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AMIGOE
Nieuws in vogelvlucht

IjjAYRUT -"be Belgische arts
Jkwordt sinds zaterdag vermist.

' *as werkzaam bij de havenstad
■"J*****voor een Noorse niet- gouver-
Jj-entele hulp- organisatie. Hez-
i''ah- strijders (pro Iran) hebben
?sdag opnieuw in de zuidelijke
" van Bayrut terrein- winst ge-
WopAMAL(pro Syrië).Er vielen
J-j^ag bij de strijd zeker 15 doden,

ook 2 Syrische soldaten
J.et>2raakten gewonddoor een af-
daaldegranaat.

*****'JOLC-MBO — Bij gevechten tus-
*Wdische soldatenenTamil- strij-
?* 'n Sri Lanka vielen in de voor-
hagen 30 doden, onder wie 9 In-
£"*. Er zijnin SriLanka 75.000 In-
ge soldaten in verband met een
T^esakkoord, dat nog geen vrede

opgeleverd.
*****"-■AYRUT — Israel bombardeerde

'"ftiorgen het Zuidlibanese dorf
f^aizeh in de zg veiligheidszone
ïl Werd evenals Nabi Taher door
J? »aan van de SLA- militie omsin-

fl**. WelkeSLA door Israelwordt ge-
r-öd. Het dorp zou doorHezbollah
'basis worden gebruikt voor ac-
ts.

*****Lj-ERN — Zwitserland wees een
r diplomaat het land uit wegens
r-lage op verschillend terrein.
£ft had al regelmatig geprotes-
?r<l in Moskou tegen het misbruik
r-de diplomatieke statusvoor spio-
M.

:i:****

WASHINGTON —PresidentRea-
Il* heeftzijn veto uitgesprokenoverV-W het congres opgestelde Han-
''"■Wet.Dit veto werd door het huis
J1* afgevaardigden met 308 tegen
"ontkrachtmaar in de senaatkan
f» wellicht de 2/3 meerderheid

niet bereiken. De wet voor-
st oa in vergelding voor wat men
*eöit oneerlijke concurrentie.

*****ifew YORK — Pakistan heeft op
Japrjl in de Thar- woestijn een
Jjjef* lancering uitgevoerd van een
J»et dieatoom- koppen kan dragen
? -lie belangrijke steden in India
?■"bereiken, aldus deNew YorkTi-

*■-" Methulpvan Chinakan Pakis-
Jjjde raket produceren. In de VS
j-Tftoedtmen dat Pakistan in staat
.°*n atoomwapens te produceren,
£*r president UI- Haq heeft al va-
? ontkend een programma daar-
""-f te hebben.

.Washington — Reagan hoopt
J* altijd dit jaar een START- ak-
r'-'d tekunnen tekenenmet deSU.
£de eerste plaats staat echter dat
p een goed verdrag moet zijn, zei
J^gan, die waarschuwde voor het
jl'envan willekeurigetijds- limie-
ten ook is het nodigrealistisch en
j&kzaam te blijven tegenover de
r ■Hij steldedebondgenoten gerust
?' de VS hun belangen niet opoffe-
!? aan het streven naareen betere
"atiemetdeSU.
.["RUSSEL—IsraelsBuitenlandse
r***n ministerPeres wil dat de Ne-
rfandse premier Lubbers en Van.- 1 Broek zo snel mogelijknaar Is-?* 1komen. Er isnog geendatum be-
yii.Peres en VandenBroek spra-
iJ1-elkaar in Brussel inhetjaarlijk-
Overleg tussen EG en Israel.

Twee politici en
directeur SLM

betrapt op
deviezensmokkel

PARAMARIBO —Drie
vooraanstaande figuren uit
deSurinaamse gemeenschap
zijn tegen de lamp gelopen
toen zij deviezen probeerden
tesmokkelen naar hetbuiten-
land. Volgens betrouwbare
informatie gaat het om twee
politici en om een hoge
luchtvaart- functionaris.

Het drietal heeft geprobeerd
afgelopen zondag voor negentig
mille aan Nederlands geld mee
te nemen op hun vlucht naar
Schiphol en daarnaast nog eens
voor twintigduizend dollar in
Amerikaans geld. Voor de helft
zouden dezebedragen gedekt ge-
weestzijnmetvergunningen. De
Militaire politie (MP) heeft de
zaak in handen.

FUNCTIES KLOPPEN
Het dagblad De West kwam

maandag met ditbericht. Uit be-
trouwbare bron in Paramaribo
werd vernomen dat hettrio op de
Surinaamse luchthaven Zande-
rij gesnapt werd doordeMP. Het
waren vice-voorzitterOtmarRo-
gersvan de Nationale assemblee
en de directeur van de Suri-
naamse luchtvaart- maatschap-
pij SLM, Atta Mungra. Ook zou
procesverbaal zijn opgemaakt
tegen de penning- meester van
de regerings- partij VHP Dilep
Sardjoe.

Laatstgenoemde heeft echter
ontkend dat hij een pv aan zijn
broekheeftgekregen. De door de
MP gegeveninitialen luiden DS.
Een woordvoerdervan deMP die
weigerde nadere informatie te
verstrekken gafevenwelaandat
defuncties van alledrie genoem-
de verdachten overeenstemmen
met de informatie welke uit be-
trouwbare bron was verkregen.

VOOR 525GULDEN
Het drietal mocht verder rei-

zen nadat men hetgeldhad afge-
geven waarvoor men geen ver-
gunning had gekregen om dit
mee te nemen. De onder- com-
mandant van de MP, luitenant
Zeeuw, lietwel blijken dat er ei-
genlijk voldoende reden was ge-
weest de drie heren aan te hou-
den. Surinaamseburgers mogen
voor een bedrag van 525 Suri-
naamse gulden aan buiten-
landse deviezen uitvoeren. Voor
hogere bedragen heeft men een
vergunning nodig.

ADDIS ABEBA — De verplette-
rende schulden- last van Afrika
werpt een schaduwover de 25e ver-
jaardagvan deOrganisatievan Afri-
kaanse Eenheid (OAE) vandaag. Op
politiek vlak valt nog wel te vieren
het herstelvan derelaties doorAlge-
rije en Marokko. Maarwaterbereikt
is aan eenheid en solidariteit steekt
schrilaftegen deondraaglijke schul-
den- last, dehonger, de droogteen de
burger- oorlogendie deeconomievan
vele Afrikaanse landen in een dal
hebben gestort. De huidige
sprinkhanen-plaag en AIDS maken
het beeld alleen nog maar som-
berder.

Diarre-ramptreft Bangladesh

Buikloop-epidemie
eisthonderden doden

. ÖHAKA — Bangladesh is het slachtoffer van een diarree-
die alvele honderdenmensen het levenheeft gekost.

"it hebben functionarissen in Dhaka meegedeeld. De afgelo-
Jen zeswekenzijn tenminste duizendmensen aan degevolgen
M diarree gestorven. Meer dan twintigduizend mensen zijn

dgziekte ffetroffen.
, Volgensmedische functionarissen is er sprake van een epidemie
Nathet sterk gestegen dodental niet samenvalt met de jaarlijkse
Neming van het aantal sterftegevallen aan diarree tijdens de
Wesson tussen julien september. Honderden nieuwe gevallen mcl-
e n zich elke dag bij ziekenhuizen. Maar als gevolg van een tekort
an artsen en medicijnen is behandelingmoeilijk. Ondanks alle in-
inningen,wijst alleser opdat we bezigzijndestrijdtegen deziekte
* verliezen", aldus een functionaris._.Deskundigen van hetInternationalecentrumvoor onderzoek naar
"'arree-ziekten (ICDDR) inDhaka zijnbezigartsen opte leiden in de

getroffen gebieden in Pabna, Gopalgant, Sinjganj, Sunamganj
i *" Sylhet. Hoeveel mensen in andere gebieden aan diarree zijnover-een is niet bekend..Diarree als gevolg van het eten van bedorven voedsel en besmet
7*Uer is een van de voornaamste doodsoorzaken in het straatarme

land. Tijdens demoessonenbij overstromingenoverlijden,.elenaan diarree.Volgens het ICDDRworden elk jaarongeveer der-L'g miljoen mensen, bijna een derde van de totale bevolking van
Bangladesh, getroffen door diarree, van wie driehonderd- duizend

overlijden.Diarree is verantwoordelijk voor twintig procent
V&n alle sterfgevallen in Bangladesh.

Akkoord
VS-Panama

WASHINGTON — Tussen
deVerenigde Statenen Pana-
ma is een akkoord bereikt
over het beëindigen van de
crisis- situatie tussen beide
landen.

De ambassadeurvan Panama,
Juan S. Sosa, maakte deze nieu-
we ontwikkeling bekend. Bij
Buitenlandse zaken wilde men
het bericht bevestigen noch ont-
kennen. Het Witte Huis liet we-
ten dat er een belangrijke me-
dedeling opkomst was.

Fokker F-227 vrijdag
op Curasao verwacht

WILLEMSTAD —Waarschijnlijk vandaag ver-
trekt uit België de eerste van
de twee Fokker F-227toestel-
len, waarmee deAntilliaanse
Luchtvaart Maatschappij
(ALM) haar luchtvloot heeft
uitgebreid. Het tweede toes-
tel zal, als alles volgens plan
verloopt, zondag vertrekken.
Over twee dagen wordt het
vliegtuig op Curasao ver-
wacht. Het ligt in de bedoe-
ling dat de Fokker Fairchild
toestellen volgende week za-
terdag operationeel zullen
worden. Op dezelfde datum
zullen deTwin- Otter" danuit
deroulatie genomen.Dit deel-
de de woordvoerder van de
ALM, Robin Visser, van-
ochtend mee.

De F-227worden op debinnen-
landse vluchten ingezet. Visser
verklaarde dat deF-227 vliegui-
gen juist een grote inspectie
beurt hebben ondergaan, waar-
door ze vrijwel direct in het
vluchtenschema kunnen wor-
denopgenomen. "De Technische
Inspectie van het Departement
van Luchtvaart moet echter
wettelijk de toestellen keuren,
voor ze ingezet kunnen worden.
Dit duurtongeveer twee weken.
Vanhetdepartement hehbenwij
inmiddels min of meer toestem-
minggekregen om opvier junite
beginnen De Twin Otters dietot
nu toe dienst hebben gedaan op
de korte binnenlandse routes,
zullen uit deroulatie worden ge-
nomen.", aldus Visser. Volgens
de ALM- woordvoerder zijn er
enige gegadigden die deze toes-
tellen willen kopen.'De onder-
handelingen hierover zijn nog
gaande.

Het F-227 vliegtuig kan max-
imaalveertigpassagiers vervoe-
ren. Van de oorspronkelijke 48
stoelen zijn er acht weggehaald
om meer bagageruimte te creë-
ren. Met name op de vluchten
naar Bonaire is dit belangrijk,
omdat devele duiktoeristen een
aanzienlijke hoeveelheid baga-
ge met zich meenemen. Visser:
"De F-227 vormt een aanzienlij-
ke verbeteringop deTwin Otter.
Er is een beter airconditioning
systeem en meer ruimte voor de
passagiers. Verder heeft het
toestel een eigen trap en een ei-
gen aircraft power unit. Boven-
dien kan dit toestel, indien no-
dig, ingezet worden op vluchten
naar St. Maarten en Venezuela.
Met de kleine Twin Otter is
zoiets onmogelijk. Ik hoop dat
met de komst van dit toestel de
urenlange vertragingen van de
ALM nu eindelijk achter derug
zullen zijn".

De F-227- vliegtuigen zijn ge-
kocht bij Delta Air Transport,
een Belgische vliegmaatschap-
pij. De toestellen wordenin Ame-
rika onder licentie van de Nede-
landse Fokkerfabriek gemaakt.
Daardoor verschillen deze toes-
tellen enigszings van de Neder-
landseF-27 modellen. Directeur
Kitland Chong is deze week in
België om hetkoopcontract te
ondertekenen.

De DC- 9 dievoor een grote re-
visiebeurt enkele maanden uit
de roulatie is genomen, wordt
zondag terugverwacht. "Als alle
stoelenerweer zijn ingezeten de
inspectie achter derug is zal ook
dit toestel volgende week zater-
dag weer worden ingezet", aldus
Robin Visser.

OPTIMISME
"Hoewel wij optimistisch zijn

over de voortgang van het over-
leg, hebben wij duidelijk gesteld
datde eerste ronde nietheeft be-
antwoord aan onze verwachtin-
gen. Wij zijnserieus van mening

dat daaruit geen ondersteuning
van het democratische proces in
Suriname kan worden opge-
maakt. Uit de Braziliaanse stap
blijkt dat Brazilië onze mening
deelt".

Minister Sedoc verklaarde de
ontwikkelings- relatie met Ne-
derlandbinnenkort tersprakete
zullenbrengen tijdens een speci-
ale vergadering van de Organi-
satie van Amerikaanse Staten
(OAS), waarom Suriname heeft
verzocht. Het moet volgenspoli-
tieke bronnen niet uitgesloten
worden geacht datSurinamebij
de OAS aanklopt om diplomatie-
kepressie op Nederlanduitteoe-
fenen met betrekking tot de fi-
nanciering van het zogenoemde
urgentie- programma. Neder-
land bleek tijdens deeerste ron-
devanhet overlegmetSuriname
niet bereid voor dit programma
het gewenste bedrag van vijf-

honderd miljoen gulden vrij te
maken.

Voordat Sedoc in Washington
deOAS- vergaderingzal toespre-
ken, woont hij in Havana een
vergadering bij van de niet- ge-
bonden landen en in New York
een speciale zittingvan de Vere-
nigde Naties. In bilateraal over-
legmet collega'szal Sedocdeont-
wikkelings- relatie met Neder-
land en de financieel- econo-
mischepositie van Surinamebe-
spreken. Hij zal voorts onder
meer praten met functionaris-
senvanhetCaribbeanBasinIni-
tiative en decommissie van Bui-
tenlandse zaken vanhet Ameri-
kaanse congres, over mogelijk-
heden ter vergroting van dekre-
dietwaardigheid van Suriname.
Sedoc vertrekt vandaag uit Pa-
ramaribo en zal ongeveer twee
weken in het buitenland ver-
toeven.

Nabrand in olie-tank midden in stad

Tienduizenden in
Mexico geëvacueerd

MEXICOSTAD — Tiendui-
zenden mensen werden er
dinsdag in de Mexicaanse
stadChihuahua geëvacueerd
toen zich in een olieraffinade-
rij een explosie voordeed
waarbij een opslagtank met
bijna vijf miljoen liter ruwe
olie in brand vloog. Daarbij
viel slechtséénlichtgewonde,
aldus de autoriteiten.

De explosie deed zich voor in
Chihuahua in een complex van
het staatsolie- bedrijf PEMEX.
Na zeven uur kreeg de
brandweer het vuur onder de
knie. De gewonde was een
brandweer- man. Deraffinaderij
blijktmiddenin destadteliggen.
Nadat de explosie zich had voor-
gedaan werd meteen begonnen

met het evacueren van deomwo-
nenden ineen straalvan drieki-
lometer. Er zouden er in totaal
bijna tweehonderdduizend naar
een veiliger oord zijn gebracht.

Men was bang dat de brand zou
overslaan naar andere opslag-
tanks.

PLUNDERAARS
In de verlaten buurten werd

door politie en soldaten gepa-
trouilleerd. Er werden 46 men-
sen aangehouden die aan het
plunderen warengeslagen. Toen
de brand bedwongen was
mochten de bewoners weer naar
hun woningen. Kortsluiting zou
de oorzaak van debrand geweest
zijnwelke totin deverre omtrek
was te zien.

INFORMEREN BRAZILIË SORTEERT EFFECT
Paramaribo in diplomatiek offensiefna Bukman-échec

Suriname zet Nederland
internationaal onder druk

PARAMARIË&) — Suriname is "uiterst blij" met het
Braziliaanse standpunt ten aanzien van het herstel van
deontwikkelings-relatie tussenDen HaagenParamari-
bo. Zoreageerde ministerEddy Sedocvan Buitenlandse
zaken dinsdagdesgevraagdophetfeit datdeBraziliaan-
se regering de Nederlandse ambassadeur in Brazilië
heeft verzochtDen Haag te wijzen op "de dringende be-
hoefte aan materieleondersteuning van het democrati-
serings- proces in Suriname".

