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Nieuwsinvogelvlucht

AMMAN — Het overleg van VS-
ministerShultz metdeJordaanseko-
ning Husayn heeft, zoals werd ver-
wacht, niets opgeleverd. Jordanië is
wel bereid verder te praten. Shultz
ging daarna naar Syrië en keerde
toenterug in Jeruzalem.Hij noemde
zijn vredesmissie een loopgraven-
oorlog.Het is zwaar maar het neemt
niet weg dat het om eenbelangrijke
zaak gaat, zei Shultz.

*****KIRYAT SHMONA—Bij een bot-
sing tussen Israëlische troepen en
guerrilla-strijdersdietrachttenvan-
uit zuidLibanon Israelbinnen te ko-
men zijn 2 Palestijnen omgekomen
en 4 Israëliërs gewond geraakt. De
Palestijnen waren enige kilometers
op Israëlisch grond- gebied doorge-
drongen; 3 wisten te ontkomen. Bij
incidententussen Shi'iten inzuidLi-
banon vielen 7 doden en 20 ge-
wonden. *****TEHERAN—Op8april wordenin
Iran verkiezingengehoudenvoorhet
parlementMajlisvan 270 zetels. Het
is de 3e verkiezing sinds de Islami-
tische revolutie van 79 dat men een
parlementkiest, datuit 1 kamer be-
staat. Men neemt aan dat dehervor-
mings- gezinden meer invloed gaan
krijgen. *****MANILA — De Filipijnse coup-
leider Honasan liet voor zijn vlucht
uitzijngevangenisineen geschreven
verklaring weten dat hij zijn belofte
van november 87 intrekt om "niets
vijandigs tegen deregerign- Aquino"
teondernemen.Hijriep zijnaanhang
op tegen Aquino in actie te komen.
Aquino deelde mee datzij haar reis
naar China niet afzegt na deze ont-
wikkelingen. In Manila begon het
overleg met de VS over de toekomst
van deVS- bases Clark enSubic bay.

■in maanden gaan duren.
*****

PRETORIA— InNatal, ZuidAfri-
ka, kwamen 4zwarten om bij los van
elkaar staande indicenten. Kenne-
lijk heeft het te maken met de al
maanden durende machtsstrijdbin-
nen de zwarte gemeenschap tussen
degematigdeInkatha-bewegingvan
Zulu- leider Buthelezi en het Vere-
nigde democratischfront, dat verder
gaat in zijn verzet tegen de apart-
heid. Deze strijd heeft dit jaaral 160
doden gekost.

*****BAYRUT — Met een algemene
eendaagse staking werd dinsdag in
Libanon geprotesteerd tegen de stij-
gendekosten van levens-onderhoud.
In de christelijkeenIslamitische ge-
bieden werd gevolg gegeven aan de
stakings- oproep van een algemene
organisatie.Deze wil een loons- ver-
hoging van 310%.

*****AMSTERDAM —De dollaren het
Britsepondboekten dinsdagvooruit-
gang.De slotkoersvan de dollarwas
1,8700gulden, 1et meerdanvrijdag-
middag.De stijgingging geleidelijk.
Het goud ging omlaag. Ook vanmor-
gen zat de dollar in de liftin Europa.
De Dow Jones index in Wall Street
steeg dinsdag met 16.91 punten tot
1997,52 punten. De handel was
lusteloos.

PEKING — China wil zo spoedig
mogelijk diplomatieke relaties aan-
gaan met Saudiarabie. China lever-
de onlangsraketten van middelbaar
bereik, waarover men in de VS niet
gelukkigwas.

MOSKOU — De Pravda pakte de
conservatieve tegenstanders van de
Perestrojka (hervormingen) van SU-
leiderGorbatsjov flinkaan. Op onge-
bruikelijk scherpe toon viel dePrav-
da de krant Sovetskaja Rossija aan,
Waarin onlangs een kritisch artikel
over het hervormings- beleid stond.
De scherpe toon wijst op scherpe te-
genstellingen binnen de partij. Vol-
gens de Westduitse ontwapenings-
specialist Egon Bahr (SPD) rekent
Gorbatsjovernietopdattijdens de4e
VS-SU- topeindmeieenSTART- ak-
koord wordt bereikt; zon akkoord
Voorziet in vermindering van de nu-
cleaire strategischebewapeningmet
50%.

*****NEWDELHI—Een nachtelijkrij-
verbod geldt in 3 gebiedenin Punjab
enKashmir, welke direct aanPakis-
tan grenzen. Zo hoopt men devlucht
van extremistische Sikhs naar Pa-kistan en de wapensmokkel daar
vandaan teonderdrukken.Ervielen
°ok dinsdag weer 6 doden in het et- -nisch geweld.

ISLAMABAD—In het doordeSU
gesteunde bewindvanKabul begon
dinsdagdeparlements- verkiezingin
Afghanistanterwijl de burgeroorlog

het Moslim- verzet onvermin-
derdvoortduurtwelke9 jaargeleden
begon.De stembusduurttot 14april,
mKabul leeft hetplan omhetlandin
* zones te verdelen, waarbij in het
veelaan de SU- grenseen communis-
tisch bewindkomt.

GOEDBEHANDELD
Vanmorgen vroeg lieten de

kapers 24 vrouwelijke inzitten-
denvan hetvliegtuig gaan. Het
waren tien Britse vrouwen, drie
Thaise, drie Egyptische, en een
Filipijnse, een Palestijnse, een
Singaporese, een Westduitse,
een Oostenrijkse, een Syrische
en een Pakistaanse. Onder hen
waren vijfbemanningsleden.

Eén van hen zei, dat de Ara-
bisch sprekendekapers hun ge-
zichtenverborgen houden onder
maskers en dat het onmogelijk
was hun nationaliteit vast te
stellenoftezeggen hoeveelheter
precies zijn. Een andere vrouw
verklaarde, dater geenkinderen
in het vliegtuig zijn. Ze kon niet
zeggen hoeveel vrouwen er nog
aan boord zijn. Volgens IRNA
meenden de vrouwen "goed te
zijn behandeld" gedurende de
twintig uur gijzelaarschap en
danktenze Iraansefunctionaris-
sen voor hunvrijlating.

De kapers vroegen de contro-
letoren op het vliegveld van
Mashhad vanmorgen om een
arts om zieke passagiers te ver-

MOSKOU — In Nagorno- Kara-
bach gingen 4 fabriekenfailliet door
de stakingvan de voorbije 10 dagen,
aldus Tass,welkestaking6,5 miljoen
dollarkostte. Men gelooft niet datde
staats- fabrieken definitief sluiten.

BAGHDAD — Iraqen Iranblijven
elkaar bestoken. Iran meldde een
luchtactietegen een olietankerin de
Golf en Iraq meldde het afschieten
van raketten op Teheran.Een moge-
lijkheid tot een oplossingvan het
conflict lijktnognietinhetverschiet.

zorgen. Zewaarschuwden,datde
tijd opraakt voor hun eisvan de
vrijlating van zeventien mede-
standers, die in Kuwayt gevan-
genzitten.

Het Iraansepersbureau IRNA
meldde, dat de kapers meedeel-
den, dat sommige passagiers in
deBoeing747 zich nietgoed voel-
den. Een arts ging daarop aan
boord van het toestel en behan-
delde twee vrouwen, vermoede-
lijk Kuwaytse onderdanen. De
arts noemde detoestand van één
van de vrouwen niet goed, maar
dekapers weigerden haar te la-
tengaan.De arts verklaardedrie
kapers te hebben gezien, die al-
len gemaskerdwaren. Hij sprak
metéén van hun Engels.

ULTIMATUM
De drie kapers hadden eerder

deregering van Kuwayt twaalf
uur de tijd gegeven aan hun ei-
sen te voldoen. Wanneer de
tijdslimiet precies inging, is niet
bekend, vermoedelijk rond mid-
dernacht. Ruim een uur daar-
voor werd bekendgemaakt, dat
een Iraanse onderhandelings-
delegatieonder leidingvanvice-
premier Moayyeri gedaan had
weten te krijgen, dat enkele
vrouwelijke passagiers zullen
worden vrijgelaten.

De kapers hebben gezegd, dat
de drie leden vanKuwaytse ko-
ninklijke familie, die aan boord
zouden zijn, "direct gevaar lo-
pen" als aan de eisen niet wordt
voldaan. De drie leden van de
Kuwaytse koninklijke familie
aan boord zijn slechts familiele-
den van de emir, Sheikh Jaber
Al-Ahmed Al-Sabah. In te-
genstellingtot eerdereberichten
betreft het een man en twee
vrouwen. De man is Fadhil Al-
Sabah en de vrouwen zijn zijn
zusters. De koninklijke familie
Al-Sabah vanKuwayt omvaton-
geveer twaalfhonderd mensen.

STEEDS GEWEIGERD
Kuwayt heeft steeds gewei-

gerd de zeventien gevangen zit-
tende guerrilla- strijders vrij te
laten. Vorig jaarbood de pro-
Iraanse Islamitische Jihad(Hei-

lige oorlog) in Libanon aan zijn
Amerikaanse en Westerse gijze-
laarsteruilen voor dezeventien.

Een Iraanse functionaris ver-
klaarde dinsdagochtend, dat
Iran kapingen veroordeelt en
soortgelijke acties waarbij het
leven van onschuldigen op het
spel wordt gezet. Diplomaten in

het Arabische emiraat Kuwayt
verklaarden, datdekapingkomt
op een tijdstip, dat Teheran en
Kuwayt trachten hun onderlin-
ge spanning te verminderen.
Iran staatvijandigtegenover het
emiraat wegens de Kuwaytse
steunaan hetnaburige Iraqin de
Golfoorlog.

...MevrouwRJ3. Obispo, aan wie
de eremedaille verbonden aan de
Oranje Nassau, zilver, werd toe-
gekend enRAE.Rigaud, die tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau werd benoemd. In het
midden staatgouverneurprof. dr
RenéRomer.

KAPERS STELLEN ULTIMATUM
In gekaapt vliegtuig ook leden koninklijkefamilie
Kuwayt weigert vrijlatingvan Shi'itische gevangenen

NICOSIA—Kuwayt heeftdeeisverworpenvan deka-
pers vaneenBoeing747 vanKuwayt Airways omzeven-
tien Shi'itisch Islamitische guerrillastrijders inKuwayt-
se gevangenissen vrij te laten. Nadat dekapers op het
vliegveld van Mashhad in noordoost-Iran 24 vrouwen
haddenlatengaan,hebbenzijnogrond 88 menseninhun
macht Dit heeft Iranbekendgemaakt.

De Kuwaytse regering heeft
"duidelijk een eisvan dekapers
verworpen om zeventien politie-
ke gevangenen inKuwaytse ge-
vangenissen vrij te laten". Dit
meldde het officiële Iraanse
persbureau IRNA vanmorgen.
Kuwayt noemde, aldus IRNA,
deze eis van de kapers 'chanta-
ge', maar deelde mee, dat het be-
reid is tegemoet te komen aan
andere eisen als ze niet gepaard
gaan met "druk, chantage en
dreigementen".

Nog geen reden vooroptimisme
Aantal Aids-gevallen lijkt
minder snel te verdubbelen

WILLEMSTAD — Uit on-
derzoekenkomt steeds duide-
lijkernaar voren dat het me-
rendeel van de mensen dat
met het HIV-virus besmet
wordt, vroeg of laat Aids of
HlV-related diseaseszalkrij-
gen. Dat het aantal Aids- pa-
tienten op de Nederlandse
Antillen sinds januarivan dit
jaarslechts met één geval ge-
stegenis, is volgens voorzitter
Joe Eustatia van de Aids-
commissie dan ook nog geen
reden voor optimisme.

Sinds januarivan ditjaaris er
één geval, een baby van drie
maanden die door demoeder be-
smet is, bij het aantal van 21
Aids- patiënten gekomen. Van
de 22 patiënten die de Neder-
landse Antillen nu officieel kent
per 1 april, zijn erreeds 15 over-
leden. Twee patiënten hebben
het land verlaten en vanhun lot
is niets bekend. Van de 22 pa-
tientenzijner 17van hetmanne-
lijke geslacht, 3 vrouwen en 2
kinderen.

Alhoewel met een toename
van slechts één patient de ver-
wachte ontwikkeling van een
verdubbeling van het aantal pa-

tienten per acht maandendoorbroken lijkt te zijn, durft de
Aids- commissie daar nog niet
vanuittegaan. De cijfers van vo-
rig jaarwezen erop dathet aan-tal Aids-patienten iedere achtmaanden verdubbeld werd. In-
dien die trend zich voortzette,
zou het aantal Aids- patiënten
nu 36 moetenbedragen en in de-cember van dit jaarzouden er
dan 72 Aids-patiënten zijn.

Indien wordt uitgegaan van
een iets langere verdubbe-
lingstijd — tienmaanden — zal
pas in juni 1988 het aantal van
36 Aids- patiënten zijn bereikt
en in april 1989een totaalvan 72
Aids-patienten kunnen worden
geteld. Indien het aantal Aids-
patienten in meivan ditjaarnog
steeds minder dan 26 bedraagt,
wijst daterop dat de verdubbe-
lingstijd 12maanden is.

Deze bevinding is echter in
strijd met de bestaande onbe-
schermde promiscuïteit op de
Nederlandse Antillen, hetgeen
bewezen wordt door het hoge
aantal syphilis- gevallen.Er mo-
gen volgens de Aids- commissie
dan ook niet al te snel optimis-
tische conclusiesgetrokkenwor-

den uit deze statistische ont-
wikkeling maar er moet nog
steedsrekening gehouden wor-
denmet demogelijkheiddater in
de nabije toekomst een "statis-
tisch innaai- effect" plaatsvindt.

Zorgwekkend vindt de Aids-
commissieookdatuitrecente on-
derzoeken isgebleken dathetri-
sico datmet HTV- besmette men-
senAidsofHIV-related diseases
krijgen, steeds groter wordt. In
het verleden was hetvermoeden
dat besmette mensen nog zeer
lang'normaalkonden doorleven'
zonder 'full blown Aids' te krij-
gen. Dat lijkt echter anders te
zijn: het is niet langer een 'uit-
zondering 1 datbesmette mensen
Aids krijgen, maar het lijkt een
uitzondering te zijn indien dat
niethet geval is.

*****NAIROBI—Hetonverwachte ak-
koord tussen Somalia en Etiopie
maaktduidelijkdatmenzichinEtio-
pie erg bezorgd maakt over de strijd
inhetnoordenvan hetland,waar ge-
vochten wordtom de onafhankelijk-
heid van Eritrea en Tigray. Tussen
Somalia en Etiopie gaat het overleg
verderover de loopvan hun grens.

Jese jackson verliest
verrassend van Dukakis

MILWAUKEE — Michael
Dukakis is dinsdagbij deDe-
mocraten als eerste geëin-
digd in de voorverkiezingen
in de Amerikaanse staat Wi-
sconsin. De gouverneur van
Massachusetts versloeg de
zwarte burgerrechten- acti-
vist, Jesse Jackson, met een
verrassend grote voor-
sprong. Metzijn overwinning
herstelde Dukakis zich als de
favoriet voor de Democra-
tischenominatie voorhetWit-
te Huis.

Na telling van bijna de helft
van destemmenhad Dukakis 47
procenten tegen 31 procent voor
Jackson. In Wisconsin vallen 81
afgevaardigden naar de Demo-
cratische partijconventie te ver-

delen. Nog belangrijker is, dat
Dukakis nu een gunstige uit-
gangspositie heeft voor de 'pri-
mary' van New York, die later
deze maand gehouden wordt. In
New York staan 255 afgevaar-
digden op het spel. "Het is een
grote overwinning voor ons", zo
zeiDukakis ineen vraaggesprek
mét de Amerikaanse televisie.
"Ikhoop, dathet eenvoorbode is
vanwatkomen gaat".

ZEGE VOOR BUSH
De Democratische Senator Al

Gore uitTennessee eindigdevol-
gens deeerste uitslagen als der-
de met zestien procent van de
stemmen. Zijn collega Paul Si-
mon uit Illinois, van wie ver-
wachtwordt, dathijdestrijd bin-
nenkort zal staken, kwam niet
verder dan vier procent.

Bij deRepublikeinen eindigde
vice-president George Bush zo-
als verwacht als eerste. Bush
kreeg 85 procent, terwijl zijn
enig overgebleven tegenstan-
der, de ex-televisiedominee Pat
Robertson, op zeven procent
bleef steken.Robert Dole, die vo-
rige week zijn campagne staak-
te,kreeg eveneens zeven procent
van de stemmen.

De uitslag van de 'primary' in
Wisconsin is een flinke opsteker
voor Dukakis. De gouverneur
van Massachusetts had lange
tijd een grote voorsprong op zijn
concurrenten, maar die comfor-
tabele positie kwam anderhalve
week geleden plotseling in ge-
vaar toen Jackson onverwachts
de caucus- verkiezing in Michi-
gan opzijn naam schreef. Daar-
mee werd de zwarte Baptisten-
dominee, dietot dantoe alleen in
statenmet een sterke zwarte ge-
meenschap goederesultaten had
weten te boeken, op slag een se-
rieuze kanshebber voor de nomi-
natie van de Democratische
partij.

Jackson, die zonder meer de
meestcharismatische figuur on-
der depresidente- kandidaten is
en op zijn verkiezings- tournee
door het land steeds grotere me-
nigten trekt, hoopte zijn opmars,
voorttezetten inWisconsin. Vol-
gens de opiniepeilingen ging
Jackson vrijwel gelijk op met
Dukakis in denoordelijke indus-
triestaat, waar hij de afgelopen
dagen intensiefcampagne heeft
gevoerd.

AMIGOE
speciale
editie

VANDAAG treffen de
Amigoe-lezersindeNeder-
landseAntillen een specia-
le, gratisbijlage aan inver-
band met het vijftig- jarig
bestaanvan de Statenvan
deNederlandse Antillen.

De speciale editie bevat
algemene artikelenover
het ontstaan van deStaten
en de betekenis van het
parlement, alsmede een
aantal interviews met per-
sonen, die belangrijke po-
sities hebben bekleed in
hetparlement of daar zij-
delings mee te maken
hebben.

De directie en de mede-
werkers van de Amigoe
wensen u veel lees- plezier
toe.

Eman spreekt
senaat VS toe

ORANJESTAD — Premier
mrHennyEman, dieeindvan
deze maand een bezoek aan
Washington brengt, zal op 7
april aanstaande op uitnodi-
ging de Amerikaanse Senaat
toe spreken. De uitnodiging
hiertoe werd gedaan doorvij-
fenzestig Amerikaanse Se-
natoren die zich tezamen
'vrienden van de Cariben'
noemen.

PremierEman valt deze eer te
beurt vanwege deweg naar her-
stel dieAruba nahetsluitenvan
de Lago, onder leiding van de
regering- Eman, is ingeslagen.
Men wil deze aanpak ten voor-
beeld aan anderelanden stellen.
Gezien deernstige crisiswaarin
Aruba nog niet zo lang geleden
kwam te verkeren en het voor-
spoedige herstel dankzij een
krachtige leiding, het vertrou-
wen en de inzet van de grote
meerderheid van Aruba, is dit
een geschiedenis op zichzelf die
de premier nu aan de Ameri-
kaanse Senaatkan vertellen.
Tevens een hulde voor het ge-
voerde beleid.

Ookgeenproblemen Statenleden-bewindsman

AD 86: niets bekend over
ontevredenheid over Booi

ORANJESTAD — "Er be-
staan geenproblemen tussen
detwee AD '86, Statenleden
noch met de partijraad met
minister drsFrankBooi", al-
dus reageerde desgevraagd
de vice-voorzitter van de AD
'86. ServitoThijsen.

Omdatvoorzitter Arturo Odu-
ber naar Santo Domingo is voor
de vergadering van het Parlati-
no reageerde Thijsen op be-
richten, dateen groepin San Ni-
colasontevreden zouzijnmethet
beleid van minister drs Frank
Booi, die zij willen vervangen
waarbij reeds denaam vanRoly
Croes wordt genoemd.

Thijsenvond heteenbijzonder
vreemd bericht omdat gistera-
vond nog met de groep werd ge-
praat en daarbij niet iets derge-
lijkstersprake is gekomen. Thij-
sen uitte tegenover deAmigoe,
dat hetvermoedelijkRoly Croes
is die weer in de publiciteit wil
komen.

Over het optreden van drs
Frank Booi als minister van Pu-
blieke Werken worden weinig
klachten gehoord. Juisthettege-
novergestelde is het geval, aller-
wege iser waarderingvoorde ac-
tievewijze waarophij zijn zaken
weet aan te pakken. Van onte-
vredenheid vaneen groep inSan
Nicolas is dan ooknietsbekend.

WILLEMSTAD-"Ik zie deze
hoge benoeming nietals een per-
soonlijk eerbewijs, maar als een
eerbewijs aan het hele Antilli-
aanse volk, waaruit deStatenvan
de Nederlandse Antillen zijn
voortgekomen. Want dankzij ons
volk heeft het parlement vijftig
jaarzo goed kunnen functione-
ren", zozei Staten-voorzitterOn-
ofre Bikker gisteravond tegeno-
ver deAmigoe.Het was een reac-
tie op zijn benoeming, bij be-
vordering, totCommandeur inde
Ordevan ÖranjeNassau,een van
dehoogste onderscheidingen.

In Nederland werd de aldaar
verblijvende voormalige Staten-
grifper 0. van Breetbenoemd tot
Officier in de Orde van Oranje
Nassau.

De substituut- griffier van de
Staten,RAM. Rigaud werd be-
noemd totRidder in de Orde van
Oranje Nassau, terwijl aan me-
vrouw RJ*. Obispo, werkster bij
deStaten, deeremedaille verbon-
denaande Ordevan OranjeNas-
sau,zilver, werd uitgereikt.

Honderden mensen woonden
dezeplechtigheid bij, dieeen on-
derdeel vormde van dereceptie
van gisteravond in de Ballroom
van het Curacao Caribbean Ho-
tel. Honderden mensen woonden
hetfeest bij, dat werd opgeluis-
terd met voortreffelijke Curacao-
se muziek.

O Curacao - Aruba
am/terdam /tore
eenvoudigweg de beste

Bikker benoemd tot Commandeur



MENSEN

De foto- afdrukken wordenopge-
haald en die éne wordt eruit ge-
vist omdat hij zó mooi is dat er
een vergroting van moet komen.
Danvolgtvaak deteleurstelling.
Dekleuren blijkenheelanders te
zijn, de prent is te lichtofte don-
kerof deuitsnede deugtniet. Dat
moet allemaal tot het verleden
gaan behoren alsfotohandels en
minilabs zich het door Kodak
aangekondigde Create- a- print
VERGROTINGS- CENTRUM
gaan aanschaffen. Want via dit
apparaat kan deklant voortaan
zelfbepalen hoehij zijnkleuren-
negatief vergroot wil hebben.
Hetapparaat isvoorzienvan een
beeldscherm waaropkleinbeeld-
negatieven kunnen worden ge-
projecteerd. Via een paar knop-
penkan de makervan defoto zelf
bepalen welk deel van de foto hij
vergroot wil hebben en kan hij
kleuren enlicht/donker zelfbij-
regelen. Is de foto 'net wat- ie
moet worden' dan hoeft alleen
hetformaat te worden ingesteld
en via een druk op deknop is de
vergroting in de maak. In min-
der dan vijfminutenkan de ma-

ker het resultaat aanschouwen.
Kodak brengt het systeem mid-
den dit jaarop de Nederlandse
markt.

*****Eenzak metsieraden terwaarde
van maar liefst 300.000 dollar
belandde op een VUILNIS-
HOOP. De sieraden behoren toe
aan de choreografe Martha Gra-
ham. Zij had de sieraden in haar
hotel in een plastic zakje gestopt
en washelemaal vergeten datzij
die daarin gedaan had toen een
kamermeisje haar vroeg ofzij de

zak mocht opruimen. Graham
gaf daarhaar toestemming voor.
De 93- jarige Graham bezocht
haar zus in Tuscon en dacht dat
dezak huisvuil bevatte. Na eni-
ge tijd kwam zij erachter datze
het meisje de sieraden had laten
'opruimen. De hotel- medewer-
kers hadden 15 minuten nodig
om de sieraden op te sporen.

*****DefamilieReagan is alenige tijd
opzoek naar een nieuw stulpje.
Dit jaarwordt immers een nieu-
we Amerikaanse president ge-
kozen enzullen zijhetWittehuis
moeten verlaten. De Reagans
hebben weliswaar een buiten-
huis in Santa Barbara waar zij
hun vakanties doorbrengen,
maar een stadswoning in Cali-
fornie -de bakermat van Rea-
gans carrière- hadden zij nog
niet. Een groep Californiers
heeftnueen huis inhet stadsdeel
Bel Air van Los Angeles aange-
boden aan de president en zijn
vrouw. Ronald Reagan en Nancy
hebben optic genomen op het
huis. Zij deden een aanbetaling.

*****De gemeenteraad van Gouda
heeft voortvarend gereageerd op
de verontrustende berichten
over PITBULL- TERRIERS. De
afgelopen weken kwam dit hon-
denras weer in de publiciteit
vanwege aanvallen opkinderen
en dieren elders in Nederland.
De gemeenteraad besloot daarop
dat depitbull- terriers voortaan
alleen gemuilkorfd de straat op
mogen. De mogelijkheidbestaat

dat in de toekomst andere ge-
vaarlijke hondenrassen en door
kruisingen verkregen ex-
emplaren hetzelfde lotboven de
bek hangt. Het wonderlijke is §
wel dat het niet bekend is of er §
wel pitbull- terriers in de
kaasstad rondlopen.

*****Metbehulp van deAmerikaanse
acteur Tony Curtis en een
kunstwerkvan twee miljoendol- |
larhoopt dejoodsegemeenschap
van Hongarije de benodigde
twintigmiljoen dollaroptafel de
krijgen dienodig is voor deres- 1
tauratie van de SYNAGOGE
van Budapest. Met de herstel- 1
werkzaamheden van de grootste 1
synagoge van Europa, een 130 |
jaar oud gebouw in devroegere |
joodse wijk van Budapest, is al |
een begin gemaakt dankzij een j
schenking van 5 miljoen dollar |
door de Hongaarseoverheid. Het |
gebedshuis was al aangetast |
door debombardementen tijdens I
de Tweede Wereldoorlog, maar |
deafgelopen jarenis detoestand
van de synagoge snel achteruit 1
gegaan doorverwaarlozing en |
enkele strenge winters. De *60.000 leden tellende joodse ge-
meenschap in Hongarije, nog
maar eenfractie van de800.000
van voor de Tweede Wereldoor-
log,verwacht hetbenodigde geld
vooral te krijgen van de joodse
gemeenschap in de VS.

*****
De DUURSTE OPERA- OP-
VOERING van de wereld gaat
hoogstwaarschijnlijk niet door.
De organisatoren van het festi-
valvan Israëlschrappen devoor-
genomen twaalf opvoeringen
van Verdi's «Nabucco» uit het
programma. De Zwitserse pro-
ducent, MichaelEcker, had een
kosten begroting van 11,5 mil-
joen dollar gemaakt en de alge-
meen- directeurvanhet festival,
Oded Kottier, zei dat het project
door financiële moeilijkheden
nauwelijks nog te verwezenlij-
ken leek. De producent had -te-
vergeefs- om 3,7 miljoen dollar
subsidie van de Israëlische rege-
ring gevraagd. Het pronkstuk
van het festival van dit jaarhad
zich zullen afspelen tegen het
fond van deoude muurvan Jeru-
zalem.Het schijnt datnietalleen
financiële redenen een rol heb-
ben gespeeld bij de annulering.
Inhet lichtvan deonlusten in de
bezette gebieden bestond ook de
vrees dater weinig buitenlandse
bezoekers zoudenzijn.InEuropa
en deVSzouden -evenals in 1987
bij de historische Aida- uitvoe-
ring tegen deachtergrondvan de
piramiden van Luxor inEgypte-
pakketreizen met bijzondere
lichten en specialeprogramma's
de Nabucco- uitvoeringvoor een
deel financieren. Het festival
van Israël vindt plaats van 14
mei tot 11 juni. Voor deNabucco-
opvoeringen beschiktemen over
meer dan 1.000zangers, musici,
koorlieden en figuranten en het
Royal Philharmonic Orchestra
uitLonden. De regie zouworden
gevoerd doordeItaliaanVittorio
Rossi.

