doelhebben
gesteld een bijdrage te leveren
aan de wereldwijde proclamatie
van het evangelie. Op defoto van
links naar rechts David, Little'
John, Casseres, Vlaun en Och'
lers.

bisch gebiedaanwezigzijn. Ver-
tegenwoordigers van hetgouver-
nement zijn daarvoor eveneens
uitgenodigd.

Vrijdag legden
Ralph Littlejohn, nationaal
voorzitter van de Amerikaanse
tak vanFGBMFI,Charles Vlaun
van StMaarten,EstonDavid van
StThomasenErnstOehlers,pre-
sident van deCuracaose tak een

HAARLEM— De Haarlemse officier
van Justitie heeft gevangenis-

straffen van 2,5 en 1,5 jaargeëist te-
gen2Fransen, dieervanwordenver-
dachtin novembervorigjaareen par-
tij van ruim 2.000 kilo hasj Neder-
land te hebbenbinnengesmokkeld.

NOOIT VERVOLGD
"Voorzover Amnesty Interna-

tional weet, hebben de civiele
rechtbanken nog nooit met suc-
ces politie- ofregerings- functio-
narissen vervolgd wegens folte-
ring of mishandeling. Evenmin
hebben derechtbanken actie on-
dernomendatdewetten ten aan-
zien van arrestatie- procedures
en detentie worden nageleefd.
De jurisdictieover misdadenvan
militairen wordt altijd opgeëist
door militaire rechtbanken of
disciplinaire organen. De infor-
matie die Amnesty Internatio-
nalheeft verkregenvanhetkan-
toor van de militaire aanklager
bevestigt dat nieteen militair is
vervolgd wegens illegale arres-
tatie, marteling of mishande-
ling", aldushetrapport.

Amnesty doet verder een be-
roep op de regering van presi-
dent José Azcona Hoyo een on-
derzoek in te stellen naar be-
richten dat doodseskaders de af-
gelopenmaanddriemensen heb-
ben vermoord. Een van de
slachtoffers was deleider van de
mensenrechten- organisatie
CODEH. Hij had voor de inter-
Amerikaanserechtbank voor de
rechten van de mens in CostaRi-
ca tegen de Hondureseregering
getuigd over "verdwijningen" in
dat land. Een ander slachtoffer

ZATERDAG 27 FEBRUARII9BBAMIGOE

doorVictor Hafkamp.

Drs Hoekman wellicht naar Paramaribo
Azimullah vermoedelijk naar Den Haag

5000 SURINAMERS DREIGT UITWIJZING
12

WILLEMSTAD-De voetbal-
vereniging Centro Dominguito
vierde gisteravond in
Buurtcentrum Janwé haar 36-
-jarig bestaan. Tevens werd het
voetbalkampioenschap van Cu-
ragao gevierd (FFK-competitie)
en het sub-kampioenschap van
deNederlandseAntillen.

Op defoto leden van devereni-
gingrond dekampioensbeker.



WERELDRECORD

... FRANKRIJKAARD: voor de
rest van het seizoen naar het

Spaanse Zaragoza...

Schapers eerste reserve Seoul

verliefdeborst gingechterop zijn
achterste, alsof hij nog nooit op
schaatsen had gestaan. "Ernst is
ijshockeyer geweest. Die zijnge-
wend aan vallen", grapte Ro-
thenburger onmiddellijk na af-
loop.

ter danhet slotstukvanRothen-
burger (30,94), maar de Dres-
dense behield met miniem ver-
schil de in de eerste 600 meter
veroverde marge. De korte
sprintslagen van Rothenburger
kwamen op het spiegelijs van
Calgary beter tot hun recht dan
Kania's krachtige klappen.

CALGARY - Het zal pas
vanavond duidelijk wordenm hoeverre Karin Kaniakerkelijk hersteld is van deinspanning, die zij enige da-gen geleden op haar totaalJWslukte 3000 meterheeft ge-
n-oost. Wie op de 1000 metereen nieuw werelrecordschaatst, kan geen fysieke
«wakheid worden verweten,
"e nederlaag tegen Christarothenburger, aan wie ze en-«ele minuten nahaarvooron-genaakbaar gehoudenrit hetolympisch goud en het we-
reldrecord verloor, kwamechter hard aan en zorgdevoor nieuwe twijfels omtrent
Qe mogelijkheden van hetvoor grenzeloos gehoudenta-lent van Kania.Tienvoudig wereldkampioene
£ama won 1000 meters altijd«iet overmacht. Vorig jaarbleef*e m zeven belangrijke kilome-ters ongeslagen. In de be-langrijkste 1000 meter per vierjaar ging de Oostduitse Olym-pische titelverdedigster echteronderuit. Christa Rothenbur-
wlr^f 28-Jarige sprint-

van West-£"is, ging een rit na het eersteoostduitse kunststuk op de ma-ler van Kania-op-dinsdag aan«et werk. De kilometer was den?n.naresvan hetzilveropde 500In aitkeer net niet telang. Deslo-"nriova"K«)« (30,48ï wm be-

Christa Rothenburger ging
juichendhet Ovalrond. Haarco-
ach en verloofde Ernst Luding
probeerde haaroptevangenvoor
een hartelijke omhelsing. De

Rothenburger veroverde goud
in 1.17,65. Vijf-honderdste snel-
ler danKania, die in haarrit te-
gen Angela Stahnke haar eigen
wereldrecord had scherper ge-
steld. De oude topper dateerde
van de wereldbekerwedstrijden
in december: 1.18,11. Rothen-
burger kon na afloop haar eigen
ogen nauwelijks geloven. Na
haar nederlaag met twee-
honderdste verschil op de 500m,
tegen de Amerikaanse Bonnie
Blair, die nu het brons verover-
de, had ze nietmeeropgoud gere-
kend. Hetkwam er toch. "Ikkan
het nog niet geloven. Ik heb al
mijnkracht en doorzettings-ver-
mogen gegeven. In de laatste
ronde riskeerde ik alles. Moetje
nagaan, ik verbeterde mijn per-
soonlijke toptijd met bijna twee
seconden."

Geen toestemming in Portugal

Frank Rijkaard aan
Zaragoza uitgeleendDENHAAG—Delnternati-

"ftale Tennis Federatie (ITF)neeft Michiel Schapers alserste reserve aangewezenyoor het Olympisch toernooi«»heoul. Ophetbondsbureauyan de Koninklijke Neder-Jv?r. se Lawn Tennisbond
is deze week de be-

vestigingvan de ITFper telexbinnengekomen.
Van de zijde van de KNLTB

, as de laatste weken enkelema-n aangedrongenop hetaanwij-n van Michiel Schapers als
jj/o*reserve voor het toernooi

öeoul, waaraan 64 spelers
Schapers, die wegens

t vis-Cupverplichtingen en het
] ernooi om de open Neder-
h ♦ im

6 kamPi°enschappen op
'et Melkhuisje geen kans zagan het Olympischkwalificatie-

Voor het geval dat Schapers
inderdaadvoor Seoul mag inval-
len, heeft deITF voor Nederland
ook een plaats in het dubbelspel
ingeruimd. Hiervoor zou dan
Huub van Boeckel, als 'vaste'
Nederlandse partner van Scha-
pers, in aanmerking komen. DeKNLTB moet daarover echter
nog besprekingen voeren met
het Nederlands Olympisch Co-
mité, dat Schapers na zijn pres-
taties tijdens de open Austra-
lische titelstrijd (kwartfinales)
wel heeft aangewezen als poten-
tieel kandidaat voor het en-
kelspel in Seoul.

toernooi in Linz (laatste week
van juli)deel tenemen, hader bij
de bond op aangedrongen nog
eens een goed woordjebij de ITF
voor hem te doen. De kans is
groot, dat voor Seoul tennissers
wegens blessures ofandererede-
nen verstek zullen moeten laten
gaan.

Aanvankelijk eiste de verte-
genwoordigervan Gongalvez
van Zaragoza als huursom een
bedrag van 20 miljoen peseta's.
Later werd dit bijgesteld tot 15
miljoen(250.000 gulden).

Rijkaard wordt detweede bui-
tenlanderbij Zaragoza,waarRu-
ben Sosa uit Uruguay actief is.
TrainerisManuelVillanova, die
begin van dit seizoenLuis Costa
opvolgde. Zaragoza neemt met
23punten uit evenveel wedstrij-
den momenteel de negende
plaats opderanglijst in.

terecht gekomen.Bij de gesprek-
kenineenhotel inMadrid waren
ook aanwezig JacquesKranen-
donk (directeur Stichting Ar-
beidszakenBetaald Voetbal),
manager Paco Santamaria van
Zaragoza enLorenzo Fernandez,
deadvocaatvan de eigenaarvan
Rijkaard, de vishandelaar Jorge
Goncalvez, diekandidaat isvoor
het voorzitterschap van Spor-
ting.

MADRID — Frank Rijk-
aard zal tot het einde van het
lopend voetbalseizoen voor
deSpaanse eerste divisieclub
Zaragoza spelen.

Hij wordtvoor dieperiode uit-
geleend door Sporting Lissabon,
de club, waarbij Rijkaard een
verbintenis heeft gesloten voor
drieëneenhalf jaar.Rijkaard zal
hoogstwaarschijnlijk zondag 6
maart zijn debuut maken in Za-
ragoza tijdens de wedstrijd tegen
Las Palmas. Hij speelde op 20
september van het vorig jaar
voor het laatst voorAjax.

Nadat in de nacht van
woensdag op donderdag bekend
werd, dat de Portugese voetbal-
bond ook in hoger beroep bij het
standpunt bleef, datRijkaard dit
seizoengeen competitiewedstrij-
denvoor Sporting Lissabon mag
spelen, zijn de onderhandelin-
genvanRijkaard en devertegen-
woordigers van Sporting en Za-
ragoza in een stroomversnelling

Evenals na de driekilometer,
die het uiterstevan haarhadge-
vergd, weigerde Kania na afloop
van de 1000mindeperskamer te
verschijnen.

Op de 1500 m moet dan toch
eindelijk de medaille van de
hoogstekwaliteit voorKania ko-
men. Voorlopigdientdetienvou-
dige wereldkampioene zich te
troosten metkwantiteit. Vrijda-
gavondbehaalde Kania haar ze-
vende Olympische medaille.
Waar het dehoeveelheid betreft,
passeert zij daarmee Lidia Sko-
blikova uit de Sovjetunie, die in
1960en 1964zes keer goud won.
De Fin Clas Thunberg (1924 en
1928) kwam ook zeven keer op
het podium. Kania krijgt vana-
vond de laatste kans de gou-
doogstvan drietevermeerderen.
Indienzij ertevens inslaagt haar
wereldrecord (1.59,30, het
laatste voor dames in het tijd-
perk van de buitenbaan) te ver-
beteren, dan zijn alle twijfels
omtrent een tijdelijke inzinking
weggenomen.

CCHRISTINE AAFTINK
In de schaduw van het

Oostduitse geweld en ondanks
een van de traagste openingen
kwam Christine Aaftink in het
bezit van het Nederlandsrecord.
Tegen de Amerikaanse Bonnie
Blair, die alna 200 meter een se-
conde voor lag,kwamAaftink tot
1.21,63. Aaftink maakte het re-
cord Yvonne van Gennip afhan-
dig, die met goud en een we-
reldrecord best wel wat kan mis-
sen.Blair werd derde in 1.18,31.
Aaftink was acht-honderdste
rapper danVan Gennip. De ver-
richting van Aaftink bleek goed
voor detwaalfde plaats inhet 27
rijders tellende deel-
neemstersveld. De studente uit
Baambrugge verbeterde zich ten
opzichte van haar veel te voor-
zichtige 500m, waaropzij zeven-
tiende werd. In de laatste ronde
verloor Aaftink aanzienlijk op
Van Gennips record-schema,
maar op600 mwas alvoldoende
voorsprong opgebouwd.