Sedoczegtsignalenvan "ande-
re bevriende naties" te hebben,
diein devoetsporen van Brazilië
bij Nederland steun voor Surina-
me zullen bepleiten. Hij doelt
hiermee volgens ingewijden op
Venezuela en de Verenigde Sta-
ten.De reactieszullenvolgens de
Surinaamse ministerworden in-
gegeven door de informatie die
Suriname aandiplomatieke ver-

tegenwoordigers van die landen
heeft verstrekt over de eerste —mislukte — ronde van overleg
met de Nederlandse minister
van Ontwikkelings- samenwer-
king Bukman.

WILLEMSTAD — Drs Elmer
(Kade) Wilsoe is vanmorgen
beëdigd als waarnemend gezag-
hebber van Curagao. Dat ge-
schiedde doorwaarnemend gou-
verneur mrElmer Joubert.

Vermoedelijk zal Wilsoe zeer
binnenkort als waarnemend ge-
zaghebber optreden, omdat ge-
zaghebber Ronald Casseres va-
kantie-plannen heeft.Depers werd niettoegelatenbij
de plechtigheid in Landhuis
Santa Barbara. Vandaar dat
Wilsoe (links) samen met de se-
cretaris van deRaad van Minis-
ters, mrRichard Lopez Ramirez,
uitsluitend op de trap van het
landhuis konden worden gefo-
tografeerd.

Man vermist na omslaan boot

ReefRunner van Pelican Wa-
tersports, kon de Amigoe van
dichtbij foto's maken van de om-
geslagen Emanuel, toen deze
dooreen loodsboot naar dekant
werd gesleept en van het trio dat
devaste wal bereikte: vlnrBobby
Croes, Nicho Dania en Junior
Tromp.

ge golf verrast en kapseisde. De
vier sportvissers moesten hier-
doorzwemmend dekustproberen
te bereiken. Drie van hen slaag-
denhierin, terwijl Orlando Odor
sinds dat momentvermist wordt.

Dankzij demedewerking van ka-
pitein Plons Richardson, van de

ORANJESTAD - Op drie
mijlen uitdekust, ten westen van
de vuurtoren, deedzich dinsdag-
morgen omstreeks elfuur een on-
gevalvooropzee.

HetbootjeEma-
nuel metaan boordBobby Croes,
Junior Tromp, Nicho Dania en
Orlando Odor, werddooreen ho-

Wilsoe waarnemend gezaghebber



MENSEN
In CostaRica behaaldeCASTRO
EFRAIM PEREZ, van Sabana
Liber 11 op Aruba, zijn graad van
'Bachiller Universitario' in toe-
risme. Voor zijn vertrek naar
CostaRica heeft Perez zijn oplei-
ding gevolgd bij de Aruba School
ofHotel Technology.

Meer dan 2000Kampucheaanse
vluchtelingen hebben uit vrees
dateen grote AARDBEVING op
komst is inLos Angeles en omge-
ving, het gebied verlaten. Vol-
gensvertegenwoordigers van de
Kampucheaanse gemeenschap
in hetzuidenvan Californiëis de
exodus naar hetveiliger geachte
noorden van de staat na 1 okto-
ber vorig jaarop gang gekomen,
toen er een aardbeving was van
5,9 op de schaal van Richter en
waarbij twee mensen gedood
werden. In het zuiden van Cali-
fornië leeft de grootste Kampu-
cheaanse vluchtenlingen- ge-
meenschap van de VS, die onge-
veer 35.000mensen telt. Sommi-

ge ouders begonnen met hun
kinderen thuisvan school tehou-
den.Reeds vertrokken gezinnen
zouden gezegd hebben datvrien-
den en familie hen naar het
noorden zullen volgen, zodra de
schoolvakanties beginnen. De
angstvan deKampucheanen zou
vergrootzijn door verhalen in de
mediaover de 16eeeuwse ziener
Nostradamus, die in mei 1988
een verwoestende aardbeving
voorspelde in 'de nieuwe stad.

AUGUSTINE MAGDALENA
DUMFRIES, van de Arend-
straat 50 in Oranjestad, is aan
het Montclair State College, in
New Jersey, geslaagd voor 'Ba-
chelor in science ofBusiness ad-
ministration marketing and so-
ciology. Dumpfries is oud- leer-
linge van Colegio Arubano.

Dat jeondanks de nieuwe snel-
heids- beperkingen op de Neder-
landse autowegen nog best heel
SNEL uitdevoeten kunt, bewees
onlangs een inDuitsland wonen-
de Italiaanse automobilist. In
een Franse sportauto met Zwit-
sers kenteken (Alpine Renault)
reed hijop deA-12 (Utrecht -Den
Haag) onder Linschoten ruim
210 kilometer per uur. Helaas
voor hem: de sportauto's
(Porsche) waarin een aantal po-
litie- mensen van de algemene
verkeersdienst surveilleert, ha-
len volgens het boekje op
topsnelheid bijna 250 kilometer
per uur. Enzo stondde snelleIta-
liaannaeenkorte achtervolging
op de vluchtstrook met herman-
dad achter zich. De Utrechtse pi-
ket- officiervan justitiebepaalde
deboetevolgenshetgebruikelijk
tariefop 540 gulden.

Met al zijn gedarteï en gewapper
heeft toreadoor José Manzana-
res zijn tegenstander in dearena
van Madrid ernstig uit zijn
EVENWICHT weten te krijgen.
Maar wie zou dat. geconfron-
teerd met zon fleurig uitgedoste
spring in 't veld. niet worden. Je
moet als stier dan wel onder de
valium zitten om dan rustig te
blijven.

Het is, dat Ton Schröere uit
Broek op Langendijk een kip in
de hand houdt, anders zou iede-
reen denken dat hij gewoon een
pinda tussen duim en wijsvinger
houdt. Maar het is, zo verzekert
Schröere. toch een echtEI, dathij
deze week in zijn kippenhok aan-
trof. "Ik denk dat dekip ergens
van geschrokken is", is de enige
verklaringdiehijkan bedenken.

DINO GRANDI, de laatste lei-
der van het fascistische Italië en
deman diein 1943 deval van dic-
tator Mussolini organiseerde, is
eind vorige week overleden op
een leeftijd van 92 jaar.Dit heeft
zijnfamilie meegedeeld. Grandi
is de derde uiterstrechtse Itali-
aanse voorman die afgelopen
weekeinde stierf. Zaterdag over-
leed het 75-jarig lidvan het Eu-
ropese parlement, PinoRomual-
di van de nco- fascistische MSl-
partij en zondag overleed de ja-
renlange voorzitter van de MSI,
Giorgio Almirante op 73- jarige
leeftijd aan een hersenbloeding.
Grandi bezette onder Mussolini
veel hoge posten, zoals minister
van buitenlandse zaken en am-

bassadeur in Groot- Bittanië.
Maar hijwasook vaak eenuitge-
sproken criticusvan de dictator.
Op25 juli 1943, na degeallieerde
invasieopSicilië, liet Grandi als
minister van justitie een order
uitgaanaan defascistische grote
raad, waarin Mussolini werd op-
geroepen de macht over te dra-
genaankoning VictorEmmanu-
el. De resolutie werd met grote
meerderheidaangenomenen de-
zelfde dag werd Mussolini in
opdracht van de vprst gearres-
teerd. Mussolini werd later door
de Duitsers bevrijd en vestigde
de marjonetten-republiek Salo
in noord- Italië.Vijfvan de leden
van degrote raad die tegen hem
hadden gestemd werden dood-
geschotenmaarGrandi ontsnap-
te door te vluchten naar Spanje.
Na detweede wereld oorlog leid-
de Grandi een succesvol
landbouwbedrijf inBraziliëvoor
hijdriejaar geledenweer perma-
nent in Italië ging wonen.

NAIROBI - Het Volksbevrij-
dkigs- front EPLF in Etiopie heeft
eenoffensiefvan hetregerings- leger
afgeslagen. Er zouden daarbij 5000
regerings- soldaten gedood zijn
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Heer Bommel en het wroeg-wezen door Maarten Toonder

1604 — Heer Bommel bleef een ogenblik als door de donder
getroffen staan. "Bommelstein afbreken?" riep hij ongelovig
uit. "Ja natuurlijk!" riep hetwroeg-wezen. "Je moettoch nog
materiaal hebben voor twaalf woningen? Daar kan ik je niet
aan helpen. Laatje slotafbreken, danben jeer!Maar dat doeje
nietEn daarommoetik diering hebben—want jebent alleen
maareen opschepper!" Heer Bommel antwoorddeniet. Hij be-
gon door zijn kamer te ijsberen, verscheurd door een ver-
schrikkelijke tweestrijd. "Geef diering nu maar!" drong Torn
Poes aan. "Geef maar toe, heer Ollie!" "Ja, geef nu maar toe!"
riep het wroeg-wezenhoopvol. "Dan ben jeoveral vanaf, Bom-

mcl!" "Toegeven?" prevelde heer Ollie. "Ben ik een opschep-
per? tk zou eigenlijk... hoewel... mijn mooie 510t... Maar mijn
goede vader z0u..." Toen stond hij stil en greep de telefoon.
"Bah!" zei hij vastberaden. "Jullie kennen me nog niet! Jullie
weten nog niet wat het betekent een heer en een Bommel te
zijn!" En na deze woorden belde hij kortbesloten een erkend
slopersbedrijfopen gafopdrachtom Bommelstein indekortst
mogelijke tijd aftebreken.Hetwroeg-wezenluisterdeeven on-
gelovigtoe enverdween toen meteen akeligekreet in degrond,
terwijl TornPoesschouderophalend dekamer uitliep."Nukan
ik er ook niets meer aan doen!" mompelde hij.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Hellraiser (’.5,-p.p.).

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenva»
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunn*5
spoedgevallen telefoon 641658 bellen'
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische <*
trikten kunnen voor spoedgevallen1
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbe*
het antwoordapparaatzal dan medede»
wie dedienstdoende arts is.
THORAX CENTER (Jan NoorduynW
naast UNA, tel.: 85544): openingstijden*
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00jj
op zon- enfeestdagen alsmede op wen-
gen na 17.00 uurvoor spoedgevallen *85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIÖ
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria J*tel.: 82947/81078; geopendvan maand"
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zatenj, degehele dag gesloten;na 17.00uurkurf"
dezustervan dewacht bellen:zusterCMP
man, tel.: 370025, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralW
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmid*
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag**
07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (VOO
heen Wijkverpleging Curagao): Kant»1
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopej
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.1
uur; de wacht heeft zuster Panneflek, -671505.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fan*
geopend van maandag t/m vrijdag vi
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoorS
Maria 17,tel.: 80222.

*
_

** *
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORS0
voor meer informatie kunt u de volgen*
nummers bellen: 75628,672289en 5550
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parel
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend vf
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaten*
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, te
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopei
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda Otrobanda, Winkelcentri
Colon, tel.: 625633.
PundaAntillaya,KayaFlamboyan 1-A, t«
76200.

* * » * *
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEVV
GING
Brievengat: iedere maandag-'woensdagavond om 19.30 uur te Jiraja
weg 8, Centrum Devi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond<19.30 uur te Openbare Basisscho
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond(
19.30 uur gebouwCredit Unión San Pedi
Kanga: iedere woensdag- en zaterdas
vond om 19.30 uur te Centrum Abrax:
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterc
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

ASOSIASHON Dl GRADUADONANDl F
CULTATSOCIAL- EKONOMIKO Dl UNA
20.00 uur lezing - UNA (ond.: "Accountii
andFinancial ManagementEducation for I
ternational Business Operations", spr.:Pn
dr.Adolf Enthoven.

KOOPERATIVA Dl KREDITO "SPAR L
YUDAOTRO'CFW
18.00-20.00 uur Informatie- avond over t
Cooperatiewezen -SDK gebouw.

TOERISTENSCHIP
09.00 uur MaineMaritime Academy.
10.00-12.00/13.00-16.00 uur gelegentK
tot bezoeken van het schip - vert. Gom
Shipping.

TELECURAÇAO
WOENSDAG: 16.00 Teletekst; 16.30
Ora pa mucha; 17.00 Scooby Doo;
17.30Kwes; 18.15Fundashon Meditas-
honTrancedental; 18.45 Informedepor-
tivokv HectorRosario; 19.00Tempo pa
Dios; 19.05 Leu fo'i kas kv Robby
Schouten; 20.00Notisiero Tele-8;21.00
Falcon Crest; 22.00 Wega di Number;
22.10 Salu Mental; 23.00 Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden).

****-*-

BEETLE BAILEY By Mort Walker

WOENSDAG 25 MEII9BB

Wega di NumberCURAÇAO

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess

2
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PANELLEDEN: BIJDRAGE UNIVERSITEIT MOMENTEEL NIET VOLDOENDE
UNA moet zich beter profileren in gemeenschap
WILLEMSTAD— Een Uni-

versiteit heeft in een ontwik-
"elings- land een zeer be-
langrijke plaats in de ge-
meenschap. De Universiteityan de Nederlandse Antillen
Jjoldoet ook aan de meeste
doelstellingen. Deze universi-
teit zou zich echter meer moe-
'en profileren in de ge-
meenschap: meer studiesver-
achten en vooral ookopbou-
*ende, objectieve en we*

ondersteunde
"öitiek moeten leveren op be-
paalde ontwikkelingenin on-
*-e samenleving. Aan deze'aak voldoet de UNA niet.
daarover waren de meeste

diein hetkader van
M 15-jarige bestaan van de

Sociaal Economische Facul-
teit gisteravond spraken over
het bestaansrecht van de
UNA, het met elkaar eens.

Drs Stanley Lamp, waarne-
mend directeurvan het Departe-
ment van Onderwijs, was giste-
ravond gastspreker bij het fo-
rum. Naast hem waren als spre-
kers aanwezig de herenRon Go-
mes Casseres, Anthony Jean
Pierre, Errol Cova en Valdemar
Marcha. Deze waren tevens de
panelleden tijdens de discussie
met de zaal, diewederom slechts
halfgevuld was.

PROFILEREN
Volgens Lamp dient een uni-

versiteit aaneen viertal functies
te voldoen: wetenschappelijk on-

derwijs te geven; studies te ver-
richten; servicete geven aan het
publiek op grond van zijn erva-
ring en de functie van het ana-
lyseren en evalueren van onze
gemeenschap op kritische wijze.
Zoals alle instituten die hoger
onderwijs geven, dient de UNA
bovendien hoog geschoolde ar-
beids- krachten af te leveren.
"De wijze waarop de UNA hier-
aan voldoet, is doorslaggevend
voor het bepalen van zijn waar-
de", aldus Lamp die vindtdat dit
wel het geval is.

De waarnemend directeurvan
het departement van Onderwijs
is evenwel van mening dat de
studenten meer bijgebracht
moet worden danzuiver theorie.
Daar ontbreekt het volgens hem

nog aan op de universiteit. Pasals de student meer heeft bijge-
kregen dan zuiver theoretische
kennis,kan hijeen constructieve
enkritische bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van onze ge-
meenschap.

Lamp bracht verder naar vo-
ren, en werd daarinondersteunddoor Ron Gomes Casseres enAnthony JeanPierre, dat de uni-
versiteit zich meer zou moeten
profileren in de gemeenschap.
Wetenschappelijke activiteiten,
zoals het verrichten van studies,
horen ook tot de taak van een
universiteit, aldus Lamp. Ookhetverlenenvan servicehoort in
dit 'pakket' thuis. Indien de uni-
versiteit immers studies ver-
richt, kunnen er adviezen ver-

strektworden. Lamp zei wel beg-
rip te hebbenvoor het feit dathet
de docenten van de UNA vaak
ontbeert aan voldoende tijd om
zich actieverop ditvlak te bewe-
gen, maar meent toch dat dit as-
pect een belangrijkere plaats
moet gaan innemen. "Zeker in
een ontwikkelings- land zoals
het onze, moeten we tijd en in-
spanningen steken instudiesdie
gerichtzijnop het beleid ofop het
zoeken naar oplossingen van
problemen in of van de ge-
meenschap", aldusLamp.

TEKLEIN
De universiteit moet daar-

naast de ontwikkelingen in de
gemeenschap kritisch volgen.
"Natuurlijk moet ditop objectie-

ve wijze geschieden en op basis
van wetenschappelijke gege-
vens. Door het leveren van kri-
tiek, kunnen instituten die we-
tenschappelijk onderwijs geven,
een daadwerkelijk onderdeel
van de gemeenschap worden en
een belangrijkere plaats krijgen
in bepaalde ontwikkelingen. Zij
hebben de taak om een bijdrage
te leveren aan hetbijsturen van
de gemeenschap." Ook voor wat
dit betreft zijn er slechts enkele
voorbeelden te noemen, waar de
UNA aan deze eis heeft voldaan,
aldusLamp die de bijdrage van
de UNA "veelte klein" noemde.