Na Jean Gabin en andere be-
roemde acteurs gaat deBrit Ri-
chard Harris de Franse commis-
saris MAIGRET spelen. De op-
namenvoor detweeuur durende
film die doordeEngelse televisie
zal worden uitgezonden zijn in
Parijs begonnen. Georges Sime-
non, die wereldberoemd werd
met zijn romancreatie, vierde
onlangszijn85ste verjaardag.

*** * *
DE MACHT VAN HET GETAL
speelt de Zwitserse
Fletschhornberg parten.
Bergbeklimmers in Europa zien
4000 meter als magische grens,
zoals de8000 meter dat isvoor de
Himalaya, en de Zwitserse berg
is met derecente satellietmetin-
gen te klein gebleken. Hij mist
vier meter. Sneeuw- verschui-
vingen, gletsjer- bewegingen en
nieuwe meettechnieken hebben
de berg sinds 1923 zeven meter
gekost. Gevolg: bergbeklimmers
blijven weg,hotelbedden blijven
leeg. In hetdorpje Saas Grund is
het gemorovergegaanin een ori-
gineel idee: als we de berg nou
eens zouden ophogen? Met een
muurtje van vier meter hoopt
zich desneeuwwel openwordt de
4000 meter grens toch weer ge-
haald.De stenen moetendanwel
één voor één omhooggebracht
worden want een helicopter is te
duur voor het dorpje. In april
moet het kanton beslissen.

De WESTDUITSE POSTERIJ-
EN gaan voor het eerst zegels
uitgeven met de beeltenis van
niet meer levende idolen uit de
moderne muziek. Er komen ze-
gelsmet dekop vanBuddy Holly,
Elvis Presley, Jim Morrison en
John Lennon, zo heeft de
Westduitse PTT inhet weekein-
de in Bonn meegedeeld. De ze-
gels waarvan de waarde uiteen-
loopt van 50 tot 80 pfennig, zijn
tussen 14 april en 30 september
te koop. De toeslag die erop zit,
komt ten goede aan een
Westduitse jongeren- organisa-
tie. De zegels zijn gemaakt door
de Münchense kunstenares An-
tonia Graschberger.

*****

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
21.00uurAroomwithaview (/.5,-p.p.).

*****
TELECURACAO
WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30HaroldLloyds;
18.00 Dienst Culturele Zaken: «Planta
awepabokosechamanan»(seü); 18.45
Informe deportivo ku HectorRosario;
19.00 'DimenshonArtistiko'metMaritza
en Richard; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.50'Serakonosfkv Oscar'; 21.00Fal-
con Crest; 22.00 Wega di Number;
22.10Planeta 3; 23.00Sluiting.
DONDERDAG: 16.3Ö07apa mucha;
17.00 Thundercats; 17.30 The Yeartin;
18.00 Filatelie; 18.30Purba ku keshi;
18.40 Informe deportivo ku Hector Ro-
sario; 19.00 'Rikesa Universal'met Ma-
vis Albertina; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.50'Serakonosi kv Oscar1;21.00Dal-
las; 22.00Wega di Number; 22.10 Akti-
vidat; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

TomPoesendeKlokker

2047 —In devroege ochtendvan die dagtroffenburgemeester
Dickerdack en commissaris Bulle Bas elkander voor hetstad-
huis van Rommeldam.

"Goedemorgen, burgemeester!" zei de commissaris
enigszins verlegen. "Ishetwaar, datwij elkander vanmorgen
al hebben gesproken? Overeen uur ofzo?"

"Mogelijk",zei de burgemeester nadenkend., "Zoiets herin-
ner ik mij ook. Ongeveer om deze tijd, dacht ik.En er was iets
met een paar schurken, die door een ontploffing in hetverle-
den verdwenen!"

"Ja, nu u hetzegt", mompelde depolitiechefpeinzend. "Een
warrige geschiedenis! Ik denk, datwe een griepje onderde le-
denhebben!"

"Mogelijk.Bas!"zei deburgemeester."Ikzoum staatzrjnom

aan mezelf te twijfelen, maar ik hebopgemerkt, datalle klok-
ken stil zijn blijven staan. En zewijzen allemaal vijfuur aan -
datgeeft toch te denken!Maar we zullen nooit weten wat!

Daar bleefhet dusbij en daarmee is dezeware geschiedenis
eigenlijk uit.En wat de oude grootvaders klok betreft, die
werd door Joosten TornPoes weer naarhetvüerinkje boven
dezolder gedragen. Want hetwas nu wel duidelijk, dater iets
vreemds met hetuurwerk was.

"Herinner mijer aan, dat ik datding nooitweer laat lopen!
zei heerBommel, dieaanwijzingen bij hetnaar boven dragen
gaf

"Maarmijn goedevader zeialtijd: 'Ollie jongen,blijfmeester
van jeeigen tijd!' En daarhoud ik mij aan!"

EINDE VANDIT VERHAAL

AGENDA
CURAÇAO

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

* * * "»

THORAX CENTER(Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
85917.

*****
WIT GELEKRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele dag gesloten; na 17.00uur kunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel.:
616718.

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

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.:614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00-uur,tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdagvan 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur.Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444
Punda
Plasa, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
615545.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.
DONDERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-17.00 uur'Roy-
al Princess' -S.J.

*****
WARSHAU — De strenge pers-

censuur in Polen wordt door vrij-
heidslievende journalisten ontdo-
kenmethetverzorgenvan bv gespro-
kenkranten. Overigens gaat de offi-
ciële goedgekeurde pers vooruit en
publiceert men meer nieuws over
economieen het milieu.

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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V -»..*{ Lengte :51cm.

>^£> Tijd :11.160.m., / J'l Datum :28 maart
!/V J 1988,flruba

’" Christiaan & JaneLano'ou.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

_W___r AMiQO€ \\_\\\\_\_\\\\_\\\MmÊ-W-\ V Tel: 672000
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvelz/nofP.0.8.577
CuracaoNA
Giro 440.000
Bankrek.nr.: tl-07-313
Algemene Bank nv
Bankrok.nr.: 374.825.10
Madura & Curiets Bank nv

CURASAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
Ingrid de Maayer-Hpffander.
Aritvitean News Holding. NV
Hoofdredactie
ArdHotvers (hoofdredacteur)
Hanneke van Kouwen (wnd. fcoofdfer
dactrice)
Overige ledenRedactie:
Toonvan Dongen, Moniquevan Meer-
wijk, Yvonne van Es, Sheila Rhodes
(secretaresse), Chris van Grot
(sportmedewerker), Solange Isselt
(opmaak)enKen Wortg(fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDÊUNG
Acquisitie:
Viola Bernardusen Janny NaaWijk.

Aanname advertenties;
Maandag t/mvrijd-Tgvan 07.30-16.00
uur;zaterdag 07.30-10.00 uur.
Alleadvertentjesvoordekoméndedag;
moeten! dagvan tevorenvóór vieruur
binnenzijnot op dezelfde dagvóórtien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagen vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07.30-16:00 uur worden
opgegeven, behalveop zaterdag.
Alteen zoekertjes dieóp maandag en
donderdagvoortwaalf uurbinnen zfi,
kunnen dedagdaarop(dusdirisdag en
vrijdag) Verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
NassaustraatilO.
Tel.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp-Van der Schoot;Dpsbte Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der
SchooienEtleen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent;
Hubert UnKelSfKayaGobernactorN.
Debtot 154, tel.: 8627.

SINTMAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel.:
87385&.(fransekant).
.Abonnement en:advertenties:
The Chroniele,.Grounddove Road,
Pointe Blanche, tel.: 23919.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hasselt, tel.; 2299.

ST.EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/ Correspon-
dente
Peggyvan de Horde,WWtewallweg 1

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos de Roo en VMöt Hafkamp:Radio
Nederland Wereldomroep (tel.: 035-
-16151,106061319).

Persagentschappen:ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
The Miami Herald,De HaagscheCou-
rant, DeBrabant Pers.

DBÜKKERW; Rotaprint NV
DrSTBÏBUTIB (abonnementen):
Curacao: Districo NV, tet: 370503,
370504en370304
Voor klachten geheve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden viaGiro rek.
nr,: 208.000, Maduro'sBank rek. nr.:
286 330.08 en ABN rek, nr.:
11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110,tet.:24333.
Bonau*e(abonnenienten enincasr
so):mv. A. Wong-Loï-SingiNoord Sfr-
firia.

Losse nummers 60cent-
Abormementspr|sopaiie eilanden van
de Nederlandse Antillenvijftiengul-
denper maand.

BuitenAntillen(Nederland):
NA/;80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost); jaar-
liiksvoorurttebetalen. !

REDEYE By Gordon Bess

AMIGOE2

>
Geboren: 30-3-1988 yO

Steven Mickael '*Q

£\. zoon van: M.Posner v\Lv '**?f.N. Posner-flbroham (PTT? '"
Broertje van: Foried Posner. r*i j9^!^

WOENSDAG 6 APRIL 1988



VEEL BELANGSTELLING VOOR BELEDIGINGSZAAK MARTINA VS GODETT

Andere tweepleiten in voordeel Martina
Godett krijgt slechts
steun van één getuige
WILLEMSTAD — "Uit alle lagen van de bevolking van de

Nederlandse Antillenzijn er aan het adresvan Martina en zijn
partij, naaraanleiding van degedetailleerde beschuldigingen
doorGodett, opmerkingengemaaktin dezinvan:waarerrook
is, moeter vuur zijn. Ook uithetbuitenland zijn er in dezevra-
gen gesteld aanMartina. Het is zeeronterecht enonrechtmatig
dat er door toedoen van Godett zulke twijfel is opgeroepen
omtrent Martina, dieeen zeer goedereputatie zowel opde Ne-
derlandse Antillenals in hetbuitenland geniet", aldus advo-
caat mr Moeniralam vanmorgen tijdens de behandeling van
het kort geding dat door demissionair premier Martina was
aangespannen tegen Frente- leiderWilson (Papa) Godett.

Godetthad vier getuigen opgeroepen om zijn beschuldigin-
gen aan hetadresvan Martina testaven: één lietverstek gaan,
twee legden een verklaring afinhetvoordeelvan de demissio-
naire premier en alleen getuige George Hueck, leider van de
politieke partij SI, ondersteunde deuitspraken van Papa Go-
dett.

Omdaterookvanmorgen weer
grote belangstelling bestond
voor de zaak Martina vs Godett,
moesten verschillende aanwezi-
genzich tevreden stellenmeteen
'staanplaats. De behandeling
van hetkort gedingverliep rom-
melig enrumoerig, hetgeen eni-
ge irritatiebij rechter mr Hout-
manveroorzaakte. Die moestge-
tuigen erop wijzen dat het hier
om "een serieuze zaak" gaat en
beide advocaten dringend ver-
zoeken niet voor hun beurt te
spreken.

Demissionair premier Don
Martina hoopt met dit kort ge-
dingzijnnaam te zuiveren.Papa
Godett heeft namelijk meerdere
malen publiekelijk verklaard
dat door de secretarisvan de mi-
nisterraad een lijst was opge-
maakt van personeelsleden die
voor ontslag in aanmerking ko-
men in het kader van het volu-
me- beleid. Bovenaan die lijst
zou de naam van depersoonlijke
secretaris van Martina hebben
geprijkt. In opdracht van Marti-
na zou die naam zijn geschrapt
omdat het niet alleen zijn secre-
taris is, maarbovendien een par-
tijgenoot.

Volgens advocaat mr Moeni-
ralam, die namens Martina de

verdediging voerde, is de "goede
naam vanMartinategrabbel ge-
gooid". Hij bracht meerdere ma-
len naar voren dat uitgerekend
Martina een politicus is van
principes die eerlijkheid hoog in
zijnvaandel draagt.Een daadzo-
als door Godett beschreven, zou
hij nooit gedaan hebben, aldus
Moeniralam die zei dat de be-
schuldigingen uitsluitend geba-
seerdzijn op de fantasie van Go-
dett. Niet alleen is daarmee de
eer en goede naam van Martina
persoonlijk aangetast, maar
voor de Nederlandse Antillen
heeft dit ook verstrekkende ge-
volgen, aldus Moeniralam. Vol-
genshem zijn deberichten ookal
tot hetbuitenland doorgedron-
gen en isdaarnutwijfel ontstaan
over de integriteit van Antilli-
aanse politici en Martina in het
bijzonder.

"De beschuldigingen horen
dan ookbepaald niet tot de cate-
gorie onschadelijke uitlatingen
welke bijvoorbeeld in verkie-
zingstijd hier op de Antillen
maar al te vaak gebezigd wor-
den. Veeleer is hier sprake van
een enormesmoes welke als dek-
mantel moest dienen om de sa-
menwerkings-relatie met de co-
alitie op te zeggen om redenen

die in werkelijkheid een geheel
andere oorzaak ten grondslag
hebben", aldus Moeniralam. Hij
verwees hier naar een incident
dat al eerder in de publiciteit is
gekomen en niet door de FOL
ontkend wordt. Tijdens een coa-
litie-vergaderingzou Godetteen
partijgenoot hebben meegeno-
men die in het kader van debe-
zuinigingen is afgevloeid. Daar
zou door FOL protest tegen aan-
getekend zijn.Kort na datgebeu-
ren heeft FOL het vertrouwenin
decoalitie opgezegd.

ROOK
Met name omdat Godett de si-

tuatie tot in details beschreven
heeft', isdereactie van veel men-
sen dat "waar errook is, moet er
vuur zijn". Dat is pertinent niet
waar, aldus Moeniralam. Door
Martinawordtrectificatie geëist
via alle media van debeschuldi-
gingen door Godett.

Papa Godettwerdvanmorgen,
in tegenstelling tot donderdag-
middagtoen dezaak uiteindelijk
werd uitgesteld, wel bijgestaan
door een advocaat. Mr Marshall— voormalig gedeputeerdevoor
FOL—meentdatdeeisniet-ont-
vankelijk verklaard moet wor-
denomdat Godett persoonlijk is
opgeroepen en hij heeft gespro-
ken uitnaam van departij Fren-
teObrero i Liberashon 30 di mei
(FOL). Bovendien heefthij debe-
schuldigingennietaanhetadres
van Martina persoonlijk geuit
maar aan het adres van de pre-
mier en politiek leider van de
MAN.

De advocaat bracht verder
naar voren dat de omstandighe-
den in beschouwing genomen
moeten worden: de val van de
regering, zowel op lands- als ei-
lands- niveau en verklaringen
van coalitie- genoten dat FOL
steun had opgezegd omdat een
familielid van Godett met ont-
slagbedreigdwerden eenpartij-
genoot reeds ontslagen was. Be-
schuldigingen dievolgens de ad-
vocaat nietwaar zijn.PNP juichtinitiatief toe

Plasa di Flor in
Punda gereed

WILLEMSTAD — Tijdens
een kleine plechtigheid werd
het "Plasa diFlor" gistermid-
dag in het hartje van Punda
officieel in gebruik genomen.
Hetisdebedoeling datdaarin
de toekomst bloemen ver-
kocht gaan worden. Het pro-
ject is gerealiseerd door sa-
menwerking van deoverheid
en deCuracao Action Group.

Het bloemenplein is gelegen
voor de 'TropicalMall' opdehoek
Columbusstraat/ Breedestraat.
In de toekomst zal er vanaf dit
plein een wandelpromenade ko-
men naar deFortbogen zodat dit
project meer bij de binnenstad
wordt betrokken.

Hetproject wordt ook door de
PNP ondersteund, zo werd giste-
ravond door dezepartij inhetra-

dioprogramma naar voren ge-
bracht. Dat sinds 1983 actie on-
dernomen wordt om de bin-
nenstad nieuw leven in te bla-
zen, vindt dePNP een zeer goed
initiatief.

Betreurenswaardig in dit ge-
heel is echter dat de huurders
van de Fortbogen in Punda met
moeilijkheden schijnen te kam-
pen, zoals deAmigoeonlangs ook
al berichtte. De PNP doet dan
ook een dringend beroep op de
overheid om in te grijpen en de
klachten van de huurders te be-
spreken. De huurders zouden
namelijk veel minder bezoek
krijgen van toeristen omdat de
tourbussen nietbij deFortbogen
kunnen parkeren. Bovendien is
de huur onder de huidige
omstandigheden tehoog.

PROTEST
Hij citeerde vervolgens enige

alinea's uit de inmiddels be-
ruchterubriek 'Denkareda i bou
tapara' die twee maanden gele-
denal melding maakte van eenlijst af te vloeien personeel metde persoonlijke secretaris van
Martina bovenaan die lijst. Dit
wasvoor mrMoeniralam aanlei-ding om protest aan te tekenenomdat onlangs door het gerecht
is verklaard dat de inhoud vandierubriek met een grotekorrel
zout genomen dient te worden.Dater dannog tijdbesteedwordt
aan de inhoud daarvan, vondMoeniralam onnodig.

Het protest werd evenwel af-
gewezen en onder hilariteit van
het publiek ging Marshall door
met citeren. Dat Martina pas
twee maanden na diepublicaties
dezelfde beschuldigingen vanGodett alskrenkend ervaart, be-vreemdt de advocaat. Hij meent
bovendien datmenervanuitkan
gaan dat de inhoud van die ru-
briek met de waarheid overeen
komt.

Het is volgens Marshall nooit
de opzet geweest van Godett om
krenkend te zijn. De beschuldi-
gingen zouden uit partijpolitie-
ke overwegingenzijn geuit. "It's
all part of the game", aldus
Marshall en past in de"politieke
folklore op Curacao".

NUCHTER
De enigegetuige diewél in het

voordeel van Papa Godett een
verklaring aflegde, was Sl-
leiderGeorge Hueck.Die lietwe-
ten dathij ongeveer acht weken
geleden in deKinikinibar van
hetPlazaHotel zat teborrelen en
over 'koetjes en kalfjes' zat te
pratentoen hij doorLopez Rami-
rez werd benaderd die hem het
verhaal van delijst en dereactie'
van Martina daarop uit de doe-
ken deed. Er waren wel meer
mensen in debaraanwezigmaar
ofdiehet gesprekgevolghebben,
wistHueckniet. Hetverhaal zou
hij later in de 'politieke wandel-
gangen' meerdere malen beves-
tigd hebben gekregen. Op de
vraagvan Moeniralamofdat ge-
sprek plaatsvond toen de heren
net in de bar zaten of toen zij op
hetpunt stondenom wegtegaan,
antwoorddeHueck datzijbeiden
nog nuchter waren. Tegen deze
vraag werd door advocaat
Marshall fel protest aangete-
kend omdat hij dat "zeer beledi-
gend"vond. Lopez Ramirez ont-
kende datdit gesprekzouhebben
Elaatsgevonden. Overigens heb-

en alle getuigendeeed afgelegd
en kunnen zij dus op grond van
meineed vervolgdworden indien
blijkt dat zij de waarheid niet
hebben gesproken.

Rechter Houtman zal aan-
staande vrijdag, 8 april, om ne-
gen uur 's morgens uitspraak
doen in ditkort geding.

Zeer verantwoordelijk werk

Werksters niet akkoord
met salarisvoorstel

WILLEMSTAD— De over-
heidsvakbonden ABVO en
BTG zijn niet van plan zich
zondermeerneer te leggen bij
het salarisvoor de overheid-
werksters dat per 1 januari
1988van kracht is geworden.
Het eisenpakket dat door de
vakbonden in 1984 al was in-
gediend, is zondermeer opzij
gelegd, en het salaris is zeer
onrechtvaardig.

In een gezamenlijk perscom-
muniqué maken de vakbonden
bekend dat de werksters tijdens
eenonlangs gehouden algemene
vergadering van beide bonden,
het salaris- voorstel afgewezen
hebben. De Curacaose overheid
heeft dit salaris al per 1 januari
van dit jaar ingevoerd en de
centraleoverheid zalbinnenkort
volgen.Dat hetsalaris nuis afge-
wezen, wijst volgens de vakbon-
denweer eens op de gevolgen in-
dien maatregelen zondermeer
worden opgelegd zonder overleg
te plegen met de vertegenwoor-
digers van hetpersoneel.

Zeerteleurgesteld zijn debon-
den omdat het salaris- voorstel
dat zij geformuleerd hadden,
door de overheid opzij is gelegd.
Bovendien betekent het nieuwe
salaris absoluut geen vooruit-
gangvoor dewerksters.

"Het is gebleken dat de
werksters de slechtst betaalde
overheids- werknemers zijn ter-
wijl zij het grootste risico lopen
om ziek te worden en een groot
deelvan de werksters na verloop
van tijd te kampen krijgt met
ziektes aan debenen", aldus het
persbericht. "Een werkster doet
zeer verantwoordelijk werk om-
dat zij zelfs vertrouwelijke ver-
gaderingen binnenkomt om de
aanwezigen van een drankje of
hapje te voorzien. Alles wat zij
horen of zien bij zon gelegen-
heid, moeten ze geheim houden.
Zij hebben zeer zwaar werk en
datkomt niet tot uitdrukking in
hun salaris", menen de vak-
bonden.

Dat het salaris bovendien ge-
bonden is aan een veertigurige
werkweek, isvolgens devakbon-
den helemaal onacceptabel om-
dat dit met de meeste werksters
op scholen niet het geval is. "De
werksters eisen eenrechtvaar-
dig salaris,gelijk aan schaal één
en twee van overheids- arbei-
ders." De ABVO en BTG zullen
de overheid binnenkort benade-
ren om dit standpunt naar voren
te brengen en zullen de
werksters van hetresultaat van
die vergadering op de hoogte
houden.

GETUIGEN
Godett wilde bewijs overleggen

en had vier getuigen opge-
roepen. Richard Hart van het
Plaza Hotel lietverstekgaan, El-
mer (Cadè) Wilsoe — directeur
van hetPlaza casino— had welgehoor gegeven aan de oproep
maar zei niet te weten waarom
hij opgeroepen was. Van een lijst
wistWilsoe niets af. Volgens Go-
dett zou Wilsoe echter aan hem
verklaard hebben dathij vanLo-
pezRamirez —secretaris van deministerraad—van hetincident
met de lijst gehoord had. Dit
werd pertinent door Wilsoe ont-
kend.

Richard Lopez Ramirez zelf
verscheen eveneens voor de
rechter en hadal schriftelijk een
verklaringoverlegd. Hij ontken-
de dathij ooitopdracht heeftge-
kregen omeen namenlijst te ma-
ken van hen dievoor afvloeiing
in aanmerking komen. De per-
soonlijke secretarisvan Martina
kon dus ook niet bovenaan die
lijst hebben gestaan. Wel is er
een inventaris gemaakt van al
zijn personeelsleden, bevestigde
Lopez Ramirez. Bovendien heeft
er een gesprek plaatsgevonden
met depremier, afgevaardigden
van Berenschot en enkele ande-
re ambtenaren waarin "pro-
bleem- gevallen" zijnbesproken

zoals ambtenaren die opnon- ac-
tief staan en ambtenaren die in
verzekerde bewaring zijn ge-
steld. Daar is de taakverdeling
van de persoonlijke secretaris
van Martina ten opzichte van de
taken van Lopez Ramirez wel
aan de orde gekomen.Dit echter
in het licht van een efficiëntere
werkverdeling. "Ik ben te-
genstander van het volumebe-
leid. Dat zal de premier inmid-
dels ook wel weten", aldusLopez
Ramirez dieeraantoevoegde dat
hij maatregelen binnen zijn
dienst moeilijk inziet.

Gouverneur in jubileum-toespraak
Democratie een kostbaar,
maar ook kwetsbaar bezit

WILLEMSTAD— "De par-
ticipatie van de burgers aan
hetbestuurvan hetlandvindt
plaats door middel van de
volksvertegenwoordiging.

Dit gegeven legt een zware
verantwoordelijkheid op het
parlement en zijn leden", zo
zei gistermiddag gouverneur
prof. drRené Romer ter gele-
genheid van de viering van
het vijftig- jarigbestaan van
deStatenvan deNederlandse
Antillen.

Romer: "Met inachtneming
van het verschil in positie tussen
de leden van die een regering
steunen en de leden die in deop-
positie-bankenzitten, hebbenzij
allen ervoor tezorgen dathet de-
mocratisch gehalte van de over-
heids- beslissingen wordt en
blijft gewaarborgd".

De gouverneur zei voorts, dat
de eisen van de samenleving in
het parlement dienen te worden
gehoord enbij debesluitvorming
dienen te worden meegewogen.
"De besluitvorming en de daar-
aan voorafgaande gedachten-
wisseling dienen in alle open-
heid en openbaarheid plaats te
vinden. Het hoeft geen betoog,
dat in een democratie openbaar-
heid en openheid wezenlijke ele-
menten zijn. Openheid niet al-
leen watbetreft hetfunctioneren
van de volks- vertegenwoordi-
ging, maar ook wat betreft het
overheids- optreden in het alge-
meen".

heden zullen immer gerespec-
teerd en waar mogelijk gehono-
reerd moeten worden".

Romer benadrukte: "Het we-
derzijds respect van meerderhe-
denenminderheden tenopzichte
van elkaar iseen bestaans- voor-
waarde voor een echte demo-
cratie".

De gouverneur stelde vervol-
gens: "Het isnietaanmijomhier
een oordeel uit te spreken ofons
parlement dezerol naar behoren
vervult. Onze parlementariërs
zullen zelf zich over deze vraag
moeten bezinnen. Die bezinning
is immer noodzakelijk".

'Ontevredenheid voorkomen'
Burgers kunnen klagen
bij twee ombudsmannen

WILLEMSTAD—De afde-
lingPublicRelations van het
eilandgebied Curacao heeft
in een persbericht wederom
gewezen op het belang van
netwerk, datdetweeombuds-
functionarissen verrichten:
Eric Isenia en Otmar Albers.
De functionarissen bemidde-
len tussen de burger en de
overheid.

De twee ombudsmannen
horenklachten van deburger
aan en stellen een onderzoek
in. Zij staan de burgerbij in-
dien dat nodig is, zodat "te-
neinde het vertrouwen in de
overheid te bevestigen cq. te
herstellen", aldushet persbe-
richt.

De PR- afdeling schrijft
verder: "Op Curacao is het
ambtelijk apparaat in de loop
der jarenbehoorlijk gespecia-
liseerd en dusingewikkelder
geworden. Dit leidt vaak tot
een nodeloos 'van het kastje
naar demuursturen'vanbur-
gers, hetwelk uiteraardonte-
vredenheid opwekt". Met de

instelling van de om-
budsmannen hoopt de eilan-
delijke overheid een betere
service- verlening te be-
reiken.

STAFBUREAU
Voortswijst dePR- afdeling

op hetbestaan sinds septem-
ber 1985van hetStaf-bureau.
Datwerd in maart ditjaarde-
finitief ingesteld. Het doel
van het Staf- bureau is twee-
ledig: enerzijds speelt dit bu-
reau een grote rol op het ge-
bied van debeleids- coördina-
tie, de beleids- planning, de
organisatie- ontwikkeling en
de informatie- planning; an-
derzijds heeft het bureau een
service- verlenendetaak.

v. "De kwaliteit van de servi-
ce-verleningin hetambtelijk
apparaat zal zeker verhoogd
worden, wanneer er kwali-
teits- bewaking plaats vindt.
De kwaliteits- bewaking kan
enkel en alleen gewaarborgd
zijn, wanneer de burger de
kans krijgt zich uit te
spreken".

RESPECT
De gouverneur noemde nog

een derde belangrijk aspect van
de democratie, waaraan het par-
lement gestalte dient te geven:
"Hetrespect voor en debescher-
mingvan minderheden. De me-
ningen debelangenvan minder-

KWETSBAAR
"De democratie is wel een

kostbaar, maar ook een
kwetsbaar bezit. Ik doel hierbij
nietzozeer op hetaltijd bestaan-
de risico dat de democratie door
een andere regeringsvorm opzij
wordt gezet, maarook op het im-
mer aanwezigegevaardat de de-
mocratie formeel in stand blijft,
maarinhoudelijk aanwaarde in-
boet".

"Is het in tijden van econo-
mische bloei al moeilijk de wel-
vaart op een door ieder bevredi-
gende wijze te verdelen, het is
aanzienlijk moeilijker om in tij-
denwaarin het economisch niet
voor dewind gaaten impopulai-
re maatregelen genomen moe-
ten worden, de pijn op een voor
allen acceptabele manier tever-
delen. Toch zal dit moeten ge-
schieden. Ik wens onze parle-
mentariërs daarbij veel kracht,
wijsheiden inzichttoe", aldus de
gouverneur.

'We willen antwoord van CPA'
Buitengewone vergadering
vakbond haven-arbeiders

WILLEMSTAD — Vanmid-
dag houdt de vakbond CBH/
OVPeen buitengewone, alge-
meneledenvergadering omte
bespreken op welke wijze
verder overleg gevoerd zal
worden met de directie van
Curacao Ports Authority,
CPA, over de collectieve ar-
beids- overeenkomst voor
1988. Volgens de vakbond
traineert deCPA- directiehet
overleg, dat al in augustus
van 1987 op gang werd ge-
bracht.