Hoe verder het seizoen vor-
dert, des te zwakker worden de
prestaties van Ingrid Haringa.
Ten opzichtevan haarscore opde
zeker niet denderende 500 m,
duikelde ze zes plaatsen. Harin-
gawerd2Iein een nietszeggende
1.23,15.

Willem II gelijk (2-2) tegenRoda

Pijnlijk verlies van
PEC Zwolle tegen AZ

huursom dezelfde week al op
fraaie wijzeterug. Hij kopte een
strakke voorzet van Goulooze
vallend in: 1-2.

ALGARY—Hetresterende
Programma voor delaatste

W? da&envan deWinterspe-«n mCalgary is alsvolgt:
waterdag 27februari:

9 **~haatsen:
«i.OO uur: 1500mvrouwen
.Alpineskiën:
A«UO uur: slalom mannen2o^strijden:go|uur: vrijekür vrouwen. öobsleeën:

i^fdse combinatie:?.d0 uur: 70-meterschans indi-vidueel
lA^aufen:MOuur 4keer 7,5km estafetteijshockey:o.UO uur: finalepoule-wedstrijd
Zondag 28februari:
IBnnaatsen:°-"0 uur: 5000 m vrouwen
2in^Btrijden:
Btr y( je

uur: demonstratie- wed-

iAbsleeën:°^ouur:viermansboblW^dse combinatie:uur: 15kmIjshockey:
1;00 uur: 0^

22
Sluiting;

hpt alU^: sluitingsceremonie innetMcMahon-stadion

DEN HAAG — De van Wa-
geningen op huurbasis ge-
leende Krommendijk heeft
AZ weer twee broodnodige
punten bezorgd in Zwolle te-
gen PEC. Hy scoorde de win-nende treffer: 1-2. In Tilburg
wist Roda JC in het anderevrijdagavond-duel een voor-

Oppositie tegen
benoeming Cruijff

BARCELONA — Enkele
oud-bestuursleden van de
Spaanse voetbalvereniging
FC Barcelona hebben er bij
voorzitter JoseLuis Nunez op
aangedrongen af te zien van
de wervingvan JohanCruijff
als coach. Het betreft be-
stuursleden, onder wie Au-
gustin Montal, die in functie
waren tijdens de periode (
middenzeventigerjaren),dat
Cruijffbij Barcelona speelde.

Deze 'Sosio's' vrezen, dat de
komst van Cruijff voor nieu-
weproblemen binnen de toch
al slecht draaiende club zal
zorgen. Nunez toonde zich
verbaasd over dereacties van
deoud-bestuursleden enblijft
bij zijn voornemen Cruijff
naarBarcelona te halen.

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL

—De Zwitserse Vreni Schneider
heeft haar tweede gouden me-
daillebehaald. Vrijdagbracht ze
op Mount Allen de slalom op
haar naam. Eerder had ze al de
reuzeslalom gewonnen. Het zil-
ver ging naar de Joegoslavisch
Mateja Svet en het brons was
voor de Westduitse Christa
Kinshofer.

0-0-0-0-0— Op de slotdagvan het demon-
stratie-toernooi short-track
schaatsenveroverden de Neder-
landersnaast hetgoud indeesta-
fette bij de heren ooknog zilver
voor Charles Veldhoven op de
3000 m en brons voor Monique
Velzeboeropde 1000m.De Zuid-
koreaan Yoon Hee was op de
3000 m het snelst. De Canadees
Daignault werd na Veldhoven
derde.

0-0-0-0-0— Frank Piccard, Olympisch
kampioen op de super-slalom,
moest zijn deelneming aan de
reuzeslalom op het laatste mo-
ment intrekken. De Fransman
raakte geblesseerd aan het lin-
ker dijbeen en vertrok in plaats
naar de skipiste nu naar het zie-
kenhuis voor röntgen-foto's.

0-0-0-0-0— De Oostduitse bobber
Bernhard Lehmann heeft inCal-
gary zijn sportloopbaan beëin-
digd. Lehmann, die Olympisch
brons won in de tweemansbob,
slaagde er bij de selectie-
training niet in een plaatsje te
verwerven in een van DDR-
viernlanssleden. Regerend
Olympisch kampioen Wolfgang
Hoppe en DetlefRichter worden
de DDR-stuurlieden in de vier-
mansbob. De 39-jarigeLehmann
is dertien jaar actief geweest.
Zijn grootste succes stamt uit
1985, toen hij wereldkampioen
werdin de viermansbob.

0-0-0-0-0—HermannReitberger heeftbij
de heren het demonstratie- toer-
nooi skiballet gewonnen. De
Westduitser kreeg van de jury
46,6 punten. Hij bleef deAmeri-
kaan Lane Spina een punt voor.
Hetbronswas voor deNoorRune
Kristiansen.

0-0-0-0-0—Veertien skiërs, die geen van
allenkonden bogen op een goede
klassering, zijn donderdag ge-
diskwalificeerd bij de Olym-
pischereuzeslalom opMountAl-
len, omdat hun kleding niet
overeenkomstig de voorschrif-
ten was. De juryverklaarde de
resultaten van de ploegen van
Canada (4 deelnemers), Taiwan
(4), Marokko (3), Bolivia (3) on-
geldig.

Sindstien jaarwordtelk tenue
van de skiërs bij officiële wed-
strijden gecontroleerd op mate
waarin ze lucht doorlaten, het-
geen op deafdalingtijdwinstkan
opleveren.

0-0-0-0-0— Door een winst van 8-4 op
Zwitserland is hetAmerikaanse
ijshockeyteam net als vier jaar
geleden in Sarajevo als zevende
geëindigd. Voor Zwitserland is
de achtste plaats het grootste
succes in de ijshockey- geschie-
denis.De Zwitsers begonnen het
Olympisch toernooi overigens
meteen zeerverrassende zege op
Finland (2-1). Finland heeft nu
grote kans op een Olympische
medaille.

0-0-0-0-0— De 20 km skilopen bij de da-
mes heeft een drievoudige Rus-
sische overwinning opgeleverd.
Tamara Tisjonova, dieeerderal
met deestafetteploeg zegevierde
en op devijfkilometer zilverver-
overde, behaalde de gouden me-
daille. Het zilver ging naar haar
landgenote AnfissaRestsjova en
het brons was voor veterane Rai-
sa Smetania, ook eenRussische.
De Russin Nina Gavriljoek, die
als achtste was geëindigd, werd
naafloop alsnoguitdeeindstand
geschrapt. De reclame die ze op
haar hoofdband droeg was te
grootvan afmeting.

0-0-0-0-0—De Olympische Winterspelen
gaan hoogstwaarschijnlijk een
flinke winst maken. Zon ander-
half miljoen bezoekers hebben
naar verwachtingaan het einde
van de 15eWinterspelenhet eve-
nement gadegeslagen. Een groot
gedeelte van de winst(ongeveer
120 miljoen gulden) gaat naar
een fonds datdeamateursportin
Canada moet bevorderen. Een
andere 30 miljoen wordt in een
reservefonds gestopt.Voor later

0-0-0-0-0
— In de finalepoule van hetOlympisch ijshockeytoernooi ishet duel tussen de Sovjetunie enCanada in een duidelijke 5-0
overwinning voor de Russengeëindigd. Canadakon voor eenuitverkocht huis (20.000) geen
vuist maken. Ook Finland, datnog niet eerder een medailleheeft gewonnen in een Olym-
pisch ijshockeytoernooi, heeftkansen op een medaille. De Fin-nen wonnen van West-
Duitsland met een ruime score
(8-0). Zesvoudig wereldkampi-
oen Tsjechoslowakije heeft zijn
kansen op een Olympische me-
daille verspeeld. In het ope-
ningsduel van de finaleronde

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uurtot na 02.00uur;zondag vanaf13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoorde jeugdvanat 7
tot 23 jaar.

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

VOETBAL
20.00uurselectieDokvs SDBarber -Sentro
DeportivoKórsou.

BRIDGEN
20.00 uur Curagaose parenkampi-
oenschappen te Scherpenheuvel.

KUNSTZWEMMEN
(Sithoc)
20.00 uur waterballetshow van The Mer-
maids'- in en rond hetzwembadvan Holiday
Beach Hotel.

Tyson - Spinks

Puurste gevecht
inAtlantic City

en EVVYORK-Voorhetre-
wdbedrag van $11 miljoen"»jna 22miljoen gulden)is de, ganisatie van de strijd om
et wereldkampioenschap

JyaargewichttussendeAme-
er"I,^ Mike Tysonen üitda-pf Michael Spinks naar At-
J^ntic City in de staat NewJerSey gegaan.
Ronald Trump, een miljo-na* uit New York legde die

J!* op tafel voor het duel,, a.arvan de winnaar door de
WBA,/TBC en IBF, alswereldkam-{£°en zal worden erkend. De

gfaj vindt op 27 juniin het«yConventy Centre plaats.Wet ouderecord voor de or-ganisatie van een titelge-
vecht stondop$7miljoen.Dat"edrag werdbetaald voor het

tussenMarvin Hagleren
Ray Leonard.

ZONDAG
TRIATHLON
(Fundashon TriathlonKórsou)
07.00 uur aanvang % 'Fun Triathlon' (800 m
zwemmen, 20km fietsen en 3- en 5-km lo-
pen) - Sentro Deportivo Körsou en omge-
ving.

ATLETIEK
(Cura?aosche AtletiekBond)
09.30 uurFundraisingMarathon/Vruminga-
loop -Suffisantstadion.

BASEBALL
(Little League)
10.00uur Pinocchio vs Fort Nassau;
12.00uur CWP vs Fria;
14.00 uur Coca Cola vs Marchena
Hardware;
16.00uur Cindu vs Amalie - Little League
Ballpark, Suffisant.
(Santa Rosa Indians-toernooi)
10.00uur SantaRosa Indiansvs Alpha;
13.00uur verliezervs Groot Kwartier Stars;
15.30 uur Santa Maria Pirates vs Royal
Scorpions - TioDaou Ballpark.

VOETBAL
(Kopa Gasora)
10.00-11.00 uur (poule C) Ennia Caribe vs
Fundashon Kas Popular;
11.30-12.30 uur (poule D) Pierson Heldring
vs Segas Vets;
13.00-14.00 uur (poule B) Isla Shop vs

Dienst Arbeidszorg;
14.30-15.30 uur(pouleD) Curintavs Antho-
ny Veder;
16.00-17.00 uur(poule C) ALMvs Maduro&
Curiels Bank - Sentro Deportivo Kórsou.
(CD Porta Blanku)
10.00 uur start knockout-toernooi - PortaBlanku-veld.
VOLLEYBALL
(Hubentut '70)
10.00 uur start knockout-toernooi -speelplaats Oranjeschool.
GEOFFREY'S GYM
10.00-13.00 uur 'open house' - Roose-veltweg3lo.

0-0-0-0-0— Het Italiaanse dikke rijke-
luiszoontje Alberto Tomba is
Olympisch kampioen reuzesla-
lom geworden. De zilveren me-daille was voor de Oostenrijker
Hubert Strolz. Pirmin Zurbrig-
gen, Olympisch kampioen afda-ling, eindigde als derde. De ma-
nier waarop Tomba dereuzesla-lom won was ronduit indru-kwekkend. Op onnavolgbare
wijze kreeg hij telkenmale depunten van deski's langs de juis-te zijde van derode en blauwe
poortjes. Hij heeft dit seizoenreeds zon beetje alles gewonnen
wat er maar tewinnenviel.