Hij is er danwel van overtuigd
dat de UNA een "must" is voor
Curacao, maarmeent dathetbe-
leid terdege bijgestuurd moet

worden. Het zal noodzakelijk
zijn dat deUNAflexibeler wordt
en zich beter afstemd op de dage-
lijkse praktijk. Het moet ook
mogelijk zijnvoor deuniversiteit
om zijn beleid snel bij te sturen
indien datmogelijk blijkt. "Door
de huidige strakke structuur
van de UNA, gaateen kans ver-
loren om een grotere bijdrage te
leveren aan onze ontwikkeling.
Zo isdewetgevingwaarin de uni-
versiteitgeregeld is, zeer gelimi-
teerd maar die wet is door men-
sen gemaakt en kan ook door
mensen veranderd worden in-
dien dat noodzakelijk blijkt te
zijn", aldusLamp diedehoop uit-
sprak dat deUNA gaat 'vechten'
om deze noodzakelijke aanpas-
singen door te voeren.

CADMU WIL MEEDOEN IN ONDERHANDELINGEN
Interesse vanLondens en Rotterdams bedrijf
Uitgelekte berichten kunnen
verkoop CDM verhinderen

WILLEMSTAD— De Curasaosche Algemene Dok enMetaalbewerkers Unie, CADMU, heeft geëist, dat de
Jakbondbij een eventuele verkoop van de CurasaoseöokMaatschappij N.V., CDM, wordtbetrokken. Devak-
bond wijster op, dat de laatste wekeneen eventuele ver-
kop van de CDM wederom in de publiciteit is gekomen
'hoewel zonder veel details". In voorgaande jaren, zo
stelde de vakbond, hing er ook altijd een geheimzinnig

rond deberichten over een overname door de pri-
kte sector. Omdat nu onderhandeld wordt over een
jjüeuwecollectieve arbeidsovereenkomst, heeft deCAD-
MU als één van de punten naar voren gebracht, dat de

een gespreks- partner dient te zijn bij het ver-
koop-overleg.

Er zijn twee belangstellendenvoor het Cura?aose scheeps- re-
paratiebedrijf. Appledore in
■-onden heeft interesse getoond,
Renais Damen Shipyards te
Rotterdam. Het Londense be-
kijf voert hetmanagement overv erscheidene scheeps- repara-
tiebedrijven enbeschiktzelfover
°ok enkele dokken. Damen Shi-
pyards is een grootbedrijfinRot-terdam.

Directeur ir Mario Evertsz
van de CDM weigerde vanmor-gen elk commentaar op de be-
kenten, die door CADMU- voor-eer Ronald Sluis en door een
Jferslaggever van een lokaal ra-
jjio- station naar buiten zijn ge-
dacht. Ookgedeputeerde Ricar-
jj° Isebia sprak vanmorgen tij-
dens een radio- programma uit-
voerig over een eventuele ver-
kop.

VOORBARIG, Deskundigen uit scheepvaart-
dingen zeiden vanmorgen te-
Sen deAmigoe, dat deberichten
°vereen eventueleverkoop"zeerv°orbarig" zijn geweest. "In de

en in dewereld van
jjescheeps- reparatie is het zo,

jepas ophet laatste moment
laten weten datje aan het

bent. Lekken die
te vroeg uit, dan is de

groot dat de verkoop niet
|.°orgaat. Hoe is het toch moge-
i'jk, dat geenrekening wordt ge-
?°üdenmet debelangenvan een
°edrijf; dat besprekingen hierMeteen op straat liggen?", alduseeü van dedeskundigen., Onze bron stelde: "De CDM
*an min of meer de verkoop nu
«el vergeten. Ofdeprijskeldert
jjualseenrazende. Zogaatdatin

wereld. Het is zonde, dateenel andernu al in depubliciteit isbekomen".
De CADMU heeft in eenP^sbericht eropgewezen, dat de
olid immer betrokken is ge-. eest bij de ontwikkelingen bij

i.e CDM, of die negatief of posi-
L^f waren. "Het is logisch dat dePlichten over een verkoop van
i dok een golfvan speculaties

eeft veroorzaakt en een sfeer,an twijfel tot gevolghebben ge-
■ad over dewijze waarop dever-
kop- onderhandelingen hebbenNaats gehad".
Debond heeft eenrapport "Vi-

sic CADMU inzake toekomst-
perspectief CDM" gepubliceerd,
dat naar het Bestuurscollege is
gestuurd. Tegelijkertijd werd
het BC op de hoogte gesteld van
de informatie waarover de vak-
bond beschikte met betrekking
tot de onderhandelingen over
een verkoop van de CDM. Ook
werd daarin gemeld, dat de
CADMU wil deelnemenin debe-
sprekingen.

"Wij hopen, dat het ei-
landsbestuurrekening houdt
met de positie van de werkne-
mers bij het dok, in het belang
van het welzijn en de toekomst
van deCDM", zo stelde debond.

Willemstad — De vereersafdeling

van de politie
"jeldde gisteren 8 aanrijdingen
2.et een materiële schade van

°*050 gulden en zes licht cc-w°nden

JOINT VENTURE
CADMU- voorzitter Ronald

Sluis zei vanmorgen tegenover
de Amigoe, dat de bond geen

voorstander is van "eenhonderd
procent privatisering. Dat is ook
de mening van de gedeputeerde.
Een jointventure tussen deover-
heid eneenprivate onderneming
lijkt ons debeste oplossing".

Sluis zei verder: "Wij denken
aan een model, zoals datook bij
de Isla is toegepast. Uiteraard
niet precies hetzelfde, maar wel
in die richting. We hebben
slechte ervaringen met het be-
drijfals alle aandelenin handen
van derden zijn".

De CADMU- voorzitter: "Als
dat wel gebeurt, dan denken die
mensen uitsluitend aan hun ei-

gen belang. Ze denken niet aan
het belangvan deCuragaoseeco-
nomie. Anderen hebben ons inhetverledenook uitgeput enzijn
vervolgensvertrokken".Sluiszei het zeer te betreuren,
dater zo geheimzinnig wordt ge-
daan over een eventuele ver-
koop: "Wij weten er een klein
beetje van, dat bereikt ons via
onzeeigenkanalen. Maarwewe-
ten nietprecies wat ergaande is.
Datvinden wij vervelend".

Over de voortgang van de cao-
onderhandelingenwilde de vak-
bondsleider niets zeggen: "Die
worden gewoonvoortgezet".

BriefKamer vanKoophandel over
buitenlandse ’onderscheidingen’

Kijk uit met Awards
WILLEMSTAD — De Ka-

mer van Koophandel en Nij-
verheid heeft een waarschu-
wing doen uitgaan naar alle
handelsbedrijven en indus-
trieën om niet deel te nemen
aan de toekenning van
'Awards', ingesteld doorvage
'genootschappen', die daar-
voor een fors bedrag vragen.
Dat bedrag dient tevoren ge-
stort te worden. Het 'uitver-
koren' bedrijfkrijgt daarvoor
een certificaat, foto's van de
uitreikingvan de 'onder-
scheiding' en bovendien nog
een video- film van het 'eer-
volle gebeuren.

De KvK wijst erop, dat de
meeste van deze zogenaamde
'quality awards en 'awards of
merit' uitsluitend voor commer-
ciële doeleinden worden uitge-
reikt en door geen enkele officië-
le instantie wordtgesteund. Zo is

het geval met deEuropean Mer-
cury Award van de stichting
ImagenArte, alsmede met deIn-
ternational Trophy Award van
Editorial Ofice, de Edicoin
Awards en andere soortgelijke
aanbeidingen.

Zo werd dit jaarondermeer de
Curasao Plumbing Supply N.V.
gekozen voor de European Mer-
cury Award. Kosten: 1800 dol-
lar.Daarvoor mogen tweeperso-
nen twee nachten logeren in het
Princesa Plaza Hotel te Madrid., Op 30 mei vindt dan defeestelij-

v ke avond plaats met een ont-
vangst, een welkomstwoordvoor
deaanwezigebedrijven, een gala
diner, de uitrreiking van de'awards' en om halféén 's nachts
een foto- sessie.

TROFEE
De uitverkoren firma ont-

vangt de European Mercury
Award trofee, een diplma om op
te hangen in het kantoor, een
Eakket logo'svoor hetgebruikop
rief- papier en dergelijke, een

collectie foto's en eenvideo- film."Het zou nuttig zijn om bij degeëigende instanties nadere in-
formatie inte winnenover de se-lectie- procedure en de voor-waardenvan uitreikingvandezeprijzen, alvorens het gevraagde
inschrijfgeld te storten", zo be-sluit deKamer van Koophandel
en Nijverheid de waarschuwen-de brief.

Mediatheek-poster voor scholen

Scherpe controle
op fout parkeren

WILLEMSTAD — Gisteren
hield de politie een scherpe
controle op het fout parkeren en
het stoppen opplaatsen waar dit
niet is toegestaan. Intotaal wer-
den40 bestuurders opde bon ge-
slingerd.

De politie wijst het publiek er-
op datvoertuigen die onbeheerd
wordenaangetroffen opplaatsen
waar dit niet is toegestaan, op
verantwoordelijkheid van de ei-
genaren, door de politie zullen
worden weggesleept.

WILLEMSTAD - Op maan-
dag23 meireikte gedeputeerde
van onderwijs, Dito Mendes, de
eersteofficiëleposter uitvan 'Me-
diotekaEskolar'. Medioteka es-
kolar iseenafdeling van de Open-
bare bibliotheek en leeszaal. Het
doelvan deposter is hetpromove-
ren van het lezen en defaciliteiten
die Medioteka Eskolar daarbij
verleent. De uitreiking vond
olaats op hetSt Joriscollegeal-
waar defoto's werden geschoten
die voor de poster gebruikt zijn.
Bij de uitreiking waren behalve
deleerkrachten en leerlingen van
de school, ook vertegen- woordi-
gersvan deOpenbareßibliotheek
en van Sedukal aanwezig.

Duidelijke brochure
over lumpsum- en
wachtgeld-regeling
WILLEMSTAD — Bin-

nenkort verschijnt een
brochure omtrent de
lumpsum- en wachtgeld-
regeling en de pensioen-
rechten. Het is een uitgave
van het Bestuurscollege
vanCuracao in samenwer-
king met deregering van
de NederlandseAntillen.

Detekst is gereed."We zoe-
kennu nogeen drukkerij voor
debrochure", aldus gedepu-
teerdeRicardo Isebia, diezei
dater haast achter zal zetten
om de informatie zo snel
mogelijk "bij de betrokkenen
tekrijgen".

In debrochure worden alle-
reerst algemene inlichtingen
gegevenoverondermeer 'Eki-
librio'en 'Adelanto'. Erwordt
ondermeer gesteld, dat "de
ovberheids- financiënuithun
evenwichtzijngeraakt". Inde
brochure: "Als er verder niets
gedaanwordt, danzou het ge-
zamenlijk tekort van het
Land envanhetEilandgebied
Curacao in miljoenen er als

volgt uitzien: * 1988:134.2; *1989: 195.2; * 1990: 227.7; *1991:211.2;* 1992:216.4.Bij
elkaar opgeteld zou dat bete-
kenen dat aan het eind van
1992een schuld pntstaat van
in totaal bijna één miljard
gulden".

Verder staan in debrochu-
re berekeningen, die betrek-
king hebben op de zowel de
lumpsum- als de wachtgeld-
regeling. De ambtenaren
krijgen met dit geschrift
(eindelijk) een duidelijk stuk
voorlichting. En wat belang-
rijk is: er staan tal van voor-
beelden in, die betrekking
hebben op de verschillende
salaris-klassen.

De ambtenaar, diedezebro-
chure heeft gelezen, wacht
geen verrassingen meer. Hij
weet danprecies waarhij aan
toe is. Jammer, dater zolang
gewacht is met deze informa-
tie. Indien die eerder zou zijn
verstrekt, dan zouden veel
frustraties en en mis- in-
terpretaties zijn voorkomen.

The ffcltó^ Studio Club
ÜNf]^^ OPENT
|j Donderdag 26 mei om 22.00 uur

met het optreden van Spice èt Pepper en D.J. Eric the Kid.
Toegang gratis.

* Nl€Ulü MANAGEMENT * NI6UOI INT€RI€UR -\^^^^^>
Vrijdag 27 enzaterdag 28 mei: iisP^^^^l^

Speciaal optredenvan BROTHERHOOD OF MAN '/Ê^ffic^
Disc Jockey: ERIC THE KID 'M%& ÖÊ<

The f^P^ Studio Club *^felP^|^ "Where thebeat meets the street" \\*
-^ Openingstijden: woensdag t/m zondag van 10.00p.m. tot 4.00 a.m. f

a_\\\\\m\h^B' ~Per)^\J/ \ + irrigation =

yßeigerweg2 HoekAlablancaweg j ■ Ontvangen
nieuwe kollektie

schoenen,
floras bootery tassen, ceintuurs.
Promenade Shopping Center 1V Tel.: 77996 >^ J

computer r^^*^
Veet u hoeveel een compleet
Personal Computer Systeem
gaat kosten met Printer, 20 Mb
vaste 3chtjf en bekabeling ?

Naf1.2.010,=
binnenkort leverbaar kom nu k_]kra i

en neem oen cntalof** mes.

MinihouaeCuracao n.v. te1.616986

______ I lF____---Jr^____P>i^__F■JB jgg^^p^jd^j^^^^
\Wy^<- -±~t£.Z'--: ~-- "* *vS\\
B-* - _»

—
A.s. zaterdagavond

Big party met Survival
en Viana Brothers

Aanvang: 9:00 uur.
Kaarten a ’.15.-verkrijgbaar bij de bekende adressen en bij
Pinocchio Grill Bar.

Verkoopkoers van de I I inboedels thuisbrengen- overal ter
mm BOLIVAR 1 WERELD -IS ONS VAK!
Kprvj MADURO & CURIEUS BANK N* Met rulm een kwarl eeuw ervaring beschjkt Meyer . m_mmmmry "*■*"»£*. a i__roi>/\arTr

MAAKT HIERBIJ BEKEND m rransportoverdekennis.demiddeïenmaarvooralover üIiiSÜP * *»" i n-A/ïarVn.
jnt j„ ~„_._. . . i/.----!--»^ 8$ demensenomeenbuitenland-verhuizingprobleemioosdat deverkoopkoers van de Venezolaanse $: en tot in de puntjes te regelen - van huis tot huis, jA .■__ .BOLIVAR tot MORGENOCHTEND 10.30 uur \% overal terwereld. te\fV&* aM&%^ '_ FJS. 5.90 per 100 BOLIVAR IS. J| Dat waarbij veel waarde hechten aan een begrip als

" »Us> \go® <

<&Ws. __s__^/J-^^^^ ____S_3_H_££Sr dienstbetoonvindt uterug in onze persoonlijke, klantge- r'*^ ï'TW^'^^^^^^^ nchteaanpak. |i:pjj^lH||i|| ■ *:,':. ■:-*"*". Mrtfjtweg
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■TTT-I THE QUALITY CHOICE.im GoldStar
HI-FI STEREO SET 100 Watt

Model GSA-5100

Af Is. 895,—
CASH & CARRY

_____F^^_____i «M&l»

1'" ' "____!________

*

_____ma iA "" JH|_=Amc. tSsU'uSgf^*
PO Box 389 Oranjestad Aruba fl B^ P '' _-v
Havenstraat 32 Tel.: 21445/21 145 (g)
Fergusonstraat4l Tel.: 23555/33430
Tomatensfraat z/n Tel.: 23555 " _ —. . _ A
v. Zeppenfeldstraat 8 Tel.: 46016/45635 I dlLrl IL vj

0 S.E.L. MADURO tf SONS (Aruba) INC.T)
% fZ______7\ The American Express Representative £
( ■ __ni_^ ■ * i\$ V ■ ■ *___r 5S V""v congratulates the ifc

Q Caribbean Mercantile Bank N.V. p
"% with their appointment to market the /*
*3f American Express Gold Card. X'

We welcome all new Cardmembers and are proud to W
"J continue providing a high level of service. j

Atletiekwedstrijden
ORANJESTAD — De Aru-

baanse Atletiek Bond organi-
seertop zaterdag 29mei eenwed-
strijd voor zijn leden. De volgen-
de onderdelenzullen in het Wil-
helminastadion worden afge-
werkt: Balwerpen pupillen (5.00
uur),kogelstoten junioren en se-
nioren (5.30 uur), speerwerpen
junioren en senioren (6.00 uur)
en 1000 meter alle leeftijden
(6.30 uur).