CBH/OVP-voorzitter Gilbert
Marchena zeivanmorgen tegen-
over de Amigoe, datregelmatig
getrachtwordtom weer een ver-
gadering te beleggen, maar dat
deCPA- directie constant 'onbe-
reikbaar' is. "Al twee weken heb-
ben we nietmeer overlegd over
de cao voor de arbeiders bij de
brug en voor de werknemers op

de pont in de naven van Wil-
lemstad. We hebben nog steeds
geen reactie gekregen op het ei-
sen-pakket, datwij op tafel heb-
ben gelegd", aldus Marchena.

Vanmiddag om vier uur be-
gint devergadering in hotelStel-
laris te Otrobanda (hetvoorma-
ligeZeemanshuis). Dan zal de le-
den gevraagd worden welke
stappen het bestuur dient te on-
dernemen om de CPA- directie
tot verdere besprekingen te
dwingen.

Marchena: "We zijn nu ruim
zeven maanden bezig. We vin-
dendat hetallemaallang genoeg
heeft geduurd. Vandaar dat we
nu eens de meningvan de34 be-
trokken werknemers willen ho-
ren". Hij voegde eraan toe, dat
het nog niet zover is, dat aan
'harde acties' wordt gedacht.
"Het enige wat wij willen, is
overleg", aldus Marchena.

Inbraak in huis
aan Mahaaiweg

WILLEMSTAD - Een be-
woonster van een huis aan de
Mahaaiweg kreeg de schrik van
haar leventoen zij uithaar slaap
werd gewekt, omdat plotseling
een shutter openging. Door de
shutter stakeen stuk ijzerdraad,
waaraan haar handtas bun-
gelde.

De vrouw begon hard te
schreeuwen, maar dediefhaalde
onverschrokken het ijzerdraad
met haar handtas door de geo-
pende shutter naar buiten.
Daarna vluchtte hij. Inhoudvan
de tas: een ID- kaart, een credit
card, zes reis- biljetten, honderd
gulden en 170 dollar.

Boete-controle
levert geld op

WILLEMSTAD—Tijdens het
verscherpte onderzoek van de
politie naar onbetaalde bekeu-
ringen, zijn acht personen aan-
gehouden. Er werd een bedrag
geïnd van 375 gulden.

Zoalsbekend, staaterop Cura-
cao een totaal- bedrag open van
ruim 300.000 gulden aan onbe-
taalde boetes. Indienniet onmid-
dellijk wordt betaald door de
aangehouden personen, worden
zij opgesloten.

-wereldkampioen, Ton Sij-
brands.

De ALM verleent haar mede-
werking aan dit topevenement
door het beschikbaar stellen van
depassagebiljetten voor de heer
en mevrouwKoeperman.

Op bijgaandefoto het moment
waarop de heer Walter Gomez
van dePR-afdeling van deALM
(links op de foto) depassage-
biljetten overhandigt aan de
voorzitter van de dambond, de
heerLeitoe.

WILLEMSTAD- Op 7 april
arriveertvanuit New York metde
ALM de heer IserKoeperman,
grootmeester en ex-
-wereldkampioen dammen. Op
uitnodiging van de Curacaose
dambondzal de heerKoeperman
enkele demonstraties en trai-
ningsstagesgeven.

Daarnaast organiseert de
dambond een tweekamp tussen
de heerKoeperman en de Neder-
landse grootmeester en ook ex-
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VOOS-AL DE FILTERS VOOR UW
AUTO, VRACHTWAGEN OF
WELKE MACHINE DAN OOK, raden
wij u filters aan van FLEETGUARD.
FLEETGUARD heeft een naam op te
houden en zorgt er voor uitsluitend
kwaliteitsprodukten op de markt te
brengen. Fleetguard Filters worden
dan ook het meest gebruikt en ge-
waardeerd om de eerste klas kwaliteit.
Daarom nodigen wij u uit ons een
bezoek te brengen bij
TIGER EQUIPMENT & SERVICES
N.V., Bombardiersweg, Amerikanen-
kamp, of bel telefoon 73037 voor het
door u gewenste filter.



La Prensa kan niet verschrijnen door papiergebrek

Contra's eisen bewegingsvrijheid
tijdens overleg

MANAGUA — De contra's
hebben een nieuwe eis ge-
steld voor hun verdere deel-
name aan hetbestands- over-
leg en wel hetrecht om zich
vrijelijk in hetlandtekunnen
bewegen. In hetandere geval
nemen zij niet meer deel aan
het overleg. Het technische
overleg over de bestands- zo-
nes tussen Sandinisten en
contra's leverde dinsdag
geen eind- resultaat op. Het
enige onafhankelijke
dagblad La Prensa kampt
dermate met een tekort aan
papier dat het gevaar bestaat
dathetzijnverschijning moet
staken.

De leidersvan de anti- Sandi-
nistische guerrilla lieten weten
datzij volgende weekbij het dan
te houden overleg met de Sandi-
nisten de vrijheid opeisen om
zich vrijelijkte kunnenbewegen
inhetland.Contra- leiderAdolfo
Calero voelt er voor dat men
voortaan in een hotel vergadert
en men zal het niet nemen dat
men verplicht zou worden door
de Sandinisten om binnen dat
hotel te blijven, ook al kan men
daarvrijelijk bezoek ontvangen.
Calero ishet hoofdvan dedelega-
tie van het verzet.

HUISARREST
Hij zei dat ditin feite een soort

van gevangenhouding ofhuisar-
rest betekent. Dit is niet in over-
eenstemming met de geest van
verzoeningen evenmin met het
idee van democratisering, aldus
Calero. Volgens plan moeten de
rebellen op 12 april aankomen
voor het overleg in Managua.

De contra's eisen ook hetrecht
op om via advertenties van de
overheid en de oppositie hun

standpunt Dekend te kunnen
maken. Wij eisen, in één woord,
op datwij als Nicaraguanen vrij
moeten kunnen zijn in ons eigen
land, aldus Calero.

VERTRAAGD
Bij het dinsdag gehouden

overleg kon men het niet eens
wordenwelke gebieden in deko-
mende twee maanden als be-
stands- zones kunnen dienen
waar de contra'szich veiligterug
kunnen trekken tijdens het aan
de gangzijndebestand. Van San-
dinistische zijde wilde men het
overleg snel afronden maar de
woordvoerder van de anti- San-
dinistische guerrilla Bosco Ma-
tamoros gafte verstaan dat alle
besluiten eerst goedgekeurd
moeten worden door demilitaire
leiding van het verzet. Daarmee
treedt danwel eenvertraging op.

Het overleg werd weer ge-
voerd in Sapoa, in welk grens-
plaatsje bij Costa Rica al twee
keer eerder een overeenkomst
bereikt werd tussen contra's en
Sandinisten.Hetligt 120km van
de hoofdstad af. De contra's wil-
len het overleg overplaatsen
naar de hoofdstad, bijvoorbeeld
in het Intercontinental hotel,
waar men contact met de inter-
nationale pers kan onder-
houden.

HULP VAN VS
Voordat de onderhandelingen

over een permanent bestand op
gangkunnenkomen moetenbei-
departijen heteerst eens worden
over de ligging der bestandszo-
nes, omvangenwerkwijze.Zover
is men dus nog niet. Als een ak-
koord over de bestands- zones
uitblijftkrijgt men dadelijk ook
problemen metdeaflevering van

de Amerikaanse humanitaire
hulp. Bij hetAgentschap voor in-
ternationale ontwikkeling AID
wilde men niet zeggen hoe men
dezeklus gaat klaren. Via de
AID wordt deze hulp verleend.
De AID mag de hulp- verlening
alleen uitbesteden aan "neutra-
le organisaties". Men moet zich
verder houden aan tientallen
criteria. Zo mag de hulp niet ge-
bruikt worden om hulp- projec-
ten in communistische landen te
steunen. .

Ondanks complot ultra rechts

President Argentinië:
democratie blijft
BUENOS AlRES—President
Raul Alfonsin van Argentinië
heeft gewaarschuwd voor
rechtse pogingen om de orde
te verstoren. Hij gaf de ver-
zekering dat er geen gevaar
bestaat voor het handhaven
van de democratie.De Argen-
tijnse president zei dit in een
boodschap voorradio en tv.

President Alfonsin zei dat er
groepen in Argentiniëactiefzijn
die de democratie uit zijn even-
wicht willenbrengen. De enige
verliezers hierbij zijn volgens
hem "deNazi's en deultra's". Al-
fonsin hieldzijntoespraak ineen
periode welke gekenmerkt werd
doorbom- aanslageneneen mas-
sale telefonade waarbij mensen
en instellingen werden be-
dreigd.

FATALISME
Volgens Alfonsin is hier spra-

ke van een "sensatievan hetpes-
simisme" waar allerlei lozetele-
fonische bom- dreigementen
worden geuit. Zelfs kan men zeg-
gen dater zich een sfeer van te-
leurstelling heeft meester ge-

maaktvan Argentijnen. Fatalis-
me schijnt sommige mensen in
zijnban te hebben gekregen, die
blijkbaar denken dat er niets is
veranderd en dat we niet meer
uit de crisis komen, aldus Al-
fonsin.

Hij herinnerde eraan dat toen
zijnregering in 1983 aantradhet
land een jarenlangeperiode "van
dood, geweld, terreur en marte-
ling" achterderug had. Getracht
moest toenworden het land weer
op het spoorvan heteconomische
herstel te plaatsen. Maar dat be-
reikt men niet van de ene op de
andere dag, zo meent de Argen-
tijnsepresident. Van hetuitblij-
ven van hetsnelle herstelmaken
demensen gebruik diehetliefste
zoudenziendater geen democra-
tie meer bestaat. Zij proberen
hun doel tebereiken doorde ont-
evredenheid op te stoken.Wat er
ook moge gebeuren, Argentinië
zal een democratie blijven en de
samenzweerders zullen hun zin
nietkrijgen, namelijk de instor-
ting van de democratische in-
stellingen. Aldus president Al-
fonsin.

GEENPAPIER
De mogelijkheid is groot dat

La Prensa niet kan verschijnen
omdat men niet over papier be-
schikt. Christiana Chamorro
maakteals onder- directricevan
de drukkerij bekend "dat we
geen papier meerhebben, omdat
deregering zegt dat er geen pa-
pier in het land voorradig is.
Maarwij weten dater wel papier
beschikbaar is", zegt zij. Het
vreemde is dat de dagbladen
Barricada, als stem van de San-
dinistische partij, en El Nueva
diario, dat regerings- gezind is,
normaal zijn uitgekomen met
hun gebruikelijke acht pagi-
na's", terwijl La Prensa in de
Goede week alniet kon verschij-
nen wegens gebrek aan papier.

Volgens deregering zal er pas
na 17 april weer papier zijn,
namelijk nadat een Russisch
schip papier heeft aangevoerd.
Maar de datumvan de aankomst
van het schipkon niet officieel
worden bevestigd, aldus Cha-
morro. LaPrensa heefteen opla-
ge van tachtigduizend ex-
emplaren en verschijnt dage-
lijks, met uitzondering van
zondag.
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FOR HER EXPANDING SYSTEMSDEPARTMENT
ANTRACO ARUBA N.V.

IS SEEKING FOR IMMEDIATE EMPLOYMENT

SYSTEMS SPECIALIST
REQUIREMENTS:
HAVO LEVEL
HE/SHE SHOULD BE WELL VERSED ON MI-
CROCOMPUTER SYSTEMS.
HAVE IN DEPTH KOWLEDGE OFPC-DOS
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF ACCOUNTING
PACKAGES
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF PRODUCTIVITY
PACKAGES
HAVE EXPERIENCE IN IMPLEMENTING FINANCIAL
ADMINISTRATIVE SYSTEMS
HAVE WORKING KNOWLEDGE OF NOVELL LAN.
SYSTEMS
HAVE WORKING KNOWLEDGE OF HARDWARE
CONFIGURATIONS AND CONNECTIVITY
HAVE EXPERIENCE IN SYSTEMS DESIGN

ASSISTANT SYSTEMS SPECIALIST
REQUIREMENTS:
HAVO LEVEL
HE/SHE SHOULD BE WELL VERSED ON MI-
CROCOMPUTER SYSTEMS
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF PC-DOS
HAVE IN DEPTH' KNOWLEDGE OF ACCOUNTING
PACKAGES
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF PRODUCTIVITY
PACKAGES
HAVE WORKINGKNOWLEDGE OF HARDWARE

SALES AND MARKETING
REPRESENTATIVE

REQUIREMENTS:
HAVO LEVEL
TYPE DIPLOMA
FLUENCY IN PAPIAMENTO, DUTCH, ENGLISH
WE OFFER A GOOD WORKING ENVIRONMENT,
GOOD PRIMARY AND SECONDARY WORKING
CONDITIONS AND CAREER OPPORTUNITY.
PLEASE SEND YOUR CURRICULUM VITAÉ
DIRECTLY TO OUR OFFICES OR PASS BV OUR
OFFICES FOR AN APPLICATION FORM

ANTRACO ARUBA N.V.
LG. SMITH BLVD.

ORANJESTAD, ARUBA

WATER- EN ENERGIEBEDRIJF
ARUBA

ANUNCIO GENERAL
Gerente diW.E.B. taparticipanae Pueblo diAruba en
general cv e ultimo diacv tur ecuentanan diawa atra-
sa pa e categoria di tarifa-B. (consumo comercial y
„bouwmeter") mester ta paga, ta dia 16 April 1988.
Entrante dia 18 di April 1988W.E.B. ta

CUMINSA DESCONECTA
METERNAN DI AWA

die abonadonan cv no acumpli cv e peticion ya men-
ciona.
Di acuerdo cv stipulacionnan vigente entre otro tur e
cuentanan di awa atrasa mesterkedacancelapromer
cv bolbe conecta e meter.
W.E.B. no ta garantisa cv por pone e meternan akiatrobe ariba e mesun diacv nan a serkita.
Alavez sea asina bon di tenecuenta cv pagonan viabanco ta alcanzaW.E.B. despues di 3 o 5 dia.

Water- en Energiebedrijf
Director WEB

ing. A.C. Yarzagaray.

~~%/ Prop-Jet Aircraft

ODUBËrC "for al!
AVIATION your
CENTER flights

" ForBUSINESS-PRIVATE -
VACATION-CARGO-
AMBULANCE

» More than 30 years experience

" Superb fleet of aircraft
» Choice of more than 10 aircraft

Reservation:

Reservations:
/7F>>, Office hours: Tel. 26975r-f-Q **terhour»:Tel. 23080

\XhL/GETTHE flying SENTATION
WS^^ ELY ODUBER AVIATION

ARUBA BEACH CLUB/
CASA DEL MAR BEACHRESORT

has vacanciesfor

WAITERS and BUSBOYS

Please apply at Personnel Office, Mrs. Mariette
Rincones, orfor Information Tel. 27000,ext. 661 .v

4feUEK ONDERWIJS ARUBA

roept sollicitanten ter vervulling van een vacature als

DIENSTUURLEERKRACHT
(12 lesuren per week) op:

de Pius X School te Dakota
Van de sollicitanten wordt vereist dat:— zijRooms Katholiek zijn;— zij in hetbezit zijn van deAkte VolledigBevoegd On-

derwijzer.
Sollicitaties binnen één week na het verschijnen van deze
oproep te richten aap het Bestuur van voornoemde
Stichting, Copernicusstraat 11, Oranjestad.

AIR ARUBA
roept hierbij sollicitantenop voor defunctie van:

STEWARDESS
dieaan de volgende eisen moeten voldoen:— leeftijd bij voorkeur tussen 18 -25 jaar;— tenminsteeen MAVO-4ofgelijkwaardigeopleiding, metdiploma;— zeer goedespreekvaardigheid inPapiamento, in deEngelse en in

deSpaanse taal;— een goede algemene ontwikkeling en prettige contactueleei-
genschappen;— geschiktvoor defunctie van een uitstekendegastvrouw.

Stewardessen in dienstvan Air Aruba dienenbereid te zijn ook aan de
grond werkzaamheden te verrichten die verband houden met extra
dienstverleningen aan de passagiers.
Hetcabinepersoneel vanAirArubazalaanvankelijkopprop-jetvliegtuigen
worden ingedeeldin hetCaraïbischgebieddochhet ligtin debedoeling dat
dit personeel m.i.v. de komende winterdienstregeling ook op jet-
vliegtuigen wordt ingezetvoorde vluchtuitvoering naar de Verenigde Sta-
ten, Canada en Zuid-Amerika.
Sollicitaties, vergezeldvan diploma's, cijferlijsten en eenrecente pasfoto,
dienen vóór 18april a.s. te worden ingediendbij:

AIRARUBA
afd. Sollicitaties- Kamer 200
Beatrix Luchthaven " ARUBA.

V^ _/

"% 1

BRENCHIE'S HOME CENTER I
O'STAD& SAN NICOLAS
"LIGHTING CENTER" J

De commandant van de mariniers-kazerne Savaneta maaktbekend dat erop dinsdag 05 april, woensdag06 aprilen opvrijdag 08april 1988van 07.00uur
tot 15.00 uur een schoolschietoefening
gehoudenzal worden ophetterreinAna-
bui,terwijleropdonderdago7april 1988van 07.00 uur tot 15.00 uur een ge-
vechtsschietoefening gehoudenzal
worden ophet terrein Califomiê. Er zal
geschoten worden metscherpemunitie.
Het onveilig zeegebied bedraagt 4000
meter.Het onveilig gebiedaan landzijde
zal afgebakend worden metrode vlag-
gen en waarschuwingsborden.

%6 Bfl'fl'gT» B'ffTTß'B BTTB'fl'B B~6"8 B'BBBBBBBBBBBBüBoB 8 B'B'B BTTCb

l ARUBA DAILY
I ENTERTAINMENT I
o l
°^itmx Aruba's Hottest Late NightDisco. °
o("Y/W'ff'Z=? Youcandancetothelatestdiscosoundsorjusthavea D

o^^__mr~T?S drink'maybeplayagameofpool,pingpong,pinballor °EW *> (9^ even darts inour °j^ja/ NEW GIANT BILLIARD PALACE. %
I LG.si£ B ivd. Go/pore PT2 !A «

0 Oranjestad, Aruba. Take away tel.: 33541 AROMA
1 vtt0APr»ba tdUb Geopendvanll.ooa.m.toto6.ooa.m. ;
°~

-m. ....... niSSv" GOLDENTULTP o

° YOU ARE INVITED /|Y|V arubaCaribbean °S♦« Hina at nnp nf Aruha'Q tnn I%*^/ RESORT & CASINO °Ito dine at one of Aruba s top \j£/FANDANQO nightclub =
I restaurants proudly presents: °
i mfmnmw johnny
° PORA77OWilhelminastraat 7 «-wri#*fc«.w 0

o Daily from 6.00-11.00 Ace. by Stacey Marks and our |
° Meat andfish, lightly seaso- swinging House-band Ferrari. ,
0 ned, grilled and served on a da.ly curtain time 10.30 p.m. -
° marble stone. except Mondays .
0 mo.^^ivMv Club open from 9:00 p.m. till2:00a.m. °o hOr reservations Call. Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks °
0 24544 Forreservations please call 33555 0„ J— ■ o

° Gezellige sfeer, goede service I
S vindt Uin W(i verwachten U voor lunch °' RESTAURANT (I*°£3A°°>' HAPPY HoUR I1 Mo-7.00) of dinner (18.00- I

o r^WlTW^&TO<mwr Telefoon 22977 of 27833. I
: , <—;——\

» WlÊfl3ÊLm\M(^iM Boe|,haavestraat4
0 *W9*jmmyw»m Tei.: 33928
° 6«r &¥&JTotrrant °O o

1 Het Restaurant met °
l Indonesische allures, zonderpretenties. °

j BOULEVARD THEATRE :
" I&H "_ OI
I Today at 8.15 & 9.15 I

BORN IN EAST L.A.
o Comedy 18yrs. °
o ' 1

I DRIVE-IN ,HELLRAISER) {
Today at 8.30 Thriller 18yrs. I

o °
£aQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQBOPOQPOOf S_6..fl-BJLB 8 8 8 B t>

AIRARUBA
roept hierbij sollicitanten op voor defunctie van:

VLIEGER
voor deuitvoeringvan vluchten met prop-jetvliegtuigenin het Caraïbisch
gebied en dieaan devolgende eisen moeten voldoen:

— in het bezit van tenminste een Amerikaans CPL (Commercial Pi-
lot'sLicense), metmulti-engineen instrument-ratingof een gelij-
kwaardigvliegbrevet;— bij voorkeur geslaagd voorhet theoretisch ATPL;— tenminste 1000 uur vliegervaring, waarvan minimaal 800 uur als
"pilot in command" en 500 uur op meermotorige vliegtuigen;— FAA Ist class vliegmedischekeuring;— verantwoordelijkheidsgevoel en discipline die van een ver-
keersvlieger wordt verwacht.

Vliegers in dienst van Air Aruba dienen bereid te zijn ook aan de grond
werkzaamheden teverrichten (bij de Vliegdienst) die verband houden met
devluchtuitvoering.
Sollicitaties dienen uiterlijk 18 april a.s. te worden ingediendbij:

AIRARUBA
afd. Sollicitaties- kamer 200
Beatrix Luchthaven - ARUBA.

\ e— /

Bij exploit van mij, NORMAN EDMUND HART, deurwaarder bij het Ge-
recht op Arubavan de 31ste maart 1988 waarvan een afschrift is gelaten
aan deEA HeerOfficiervan Justitieop Aruba, diehet origineelvoor GE-
ZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van RUBEN EFRAINIRAUSQUIN
JR., wonendeopAruba aan EMILIO GARCIA-UNCEIN,zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats op Aruba,

BETEKEND:

een vonnis gewezen op 16 maart 1988 door de E.A. HeerRechter in het
Gerecht in Eerste AanlegvanAruba, metbevelomaan de inhoud daarvan

Get. N.E. HART, deurwaarder.
I

X'X'X'X'l" Our client is a fast-growing leisure time industries
*X*X*X*X*. organisation in Aruba. Current annual sales in low
XvX'X'X' 8 figures and multi-faceted business including
".vX*X*X*» resorts., interval ownership and other tourist orient-
.*.*.vX"Xv ted operations. We are searching for candidates
"»■*"*.*"V.*.'.% for the position of:
" """""""a

**"""""<"« ■ ' ■■■" ■ ■■ i i I. ■■—■ ■ , . — —""

vice president sales and
marketing leisure time industries

X£X\vX' Reporting to the President, responsibilities include hands-on
"XJX*£-£* corporate management of all Sales and Marketing operations,
;X*XvX;X short and longrange planning, preservation and enhancement
"X'XvvX'* of profits selection and development of key sales personnel.
XvXvX*> Qualifications include BA or equivalent degree, indepth ex-
vXvXvX perience in all phases of Sales and Marketing, proven record
"X-I-X-M-X of performance in setting and meeting corporate goals.
X\v>X£l» Experience MUST be in service industries.
£X*X>XX ref- no. 955

X-I'X'X'X» Cj"~] Applicants must submit letter enumerating strength
\\;X\*X*X cj~J CTI and experience relative to this position along with
Xv\*X*Xv detailedresume indicating salary, history and refer-
vXvX'Xv I J J ence. Send in complete confidence to:

:$:::$:$::": psychologisch adviesbureau
.*.*.".*"".""*"*"■ «renditriM 9, arub»
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARDTHEATER
1+11::20.15+21.15uurBominEastLA. (18
jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur Star Warriors (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: del Pueblo, tel.: 22154.
Pariba brug: SanLucas, tel.: 45119.

WACHTREGELINGDOKTOREN
Oranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
V/d Linde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterK. Vieira, via Centra Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
24300(hospitaal).

CENTRO MEDICO CARABOBO (LG.
Smith Boulevard, tel.: 21777): de wacht
heeftdokterN.Alvarez-Quezada, Venezue-
lastraat2,tel.:2sos0;>i

WITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301;SanNicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukkenof
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00Thundercats;
18.30CNN international news; 19.30
Profile of nature; 20.00 Telenoticias;
20.30BUVO- programma; 21.15 Histo-
ria Antiano: «Katibu ta galina»; 22.00
Larry King show; 22.50 Showbiz today
(CNN); 23.30 Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Eurotops; 19.55 Sportlotto; 20.00 Tele-
noticias; 20.30 Women of the world:
«Women, love marriagefamily»; 21.30
Where there's life: «Facing the death»;
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiz
today (CNN); 23.30 Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen07.00 uur), i

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPl-
TAAL(tel.:243oo):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
gevorderden envan 20.30-21.30uurFranseüteratuur;dinsdagvan 20.00-21.00 uurcon-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
uur cursus voor beginners - Colegio Aruba-
no, lokaal 61/62.

ARUBAANSE SECRETARESSE VERENI-
GING (ASV): 19.30uur algemeneledenver-
gadering - Board Room, HolidayInn.

PROJECTO EDUCACION PA ADULTO
(PEA): 19.30-21.00 uurcursus 'Papiamen-
*u' - Biblioteca Nacional.

KIWANIS (afd. Oranjestad): 19.30uur
dinnermeeting - Bushiri Beach Hotel.

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 19.00uurkerkdienst.

PROTESTANTSE KERK: 20.00 uur kerke-
raad in dekleine kerk.

SPORTZAALVOETBAL: 19.00 uur Caiquetiovs
San Luis; 21.00 uur Guiness vs Lee Tai -ClubEstrella.

*****DONDERDAG
DIVERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/m vrijdagvan 09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
te verdieping): iedere werkdag van 07.30-- 12.00/13.00-16.30/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte makenvia tel.: 23145 of25111).

SHASA(Stichting Hulpaan SlechthorendenAruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/oEagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-1200/13.00-16.30 uur.

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MANNAOBRA»:eIke
baandag en donderdag van 09.00-12.30uur gelegenheid om producten te kopen in
netoude gebouwvan «Bibito Pin», t/o Pro-testantse kerk, Piedra Plat.

SPORTZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - Golden TulipAruba Caribbe-anHotel.
(waterdag): 14.00-le.oouur zwemlessen (
diPl.A, B, C, D, Een F)voorkinderen en vol-wassenen - POVA-zwembad.

Unesco keurt plan voor
audiovisueel archief goed

ORANJESTAD— De UNE-SCO heeft zijn goedkeuring
gegeven voor de oprichting
van een audiovisueel archief
opAruba. Ditproject werd in
oktober vorig jaar doorTele-Aruba ingediend via de mi-
nistervan Welzijnszaken, mr
Mito Croes.

De UNESCO- expert, Ann
Hanford, wordt binnenkort op
Arubaverwacht omte helpen bij
deoprichting van het audiovisu-
eelarchief. Naast TeleArubane-
men ookhet InstitutodiCultura,
de Nationale bibliotheek, het
Bureau Voorlichting. Cultureel

CentrumAruba en deoverheids-
archiefadelingdeel in ditproject.

Personen of instanties, die
daaraanwillen meewerkenen in
het bezit zijnvan films, foto's en
geluidsbanden die historische
waarde hebben, kunnen zich in
verbinding stellen met een van
de volgende personen: Mayra
Maduro, Demetrio Maduro (Te-
leAruba), Jan Welmers (Biblio-
theek), Victor Mathilda (over-
heids- archiefafdeling), Marisol
Plaza (Filmotheek Cultureel
Centrum), Stanley Kuiperi (In-
stituto di Cultura) en Nilda
Koolman (Bureau Voor-
lichting).

ORANJESTAD - De ont-
wikkeling van hotel- en andere
projecten in Oranjestad brengt
metzichmee, dathetverkeer in de
binnenstad drastische verande-
ringen zal ondergaan.Erzal on-
derandereeen nieuwebusstation
moeten komen. Een werkgroep
bestaande uitß. Ypenburg (Pu-
blieke Werken), E. Oehlers (Juri-
dische Zaken), A. Winterdaal
(Verkeersdienst politie) en A.
Carlo (coördinator Verkeersvei-
ligheid) heeft voor deregering
een studiegemaaktengeeftin een
rapport denodigesuggestiesvoor
verkeers- veranderingen in
Oranjestad en omgeving. Dit
rapport werd dinsdagmorgen
(zie foto) door leden van de
werkgroep overhandigd aan de
ministersBooi en Vos.