0-0-0-0-0— Anton Geesink kon in eerste
instantie nietgeloven, datYvon-
ne van Gennip woensdagavond
nietisverschenenvoor een apar-
te huldigingophet Olympic Pla-
za in Calgary. "Het is niet waar,
he?" vroeg hetNederlandse lOC-
lid vol ongeloof. "Was ze er niet
bij? Stonden Andrea Ehrig en
Gaby Zange daaralleen?" Gees-
inkvond hetonvoorstelbaar.Het
NOC had ditmoetenvoorkomen.
In Nakiska bij derezueslalom
heren zei hij: "Het NOC had
Yvonne van Gennip moeten
dwingen. Daar stonden 50.000
mensentewachten. Zoietsalsdit
kan niet."

0-0-0-0-0
— De misdaadcijfers in Calgary
tijdens de Winterspelen zijn in
vergelijk tot dezelfde periode
van hetvorig jaar met vijf pro-
cent toegenomen. Volgens de po-
litie-woordvoerder is deze stij-
ging nietverontrustend.

verloor de Tsjechische ploeg met
2-6 van Zweden.

De stand is nu: 1. Sovjetunie
(3-6); 2. Finland (3-5); 3. Zweden
(3-4); 4. West-Duitsland (3-2); 5.
Canada (3-1); 6. Tsjechoslowa-
kije (3-0).

0-0-0-0-0—De toestand van Simone Vel-
zeboer, die op de 500 m
shorttrack ten val kwam en een
verschoven wervel heeft, is zo
ernstig, datze minstens drie we-
ken inhet ziekenhuis in Calgary
moet verblijven.

0-0-0-0-0— Zwitserland heeft eindelijk
een gouden medaille veroverd.
Vreni Schneider was het snelst
bij de reuzeslalom voor dames.
Christa Kinshofer (WDI), die de
laatste drie jaren voor Neder-
land uitkwam, en Maria Walli-
ser (Zwi) veroverden respec-
tievelijk zilveren brons.

0-0-0-0-0— TweeRussische schanssprin-
gers zijn door onvoldoende pres-
taties door de ploegleiding ver-
vroegd op het vliegtuig naar de
Sovjetunie gezet. Edoeard Soe-
botsj en Mikhail Essine werden
op de 70-meterschans respec-
tievelijk 38e en 39e.

0-0-0-0-0— West-Duitsland heeft een
gouden medaille veroverd op de
Noordse combinatievoor heren-
teams. Het was de tweede gou-
den medaille voor de Westduit-
sers. Zwitserland veroverde het
zilver. Oostenrijk kreeg het
brons.

0-0-0-0-0— Haarlem geeft Yvonne van
Gennip de erepenningvan de ge-
meente Haarlem naar aanlei-
ding van haar gouden medaille
op de 5000 meter, die in een we-
reldrecordtijd werd afgelegd
(4.11,94). De sinds 1924 aan 25
personen uitgereikte penning
wordt voor heteerst aan iemand
uit de sportwereld uitgereikt.

0-0-0-0-0—In Calgary wordenop dezwar-
te markt voor toegangskaarten
uitzonderlijkhoge bedragen ge-
boden. Voor ijshockeywedstrij-
den enkunstrijden bij de dames
wordt met blij gemoed $300 be-
taald. De politie van Calgary
heeft een aantal agenten in bur-
ger ingeschakeld om de 'kleine
misdaad' te bestrijden.

0-0-0-0-0— Het slechte weer heeft er voor
gezorgd dat OCO '88 1,6 miljoen
gulden heeft moeten terugbeta-
len aan toeschouwers die daar-
door de evenementen niet kon-
denbijwonen.

0-0-0-0-0
—Het toeschouwersrecord werd
gevestigd bij hetschansspringen
op de 90-meterschans. Maar
liefst 85.000 mensen zagen de
Fin Matti Nykanen winnende
sprongen maken en het specta-
culaire free-style skispringen.
Ook deaanwezigheid van Eddie
Edward, de Britse 'clown'bij het
schansspringen, zal daar wel
aan hebbenmeegeholpen.

0-0-0-0-0
—Bij het ijsdansen gingvolgens
verwachting degoudenmedaille
naar het Russische paarNatalja
Bestemjanova en Andrej Boe-
kin. Zij moesten vier jaar
wachten op deze titel, die in Sa-
rajevo op zon indrukwekkende
wijze werd gewonnen door het
Engelse paar Jayne Torvill en
Christopher Dean. Een ander
Russisch koppel veroverde zil-
ver: Maria Klimova en Sergej
Ponomarenko. Canada verover-
debronsmet TracyWilsonenRo-
bert McCall.

sprong nietvast te houden.Tweeminutenvoortijd maak-
te Willem II gelijk: 2-2.

PECZWolle heeft zichzelfvrij-
dagavond geen dienst bewezen
tegen AZ. De Zwollenaren verlo-
ren het belangrijke treffen met
AZ met 1-2 en riepen daarmee
over zichzelf de degradatiezor-
gen af. De Alkmaarse ploeg
dankte de zege in een uiterst
povere wedstrijd vooral aan
huurling Krommendijk. De van
Wageningen geleende aanval-
ler, in het verleden als begena-
digd maar blessure-gevoelig ta-
lent te boek gezet, maakte in de
tweedehelft dewinnende treffer.

PEC Zwolle begon onder een
slecht gesternte aan het duel.
Yucedagen Patrick stonden bui-
ten de basis, omdat ze pas een
half uur voor aanvang in het
Zwolse stadion verschenen. AZ
kreeg in de eerste helft dan ook
de beste mogelijkheden, maar
Nortan en Gouloozeverzuimden
deAlkmaarders alvroeg opvoor-
sprong te zetten. Na de hervat-
tingwerd erzuinigermet dekan-
sen omgesprongen.Dat leidde al
in de 4e minuut tot het ope-
ningsdoelpunt vanRoos, dieeen
pass van Van der Hengst een
doeltreffend vervolg gaf.

Yucedag, die in derust cle-
mentie kreegen alsnog dewei in
mocht, bewees binnen een kwar-
tier zijn waarde voor PEC. Een
kopbal van devoor Post ingeval-
lenBuisman kon nogworden ge-
keerd, de inzet van de oud-
Ajacied Yucedag niet: 1-1. Het
zou echter geen uizicht beteke-
nen op eenpositiefresultaat. Het
hard werkende en stevig voet-
ballende AZ - gele kaarten voor
Van der Hengst, Krommendijk
enRoos -hield dehoop op eenver-
lenging van het eredivisieschap
levend. Uitblinker Krommen-
dijk, languitgeschakeld dooreen
ernstigeknieblessure enbij PSV
afgetest, betaalde voor AZ zijn toonden

Willem II begon dewedstrijd
sterkaanvallend metBroeken in
de hoofdrol. Het offensiefresul-
teerde na 14 minuten in de ope-
ningstreffer van zijnvoet, nadat
eerder Mallientegen de lat had
gekopt. Direct na deze treffer
kroop Roda JC uit de schulp en
creëerde zich kansen via vooral
uitblinker Blattler. Maddock
mistenog een enorme kans voor
Willem 11, maar daarnatrokRo-
daJChet initiatiefnaarzich toe.
Na 22 minuten had datresul-
taat. Van Geel scoorde na een
doorgekoptebalvanSmeets: 1-1.

In de tweede helft begon Wil-
lem II opnieuw sterk, maar het
offensief duurde nog korter dan
voor rust. In het verdere verloop
kregen beide ploegen beurte-
lings goede mogelijkheden. De
Limburgers profiteerden er het
eerst van viaRaeven. Die schoot
raak na een slechtweggewerkte
hoekschop van Van Geel. Roda
JC-doelman Nederburgh be-
hoedde zijn ploeg in de slotfase
herhaaldelijk voor de gelijkma-
ker. Twee minuten voor het ein-
de werd hij toch nog verslagen
door Mallien. De Willem ll-
verdedigersprong net ietshoger:
2-2, een uitslag waar beide oe-
fenmeesters zich tevreden over

WILLEM II-RODA JC
Afgezien van debegin- en slot-

fase van de wedstrijd heeftRoda
JC geen problemen gehad om
Willem II in eigen huis in be-
dwang te houden. Vroeg storend
en fysiek sterker dan de beter
voetballende Tilburgers, bogen
de Limburgers een vroege
achterstand van 0-1 om in een
voorsprongvan2-1, diepasenke-
le minuten voor tijd moest wor-
denprijsgegeven.
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Olympisch Nieuws
Nieuw Nederlands record op 1000m voorAaftink
Nu was Rothenburger Kania
te snel afin recordtijd



aldus het persbericht, ditalleen
maar toejuichen omdat de ge-
zagdragers dan op de goede weg
zijn.

WILLEMSTAD-In een
perscommuniqué van deAB-
VO (Algemene Bond voor
Overheids-ambtenaren) ver-
wijst voorzitter Frits Brito
naar de 'oneerlijke' manier
van handelen binnen ons
overheidsapparaat.

SAN SALVADOR — De
linkse guerrilla- beweging in
EI Salvador heeft donderdag
de staking die het openbaar
vervoer deafgelopen drie da-
gen vrijwel volledig verlamd
heeft, afgezegd. De stakings-
actie, waarbijguerrilla's aan-
vallen uitvoerden op bussen
die zich niet aan de stakings-
oproep hielden, heeft aan ze-
ker drie mensen het leven ge-
kost.

Het linkse Farabundo Marti-
bevrijdingsfront FMLN besloot
de actie te beëindigen nadat de
regering had gedreigd de ver-
gunningen in te trekken van
buschauffeurs dieniet weer aan
de slag zouden gaan. De tentoonstelling werdgeopend

door de directeur van de acade-
mie, José Maria Capricorne. De
werken zij tot 4 maart te be-
zichtigen.

SPELLETJE
Brito vreest echter dat hier

weer een politiek spelletjewordt
gespeeld en dezeregeling slechts
geldt voor de politieke vriendjes
van de overheid. De ABVO ein-
digt het persbericht danook met
de vraagaan minister-president
Don Martina om in duidelijke
taal uitte leggenofditinderdaad
geldt als 'wet voor één, wetvoor
allen.Vracht Japan-Europa

Samenwerking Nippo
Cargo Airlines en KLM

WILLEMSTAD- In hetCul-
tureel Centrum Curagao ex-
poseren de schilders Elmar de
Windt,Lesley Cannegieterenßo-
lando Cardoso, allen oud- leer-
lingen van deAkademia diArte.

ECO-NOTEN

Volgens de ABVO propageert
de overheid samen met haar
compagnons VBC en K.v.K. het
Berenschot- rapport. Hetlijkter-
op alsof onze regeerders het

Het lijkt alsof het over-
heidsschip vastgeankerd ligt en
ook geen moeite doetomvooruit
tekomen, zo schrijft deABVO.

In een ander persbericht gaat
de ABVO uitvoerig in op 'het
recht tot werken. Volgens de
vakbond wordt ditrecht op een
onmenselijke manier vertrapt.
De fundamentele taak van de
overheid is het scheppen van
werkgelegenheid, maar volgens
deABVO wordter door de huidi-
ge regering aan het "Actie-plan
Herstructureringsßegrotings
evenwicht" niets gedaan.

WERKEN

woord sociaal niet meer weten
toe te passen, aldus deABVO.