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinierskazerne Savaneta
maaktbekend dater op donder-
dag26 mci 1988van 07.00 uur
tot 15.00 uur een schoolschie-
toefening gehouden zal worden
op het terrein Anabui. Er zal met
scherpe munitie geschoten wor-
den. Het onveilig gebied aan
landzijdezalworden afgebakend
met rode vlaggen en waarschu-
wingsborden.

Funari-werk
ORANJESTAD —In het

Aladdin theatre van Alhambra
casinobegint op zaterdag temid-
dernacht een fundraising- show
tenbate van deFunari- stichting
voor gehandicapten. In de show
zullen uitkomen: Aruba's Tina
Turner, Holly Faris, diezich als
Tina Turner, Dolly Parton en
Carmen Miranda zal presente-
ren, Danza Aruba, Trio Huaste-
ca en de internationale zanger
George Willems.

ö& jjfUCli^^^ Sr0"" Lförn' ' FOR ALL ANTILLEAN RESIDENTS!
BEST WESTERN TALK OF THETOWN HOTEL & BEST WESTERN MANCHEBOBEACH HOTEL, ARUBA

SPECIAL 3 DAYS - 2 NIGHTS PACKAGE - VALID DATES: APRIL 09 - DECEMBER 16.1988
FOR ONLY NAFLS. 99.00PER PERSON DOUBLE OCCUPANCY

PACKAGE FEATURES REGULAR PRICE "ESAKI TA E COS"
* AIR CONDITIONEDROOM FOR 2 NIGHTS Nafls. 198.00 Nafls. 198.00
* 4 BREAKFASTS 28.00 FREE
*BOTTLE OF CHAMPAGNE 38.00 FREE
'WELCOME FRUIT BASKET 18.00 FREE
♦HOTEL T-SHIRT 18.00 FREE
"ENTRANCETO"CONTEMPO DISCO" 36.00 FREE
♦WELCOME COCKTAIL 1000 FREE
* 2 HAPPY HOURS DAILY WITH ENTERTAINMENT --.-- FREE
* 4 CHANNEL CABLE TV 900 FREE
*REFRIGERATOR --■" FRf|
* TENNIS(DAYTIME) "■-- FREE
'CASINO CHIPS (PER ROOM) $20.00 36.00 FREE

"! COMPARE THE VALUE ÜlNafls. 391.00 Nafls. 198.00
PER ROOM RATE: _-___-_-^-______.

Single Naf. 168.00EXTRA NIGHT Nafls. 69.00 [toaboveprices, add 16%SERVICE CHARGE AND TAX
Double 198.00 76.00 ) UP TO 2 CHILDREN UNDER 12 YEARS FREE EP
Triple 249.00 88.00 WHEN SHARING SAMEROOM WITH PARENTS
Quad 299.50 97.50 t —ENERGY SURCHARGEPER ROOM DAILY $2.50

V EXTRA NIGHTSDO NOT INCLUDEPACKAGE FEATURES

TEHUUR I
EEN ONGEMEUBILEERD HUIS I

gelegen te Pitastraat 17
bestaande uit: 3 slaapkamers, 1 badkamer, wasruimte,
garageen een goed onderhouden tuin.
Huurprijs: A/l. 750.00 p.m.
Inlichtingenbij TEC INC.,
Telefoon 24590 Mevr. H. Snijder. I

TEKOOP
PERCEEL EIGENDOMSGROND 1

te Ponton groot 26.110 m 2.

Tebevragen: telf. 21071 , 22611 .
Zeer geschikt voor huizenbouw of Time Sharing gebouw. I

Zichem tijdelijkABBA-voorzitter
Bond bezint zich over doorgaan
internationaal jeugdtoernooi

kaanse en Caribische landenom
deel te nemenen aan dehotelsof-
fertes gevraagd voor verblijfvan
de deelnemers. Er bestaan nog
45 dagen voor dit Zuidameri-
kaanse kampioenschap en de
ABBA zelf heeft nog geen
jeugdselectiein training voor dit
kampioenschap.

■ l__f.ll ,»IH*.\Cl=_ __■
/ h f s o n t v

Job Opportunity
NEEDED

Part-timers to work at night
from 6:00-10:00 p.m.

Requirements:
-English is a must

■Good communication abilities

For more information call tel: 29024
ORANJESTAD — De base-

ball- clubskozen gisteravond
Edwin Zichem als tijdelijke
voorzitter van de Amateur
baseball bond Aruba (AB-
BA), nadat afgelopen zater-
dag Gabby Illidge, die er
schoon genoeg van had, zijn
ontslag nam als ABBA- voor-
zitter.

Als nieuwe bestuursleden
werden gisteravond gekozen:
Clyde (roes. Lunwig Burleson
en mevrouw H-tsnriquez. De
andere bestuursleden zijn: Ju-
aftcho Koek. Glenn Lace en
Artsen. Binnen enkele weken
zal een buitengewone algemene
ledenvergadering worden bij-
eengeroepen om drie vacatures
te vullen: die van voorzitter en
nogeen bestuurslidom een volle-
dig bestuurvan negen personen
te krijgen.

Het nieuwebestuur zal zich de
komende dagen gaan buigen
over de vraag of het internatio-
nale jeugdkampioenschap, dat
volgens programma op Aruba
zalplaatsvinden van 8 tot 16 juli
dit jaarzal doorgaan ofniet. Het
oude ABBA-bestuur heeft reeds
uitnodigingen doen uitgaan
naar verschillende Zuidameri-

r"B"B"8-B"B"B'B"8"B'BB"o rnnnra o b b o e b"b"_ ottb-b bbbsobbboböw

ARUBA DAILY
Ê- ENTERTAINMENT \
o o m°

flnwi*______****-- Aruba'sHottest Late Night Disco. t
° iCV^BWfL. Vou c*ll danceto the latest disco soundsor justhave a °
o CsT___!________7j___? drink, maybe play a game of pool, pingpong, pinball or °
o even darts in our 0
o r^iy NEW CIANTBILLIARDPALACE. o

f Go/pare PT2S_A
° L.G. Smith Blvd. jvwmsi °
o Oranjestad, Aruba. Take away tel.: 33541 "vsn*®*l °
0

Detopnightdub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. °
° vanA|ru')a . -
° I ___oM___ ' GOLDENTULIP °1 YOU ARE INVITED /IYIi ARUBA CARIBBEAN °l TÜU ARE INVITED «\fl RESORT & CASINO o

° to dine at one of Aruba's top \j£/fandango nightclub °
o restaurants proudly presents: o

: FAflftMfiJfTO —"ST— i
°. Wilhelminastraat 7 Cynthia Scott e
o Daily from 6.00-11.00 Ace. by our swinging House- _
° Meat and fish, lightly seaso- band Ferrari.
0 ned, grilled and served on a daily curtain time 10.30 p.m. °
1 marble stone. except Mondays o

» For reservationscall: ci_. openiron mop." im 2*ooam. °
° 9A"-d_l Cover charge show-time $7.50 min 2 dnnks perperson 0_ For reservations pleasecall 33555 °° ' *-o o

l Gezellige sfeer, goede service _
l vindt Uin °
■» Wij verwachten U voor lunch .1
0 RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR °
» r\r\ SI (6.00-7.00) of dinner (18.00- °
1 Qs^-CJ/Z^ 23.00). °
l Cstol?J_l^©M Telefoon 22977 of 27833. o

I jmL Restaurant Warung Djawa l
o wfflfflßMl lltH-#__Ef}___. Boerhaavestraat 4 °
"

vVrmvm Tel.: 33928
0 BüT & £eJTaunirtt open: Dagelijks 5.00-11.00 p.m. S
1 Zondag 12.00-11.00 p.m. °o Het Restaurant met Dinsdag gesloten. °
o o
° Indonesische allures, zonder pretenties. °
e .o

Boulevard Theatre
. I n i

Today at 8.15 Today at 8.45 °
" 'ALL THE MARBLES' 'ROBOCOP' °
» comedy 18yrs sci.fic 14yrs °
° o
P

.iiii ■■!■■ I****— ■!■ ui _■—^—__■■ _l ■■nn—________ mm ■■__■■»■■■ ii ■■ —■■_■__.___■■■■_■ o

° o

Drive-In «Leonard part vr
ï TodayatB.3o comedylByrs. \

73

T°*CAR

Tel,-.21547 23633 en 23733. 1
unda eu bo

#
blra ta NIjsian bo ta, mi.ra i"""" **" ** *_* _ _*_** -H-

f-1 "May" Discount Specials"")—

seeing Mm
ISBELIEVING!

REG. SALE
DOMINO VERF, PLASTICO GAL 20 50 16 40DOMINO VERF, PLASTICO 5 GAL, BLANCO OSTRA 12000 84 00DOMINO VERF, PLASTICO 5 GAL, BLANCO 95.00 76.00
SAVOGRAN PAINT REMOVER 35 70 28 55DIRTEX SPRAY CLEANER FOR WINDOWS, MIRRORS 8 15 6 52
HATCHET FOR CARPENTER 24 55 1 965
BENCH VISE #94472 142.80 99.95PLANE H1 205 56. 10 44 88
PROPANE FUEL CYLINDER 9

_
5 7 32

PORTABLE COMPRESSOR ViHP 400 00 300 OQ
BLACK & DECKER DRILL W - 7043 75 00 52 50CHROOMPLATED PIPE TRAP 11/4" 16 85 10*11
SCHARNIER PA PORTA ZVz x3Vi COLOR GREY 4 60 2 76THOMSON WATER SEAL EXTERIOR STAIN ALL COLORS 25% DISC.

SPECIAL 15% CASH INTRODUCTION DISCOUNT ON:
GYPSUM-WALL BOARD V4"x4'xl2' REG

W"x4'x 8' M.R.

WESTERN RED CEDAR "SCHROOTJESHOUT', TERMITE PROOF VERY
0 AVA,LABLE IN MAHOGANY) ON

MAHOGANY LUMBER FOR YOUR DOOR- AND WINDOW FRAMES.

'FOR YOUR ROOF
"X4' X 8' T°NGUE AND GROOVEE UNDERLAYMENT

ALL THIS AND LOTS MORE ONLY AT:

I— RiTinHIwE _
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
'4.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.
pageboy: 127-743.

"-"ankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
yijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-

-7.00 uur worden opgegeven;
«halveop zaterdag. Alleenzoekertjes, die
opmaandag en donderdag voor 10.00 uur
Binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

bioscopen
boulevardtheater
■20.l5uurA//tf7e<Wart>fe (18jr.).
* 20.45 uurRobocop (14 jr.).
WIVE-IN- 20.30 uur Leonard Part VI (18
if).

"** * a

JJfITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23
Noord: tel.: 23425;SantaCruzenParadt
f-: 28288/25543;Savaneta en Brazil: t.
J7020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;C
J°ta:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (ka.
'°or).
'voor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Sta.Cruz, tel.: 28028.pariba brug:San Nicolas, tel.: 25712.

DOKTOREN ,
Westad, Madiki,TankiFlip, Noord,Tanki

Paradera en Sta. Cruz: dokter E.geCuba, Sta. Cruz 56, tel.: 25666.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
JotaerO.L. Ponse, via Centra Medico San
."colas, tel.: 48833.
Jnderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300
hospitaal).

£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Boulevard, tel.: 21777): de wacht

""-eft dokterA. Rodriguez.

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Profile of nature; 20.00 Telenoticias;
20.30Bista Ariba; 21.15 Documentary;
22.00 Larry King show; 22.45 Showbiz
today (CNN); 23.00 Moneyline; 23.30
Sports tonight; 24.00 Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Eurotops; 20.00 Telenoticias; 20.30 Mi-n*serie; 21.18Tales of the Unexpected;
21.45 Larry King show; 22.30 Showbiz
today (CNN); 23.00 MoneyLine; 23.30sPorts Tonight; 24.00Sluiting.L

S,'VERSEN„LIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"lKs geopendvan07.00-20.00 uur;na 20.00

*"r informaties viaverkeerstoren.

£SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
j^-OOuurper daggeopend(alleen geslo-__ van zondag 20.00uur tot maandagmor-
""h 07.00 uur).

>pKTER HORACIO ODUBER HOSPI-,,AAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45"-■■3o-19.30 uur.

jONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
4652/22817): informatiecentrump°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -"""■Tdenbaaistraat 8 (boven).

J'-J-lANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
van 19.30-20.30 uur cursus voorborderden envan 20.30-21.30uurFranse

jeratuur;dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
J-fsatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
_*cursus voor. beginners - Colegio Aruba-

*" lokaal 61/62.
!IIVvANIS (afd. Ora-ajestad): 19.30 uur

■■"er meeting -Bushiri Beach Hotel.

?E Nieuwapostolischekerk (Schu-
12): 19.00uurkerkdienst.

feNDERDAG
„*uSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
-I?n9stijden?n9stijden maandagt/ mvrijdag van 09.00-
-i _'?°/16.00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-

-feEAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
,^S- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1?r_r dieP'n 9): iedere werkdag van 07.30--55*00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-faak te makenviatel.: 23145 of 25111).

v^NTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
ve?s bejaarden): openingsuren dag-
O7i-'.f: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
>,'*-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat* <*6 l*: 28159).
q|OELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJKJ;HANDICAPTEN«MANNAOBRA»:eIke

«andag en donderdag van 09.00-12.30kj 9elegenheid om producten te kopen bij ■1Antrum te PiedraPlat 97-A.

SPORT
ZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.3C-18.30uur
zwemlessen- Golden Tulip Aruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen(
dipl. A,B, C, D, E enF) voorkinderen en vol-
wassenen - POVA-zwembad.

SPOEDIG OPLOSSING
Verwacht wordt dat er spoedig

een op'"-;"rr ""' ■ komen voor het

verblijf van Triana op Aruba.
Gisteravond is een Amerikaans
vliegtuig op Aruba geland met
aan boord enige personen, diein
verband metdeuitleveringnaar
Aruba zijn gekomen.

Zij werden
opgewacht aan de vliegtuigtrap
door een politiewagen alsmede
door hoofd van Buitenlandse be-
trekkingen Tico Croes en com-

missaris Peterson. Direct na het
verlaten van de luchthaven be-
gonnen de besprekingen met de
Amerikaanse bezoekers.

OpAruba wordt het nietuitge-
sloten geacht, dat de Amerika-
nen zijngekomenomTrianamee
naar de VS te nemen. Hiertoe
zouden bepaalde mogelijkheden
bestaan waarover de autoritei-
ten een volkomen stilzwijgen
bewaren.

GEBEDSDIENSTEN
In verschillende kerken van

Aruba worden door de Blue Ar-
my vanavondbijeenkomsten ge-
houden om de beschermingover
Aruba te bidden. De comman-
dant der zeemacht in het Cari-

bisch gebied brigade generaal
J.B.G. Cloquet is inmiddels ook
op Aruba aangekomen om zich
van een en ander op dehoogte te
stellen.

ZAKENVARIA
ONDER DE NAAM 'Zie-

linski. Halley and Gonzalez Law
offices"openen de advocaten Zie-
linski andHalley uitCurasao en
mr. Hector Gonzalez van Aruba
hun nieuw partnership op Aru-
ba. Aanstaande vrijdag gaat het
kantoorofficieel van start in het
pand L.G. Smithbo.ulevard 48
dat daartoe geheel verbouwd
werd. Hierin worden ook de
kantoren gevestigd vanCentury-
Trustagencies en CenturyTrade
mark agencies nv. Zielinski and
Halley hebben indeoffshore- we-
reld reeds een uitstekende naam
met vestigingen op Curacao en
Sint Maarten. In een kort ge-
sprek bevestigde mrHector Gon-
zalez dat men gaat samenwer-
ken mede methetoogop devesti-
gingvan een financieel centrun-
op Aruba en alle activiteiten die
daarmede verband houden.