ONLOSMAKELIJK

De problemen begonnen toen
eind februari van ditjaarvan het
departement van Onderwijs een
brief werd ontvangen, waarin
aan de leerkrachten ingrijpende
wijzigingen in het ex-
amensysteem inhet vooruitzicht

werden gesteld. Een systeem no-
ta bene, aldus de MAO-
leerkrachten, dat altien jaarge-
bruikt wordt.

Volgens de directie van On-
derwijs zijn voornoemde wijzi-
gingen onlosmakelijk verbon-
denmet eenbeslissing die de mi-
nister in 1986heeft genomen —
een beslissing waarvan de
leerkrachten niet op de hoogte
waren. Een ingrijpende wijzi-
ging, die vernomen werd uit de
brief van eind februari, is dat
vanaf nu de examens moeten
worden samengesteld doorde do-
centen. Dus zonder demedewer-
king van de gecommitteerden,
die tot ditcursusjaar het niveau
van het MAO-examen mede ga-
randeerden.

Dit kan een verlaging van het
niveau van het MAO-examen
betekenen, zo menen de MAO-
leerkrachten in hun verklaring,
welk niveausamen met de direc-
tie van Onderwijs de afgelopen
tien jaaris vastgesteld.

Reisjournalist van Muncie star:
Ontwikkeling Aruba hangt
af van lucht-service

ORANJESTAD —Bruce A.
Douglas, reisjournalist van
de 'Muncie Star' (Muncie, In-
diana) die in het Manchebo
Beach Hotel verbleef, publi-
ceerde onlangs een artikel in
drie afleveringen over Aruba
in genoemd blad.

Hierin laat Douglas de lezers
kennis maken met de verschei-
denheidvan Arubaanse restau-
rants die de bezoekers in verlei-
dingbrengen. Hij geeft een be-
schrijvingvanpraktisch alleres-
tauranten en watze allemaal de
inwendige mens te bieden heb-
ben. Douglasbesteedt ookruime
aandacht aan de ontwikkeling
van 'downtown' Oranjestad en
van hetWaterfront.

ALS PUERTORICO
In de laatste aflevering

schrijft Bruce Douglas, datAru-
ba een groei-potentieel heeft en
hierin kan slagen als de
luchtvaart- maatschappijen ad-
equate service verschaffen. Hij
zietAruba ineensoortgelijkepo-
sitie als waarin Puerto Rico en-
kele jaren geleden verkeerde.
Beide eilanden hebben grote ho-
tels en toeristische faciliteiten
en dankzij de toegenomen
luchtservice vanuit de Verenig-
deStatenis SanJuanin hetmid-
den van een grote renaissance
als één van de eilanden waar-
naar devoorkeur van de Ameri-kaanse toeristen uitgaat.

MomenteelmoetAruba echterharder concurreren voor deAmerikaanse 'tourist-dollar',
omdat het eiland nog een ander-halfuur verder naar het zuidenvliegen is danPuertoRico en nietbeschikt over de hoeveelheid enafwisseling van non-stop
luchtverbindingen met de 'gate-ways'van deVerenigde Staten,
aldus Bruce Douglas in zijn arti-kel over Aruba.

Begin baseball
ORANJESTAD —De nieuwe

competitie van Amateur Base-
ball Bond Aruba (ABBA) gaat
vrijdag 8 april van start. De ope-
ningswedstrijd is om achtuur in
het Elias MansurBallpark tus-
sen kampioen Marlboro en sub-
kampioen Aruba Video Center.

NIVEAU ONDERWIJS IN GEVAAR
Minister neemtzonder inspraak belangrijke beslissingen

MAO-leerkrachten leggen
problemen aan rechter voor

ORANJESTAD — De leerkrachten van de MAO-
school, die metminister mr MitoCroes van meningver-
schillen over het samenstellen van examens, waarvoor
de leerkrachten extra betaald willen hebben omdatzij
datniet als hun dagtaak zien, betreuren het in een ver-
klaring, dat zij zich genoodzaakt hebben gezien deze
zaak inhandenvan een advocaatte geven omeen oplos-
singtebewerkstelligen. Zoalsbekend lietministerCroes
vorige week weten, dat de regering voor het examens
maken niet meer extra gaatbetalen hetgeen een bespa-
ring van 1.3 miljoen florin betekent, welk beleid reeds
vorig jaardoor debewindsmankenbaar werdgemaakt.

De leerkrachten verklaren,
dat zij de leerlingen die examen
moeten doenopdehoogte hebben
gesteld van deproblemen in de-
ze, maar ontkennen daarnaast
categorisch, datzij de leerlingen
naar de bewindsman hebben ge-
stuurd om te protesteren. Vol-
gens de leerkrachten was dit ge-
heel en al op eigeninitiatiefvan
de leerlingen.

RECHTSPOSITIE
Een andere wijziging, die bij

deleerkrachten niet in de smaak
valt, is dat de regering met in-
gang van dit cursusjaar het sa-
menstellen van de examens wil
gaanbeschouwen als zijnde een
deel van de docententaak. Dat
wil zeggen, dathet de afgelopen

Boozersteam
verliest weer
in verlenging

SAVANETA — Charlies
Bar Boozers leed in de play-
off van de zaalvoetbal- com-
petitie een 6-5 nederlaag te-
gen Sparta/Arends.

Ook ditmaal werd het een ne-
derlaag in prolongatie voor de
Boozers. Alle drie door de Booz-
ers gespeelde wedstrijden ein-
digden na de reglementaire
speeltijd in een gelijkspel, waar-
na men in de verlenging de ne-
derlaag te incasserenkreeg.

In de derde wedstrijd had
Charlies Boozers een 2-1 voor-
sprong bij de pauze. De regle-
mentaire speeltijd gafeen gelij-
ke stand van 5-5 tezien, zodat de
wedstrijd met vijftien minuten
geprolongeerd werd. In deze ex-
tra speeltijdwistSparta/Arends
de winnende treffer te maken.
Maikel Maduro (Sparta) was de
topscorer van dewedstrijd met
vier doelpunten.

Vanavond wordt in Club
Estrella als volgt gespeeld: Cai-
quetio - SanLuis (7 uur) en Gui-
ness -Lee Tai (8 uur).

tien jaarditgeen taakvan de do-
centen wasen metingangvandit
cursusjaar is datwel het geval.

De MAO-leerkrachten vragen
zich danook afhoe het mogelijk
is, dat deregering derechtsposi-
tie van zijn werknemers van de
ene dag op de andere zokan aan-
tasten en dit bovendien zonder
enig voorafgaand overleg, het-
geendoordeleerkrachten inhun
brief van 19 februari jl. werd
aangeboden.

Hier wordt op pijnlijke wijze
weer eens duidelijk het gebrek
aanrespect voor dewerknemers
door de overheid. En dan ver-
klaart de minister nog, dat we
toch op dehoogtehaddenkunnen
zijn, aldus de MAO-
leerkrachten, via de media.
Tenslotte wordt opgemerkt, dat
ditniet de juistemanier van mi-
nister mr Mito Croes is om de
problemen in hetonderwijsop te
lossen en dit het onderwijs — in
dit geval het MAO-onderwijs —
niet ten goedekomt.

Inzakekwestie McGuire
PDA solidair met FTA-
interpellatie-verzoek

ORANJESTAD — De poli-
tieke partij PDA gaf gisteren
een lange verklaring uit met
hoofdzakelijk herhalingen
vanreeds eerdergedane ver-
klaringen over de McGuire-
Berlinski- affaire.

De PDA vindt nu, dat de voor-
zitter van de vakbond FTA, An-
selmo Pontilius, dieindertijd ge-
kritiseerd werd omdat hij de af-
faire McGuire-Berlinski aanhet
rollen bracht, gelijkheeft doorde
.Staten te verzoeken om een in-
terpellatie van de ministers van
Financiën en van Justitie. Vol-
gens dePDA moet ook de minis-
ter-president aan de interpella-
tie worden toegevoegd.

In deverklaringwordtook een

lange serie vragen gesteld. De
partij wenst onder andere tewe-
tenwaarom deministervan Jus-
tite geen ambtshalve onderzoek
heeft latendoen,zoals in dezaak
Berlinski. Waarom werd het
paspoort van McGuire niet in
bewaring genomen zodathij niet
van Aruba kon vluchten? En
waaromwerdMcGuireniet op de
"blacklist' gezet, zodathij Aruba
nietmeer binnen kan komen?

Zovraagt dePDAzich afineen
verklaring, ondertekend door
voorzitter Leonard Berlinski, vi-
ce-voorzitter Frenk Koek en al-
gemeen secretaris Lucio Croes
die verklaren solidair te staan
achter de interpellatie- sugges-
tie van Pontilius.

Van CAR inRotterdam
Op 8 mei Aruba-dag

ORANJESTAD—Voor het
derde achtereenvolgende
jaar zal Contacto Arubano
Rotterdam (CAR), met mede-
werking van de Arubaanse
regering op8 mei een Aruba-
dag organiseren. Dit gebeurt
ditjaarweerindeEnergiehal.

Ditmaal zijn Hyacintho Figa-
roa en Mickey Martinus met de
organisatie belast. Ook ditmaal
ondervindt CAR medewerking
vanvelen en wordtevenals voor-
gaande jareneen grote opkomst
verwacht. Op 14mei wordt voor

de werknemersdiezondag 8 mei
niet aanwezig kunnen zijn in de
St Odiliaclub te Rotterdam een
feestavond gehouden. Cadena
Antiliana heeft als deurprijs een
retourpassage naar Aruba be-
schikbaar gesteld.

Inmiddels heeft het CAR- be-
stuur wel besloten dit jaar niet
alle stands voor eten en drinken
in eigen handen te houden. Er
bestaat gelegenheid om deze
stands te huren, waarvoor con-
tact kan wordenopgenomenmet
de organisatoren.

Lobby lidmaatschap

Aruba naar
Parlatino
vergadering

ORANJESTAD—Eendele-
gatie van de Arubaanse Sta-
ten, onderleiding van Staten-
voorzitter mr Hector Gonza-
lez, is naar de Dominicaanse
Republiek vertrokken terbij-
woning van de vergadering
van het Latijnsamerikaanse
parlement, Parlatino.

In de delegatie zitten: Dolfi
Janssen(PPN), GuillermoTrini-
dad (MEP), Chibi Croes (AVP),
ArturoOduber(AD '86)enPedro
Bislip (ADN). Aruba woont de
vergadering bij als waarnemer
aangezien Aruba noggeen lid is.
Zoals bekend werd de aanvrage
van het lidmaatschap tijdens de
vorige vergadering inPeru aan-
gehouden omdat niet duidelijk
was of Aruba als zelfstandig lid
kan optreden ofniet.

De reis naar Santo Domingo
moet dan ook gezien worden als
een lobby om Aruba in de toe-
komst aangenomen te krijgen
als lid. De Staten- delegatie
wordt zaterdag op Aruba terug
verwacht.

Uitbreiding
Stradaplein
gaat door

ORANJESTAD — Met de
tweede fase van hetplan van
Strada onder leiding van de
gebroeders Lichtenstein
werd gisteren een aanvang
gemaakt. Aannemersbedrijf
Dijkhoffbegon methetafbre-
ken van het gebouw, dat aan
deoverkantvan Strada staat
en dat jarengeleden als kan-
toor van de Eman Trading
diende.

Hier wordt een geheel nieuw
gebouw opgetrokken, indezelfde
oud koloniale stijl als het voor-
malige Strada, dateenbijzonder
aantrekkelijk gebouw is gewor-
den en allerwege de aandacht
trekt.

SheaLichtenstein zette in Te-
lenoticias uiteen, dat door de
overheid gezorgd wordt, dat het
plein — de huidige par-
keerplaats tussen detwee gebou-
wen — aantrekkelijk wordt ge-
maakt, zodat ditcentrum met de
Strada- gebouwen, protestantse
kerk, het nieuwe Coral Reef Ho-
tel een geheel nieuwe bin-
nenstad scheppen, die het begin
gaat vormen van de Nassaus-
traat. Het plein wordt geheel
door deArubaanse overheidvoor
zijnrekening genomen.

PPA-leider Nisbet:

Regering
bang voor
McGuire?

ORANJESTAD—PPA-lei-
der Benny Nisbet stelde mi-
nistervan Justitie,Watty Vos,
een aantalvragenover deuit-
gezette ex-casinomanager
McGuire. Nisbet wil weten of
de man inderdaad is uitgezet
en om welke redenen dit dan
gebeurde.

Uitvoerig staat Nisbet stil bij
de vele gebeurtenissen rond de
veel besproken McGuire in het
verleden en heden. Ook wil hij
weten hoe men de man heeft la-
ten vertrekkenzonderzijnastro-
nomischeschulden aanbelastin-
genen Aruven ookmaarbetaald
tehebben.

Nisbet vraagt ministerVos of
deze wijze van handelen en
optreden tegen McGuire
misschien wat te maken heeft
met het feit, dat er op Aruba
mensen zijn die bang zijn dat
McGuire een boekje zou open-
doen over de verkoop van het
Aruba Palmbeach Hotel.
Vlootbezoek

ORANJESTAD — Het stati-
onschip 'Van Kinsbergen'
brengt van 7 tot 11 april een be-
zoek aan Aruba. Voor publiek
bestaat de gelegenheid hetschip
te bezoeken op 8 en 9 april van
drie tot vijfuur.

WEB: distributiesysteem achtergebleven

Ponton, Boerhavestraat
zitten met waterprobleem

PONTON—Erkomen nog-
al wat klachten binnen over
gebrek aan druk op het wa-
temet in de omgeving van
Boerhavestraat enPonton.

De Amigoe-redactie, die hier-
over verschillende telefoontjes
kreeg, ging op onderzoek uit
waaruitbleek, dat inderdaad het
WEB ophet ogenblik problemen
heeft met de waterdistributie in
de omgeving van de Boerhave-
straat en Ponton. Het distribu-
tie- systeem is achtergebleven
bij het stijgende aantal verbrui-
kers met alle gevolgenvan dien.

PLANNEN
Er zijn intussen al plannen

klaar om tot uitbreiding van het
distrubutienetover tegaan, het-
geen niet alleen geld, maar ook
tijdvergt. De uitbreiding van het
net houdtookverband metdeve-

Ie hotelkamers die erbij komen
en die ook van water voorzien
moeten worden. Een van de mo-
gelijkhedenis omvoor het distri-
butienet groterebuizen te gaan
gebruiken.Ditzou in derichting
van de Boulevard moeten ge-
schieden,waardoor gebieden als
Boerhavestraat en Ponton weer
meer druk op de kraan kunnen
krijgen.

In verband met de vele aan-
sluitingen die te Noord worden
verwacht, zit in de plannen ook
eenvoorstel omteAlto Vistaeen
wateropslagtank neer te zetten
voor Noord, Bubali, Palmbeach
en dehotelzone.Ditkan zo maar
niet één-twee-drie gebeuren,
maar er wordt aan gewerkt en
hetWEB doetwat in zyn vermo-
gen ligtom niet alleenwateraan
te dragen, maar ook oplossingen
voor dedrukproblemen.

Voordeelname Caribisch toernooi

AVB: voor Martiniquereis 20 mille nogid
ORANJESTAD — De Aru-

baanse Voetbal Bond (AVB)
heeft nog een bedrag van
twintigduizend florin nodig
om deeltekunnen nemen aan
de wedstrijden van de Carib-
bean Football Union voor
spelers onder zestien jaar.

Zoals bekend komt Aruba 8
mei uit tegen Martinique op
Aruba en 22 mei op Martinique.
De reis naar Martinique komt
neer op een bedrag van zeven-
honderd florin voor de reis per
speler, terwijl de verblijfkosten
door Martinique gedragen wor-
den.Hetomgekeerde is hetgeval
wanneer Martinique op eigen
kosten naar Aruba komt en de
AVB de verblijfkosten op zich
moet nemen.

ACTIE
De AVB is met een actie be-

gonnen om van handelaren

fondsen bijeen tekrijgen. Ook is
er een brief gezonden aan de
Landsloterij waarin herinnerd
wordt aan hetbedrag van22.500
florin waarop deAVB toten met
vorig jaarrecht op heeft en een
bedrag van ’.2.500,- voor dit
jaar. Tevens verzocht deAVB in
debriefom een donatie.De bond
heeft goede hoop deze donatie te
krijgen omdat deLandslotery de
laatste tijd de sport bijzonder
goed steunt en zelfs de onkosten
heeft gedektvoor een prof- base-
ballploeg.

De waarschuwende woorden
die de AVB in het begin liet ho-
ren, dat alser nietmeer spelers
op de trainingen verschijnen de
wedstrijden tegen Martinique
stopgezet zouden worden, heb-
beneffectgesorteerd. Detrainin-
gen worden de laatste tijd druk-
ker bezocht doordejeugdspelers,
diehet belangvan dezewedstrij-
denbeginnenin te zien.

Lia Melis snelste bij dames

Soemers winnaar loopwedstrijd
Boca Grandi

SAN NICOLAS — De 7-km
loopwedstrijd teBoca Grandi
werd op tweede Paasdag ge-
wonnen doorEric Soemersin
de tijd van 25.19minuten. Hij
bleefboven de tijd van 24.13
minuten die vorig jaar door
Dane Samuel werd gemaakt.

Na Soemers kwamen op de
tweede en derde plaats binnen:
Victor Tromp (25.37) en Nico-
laasRobert (26.27). Bij de dames
was deeersteplaatsvoorLiaMe-
lis in 27.29 minuten, een veel
betere tijd dan de 37.17 minuten
van Marushka Solognier vorig
jaar. Marushka eindigde dit-
maal op de tweede plaats met
37.04 minuten. Sonia Williams
werd derde in 38.11 minuten.

In deoverige categorieën wa-
ren deuitslagen:.junioren: 1.Ry-

an Arenas 30.56 min., 2. Theo
Noguera 33.27, 3. Patrick Wer-
net 36.01; 16-19 jaar: 1. Jorge
Yarzagaray 27.26, 2. Franklin
Curiel 28.14, 3. Sandi Solognier
28.20; 30-34 jaar: 1. Jeffrey Wil-
liams 26.07, 2. Pedro Goeloe
27.55, 3. Jorge Croes 29.59; 35-
-39 jaar: 1. Henry Croes 34.42,2.
Freddy Arends 36.29,3. Reynal-
do Wever 38.00; 45-49 jaar: 1.
Marcial Faustino Conradus
33.12, 2. Roque Ammerlaan
35.18, 3. Nady Rosa 43.45; 55
jaaren ouder: 1. Jacinto Werle-
man32.52,2.Rey Nicolaas 36.22
en 3. Juan Tromp44.57.

Defietswedstrijd van Malmok
naar Boca Grandi werd gewon-
nen door MoisesGeerman in 1.25
uur,Gert van Vliet werd tweede
in 1.28 uur en Thomas Maduro
werd nummer drie in 1.30uur.
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Regering gaat op bemiddelings-aanbod in

Panama: sturen extra troepen
door Verenigde Staten invasie

PANAMASTAD — De Pa-
nameseregering heeft alsnog
het aanbod aanvaard van de
katholieke kerk om te bemid-
delen. Van dekantvan de op-
positie echter houdt menvast.
aan de voorwaarde datvoor
het aangaan van een dialoog
de sterke man generaal Ma-
nuel Antonio Noriega moet
opstappen. Het zenden van
extra troepen door Was-
hington naar Panama wordt
door de Panamese regering
opgevat als een invasie. Van
regerings- zijde is ge-
waarschuwd voor het gevaar
voor verdere verspreiding
van AIDS door dekomst van
nogmeerAmerikaanse solda-
ten. Panama heeft officieel
ontkenddatereen Cubaanse
brigade opzijn grond- gebied
zou zijn gestationeerd.

Hulp- bisschop mgr Oscar
Brown van Panamastad maakte
bekend dat deregering toch nog
is ingegaan op het aanbod totbe-
middeling door aartsbisschop
mgr Marcos Gregorio McGrath
tussen deregering en de opposi-
tie. De regering verklaarde zich
"mondeling" bereid tot een dia-
loog. Eerder had president Ma-
nuel SolisPalma het ultimatum
laten verstrijken dat de aarts-
bisschop had gesteld. Mgr
McGrath had namelijk geëist
van deregering dat men zou in-
stemmen met een dergelijke be-
middelings- poging. De presi-
dent wees deeisvan deoppositie
voor het vertrek van generaal ■
Noriega bij die gelegenheid me-
teen van de hand.

De leider van de christende-
mocratische partij van Panama
Ricardo Calderon onderstreepte
nogmaals dat deoppositie alleen
dan tot een dialoogbereid is met
de regering als Noriega is afge-
treden. Op die voorwaarde heb-
ben ook andere oppositie-partij-
en en het oppositie- verbond Na-
tionale burger- kruistocht zich
tot overlegbereid verklaard.

AIDSEN SOLDATEN
De Panamese regering noem-

de het Amerikaanse besluit om
dertienhonderd man extra naar
Panama ie sturen, evenals heli-
copters enz., een invasie. Men
protesteerde er krachtig tegen.
Het ministerie van Volksge-
zondheid deed een waarschu-
winguitgaan metbetrekking tot
het besmettings- gevaar'dat met
de komst van nog meer Ameri-
kaanse militairen is toege-
nomen.

Verschillende studies, aldus
het ministerie, hebben namelijk
uitgewezen dat het AIDS- virus
wijd verbreid is onder deAmeri-
kaanse militairen.Over de on-
langs binnengevlogen extra
troepen heeft men in Panama
geen informatie ontvangen, wat
hun gezondheidbetreft. Wij roe-
pen dePanamezen op, aldus het
communique, "elk intiem con-
tact metdiemilitairente vermij-
den.De mannen envrouwen van
Panama dienen zich te realise-
ren dat onze nationale integri-
teit met zeer verschillende mid-
delen verdedigd dient te
worden".

Een Amerikaanse leger-
woordvoerder maakte duidelijk
dat alle soldaten die naar het
buitenland worden gestuurd ge-
test worden opAIDS. Niettemin
is er bijvoorbeeld in deFilipijnen
een concentratie van AIDS- ge-
vallen rond deAmerikaanse ba-
ses. Bijna alle slachtoffers zijn
vrouwen diealsprostituee ofals
animeer- meisje werkzaam zijn.
Costa Rica verbood onlangs het

personeel vanAmerikaanse ma-
rine- schepen om aan land te
gaan wegens het gevaar van
AIDS- verspreiding.

Het ministerie van Buiten-
landse zaken in Panamastad
heeft de uit Washington af-
komstige berichten ontkend als
zouden Cuba en Nicaragua in
het diepste geheim een "interna-
tionale" brigade hebben gele-
verd van tussen de acht- en
twaalfhonderd man in verband
met mogelijke Amerikaanse ac-
ties. Dit bericht dient alleen
maar om nog een motief te heb-
benom dertienhonderd man ex-
tra Amerikaans militair perso-
neel naar Panama over te vlie-
gen, aldus het communique. Het
is een onderdeel van een "desin-
formatie- campagne" van Ame-
rikaanse zijde, zei men.

In Washington was al gezegd
dater geenbewijzen voorhanden
zijn van een eventuele verhoog-
de Cubaanse activiteitin Pana-
ma. Het berichtwas verschenen
in de Washington Times dathet
Witte Huis heel goed gezind is.

Bloedvooroziening
niet helemaal veiling

UTRECHT —De bloed-
voorziening in Nederland
staat ten onrechte te boek als
100 procent veilig. Het valt
nooit helemaal uit te sluiten
dat er met aids besmet bloed
in omloop komt, omdat een
aids- infectie niet onmiddel-
lijk zichtbaar wordt bij bloe-
donderzoek. Er zitten enkele
maanden tussen de besmet-
ting en het moment dat deze
met een test aan te tonen is,
ongelukken kunnen daar-
door niet uitbhjven.Dat zegt
de scheidende medische di-
recteur van de bloedbank in
Leiden, dr. J. Eernissen, in
een interview methetblad Ci-
cero van het Academisch Zie-
kenhuis Leiden.

Eernisse gelooft niet dat alle
bloeddonors met een verhoogd
aids-risico zichvrijwillig hebben
teruggetrokken. Hij denktzelfs
dat juistmensen derisico- groe-
pen zich bij bloedbanken laten
inschrijven, omdat zij dan bij
iedertfdonatie standaard op aids
worden getest. "De bloedbank
wordt doorveel mensen gebruikt
als de goedkoopste en gemakke-
lijkste manieromer achterteko-

men of ze inderdaad besmet
zijn", aldus Eernisse. De oproep
aan mensen uit de risico- groe-
penom zich terug te trekken als
donor is volgens hem'dan ook al-
lesbehalveafdoende. "Het liefst
zou ik zien dat mensen met een
verhoogd risico die zich niet te-
rugtrekken strafbaar gesteld
worden, want ze brengen ande-
ren in groot gevaar. Misschien
werkt dat wel afschrikwek-
kend", aldusEernisse in Cicero.

De bloed- voorziening in Ne-
derlandis sindsdeinvoeringvan
deaids- testenkele jarengeleden
aids- vrij. Na de oproepaan risi-
co- groepenomzich terug te trek-
ken en na de invoering van de
testzijn geen aids-besmettingen
als gevolgvanbloed- transfusies
meer voorgekomen. De nationa-
le commissie aids- bestrijding
(NCA) gelooft dan ook nietin een
systeem van sanctiesvoor bloed-
donors, omdat dit zinloos en on-
uitvoerbaar zou zijn. Donors bij
wie aids wordt ontdekt zullen
zich immers vaak niet van het
aids- risico bewust zijn geweest.
Dat geldtbij voorbeeld voormen-
sen diedenkendatze levenineen
monogame relatie, terwijl dit
niet zo is. Aan vooravond acties

Bolivia verhoogt
overheidslonen
LA PAZ — De Boliviaanse

regering heeft de salarissen
van het overheids- personeel
verhoogd aan de vooravond
van een aantal protest- acties
tegen heteconomische beleid
van president Victor Paz Es-
tenssoro.

De acties gaan uit van het in-
vloedrijke vakverbond COB. De
loons-verhogingheeft terugwer-
kende kracht tot 1 maart 1988en
loopt afvan twintigprocent voor
degenen die minder dan 73 dol-
lar per maand verdienen tot een
verhoging van tien procent voor
hen diemeer dan 550Bolivianos
verdienen oftewel 272 dollar.
Het nationaleminimum- salaris
werd verhoogd van 23 tot 28
dollar.

STEEDSONTKEND
De eerste berichten over een

speciale politie- eenheid welke
rechtstreeks ressorteerde onder
ministerManzonkwamen onge-
veer drie maanden geleden in
omloop. Dit gebeurde door de

viuegcre presidents- kandidaat
JoseVicenteRangel en depresi-
dent van de commissie voor Re-
kenkamer- zaken inhet huis van
afgevaardigden, Paciano Pa-
dron. Deze heeft bij twee gele-
genheden openlijk aangedron-
genophetvervangen vanminis-
ter Manzon in het kabinet van
president JaimeLusinchi.

Manzon is als minister ver-
schillendemalen voor deReken-
kamer- commissie verschenen
waar hijhet bestaanvaneen der-
gelijkepolitie- eenheid ontkende
ter bestrijdingvan het drugsge-
bruik. Hij zei toen dat menwaarschijnlijk doelde op een or-
gaanterbestrijdingvan dedrugs
dat tussen 1982 en 86 functio-
neerde en dat directafhankelijk
was van de Militaire inlichtin-
fen- dienstDIM. Maar minister

lliodoro Guerrero Gomez van
Defensie zei later dat een derge-
lijk orgaannietbestond.
ARGENTIJNSE GETUIGE
Later echter kwam de ex-

commisaris generaal Rafael Ri-
vera Munoz voorhet voetlicht en
vertelde dateen dergelijke poli-
tie- eenheid wel degelijk be-
stond. Het was volgen hem een

geheime eenheid welke zich be-
zig hield met activiteiten óp het
gebied van drugs- fabricage, de
handel in wapens aan Colombi-
aanse drugssmokkelaars enz.
Rivero heeft ter ondersteuning
van zijn getuigenis een video-
bandopname aangeboden waar-
opdebekentenis staatvan deAr-
gentijn Roberto Eduardo Dipuc-
ci Ponti, namelijk dathij als in-
formant heeft gewerkt voor
Manzo. Hy onthuldebij diegele-
genheid ook enige activiteiten
bij deze specialepolitie- eenheid.

Deze Dipucci Ponti zei dathij
besloten had deze opnametema-
ken om "mijn diensten aan mi-
nister José Manzo Gonzalez" te
onthullen, "nadat er bedreigin-
gen tegen mijn leven waren
geuit". Hij is sindsdien onderge-
doken. Op deze video- opname
zegthijondermeer nog dathij als
bemiddelaar is opgetreden tus-
senfunctionarissenvan denuaf-
getreden minister Manzo en
drugs- handelaren en Colombi-
aanse guerrilla- strijders bü de
verkoop van chemische produc-
ten, drugs en wapens.