ADELANTO
De vakbondvraagt zich ook af

waar de nota 'projekto adelan-
to'(project vooruitgang) die in
een periode van zes jaarzorg zoU
dragen voor het scheppen van
10.000arbeidsplaatsen, is geble-
ven. De nota is opgesteld doorL-
Langouche en ligt volgens de
ABVO in deonderste la van een
van dekantoren in het Fortge-
bouw.

Het project 'ekilibrio' (even-
wicht) heeft het project 'adelan-
to' van tafel geveegd omdat, vol-
gens deABVO, dehuidige rege-
ring slechts gelooft in het onts-
laan van mensen en niet in het
scheppen van werkgelegenheid.

VoorzitterBritoredeneert dat
elk mens het recht heeft op een
menswaardigbestaan en dat dit
gepaardmoetgaan methetrecht
om te werken. Degenen diever-
antwoordelijkzijnvoor onze eco-
nomie moeten begrijpen dat zij
werkgelegenheid voor eenieder
moeten creëren navenant hun
kennis en capaciteiten. Het
■persbericht eindigt met de op-
merking dat hetvoor de ABVO
een onbegrijpelijke zaak is dat
hetvakbondswezeneen stemad-
vies heeft uitgebracht aan re-
geerders "die slechts tot doel
hebben een bloedbad onder de
werkendeklasseaan terichten"

Als dit inderdaad het geval
blijkt te zijn dankan de ABVO,

Dit verbaast de ABVO omdat
de stukken normaliter alleen
'ter inzage' worden gegeven en
men dienietmagfotocopiëren en
meenemen ter bestudering. In
het verledenzijn vele ambtena-
ren door deze maatregel het
slachtoffer geworden. Men
vraagt zich bij de ABVO af of er
stilzwijgend door de overheid
een nieuwbeleid isingevoerd dat
toestemming geeft aan alle
ambtenaren om te allen tijde te
beschikken over documentatie.
Dit uiteraard met toestemming
van het desbetreffende afde-
lingshoofd.

Alsreactie opdekritiekvan de
ABVO over de benoeming van
Stanley Lamp tot waarnemend
directeur van het departement
van Onderwijs,verweerde Lamp
zich heftig. StanleyLamp verde-
digdezich, volgens deABVO, via
alle mediamet de stellingdathij
opeenrechtmatigemanier dedo-
cumenten betreffende de selec-
tie-procedure in handen had ge-
kregen.

VOLGENS DE Confederatie
van de Britse Industrie (CBI)
groeit de Britse economie nog

DE WINST na belastingen van
het Westduitse chemische con-
cern BASFvan 1987kanvolgens
bestuurs- voorzitter Hans Al-
berts "iets hoger" uitvallen dan
de winst van 910 miljoen mark
van 1986. De omzet is ongeveer
even groot als in 1986 (40,5 mil-
jardmark).

HET GROOTSTE Britse bedrijf
ineigendomvandewerknemers,
National Freight Consortiums
(NFC), wil beursnotering aan-
vragen. Volgens de topman van
het zes jaar geleden geprivati-
seerde autosleep- bedrijf, SirPe-
ter Thompson, zal echter het
grootste deel van de aandelen in
handen blijven van het huidige
of inmiddels gepensioneerde
personeel.

steeds. De onder- portefeuilles
zijnondanks derecente beurscri-
sis nog steeds rijkelijk gevuld.
Van de 1500 ondervraagde be-
drijven noemde 31 procent het
aantalordersin devorigemaand
zelfsgroterdannormaal. Slechts
elfprocent van de bedrijven zat
onder het normale niveau van
opdrachten.

WILLEMSTAD — KLM en
Nippon Cargo Airlines(NCA)
zullen vanaf 7 juni 1988geza-
menlijk een wekelijkse
vrachtdienst op deroute tus-
sen Tokio en Amsterdam uit-
voeren. Voor deze dienst
wordt een Boeing 747
Freighter ingezet,hetgeenbe-
tekent dat de vracht- capaci-
teit op deze route met ten-
minste 90 ton wordt uitge-
breid.

Behalve het gezamenlijk
exploiteren van de nieuwe
vrachtdienst, zullen er nog
besprekingen tussen beide
maatschappijen volgen over
verdere operationele en com-
merciële samenwerking.
Voor aan- en afvoer zou NCA
bijvoorbeeld gebruik kunnen
maken van het uitgebreide
KLM lijnennet binnen Euro-
pa, zowel pervliegtuig als per
truck.

De KLM zal ervoor zorgen dat
drie uur na aankomst van de Kinderboek van Richard Piternella

MET HUILENBIJDE ZEE
vrachtvervoer toelegt. Eén van
de aandeelhouders is All Nip-
pon Airlines, in grootte de twee-
de Japanse luchtvaart- maat-
schappij naast JAL.

vracht met lijndienst- trucks
kan vertrekken naar de be-
langrijkste industriële centra in
Europa. Op dezelfde dagkunnen
de goederen dan op de luchtha-
ven van bestemming worden af-
geleverd, dus vóór sluitingvan
de douane- kantoren ter plekke.

De trucks zijn geschikt voor
doorgaande pallets en ULD's
(UnitLoad Devices). Deze snelle
bezorging inEuropa is mogelijk
door de vroege aankomst op
Schiphol (05.40 uur). Ook in om-
gekeerde richting zullen goede-
ren, die dinsdagavond vanuit
Europa op Schiphol worden aan-
geleverd, op donderdag in Japan
kunnen worden bezorgd.

Nippon Cargo Airlines is een
jongeJapanse luchtvaart- maat-
schappij die zich uitsluitend op

Boeing 747 F, de aangevoerde

zeventien tekstenvanvijf minu-
ten over telkens een onderwerp
"Un fundeshi fuertepa bo Yiu".

"Wat de entouragebetreft heb
ik 's zaterdags detieners in Pun-
da vaak geobserveerd. Ik heb
met hen gepraat. Ik wilde zien
hoe ze op elkaar reageerden, ik
voerde eens even een gesprekje

"Voordeartsheeftook iemand
die werkelijk bestaat model ge-
staan, iemand naar wie ik vaak
doorverwees. Zo is hetook metde
directrice van de school. Ze zul-
len zichzelfwel herkennen. De
vriendin Carla kende ik vrij
vaag — ik heb haarkarakter af-
geleid uitwat 'Misha' mevertel-
de over haar en derest heb ik
maar gefantaseerd".

ikookin hetverhaalingebracht.
Zon hulpverlener wordt toch al
gauw als een halfgare be-
schouwd. Dat is zo leuk van
schrijven, dat je jezelf anders
gaat zien, of jeprobeert in te le-
ven hoe anderen jouzien. Nor-
maal sta jedaarniet zo bij stil".

houding ook helemaal goed kafl
zijn: zij tweeen hebbeneen goede
relatie omdat ze veel met elkaa*
praten".

"Aanhet slotwordtErik inzjjl>
mannelijke status onderuit %&
haald door Misha. Dat vergeeft
een Antilliaan ofArubaan nooit
diewil het laatste woord hebben
en als hij dat verbaal niet kafl
krijgen wordt hij agressief e*
wreekt hij zich non-verbaal. D^
is de achtergond van het dodefl
van Dicks honden.

"Erik is deknappe versierde*
die niet in de steek gelaten wij
worden. Misha maakt door da*
wel te doen Eriks image kapot'
Dat zijn culturele gegevenbf
den.We praten welover emand'

JEUGDBOEK
"Niethuilenbij dezee hebik

in het Nederlands geschreven,
omdat je daneen groterpubliek
bereikt: de scholen zullen er ge-
bruik van kunnen maken, het
wordt gelezen door Antillianen
en Arubanen die in Nederland
opgroeien, en ook Nederlanders
zullen deproblemen inmijnboek
herkennen.Relatieconflicten zo-
als diebij dehoofdfiguur Misha
optreden zijn universeel. De op-
voedingssfeer waarineen meisje
zo weinig mag en een jongenal-
les is natuurlijk wel meer speci-
fiek. Dat ik in het Nederlands
schreefkomt ook wel door Miep
Diekmann. Ik was van plan om
me te concentreren op voor-
lichtingsboekjes en we-

'Jongens en meisjes
kennen hun eigen
lichaam vaak niet'
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BEKENDMAKING
Tengevolge vaneen verlag i ng van deprijs van
brandstof MARINE GASOIL met ’.16,70 per
1000 liter, is debrandstoftoeslag per 26febru-
ari 1988met 0,2037cent per kWh verlaagd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldusper 26februa-
ri 1988 4,0378 cent per kWh, instede van 4,2415
cent per kWh.

igïKODELA^

BEKENDMAKING
SETEL N.V. maaktbekend datop a.s. zondag 28
februari 1988 er onderhoudswerkzaamheden
verrichtzullen worden opeen hoofdkabel dieaan-
gesloten is op decentrale Brievengat.
Deze werkzaamheden kunhen enige belemme-
ringen veroorzaken voor het telefoonverkeer met
de volgende wijken:
Gaitu -Koningsplein - Vrije Zone -Rooi Ca-
tootjeweg- Fergusonweg - Schouwburgweg
en omgeving.
SETEL N.V. biedt haar verontschuldiging aan
voor eventueel ongerief.

Jl SETEL
Servisio di telekomunikashon

en "liep weer door. Dat staan op
straat heeft voor dezetieners be-
tekenis; daar moetje achterzien
te komen wat dat is. Je moet
jongerenserieusnemen inwatze
doen".

tenschappelijk werk, maar zij
drong er bij mij op aan om mijn
voorlichtingservaringen op te
schrijven in de vorm van een
jeugdboek dat bestemd is voor
jongerenvan twaalf tot zeven-
tienjaar".

patie, maarin de praktijk schik*
de vrouw zich. ledere keer mef" j
ik dat weer als hulpverlener".

"Om eenrelatie op te bouwe£moetje met elkaarpraten. Eri*
praat alleen met zijn lichaai"
(sex). De moeder durft pas aa^
het slot van het verhaal te pi"a'
ten, alvoelt zewel intuïtiefdat&
iets niet in orde is met haa*
dochter. Tochdoetze destap niel
om het bespreekbaar te stelle11'
omdat ze bang is haar docht**
daardoorkwijt teraken".

SPONTANEABORTUS
"Nee, die istoch niet tetoevallig!
Op Curacao ben ik indertijd een
onderzoek begonnen naar zwan-
gerschapondertieners, maardat
isnooithelemaal afgerond. Daar
wist ikvaneen meisjevan zeven-
tien datzwanger was en het aan
niemand durfde tezeggen. Toen
ze opeen keer op een feestje was
op schoenen met heel hoge
naaldhakken, gleed ze uit, viel,
en kreeg een spontane abortus.
Omdat abortus illegaal is, wilde
ik dat liever niet gebruiken. De
spontane abortus van Misha is
dus afkomstigvan eenpraktijk-
voorbeeld".

ONDERWERP
" Het onderwerpvan mijnver-

haal is uit praktijkervaringen
voortgevloeid, die nooit bekend
raken maar die je toch vaak te-
genkomt als hulpverlener. Een
meisjeraakt zwanger, terwijl ze
denkt dat ze het niet is. Maar
haar vriendin ziet het. Deze
praktijkervaring heeft me sterk
aangegrepen. Jongens en meis-
jesbegrijpen zichzelf vaak niet
en kennen hun eigen luchaam
niet: een meisjedatvijftien is en
al vanaf haar dertiende men-
strueertentoch denktdatze voor
haartwintigste nietzwanger zal
kunnen worden! Ook het erken-
nen voor jezelfdat jemet iets zit,
datjeeenprobleem hebt.