Het kantoor met deadvocaten
Baptist en Flanders blijft ge-
woon de strafzaken behandelen
terwijl mr Gonzalez zich in het
nieuwe kantoor op civiele en
offshorezaken richt. De ver-
wachtingen zijn dat m de naaste
toekomst in verband met de
plannen van Aruba een financi-
eel centrum te maken, zich nog
meer advocaten-kantoren op
Aruba zullenvestigen.

Codesan-cursusssen over
toerisme in San Nicolas

SANNICOLAS—Insamen-
werking met Bushiri Hotel-
vakschool organiseert Code-
san indemaandjunitweecur-
sussen over het toerisme:
Customer contacten Tourism
awareness.

Codesan isverder van plan indezelfdemaandeen derde cursus
te geven over de situatie en mo-
gelijke ontwikkeling van San
Nicolas in het algemeen en het
commerciële centrum in hetbij-
zonder. In augustus volgt een
cursus Tourist guides, terwijl in
septembc - een Tourism aware-

ness cursus voor studenten zal
worden gehouden.

De cursus Customer contact
staat onder leiding van Tony
Green van Bushiri Hotel-
vakschool,enbegint op6juni. De
Tourism Awareness cursus zal
geleidworden doorCarlos de Cu-
ba en begint op 9 juni.Deze cur-
sussenzijngratis enzullen in het
lOWUA- gebouw aan de
Grensweg 3 in San Nicolas,
plaatsvinden. Nadere bijzonder-
hedenover decursussen zijnver-
krijgbaar via de telefoonnum-
mers 45923 of48968. ■

DAKOTA IN WARE VESTING HERSCHAPEN
Amerikaanse autoriteiten voor overleg overgekomen

Triana nog steeds op Aruba
ORANJESTAD — De Colombiaan Triana, die wacht

opuitlevering aan deVerenigdeStaten,bevindtzichnog
steeds in het Huis vanBewaring, dat ineen ware vesting
is herschapen. De wegen rond het gebouwen complex
zijn voor het verkeer afgezet waarbij gebruikwordt ge-
maakt van afzethekken en prikkeldraad. Rond het ge-
bouw patrouilleren mariniers en politie personeel.

Alle toegangswegen naar
Aruba worden bewaakt. Terwijl
op zee het marine stationsschip
patrouilleert, houdtook deAme-
rikaanse kustwacht te zee en in
de luchtAruba endebewegingen
naar het eiland in de gaten.

ORANJESTAD - Yellow
Jackets bestaande uit Russel
Ferrante (keyboards), Jimmy
Haslip(bass), Marc Russo (sax-
ofoon) en WillKennedy (drums),
zijnklaar voor het optreden in
TheAruba jazzandLatin music
festival, volgende maand in het
Elias Mansur ballpark. Deze

groep heeft eenformidabelerepu -
tatie als musici en componisten.
Yellow Jacketsbehaalde in 1986
een Grammy Award voofbeste
Rithm and Blues instrumental
performance.Deze groep treedt in
heteerste weekeinde injuniopsa-
men met Michael Franks en Hi-
roshima.

Info-avond over
zomerkampen

ORANJESTAD — De heer
Mirto Lacle en zijn Educa- team
organiseert ook in dekomende
grote vakantie een zomerkamp
voor de schooljeugd. Op maan-
dag 30 mei wordt een avond ge-
houden, waarbij informatieover
deze zomerkamp zal worden ge-
geven en de aanwezigen tevens
vragen kunnen stellen.Deze bij-
eenkomst is om acht uur in de
Nationalebibliotheek.

AAN TAFEL
Deregering herhaalde wat zij

reeds in een telex boodschap aan
de directie lietweten, dataan ta-
fel zal moeten worden gezeten
met de vakbond om tezamen een
oplossing voor de situatie te vin-
den. De regering zal in feite bij
mogelijke sluiting van het casi-
no weinig in deweg kunnen leg-
gen. Dat wordt echter anders,
wanneer men hetcasinoweerwil
openen, waarvoor men een ver-
gunning nodig heeft. De rege-
ring liet de beide advocaten we-
ten dat naar wegen gezocht zal
moeten worden dat de werkne-

mers hun werk kunnen houden,
waarbij de minister als een der
mogelijkheden noemde "minder
werken ofmeer vrije dagen".

Intussen heeft de FTA reeds
laten horen zonder meer een
sluiting—waardoorruim zeven-
tig mensen op straat komen te
staan — niet te zullen aanvaar-
den. Indien de directie hiermee
doorgaat zal dit degehelecasino-
werknemers wereld in beweging
brengen aldus de FTA. Aange-
zien die werknemers zich soli-
dair zullen verklaren met hun
collegas van het Americana ca-
sino.

5 C’s ofAruba developmentpresenteertplannen

Vijfsterrenhotel met ultra
modern golfbaan-complex

ORANJESTAD — "The 5
C's of Aruba development
company ny" heeft gister-
morgen aan de ministerraad
een uiteenzetting van zijn
plannen gegeven om te Aras-
hi een vijfhonderd kamer vijf
sterren hotel met faciliteiten
waaronder een ultra moder-
ne kampiones- golfbaan van
tweemaal achttienholesop te
zetten. Met hetgeheleproject
van dit eerste klas resort,
waarvoor de groep het ter-
rein reeds in erfpacht heeft, is

een investeringvan ruim zes-
tig miljoen dollars gemoeid.

De architectvan de golfbaanis
Robert TrentJonesInc. waarvan
Willem Balsiger vandaag op
Aruba is aangekomen om de
plannen uiteente zetten. Gezien
hetbelangvan dergelijke golfba-
nen voor Aruba — waarover
reeds jarengepraatwordt zonder
dat er iets definitiefs uit de bus
kwam — zal de aanleg versneld
worden zodat de golfbanen an-
derhalfjaar na de begindatum
van deaanlegingebruikkunnen
worden genomen.

Nadatde groep dedagte voren
de verschillende hoofden van
dienstover deplannen had inge-
licht, vond gistereneen gesprek
en presentatie met de regering
onderleidingvan premierEman
plaats. "The 5 Cs ofAruba deve-
lopment" werd vertegenwoor-
digd door de heren Paul Noce en
Michael Garfield uit de VS en
Herman Nahar uit Aruba.
Voorts Sasaki Associates Ine
metKen Basset, VaroujanHago-
pian enDavid Mittelstadt.Artur
Little Inc. treedt op als consul-
tant.De juridischezakenworden
behandeld door Whita and Case
in New York metRobert Saffron
en opAruba doornotariskantoor
Crocs metmr Willem Smit en de
advocaten- kantoor Caspar
Hese.

Uit de uiteenzetting bleek dat
de groep niet alleen plannen
heeft een vijf sterren hotel te
bouwen, maardaarbijvooral alle
aandacht besteedt aan de ont-
spannings-mogelijkheden, zoals
zwembaden, casino, beachclub,
healthclub, conference center,
tennisclub, rstaurants en wa-

tersport- activiteiten,err vooral
een 36 hole golfbaan alsmede
nog een negen "hole pitch" die
overal voor gebruikt kan
worden

Sasaki Associated heeft een
masterplan voor het project ge-
maakt hetgeen spoedig aan de
minister van Publieke Werken
tergoedkeuringzal wordenvoor-
gelegd. Hiernazullen debouwte-
keningen volgen. Sasaki zal ook
de directie en toezicht voeren bij
deuitvoering.Sasaki heeftreeds
kennis van degangvanzaken op
Aruba. Vandaar ook het Sasaki-
plan dat deoverheid destijds liet
ontwerpen, onder meer de vele
nieuwewegen als infrastructuur
bij de stranden en omgeving. De
groep verwacht dertig maanden
voor de bouw nodig te hebben.
Morgen wordt in het Golden Tu-
lip hotel een ontvangst gehou-
den voor genodigden waarbij de
projecten zullen worden gepre-
senteerd.

Regering: aan tafel oplossing zoeken
FTA: bij sluiting Americana
casino alle casino’s in actie

ORANJESTAD — Minister
van Toerisme en Econo-
mischezakenDonMansurbe-
vestigde nadat de regering
een gesprek heeft gehad met
de advocaten van de directie
van hetAmericana hotel, mr
Maximo Croes en HubertLo-
pez, overdeplannen omtijde-
lijk het casino wegens ver-
nieuwingen en het zoeken
naareen nieuwebeheerder te
sluiten.

Aangezien de directie niet op
Aruba was sprak de regering
metde advocatenvan de directie.
De regering benadrukte dat het
zijn streven is om niet alleen
meer werk te scheppen doch ook
dat mensen hun werk kunnen
behouden. In ditverband wees de
bewindsman erop dat destijds
door de Aruven het Americana
hotel bij overdracht twee maan-

den werd opengehouden, het-
geen voor de Aruven grote ver-
liezen opleverde.

Morgen begint
dominocompetitie

SANTA CRUZ — In de
Sportboys- club te Angochi,
gaat vrydagavond de nieuwe
domino-competitie van start.

De voorzitter van Aruba Do-
minobond, Chai Laclé, houdt om
halfacht een toespraak, waarna
demadrina van debond dedomi-
no-stenen goed door elkaar zal
schudden. Op de openings-
avond zullen twee wedstrijden
worden gespeeld: Pedro's Place— Huliba (in de oost divisie) en
Seguros Aponte — Deportivo
Stadion(west divisie).De compe-
titie wordt zondagmet tweewed-
strijden voortgezet: Trappers —
Unidos (in Joey's Drive Inn) en
Miller Bombers — Old Parr (in
Atlantic Crossing- clubgebouw).

Militaire
bijstand
voor Aruba

ORANJESTAD — Maandag
rond het middaguur is door de
gouverneur van Aruba militaire
bijstand verzocht met betrek-
king tot debewaking en beveili-
ging van het gevangenis-
complex van Aruba. Aan dit ver-
zoek is door de Koninkrijks-
regering gevolggegeven.

In de gevangenisvan Aruba
verblijft sinds negen dagen de
Colombiaan A.T. in arrest, in af-
wachting van een beslissing op
een uitleverings- verzoek van de
Verenigde Staten. A.T. wordt
verdacht van betrokkenheid bij
het beruchte drugskartel van
Medellin.

Momenteel wordtde gevange-
nis bewaakt door mariniers uit
demariniers- kazerne Savaneta.
Tevens patrouilleren mariniers
samen met de politie op het ei-
land.

In de loop van maandagmid-
dag heeft de gouverneur van
Aruba omuitbreiding van demi-
litairebijstand verzocht met het
doel het zee- en luchtgebiedrond
Aruba te controleren.

Maandagavond is het stati-
onsschip Hr. Ms. van Kinsbjw-
gen richting Aruba vertrokken.
Hetpatrouilleert momenteel in
dekustwateren van Aruba.

Tot zover een persbericht van
de Marine- voorlichting.

Op 26 juniAruba Concorde
internationale triathlon

ORANJESTAD—De derde
Aruba Concorde internatio-
naltriathlon wordt ditjaarop
26 juni gehouden. Deze tri-
athlon bestaat uit één km
zwemmen, 42.1 km fietsen en
tienkm lopen. Zowel de start
als de finish van alle drie on-
derdelen zijn bij het Concor-
dehotel.

Het zwemmen begint om half
zeven, gevolgd door de wieler-
wedstrijd en als laatste onder-
deel isdetienkm loop. Er kan in-
geschreven worden in de leef-
tijds- categorieën: Junioren 16-
-19 jaar, Open Class 20-29 jaar,
Submaster-A 30-34 jaar, Sub-
master-B 35-39 jaar, Master-A
40-44 jaar, Master-B 45-49 jaar
en Master-C 50 jaar en ouder.

Voor de heren deelnemers zijn
prijzen beschikbaar voor de
eerste vijf in de Open Class en
prijzen voor de eerste drie in de
overige categorieën. Bij de da-
mes zijn er drie prijzen voor de
eerste drie. Studenten betalen
een gereduceerd inschrijfgeld.

De records van Concorde Tri-
athlon zijn als volgt: Junioren:
Benjamin Martina (Curasao)
2.29.34 uur; Open Class: Jeto-
Phillipe de Lannoy (Curasao)
2.21.44 uur; Submaster-A: Koos
deKlerk (Aruba) 2.32.55 uur;
Submaster-B; Walter Sichra
(Curagao) 2.41.10 uur; Master-
A: Johannes Stienstra (Aruba)
2.32.50 uur; Master-B: Walter
Muzo(Curasao) 3.06.40 uur;Da-
mes: Lia Melis (Aruba) 2.39.09
uur.

Wega di Number
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ORANJESTAD - In het
congresgebouw in Den Haag
werd een Aruba presentatie ge-
houden voor deInternational wo-
men's contact of The Hague met
als titelAruba CountryMorning.
Dit is tot standgekomen met me-
dewerking van de regering van
Aruba, KLM, Sticusa, Maduro
reizen en het kabinet van de ge-
volmachtigde minister van Aru-
ba. Het welkomstwoord werd ge-
houden doordeechtgenote van de
gevolmachtigde minister, me-
vrouw S. Merryweather- Broek-
man (foto boven), dieeen uiteen-
zetting gafvan en over Aruba.
Aansluitend werd er een presen-
tatie- film vertoond over Aruba.
Speciaal voor deze dag zijn de
ArubaanseDans en Balletschool
enPrimaßalerina WilmaKuipe-
ri -Jansen naar Nederland ge-
reisd. De cah'i orgel ontbrak niet
en het optreden van Trio Aruba
viel ook erg in desmaak. DeAru-
baanseDansenßalletschooKfotoonder) kreeg diverse aanbiedin-
genvoor optredens inNederland:
participatie aan een Derde We-
reld festival in Noord-Brabant,
op deScheveningse boulevard tij-
dens Vlaggetjesdag en een live
optreden verzorgen op de Neder-
landse televisie TV-3.
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Beledigen van Pinochet

Priesters Chili
voorkrijgsraad

SANTIAGO — Vier pries-
ters zullen voor derechtbank
in Chili moeten verschijnen
wegens belediging van het
staatshoofd.

De priesters maakten deel uit
van een groepvan 150mannelij-
ke en vrouwelijke religieuzen
die onlangs een verklaring heb-
ben ondertekend waarin staat
dat president generaal Augusto
Pinochet verantwoordelijk ge-
steld moet worden voor het
schenden van demensenrechten
in Chili. Verder hadmen het ge-
waagd kritiek te leveren op de
ambitie van Pinochet om nog
eens herkozen te worden voor
een acht-jarigeambtsperiode als
president. Men vond datvijftien
jaar presidentschap van Pino-
chet voldoende was. Zij moeten
zich verantwoorden voor een
krijgsraad.

Betekenis terugtrekken Sovjet-Unie uitAfghanistan
Geen onbeperkte steun meer van Russen
aan oorlog voerende linkse regeringen

LONDEN/MOSKOU/PÊSHAWAR—Hetvertrekvan
deRussen uitAfghanistan is een signaalvoor devrien-
den van Moskou in Afrika, het verre oosten en zuid-
Amerika dathetKremlin niet langerbereid is linksere-
gimes dieinoorlogverwikkeldzijn vooronbeperktetijd
te steunen. Detheorie van de Sovjetdrangnaarhet war-
me water wordt omvergekegeld en de grenzenvan het
socialisme lijken te worden teruggerold, iets wat te-
genstanderswellichtnogwel eenskunnen gebruikente-
genGorbatsjov.

In het beleid zelf zal het nau-
welijks strategische gevolgen
hebben of leiden tot destabilise-
ring van Pakistan of India of de
Sovjetunie. Het vertrek is een
uitvloeisel vanhet "nieuwe den-
ken" in de buitenlandsepolitiek
door de Sovjetleider. Deze, noem
het 'Gorbatsjov- doctrine' is vol-
gensdeskundigen gericht ophet
uitoefenen vanpolitieke invloed
inplaats vanmilitaire macht,zo-
als onder Brezjnev nog hetgeval
was.

Onderhemtrokken deRussen
Afghanistan binnen, de Cuba-
nen in Angola, Sovjet- en Cu-
baanse experts in Etiopie en
Vietnamese troepen in Kampu-
chea. Zij allen steunden marx-
istische regeringen tegen ver-
zets- bewegingen, maar geen
van deze regeringen wist een
complete militaire overwinning
te bereiken. Het Kremlin, dat

thuis al voor economische pro-
blemen staat, is tot het inzicht
gekomen dat zulke investerin-
gengeenrendement opleveren.