'Hetkan iedere daggebeuren'
Boesak houdt errekening mee
dat hij zal worden vermoord

HILVERSUM—De zwarte
Zuidafrikaansepredikant Al-
lan Boesak, een van defelste
tegenstanders van het racis-
tische apartheids- regiem,
houdterrekening mee dathij
zal worden vermoord. "Heel
nuchter moetje beseffen dat
het iedere dag kan gebeu-
ren". Hij zei dit in hetNeder-
landse Ikon- radioprogram-
ma "De andere wereld van
zondagmorgen".

Boesak en zijn gezin worden
regelmatig per telefoon met de
dood bedreigd. Volgens hem zit
de Zuidafrikaanse veiligheids-
politie hier achter. Onlangs
kreeg Boesak via zijn uiterst ge-
heime telefoonnummer, dat aan
niet meer dan vijf mensen in
Zuidafrika bekend is, te horen:
"Wij gaan jedoodmaken.Wij wil-
lendatje ophoudt". Niemand an-
ders dande politie heeft volgens
Boesak toegang tot datnummer.

De zware Zuidafrikanen ne-
men de dreigementen aan het
adres van Boesak en de zwarte
Anglicaanse aartsbisschop Des-
mond Tutu heel serieus, zei de
Engelse bissc iop Sutton, die het

spoedberaadvan deAnglicaanse
bisschoppen in Zuidafrika heeftbijgewoond. Hij wees er in dit
verband op dat Steve Biko over-
leed terwijl hij in hechtenis ver-
bleef.

VERMOORDEN
Boesak zeivoor de Ikon-radio

dat de Zuidafrikaanse regering
zeer waarschijnlijk vergaande
maatregelen tegen Tutu, secre-
taris- generaal Frank Chikane
van de ZuidafrikaanseRaad van
Kerken, en hemzelf zal nemen.
"Wij moeten er heelnuchter re-
kening mee houden dat derege-
ring ofmet een arrestatie-bevel
ofmeteen 'banningorder" ofmet
iets ergers voor de dag zal kun-
nen korren. (...) Als de Zuidafri-
kaanse regering me echt stil wil
maken, danmoetze mijvermoor-
den. Ik zal niet zwijgen en ik zal
niet ophouden te doen wat ik nu
doewant ikgeloofdatdatheteni-
ge is dat jenogkunt doen als je
christen wil blijven in Zuidaf-
rika". ROLKERK

Hij hekelde scherp derol hier-
in van deblanke Nederduitse ge-
reformeerde kerk. In 1977 heeft

de NG kerk precies dezelfde rol
gespeeldbij de 'banning'van het
christelijk instituutvan ds. C.F.
Beyers Naude. "Je krijgt eerst
een scherpe aanval van de NG
kerk waarbij een persoonof een
instantie als niet- christelijk
wordt afgeschilderd. Daarna is
deweg vrijgemaaktvoor derege-
ring om tegen'zo'n persoon ofin-
stantie op te treden". Ook in
1985,toen Boesak werd gearres-
teerd, gingen daaraan een aan-
val van de NGkerk en een aan-
val van radio SuidAfrika via de
propaganda- rubriek vooraf.

Prof. Johan Heyns, praeses
van de NG kerk, heeft scherpe
kritiek uitgeoefend op Tutu en
Boesak. "Zij hebben het recht
verloren zich nog langer verte-
genwoordigers van hun kerk te
noemen", aldus Heyns. "Dekerk
van JezusChristuskan nietwor-
den gebruiktom deregering om-
ver te werpen. Ze moet zich on-
derwerpen aan dewet en streven
naarverzoening inplaatsvanre-
volutie en wetteloosheid". De
Zuidafrikaanse president Pieter
W. Botha heeft deze beschuldi-
gingen overgenomen.

In Ecuador
Bus in ravijn:
elf doden

QUITO — Bij een ongeluk
met aan autobus in Ecuador
zijn elf mensen om het leven
gekomenenraakten erdertig
gewond.

De autobusvan eenparticulie-
re maatschappijstortte ineen af-
grond van vijftien meter in de
buurtvan het stadje Chunchi op
136kilometer ten zijde van de
provincie Riubamba. In de bus
zaten op het ogenblik van de
ramp ongeveer vijftig mensen.
Het voorlopige onderzoek zou
uitwijzen dat de busveel tehard
heeft gereden als gevolg waar-
van debestuurder demachtover
het stuur verloor. ■
Uruguay wil mee
doen aan integratie
proces buurlanden

MONTEVD3EO—Uruguay
wil volledig opgenomen wor-
den in het integratie- proces
van Brazilië en Argentinië.
Deze kwestie kwam ter spra-
ke tijdens een top- conferen-
tie van beide landen in Bra-
silia.

President Julio Sanguinetti
heeft via zijn minister van Bui-
tenlandse zaken Luis Barrios
Tassano aan Brasilia en Buenos
Aires laten weten dat men als
volwaardig lid wil gaan'deelne-
men aan de integratie waartoe
Argentinië en Brazilië eerder al
besloten. Deze integratie kwam
ter sprake tijdens de besprekin-
genvan president Raul Alfonsin
metzijn Braziliaanse collega Jo-
seSarney. President Sanguinet-
ti verwijst bij zijn verzoek naar
het feit datzijn land dit verlan-
gen al had tekennen gegeven in
de bijeenkomst van Coloniavan
februari. Toen hadden Argenti-
nië en Brazilië daarop gunstig
gereageerd.

JUSTITIE-MINISTER IN VENEZUELA STAPT OP
Van bestrijding overgestaptop samenwerkingdrugsmafia

Na verwijten over bestaan van
geheime drugs-eenheid politie

CARACAS — Minister van
JustitieJoseManzo Gonzalez
van Venezuela heeft ontslag
genomen nadat vanuit het
parlement en ook door een
voormalige politie- functio-
naris de beschuldiging tegen
hem was geuit dathij een or-
gaan leidde tegen drugs-
misbruik dat uiteindelijkzelf
in wapens en drugsging han-
delen. In zijnplaats als minis-
terzou hethoofdvan deVene-
zolaanse recherche PTJ, mr
Pedro Torres Agudö, worden
benoemd.

Minister Manzo verklaarde
tegenover verslaggevers dat hij
aftrad om het onderzoek te ver-
gemakkelijken tegen hem. Hy
zei weer terug tekeren naar het
parlement. Van daaruit is hij
vanplan legale actiestegaanon-
dernemen tegen hen "die pro-
beerden "mijn moreel patrimo-
nium" te vernietigen.

VEILIGHEID
CongreslidPadron maakteon-

langs bekend dathij bezig was
met een procedure om Dipucci
voor decongres-commissie te la-
ten verschijnen om daarzijn be-
schuldigingen persoonlijk teherhalen. Hetprobleem is echter
hoe men Dipucci kan garande-
ren dat hem niets overkomt.

Na zijn aftreden als minister
gaat Manzo naar het congres en
wel als senatorvan Aceion De-
mocratica (AD). Ditbetekent dat
hijnietvervolgdkan wordenten-
zij zijn parlementaireon-
schendbaarheid wordt opge-
heven.

Lusinchi
in Japan

TOKYO— Voor een staats-
bezoek van vjjf dagen kwampresident JaimeLusinchi in
Tokyo aan. Hij is de eerste
Venezolaanse president die
ooit Japan bezocht.

Tijdens zijn bezoek aan Japan
heeft Lusinchi onder meer een
onderhoud met de bejaarde kei-
zer Hirohito. Hij voert ook be-
sprekingen met premier Noboru
Takeshitaen anderehoge functi-
onarissen. Het wordt wat Hiro-
hito betreft het eerste officiële
buitenlandse bezoek dathij ont-
vangt sedert september 1987
toen hij een operatie moest on-
dergaan.

EUROPOORT - Op het ter-
rein van British Petrol in deEu-
ropoort werdonlangs een twintig
meter hoge gasbol getranspor-
teerd met een specialezware- la-
ding- trailer. De bol met een in-
houd van 2000 kubiekemeter
werd door 96 wieltjes keurig op
zijnplaats in het tankpark gezet.
De bol zal worden gebruikt voor
deopslag vanLPG.Rechts onder
op defoto deman die meteen 'na-
velstreng' alle wielenvan detrai-
ler bedient. Het transport werd
uitgevoerd door Mammoet, de
zware- ladinggroep van deKo-
ninklijke NeaLloyd.
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Transport gasbol op 96 wielen
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DEN HAAG —Jeroen Boere
van De Graafschap en Cees

Schapendonk (RKC) hebben
in het Paasweekeinde de
kloof metleider Van derWiel
teruggebracht tot 10 treffers.
VanderWiel speelde zelfniet.

De lijst zieter nu als volgt
uit:
l..Van der Wiel (RKC) 27
2. Boere (Gra) 17

Schapendonk (RKC) 17
4. Janssen(NEC) 16
5. Vroomans (Ein) 14
6. Small (Vit) 13

Van derArk (Cam) 13
8. Elberse (Gra) 12

Arts (MW) 12
Arts (NEC) 12

11. Ten Caat (Vee), Brard
(RKC), Verbeek (MVV), Ta-
lan (Vit), Brands (RKC) 11

r

AMERICANLEAGUE
New York Yankees - Minnesota
Twins 8-0, Oakland Athletics -Seattle Marmers 6-0.

NATIONALLEAGUE
Pittsburgh Pirates - Phila-
delphia Phillies 5-3, Chicago
Cubs - Atlanta Braves 10-9,
Houston Astros - San Diego Pa-
dres 6 3, Los Angeles Dodgers -
San Francisco Giants 5-0.

Benfica spaart zich niet
Geen wijzigingen in
Portugese competitie

LISSABON — Vier dagen
voor de EC-ontmoeting tegen
SteauaBoekarest, in dehalve
finalesvan destrijd om deEu-
ropesebeker voor landskam-
pioenen, heeft Benfica zich in
de Portugese competitie niet
gespaard.De landskampioen
versloeg Penafiel met 4-0. In
de laatste tienminutenscoor-
deBenfica driekeer.

Koploper Porto behield de
voorsprong van acht punten op
Benfica door een zege (2-0) op
Martimo. Rui Barros en Gomes
waren voor Porto succesvol.
SportingLissabon won eindelijk
weer.De uitwedstrijdtegenVar-
zim leverde een zege van 3-1 op.
De ploeg van Peter Houtman
klom daardoor naar de zesde
plaats en heeft nog steeds kans
°pEuropees voetbal.

De uitslagen en de stand:
Porto - Maritimo: 2-0; Guima-
raes - Chaves: 0-0; Benfica - Pc-

nafiel: 4-0; Varzim - Sporting
Lissabon: 1-3; Belenenses - Sal-
gueiros: 2-2; Academica - Rio
Ave: 1-3; Boavista - Elvas: 2-0;
Setubal - Braga: 2-0; Covilha -Portimonense: 2-0.

De stand:
1.Porto 28 49
2. Benfica 28 41
3. Belenenses 28 35
4. Boavista 28 34
5. Setubal 28 32
6. Sporting Lissabon 28 32
7. Chaves 28 31
8. Penafiel 28 29
9. Espinho 28 29
10. Guimaraes 28 27
ll.Maritimo 28 26
12.Farense 28 25
13.Academica 28 23
14. Portimonense 28 23
15.Rio Ave 28 23
16. Braga 28 22
17. Varzim 28 22
18. Elvas 28 22
19. Salgueiros 28 19
20. Covilha 28 16

NK dammen
Sijbrands moet
toppositie delen
PUTTEN — In Nederland

wordt momenteel gestreden
om het Nederlands kampi-
oenschap dammen.

Bij de heren leidt in Putten de
oud-wereldkampioen Ton Sij-
brands na negen ronden. Hij
moet dieeerste plaats overigens
delen metGeertvan Aalten. Bei-
de dammers hebben 12punten.

De strijd bij de dames wordt
aangevoerd door Karen van
Lith. Zij heeft een flinke voor-
sprong op haar rivale Leun
Otten.

De standen zijn:
Dames:

1. Van Lith: 12; 2. Otten: 9; 3.
Poepjes enPolman: 8; 5. Graas:6;
6. Rijndertse en Wanders: 5; 8.
Andries: 4; 9. Schouten: 2 en 10.
Janssen: 1.

Heren:
l.Sijbrandsen VanAalten: 12;3.
Scholma en Van der Zee: 11; 5.
Clerc en Jansen: 10; 7. Heus-
dens, Stokkel en Van derWal: 9;
10.Vermin: 8; 11. VanLeeuwen,
Schotanus en Wesselink: 7; 14.
Van denBorst: 4.

Pakistan niet verder dan 1-1
Champions Trophy voor derde
keer naar West-Duitsland

LAHORE — West-
Duitsland heeft voor de derde
achtereenvolgende keer de
Champions Trophy veroverd
bij het herenhockey toernooi
inLahore.

Op de laatste dagvan het eve-
nement in de Pakistaanse stad
wonnen de titelverdedigers met
3-1 van Groot-Brittannië en za-
gen rivaal Pakistan in het slot-
duel tegen Australiëniet verder
komen dan 1-1. Beide ploegen

eindigden op acht doelpunten
met een gelijk doelsaldo: plus
zes. Op grond van het hogere
aantal treffers voor (11 tegen 9),
werden de Westduitsers op-
nieuw voor eenjaar bezittervan
de Trophy.

De eindstand is:
1. West-Duitsland 5 8(11-- 5)
2.Pakistan 58( 9- 3)
3. Australië 56(6-4)
4. Sovjetunie 55( 6- 6)
s.Spanje 53( 4-10)
6.Groot-Brittannië 50( 3-11)

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uurschaaklesen-trainingvoor de jeugd vanaf 7tot 23 jaar.

SOFTBALL
('int. toernooi')
19.30 uur Pichingolovs Cardenales;
21.00 uur Gambo Twins (Nederland) vs Ri-
sing Angels -CuragaoLittle League Ballparkte Suffisant.

Tweemaal winst voor Telstar

VVV bezorgt RKC
tweede verlies

DEN HAAG — RKC heeft
Paas-maandag zijn tweede
competitie- nederlaag gele-
den. De Waalwijkers scoor-
den in hetvernieuwde stadi-
on De Geusselt niet. Nadat
Heerenveen de ongeslagen
reputatie aantastte (3-0), won
MVVvoor 8000toeschouwers
nu met 4-0.

Scheidsrechter Verhoefmoest
het duel in Maastricht her-
haaldelijk onderbreken. De ont-
wikkelingen op het veld werden
verstoord door stenengooiende
supporters op de tribune. Na 12
minuten opende Vanderbroeck
de score voor MVV. Schuman
voegdevoorrust (27e) er nog een
treffer aan toe. Na rust waren

hetArts (58e) en Delahaye (74e)
die de score toteen comfortabele
voorsprong uitbouwden. MVV
had het weekeinde ingezet met
eennederlaagbij Cambuur(0-1).
AlleenRBC (tenkostevan Vites-
se en SVV) en Telstar (Heeren-
veen en Helmond Sport) kwa-
men in het lange weekeinde tot
tweeoverwinningen. SVVspeelt
de resterende thuiswedstrijden
in Rotterdam bij Sparta. Het ei-
gen stadionnetje in Schiedam
wordt gerenoveerd.

Telstar won tweemaal. Zater-
dag moesthet inhet eigen stadi-
on tegen Heerenveen eerst een
achterstand wegwerken. De
doorMetzgescoorde treffer werd
een minuut later (70e) al weer
door Niesten ongedaan ge-
maakt. Zes minuten voor tijd
schoot Regtop de winst binnen.
Bij de uitwedstrijd op maandag
in Helmondbleek datbeide ploe-
gen het zelfde shirt aangetrok-
ken hadden.Telstarhadgeenre-
serve-shirtbij zich, waarna Hel-
mond Sport de Velsense club de
shirtsvan hettweede team leen-
de. Dat voetbalde lekker blijk-
baar. Al na 16 minuten stond
Velsenmet2-0voor. Taniswas al
na vijf minuten succesvol en
McDonald breidde de score naar
0-2 uit.Lindhout kon na een uur
voetballen de tegentreffer
maken.

Viaeen strafschopboekte Her-
acles eindelijk weer eens een
overwinning. Excelsior werd
drie minuten na rust op
achterstand gezet door VanSta.

Verlies en gelijkspel voor The Reds

Liverpool laat kans op
kampioenschap liggen

LONDEN—Liverpoolmoet
dechampagne voorlopig nog
in dekoelkast houden. Het te-
am van Kenny Dalglish had
de mogelijkheid in het Paas-
weekeinde de zeventiende
landstitel binnen te halen.
Daarvoor moest dekoploper
de wedstrijden tegen Not-
tingham Forest en Manches-
ter United winnen. De eerste
opgave bleek te zwaar. Not-
tingham won zaterdag in ei-
gen huis detoppermet 2-1.De
tweede wedstrijd werd een
gelijkspel (3-3), nadat Liver-
pool eersteen0-1 achterstand
had weggewerkt en daarna
een 3-1 voorsprong prijsgaf.
Manchester speelde nota be-
ne met tien man het laatste
halfuur!

Dalglish speelde verstoppertje
in Nottingham. De speler-
manager van Liverpool hield de
Engelse internationalPeter Be-
ardsley en de ler Ray Houghton
op de bank. Oud-Ajacied Jan
Molby speelde voor het eerst dit
seizoen een complete wedstrijd.
De Deen maakte een onzekere

indruk. Nottingham kwam ge-
lukkig op voorsprong. Hansen
(Liverpool) en Nottingham-
aanvaller Gillespie streden in
het strafschopgebied om de bal.
De carambolage verraste doel-
man Grobbelaar: 1-0.

Directnarustkreeg hetopper-
machtige Nottingham een uit-
stekende mogelijkheid de stand
naar 2-0 te tillen. Grobbelaar
keerde echter de strafschop van
Nigel Clough. Hetoverwichtvan
Forest leverde na een uur dan
toch deverdiende tweede treffer
op. Middenvelder Webbpasseer-
de dekeeper met een hard schot.
Vlak voor het einde verkleinde
Aldridge de achterstand. Hij be-
nutte een strafschop.

MANCHESTERUNITED
Manchester heeft sinds 1979

nietmeerverloren in hetstadion
van Liverpool. De Reds werden
geacht aan datrecord een einde
te maken om de verrassende ne-
derlaag tegen Nottingham te
compenserenvoor eigenpubliek.
Liverpool wist echterzijn matige
vorm niet te maskeren tegen
Manchester. De bezoekers na-
men al na twee minuten de lei-
dingdoorRobson, deaanvoerder
van het nationale team van
Engeland. Kort voor en na de
rust boog Liverpool de
achterstand echteromnaar een,
zo leek het, geruststellende 3-1
voorsprong door treffers van Be-
ardsley, de Schot Gillespie en
McMahon.

De toeschouwers maakten
zich op voor een grote overwin-
ningtoen Gibson na eenovertre-
ding op Nicol in de 59e minuut
van het veld werd gestuurd.
Maar Manchester vergrootte de
inzet en zag via Robson de
achterstand tot 2-3 teruglopen.
Twaalfminutenvoortijd washet
de SchotStrachandievoor dege-
lijkmakerzorgde.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

penweekeinde:
Zaterdag:

Chelsea - Arsenal: 1-1; Coventry
-Oxford: 1-0;ManchesterUnited- Derby County: 4-1; Newcastle -Luton: 4-0; Norwich - Charlton:
2-0; Nottingham-Liverpool: 2-1;
Sheffield Wednesday - West
Ham United: 2-1;Southampton -Wimbledon: 2-2; Tottenham -Portsmouth: 0-1.

Maandag:
Arsenal- Norwich: 2-0; Charlton- Watford: 1-0; Derby County -Newcastle: 2-1; Liverpool -Manchester United: 3-3;Oxford-Southampton: 0-0; Portsmouth -Nottingham: 0-1; Queens Park
Rangers - Tottenham: 2-0; West
Ham United - Everton: 0-0.

De stand na het weekeinde is
nu:
1. Liverpool 33 77
2. Manchester United 35 66
3. NottinghamForest 33 63
4. Everton 3461
5. Queens Park Rangers 43 61
6. Arsenal 34 58
7. Wimbledon 33 50

8. Sheffield W. 3446
9. Coventry 33 43
10.Tottenham 37 43
11.Newcastle 33 42
12. Southampton 3542
13.Norwich 35 42
14.LutonTown 3041
15.Derby County 35 38
16.West Ham United 3437
17. Chelsea 35 36
18. Charlton 35 35
19. Portsmouth 34 33
20. Oxford 34 30
21. Watford 3424

Formule 1-seizoen weer gestart

Alain Prost wint
Grote Prijs Brazilië

RIO DE JANEIRO — Het
begin van het Formule I-
circuit in Rio de Janeiro,
waar de start van de Grote
Prijs van Brazilië dertienmi-
nutenwerdverschoven,heeft
de verhoudingen al redelijk
duidelijkgemaakt.Veelzaler
in vergelijkingmet vorig jaar
welnietveranderen.De strijd
zal hoogstwaarschijnlijk
weergaantussen de gevestig-

de namen Nelson Piquet,
Alain Prost, Ayrton Senna en
de verrassing van de laatste
wedstrijden van vorig jaar,
Gerhard Berger. In de eeste
Grand Prix van het seizoen
bepaalde het viertal destrijd.
De eerste winst was voor
AlainProst, maarofhijook de
sterkstewas, is devraag.

Pechvogel van de dag werd
Ayrton Senna. De Braziliaan,
nummer drie bij de laatste titel-
strijd, mocht na de trainingen
vanaf de beste positie van start
gaan.Dat lukteechterniet, want
Sennablies in de opwarm-ronde
zijnmotorop.Omdat ookde Itali-
aan Capelli tot aan destart zijn
wagen niet heel hield, werd het
begin afgevlagd.

Na dertien minuten volgde
eentweede start. Dieverliepzon-
der problemen. Senna vertrok
echter uit de pits in zijn tweede
wagen. Het duurde 24ronden al-
vorens hij de goed gestarteProst
tot op32 secondenwas genaderd.
Verder kwam Senna niet door
een fout. Na een pitstop (er wer-
den nieuwe banden gemon-
teerd), werd zijn wagen aange-
duwd door monteurs.Dat was in
strijdmet dereglementen en dis-
kwalificatievolgde direct.

Prost had het daarna tot zon
tienronden voor het eindenietal
te moeilijk. Hij had een ruime
voorsprong op de concurrentie
die leek te berusten in de winst

van de Fransman. Slechts Ger-
hardBergervoelde nietsvoor het
zo vroegneerleggenbij de supre-
matie van Prost.

WILLEMSTAD-Hubert van
Grieken(links)werd ditweekein-de uitgebreid gefêteerd als over-
all- winnaarvan de CuraeaoRe-
gatta. Metzijn schip Yellow Bird
liet hij al zijn concurrenten ver
achter zich. Van Grieken kwam
uit in deRacing Class I. Willem
Hooftman, de manager van het
Coral Cliff Hotel, vulde de beker
met champagne.

WILLEMSTAD -Morgan
Horsford (links) ontving na de
Curaqao Regatta van gedepu-
teerde Agustin Diaz debeker, die
behoorde bijzijnoverwinningin
de B- klasse van de Sailboards.
Horsford was in de discipline
'long distance' hetsnelste.

Concurrentie verliestpunten
FC Antwerp weer alleen op
kop in Belgische comeptitie

BRUSSEL — FC Antwerp
heeft in deBelgische competi-
tie deleidendepositie weeral-
leen in handen. Zelf won de
ploegvan GeorgeKessler van
Waregem met 2-0 en zag me-
dekoploperKV Mechelenmet
0-1 van FC Luik verliezen.

Club Brugge, de anderekoplo-
per voor het paasweekeinde,
kwam nietverder dan 1-1 tegen
en in Charleroi. Anderlecht won
met 4-2 vanBeveren en heeftze-
ven punten achterstand op FC
Antwerp.

De uitslagenzijn:
Charleroi - Club Brugge: 1-1;

Anderlecht - Beveren: 4-1; FC
Antwerp - Waregem: 2-0; St.
Truiden - Lokeren: 1-0; XV Me-
chelen - FC Luik: 0-1; FC Kort-
rijk - Beerschot: 3-0; Cerkel

Brugge -AA Gent: 4-2. De ande-
re wedstrijdenworden dezeweek
gespeeld.

De stand:
1. FC Antwerp 27 41
2. ClubBrugge 2740
3. KV Mechelen 27 39
4. FC Luik 27 35
5. Anderlecht 27 34
6. Waregem 27 30
7. Cerkel Brugge 27 26
8. St. Truiden 2726
9. StandardLuik 26 25
10.Charleroi 27 25
11.Beerschot 27 23
12. FCKortrijk 27 22
13.RWDM 2622
14. Lokeren 27 21
15. Beveren 27 21
16. AA Gent 27 20
17.Racing Jet 2616
18. Winterslag 2616

AANVALBERGER
Hij ging tien ronden voor het

einde vol gas in de aanval. Per
doorkomst bleek het verschil
tussen de nummer een en twee
kleiner teworden. In de45eron-
de verbeterde Berger nogmaals
het baanrecord. De race duurde
voor de Oostenrijker echter net
niet lang genoeg. Hij had na de
306 kilometer op het Autodrom
Nelson Piquet een achterstand
van ietsmeer dan elf seconden.
Piquet volgde op bijna een mi-
nuut. DeBrit Nigel Mansell viel
halverwege derace uit.

UITSLAG
De uitslag van de wedstrijd

over 306,891kilometer:
1.Prost (McLaren, Fra): 1.34,28;
2. Berger (Ferrari, Oos): op
11,112 sec; 3. Piquet (Lotus,
Bra): 1.10,114; 4. Warwick (Ar-
rows, GBR): 1.15,169; 5. Albore-
to (Ferrari, Ita): 1.17,098; 6. Na-
kajima(Honda, Jap):op 1 ronde;
7. Boutsen(Benetton,Bel): 3ron-
den; 8. Cheever (Arrows, Vst): 3
ronden; 9. Johansson (Ligier,
Zwe): 3.

Topscorers
Eredivisie

DEN HAAG — De treffer
van Wim Kieft in het duel te-
genHaarlem heeftvoor druk-
te in de top gezorgd. Er zijn
momenteel drie schutters,
twee aanvallerseneen verde-
diger, die de topscorerslijst
aanvoeren.

De lijst zieter als volgt uit:
1.Koeman (PSV) 21
Kieft (PSV) 21
Bosman (Aja) 21

4. Boere (DHa) 15
s.Gillhaus(PSV) 13

Ellerman (Spa) 13
7.Keur(Twe) 12

Slagboom (DS) 12
9. Hofman (Fey) 11

Willems(Twe) 11
Been(Fey) 11
VanRoon (Haa) 11

13. Koolhof (Gro), Meijer
(Aja), Hoekstra(Fey),Kruzen
(DBo), Vanenburg (PSV) 10

Bordeaux gelijk en Monaco wint

Slechte generale voor
Olympique Marseille

PARlJS—OlympiqueMar-
seille leverde zaterdag netalsAjax een miserabele 'genera-
le' af. In tegenstelling tot
Ajax, dattwee punten pakte,
bleef de Zuidfranse ploeg in
de uitwedstrijd tegen Aux-
erremet legehanden staan.

Olympiqueverloor met 0-2 en
zakte naar dezesdeplaats op de
ranglijst. Koploper Monaco won
met 1-0van Lille enheeft nu vijf
punten meer dan Bordeaux, dat
tegen Laval niet verder kwam
dan een gelijkspel (0-0). Sonny
Silooykwam metRacing Club de
Paris opnieuw niet tot winst. In
de thuiswedstrijd tegen Toulou-
se werd deaanvangsstand niet
gewijzigd.

De uitslagen zijn:
Lille - Monaco: 0-1; Laval -Bordeaux: 0-0;RC deParis -Tou-
louse: 0-0;St.Etienne -Paris SG:

1-3; Auxerre - Olympique Mar-
seille:2-0; Metz - Lens: 2-2;Nan-
tes - Montpellier: 0-0; Toulon -
Cannes: 1-0;Nice-Le Havre: 1-2;
Brest-Niort: 1-0.