"Zoals de hulpverlener Dick
optreedt, zo doe ik zelf ook. Hoe
kom je over wanneer je helpt?
Vaakvraag ikaan demensenom
commentaar op mijn wijze van
optreden. Op mijn werk speel ik
daarom een socialerol die heel
anders isdanopstraat —inmijn
werk ben ik stil en serieus, op
straatniet. Dat mensenvaakre-
ageren op iemands uiterlijkheb

PERSONAGES

"Tussen mijn studie door heb

"In 1984ben ik vollledig afge-
studeerd met een Curagaos on-
derzoeken een scriptie over sex-
uele voorlichting voor tieners.
Momenteel ben ik over het the-
ma "sexualiteit enjongeren"met
een promotieonderzoek bezig,
dat ik ditjaarnogwilproberen af
te ronden.

"In 1980 ben ik op Curacao
gaan werken bij de overheid,
maar ikheb na enkele jarenont-
slag genomen en ben een Peda-
gagogisch Adviesbureau be-
gonnen."

"Op Aruba ging ik naar de
mulo, waarna ik naar Neder-
land ging om mijn h..b.5.-
-diploma te halen. Daarna heb
ik een poosje psychologie ge-
studeerd; ik wilde me vooral
op kinder- en jeugdpsycholo-
gie specialiseren. Maar ik
ben al snel overgestapt naar
depedagogiek, met het speci-
alisme "geszinsleer". Ik stu-
deerde aan de Universiteit
van Amsterdam."

"Mijn moeder overleed in
1985.Toen ik overkwam voor de
begrafenis, kreeg ikhieropAru-
ba een job aangeboden. Ik heb
anderhalfjaargewerktbij Socia-
leZaken, Sectie Jeugdzaken.Nu
werk ik als opleidingsfunctiona-
risbij het Bureau Organisatie en
Efficiency. Voor CedeArubaver-
zorg iknueenradio- en televisie-
programma over opvoe-
dingsvooi Achting. Dat betreft

ik nog een poosje Engels MO-A
gestudeerd" ik deedwel monde-
ling examen, maar ik had het
schriftelijk niet afgerond. Toen
ikeenhalfjaarstagemoest lopen
voor mijnpedagogiek was er op
Aruba geen plaats en ging ik
naar Curacao bij het Bureau
voor Levens- en Gezinsmoelijk-
heden. Daarverdiende ikalssta-
giaire heel weinig en omdat ik
werkstudent was, moest ik wat
bijverdienen en heb ik Engelse
les gegeven. Daarna heb ik op
Curacao gewerkt bij hetzelfde
bureau. Ik heb in die tijd ook
meegewerkt aan radio-
programma's van Sonia Gar-
mers en StanKomdeur.

PLANNEN
"Ikhebplannenvoor een twe^de boek, ditkeer voor jongel^

kinderen van zeven tot twaaajj
jaar.Het zal gaanover een geZJJ;
met zeven kinderen waai"1*;
plotseling bepaalde nare dinge?
gebeuren. Ikwil daaroverschrïJ'
yen door elk van dekinderen >£een hoofdstuk centraal te stc^
len. Het zal zich in de carDa
valstijd afspelen. Het begin c"
einde zijn er, maar het iöi<jj
denstuk moet ik nog helend
invullen".

LONDEN — De Britse reger»*»
wil destaats- electriciteits-bedrij?'
in EngelandénWales aandeparWc,,
liere sector verkopen. Minister *Industrie Parkinson verklaarde "i
de beoogde verkoop 27 miljard Po^,
sterling zal opbrengen. Eerdere Pj,
vatiseringen, zoals die van BflJ.j)
Gas (7,22 miljard pond) en BfljJ*,
Telecon (2,6 miljard pond) va"
daarbij inhet niet.

"DoorhetHollandse meisjeMar-
tine laatik zien dat meisjes ook
anders kunnen zijn dan Misha
die niets durft te weigeren. Mar-
tine is gelijkwaardig in haarre-
latie metErik. Ik heb ook willen
laten zien datvan buitenlandse
meisjes meer wordt geaccep-
teerd dan van eigen. Misha isja-
loers op Martine die zelfbewust
enzelfstandig is en Erik omhaar
vingerkan winden. Door middel
van de personages Carla en Ga-
chi heb ik getoond dat een ver-

Makamba-meisje

ZATERDAG 27 FEBRUARII9BB

DONDERDAG 3 maart wordt het jeugdboek NIET
HUILEN BIJ DE ZEE van de Arubaanse schrijver Ri-
chard Piternella 'ten doop' gehouden. Amigoe's mede-
werkerWIMRUTGERS las hetboek en sprakmetdeau-
teur.

AMIGOE

Staking
El Salvador
beëindigd

14
'Geen aandacht werkgelegenheid'

Felle aanval ABVO op
beleid van regering



NELCASIMIRI

KRALENDIJK — Onder
flinke belangstelling is vrij-
dagmiddag in hetBonaireBe-
ach Hotel het tweedaagse se-
minar 'Oorzaken en conse-
quenties van drugsgebruik'
van start gegaan. Gezagheb-

POUTIE:8000"RANDWEER: 8222E^CENTRALE:BB4SHOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen:maandagt/m vrijdag, ,an 07-00- 16.00uur; zaterdag08.00-12.00pr; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

naandag en donderdag van 14.00-18.00lïnn'nSda9 en vr'ida9 van 08.00-12.00/
uur) '1700 UUr;za,erda9van 10.00-12.00
(openingstijden voor lezers)"oensdag van 14.00-19.00uur.

L°nn T.S,LUITING: maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewoneilukken 16.30 uur.

SERVICE CLUBS
Boïï-'S: donderda9avond 19.30uur - Hotel
üons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238."ound Table: elke tweede maandag -""uitcentrum TerraCorra.! n°iary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

08"^SKANTOOR EN BEVOLKING:2.00/14.00-15.30uur loketten gec-

KinKB!BUOTHEEK: voor bezichtiginghè»I 2 !?ve contact°P,e nemen ">tder Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

aSÜTIHCLUB <We 9 naar Willemstoren):
lenÊT °P vrijda9van 20-00-24.00uur; za-'Wdagvan 12.00-24.00uur.

dao «!KUnU«R (gezaghebber): elke donder-Cskl0902- 1100uu
daa 11 h 00r'Kralend'ik; laatste donder-
Rincon maand van 1000-1200 uur *e

£°USHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
dinawf schelPen en koraal; open vanKavawl m vri 'da9 van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.
LVV-Idao»'/'i?emi»8stUden Blachthuis maan-- 16yo' mwoensdag van 07.00-12.00/13.00-
-06 oo iUiULf n donderdag en vrijdag van! Wll 00/1 1.30-14.30uur.ter-»fjLETIEK
08°r!Sa'lifia »r start s"kmlO°P b') kliniekte Nórtdi
Snèkha?aiar het eindPunt te Las Palmasw°ar, Kaya Gilberto (Betico) Croes.

OOSTEN
üu» 'JW18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

fe°^kerkAntri«»l:
ü(

» 'l|KS'9-30uur;zondag 09.00en 18.00

d\UgdeSCUBkerkRincon:««"Iks, ookzondag, 19.30uur.

A lllll;!; Uw lichaamis ernietmeer! |
Maar Uwvoorbeeld, | Hp-f-
-woorden en raadgevingen |j|L

zullen voor altijd in onze
harten gegrift blijven!

Plotseling is van ons heen gegaan onze lieve man, zeer zorgzameen toegewijde
vader, grootvaderen overgrootvader, de heer

Hendrik Juliaan van Velzen
Namens de weduwe:

Mevr. Albertina van Velzen-Frans
Zijnkinderen:

Henny en Malva van Velzen-Cratsz
Edith van Velzen
Thelma en Stanley Walroud-van Velzen
Irmaen Eddy Phelipa-van Velzen
Humphrey enRita van Velzen-Dingemans
Percy enAgnes van Velzen-Heerenveen
Greta van Velzen

Zijnkleinkinderen:
Zarine en Stephen Walroud
Harold, Mitchel en Manon van Velzen.
Caresse en MireillePhelipa
Alumbranaen Kevin van velzen

En ook namens de families: Van Velzen, Gesser, Ligeon, Frans, Anthony,
Strikx, Cratsz,Walroud,Phelipa, Heerenveen, Carlo,Romeliaen MarinaPenso.
De teraardebestelling vindt plaats op maandag 29 februari 1988, vertrekkende
vanuit El TributoOtrabanda naar deR.K. begraafplaats te Roodeweg.
Gelegenheid tot condolerenvanaf 1 uur's middags. Vóór debegrafenis zalereen
H. Mis worden opgedragen in de Sta. Famia-kerk.
Gelieve geenrouwbeklag aan huis.

Ook het aantal overtredingen
tegen de Opiumverordening is
duidelijk gestegen. In 1983 wa-
ren datdertien overtredingen, in
1984 was dat al gestegen tot 27.
De jaren die volgden, gaven on-
geveereenzelfde beeld.

geconfisceerd werd aan boord
van de 'Hilma Hooker' in1984—
dat overigens niet voor lokale
comsumptie bestemd was — ge-
ven de cijfers van depolitie toch
een weinig aantrekkelijk beeld.
De in beslag genomen drugs
steeg van 147 gram marihuana
in 1983 tot 2585 gram in 1986.
Marihuana- sigaretten stegen
van veertig in '83 naar 59 in '86
en tenslotte de peperdure
cocaïne, waarvan in 1983 slechts
3,5 gram in beslag werd geno-
men, maar in 198659,5 gram. In
1985 was dat trouwens een top-
jaar:toen werd 249gramcocaïne
geconfisceerd.

ber mr George Soliana,diesa-
men met gedeputeerde van
Onderwijs, Carmo Cecilia,
voor Bonaire in depreventie-
commissie zittingheeft, open-
de het seminar. Het aantal
deelnemers is negentig.

Gezaghebber Soliana bena-
drukte, dat alle deelnemers van
het seminar bijeen waren geko-
men om gezamenlijk het pro-
bleem van het drugsgebruik te
analyseren en een oplossing te
zoeken. "Niet alleen het gebruik
van drugs", aldus Soliana,
"maar vooral het verhandelen,
transporteren en tenslotte het
gebruik". De gezaghebber stelde
zichzelfen de aanwezigen dere-
thorische vraag ofer nogwel tijd
over is om het probleem te be-
strijden. "Wat wetenwemomen-
teel van het probleem, en vooral
wat weten we niet van het pro-
bleem is de grote vraag".

a^CHTENBEZORGING doorgeven
€aÏueV4*: A' W°ng- t* ffiß«' Kaya

KRALENDIJK — In het
weekeindevan 17tot 19maart
zal opBonaire hettweede In-
ternationalevistoernooi wor-
den georganiseerd. Dat ge-
beurt door de Bonaire Nauti-
cal Association (BNA), diein-
middels al uitnodigingen
heeft verzonden aan deelne-
mers op Curacao, Aruba en
Venezuela. Zoals bekend was
heteerstevistoernooi eenbui-
tengewoon geslaagde aange-
legenheid.

De gevangen vis zal gewogen
worden op Bonaires eigen vis-
markttegenover Lisboa. Dat ge-
beurt opzaterdagen zondag,res-

In tegenstelling tot het voor-
gaande jaar, waar het centrum
bij de oudepier lagenallecoördi-
nerende werkzaamheden wer-
denverrichtvanafhet terrasvan
HotelRocheline, zal dit jaarhet
episch centrum in en rond de
jachthaven liggen, terwijl Bo-
naire Beach Hotel, zoals ge-
bruikelijkbij dezeevenementen,
allemedewerkingzal verlenen.