MODEL
Zo kan Afghanistan volgens

Sovjet- functionarissen een mo-
delwordenvoor het oplossenvan
andereregionale conflicten. Het
landmaaktetoch algeen deeluit
van hetWarschau-pact nochvan
Comecon, de Oosteuropese te-
genhanger van de EG. Daar-
naast verlost het vertrek Mos-
kou uit een isolement van jaren
op internationaal vlak zowel als
in de VN. De inval leidde er ook
toe dat deVS het Salt-2- verdrag
ter beperking van strategische
wapens niet bekrachtigden.

De inval lijkt achteraf bezien
geen doelbewuste daadom land
te veroveren, maar eerder een
defensievestap teroplossingvan

een veiligheids- probleem dat
men zagrijzen aan dezuidgrens.

Maar hetKremlin schijnt er
nu van overtuigd te zijn geraakt
datheteenwerkbarerelatie kan
hebben met elkeregering die in
Kabul aan de machtkomt—een
relatie, zoals hetook alheeftmet
het Islamitische bewind inTehe-
ran —en dat degrenzenvan Af-
ghanistan niet zullen worden
opengegooid voor Amerikaanse
militaire middelen.

THEOCRATIE
De Afghanen zelf verwerpen

daarbijelk idee dathun landeen
Islamitischetheocratie kan wor-
den volgens het model van Iran,
dat vijandig staat tegenover
communisme als kapitalisme.
"Wij begonnen onze gewapende
strijd voor Iran en hadden onze
eigen idealen", aldus een
woordvoerder van het Afghaan-
se verzet.

Daarbijkomt dat Iranoverwe-
gend Shi'itisch is en Afghanis-
tan Sunnitisch, zoals de meer-
derheidvan de Islamitische lan-
den in de wereld. "De Sunni-
tische richting is de oudste. Af-
ghanenhoeven voor zichzelfniet
tebewijzen datzij goedemoslems
zijn. Zij weten datzij dat alzijn",
aldus een westelijkediplomaat.

"De Iraanse revolutie was ge-
richt tegen de eigen heerser in
hetland,maar wijvoeren een be-
vrijdings- oorlog", aldus het
verzet.

"Afghanistan wordt ook een
nieuw Libanon. Sommige stam-
men vechten ook onderling met
elkaar, maar dat doenzij al eeu-
wen zonder dathet losse samen-
werkings- verband tegenover
agressors er onder lijdt, of ditnu
Perzen waren,Indiërs, Brittenof
Russen. Ook het huidigebewind
van NajibullahinKabul zal snel
ineenstorten, zodra deconstante
steun van de Sovjetunie weg-
valt".

Juan Bosch:
Bommen in leger
kazernes vervaardigd

SANTO DOMINGO - Pre-
sident JoaquinBalaguer van
de Dominicaanse Republiek
heeft opdracht gegeven een
onderzoek in te stellen naar
debeschuldiging dater inDo-
minicaanse kazernes bom-
men voor "huishoudelijk ge-
bruik" worden gemaakt.

Deze beschuldiging is geuit
doordevoormalige Dominicaan-
se president Juan Bosch. Vol-
gens inlichtingen waarover
Bosch beschikt worden deze
bommen gemaakt om diebij ge-
legenheid op openbare plaatsen
tot ontploffing te brengen waar-
na men de aanslag dan zal toe-
schrijven aan de Dominicaanse
Bevrijdings- partij PLD van Ju-
anBosch. Dit iseen links vanhet
centrumopererendepartijwelke
in omvang op de derde plaats
staat.PresidentBalaguerzei dat
hij van deklacht van Bosch had
kennis genomen via een radio-
uitzending. Ik heb toen onmid-
dellijk opdracht gegeven een
diepgaand onderzoek in te stel-
len. Het verslag daarvan wordt
openbaar gemaakt, zo zegde Ba-
laguer toe.

Ecuador wil lid
worden Groep 8

MONTEVIDEO—Ecuador
heeft te kennen gegeven dat
men dccl wil gaan uitmaken
van deGroepvan acht(G- 8).

Tijdens de eind juni in het
Mexicaanse Oaxaca te houden
vergadering van de ministers
van Buitenlandse zaken zal over
hetverzoekvanQuitogesproken
worden. De G- 8 is gevormd met
hetoog op de begeleiding en be-
vorderingvan het vredes- proces
in Midden Amerika. Tot de G- 8
behoren de Contadora- landen
Colombia, Mexico, Panama en
Venezuela en de vierondersteu-
nings- landenArgentinië, Brazi-
lië, Peru en Uruguay.

Politieman in
Perú gedood

LIMA—Een korporaal van de
Peruaanse Republikeinse garde
is bij zijn woning inLima bij een
aanslag om het leven gekomen.
Terwijl hijmet gymnastische oe-
feningen bezig was werden drie
schoten op hem afgevuurd. Men
neemt aan dat heteen guerrilla-
actie is.

TOP KAN RELATIEF VERVAL NIET VERBLOEMEN
Russen: niet lachen om onmacht VS
Super-mogendheden vertonen
vermoeidheids-verschijnselen

DEN HAAG — Het zal niet direct merkbaar zijn als
partijleider Michail Gorbatsjov en presidentRonald Re-
agan eind mei in Moskou bijeenkomen voor hun vierde
topontmoeting. De internationale belangstelling zal
groot zijn, talrijke wereldproblemen zullen de revue
passeren en men zal er naar strevenvoor hetoog van de
media een krachtige en overtuigende indruk te maken.
Maar naar de stellige overtuiging van gezaghebbende
waarnemers zal dit niet kunnen verhullen dat de twee
supermogendheden vermoeidheids-verschijnselen ver-
tonen en met grote problemen kampen. Er wordt zelfs
gesproken van verval.

Naar de mening van André
Fontaine van hetFranse blad Le
Monde zou het zinloos zijn voor
de VerenigdeStatenen de Sovje-

tunieomdekop inhetzandte ste-
ken. Er zijn voor hen genoeg te-
kenen aan de wand. In Panama
moesten de Amerikanen lijd-
zaam toezien hoe depro- Ameri-
kaanse president werd afgzet
door een van drugshandel be-
tichte generaal, die vervolgens
zelfmet geen stok is wegte krij-
gen,achtertuin ofniet.Evenver-
derop in Nicaragua zijn de door
deregering- Reagan gesteunde
contra- rebellen, ineenge-
schrompeld tot eenonderling be-
kvechtend clubje ongeregeld na
de weigering van het Ameri-
kaanse congres geld te geven
voor deaanschaf van wapens.

In het Midden-Oosten, het
meest explosieve internationale
spannings- gebied, staat het
aantal diplomatiekemissies van
minister van Buitenlandse za-
ken George Shultz niet in ver-
houding tot de effectiviteit er-
van. De dagen datKissinger en
Carterzich in dezeregio nogkon-
den manifesteren als erkende
vredesmakelaars lijken voorbij,
hoeurgent eenregeling ookis ge-
zien detoestand in de doorIsraël
bezette Palestijnse gebieden.

" Ronald Reagan

SOVJETUNIE
De Sovjetunie bevindt zich

niet in de gelegenheid zich vro-
lijk te maken over, laat staan te
profiteren van de Amerikaanse
onmacht. Zij heeft het te druk
met deeigen problemen. Binnen
de grenzenrommelt het in deRe-
publieken Armenië, Azer-
bajdzjanen Estland. Daarbuiten
is het Afghanistan, dat Moskou
metzijnneus opdebegrenzingen
van zijn machts- mogelijkheden
heeft gedrukt. Fontaine noemt
de terugtrekking van de Sovjet-
strijdmacht uitAfghanistan een
mijlpaal:voor heteerstblaastde
Sovjetunie onder druk van een
volksopstand de aftocht uit een
land dat zij bezet hield. Ruim
tien jaarnadeAmerikanenheeft
het Kremlin zijn eigen
"Vietnam".

De Amerikaanse oud- minis-
ter van Buitenlandse zaken
Henry Kissinger voorspelt dat
de twee super- mogendheden,
wierrivaliteit na 1945 de werel-
dagendabepaalde, hun hegemo-
nie verder zullen zien afbrokke-
leninhetkomend decennium.Er
zullen nieuwe machtscentra op-
komen (China, Japan en India),
waardoor een verschuiving zal
optreden van een bipolaire naar
een multipolaire wereld. De
Westduitse ex-kanselier Hel-
mut Schmidt is het met dit
laatste eens. Niets in de geschie-
denis heeft het eeuwige leven,
ook niet een constellatie waarbij
tweemogendhedende dienst uit-
maken, zo meenthij, alverwacht
hij dat in het jaar 2000 alleen
Chinain staatzalzijn als nieuwe
strategische mogendheid aan te
schuiven aan detafel van de su-
permogendheden.

MOEITE
Veel deskundigen menen dat

de Sovjetunie de meeste moeite
zal hebben om zijn status als
grootmacht overeind te houden.
Op het gebied van de economie
en detechnologiedreigt de Sovje-
tunie het niet alleen tezullen af-
leggen tegen dewesterse indus-
triestaten, maar ook tegen de
Aziatische ontwikkelings- lan-
den. Met Japan als voorbeeld
ontwikkelen de economieën van
Zuidkorea, Taiwanen Singapore
zich in snel tempo.

China zal zich, als de hervor-
mingen van Deng Xiaoping suc-
ces hebben, bij datrijtje voegen.
De Chinese communistische ri-

vaal zoudanweleensvoor de lan-
denin de derde wereld een aan-
trekkelijker ontwikkelingsmo-
del kunnen bieden, wat extra
pijnlijk zou zijn voor Moskou.
Gorbatsjovspolitiek van hervor-
mingen (perestrojka) zou enig
soelaas kunnen bieden, maar
zelfs in hetgunstigste gevalver-
wachtKissinger niet dat ditbe-
leid de Sovjet- economie zal doen

groeienin het tempo van de om-
ringende landen. Naast de oude
angst voor een militaire om-
singelingkomt dan ook nog de
vrees voor een economische om-
singeling, zo schreef een Britse
krant onlangs.

" Michail Gorbatsjov.

BALLAST
Om niet af te zakken tot het

meestontwikkelde landonderde
ontwikkelings- landen, datzijn
macht alleen ontleend aan zijn
kernwapenarsenaal, kunnen
Gorbatsjov en zijn medehervor-
mers niets anders dan veel bal-
last uit het verleden overboord
gooienen nieuwewegeninslaan.
VolgensKissinger zal de Sovjet-
leider niet kunnen ontkomen
aan politieke hervormingen als
hij een doelmatig werkende eco-
nomietot standwil brengen.Een
moderne economie en een sys-
teem van centrale planning
gaan niet samen, aldus de oud-
minister.

Ook op het gebied van debui-
tenlandse politiek zijn aanpas-
singennodig. Onder partijleider
LeonidBrezjnev werd de Sovje-
tunie in militair en nucleair op-
zicht gelijkwaardig aan de VS.
Hierdoor gesterkt ging Moskou
in de derde wereld in het offen-
sief. De Sovjetunie strekte zijn
invloed uit tot in Angola, Etio-
pie, zuidoost- Azië en Afghanis-
tan. Deze mondiale machts- ont-
plooiingwekte deindrukalsof de
Sovjetunie de overhand zou krij-
gen over de VS, die hun door
Vietnam en Watergate toege-
brachte wonden likten. Maar
Brezjnev nam de léssen van de
geschiedenis niet ter hartewant
danhadhij, aldusFontaine,kun-
nen weten dater meerrijken ten
onderzijngegaan aanhetfeit dat
hun communicatie- lijnen te
langwerden.

En afgezien daarvanis hetook
eenkostbare zaak voor een staat
omontwikkelings- landenonder
zijn hoede te nemen terwijl er
weinig tot geen directe voorde-
lentegenover staan. Meteen eco-
nomie die steeds verder achter-
raakt op dievan andere landen,
kan de Sovjetunie zich moeilijk
een invloedssfeer veroorloven
die zich uitstrekt van Indo-
Chinavia Angola naar Midden-
Amerika.

RELATIES
Er zijn aanwijzingen dat Gor-

batsjov en zijn ministervan Bui-
tenlandse zaken Edoeard Sje-
vardnadze de boodschap begre-
pen hebben en een de-
Brezjnevisatie van de buiten-
landse politiek willen doorvoe-
ren. De relaties met het westen
en de derde wereld, dieverstoord
werden door het imperialis-
tische tromgeroffel van
Brezjnev, dienen weer aange-
haaldte worden door de Sovjetu-
nie te presenteren als een con-
structieveen vredelievende mo-
gendheid, diebereid is zich op te
stellen als een verantwoordelijk
lid van de internationale ge-
meenschap.

Daarin passen wapenbeheer-
sings- akkoorden met dewester-
se landen. Departijleiderzou ook
bereid zijn om na Afghanistan
tevens te gaan werken aan een
oplossing van de conflicten in
Angola,Kampuchea en hetMid-
den-oosten. Er wordt gelonkt
naar China, de anti- communis-
tische ASEAN-staten, gematig-
de Zuidamerikaanse landen als
Mexico en Brazilië en naar de
Verenigde Naties. Cuba, het
Sandinistische bewind in Nica-
ragua en Vietnam zouden naar
verluid te horen hebben gekre-
gen dat de geldkraan niet altijd
wijd openkan blijven staan.

Nieuwe vrienden moetenjuist
geld in het laatje brengen. De
opening naar het westen en
andere gematigde landen wordt
voor een belangrijk deel ingege-

ven door economische overwe-
gingen. Wapenbeheersings- ak-
koorden moeten niet alleen de-
fensiegelden vrijmaken voor de
noodzakelijke investeringen in
de economie, maar kunnen ook
viaeenalgehele verbeteringva»
hetklimaat de westerse landen
bewegen om via financiële en
technologische hulp de econo-
mische machinerie te deblokke-
ren en in een hogere versnellißg
tezetten.

HERSTRUCTURERING
Gorbatsjovsontspannings- be;

leid sluitwat dat betreft aan bij
zijn economische herstructure-
rings- plannen. Betere relaties
met hetbuitenland moeten hem
deruimte, en kredieten, geven
om met succeszijn belangrijkste
taakuitte voeren: ervoorzorgen
datde Sovjetunietegen heteinde
van deeeuwniet alleen als mili-
taire macht maar ook als econo-
mische mogendheid meetelt*
Het mes snijdt hier aan twee
kanten: een succesvolle buiten-
landse politiek kan behulpzaam
zijnbij net welslagen van de Pe-
restrojka. Maar als de binnen-
landsereconstructie mislukt, zal
datwaarschijnlijk ookheteinde
betekenenvan het "nieuwe den-
ken" in hetbuitenlandse beleid
(en van Gorbatsjov).

Netals deSovjetuniekampt de
Verenigde Staten met econo-
mische problemen. Zij zijn het
land met veruit de grootste
schuld aan het buitenland. De
opvolger van Reagan zal ge-
dwongen zijn de Amerikanen
minder te laten uitgeven en
meerbelasting te laten betalen*
Maar voordat diteffect zal sorte-
ren, voordat de tekorten op de
begroting en handelsbalans zul-
lenwordenteruggebracht, zal de
buitenlandse schuld zijn geste-
gen tot een astronomisch hoog
bedrag vantussen de800en 1000
miljard dollar. En dattegen een
gemiddelderente van 8 procent,
zo heeft HelmutSchmidtvoorge-
rekend.

Een groot deel van het geld is
geleend door detwee landen, die
in WO II door de Amerikanen
werden verslagen en weer op de
been geholpen. Wellichtgaathet
teverom tezeggen datdeVSeco-
nomisch zijn uitgeleverd aan de
twee vroegere vijanden. Maai
dezekrijgen weleenstevigestem
in het kapittel. De Japanners
zijn albezig om in hethartje van
het Amerikaanse kapitalisme)
Wall Street, op grote schaal on-
roerend goed op te kopen. Hoe
lang zullen de Amerikanen dit
accepteren van die "Jappen" en
"Fritzen", vraagt Schmidtzici
af. Onder meer als gevolg van de
financiële beperkingen krijgen
deVS steedsmeer moeitehunro>
als mondiale politieagent te
handhaven. De druk op de
bondgenoten in Azië en Europa
om eengroter deelvan de laste*3
op him schouders te nemen, zo-
dat de VS elders meer armslag
zullen hebbenbijhet verdedige"
van de westerse belangen*
spreekt wat dit betreft boek-
delen.