De stand;
1.Monaco 30 42
2. Bordeaux 3037
3.RCdeParis 30 36
4. Auxerre 30 34
5. St. Etienne 30 34
6. Marseille 30 33
7. Montpellier 30 32
8. Toulon 3031
9. Metz 30 31
10. Cannes 30 31
11.Laval 3030
12. Nantes 3030
13.Niort 3027
14. Toulouse 30 27
15.Lille 3026
16. Nice 30 26
17.Paris SG 3025
18.Brest 3024
19.Le Havre 3020

Van Basten zondag weer actief

AMSTERDAM - MARCO
VANBASTEN heeft sterkehoop
zondag 10april zijn heroptreden
in de Italiaansecompetitie te ma-
ken. De dure aanvaller van AC
Milan heeft het revalidatie-
procesaan derechterenkel van 13
november 1987 vrijwel voltooid.

De test-wedstrijd met het eerste
van AC Milan deze week is bepa-
lend voor de medische stafof hij
zondag tegen Empoli weer voluit
mag gaan.

De Nederlandse topscorer van
vorig jaarheeft in de dagen voor
Pasen metAjax meegetraind en
zich daarna laten behandelen
door fysiotherapeut Pim van
Dord. De enkel van de23-jarige
spits vertoonde na de inspannin-
gennauwelijks reacties. Conditi-
oneelachtVanßasten zichnuook
klaar voor een rentree op het
hoogste niveau.

VanBasten werddoordeZwit-
serse chirurgDr. Marty gehol-
pen. Daarbij werden de enkel-
banden gehecht, kalkafzetting
verwijderd, een botje vastgezeten
een ander gebroken beentje ver-
wijderd.
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Motivatie-programma voorpersoneel

Caribbean Hotel verbetert
secundaire voorwaarden

WILLEMSTAD — Het Cu-
racao Caribbean Hotel is be-
zig de secundaire ar-
beidsvoorwaarden voor de
werknemers te verbeteren.
Door middel van een motive-
rings- campagne hoopt de di-
rectie het personeel meer bij
het hotel te betrekken en te
stimuleren tot een grotere
inzet.

Zo zal iedere maand een
"werknemer van de maand" ge-
kozen worden. Die krijgt een bo-
nus van honderd gulden en zijn
(ofhaar) foto zalaan demediage-
stuurd worden. De "werknemer
van het jaar"krijgt een reis naar
New Orleans aangeboden of
1200gulden cash. Elke werkne-
mer zal bovendien op zijn ver-
jaardageen fles champagne van
de directie ontvangen.

Het verzekerings-pakket voor
werknemers zal uitgebreid wor-
den zodat ook de familieleden
verzekerd kunnen worden. Vijf-
tig procent van de premie zal
doorhet hotelbetaaldworden, de
andere vijftig procent komt voor
rekening van de werknemer.
Daarnaast wordt gewerkt aan
een uitbreiding van het aantal
vrije dagen per twee weken.
lederewerknemerheeftmomen-
teel recht op 2 vrije dagen per

twee weken, dat zullen er drie
worden.

Ookheeft hetCaribbean Hotel
een spaarfonds geïntroduceerd
met de naam "Stichting Perso-
neelsfonds Curasao Caribbean
Hotel- Casino". Volgens de sta-
tuten ishet doelvan ditfonds om
de werknemers te helpen sparen
en de band onder het personeel
sterker te maken. Ledenvan het
spaarfonds zullen naast de tien
procent rente waar zij recht op
hebben, nog tien procent extra
krijgen van zijdevan de directie.
In december van dit jaarzullen
de werknemers die in oktober
1987 in dienstzijn getredenvan
de nieuwe directie, een bonus
ontvangen van tien dagen sala-
ris. De werknemers diena dieda-
tum begonnen zijn, krijgen een
bepaald percentage van die bo-
nus. De kamermeisjes komen
daarnaast in aanmerking voor
een bonus als zij op drukke zon-
dagen, met veel doorstroming
van gasten, moeten werken.

Om ook de sfeer onder het per-
soneel onderling te bevorderen,
is er een comité in het leven ge-
roepen die sociale activiteiten
zal gaan organiseren. Er zijn al
plannen voor voetbal- wedstrij-
den, bowling, een familiedag,
een songfestival en nog veei
meer.

Gymnastiek-lokaal MIL
volgende week in gebruik

WILLEMSTAD — Maandag
zal waarschijnlijk het verbouw-
de gymnastiek- lokaal van het
Maria Immaculata Lyceum
(MIL) weer in gebruik kunnen
worden genomen. Het dak is he-
lemaal gerepareerd en ook de
vijftien jaaroude vloer is aan de
eisenvan demoderne tijd aange-
past.

Naar rector drs. S.F. Jonis
meedeelde, is deverbouwing nog
niet helemaal klaar. Jonis: "Er
moeten nog wat kleinigheden
worden opgeknapt en de gym-
zaal moet ook grondig worden
schoongemaakt. In het weekein-
de zullen de uitvoerders door-
werken, zodat ikgoede hoopheb,
dat aanstaande maandag het
gymnastiek- lokaal weer in ge-
btuik kan worden genomen".

.Sedert het begin van het
schooljaar hebben de leerlingen
geen gymnastiek- les gekregen.
De verbouwing die per 1 augus-
tus vorigjaar van start is ge-
gaan, had eind november gereed
moetenzijn.Daarna is deopleve-
ring uitgesteld tot na Kerstmis

en vervolgens is eind maart als
definitieve datum opgegeven.
De kurken vloer is helemaal ver-
nieuwd en het lekkende dak is
inmiddelsgerepareerd. De gym-
nastiek- toestellen zijn zolang
opgeslagen in een andere ruim-
te. Voor hetkomende schooljaar
heeft derector een aanvulling
van dezetoestellen in voorberei-
ding, maar dit schooljaar zullen
de leerlingen hetmet deoude ap-
paraten moeten doen.

Naar rector Jonis meedeelde,
vonden de leerlingen bij het be-
gin van de verbouwing het wel
leuk de gymnastiek- lessen te
moeten missen. Deze werden
vervangen door alternatieve les-
sen in hetklaslokaal. Nu echter
zijn de leerlingen van mening
dat ze het lang genoeg zonder
gymnastiek- lessenhebbenmoe-
ten doen. Als de verbouwings-
werkzaamheden die ook in het
weekeinde worden voortgezet,
zijn afgelopen, hoopt het MIL
volgende week het gymnastiek-
lokaal weer in gebruik te kun-
nen nemen. De uitvoerdervan de
verbouwing isBonconco N.V.

PNP trekt aan de bel:
Onderkomen Emmaschool
in deplorabele toestand

WILLEMSTAD —De oppo-
sitiepartij PNP maaktzich
grote zorgen over de toe-
komst van de Emmaschool.
Deze school is gehuisvest in
eengebouw datin zeer deplo-
rabele toestand verkeert. Er
was al een andere onderko-
men aan de school beloofd,
maar dat is uiteindelijk naar
de Skol Humanista gegaan.
Nu er nog steeds niet begon-
nen is met de bouw van een
nieuwpand voor de Skol Hu-
manista, ziet het er naar uit
dat de Emmaschool ook vol-
gend schooljaar in dezelfde
situatie blijft zitten.

De Emmaschool is al jaren-
langgevestigd ineen gebouwdat
in zeer deplorabele toestandver-
keert. Vorigjaarwerd doorde ge-
deputeerde van Onderwijs toe-
gezegd dat de school zou verhui-
zen naar het pand waar vroeger
de Maduroschool gevestigd was.
Het Bestuurscollege besloot
echter datdeSkol Humanistana
Papiamentu (een lagere school
waar op experimentele basis in
het Papiamentu les wordt gege-
ven) in datgebouw mocht.

Dat was een enorme klap voor
de leerkrachten en leerlingen
van de Emmaschool, aldus de
PNP. Wat de situatie nogerger
maakt is dat er nog steeds niet
begonnen ismet debouwvan een
nieuw pand voor de Skol Huma-
nistawaardeFKPmee belast is.
Het ziet er dus naar uit dat de
Emmaschool ook volgend jaar
nietkan verhuizen naar een be-
ter onderkomen.

De PNP signaleert inmiddels
een onhoudbare toestand op de
Emmaschool. Bepaalde figuren
gebruikenhetpand als 'hide-out'
voor allerlei zaken die het dag-

licht niet kunnen verdragen. In
een dergelijke sfeerkan onmoge-
lijk goed lesworden gegeven. De
PNP doet dan ook een dringend
beroep op het Bestuurscollege
om dezezaak aandachttegeven.
Zeker omdat de situatie ge-
creëerd is door de schuldvan het
BC.

Expo Antil houdt
fundraising dinner

WILLEMSTAD — Op het
'fundraising dinner' dat Expo
Antil88zaterdagin hetCuracao
CaribbeanHotel organiseert,zal
als gastspreker demissionairmi-
nister van Ontwikkelings- sa-
menwerking, Franklin Cresti-
an, optreden. Minister Crestian
zal spreken over 'nation buil-
ding' en zakenvan algemeen be-
lang.

De ministervervangtMilicent
Weever uit St. Maarten die dit
weekeinde verhinderd is. Expo
Antil 88 wil met ditevenement
aandacht vragen voor de inter-
nationale beurs die inhet najaar
gepland is. Belangstellenden
voor hetdinerkunnen zichopge-
ven bij de voorzitter, Dennis Lo-
bato, tel. 53379 of bij Noris Cor-
nells, tel. 76026.

Toeriste beroofd
WILLEMSTAD — Een 56- ja-

rige toeriste uit Jamaica isin de
Oranjestraat overvallen, toen zij
even zat te rusten. Zij werd van
achteren aangevallen, waarna
ze viel. Ze liep daarbij enkele
schaafwonden op. Een onbeken-
de man gingervan door met haar
handtas.

Geweten
WTLLEMSTAD—DeFundas-

hon Promové Balor Positivo
heeft als nieuw woord van de
week 'Konsenshi' (geweten) en
zal gelden tot 24 april. Vroeg in
zijn kinderjaren realiseert men
zich wat goed is en wat slecht.
Deze realisering vormt de stem
van hetgeweten.

Het geweten geeft aan welke
stappen eenieder moet nemen
als een eerlijk mens uitrespect
voo- "jchzelf en uitrespect voor
het gevoel en derechten van de
overigemensen. Hetbevorderen
van gedachten over de functie
van hetgeweten, is het doelvan
de stichting voor de komende
weken.

Twee gewonden
bij aanrijding

WILLEMSTAD— Op de weg
naarBullenbaai is eenvrachtau-
to, waarvan de bestuurder vol-
gens de politie geen voorrang
verleende, tegen een persone-
nauto gebotst. De bestuurder
van devrachtwagenen dechauf-
feur van deautoraakten daarbij
gewond. Beiden werden naar de
polikliniek vervoerd.

De schade bedroegruim tien-
duizend gulden. De beide wa-
gens moesten met een hijskraan
van derijweg worden gesleept.

Man dood in huis
WILLEMSTAD—De 57-jari-

ge Andres D. Lucia is dood aan-
getroffen in zijnwoningKolonia
24,in het derde district.Familie-
leden hadden de deur van zijn
woning geforceerd, omdat zij al
geruime tijd nietsvan hem had-
denvernomen.

Dokter Wiedijk constateerde
later, dat de man op een natuur-
lijke wijze was gestorven.

Nep-revolver
in hotel-casino

WILLEMSTAD — Een poli-
tie- patrouille werd met spoed
naar het casino in een hotel te
Otrobanda gedirigeerd, omdat
daar een man met een revolver
zou rondlopen. Toen de politie
het casino binnenkwam, bleek
deman, 43 jaarouden afkomstig
uit Santo Domingo, dronken te
zijn. Hij had voor de grap een
speelgoed- revolver tevoorschijn
gehaald. De man is ter ont-
nuchtering ingesloten.

Ingezonden

Botte bijl
MOTORRIJDERS STOREN
zich nauwelijksaan(lokale)poli-
tie(Amigoe 29/3).

In debegin zestiger jarenhad-
den ze daar in Zutphen, Gelder-
land, een probaat middel tegen.
Dat sloeg voornamelijkopbrom-
mers (het bromnozem- tijdperk);
motoren warenin dietijddun ge-
zaaid.

Probleemrijder? Danwerdhet
brommertje afgepakt en door-
gestuurdnaar de lokale schroot-
handel alwaardezein de schroot-
pers werd gedeponeerd waarna
deeigenaar hem weer alskeurig
kubusje terug konkrijgen ui-
teraard met alle bijbehorende
boetes.Reken maar,dat dater in
hakte. Zo stoer als die nozems
zich gedroegen (het type Heil
Angels) als ze onder elkaar wa-
ren, zo stilwerd'tals de'soet'(po-
litie) de hoek omkwam.

De oplossing op Curacao?
Schouderophalend een paar jaar
gaan zitten zuchten en vervol-
gens overgaan tot lega-
liseren.

RALPH PETERSEN
Curasao

Britsepiloot van belastendgetuigenis:

Coca-beklaagde Lehder
beste man die ik ken
JACKSONVDLLE—Depiloot
dieeen belastendeverklaring
heeft afgelegd tegen de Co-
lombiaanse drugs- verdachte
Carlos Lehder Rivas die te-
recht staat in de Verenigde
Staten heeft in een brief aan
Lehder toegezegd dathy' on-
voorwaardelijk trouw blijft
aan hun onderlinge
vriendschap.

De 32- jarige Britse piloot
Andrew Barnes schreef op 7 fe-
bruari een brief aan Lehder.
Sinds hetbeginzyn wesamenen
wezullenditblijven totheteinde
toe.Alles zullen we samen doen.
Ooit zullen we weer samengaan
vliegen. Dezelfde Barnes echter
verklaarde ruim een maand la-
ter dathijzon drieduizendkilog-
ram cocaine had vervoerd voor
Lehder. Het ging om Colombi-
aanse cocaine. Men maakte een
tussenlanding op Norman- ei-
land van deBohamas.

DE BESTE
In dezelfde brief laat Barnes

aanLehder weten dathijookvan
handel in verdovendenmiddelen
is beschuldigd. Bi heb deofficier
van justitieRobert Merkle ge-

zegddat U de besteman bent die
ik ooit heb gekend. In die brief
haaltBarnes ook nog dekwestie
aan van Noriega, die door
Merkle ook is beschuldigd van
betrokkenheid van dedrugshan-
del. Ik geloof, aldus Barnes, dat
Merkle een grote zaak wil ma-
kentegen Noriega. Maarhetzijn
niet meer dandwaasheden.

De32-jarige Barnes zei dathy
in november was gehoord. Hem
was toen gezegd dathij niet zou
wordenopgeroepen voordetwee-
de golf van beschuldigingen zou
opsteken. De advocaat van de
verdediging José Quinon vroeg
aan Barnes ofhem door derege-
ring was verzekerd datLehder
derest van zijn leven wel in de
gevangenis zou blijven zitten.
Barnes zei dathij zich dit niet
kon herinneren. Maar dat was
wel mijn interpretatie, aldus de
Britse piloot. Eerder had hij al
eensverklaard datzijn advocaat
enhetOpenbaarMinisterie had-
den onderhandeld over een ver-
zachtingvande aanklachttegen
hem zodat hij in plaats van vijf-
tien jaarmaximaal zeven jaar
zoukrijgen. Toenhaddenzij hem
gezegd wat hijmoest verklaren.

Noodweereist24 mensenlevens

Zon is beste helper bij
watersnood Argentinië

BUENOS AIRES — De be-
langrijkste reddingswerker
bij de watersnood in de Ar-
gentijnse hoofdstad is dezon.
Hetverwisselen van de da-
genlangeregen doorfellezon-
neschijn betekende dathet
ergste leed geleden leek. Het
noodweer heeft in de hoofd-
stad en de gelijknamige pro-
vincie 24 doden geëist. Er
moesten zestigduizend men-
sen wordengeëvacueerd.

De terugkeer van de zon voor
het eerst sinds een halve week
deed een zucht van verlichting
opgaan. Aan de dagenlange re-
genkwam een einde. In de druk-
bevolkte wijken van Buenos Ai-
res was toen wel al hetnodige on-
heil aangericht. Naast de 24 do-
denzijnernamelijkveel mensen
gewond geraakt.Velen ook heb-
ben haveen goedverloren. Tien-
duizendenmoestenin scholenen
ziekenhuizen worden onderge-
bracht. De snelweg van dehoofd-
stadnaar de internationaleEzei-
za- luchthavenwas maandagbij-
voorbeeld al weer bruikbaar.
Eerder was dat niet het geval
omdateen stukvan deweg onder
water stond. Het vliegveld ligt
dertigkm ten zuidwestenvan de
hoofdstad.

SPONTANE BOUW
Volgens de regering kon het

noodweer zo noodlottig toeslaan
omdat zonder overheids- ver-
gunning hele wijken zijn verre-

zen. Bij regenval van enige bete-
kenis kunnen deze "spontaan"
gebouwde huizen gemakkelijk
van de aardbodem worden weg-
gevaagd. Minister Ricardo Bar-
rios Arrechea liet zich in deze
geest ook uit. Volgens gouver-
neur Antonio Cafiero is er spra-
ke van een echte ramp. Hij kon-
digde dan ook in verschillende
delenvan de hoofdstad de nood-
toestand af. Bij elkaarhebben ze-
kerzonhonderdduizend mensen
te lijden gehad onder het nood-
weer.

De provinciale minister van
Publieke werken, Alieto Gua-
dagni, zei dat deprovincie Bue-
nos Aires eigenlijk jaarlijksmet
hetzelfde probleem te maken
krijgt, namelijkhetbuiten deoe-
vers treden van de rivieren en
wat daarmeetemaken heeft. Bij
een integrale aanpak van deze
problemen zou men binnen de
drieofvijf jaarnodighebbenvoor
een behoorlijke oplossing, stelde
hij vast.

*****ROTTERDAM — Het actieschip
Greenpeacevan de gelijknamigemi-
lieu- organisatie is van Ar-
gentiniëvertrokken naar Antartica
om daar een onderzoek in te stellen.
Zewillende gevolgenvan de aanwe-
zigheidvan mensenin hetZuidpool-
gebied zo nauwkeurig mogelijk
vastleggen.Belangrijkstereisdoel is
hetKing George Eiland, een van de
zuidelijke Shetland eilanden in de
buurt van het Antarctisch schierei-
land.

Bij ontwikkelingssamenwerking
Amsterdam-Managua:

voorbeeldige band
AMSTERDAM —De ste-

denband Amsterdam- Ma-
nagua is een overwegend
succes geworden. Conti-
nuering ervan is demoeite
zeker waard. Zo conclu-
deert medewerker H.
Haan van het Koninklijk
instituut voor de tropen
over deze stedenband. Hij
bood hetrapport aan bur-
gemeester Van Thy'n aan.

Het is een voorbeeld van de
belangrijkerobdie gemeente-
lijke ontwikkelings- samen-
werking kan spelen, aldus
Haan. Burgemeester Van
Thijn wasook al enthousiast.
Als het aan hem ligt gaat de
samenwerking door. Hij had
trouwens geconstateerd dat
ministerBukmanvan Ontwi-
kellings- samenwerking op
dit gebied een "postieve
grondhouding" demon-
streerde.

BIJSTAND
Allesbij elkaar gaathetom

een hulp van anderhalf mil-
joengulden. De hulp hield in
technische bijstand in de
vorm van Amsterdamse
ambtenarenop het stadskan-
toor van Managua. Voor de
toekomst ziet Nicaragua wel
iets in Amsterdamse advie-
zen bij de wederopbouw van
debinnenstad van Managua.
Een aanvraagvoor ditproject
ligtklaarbij de Habitat-com-
missie van de Verenigde Na-
ties.

Uit het rapport blijkt dat
nietalleseen daverend succes
is geworden. Van Openbare
werken van Amsterdam was
H. Ebbering naar Managua

uitgestuurd, met zijn vrouw
en kinderen. Men heeft drie
jaarin Managua gewoond.
Hij was vol lofover zijn colle-
ga's, voornamelyk studenten
die zeer ambitieus waren.

Met een mentaliteit welke
men nietkapot kan krijgen,
zo stelde hij vast. Maar gaan-
de weg was in die drie jaarde
practische uitvoeringvan Eb-
berings werkwel steedsmoei-
lijker geworden, onder meer
als gevolg van de steeds toe-
nemende schaarste. Van de
oorlogs- dreiginghadmenwe-
liswaar niets gemerkt. Maar
het werd wel steeds moeilij-
ker bv om een bulldozer los te
krijgen.

MIST IN
Als ambtenaren heeft men

meegewerkt aan de verbete-
ring van deregen- afvoer in
Managua. Ook heeftmen zich
ingezet voor een verbetering
van de gemeentelijke organi-
satie en werkmethoden. De
samenwerking tussen rele-
vantegemeentelijke diensten
en nationale ministeries
werd ook bevorderd. Aldushetrapport.

Maar een computer- prog-
ramma was min of meer de
mist ingegaan. Van de tien
medewerkers die zon trai-
ning ontvingen blijken een
halfjaar later negen te zijn
vertrokken. Van devijfbij de
planning van dehuisvuil- op-
haal betrokken ambtenaren
werkt er nieteén meer bij de
betrokken afdeling. Aldus
het rapport over de steden-
band Amsterdam- Managua.

WILLEMSTAD-De Rotaract
serviceclub, die ook het 'Ban

Changa Porko'- project actief
steunt, heeft meegedaan met het
schoonmaken van onze baaien
gedurende hetweekeinde van 19
en 20 maart. Rotaractclub heeftde Daaibooibaai schoonge-
maakt. Foto: de ledenmetdevele
zakken vuil.

& LANDSLOTERÏJ fesDE ENIGE LOTERIJ IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN,
WAARBIJ HET OM MIUOENEN GAAT.

©> aDGJaQOQtp
De trekking is op 14 APRIL 1988.

De loten zijn vanaf 30 MAART verkrijgbaar.
Een heel lot kost F. 75,—, Elk tiende deel kost F. 7,50.

HOOFDPRIJS (een HALF MILJOEN) NAf. 500.000,
Tweede prijs 60.000,--
Derde prijs 40.000,-

-2 approx. van de hoofdprijs af. 4.500,-- 9.000,--
-2 approx. van de tweede prijs af. 3.000, - 6.000,-
-2 approx.van de derdeprijs af. 2.000,-- 4.000,-

-25 prijzen van f. 1.500,- " 37.500,--
-34 bijzondere prijzen èf. 900,-- afgeleid van de laatste DRIE cijfers van de

hoofdprijs " 30.600,-
-34 bijzondere prijzen af. 450,-- afgeleid van de laatste DRIE cijfers van de

tweede prijs " 15.300,-
-34 bijzondere prijzen if. 300,-- afgeleid van de laatste DRIE cijfers van de

derde prijs " 10.200,--
-315 bijzondere prijzen a* f. 375,- afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de

hoofdprijs " 118.125,-
-315 bijzondere prijzen èf. 210,- afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de

tweede prijs " 66.150,-
-315 bijzondere prijzen éf. 150,--afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de

derdeprijs " 47.250,-
-3105 prijzen af. 200,- 621.000,-
-4186 prijzen NAf. 1.565.125-

Uw garantie dat U ook werkelijk Int wanneer U Wint!
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AGENDA

BONAIRE
POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE:8846
HOSPITAAL: 8900
LANDFILLteLagoen-.maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(opening«tijden voor hetpubliek)
maandag en donderdagvan 14.00-18.00
uur; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandagt/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -
Buurtcentrum Terra Corra.
Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

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

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelievecontact opte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
POUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.

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

LW: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTEN
SintBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30 uur;zondag 09.00en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.

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

CARACAS-REIS
De PBWU heeft nu een com-

missieingesteld omineigen vak-
bonds- gelederen het heugelijke
feit teherdenken, datdewerkne-
mers door hun eigen vakbond
konden worden vertegenwoor-
digd. Heteindvan devele activi-
teiten zal worden gevormd door
een gezamenlijke charterreis

naar Caracas in juli
Dichter bij huis zijn echter de

andere activiteiten, zoals een
volleyball- toernooi dat in Rin-
con zal worden georganiseerd.
Datgebeurt op 7,9en 10april in
de avonduren. Daar zullen de
verenigingen die bij de Volley-
ballbond (Bovobo) zijn aangeslo-
ten, hunpartijen spelen. Datzijn
in de heren A-klasse de vereni-
gingen The Champion, Tigers,
Avanti en SabannaRevolution.
In de damesA-klasse zijndatDy-
namite,Galaxia, HighQ enPink
Stars.

Op 28mei is er—weer inRincon
—in dekoraalvan devoormalige
St Loduwicusschool een grotefe-
ria en op 11 juni een bingo dan-
sant inhetwijkcentrumvanRin-
con. De sluiting is van 14 tot en
met 17 junimet deCaracas char-
ter-reis, waar gelogeerd zal wor-
den in het Media Caribe-hotel.
De personen die inlichtingen
kunnen verstrekken over defes-
tiviteiten, zijn voorzitter Hun-
bert Martis, penningmeester
Frenk Kempenaar en secreta-
resse Mariene Makaai.

Colombia
half uur
stroomloos
BOGOTA — Ongeveer ne-

gentig procent van het Co-
lombiaanse grond- gebied
werd dinsdag- avond getrof-
fen door hetuitvallen van de
stroom. Deze was het gevolg
van een technisch manke-
ment in het nationale distri-
butie-net.

De storing duurdeprecies een
halfuur. Hetprobleem .leedzich
voor in het gigantische wa-
terkracht- project San Carlos in
het noordwesten van Colombia.
Er hebben zich geen gevallen
voorgedaan van plundering of
van verstoring van de openbare
orde. Op straat was er weinig
verkeer.

Alzestien deelnemenden gemeld

Cultimara-personeel
met eigen songfestival
KRALENDIJK — De

werknemers van Cultimara
supermarket zullenin navol-
gingvan develebedrijvendie
reeds een songfestival orga-
niseerden, nu ook hun eerste
pogingen op dit gebied rea-
liseren. Hoewel de naam van
het bedrijf (eerste songfesti-
val Cultimara) suggereert,
dat de supermarket erbij be-
trokken zou zijn, is dat niet
juist.

Het zijn de werknemers zelf
die het organiseren en via hun
songfestival de benodigde
fondsen bijeen trachten te krij-
genom de kosten te dekkenvoor
een eigen groep tijdens de ko-
mende carnavals- optocht. Des-
gevraagd deelde de coördinator
Erwin Pertonilia mee, dat het
bedrijf nietalssponsoroptreedt.
Het festival dat op 9 april zal
worden gehouden in jeugdhuis
Jong Bonaire, zal worden bege-
leid doorTipico Bonairiano.

Zestienwerknemers van Cul-
timara hebbenzich al ingeschre-

ven alsdeelnemer, onderwie Leo
Janga,Rafael Clementine, Wal-
terMartijn,Evy Gomperts, Elvi-
ro Girigorie, Esther Meiaan,Lu-
laBernabela, Ana Salsbach, Pa-
pa Meiaan en Astrid Cicilia. Na
het eerste songfestival zijn de
feestelijkheden niet afgelopen,
maar ze worden voortgezet met
eenbal. Daaraan werken meeTi-
pico Bonairiano en Glenn and
Friends Combo. Voor de deelne-
mers zijn er legio prijzen: dewin-
naar van hetfestival, maar ook
het beste optreden, eerste, twee-
de en derde finalist en tenslotte
de meestpopulairezangerofzan-
geres.

Tijdens depersconferentie die
werd belegd door de commissie,
bleek alleenvoorzitsterYolanda
Anthony aanwezig te zijn. De
overige bestuursleden lieten
verstek gaan. Het waren secre-
taresse Nancy Booi, Theodora
Booi, Virginia Pickerie, Jenny
Evertsz en Sharin Pickerie die
belast zijn met dekaartverkoop.
Erwin Petronilia is coördinator
en de overige leden van het be-
stuurzijn: SiroEvertsz, NelGoe-
loe en Hugo Semper.YOLANDA ANTHONY

...zelfstandig...

Mogelijk was ook CIA actief
Haïti: schuldvraag
bloedbad onbeantwoord

PORT AU PRINCE — Deschuldigen aan het bloedbad
op de verkiezingsdag in no-
vember in Haiti zijn niet te
achterhalen. Totdeze conclu-
siekwam een commissie wel-
ke door de Haitiaanse rege-
ring was ingesteld om een on-
derzoek naar de achtergron-
den van het gebeuren in te
stellen.

Het uitblijven van een
antwoord op de schuldvraag
werd omgeroepen door Haiti-
aanse radiostations, welke ver-
wezen naar het rapport van de
onderzoek- commissie. Het rap-
port was trouwens al sedert me-
diojanuariklaar maar werdniet
openbaar gemaakt. Sinds begin
februari kent Haiti een burger-
regering onderleidingvanpresi-
dent Leslie Manigat die overi-
gens werd gekozen tijdens ver-
kiezingen welke massaal wer-
den geboycot.