Inmiddelsheeft deBNA albe-
richt ontvangen, dat verschil-
lendeAmerikaanse schepen zul-
len inschrijven, terwijl van Bo-
naireaanse zijde getracht zal
worden een waardige verdedi-
ging te gevenvan hun eigen ter-
ritoriaal gebied. Het afgelopen
jaarwas het toernooi een Cura-
caose zaak, terwijl een Neder-
landse deelnemermet de indivi-
dueleprijs ging strijken.

Van 17 tot en met 19 maart

BNA organiseert tweede
internationale vistoernooi

pectievelijk 18 en 19 maart, om
drie uur 's middags. Naar de
Amigoevernam zal het schip 'El
Zorro', datruim honderd voet
meet en daarbij een bijbootheeft
van 28 voet, als deelnemer in-
schrijven. Daarvoor komt dit
schip speciaal uitBrazilië en zal
tijdens de twee jaar durende
rondvaart op de dagen van het
vistoernooi op Bonaire ver-
blijven.

Bonaire Nautical Association
zal eveneens als vorig jaaralles
in het werk stellen om van het
tweede vistoernooi ook een ge-
slaagdfestijn te maken.

De laatste jaren, aldus de ge-
zaghebber, blijkt dat er door de
politie aanzienlijk meer verdo-
vende middelen inbeslagzijn ge-
nomen dan voorheen het geval
was. Behalve een hoeveelheid
van 11.520kilo marihuana, dat

STEEDSMEER

"Het is tijd, datwijdekrachten
bundelen", aldus gezaghebber
mr George Soliana, "om de ge-
meenschap degelegenheidtege-
ven te ontsnappen van het grote
gevaar van drugs".

Inzijn openings- toespraak be-
nadrukte gezaghebber mr Geor-
ge Soliana, dat de kern van het
drugsprobleem is hoe de verdo-
vende middelen uithetbezit van
de gemeenschap gehaald kun-
nen worden. "Hetlijktmisschien
een voor de hand liggende op-
merking en eenvoudig gezegd,
maar moeilijk terealiseren", al-
dusmr Soliana.Voor een gedeel-
te misschien wel onbereikbaar.
Bijna 36 procent van debevol-
king heeft een leeftijd tussen 18
en 39 jaar.Daarbij is geen reke-
ninggehouden metdejeugdin de
puberteits- leeftijd. Soliana
haalt dit hogepercentage aan,
omdat dieook juistde groepis die
het meest ontvankelijk is voor
het gebruikvan drugs.

KERN

Daarnaast vraagt hij zich

TER VOORBEREIDING
van het onderzoek naar 'De
Stoep' richtte propfessor
Oversteegen zich inhet derde
en vierde college voorname-
lijkop hetwerkvan deNeder-
landsedichtersuitdetijdvlak
voor Chris Engelsnaar Cura-
cao vertrok en op de avant-
gardistische stroming in de
tijderna. Daarbij kwamen ge-
dichten van Paul van Ostay-
en, Gerard Bruning, Karel
van den Oever, Hendrik
Marsman en anderen aan
bod.Het laatsteuurlag dena-
drukvoor opdepoëzievanLu-
cebert, een dichter uit de vijf-
tiger jaren, die datwat in de
twintiger en dertiger jaren
voorzichtig was begonnen,
doorvoerde en perfectio-
neerde.

Oversteegen is zelf erg
enthousiast over de poëzie
van Lucebert en hoewel niet
iedereen zijn enthousiasme
deelde,ginghij uitvoeriginop
hethoe en hetwaaromvan de-
ze poëzie.

Dit gebeurde in de eerste
plaats omdat Chal Corsen
heeft gezegd, toen hij depoë-
zie van Lucebert voor het
eerst las: "Is dat nieuw? Dat
dedenwijbij 'De Stoep' inder-
tijd al".

Oversteegen wil aan de
hand van devoorbeelden van
avant-gardistischepoëzie die
hijuitzochten debloemlezing
uit 'De Stoep' die hij sa-
menstelde,nagaan ofditjuist
is.

SCHIPHOL —De NVluchthaven
Schipholstelt maandag officieel een
grondradar- systeem in dienst. Deze
apparatuur dientvoor een goedeon-
derlinge afstemming van de op de
platformen en op het landings- ter-
rein rijdende voertuigen en de daar
taxiëndeviegtuigen.Tot deaanschaf
werd besloten omdat de laatste jaren
het aantal vliegtuig- bewegingenop
Schiphol bij slechtzicht sterk istoe-
genomen. Schiphol heeft twee lan-
dingsbanen, die zijn uitgerust met
apparatuur waardoorer landingen
opuitgevoerdkunnenworden bij een
baanzicht van 150 meter.

*****

Het volgende college van
professor Oversteegen is
maandagmiddag van vier tot
zes uur in deUNA.

Het tijdschrift werdvooral
bekend om zijn methode van
close-reading, eenzeer nauw-
keurig lezen en uitgaan van
de tekst.

Voorbeeld: "Een literair
werk is eenzinvol samenhan-
gend geheel van woorden,
waarineen werkelijkheid be-
schrevenofaangesteld wordt,
dienietrechtstreeks naareen
daarbuitenbestaande werke-
lijkheid verwijst". (Merlijn,
nov. 1965).

Oversteegenheeft in dezes-
tigerjarenzelfmetKees Fens
en H.U. d' Oliveira ook een
tijdschrift uitgegeven, 'Mer-
lijn', waarin jonge dichters
een kans kregen te publice-
ren. Indat tijdschrift heeft hij
zijn eigen ideeën over litera-
tuurenpoëzie naare voren ge-
bracht.

af in hoeverre de ontwikke-
ling van de avant- gardis-
tische poëzie hier een eigen
ontwikkeling heeft doorge-
maakt, dieafwijktvan de Ne-
derlandse. Wat is de invloed
van de Caribische omgeving
op hetwerkvanLuc Tournier,
Marcel de Bruin en anderen?
Waar gingen zij hun eigen
weg? 'De Stoep' verscheen ook
indeoorlogsjaren toen in Ne-
derland demogelijkheden om
te publiceren afgesneden
waren.

misschien iser sprakevandiscri-
minatie en datzullen wij onder-
zoeken".

hij hetprobleem van de nationa-
liteiten in de Sovjetunie wil op-
lossen volgens het principe van
Lenin. Dit principe dat doorSta-
lin met voeten werd getreden
houdt volledige zelfontplooiing
in van alle volkeren in de Sovje-
tunie op sociaal-politiek, cultu-
reel enreligieus terreinalsmede
qua taal. De Sovjetleider beloof-
de dateen van deeerstvolgende
bijeenkomsten van hetCentrale
Comité van de partij in Moskou
aan de kestie van de nationali-
teiten gewijdzal zijn.

PHILIPSBURG—Eenkind
van vijfjaar werd door een pick-
up aangereden toen het de weg
overstak op de Illidge Road in de
buurt van de Garden of Eden.
Hetkindliepwatschrammem op
en werd naar het hospitaal ge-
bracht, waar de dienstdoende
artshetraadzaam achtte haar te
houdenvoor observatie.

Kind aangereden

Onderzoek naar
machtsmisbruik FBI

Senaatscommissie:
PATRIOTTISME

Maar Gorbatsjov gaf vorige
week in een rede ook duidelijk
het volgende te verstaan: "Het
Sovjetpatriottisme is het be-
langrijkste datwijbezitten. Elke
uiting van nationalisme ofchau-
vinisme is daarmeein strijd. Na-
tionalisme in welke vorm dan
ook isblind".

guerrilla-beweging ELN een se-
rie aanslagen gepleegd op olie-
pijpleidingen. Duizenden vaten
olie stroomden uit de verwoeste
pijpen en richtten zware schade
aan, aan het milieu in het
grensgebied tusen Colombia en
Venezuela.

Geschat wordt dat in deeerste
50 dagen van dit jaar,ongeveer
120.000vaten oliein het milieu
terecht kwamen, waarvan
30.000 vaten in derivier Cata-
tumbo dichtbijVenezuela.

De Colombiaanse staatsolie-
maatschappij Ecopetrol ver-
klaarde dateen delegatie van de
Venezolaanse staatsolie- maat-
schappij PDVSA volgende week
in Colombia verwacht wordt
voor overleg, zodat olie- vervui-
ling in detoekomst beter aange-
pakt kan worden.

Colombia en Venezuela gaan samenwerken
BOGOTA — Colombia en

Venezuela zullen volgende
week een akkoord tekenen,
waarin desamenwerkingtus-
sen beide landen geregeld
gaat worden op het gebied
van olielekkages in het
grensgebied.

De afgelopen maanden heb-
ben leden van de Colombiaanse

MOSKOU- Vrijdagavond
süV? de Armeense hoofd-
eer. ..revan naar schatting
str milJ°en mensen samenge-
roomd om te betogen voor«jruggave van het autonomejQristelijkeArmeense gebied

iq£orn<>-Karabach, dat in
"<« onder Stalin als auto-

bom gebied bij moslim-
-2o erbajdzjan werd gevoegd,

vernomen van inwo-
luv' 'Jdeongeregeldheden
la»wgorno"Karakacb. zyn de
Val» daSen twee doden ge-
a len onder inwoners van

en 16tot 18 ge-
isv jQonder Armeniers, zo
fy vernomenvan eennctionaris van hetArmeen->c Partijblad in dehoofdstad,revan.
itreinnsen stromen Per bus,
"iet hfvlieStuiS binhen vanuit
*ich t i

land' maar zi-> bouden
aldn en er is Seen geweld",
ravo d

Cn Van debetogers giste-

Ialf*fket°gin£en inArmenië zijn
j eenweekaan de gang.Volgens
aa Jitreizigers die in Moskou
Vrijj Wamen breidden zij zich
dantag Uitoverhet hele landon"

der iueen °ProeP van Sovjetlei-
ken v ail Fabrie-
Wen UePen leeg, maar ook vrou-
ef, en kinderen, oude mensen
stral gs" veteranen gingen de
de Lat°P- Maarhetkaraktervan
ant.pogingen schijnt niet echt
toep yiet teziJn- "Sommigebe-
GoVks dragenookportretten van
tui» J°v mee" zei een oogge-

Voorlopig heeft het Politburo,
hetbeleidbepalende orgaan van
de partij, deArmeniers volgens
waarnemers hetzelfde antwoord
gegeven als aan de door Stalin
naar Oezbekistangedeporteerde
Krim- Tataren die terug willen
naar hun "stamland": "Wij kun-
nen v niet helpen, maar

Snackbar gesloten
PHILIPSBURG — In het

kader van de oorlogsverklaring
tegen de illegaliteit controleer-
denpolitie- agenten verschillen-
de snackbars. Om drie uur in de
ochtend werd op de Illidge Road
een snackbar gesloten daar er
geen vergunning was aange-
vraagd.

PHILIPSBURG — Wegens
te hoge snelheid verloor de be-
stuurder van een jeep de macht
over hetstuur opdewegnaar Bei
Air. De jeepkantelde ondersteb-
oven en debestuurder werd naar
het hospitaal gebracht. Hij
moest voor behandeling worden
opgenomen.