VITALITEIT
Toch is Schmidt metpessimis-

tischover détoekomst vande VS*
De Amerikaanse vitaliteit staat
er volgens hem borg voor dat de
problemen zullen worden opge-
lostvoorhet jaar2000. NaarKis-
singersmening draaithetin het
geval van deVS om dejuistebe-
leidsbeslissingen. De Sovjetunie
zal een hardere dobber hebbel*1
aan het overwinnen van alle
moeilijkheden.Daar zijnrevolu-
tionaire veranderingen nodigt
en de oud-ministerzegtnietgoed
in tezien dat Gorbatsjov daar i*o
zal slagen. Volgens Schmidt
hangt het succes van Gorbatsjov
afvandevraagofhij eentastbar6

verbeteringvan de levensstand-
aard van de Sovjet- burger kaP
bereiken. Op datpunt heeft tó
behoefte aan snelle successen*
Maar die kunnen alleen tot
stand komen als hij snijdt in de
"belachelijke hoge defensieuit-
gaven".

Op dekomende top in Moskou
wordt de overeenkomst tussefl
de twee leiders gevormd door de
relatieve neergang van desuper'
mogendheden die zij vertegen-
woordigen.Hetverschil is dat de
ene leider aan het begin staat
van de gigantische taak waar-
voor hij zich gesteld ziet, en de
anderbinnenkort hetwerk over-
draagt aan een opvolger. Wel-
lichtkan delaatstenog watvoor
de eerste betekenen door over
zijn politieke graf heen deAm1?
rikanen erop te wijzen datde Vt>
Gorbatsjov moeten steunen M
zijn hervormings-pogingen, 0&-'
datdie, zoalsReagan onlangs i0een interview zei,gericht zijnof
een verbetering van die dingejj
diewijaltijdhebbenbekritiseer0
in een Sovjetunie".

WILLEMSTAD - Deze
maand is deABNBank begon-
nen met een Personal Computer
(PC)privéproject voor allemede-
werkers van hoog totlaag. In ver-
band met de ontwikkelingen op
het gebied van automatisering,
steltdeABNBank al haar mede-
werkers in staat om thuis de be-
schikking te hebben overeen per-
sonalcomputer.

Foto: een groep medewerkers
die de eerste presentatie in het
ZeelandiaBusiness Center be-
zochten.

Hoog bezoek voorMethodistenkerk

WILLEMSTAD- Gistermid-
dagnam devrouwenafdeling van
de MethodistenKerk op Curacao
afscheid van Rose Catchings.
Catchings is secretaresse van de
wereldorganisatie van deMetho-
disten, afdeling vrouwen en
kinderen. Zij was hier voor een
werkbezoek en heeft tijdens haar
verblijfverschillendegesprekken
gevoerd metleden van de Metho-
disten gemeenschap. Ook bracht
zij een beleefdheids- bezoek aan
gezaghebberR. Casseres.

Catchings neemt met zich de
voorstellen van de vrouwen- af-deling mee, over een studie voor
eenproject met denaam: 'Hoebe-
leid ik mijn geloof.' Een studie
over de vrouw en het geloof.
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"PURBA KU KESHI" MET SAIDA. DONDERDAG, 26 MEI, 6.30 P.M.
VIA TELE CURACAO

DEZE KEER MAAKT SAIDA VOOR U:
" G£A77A/A(/X W?(//rS D£ MEAT

KAASTIP: Tomatenbootjes
fl\ Voor 8 stuks: 2 plakken Leldse kaas vanU'\ ca. 1/4cm dik-2 tomaten.
V A " Snijd uit de kaas 8 driehoekjes. Was deJl_\j tomaten en snijd ze In 4 parten. Rijg de) driehoekjes kaas aan de satéstokjes. Dit. zijn de zeilen en masten. Prik deze In de

/C-^V»» Parties tomaat. Dit zijn de bootjes.

Personal Computerproject ABN



Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de wedstrijden, dinsdaga-
vond gespeeld voor de Noorda-
"fterikaanse honkbal- competi-
tie, zijn:
AMERICAN LEAGUE:
Milwaukee Brewers — Detroit
figers 7-0, Cleveland Indians—
Chicago White Sox 4-3, Minne-
sota Twins — Kansas City Roy-
als 6-5, Toronto Blue Jays —TexasRangers 13-2, Seattle Ma-
riners — Boston Red Sox 14-1,
NewVork Yankees—California
Angels 5-3,OaklandAs —Balti-
more Orioles 6-0.

NATIONALLEAGUE:
Atlanta Braves — Chicago Cubs
3-0, Chicago Cubs — Atlanta
Braves 2-1, Pittsburgh Pirates

Houston Astros 5-4, Montreal
Expos — San Diego Padres 7-6,
San Francisco Giants — New
iork Mets 4-2,Los Angeles Dod-
gers —Philadelphia Phillies 2-1,
St. Louis Cardinals —Cincinna-tiReds 3-2.

SchaakwedstrijdJanwé

Capella nog op
eerste plaats

WILLEMSTAD—Hetkampi-
oenschap van schaakvereniging
janwé draait op volle toeren. In
"e A-klasse vond zaterdag de
partij plaats tussen dekoplopers

Wolf en Rurik Capella.Peze twee talentvolle schakers
ebben beiden bewezen ver-

scheidene schaak-technieken
Jjfider de knie te hebben en hiel-
j*o elkaar heel lang bezig. Ca
■^Ua deed een paar gevaarlijke
invallen op de koningsvleugelyan Wolff, die lang bleef naden-
Jen voordat hij een zet deed.
Jfievdoor verloor Wolff door ge-

aantijd. Capella staat nu op
'e eerste plaats in de A-klasse.
a In de dames- klasse vechten

CardoseenLudmilla Gar-ners nog steeds om de eerste
"aats. Garmers had het even
?°eilijk in een partij tegen Ria
rijt, maar wist met pijn en

Jj-peite toch nog deze partij tebinnen. Garmers en CardoseMan na 9rondes ongeslagen op
plaats.

Michael Hupsel bezet voorlo-
ng de eerste plaats in de B-. 'asse op devoet gevolgd door delotige Sherman Maduro. Maduro
eeft een afgebroken partij te-

wnEdselßovell.. In de C-klasse heeft Frederik
Mams nog steeds de leiding. Hij
?°etzijn best om de eerste plaats
6 behouden om te promoveren
;aar de B-klasse. Het bestuuran Schaakclub Janwé deelde
/^e dat in juni weer examens

worden afgenomen.

0-0-0-0-0JOETBAL/ ATHENE - Defool Jacek Gmoch, die ondanks
f et behalen van de Griekse

a *ndstitel bij Larissa mocht
j^stappen, heeft een drie-jarig
r-fttract getekend bij Olympia-
dsPireus. De voormalige Pool-
f 6 bondscoach wordt deopvolgerVan ThijsLibregts.

Negende ronde schaakvierkamp

Karpov-Kasparov
zet voor zet

AMSTERDAM — De ont- 24. Df2xe3 Pc4xe3
moeting tussen Karpov en 25. dsxc4 TfB-c8
Kasparov in de negende ron- 26. Tal-bl TcBxcs
de van de schaakvierkamp te * 27.TbJ.xb7 Pe3xg4
Amsterdam is in remise 28. Tb7-b4 h7-h5
geëindigd. 29. Pg3-e4 Tcsxes

30. g2-g3 KgB-f7
De partij had het volgende 31. Kgl-g2 Kf7-e6

zettenverloop: 32. Kg2-e3 Kf6-e5
33. a2-a4 Tes-d5

Wit: Karpov (Soy) 34. Pd4-f2 Pg4xf2
Zwart: Kasparov (Soy) 35. Kf3xf2 Tds-d3

36. Tb4-c4, e7-e5
1.d2-d4 P gB-f6 37.a4-a5 Td3-d5
2.c2-c4 g7-g6 38.a5-a6 Tds-d6
3.Pbl-c3 d7-d5 39.Tc4-a4 Td6-c6
4. c4xds Pf6xds 40. Ta4-a3 Kfs-e4
5.e2-e4 Pdsxc3 41. Kf2-e2 Tc6-c4
6.b2xc3 LfB-g7 42.Ke2-f2 Ke4-d3
7.Lfl-c4 c7-c5 43.Ta3-a5 Tc3-c6
B.Pgl-e2 PbB-c6 44.Td5-e5 Tc6-f6t
9.Lcl-e3 0-0 45. Kf2-g2 Kd3xc3
10.0-0 LcB-g4 46.Te5-e7 Tf6xa6
11.f2-f3 Pc6-a5 47.Te7-g7 Kc3-d4
12.Lc4xf7t TfBxf7 48. Kg2-h3 Kd4-e5
13.F3xg4 Tf7xflt 49.Kh3-g2 Ta6-a2t
14.Kglxfl DdB-d6 50. Kg2-f3 Ta2-a3t
15.e4-e5 Dd6-d5 51.Kf3-g2 Kes-f6
16.Le3-f2 TaB-d8 52.Tg7-c7 a7-a5
17.Dd1-c2 Dds-c4 53.Tc7-c6t Kf6-f5
18.Dc2-b2 Lg7-h6 54.Tc6-cst Kfs-e4
19.h2-h4 Dc4-f7 55.Tc5-g5 Ta3-a2l
20.Kf1-gl TdB-f8 56. Kg2-h3 a5-a4
21.Pe2-g3 Pas-c4 57. Tgsxg6 a4-a3
22.Db2-e2 Df7xf2l 58. Tg6-a6
23. De2xf2 Lh6-e3 Remise.

RIJKAARD AMBITIEUS
Rijkaard speelde centraal inde achterste lijn van drie verde-

digers. Hij stopte af, dirigeerde,
passte en passeerde alsof hij ie-
dereen wilde duidelijk makendatde moeilijkste periode in zijn
voetballoopbaan nu echt achterderug is. Die ambitieuzebui van
Rijkaard moet door bondscoach
Michels als de eerste winst van
de trainingsstage in Noordwijk
zijn genoteerd.

Welke winstpunten de 60-
-jarige trainer nog meer uit de
weinig opwindendevertoning in
Rotterdam heeft gepeurd, was in
hetveld nietbepaald duidelijk te
ontdekken. Door het ontbreken
van de in Stuttgart verkerende
PSV-ers, kreeg Michels de gele-
genheid te experimenteren. Hijdeed dat volop, maar zette daar-
bij spelers oponeigenlijke plaat-
sen, waardoor ze zich moeilijk
konden bewijzen. Kruzen bleek
niet dehangende spitsaan de lin-
kerkant. Wouters speelde derol
van Koeman op het middenveld
echtermet zijnbekende gehaaid-
heid.

In deverdediging, dieMichels
in een week tijd wenst te forme-
ren, was Rijkaard als centrale
man debestekeus. VanTiggelen
overtuigde door wat slordighe-
den niet echt op links. Koever-
mans deedhetals linkerverdedi-
gerredelijk goed bij zijn debuut,
maar moest na een uur voetbal
met een spierblessure naar de
kant. Suvrijn mocht voor het
eerst in een interland- wedstrijd

in debasis, speelde opderechter-
middenveldplaats die voor Van
Aerie lijkt gereserveerd, maar
maakte met zijn gedraafminder
indruk dan de Ajacied Winter,
die hem in detweede helft, meer
centraal spelend, verving.

Al 36 miljoen inkomsten

Gullit scoort en
AC Milan verdient

MILAAN — De kapitale in-
vesteringenvan deItaliaanse
'televisie-tsaar' Silvio Berlu-
sconiin onder anderen Gullit
enVanBastenhebben AC Mi-
lan niet alleen detitel opgele-
verd, maar ook de pen-
ningmeester dolgelukkig ge-
maakt.

Donderdag vloeide er met dewedstrijdtegenReal Madrid, 2-1
voor AC Milan met dewinnende
treffer van Gullit, alweer 1,65
miljoen gulden in dekas.

De totale recette van dit sei-
zoen bedraagt daardoor inmid-
delsruim 36 miljoen gulden. En
het einde is nog niet in zicht. ACMilan zal het juist verworven
kampioenschap nog verder te
gelde maken met een aantalvriendschappelijke wedstrijden
om de 75.000 trouwe fans te ge-
rieven. Bovendien zijn voor de
volgende competitie al 37.000

seizoenkaarten verkocht voor
een totaal bedragvan 16 miljoen
gulden.

Ruud Gullitheeftzijnclubaan
de prestigieuze overwinning op
Real Madrid geholpen. Drie mi-
nuten voor tijd bracht de Neder-
landse international de 75.000
toeschouwers inMilaan totgrote
vreugde door doelman Buyo te
kloppen: 2-1.

Bij rust was de stand op het
door de overvloedige regen
spekglad geworden veld nog ge-
lijk (0-0). Michel zorgde kort na
de pauzevoor de voorsprong van
Real. Borghi, devan Como geko-
men Argentijn, schoot in de 77e
minuutdegelijkmakerin de tou-
wen. Tienminuten latertekende
Gullit voor de tweede aanspre-
kende zege in drie dagen tijd.
Dinsdag werd Manchester Uni-
ted al door AC Milan verslagen
(3-2).

NEDERLAND VERLIEST VAN BULGAREN: 1-2
FrankRijkaard beste speler van Oranje
Michels ziet ondanks verlies
toch nog winstpunten voor Oranje

ROTTERDAM —Het Nederlands elftal boekte dinsdag in
Rotterdam toch nog enige winst. In cijfers gingBulgarije, de
eerste tegenstander uit deoefen-campagnevoor deeindronde
om het Europees kampioenschap, via twee treffers in de
laatste zeven minuten met demaximale oogst naar huis: 1-2.
Oranje kende andere winstpunten. Bondscoach Rinus Mi-
chels zal hetwakker schudden van zijn ploeg door de counte-
rende Bulgaren als belangrijk hebben ervaren. Nog voorna-
mervoorMichelsen Oranjewas echterdewinstin depersonele
sfeer.
Frank Rijkaard, de verloren
zoon van het nationale voetbal,
bleek in het Feijenoord-stadion
terugvan weggeweest. Bijna ne-
gen maanden na zijn laatste in-
terland- wedstrijd, de 0-0 tegen
België, greep de 25-jarigeverde-
diger in zijn 25e wedstrijd voor
Oranje de rol van uitblinker.

VOETBAL/GLASGOW — Celtic
heeft na de landstitel ook de

Schotsebekerveroverd. Deploeg
uit Glasgow versloeg in
Hampdenpark Dundee United
met 2-1. Bij derust was de stand
nog0-0.Dundee United, dat in de
competitie op de vijfde plaats
eindigde, opende in de 48e mi-
nuut de score door Kevin Galla-
cher. Frank McAvennie maakte
in de75eminuut gelijk. Dezelfde
speler besliste het duel in de
laatste minuut.Er waren 74.000
toeschouwers.

VOORZICHTIG
Vaste keuzes als Bosman en

Gullit deden voorzichtig aan.
Mühren speelde ijverig en goed.
John van 't Schip mocht het op
zijn vaste plaats uit zijn clu-
belftal proberen: derechtervleu-
gel. De Ajacied isofnogniet her-
steld van derugblessure ofhij is
volstrekt uitvorm. Van 't Schip
vormde in zijn 15e interland de
zwakste plek in de Nederlandse
ploeg, diein de tweede helft door
een treffer van Wouters simpel
op de overwinning leek af te
gaan, maar in de slotfase ge-
straftwerdvoor dewegzakkende
concentratie.

GOEDE START
Oranje kende een goed eerste

halfuur. De ploeg hield ge-
makkelijk balbezit en zette Bul-
garije gemakkelijk onder druk.
Gullit had al in de 9e minuut
Oranje naar een voorsprong
moeten koppen. Doelman Mi-
chaylov stopte de opstultende
bal echter. Twee minuten later
legde Mühren de bal in de krui-
sing, maar weerwas deBulgaar-
sesluitpost opzijn qui-vive. Bos-
man, Mührenen weer Gullitkre-

gen nog hunkansen maar daar-
na zakte deopbouw van de aan-
vallen van Nederland langzaam
in niveau terug.

Frank Rijkaard, bij afwezig-
heid van Ronald Koeman wat
dwingender aanwezig dan
straks in West-Duitlsand geoor-
loofd zalzijn, kwamtelkens goed
op, maar op links en rechts kwa-
menKruzen en Van 't Schip hun
bewakers niet voorbij. Vlakvoor
de pauze kreeg Van 't Schip de
beste kans, maar geheel in zijn
stijl van de laatste weken maai-
de hij fors over de bal. Rijkaard
zagop slagvanrust'zijn inzetvan
de lijn gehaald door Nikolov en
Iliev.