ONGESTOORD
Op de eigenlijke verkie-

zingsdag van 29 november vie-
len groepen gewapende mannen
ongestoord onder meer stembu-
reaus aan, waarbij tientallen do-
den en gewonden vielen. In ver-
band daarmeewerden deverkie-
zingen toen opgeschort. De ge-
weld- plegers werden gezocht in
dekringen van aanhangers van
deverdreven dictator Baby Doe
Duvalier. Zij werden daarbij ge-
steund door het leger.

Ook eenfilm van hetbloedbad
bracht geen uitsluitsel omdat de
beelden ervan vaag waren. De
commissie houdt het erop dat
aanhangers van Duvalier voor
hetgeweld verantwoordelijk zijn

geweest niaar sluit niet geheel
uit dat ook buitenlandse mo-
gendheden een rol speelden. In
ditverband meldtmen dat som-
mige mensen gemeend hebben
agentenvan deCIAaanhetwerk
te hebben gezien.

DAKAR—Senegals presidentDi-
oufbenoemdedinsdageen nieuwka-
binet.Hijwerdonlangs gekozenvoor
eentweedemandaatvan vijfjaar.Hij
handhaafde een aantal ministers.

SLOT JUBILEUMVIERING IN JUNI
Sporttoernooien enferia inRincon
Bij koperen feest van
BPWU veel activiteiten
KRALENDIJK—In hetka-

dervan het 12'/2-jarig bestaan
van de Bonaire Petroleum
Workers Union (BPWU), die
dewerknemers van deBopec
oil terminal vertegenwoor-
digt, zullen er enkele feeste-
lijkheden worden georgani-
seerd. De BPWU werd op 10
januari 1976 opgericht en de
eerste voorzitter was ex-
-minister JopieAbraham.

Zoals bekend heeft de Bopec
onlangs inbesloten kring metde
aandeelhouders een exclusieve
viering gehouden van dit kope-

ren feest, dat op de dag van het
121/-jarig bestaan nogmaals
werd gevierd door hetpersoneel
van hetbedrijftijdenseen family
day.

VoormaligeAmerikaanse ambassadeur:

Drugs-oorlog aan hulp
contra's ondergeschikt

WASHINGTON — Noorda-
merikaanse functionarissen
hebben zich ingezet voor een
Hondurese generaal die zich
moest verantwoorden voor
samenzwering tegen het le-
ven van de toenmalige Hon-
duresepresidentZijwisten te
bereiken dat de Hondurese
militair meteen geringe straf
ervanafkwam. Dezebeschul-
diging is geuit door een voor-
malige Amerikaanse ambas-
sadeurin CostaRica.

Generaal José BuesoRosa van
Honduras was volgens de
vroegere diplomaat Francis
McNeil betrokken bij het
complot om de toenmalige presi-
dent van Honduras te vermoor-
den. Hetcomplot moestgefinan-
cierd worden met de opbrengst
van een grote cocaine- transac-
tie.McNeil legde zijnverklaring
af voor een sub- commissie van

de senaat. Hij zegt te weten dat
hoge functionarissen zich heb-
ben ingezet voor straf- ver-
minderingvan deHondurese ge-
neraal. Dit omdat deze generaal
eenbelangrijkerol speelde bij de
hulpverlening door de Verenig-
deStaten aan de contra's.

Al54 doden

Guerrilla Peru met
nieuwe strategie

LIMA — Bij het nieuwe of-
fensief van deSendero Lumi-
noso- guerrilla in Peru zijn
binnen één week54 doden ge-
vallen, onder wie 29 politie-
mannen.Er werd verder aan-
zienlijke schade toegebracht
aan regerings- gebouwen,
bruggen en spoorwegen.

Het offensief van de Maois-
tisch georiënteerde guerrilla
komt in een periode van betrek-
kelijke rust. Toch kwam hetniet
als een verrassing voor de Peru-
aanse autoriteiten. Het leger
had berichten onderschept
waaruitbleek dat men een nieu-
we strategie had ontwikkeld,
namelijk van gelijktijdige acties
op zowel het platteland als in de
steden. Ook inLima hadmen ac-
ties willen ondernemen welke

moesten samenvallen met poli-
tie- acties tegen de bouw van
nieuwe sloppen- wijkenvoor da-
klozen op openbare en prive-
gronden. De politie- bescher-
ming van deze percelen gooide
roet in het eten bij de guerrilla.

Onder meerzijneenbelangrij-
ke suiker-coöperatie en eenpoli-
tie- bureau in Panao vernield.

Dit ligt op vierhonderdkilome-
terten oosten van Lima. Er gin-
genofficiële documentenenpoli-
tie- archieven in vlammen op.
Een politiebus werd opgeblazen
in het driehonderdkm noordelij-
ker gelegen Ambo in deprovin-
cie Huanuco. Daarbij kwamen
niet alleentien agenten ommaar
ook tienburgers, onder wie twee
kinderen.

HULP AAN CONTRA'S
Onder meer was voor Bueso

Rosa actief de onder- minister
voor Interamerikaanse zaken
Elliott Abram. Volgens McNeil
stondBuesoRosa terechtwegens
hetcomplotteren tegen het leven
van president Robert Suazo in
1984. Twee andere medeplichti-
gen in dit complot werden ver-
oordeeld tot zware gevangenis-
straffen maarBuesoRosa kreeg
slechts vijfjaar gevangenisstraf
opgelegd. Er is minstenséén mo-
tief voor deze lichte straf te be-
denken, aldus de voormalige di-
plomaat, namelijk degoedestaat
van dienstvan de generaal voor
wat betreft de hulp aan de
contra's.

De voorzitter van de betrok-
ken senaats- commissie John
Kerry houdt een aantal zittin-
gen met betrekking tot deAme-
rikaanse activiteiten in het ka-
dervan het programma van de
VS tegen de handel in drugs in
Midden Amerika. Volgens Ker-
ry zou uit het onderzoek blijken
dat de belangen van de buiten-
landse politiek van Washington
zoals de hulp aan de contra's
zwaarder telden dan de strijd te-
gen de drugs. Ondanks alle rhe-
toriekover hetbelangvan debe-
strijdingvandehandel en hetge-
bruik van deverdovende midde-
len is er in feite helemaal geen
sprake van een echte oorlog te-
gen de drugs, aldus commissie-
voorzitterKerry.

WILLEMSTAD — Tenkanto re

van devertegenwoordiger van
Nederland voor Ontwikkelings-
hulp aan de Nederlandse Antil-
len (VNONA), vond de onderte-
kening plaats van de overeen-
komst tot medefinanciering van
dekosten verbonden aan deres-
tauratie van deFortkerk in het
Fort Amsterdam tussen verte-
genwoordigers van hetkabinet
voor Nederlands-Antilliaans en
Arubaansezaken envandeVere-
nigdeProtestantse Gemeentevan
Curacao.

Als monument van het verle-
den heeft de Fortkerk een grote
monumentale betekenis voor de
cultureleen socialegemeenschap
van Curacao. In deKerstkrant
van deAmigoepubliceerden wij
daaroverreeds uitvoerig.

Gesitueerd in hetFort Amster-dam, midden in het bolwerk van
Punda, zal deFortkerk, in haaroudegloriehersteld, ook vangro-
te betekenis zijn voor het verdertoeristisch aantrekkelijk maken
van Willemstad. Reeds nu, inhaargehavende staat, weten veletoeristen de weg te vinden naar
haar dagelijksgeopende deuren.
Foto: v.l.n.r. L. de Jong, ds J.C.Schaap, R.R. van der Veen enChr. Winkel.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen voor heteilandgebiedBONAIRE, ingaande 6 april 1988;
verpakking kleinhandel consument

Babyvoeding
MOLENAAR
rijstebloem koken 20/200gr. ’.29.89 f. 1.66 R
7granen 12/200gr. ’.18.95 M.75 R
tarwebloem 12/200gr. ’.20.21 ’.1.87 R
rijstebloem bordklaar 12/200 gr. ’. 20.21 ’. 1.87 R
tarwegries met honing 12/200gr. ’.24.39 ’.2.26 R

MILUPA
7granen 20/200gr. ’.32.34 ’.1.79 R

Voorinformatie betreffende hoogsttoelaatbareprijzen gelievete1.8960opte bellen.
De Ministervan
Handel, Industrieen Werkgelegenheid.
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Met grote droefheid maken wij het overlijden bekend van
onze onvergetelijke vader en opa

Johannes Christiaan Cornelis (Jan)
SPROCKEL

op dinsdag 5april 1988, in de leeftijdvan64 jaarteCurasao.

Weduwnaar van T.C.A.M.Sprockel-van Dijck

Curasao : John en Tineke Sprockel-Dirken
Michelle enSophie

Eefde : Guus en Yvonne Lemain-Sprockel
Jochemen Steven

Middelburg : Poppe en Marie-Louise deBoer-Sprockel
Kim, Tess enLars

Amsterdam : Lisette Sprockel
Dordrecht : MichielSprockel.

Bezoekvanrouwbeklag opvrijdag8april vanaf 14.00uur in
deRK kerk van Groot Kwartier, gevolgd door een Heilige
Misom 16.00uur,waarna debegrafenis zalplaatsvinden op
deRK begraafplaats aan deRoodeweg.

Verzoeke geenrouwbeklag aan huis.

Willemstad, Curacao,
Bernhardlaan 7.

>> stpckmarket <<

AMSTERT^ TODAY PRICES AS OF APRIL 6,1988.
*egon 70,80 KIM 35,80Ahold 71,10 Meneba 102,20Akro 108,20 Philips 29,00
Cred.Lyon. 43,50 Royal Dutch 225,50Fokker 24,30 Telegraaf 264,50
Glst.Broc. 34,10 Unilever 112,20Heineken 129,00 Index 246,90

NEW VORK STOCK EXCHAN3E
Abbott Labs. 46 7/8 unch IBM 107 3/8 + 21/2American Exp. 24 5/8- 7/8 UT 45 1/8+ 1/2
Apache 8 unch Johnson &J. 78 5/8 - 1/8
Am.Tel.s Tel. 27 - 1 3/4 McKesson 31 5/8 - 5/8Amoco 72 1/4 - 7/8 Merck & Co. 156 1/8 - 1 1/2
Anbeuser B. 31 3/8 - 3/4 Minnesota Mng 57 1/2 ■ 1/8Becton Dick. 54 - 1 5/8 Mobil Corp. 44 3/8 + 1 3/8Campbell S. 27 1/2 - 1/8 Monsanto 82 3/8 + 1 1/8Chrysler 23 1/4 - 1/2 NCR Corp. 57 3/8 + 3/8Citicorp 19 - 1/4 Norf.South. 27 3/4 + 1
CocaCola 38 1/4 - 1/4 PPG Indus. 39 1/2 + 1Dlebold 41 1/4 - 2 1/4 Philips Ind. 20 3/4 + 1/4Digital Dq. 102 3/4 unch Placer DM. 13 + 1/4
Dupont 81 7/8 unch Narthrop Corp. 29 5/8 - 3/8East.Kodak 40 5/8 - 1/8 Pac.First Fin. 12 3/4 - 1
Exxon 42 + 1/8 Pfizer 55 7/8 ♦ 1/4Figgie "A- 62 3/4 + 1/4 Phelps Dodge 41 3/4 + 5/8Firestone 79 + 5/8 Philip Morris 90 1/8 + 1/4Fluor 18 3/4 + 1/4 Quaker 46 - 1/4
Genl.Electr. 40 1/2 + 1/4 RJR Nabisco 51 1/2 - 1/2
GenlJkrtors 70 5/8 unch Sara Lee 40 - 5/8Gulf & West. 77 5/8 + 3/4 Shell Trp.Tr. 77 - 1/8
Hecla Mng. 13 3/8 - 1/2 Southern U. 6 1/2 + 1/8
Hilton 91 - 1/2 Unisys 32 3/8 + 1/4Horoestake Mng. 14 3/8 - 3/8 Unocal 37 3/4 + 1
DOW JONES
Industrials 2097,51 + 19,39
Transportation 857,83 - 1,59
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT APRIL 5,1988.
THE ABSENCE OF SELLERS ENCOURAGED SOME SHORT COVERINGAND BARGAIN HUNTING DURING THE LAST HOUR WHICH RENEWED
THE UPTREND TO CLOSE THE MARKETS MODERATELY HIGHER
WITH THE DJIA AT 1997.51 UP 16.91 ON LIGHT VOLUME
(-26 PCT) OF 135 MILLION SHARES.
ADVANCERS IN THE BROADER MARKET MATCHED THE BLUE
CHIPS WITH THE S"P 500 ("2.42) AND THE NEW YORK
COMPOSITE ("1.12).
TRADERS REMAIN CAUTIOUS ON BALANCE. THE HIGH YIELDS
AVAILABLE IN THE BOND MARKET ARE VIEWED AS NOT SUPPORTIVE
FOR STOCKS HERE.

[gjfl MAM KO &<XUIM'S BAXKX.Y.
A^rl INVESTMENT DEPARTMENT
**/°i_____ For further information call
MO^£ Tel. 612511/612991/612294

-v l

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAN DENEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OPDINSDAG 6APRIL 1988EN TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.415 1.435 1.455
PND STERLING 3.28 3.335 3.395
N€DGLD 94.47 94.19 95.95
BOLIVAR — — —ZLU FRANCS 128.84 129.56 130.36
FR FRANCS 30.16 31.26 31.96
DUITS6MARK 106.15 106.87 107.67
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.12 1.42 1.48
ARRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 6 APRIL
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGAT!€L€NING€NPC-R 85/89 99.39
13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 103.51
12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 103.39
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP6RI9BB 100.03
10.25% OBUGATI6L€NING€N 1986F>€fl 1990 99.73
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLEOBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.40%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

;

BRnCO MDUSTRim DE UEHEZUEIR. A '\T_M^ maakt de wisselkoers bekend
'■^mijw^ van de BDLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOP

Cash Cheque .
5.30 6.50
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iNIEUWE BRIL?
~Q^_f Caribbean Optical

de allernieuwste
~jÉff modellen voor U.
_^__W Alle soorten glazen
Hf en brillen vindt U bij:

BUSINESS 1
LOCATION
FORRENT or

FOR SALE
Schottegatweg

Oost 62
Tel.: 613315

duringbusiness hours I

GEVRAAGD:
DYNAMISCHE

VERKOPER(STER)
Vereisten:
* Minimaal Mavo-

diploma
* Eigen auto
* Goede contactuele ei-

genschappen.
Persoonlijk aanmelden bij:

L- Sta.Rosawegl7 -

Ontvangen:
Jurken, rokken, pan-
talon-sets in grote
maten.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

WAARSCHUWING
De commandant van hetDeta-
chement Suffisant maakt be-
kend daterop07april 1988van
13.00 uur tot 18.00uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.

' BETONCENTRALE
TOMCO N.V.
Tel. 674673 - 672204

Voor:
Funderingen vloer- en

ringbalken.
Ook voor verkoop van:
Blokken, zand en grint.

lib) o_ljjs Ontvangen: v&§,
sportieve bloesjes,
sportieve combinaties en jurken.

Boutique jF

Tenbehoeve van 2 Accountants- en 1 controleursgezin uitNeder-
land, vraagt de Overheid

TE HUUR:
GESCHIKTE WOONRUIMTE

Het betreft gezinnen vanrespektievelijk 3,5 en 7 personen. Een
eventueel af te sluiten huurcontract zal een looptijd hebben van 3
jaar.

Voor nadere inlichtingen en/of afspraken,kunt U zich telefonisch
in verbinding stellen met:
dhr. Mcl Simmons, tel. 76133 (kantoor)

tel. 87709 (thuis).

Op veler verzoek f Echtpaar zonder
begint weer: I kinderen zoekt

KOOKLESSEN ongemeubileerde
Oyon?eRnsKênme",^ 3K""TNG|
Aanvang: tot maximaal ’.800.- p.m. I
zaterdag 16 april 1988 I Bij succes een beloning.
Informatie: Te .: 79930 tussen I

telefoon:6l3ll7. ) \ \\Z^,Z )

UITNODIGING
In hetkader van haar40-jarigbestaan heeft de NVP deUNA aan-geboden om onderauspiciën van de UNA eenvoordracht teorga-
niseren door,

DR. WILLEM DE KWAADSTENIET
(Voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands
Antilliaanse en Arubaanse Zaken van de Tweede Ka-
mer derStaten Generaal)

Dr. deKwaadsteniet zal inzijnvoordracht de historische staatkun-
digerelatie tussen Nederlanden deNederlandseAntillen traceren
en tevens dehuidige Nederlandse visies t.a.v. een mogelijke ge-
menebest relatie na een onafhankelijkheid van de Nederlandse
Antillen bespreken.

Ook zal de Decaan van deFaculteit der Sociale en Economische
Wetenschappen, Dr. Valdemar Marcha, een korte presentatie
houden over deresultaten van derecente enquêteover de staat-
kundige relatie tussen deeilandenvan deNederlandseAntillenen
de staatkundige relatie met Nederland.
Na devoordrachten van Dr. Willem deKwaadsteniet en Dr. Valde-
mar Marcha zal het publiek de gelegenheid krijgen om vragen te
stellen t.a.v. deze onderwerpen.

Plaats : Aula-UNA
Datum : woensdag, 6 april 1988
Aanvang : 20:30 uur m^ mt^

Urriveraktet Nashonal dlAntla |

Universiteitvan deNederlandse AnalenUniversity o( theNetherlandsArtiesUniversiclad dé las Antülas Neertandesas

: Toko <^> uikertuintje Êïk -^ÈM
"

VSf PECIALS W^^^l^il^tt*££j^' Tangerine's 4.00yj «ffijl \m_^^*
£ ,ceber9s,a 2.95^tH81 JJÊÊ \
SJr^r? Courgette 3.95 ft \ || £
| Emmer gekruide Biefstuk 23.00 lAI Jl ;
" A^^ZlC-—- Emmer gekruide Drumsticks 10.50 y>& J*^^* £
£jt r^T^—^ Emmer gekruide Porkchop 14.90 yy Toko £

Emmer gekruide Spareribs 12.50 \Z/uikertuintje £
" T"— ~y**_-

~~ " " de Gruttervan *
£ i^JSS Kaas Croissant p.st 0.35 altijd vers»

'iS»; 3(oópital
Bij 't St. Rose Hospitaal is erplaatsings mogelijkheidvoor

DRIE (3) VERPLEEGKUNDIGEN
metruime ervaring

Sollicitaties met vermelding van referenties worden inge-
wacht aan: 't Hoofdvan de Verplegingsdienst.
ADRES: ST. ROSE HOSPITAAL

POSTBUS 217,
PHILIPSBURG,
ST. MAARTEN N.A.

WANTED
EXPERIENCED EXECUTIVE SECRETARY

ABLE TOCORRESPOND INENGLISH
AND

WITH GENERAL KNOWLEDGE OFBOOKKEEPING

GOOD WORKING CONDITIONS
CURRICULUM AND LETTERS OF
RECOMMENDATION REQUIRED

APPLYIN PERSON BETWEEN 5and 6 PM

Passaatstraat 8, Gomezplein

G% 1V^^V Het CULTUREELCENTRUM
V^* CURACAO

presenteert
"HET WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF

in CONCERT"
Na hun suksesvolle tournee doorCanada, Mexico en de U.S.A.
thans opCuracaometeenmengeling van jazz,hedendaagse,pop
en klassieke muziek.
Datum :12 april 1988
Plaats : Centra Pro Arte
Aanvang : 20.30uur.

Kaarten a’1. 10.-verkrijgbaarbij VanDorp Promenade, Mensing's
Caminada, Boekhandel Salas, Caribelle Bloempot Shopping
Center en aan dekassa van Centra Pro Arte.

Dezepresentatie ismede mogelijkgemaakt doorfinanciëlemede-
werking van STICUSA.

V J
Het NEDERLANDS HANDELSCOMMISSARIAAT

voor het
Caraïbisch Gebied

bedankt langs deze weg een iedervoor debelangstelling önder-
! . vonden tijdens dereceptie tergelegenheidvan deoverdrachtvan

takenaan deKamer vanKoophandel enhetafscheidvan deHan-
delscommissaris

Drs. H.J.J. Tigelaaren echtgenote
Tijdelijk kontaktadres voor correspondentie e.d.

[35) GIJOMA
; OCJ office services N.v.

Aztekenwegö
Tel: 72509-Fax. 72650

f =

===">TE HUUR
(eventueel TE KOOP)

zeer goed onderhouden

BEDRIJFSPAND (240 m 2)

centraal gelegen te Otrabanda.
Uitstekend geschiktvoorkantoor/
praktijk of trainingscentrum.

Serieuze belangstellenden gelieve tel. no.
625154 te bellen tussen 9.00 en 12.00a.m. ,
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Donderdag7 april 1988
vanaf09.00 t/m 14.00 uur.

* GedeelteKaminda Brievengat (vanaf rotonde Brie-
vengat totKaya ThomasHenriquez), Ledaweg enom-
geving, Kaya Cupido, gedeelte Cassandraweg (tus-
senLedaweg en Oost Jongbloedweg),gedeelteKaya
Jongbloed Noord (tussen Cassandraweg en Hydrc-
weg), gedeelte Kaya Paul de Lima (omgeving Kaya
Augusto Boelijn), gedeelte Kaya Augusto Boelijn
(omgeving Kaya Paul de Lima), gedeelte Kaya Dodo
Palm (van Zuid naar Noord), gedeelte Kaya Koko le
Pol (van Zuid naar Noord),Kaya Doy Sil le en gedeelte
Bonam.

S@SKODEL.AsIb
I ■ *

Snel bruin met
TROPICAL BLEND

The Secret Of The Tropics "
DARK TANNING OIL & LOTION

met palmolie met cacaoboter met kokosolie

TOURTRACO INTERNATIONAL N.V.
Notice ishereby given tothe shareholdersof TourtracoInternatio-
nal N.V. that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

ofsaidcorporation will beheld at deRuyterkade 58A, Willemstad,Curacao, Netherlands Antilles on Friday April 15th, 1988 at 10 00a.m. localtime.
The agendaof themeeting isavailablefor inspection bythe share-holders at the offices of the company.
Shareholders may be represented at the meeting by proxy. Hol-
dersof bearer shares mayestablish their ownershipby depositingtheir shares (or a certificate of deposit issued by a bank) at theoffices of Holland Intertrust (Antilles) N.V., de Ruyterkade 58Aagainst a receipt, not later than on the dayof the meeting, andby
producing the receipt at the meeting.

The Managing Director
Holland Intertrust(Antilles) N.V.

_____________________]

OPROEPVOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN DE VERENIGING VOOR
PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS

(op Curacao)
Hetbestuurvan de V.P. CO. nodigthierbijdeledenalsmede donateursvan devere-
niging uit tot hetbijwonen van een algemene ledenvergadering die gehoudenzal
worden op27 april 1988om 20.00 uur in deaulavan deUniversiteitvan de Neder-
landseAntillen.
AGENDA:

1. Opening
2. Notulen vergadering 1maart 1988
3. Verslag van degebeurtenissen gedurende 1987
4. Rekening en verantwoordingover het gevoerdefinanciële beheer gedu-

rende 1987
5. Verslag van deKascommlssle
6. Verkiezing van debestuursleden *
7. Statutenwijziging
8. Huishoudelijkreglement
9. Rondvraag

10. Slutting.
* ad.6 aftredendebestuursleden:
Dhr. H.J.K. de Vries —herkiesbaar
Dhr. F. Brouwer —herkiesbaar
Dhr. L Plet —herkiesbaar
De op dezevergaderingbetrekking hebbendestukken liggenvoorde ledenendona-
teurster inzage op hetkantoor van de Stichting Administratie voor het Protestants
Onderwijs, Pimpiriweg nst. 32,tel. 78178.

Hetßestuur.

fSERVISIO KUIDO MEDIKO I DI SANIDAT

DEPARTAMENTU DI SALU MENTAL

Tarekor da pueblo di Körsou na selebrashon di:
"SIMAN DI SALU MENTAL"

kv a kuminsa dia 4 di aprel i kv ta dura te i kv dia 10 di aprel 1988.
Pa e okashon aki bo ta keda kordialmente invita na vn eksposishon
tokante diferente aspekto di salü mental i tambe pa bishita vn
"Open House" i aaina sera konosi di aserka kv trabounan kv ta ser efektua
riba e tereno di salü mental.

EKSPOSISHON "OPEN HOUSE"
fecha: 6 i 7 di aprel 1988 fecha: 10 di aprel 1988

Ora: 9 a.m. - 1 p.m. Ora: 9 a.m. - 12 a.m.
Luga: Akademia di Arte Körsou Luga Departamentu di Salü mental

Roodeweg 7A Rembrandtstraat 67
Kura St. Thomas College (abou). Kura di Sanatorium.

Un i tur ta Bon Bini na e eventonan aki.
Hefe di ServisioKuido Médiko i di Sanidat,

Dept R.P. Dr. M. Kibbelaar.
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STATEN BESTAAN VIJFTIG JAAR
Strijd voor algemeen kiesrecht
begon reeds in negentiende eeuw

DE KOLONIALE RAAD, die tot het jaar 1938 functioneerde
alsvoorloper van de Statenvan de Nederlandse

Antillen, kon gezien de eenzijdige wijze van samenstel-
ling geen aanspraak maken op hetpredikaat Vertegen-
woordigend lichaam. DitCollege typeert eerder de zui-
ver koloniale structuur van weleer, want de Raad be-
stond geheel uit door deKroon — dus door de Gouver-
neur— benoemde leden. Met de instellingvan de Staten
van de Nederlandse Antillen, waarvan tien leden door
een selecte groepvan de bevolking werden gekozen en
vijf door de Gouverneur, werd de eerste, voorzichtige
stap gezetnaareen autonomestatusvan deAntillen. Een
nieuwbestuurstijdperk werd ingeluid.

Uiteraardwas ditalles niet
zonder, strijd bereikt. Reeds
in de negentiende eeuw wa-
ren er'verlichte' stemmenop-
gegaan om de burgerij mid-
delskiesrecht meerbij hetbe-
stuur van de kolonie te be-
trekken. Een van de grootste
voorvechters van dit streven
was debriljante advocaat Ab-
raham Mendes Chumaceiro,
die zich in 1856 vanuit
Amsterdam op Curagao ves-
tigde. Chumaceiro kan ge-
zien worden als deuitgespro-
ken exponent van kiesrecht
ineen eeuw, die zich bewees
nog niet rijp te zijn voor dit
soort 'libertijnse' gedachten.

Statenlid Edsel 'Papy' Je-
surun noemt Abraham Chu-
maceiro "de pionier van het
Antilliaanse kiesrecht". In
Chumaceiro's boek 'Zal het
kiesrecht Curasao tot het
kannibalisme voeren?' dat in
1895verscheen,toont dezeju-
rist en accountant, in te-
genstelling tot velen van zijn
tijdgenoten, een onuitblus-
baar vertrouwen te hebbenin
de ontwikkeling van de in
1863 geëmancipeerden.

* Een jaarlijks terugkerend
beeld: de opening van het zit-
tingsjaar van de Staten van de
NederlandseAntillen, elke twee-
dedinsdaginmei: degouverneur
spreekt hetparlement toe.

VOORVECHTER
'Papy' Jesurun:"De grote

betekenis van AbrahamChu-
maceiro is geweest, dathij, in
een tijddatgemeend werd dat
de Antillen nog niet gereed

waren voor hetkiesrecht, dat
dit kiesrecht tot onrust en
tweespalt zouleiden en dater
een gebrek zou zijn aan ge-
schikte personen als afge-
vaardigden, vocht voor de
wens van de Curacaose inge-
zetenen om in verkiezingen
hun eigen vertegenwoordi-
gers aan te wijzen". Chu-
maceiro zal deHaagse Minis-
ter van Kolonieën met peti-
ties blijven bestoken.
Antwoordbleef echter uit en
toen deze grote promotor van
hetkiesrecht voor deAntillen
in 1902 stierf, was ernogwei-
nigresultaat bereikt.

1938 wordt de eerste mijl-
paal. Op 5 april van dat jaar
opent gouverneur G.J.J.
Wouters het nieuwe zit-
tingsjaar van de Staten van
het gebiedsdeel Curacao. Ac-
tiefkiesrecht was toegekend
aan de mannelijke Neder-
landse onderdanen die de
leeftijd van 25 jaar hadden
volbracht. Het passief kies-
recht werd verleend aan
mannen en vrouwen van 25
jaar, met dien verstande dat
er nog geen algemeen kies-
recht bestond, maar een be-
perkt census- en capaciteits-
kiesrecht.