Jeep omgeslagen

De christelijke Armeniers ei-
sen teruggave van gebied dat in
1923werd toegevoegd aan mos-
lem- Azerbajdzjan. Naar Sovje-
thistorici nuzeggen, deeddejon-
ge communistische staat dit om
in het zuidelijke grensgebied
vrede tekrijgen meteenopnieuw
opkomend Turkije. Vele Arme-
niers stemden daarmeein omdat
een sterke Sovjetstaat hun land
kon beschermen tegen de Tur-
ken, die in 1915 in Turkije zelf
tienduizenden Armeniers af-
slachtten, al wordt dit door Tur-
kije nog steeds ontkend. Totdat
hethuidige westen van Armenië
in 1828 werd opgenomen in het
Tsaristische rijk hadden de
christelijke Armeniers het veel-
al geheel alleen moeten opne-
men tegen hun moslem- vijan-
den. Het huidige Sovjet- Arme-
nië herbergt ietsminder dan de
helft van alle Armeniers in de
wereld. Bij de opneming in het
Tsaristischerijkbleven drie mil-
joenArmeniers onder Turks be-
stuurevenals devoor Armeniers
heilige berg Ararat, waarvan de
besneeuwde top vanuit Jerevan
is te zien.

Gorbatsjov: ”nationalisme is blind”
Doden en gewonden bij betogingen in
Armenië voor teruggave omstreden gebied

KRALENDIJK — Afgelopen
donderdagmiddag bracht Ar-
minElisa eenbezoek aangedepu-
teerde van Cultuur en Opvoe-
ding,CarmoCecilia. Doelvan dit
bezoek was de aanbieding van
een exemplaar van 'BonNotisia',
een boek met verhalen uit de bij-
bel. Het boekje wordt uitgegeven
doordeSosiedat Antiano diBei-
bel, die op Curagao is gevestigd.
Deze instantie is momenteelbezig
met het vertalen van de bijbel in
hetPapiamentu. Elisa bena-
drukte bij deoverhandiging van
zijn boek aan de gedeputeerde,
dathet de bedoeling was dathet
boekwerk eenplaatsjezou vinden
in elk huisgezin, basisschool en
school voor voortgezet onderwijs.
Op de foto links Armin Elisa en
rechts gedeputeerde Carmo Ce-
cilia.

WASHINGTON — De Se-
naatscommissie voor de in-
lichtingen- dienst is dinsdag
begonnenaan een onderzoek
naar machtsmisbruik van de
FBI. De federale recherche

Hoger dividend
Van Dorp

PHILIPSBURG — De
Vreemdelingendienst voerde
een controle uitop alle passa-
giers,dieafgelopenwoensdag
uit de Dominicaanse Repu-
bliek arriveerden. Zeventig
van hen werden vastgehou-
denom naar hun landte wor-
den teruggestuurd, daar alle
zeventig verklaarden, datzij
zouden verblijven in een be-
paald 'guesthouse. Naarma-
tehetaantal groeide, werd dit
steeds onwaarschijnlijker
aangezien het 'guesthouse'
slechtselfkamers heeft.

Guesthouse

UITGEDAAGD
gel 'Kremlin werd vrijdag re-
ftip* mtgedaagd door de Ar-«enSe partijleider Karen Dc-
van an' die instelling eiste
terueen c°mmissie die de eisvan
enP i Sgave van de Armeense
VertVe Nagorno- Karabach in
Hii 5 aJdzJan moet bestuderen.
eedr; cd.dited.dit in een toespraak tot
te n, ei»gtebetogers op het gro-
van H-n Van de hoofdstad Jere-
Uir«' ook °P detelevisie werdgezonden.lïiet611 Woordvoerster van deAr-tie^'volksbeweging, de poli-
ce V

A
leugel van de guerrilla-

voo P Asala -het geheime leger
Zej v ■"j

van Armenie-öeJ^dagavond in Athene dat
°ftth Jianvan zijnfunctie was
and en en vervangen dooreen
tinTl^Armenier,SoerenHaroe-Xfman.

ltopj°rbatsjov verklaarde in eentoespraak via deradio dat

Van Dorp wil de aandelen
splitsen in de verhouding 1:10,
maar de betreffende statuten-
wijzigingkon niet door de aan-
deelhouders worden goedge-
keurd, omdat het daarvoorver-
eiste aantalaandelen nietop een
buitengewone vergadering was
vertegenwoordigd. Onlangs
werd WTH/WKH Computerfor-
mulieren overgenomen, een on-
dernemingmet twintig manper-
soneel.

Het resultaat voor belastin-
gen verbeterde met 46 procent,
maar door een hogere belas-
tingdruk bleef de stijgingvan de
nettowinstbeperkt tot 26 pro-
cent.

NIEUWEGEIN- Van Dorp
(kantoor- en school- benodighe-
den)heeft denettowinstzientoe-
nemen van 3,15 miljoen gulden
over 1986 tot 3,96 miljoen over
vorig jaar, nadat inoktobervorig
jaareen hogere winstwas voor-
speld. Dit ging gepaard met een
stijgingvan deomzetvan zes pro-
cent tot 147miljoen.De winstper
aandeelsteegvan35 naar 44gul-
den. Het dividend wordt ver-
hoogd van 12,50 naar 15 gulden
in contanten.

Verscheidene Congresleden
en groeperingen voor deburger-
rechten vinden dat de FBI met
zijnoptreden te ver is gegaan en
mogelijk ondermeer hetrecht op
vrije menings- uiting heeft ge-
schonden. Senator Bill Bradley
vindt hetonaanvaardbaar datde
FBI vergaand onderzoek ver-richt naar Amerikaanseburgers
tenzij duidelijk is dat de
staatsveiligheid in het gedingis.

OliverReveil van deFBI ver-
klaarde datdestijds het vermoe-
den bestond dat Cispes de wet
schond door in het geheim geld
en materiaal te sturen naar het
linkse verzet inEl Salvador. Na
een onderzoek van twee jaar
werd geen aanleiding gevonden
tot vervolging over te gaan en
werdhet onderzoek gestaakt, al-
dusReveil.

zou zich daaraan schuldig
hebben gemaakt bij een on-
derzoeknaareenAmerikaan-
se groepering die tegen het
Amerikaanse beleid jegensEl
Salvador was.

Uit documenten die verleden
maand werden gepubliceerd
bleek datde FBIvan maart 1983
tot juni 1985 honderden Ameri-
kanen en verscheidene organi-
saties in degatenhieldomdat zij
banden haddenmethet Solidari-
teits- comité met het Salvado-
raanse Volk (Cispes). Dit comité
werd in 1980 opgericht uit pro-
test tegen hetbeleid dat deAme-
rikaanseregering voerde ten op-
zichte van El Salvador.

PHILIPSBURG — De poli-
tie hielddonderdagavondom on-
geveer acht uur een auto aan,
waar twee jonge chauffeurs in
bleken te zitten. De 14-jarige
K.L. en de 13-jarige M.I. waren
duidelijk bezig met joyriding,
want de auto reed zonder con-
tactsleutel en de draden waren
doorgesneden. De beide knapen
werden ingesloten voor verder
onderzoek.

Jongechauffeurs

haald werden hetgeen uit-
mondde in een spontane samen-
werking tussen beide eilanden.
Op de foto links gedeputeerde
Henkie Gummarus uit Curagao
enrechts zijnßonaireaanse colle-
gaJuawhoMeiaan.

KRALENDIJK — Van de drie
dagen, datdeCuragaose gedepu-
teerde Henkie Gummarus opBo-
naire is geweest, heeft hij het
meestgesproken metgedeputeer-
deJuanchoMeiaan. Tijdens hun
besprekingen werd er aandacht

besteed aan de noodzaak van een
brandweerwagen en aan de
diensten Sociale ZakenenPerso-
neelszaken. Gedeputeerde Gum-
marus bevestigde dat de
vriendschapsbanden tussen bei-de eilanden steeds sterkeraange-
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Gebruik van drugs in
regio flink gestegen

Mr George Soliana op drugseminar:

MR GEORGE SOLIANA
...preventie...

AGENDA

BONAIRE

DE STOEP (3 + 4)
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r Fort
Waakzaamheid

Vanavond
gezellig dansen

met orkest
„The Summits"
(geen entree)

Sir*0*
Seru di Dömi

L Otrabanda

*y eighty-Six
[Je/i Bloksteeg (Punda)
fW Tel.: 613417

Gesloten
gedurende de periode

1 maart t/m 22 maart

Huis
te huur

voor artsen-
praktijk

Gelieve brieven te sturen on-
der nummer 7 aan het buro

.van dit blad, Curacao. )

m( Wfm) (m\vk VjX^Jx^mmmmWl^L^/
|\M^Kom nmMtim

Punda
| Pietermaai 20
\ Groot assortiment

KINDERFIETSEN) (meer dan 40 soorten) }

f TE HUUR
Ideaal 4-pers.

vakantie appartement
Mooi privé gelegen.

Vanaf 1 maart.
f. 300,— p.w. all-in

Speciaal maandtarief

Inl. CAR ESTATE
tel. 78422 tijdens kantooruren J

f "' 'a.s. Zondag v.a. 11 uur
Heerlijk Surinaams eten ver-
krijgbaar, zoals

Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, fijne
Bojo en bruine bonen met
rijst.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860 J

£^S) \)
jéf^mf*^Kaya Begonia 2_^^^W^T I Nestorweg inrijden,f blokkenlabriekC^*mW f BeaWalleinrijden,

Istezijstraat linksaf.

UITVERKOOP OP
RESTANTEN!

iNog enkele paren leuke ischoenen en sandalen I
in diverse maten, /

drastisch in prijs verlaagd, ’/U slaagtzeker! ' flTot ziensbij ff
STEPS!! Il)

r De lekkerste

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,moksie-moksie, moksie ale-sie, nassie, bami, shrimpspecial, brume bonen, etc.
kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12uur te

Koraal Partir kav. 87S tel.: 674103 aA

BELGRADO —Het telegram, dat
het Westduitse weekblad Der Spie-re Ml ID gelvorigemaandpubliceerde als"be-
wijsstuk" voor oorlogsmisdadenvan

/*\ 1_ ■ i _i ■ Oostenrijks president Waldheim, is
(nPITIPIjn PPrn I in januari in Belgardo vervalst. DatVJICI I ICUUIICCI U ■ me

J
lddevrijdagheto«riciëleJoegosla-

h I I jC vische persbureau Tanjung. Omdat
I lUIO ft het militaire archief in Belgrado

rUStige DUUrt I -waar het stuk lag- precies bijhoudt
t wie welkedocumentenopvraagtkan

Telf fin«>lß/fi7o«:>io f eenvoudig worden nagegaanwie hetj IeiT.BUSIb/672542 document heeft gebruikt om de ver-
"~"~-~~———* valsing te fabriceren, aldus dedirec-

teur.
___^—————

pa
v^p/Ensefiansaden Trabou

Elektrotekniko
ETE (Asosiashon paEnsenansa den

Trabao Elektroniko) en Kodela
organiseren voor degenen die werkzaam zijn in elektro-
techniek praktijk zowel als onderwijs (of studerende):
De cursussen;
A- Aardings- en Bliksembeveiligingsinstallaties en
Overspanning (ABO) 7,10,14,17,21 en 24 maart.
Cursusprijs: NAFL. 600—.

B- Tekeninglezen voor Elektrotechnici (TLA) 8 en 9
maart.
Cursusprijs: NAFL. 300,—.

C- NEN 3134, Veiligheidsbepalingen voor Laag-
spanningsinstallaties in medisch gebruikteruimten 15
en 16maart.
Cursusprijs: NAFL. 300,—.

De cursussen worden gegeven in de Nederlandse taal.
Docent is de heer A. de BTaauw van VEN Nederland.

Inschrijvingen tot en met 4 maart.
Informatie en inschrijving tel. 82969.
Adres: Oud Hato 2
A. Lichtveld

=O=KODELA==

GEVRAAGD
Privé luchtvaartbedrijf "Curagao Air Terminal Services
N.V." (C.A.T.S.) belast met het verlenen van Services aan
privé en charter vliegtuigen (General Aviation)

ZOEKT opkorte termijn

Representatieve en vlotte dame
BIEDEN— Zeer interessant gevarieerd verantwoordelijk werk— Bereid cursus te volgen voorRadio Communicatie

metluchtvaartuigen en bedienen van telex encom-
puter.— Afwisselende werkuren— Nauw kontakt houden met zowel toeristen die met
privé-vliegtuigen Curagao aandoen, als lokale
luchtvaart autoriteiten, douane, security,immi-
gratie, toeristenbureau.— Salarisafhankei ijk van opleiding en ervaring, nader
overeen te komen.

EISEN
1. Minimum MAVO IV, bij voorkeur Havo-opleiding
2. Beheersen van Engels, Spaans, Nederlands en Pa-

piaments
3- In bezit van rijbewijs.

Sollicitatiebrief met recente foto te richten aan:

CURACAO AIR TERMINAL
SERVICES N.V.

P.O. Box 3110
Willemstad, CURACAO

-— ' ' '

I^Tff1 Curacao Trading Co.
*j mnj ST MAARTEN N v

MEMBER OF THE VAN OMMEREN-
CETECO GROUP (VOC)

CTC ST. MAARTEN a young and expanding
Company, leader on St. Maarten in shipping,
wholesale of electronics, home appliances,
cameras, installation of airconditioners, a
known retailer and travel agent wants to rein-
force it's staff with an:

ADMINISTRATOR
whose specific duties will include:

— taking theresponsibility for the administrative
process,— controlling stocks,— debtors and creditors accounts,— reporting of monthly figures and statistics.

He will be supported by a young and dedicated
staff. In short we look for a young, educated and
experienced individual, who wants to make St.
Maarten his home. Salaryand secondary condi-
tions are according to the importance ofthe job
and will take into consideration the experience of
the individual.
Applicants are requested to send in aresume to:

CTC ST. MAARTEN
Attn: MR. A KLAVER

P.O. Box 158
Phone nr. 05-45353

Philipsburg
St. Maarten N.A.

i Eindelijk op Curacao verkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

LACTACYD DERMA
Voor verantwoorde volledige lichaamsverzorging. Gebaseerd op niet al-
kalische natuurlijke bestanddelen.

Exclusief agent: SANITAS N.V.
Tel.: 79047.

èrTOl&t g Restaurant
SMand 'tKokkeltje

Vers ingevlogen per KLM:
TONG, TARBOT, ZALMMOOT, SCHOL, KABEL-

JAUW, HARING, PALING, GEROOKTE ZALM

WEEKMENU
Bisque d'Homard '^^ï^^*m^

Gegrilde zalmmoot v^^n^^^^vafgeblust met citroen i^^^^ju^^
Crêpe Hotel Holland «"^^KmS

V f. 30 —p.p.
\^ Gaarnereserveren op tel.: 88044 of 88014

J Bij
Hotika De Goede Hoop

is er een vakature voor een

APOTHEKERSASSISTENT(E)
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de apotheker
V.K.D. Kam, Postbus 3813, alhier.

fundashon pa
i—I—r konsumidó
\ /\ Scharlooweg 64

w W Tel: 616458-611733
Curacao, Netherlands Antilles

zoekt opkorte termijn
een ervaren boekhoudkundige kracht

OP P.D.-NIVEAU
die aan de volgende eisen moetvoldoen:— Minstens 2 jaarervaring— Zelfstandig kunnen werken— In teamverband kunnen werken— Met goede kontaktuele eigenschappen— Creatief zijn— Leeftijd tussen 30 en 40 jaar— Werken metpersonal computer maar nietvereist.

Schriftelijke sollicitatiesmet curriculum vitae terichten aan:
FUNDASHONPA KONSUMIDÓ

Scharlooweg 64 f
i

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
destroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 1 maart 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00 uur
* Kaya Renbak, Kaya Bari, Kaya Zim, Kaya Tobo,

Kaya Drums, Kaya Boko enKaya De Savaan, Ver-
kavelingsplan Juan Hato:Kavel E -D en Gedeelte C.

SSïKODELA^

€"
OPENBARE AANBESTEDING
De direkteurvan CURA-CAO INTERNATIONAL
AIRPORT N.V. maakt bekend de aanbesteding
van

BESTEK CURINTAN.V. No. 84-091
Renovatie N.O. gevel van het
luchthavengebouw te Hato

INLICHTINGEN:
Inlichtingen zullen worden verstrekt ten kantore
vanCurinta N.V. op woensdag 9 maart 1988om
10.00 uur a.m.

NOTA VAN INLICHTINGEN:
De nota's van inlichtingen en wijzigingen liggen
vanaf 16maart 1988ter inzage op hetkantoor van
Curinta N.V.
Aan dekopers van een bestek zal de daarop be-
trekking hebbende nota worden toegezonden.

INSCHRIJVING EEN AANBESTEDING:
De inschrijving dient in een gesloten enveloppe
waarop duidelijk het besteknummer is vermeld te
worden gedeponeerd in een daarvoorbestemde
en als zodanig aangeduide bus op het kantoor
van Curinta N.V. aan dePlaza Margareth Abra-
ham tot uiterlijk op woensdag 23 maart 1988 om
10.00uur a.m., wanneer de opening der inschrij-
ving zal plaatsvinden.

BESTEKKEN:
De bestekken en de daarbij behorende beschei-
den zijn vanaf heden bij hetkantoor van Curinta
N.V. te verkrijgen na betaling van NAF. 200 —
per bestek.

DIREKTEUR 1
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Het Curacaosch Museum
heeft, in het kader van haar 40-jarig jubileum,

deeer U uit te nodigen tot bijwoning
van deopening van deexpositie

ONTWIKKELINGEN EN KENMERKEN
VAN HET

ANTIEKE ANTILLIAANSE MEUBEL

gecompileerd door
Mevr. G.E. Nije-Statius van Eps

die aanwezig zal zijn.
Muzikale omlijsting door

Edgar Palm i suKonhunto.

Dag: Donderdag 3 maart 1988
Tijd: 7.30 p.m.

Plaats: Van Leeuwenhoekstraat z/n

■
i Mundo Nobo

*^ Fundashon Museo di Kórsou
The Curacao Museum Foundation
Stichting het Curacaosch Museum
Fundacion Museo de Curagao

( ~~~~

REPRESENTANTE j
DE VENTAS

Se solicitanparavender terrenos,
casas ycondominios de la General
Development, la firma constructora de
comunidades mas grande de laFlorida
con vn capital activo demas de
$700,000,000.

Ofrecemos altas comisiones, entre-
namiento y gran potencial de crecimiento.

Para información detallada escriba
o llame a:

Ofelia Sherman, Presidente
Bay Harbor International Realty

P.O Box 546626 Jj| r 3
Surfside, Miami Beach, FL 33154 jkjfmJ

Tel: 305-868-6800
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IANTHONY A&--
VEDER - $-W
& Co. N.V. n|F3s

Wij gaan door! llfeEr'
PAKKETTEN naarT:~ '

NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie %!>vjf
TEL.: 614700 f"**
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klMd^Datam Administraties N.V.

Datam is een administratiekantoorwelke naast administra-
tieve diensten ook organisatorische- automatiserings- en
bedrijfseconomische adviezen aan kleine en middelgrote
bedrijven verleent.

Als gevolg van een gestage groeivan onze praktijk zoeken
wij een

Manager (waarnemend direkteur)

Kandidaten voor dezefunktie dienen in het bezit te zijnvan
hetdiploma H.E.A.O.BEofS.P.D. len 11. Een vergevorder-
de studievoor hetdiploma AA strekt tot aanbeveling.
Ruime ervaring opeen middelgrootadministratiekantoor is
een vereiste.

De manager dient zelfstandig zijn werkzaamheden uit te
voeren en bij afwezigheid de direkteur te vervangen.

Daar opleiding en begeleiding van het overige personeel
een zeer belangrijke taakvan de managerzal zijn dient de
kandidaat over goede leidinggevende en kontaktuele ei-
genschappen te beschikken.
Gedachtwordt aan kandidaten van ca. 35 jaar.

Salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn afge-
stemd op de eisen die gesteld worden.

Gegadigden worden verzocht schriftelijk te reflekteren.

KPMG Datam Administraties N.V.
Kaya Flamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao.

T.a.v. de heer J.L.A.M. Hoos.

K^S-batam Administraties N.V.
V /
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	WILLEMSTAD -Donderdagmiddag nam de overheid afscheid van een van haar ambtenaren namelijk TVAN DE WINDT, hoofd van het accountantsbureau van het eilandgebied Curagao, die de private sector induikt en bij Van Dien & Co gaat werken. Vergezeld van zijn echtgenote hoorde De Windt de afscheidstoespraak aan van hoofd van het departement van Financiëen, Ivan Kuster. Ook Lucille Wout nam afscheid namens het gouvernement en stond stil bij enige kwaliteiten van de scheidende ambtenaar. Zijn vertrek zou dan wel een verlies voor de overheid zijn, maar zeker niet voor Curacao als geheel. Ivan de Windt kreeg een kantoorklok in kristal gevat overhandigd.
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	THE FULL GOSPEL Business Men's Fellowship International, afdeling Curagao zal vandaag officieel geïnstalleerd worden in de ballroom van het Curacao Caribbean Hotel. Bij deze speciale gebeurtenis die 0m20.00 uur begint zullen ongeveer twintig buitenlandse gasten van de Verenigde Staten en het Cari- bisch gebied aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van het gouvernement zijn daarvoor eveneens uitgenodigd. Vrijdag legden Ralph Littlejohn, nationaal voorzitter van de Amerikaanse tak vanFGBMFI, Charles Vlaun van St Maarten, Eston David van StThomasenErnstOehlers,president van de Curacaose tak een bezoek afaangezaghebberßonny Casseres aan wie zij een geschenk overhandigden. FGBMFI is een broederschap van christelijke zQ' kenlieden die zich tot doel hebben gesteld een bijdrage te leveren aan de wereldwijde proclamatie van het evangelie. Op de foto van links naar rechts David, Little' John, Casseres, Vlaun en Och' lers.
	KRALENDIJK — Afgelopen donderdagmiddag bracht ArminElisa een bezoek aangedeputeerde van Cultuur en Opvoeding, Carmo Cecilia. Doel van dit bezoek was de aanbieding van een exemplaar van 'BonNotisia', een boek met verhalen uit de bijbel. Het boekje wordt uitgegeven door de Sosiedat Antiano di Beibel, die op Curagao is gevestigd. Deze instantie is momenteel bezig met het vertalen van de bijbel in het Papiamentu. Elisa benadrukte bij de overhandiging van zijn boek aan de gedeputeerde, dat het de bedoeling was dat het boekwerk een plaatsje zou vinden in elk huisgezin, basisschool en school voor voortgezet onderwijs. Op de foto links Armin Elisa en rechts gedeputeerde Carmo Cecilia.
	KRALENDIJK — Van de drie dagen, dat de Curagaose gedeputeerde Henkie Gummarus op Bonaire is geweest, heeft hij het meest gesproken met gedeputeerde Juancho Meiaan. Tijdens hun besprekingen werd er aandacht besteed aan de noodzaak van een brandweerwagen en aan de diensten Sociale Zaken en Personeelszaken. Gedeputeerde Gummarus bevestigde dat de vriendschapsbanden tussen beide eilanden steeds sterker aange- haald werden hetgeen uitmondde in een spontane samenwerking tussen beide eilanden. Op de foto links gedeputeerde Henkie Gummarus uit Curagao en rechts zijnßonaireaanse collega Juawho Meiaan.