JOHN HORRIS
Eerste voorzitter van de

Staten 'nieuwe stijl' werd de

toen 45-jarige onderwijzer
John Horris Sprockel, mede-
oprichter van de Rooms-
Katholieke Volksbond en
van de Ambachtsschool.
Sprockel zou de Staten door
demoeilijke jaren40-45 lood-
sen, toen deAntillen nog het
laatste stuk Koninkrijk
vormden waar het 'rood wit
blauw' wapperde. In 1945
nam de energieke Sprockel,
die in dat jaar als voorzitter
van deStatenwerdopgevolgd
door mr A.W.J.M. Derserti-
ne, als volwaardig afgevaar-
digdein deNederlandse dele-
gatie in San Francisco deel
aan deoprichtingvan de Ver-
enigde Naties. In 1952 is hij
lid van debelangrijkeRonde
Tafel Conferentie.

In 1948 volgt voor de Sta-
ten eennieuwhoogtepunt.De
Curagaosche Staatsregeling
van dat jaar introduceerde
namelijk algemeen mannen-
envrouwenkiesrechtvoor23-
-jarige Nederlanders. Het
aantal Statenzetels werd op
21 gebracht en de Statenle-
den werden allen, zonder uit-
zondering, door de bevolking
gekozen. Mevrouw Altagra-
cia 'Tata' de Lannoy - Wil-
lems wordt het eerste vrou-
welijke Statenlid voor de in-
voering van het Statuut. Dat
niet iedereen zo ingenomen
was met deze verkiezing
bleek genoegzaam uit een
treffende spotprentin het sa-
tirische weekblad 'Lorito Re-
al' waarin mevrouw De Lan-
noy werd afgebeeld als een
blote vrouw op een ezel!

ARTIKEL 28
Een belangrijke wijziging

voorhetCollege derStaten is
de invoering van het stelsel
van 'responsiblegovernment'
geweest. Artikel 28 van deze

Landsregeling bepaalde
namelijk: "De Gouverneur is
Hoofdvan de Landsregering;
de leden van de Rege-
ringsraad zijnverantwoorde-
lijkaan deStaten". Metande-
re woorden: degouverneur is
'constitutioneel hoofd. D.e
ministers dragen ministerië-
le verantwoordelijkheid.
Door de aanvaarding van de-
zeRegelingwerd daadwerke-
lijkeen eindegemaaktaande
koloniale verhouding tot Ne-
derland en konden de van-
ouds aan de Staten toeko-
mende rechten van interpel-
latie, initiatief, amendement
en enquête voor het eerst
werkelijk tot hun recht
komen.

Nadatin 1983een splitsing
van het Eilandgebied de Bo-
venwindse Eilanden in drie
Eilandgebieden was doorge-
voerd, kwam in verband met
de uittreding van Aruba uit

het Antilliaans staatsver-
band per 1 januari 1986 een
nieuwe zetelverdeling tot
stand, met handhaving van
het ledental derStaten op22:
Curacao 14zetels, Bonaire 3,
St.Maarten 3 en Saba en
StEustatius ieder 1 zetel.

In het jubileumjaar 1988
zullen door de Staten voor-
stellen aan de orde worden
gesteld,dietot strekkingheb-
ben een volledig onafhanke-
lijke positie van de leden te
waarborgen. Hiermee zal
voor het hoogste vertegen-
woordigendlichaamindeNe-
derlandseAntilleneen waar-
dige afsluiting zijn bereikt
van een proces dat in 1938
aanving.

HANS VADERS

amigoe STATEN-EDITIE

Staten van de
Nederlandse Antillen
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PROF. DR RENE ROMER:
'Invloed gouverneur op Staten
is na 1948 enorm verminderd'

"Bijvoorbeeld debelangen uit
de handel en de landbouw. Te-
venswerd geletophetgeloofvan
dekandidaat. Aanvankelijk gaf
men devoorkeur aan protestan-
ten. Later werden ook sephar-
dischejodenbenoemd, terwijl de
eerste katholiek pasin hetbegin
van de twintigste eeuw zijn in-

trede in deKolonialeRaad deed.
Eerst in 1936wordt de mogelijk-
heid geschapen om -zij het dan
met een heel beperkt kiesrecht-
eentiental ledenvan deStatente
kiezen. Maar of jedan de facto
van een democratie kunt spre-
ken? In zeer beperkte mate ja,
een soort van democratie die in
de tijd van Pericles van Athene
reeds te vinden is, waarbij niet
enkelen maar velen iets te ver-
tellen nebben, maar nog lang
nietallen.*,",!—dus drRomer.

BIJBE STïy^TSB£GË~^(*

digingia de werketijk* zmvan
het woord, hooguit een belan-
genvereniging, want er werd
uiteraard bij de benoeming
van de leden rekening gehou-

BEPERKT
"Wanneer jeer rekening mee

houdt dat in 1937 slechts drie
procent van debevolkingnaar de
stembus kon gaan, dan kan je
met goed fatsoen spreken van
eentoch welenigszins T)eperkte'
democratie. Daarnaast was het
geen volksvertegenwoordiging
zoals wij die nu interpreteren,
want in feite bleef de Gouver-
neur heel wat macht behouden.
De Gouverneur kon de verhou-
dingen in zon Staten genoeg-
zaam manipuleren door de vijf
leden die hij zelfbenoemde. Om
een voorbeeld te noemen -niet
dat diteen manipulatie betrof,
wanthet was een zeergelukkige
keus- deeerste voorzitter van de
Staten, de heer John Horris
Sprockel, isnietgekozenmaar in
die hoedanigheid door de Gou-
verneur benoemd. Kortom:
misschien is manipulatie een
iets te grootwoord, maar deGou-
verneur behield wel de mogelijk-
heid om waar nodig te cor-
rigeren".

BERUCHT
"Een tweede punt wat echter

nog zwaarderweegt, is namelijk
het beruchte Artikel 32 van de
Staatsregeling, dat aan de Gou-
verneur de mogelijkheid bood
omop een door hemgewenst mo-
ment -buiten de Staten om- bij
Wet iets te regelen. Dit kon de
Gouverneur, via Den Haag,
vooral doen wanneer dringende
omstandigheden zulks nood-
zakelijk maakten. Maar wie
maakte nu uit of er dringende
omstandigheden aanwezig wa-
ren? Nu, datwas uiteraard weer
diezelfdeGouverneur!"

"Je krijgt eigenlijk pas een
volksvertegenwoordiging in de
huidige zin, en daar bedoel ik
mee met een grote participatie
van de burgers aan het over-
heidsgebeuren, in het jaar1948.
Want dan krijgen we de invoe-
ring van het algemeenmannen-
en vrouwenkiesrecht, zowel ac-
tief alspassief. En danzie jedat
ruim 32 procent van de bevol-
king zijn ofhaar stem kan gaan
uitbrengen. Een breed vlak,
waardoor je uiteindelijk vanaf
dat moment kunt stellen dat de
Staten de bevolking represen-
teert en dat deStaten haar basis
ook vindt in de wil van degene
voor wie het overheidsoptreden
eigenlijk moetfunctioneren".

"Een criterium voor democra-
tie is namelijk in hoeverre de
burgers van een staat op wier
welzijn het overheidsoptreden
gericht is kunnen deelnemen
Jietzijdirect,danwel indirect- in
dathele proces",benadrukt gou-
verneurRomer, die in oom Elias
Romer een voorzitter derStaten
in de familie had, terwijl een
andere oom, Philip Romer, ja-
renlang Statenlid was voor de
Nationale VolksPartij van Doc-
toor Moises daCosta Gomez.

De invloed van de gouverneur
op het hele Staten- gebeuren is
volgensRomer na 1948 enorm

verminderd. Daarbij krijgt de
gouverneur in 1955 een Minis-
terraad naast zich. "Deze Raad
vanMinisters is verantwoording
schuldig aan de Staten en niet
aan de Gouverneur. De wet
schrijft weliswaar voor dat
Landsverordeningen en
Landsbesluiten getekend moe-
ten worden door de Gouverneur,
maar dit betreft de 'constitutio-
nele' Gouverneur. Zo is de Gou-
verneur in het algemeen ver-
plicht eenLandsbesluit teonder-
tekenen, tenzij hijvindt dat dat
besluit in strijd is meteenhogere
regeling zoals het Statuutofeen
internationaal verdrag. Dit is
mijns inziensechter nietveel ge-
beurd. Er is ook meestal weinig
aanleiding toe, en zelfs wanneer
er enigefrictie is, dannog wordt
de 'affaire'binnenskamers gere-
geld in een gesprek tussen Gou-
verneur en betrokken Minister".

ADVIES
GouverneurRomer is in naam

voorzitter van deRaad van Ad-
vies, maar in praktijk zit hij dit
orgaan vrijwel niet voor. De ad-
viezen van deze Raad lopen via
degouverneur naar deRaad van
Ministers. Theoretisch is het
mogelijk -dit is echter nog nooit
aan de orde geweest- dat de gou-
verneur ook zelf advies vraagt
aan deRaad. Meestal speelt hij
dit echter via de betrokken mi-
nisters. ,'.._. . VNu, tijdens de huidige kabi-
netscrisis, heeft de gouverneur
een uiterstbelangrijke taak. "In
gesprekken met de fractie-
voorzitters moeten we dan zien
te achterhalen water leeftbij de
politiekepartijen en opbasisvan
de adviezen die ik krijg, wijs ik
een informateur of formateur
aan die dan de opdracht krijgt
een regering te vormen. Dit is
eenpunt waarbij ik ingrotemate
eigen initiatiefkan ontplooien".

"De band naar de Staten,
waarbij uiteraard ook het uit-
spreken van dejaarlijkse 'troon-
rede' behoort, ligt nu erg zwak.Ik heb wel regelmatig contact
met de ministers, die minstens
eenmaal permaand een gesprek
met mij hebben. Die gesprekken
zijnprimairbedoeld ommij opdehoogte te houden van het reilen
en zeilen van het staatsappa-
raat. Dit gaatindevorm vaneen
open dialoog,waarbij ikzelfsug-
gestieskan doen.Maar in wezen
komt het erop neer dat ik geen
politieke macht bezit. Al kan ik
inde gesprekken welnieuwe we-
gen openen en op deze manier
eenzekere invloeduitoefenen op
degangvan zaken. Laten we het
maar het 'Geheim van Fort
Amsterdam' noemen, waarbij
het uitgangspunt is, datwatmet
de gouverneur in zijn werkka-
mer besproken wordt, daar ook
blijft en in het algemeen houdt
men zich daarwel aan".

BINNENSKAMERS

"Hetbesprokene moetookbin-
nenskamers blijven, want zowel

de betrokken minister als mijn
persoon moetenzich vrijkunnen
uitspreken. Jemoetervanopaan
kunnen dat datgene wat op
Nieuwpoort of in Fort Amster-
dam gezegd wordt niet verder
komt. In zon informatie-periode
bijvoorbeeld moetmenvan beide
kanten vrij kunnen praten, an-
ders speel jemaar kiekeboe met
elkaar. Ik heb in zon spannende
crisis-periode ook defunctie van
bruggenbouwer. Je hoort infor-
matieen die speel jeweer door in
de hoop dat er iets mee gedaan
wordt".

"Om terug tekomen op de Sta-
ten. Ikveronderstel dater aan destaatsrechtelijke positie van het
parlement vermoedelijk weinig
zal veranderen zolangereen An-
tillen bestaat. Of de samenstel-
ling van de Staten dezelfde zal
blijven isnatuurlijk een tweede.
Want er blijven uiteraard ver-
schuivingen mogelijk ten aan-
zienvan derelatieverepresenta-
tiviteit waar dat deverschillen-
de eilanden van de Antillen be-treft".

"Zo zou je jebijvoorbeeld een
andere zetelverdelinginkunnendenken bij een eventuele staat-kundige herstructurering. Datis geenszins uitgesloten. Het
hangt er helemaal vanaf hoe
men gaatherstructureren. Daarbedoel ik mee, in hoeverre mende autonomie van de eilandenwil uitbouwen, wat dus impli-ceert dat automatisch ook de be-
voegdheden van de centraleoverheid zouden kunnen afne-
men en dat zal natuurlijk weerbepalen ofhet accent meerkomt
te liggen bij de Eilandgebieden
en Eilandsraden, dan wel bij deStaten".

TOEKOMST

"Ik zou hieraantoe willen voe-
gen",besluit degouverneur,"dat
ik deviering van 50 jaarStaten
een zeer belangrijk feit vind en
dat het ookecht de moeitewaard
is even terug tekijken, maar de
toekomst niet te verwaarlozen.
Het is het zich bezinnen op de
themata 'wat voor weg hebben
wemetznallenafgelegd' en 'wat
ligtons nog in hetverschiet.

"Democratie is een groot goed
en met de Staatsregeling van
1936 en deStatenvan 1938 heb-
ben wij een eerste stap gezet op
wegnaar de democratie in onze
West-Indische kolonieen. Dit is
een bijzonder important feit om
te herdenken. Per slot geloven
we allemaal -stuk voor stuk- in
de democratie. De eerste stap is
gezet. Denk aan die ouders die
het eerste wandelschoentje van
hunkinderen bewarenen het la
tenplastificeren. Nu, wij hadden
niets te plastificeren, maar we
willen er natuurlijk wel opterug
kijken".

PROF. DRRA. ROMER

Voorzitters en griffiers
DE STATEN van de Nederlandse Antillen hebben de

afgelopen vijftig jaar de volgende voorzitters gehad:
* J. H. Sprockel: 1938 tot 1945.
* A.W.J.M. Desertine: 1945 tot 1947.
* E.A. Romer: 1947 tot 1949.
* J.E. Yrausquin: 1949 tot 1950en van 1954 tot 1956.
* W.E. Plantz: van 1950tot 1951.
* Mr I.C. Debrot: 1951 tot 1952.
* Ph. Cohen Henriquez: 1952 tot 1953.
* Ch.E.W. Voges: 1954.
*R.J. Isa: 1956 tot 1959.
* J.A.O. Bikker: 1959 tot 1966; 1977 tot 1979; 1986 tot
heden.
* O.R.A. Beaujon: 1966 tot 1968.
* L.A. Abraham: 1968 tot 1969.
* Mr CE. Cathalina: 1969 tot 1971.
* F.L. Maduro: 1971 tot 1973.
* R. Elhage: 1973tot 1975.
* F.D. Figaroa: 1975tot 1976 en in 1979.
* A.F. Nita: 1976 tot 1977.
* G.F. Croes: 1979tot 1980.
* P. Bislip: 1980 tot 1982.
* R.A.E. Markes: 1982; 1984 tot 1985.
* R. Lopez Henriquez: 1983.

De tweede dinsdag in mei wordt denieuwe voorzitter
van deStaten gekozen. De benoeming geldttelkens voor
één jaar.

De Staten van de Nederlandse Antillen hebben devol-
gende personen als griffier meegemaakt:
* G.J. Ferguson: 1938tot 1946.
* A.H.M. van Weel: 1946 tot 1955.
* F.D. van Grieken: 1955tot 1978.
* O. vanBreet: 1979 tot 1987.
* Mr C.M. Grüning: 1987tot heden.

WOENSDAG 6APRIL 1988

HANSVADERS

AMIGOE

13amigoe STATEN-EDITIE



amigoe STATEN-EOITIE14
■■■ ■■.■>..■■.i.i.;,.,..-... % -.i'.^V-!-lv^TTsv!vlv*-,??!v:v1 s ' """ " ' ''

É" / Staten van de r
Nederlandse Antillen ■

r* A*'''". 50 JAAR

ONAFGEBROKEN DEMOCRATIE 1^_g» -SEEN GELUKWENS WAARD. J*
0 PABIENÜ I

/ am E
k I K^lll A PARTIDO Ll

VOPv/ nashonal ■*
1 1 -J sTTU

É/
PTTPO

HI'CURACAO INTERNATIONAL TRUST CO. N.V.

|| CITCO BANKING CORPORATION N.V.

[^f^Pfjf CITCO BANK ANTILLES N.V.

'.'= e p^ CITCO INSURANCE SERVICES N.V.
ö lltllilyrf 0 . feliciteert de(

'_Ws?Ès. T " +"pl! A 111111l ■ Staten van de ■A Nederlandse Antillen: W Ülllll
met haar 50-jarig bestaan

Noge Uv?\Oerkzaamheden strekken tot heit en
gtorie \>oor debe\)otking ton de Nederlandse
Antitten.x->:vX; vivXv; 'X-XvX-X;X;X\;

/ Staten van de
Nederlandse Antillen

Si* PROFICIAT
met u\\> gouden

jj| _ / jubileum

A OJll hotelttcaiino

\d:,- ! i——-I——————

ê/ Staten van de
Nederlandse Antillen
Een oprechte I

*V| PABIEN
Wij wensen u nog veel

■,A Q kracht en wijsheid om u
'■w, T in te zetten voor de

handhaving van onze de-
rY I mocratie

Lima's i
Schoonmaakbedrijf N.V.

BerdaN.V.

1/ Staten van de
I JfêSy I Nederlandse Antillen

f^jF\ Van Harte Proficiat!
EN STERKTE VOOR DE

J 0 KOMENDE 5D JAAR!

/ pi (~\

: [selikrir
SERVISIQ Dl LIMPIESA Dl KÖRSOU

\/ Staten van de
Igp Nederlandse Antillen

W/ PABIEN!
Hlp met de viering

f van Uw
2y i gouden jubileum

I £> --4§p

WSDK

Jb4NIVERS X̂°

ÉR / STATEN \>AN DE

"*tSlfc NEDERLANDSE ANTIUJCN
"~ \f/: VAN HARTE GELUKGEWENST MET

Wi/ 50 JAAR STATEN EN WIJ SPREKEN
S /f DE HOOP UIT DAT UDE KOMENDE

J p\ 5D JAAR MET DEZELFDE TOEWIJDING
jf UW VERANTWOORDELIJKE TAAK

W/ \ lil*! ZALUITVOEREN.

iS 11 W3k Bank van de
Nederlandse Antillen

__ __ . - i - _ —

J» / KORPODIÜKO
"^É)^^!7 Korporashon pa Desaroyo di Kdrsou

ta felisita11111 c: jlll:
iiiiti liiiii|j| ° lil Staten van de
v\ sf Nederlandse Antillen
i a mi

8 kv nan sinkuenta ana
di eksistensha

1 / STATENN)AN DE
Mgm ' NEDERLANDSEANTILLEN

pyÈ^V Samen met U zijn wij trots
lp DP 5D JAAR DEMOCRATIE

Miß LAGANGA
lil:, : Il

yW/v '*Sr\ 1 * j

pnVj Het Gemeenschappelijk Hof
'" c JF" van de Nederlandse AntiHen

j g en Aruba
j^ T feliciteert de

11 A ill _, .
c,\ Staten van de

1 (D Nederlandse Antillen
'lil illllll

1 met hun 50-jarig bestaan.

■Jf /
/ Staten van de

gfë3| Nederlandse Antillen

a Hartelijk Gefeliciteerd
|er |jj| Gouden Jubileum

■ oil

:SJ. .NDUSTMETBRRBIN /-^g—l j
BUENA VISTA. ZjQ>- 5
(EURACAO.NBD.ANT. -VfcgJ/

ê Staten van de
Nederlandse Antillen

W/ PROFICIAT
5 / met uw gouden

ra 011 jubileum
Bil ei illl

M-W-W-WÊWÊWK-^Ht_^___^gg_}_^gg_f

illlil 111111l.

WOENSDAG 6 APRIL 1988


	Amigoe no. 76 06.04.1988
	Nieuws in vogelvlucht
	GOED BEHANDELD
	ULTIMATUM
	STEEDS GEWEIGERD
	KAPERS STELLEN ULTIMATUM In gekaapt vliegtuig ook leden koninklijke familie Kuwayt weigert vrijlating van Shi'itische gevangenen
	Nog geen reden voor optimisme Aantal Aids-gevallen lijkt minder snel te verdubbelen
	Jese jackson verliest verrassend van Dukakis
	ZEGE VOOR BUSH
	AMIGOE speciale editie
	Eman spreekt senaat VS toe
	Ook geen problemen Statenleden-bewindsman AD 86: niets bekend over ontevredenheid over Booi
	MENSEN
	Tom Poes en de Klokker
	AGENDA CURAÇAO
	VEEL BELANGSTELLING VOOR BELEDIGINGSZAAK MARTINA VS GODETT Andere twee pleiten in voordeel Martina Godett krijgt slechts steun van één getuige
	ROOK
	PNP juicht initiatief toe Plasa di Flor in Punda gereed
	PROTEST
	NUCHTER
	Zeer verantwoordelijk werk Werksters niet akkoord met salarisvoorstel
	GETUIGEN
	Gouverneur in jubileum-toespraak Democratie een kostbaar, maar ook kwetsbaar bezit
	'Ontevredenheid voorkomen' Burgers kunnen klagen bij twee ombudsmannen
	STAFBUREAU
	RESPECT
	KWETSBAAR
	'We willen antwoord van CPA' Buitengewone vergadering vakbond haven-arbeiders
	Inbraak in huis aan Mahaaiweg
	Boete-controle levert geld op
	La Prensa kan niet verschrijnen door papiergebrek Contra's eisen bewegingsvrijheid tijdens overleg
	HUISARREST
	VERTRAAGD
	HULP VAN VS
	Ondanks complot ultra rechts President Argentinië: democratie blijft
	FATALISME
	GEEN PAPIER
	AGENDA ARUBA
	Unesco keurt plan voor audiovisueel archief goed
	ONLOSMAKELIJK
	Reisjournalist van Muncie star: Ontwikkeling Aruba hangt af van lucht-service
	ALS PUERTO RICO
	Begin baseball
	NIVEAU ONDERWIJS IN GEVAAR Minister neemt zonder inspraak belangrijke beslissingen MAO-leerkrachten leggen problemen aan rechter voor
	RECHTSPOSITIE
	Boozersteam verliest weer in verlenging
	Inzake kwestie McGuire PDA solidair met FTAinterpellatie-verzoek
	Van CAR in Rotterdam Op 8 mei Aruba-dag
	Lobby lidmaatschap Aruba naar Parlatino vergadering
	Uitbreiding Stradaplein gaat door
	PPA-leider Nisbet: Regering bang voor McGuire?
	Vlootbezoek
	WEB: distributiesysteem achtergebleven Ponton, Boerhavestraat zitten met waterprobleem
	PLANNEN
	Voor deelname Caribisch toernooi AVB: voor Martiniquereis 20 mille nogid
	ACTIE
	Lia Melis snelste bij dames Soemers winnaar loopwedstrijd Boca Grandi
	Regering gaat op bemiddelings-aanbod in Panama: sturen extra troepen door Verenigde Staten invasie
	AIDS EN SOLDATEN
	Bloedvooroziening niet helemaal veiling
	Aan vooravond acties Bolivia verhoogt overheidslonen
	STEEDSONTKEND
	ARGENTIJNSE GETUIGE
	'Het kan iedere dag gebeuren' Boesak houdt er rekening mee dat hij zal worden vermoord
	VERMOORDEN
	ROLKERK
	In Ecuador Bus in ravijn: elf doden
	Uruguay wil mee doen aan integratie proces buurlanden
	JUSTITIE-MINISTER IN VENEZUELA STAPT OP Van bestrijding overgestapt op samenwerking drugsmafia Na verwijten over bestaan van geheime drugs-eenheid politie
	VEILIGHEID
	Lusinchi in Japan
	DEN HAAG—Jeroen Boere
	AMERICAN LEAGUE
	NATIONAL LEAGUE
	Benfica spaart zich niet Geen wijzigingen in Portugese competitie
	NK dammen Sijbrands moet toppositie delen
	Pakistan niet verder dan 1-1 Champions Trophy voor derde keer naar West-Duitsland
	SPORTAGENDA MALTA AMSTEL
	Tweemaal winst voor Telstar VVV bezorgt RKC tweede verlies
	Verlies en gelijkspel voor The Reds Liverpool laat kans op kampioenschap liggen
	MANCHESTER UNITED
	UITSLAGEN EN STAND
	Formule 1-seizoen weer gestart Alain Prost wint Grote Prijs Brazilië
	Concurrentie verliest punten FC Antwerp weer alleen op kop in Belgische comeptitie
	AANVALBERGER
	UITSLAG
	Topscorers Eredivisie
	Bordeaux gelijk en Monaco wint Slechte generale voor Olympique Marseille
	Motivatie-programma voor personeel Caribbean Hotel verbetert secundaire voorwaarden
	Gymnastiek-lokaal MIL volgende week in gebruik
	PNP trekt aan de bel: Onderkomen Emmaschool in deplorabele toestand
	Expo Antil houdt fundraising dinner
	Toeriste beroofd
	Geweten
	Twee gewonden bij aanrijding
	Man dood in huis
	Nep-revolver in hotel-casino
	Ingezonden Botte bijl
	Britse piloot van belastend getuigenis: Coca-beklaagde Lehder beste man die ik ken
	DE BESTE
	Noodweer eist 24 mensenlevens Zon is beste helper bij watersnood Argentinië
	SPONTANE BOUW
	Bij ontwikkelingssamenwerking Amsterdam-Managua: voorbeeldige band
	BIJSTAND
	MIST IN
	AGENDA BONAIRE
	CARACAS-REIS
	Colombia half uur stroomloos
	Al zestien deelnemenden gemeld Cultimara-personeel met eigen songfestival
	Mogelijk was ook CIA actief Haïti: schuldvraag bloedbad onbeantwoord
	ONGESTOORD
	SLOT JUBILEUMVIERING IN JUNI Sporttoernooien enferia in Rincon Bij koperen feest van BPWU veel activiteiten
	Voormalige Amerikaanse ambassadeur: Drugs-oorlog aan hulp contra's ondergeschikt
	Al 54 doden Guerrilla Peru met nieuwe strategie
	HULP AAN CONTRA'S
	STATEN BESTAAN VIJFTIG JAAR Strijd voor algemeen kiesrecht begon reeds in negentiende eeuw
	VOORVECHTER
	JOHN HORRIS
	ARTIKEL 28
	PROF. DR RENE ROMER: 'Invloed gouverneur op Staten is na 1948 enorm verminderd'
	BEPERKT
	BERUCHT
	ADVIES
	BINNENSKAMERS
	TOEKOMST
	Voorzitters en griffiers

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43

	illustraties
	Bikker benoemd tot Commandeur
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	WILLEMSTAD – Op 7 april arriveert vanuit New York met de ALM de heer Iser Koeperman, grootmeester en ex-wereldkampioen dammen. Op uitnodiging van de Curacaose dambond zal de heer Koeperman enkele demonstraties en trainingsstages geven. Daarnaast organiseert de dambond een tweekamp tussen de heer Koeperman en de Nederlandse grootmeester en ook ex- -wereldkampioen, Ton Sijbrands. De ALM verleent haar medewerking aan dit topevenement door het beschikbaar stellen van de passagebiljetten voor de heer en mevrouw Koeperman. Op bijgaande foto het moment waarop de heer Walter Gomez van de PR -afdeling van de ALM (links op de foto) de pas sagebiljetten overhandigt aan de voorzitter van de dambond, de heer Leitoe.
	Transport gasbol op 96 wielen
	Van Basten zondag weer actief
	WILLEMSTAD-De Rotaract serviceclub, die ook het 'Ban Changa Porko'- project actief steunt, heeft meegedaan met het schoonmaken van onze baaien gedurende het weekeinde van 19 en 20 maart. Rotaractclub heeft de Daaibooibaai schoongemaakt. Foto: de leden met de vele zakken vuil.
	WILLEMSTAD — Ten kantore van de vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan de Nederlandse Antillen (VNONA), vond de ondertekening plaats van de overeenkomst tot medefinanciering van de kosten verbonden aan de restauratie van de Fortkerk in het Fort Amsterdam tussen vertegenwoordigers van het kabinet voor Nederlands- Antilliaans en Arubaanse zaken en vandeVerenigde Protestantse Gemeente van Curacao. Als monument van het verleden heeft de Fortkerk een grote monumentale betekenis voor de culturele en sociale gemeenschap van Curacao. In de Kerstkrant van de Amigoe publiceerden wij daarover reeds uitvoerig. Gesitueerd in het Fort Amsterdam, midden in het bolwerk van Punda, zal de Fortkerk, in haar oude glorie hersteld, ook vangrote betekenis zijn voor het verder toeristisch aantrekkelijk maken van Willemstad. Reeds nu, in haar gehavende staat, weten vele toeristen de weg te vinden naar haar dagelijks geopende deuren. Foto: v.l.n.r. L. de Jong, ds J.C. Schaap, R.R. van der Veen en Chr. Winkel.
	AMIGOE
	HANSVADERS