TWEEDE HELFT
Nadepauze leekinvallerWin-

ter voor de smeerolie in derade-
ren van Oranje te zorgen. Toen
datnaeenkwartier in deNeder-
landse treffer was uitgemond,
zakte de concentratie langzaam
weg. Van 't Schip zag een lange
bal door Bosman teruggekopt.
Gullit dreigde, maar Wouters
kopte uiteindelijk. Michaylov
was kansloos tegen het droge
balletje: 1-0.

Michels wisselde driftig,
bracht Erwin Koeman en Sjaak
Troost in,maar de verstoorde or-
ganisatie achterin werd keurig
afgestraft door de Bulgaren. Si-
rakov had al eens gedreigd, toen
het in de 83e minuut echt me-
nens werd. De hoekschop van
Kolev werd door de opgekomen
verdediger Iliev langs Hiele ge-
kopt. De lengtevanKoevermans
werdbij die situatieduidelijk ge-
mist.

In de slotminuutverloor Win-
ter de bal, waardoorRijkaard te-
genover twee man kwam te
staan. InvallerSadkov vond Pe-
nev en die liet zien waarom hij
door Jong Oranje al zo werd ge-

vreesd: 1-2. Scheidsrechter Sy-
me trok geen seconde meer bij,
waardoor het Nederlands elftal
voorlopig een keurige les heeft
gekregen. In deaanloopnaareen
toernooi, waar het erop-of-
eronder is, zal dat door Michels
als een prima onderdeel van zijn
oefencampagne worden be-
schouwd.

Zuidduitseploeg loopt leeg

Bayern München koopt
spits Johnny Ekstroom

MUENCHEN — Bayern
München heeft in zijn speur-
tocht naar een kopspecialist
in de spits, deZweed Johnny
Ekstrom gevonden. De 23-
-jarige international, die een
drie-jarige overeenkomst
heeftgetekend, isvoor 2,5mil-
joen gulden van Empoli uit
Italië gekocht.

Bayern, dat lange tijd aan de
Nederlandse spits Johnny Bos-
mantrok, heeft nog geen defini-
tieve zaken gedaan met de van
Barcelona gehuurde aanvaller
Mark Hughes. Bayern wil voor
deWelshman hoogstens 2,8 mil-
joenuitgeven. Zaakwaarnemer
Dennis Roach wil veel meer geld
voor Hughes, die ondanks een
meerjarig contract niet meer
welkom is bij Barcelona.

Bayern kent een grote leeg-
loop.

Michael Rummenigge is voor
1,5 miljoen aan Borussia
Dortmund verkocht. Matthaus
en Brehme vertrekken naar In-
terMilan.Eder (StuttgarterKic-
kers) en Pfaff (Racing Club de
Paris) gaan ook weg. De Beierse
club, die onder anderen Olaf
Thon van Schalke '04 weghaal-
le, wil de 26-jarige aanvaller
Harald Kohr van Kaiserslau-
tern aantrekken. Die transfer is
vrijwel afgerond.

Bij Inter krijgen Matthaus en
Brehme versterking van Rabah
Madjer, de Algerijnse spits die
hen aanvankelijk bij Bayern ge-
zelschap zou komen houden.
Madjer heeft uiteindelijk geko-
zen voor Inter. Bayern wordt de-

ze week zes tonrijker alsafkoop-
som, wanneerMadjerzoals voor-
genomen zijn handtekening
plaatst onder eencontract bij In-
ter, Milan.

Bij AS Roma is trainer Lied-
holm ervan overtuigd met de
aankoop van de Braziliaan Re-
nato, een vijf miljoen dure spits
vanFlamengo, denieuwe Gullit
te hebben binnengehaald. AS
Roma heeft alsbuitenlanders de
Westduitser Rudi Voller en de
Pool Boniek onder contract. De
25-jarigeRenato wordt deregle-
mentair toegestane derde bui-
tenlandse kracht.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVOKORSOU
(zwembad)
geopendvano9.oo-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

KAMPEONATOF.F.K.
18.30Scotch Special vs Vasco daGama;
20.30 De Koning vs Jong Holland- SAM.

******

Rijkaard: ”Leerzame wedstrijd”

Rinus Michels alleen
tevreden over begin
ROTTERDAM — Bondsco-

achRinus Michels toonde zich
na afloop slechts tevreden
over het spel van Oranjein de
openingsfase. "Het eerste
half uur hebben we goed ge-
speeld. We hadden in diefase
afstandmoeten nemen. Naar-
mate de tijd verstreek werd
het elftal zwakker. Een aan-
tal spelers verstopte zich
steeds meer. Met name na
rust ontbrak de kracht en de
energie door te gaan. Er zat
geen diepte meer in het spel.
Door enkele fouten in de op-
bouwbijons konden deBulga-
ren uiteindelijk twee keer
scoren, Ik denk dat we kun-
nen spreken van een test-
wedstrijd met een onprettig
en teleurstellend einde."

Over de defensie, de enige
linie van het elftal waarvan
de samenstelling straks bij
het Europees kampioenschap
nog onduidelijk is, was Mi-
chel ook al niet enthousiast.
Alleen Rijkaard, die momen-
teel in Spanje bij Zaragoza
speelt,voldeed in deogenvan
de bondscoach. Debutant
Koevermans van Fortuna
werd na rust vervangen van-
wege een blessure in het bo-
venbeen.

"Maar spelers alsKoever-
mansen in feite ook Suvrijn",
aldus Michels, "moeten sim-
pel blijven spelen. Op een ge-
geven moment namen ze te
veel hooi op hun vork. Dat
leidde onmiddellijk tot
fouten."

Dat deervaren Van Tigge-

lenhetzelfde overkwam, vond
de bondscoach kwalijker.
"Van een ervaren speler als
Van Tiggelen mag je ver-
wachten dat hij aanvoelt
wanneer hij voorzichtiger
moetgaanvoetballen. Hij zat
niet goed in de wedstrijd,
maar bleef riskant spelen.
Daarom leek het mij verstan-
dighem te vervangen."

FRANKRIJKAARD
Frank Rijkaard, de beste

speler van Oranje, wilde niet
al te veel consequenties ver-
binden aan het optreden van
Nederland.

"Het was een leerzame
wedstrijd, alhaddenwe ereen
beter resultaat uitkunnen
halen. Voor de rust zijn de
kansen er geweest, die had-
den we moeten benutten.
Maar achteraf is het
misschien wel goed dat wezon eerste oefenwedstrijd
verliezen. ledereen weet nu
meteen waar hij aan toe is."

Inzijnuitlatingen over zijn
eigen situatie was Rijkaard
eveneens voorzichtig. "Ikvoel
me goedenik denkdat ikgoed
gespeeld'heb. Het was in elk
geval goed er weer bij te zijn.
Vanaf dit moment con-
centreer ik mevolledig op het
Nederlands elftal. Mijn even-
tuele overgang naar AC Mi-
lan is natuurlijk ook belang-
rijk, maar ik zie te zijner tijd
wel wat daar uitkomt. Op dit
moment wil ik me er niet
meer bezig houden. Oranje is
nu het belangrijkst.

Zwartkruis
bondscoach
Indonesië

WILLEMSTAD-VanJan
Zwartkruis, oud-bondscoach
van het Nederlands elftal in
de glorietijd rond het we-
reldkampioenschap 1978 in
Argentinië (Oranje vice-
wereldkampioen en samen
met Ernst Happel coachend),
heeft de Amigoe bericht ont-
vangen, dat hij een contract
heeft getekend met de natio-
nale voetbalbond van Indo-
nesië.

Zwartkruis, die vorig jaar
een drietalweken metvakan-
tie op ons eiland vertoefde en
enkele oriënterende gesprek-.,
ken met het bestuur van de
FFK heeft gehad, gaat in de
Gordel van Smaragd probe-
ren weer een goed nationaal
elftal op debeen te brengen.

De contacten hier met het
FFK-bestuur hebben nooit
meer eenvervolg gekregen.

RALLYSPORT/TALIOUINE—
De Franse motorcoureur Jean-
Yves Brousse is in Marokko tij-
dens devierde etappe van de At-
las-rally, over 353kilometer van
Zagora naar Taliouine, veronge-
lukt. Volgens de organisatoren
reed Brousse na 78 kilometer
met grote snelheid in een diepe
kuil. De Fransman overleed aan
de gevolgen van een hersenbloe-
ding.

Ramon Rico opent volleyball-toernooi

WILLEMSTAD-De komen-
de weken wordt in de sportzaal
V<M het SentroDeportivoKorsou
wt volleyball-toernooiom deKo-
Pa Ramon Rico gespeeld.

Deelnemende teams aan dit
door de FeVoKo georganiseerde
toernooi zijn de volgende dames-
teams: Xaverianen, Hurricane,
Qreensocks, Shwatanari, Sta.Rosa Stars en Apache. Bij de he-
ren wordt gestreden tussen de
Volgende teams: Xaverianen,
Watakeli, The Birds, Warwaru,
Ajuntan, Silver Blasters en Sta-
kamahachi.

Op defotoverricht de heerRA -
WONRICO, naar wie het toer-
nooi is vernoemd, de eerste offi-
Clèle service. Hij wordt, hierbij

gestaan door de huidige
sPortkoningin, Vanessa Pau-
tina.

George Hueck krijgt bondsspeldje

WILLEMSTAD- Tijdens een
eenvoudige ceremonie in de ver-
gaderzaal van het Sentro Depor-
tivo Korsou nam de Curagaose
volleybalbond afscheidvan dere-
gerende sportkoningin Vanessa
Paulina. Ze wordt opgevolgd
door een nieuwe sportkoningin,
waarvoor de verkiezing binnen-
kort wordt gehouden.

Op defoto verricht VANESSA
PAULINA (rechts) een van haar
laatste officiële handelingen. Zij
doet hier de gedeputeerde van
Sportzaken, de heer George Hu-
eck, het bekende speldje van de
volleybalbond op.

Onzegedeputeerde iszichtbaar
onder de indruk van dezegeste en
wacht in spanning hetgoede ein-
de van de handeling van de
sportkoninginaf.
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PIONIER OP GEBIED COCAINE-HANDEL
Gevangenisdroom werd werkelijkheid voor lidMedellin-kartel

Lehder als bestrijder van
Amerikaans imperialisme

JACKSONVILLE— Carlos
LehderRivas is een Colombi-
aan die als meerderjarige de
straten op gingvan NewYork
en dit zo deed dathij een
droom verwerkelijkte welke
hij in een gevangeniscel had
gekoesterd: namelijk het op-
bouwen van een imperium.
Dit baseerde hij op cocaine.
Althans datis deversie van de
Amerikaanse autoriteiten.

Ophettoppuntvan zijnmacht,
bij het beginvan de jaren80, was
Lehder een der sleutel- figuren

inwat genoemdwordt hetKartel
van Medellin, een net van
drugshandelaren die samen ver-
antwoordelijk waren voor
tachtig procent van de cocaine-
import in de Verenigde Staten.
Zo heeft men bij Justitiebere-
kend. Hij is nu aan de andere
kant van de ladder beland:
namelijk schuldig bevonden aan
nietminder danelfmisdrijven in

verband met de handel in verdo-
vende middelen. Voorlopig ishij
weer op Af aangekomen, name-
lijk hetpunt waar hij zijn droom
droomde: de gevangenis.

Lehder was een dervier admi-
nistrateurs van het Kartel van
Medellin waarin miljoenen dol-
lars omgaan, aldus Jack Hook,
de woordvoerder van de dienst
welke de handel in drugs be-
strijdt: de DEA in Washington.
Via Lehders bankrekeningen
gingen honderden miljoenen
dollars in een betrekkelijk korte
tijd, aldus Hook. Lehder was bij-
voorbeeld de eigenaar van een
der Bahamas- eilandjes.

EIGEN PARTIJ
Hij stond vanuit zijn verbor-

gen verblijfplaats in het Colom-
biaansewoudtv- interviewstoe.
Zo bleek dathij een man was die
bewondering koesterde voor een
figuur alsAdolfHitleren was hij
ook weg van John Lennon, het
befaamde lid van de Beatles die
bij een moordaanslag in New
York om het leven kwam. Hij
had plannen om een eigen partij
op te richten, namelijk om het
Amerikaanse imperialisme een
halt toe te roepen en als het kon
de genade- slag toe te brengen.

Tijdens een van die vraagge-
sprekken vanuit het Colombi-
aanse oerwoud omschreefhij de
verdovende middelen als de
"Achilles- hiel voor het imperia-
lisme". In een ander vraagge-
sprekverzuchtte hij: "Ja, zou het
maar mogelijk zijn dat we de co-
caine, dekolen, demarihuana of
hetgoud ofde diamanten, dekof-
fie of wat we ook bezitten, kun-

nen aanwenden als een
toetssteen bij het verwijderen
van het Amerikaanse imperia-
lisme uit Colombia en Latijns
Amerika, owas datmaar maar".
Zo zei hij.

DRUK VANVS
Aan zijn rijk kwam uiteinde-

lijk een einde als gevolg van de
druk welke Washington uitoe-
fende op de Colombiaanse rege-
ring om deuitlevering gedaan te
krijgen van dezeman diemenals
een derhoofd-figuren beschouw-
de voor de handel in verdovende
middelen. Op 4 februari 1987
washet zover: Lehder wordt aan-
gehouden om daarna zo snel
mogelijk uitgeleverd te worden
aan de VS. Dit gebeurde na een
vuurgevecht tegenover zijn flat
in Medellin. Uiteindelijk be-
landde hij in Jacksonville waar
dejury onlangsnadagenlangbe-
raad tot de conclusie kwam dat
Lehder aan alle tegen hem inge-
brachte zaken schuldigwas.

Tijdens het maanden lange
proces schilderden getuigen en
openbare aanklagers een portret
van Lehder als "pionier in de
drugs- handel" en als een man
met een "groots plan", namelijk
om tonnen aan drugs en dan
vooral cocaine naar de VS te
transporteren en daar in te voe-
ren via de Bahamas. Als zoon
van een Duitse vader en een Co-
lombiaansemoeder groeide Car-
losLehder op in de Colombiaan-
se koffiestreek Armenia. Toen
hij amper vijftien jaarwas ver-
huisde hij naar New York. Zijn
eerste botsingen met de overheid
en zijnwetten volgden al snel. In
1974werd hij veroordeeld tot op-
name in de federale gevangenis
van Danbury, in Connecticut.
Wegens het stelen van een auto
en het in bezit hebben van mari-
huana.

Morgen moet vredesoverleg verdergaan

Managua verlengt
bestand met maand

MANAGUA — De Nicara-
guaanse regering verlengt
eenzijdig het tijdelijke be-
stand met decontra's meteen
maand. Op dezemanierhoopt
men meer tijd tekrijgen voor
het nog aan de gang zijnde
vredes- overleg. Bij eerdere
gelegenheden wilden de
contra's niet horen van een
verlenging van het op 31 mei
ten einde lopende bestand.

President Daniel Ortega
maakte bekend datzijn land be-
slotenheeft"eenzijdigoffensieve
militaire operaties nog een
maand op te houden zod.it de on-
derhandelingenvoortgang kun-
nen vinden". Het bestand werd
op 1 april van kracht met een
looptijd van twee maanden. In
dezeperiode zou menvia overleg
toteen definitiefbestand hebben
moetenkomen. Dit laatste isnog
nietgelukt. Zelfs over een kwes-
tie als het onderbrengen van de
contra'sin bestandszones is men
het nog niet eens geworden en
evenmin over de reeels in en

rond deze zones
Het verlengenvan hetbestand

toont volgens president Ortega
de goede wil aan van Managua,
dat namelijk de vrede een kans
wil geven. "De Amerikaanse
regering en de contra"s zijn ver-
antwoordelijk indien de strijd
wordt hervat", zo verklaardehij.

Volgens plan gaat het overleg
op hoog niveau tussen Sandinis-tenen contra'swoensdagverder.
Maar men weet nog steeds niet
waar datzal gebeuren. De Sandi-
nisten willen in Managua ver-
gaderen, maar de contra's willen
eigenlijk in hetbuitenland ver-
gaderenofinhetandere geval in
het grensplaatsje Sapoa, waar
men eind maart het akkoord be-
reikte over het tijdelijke be-
stand. De contra'svoelen er niets
voor om in Managua te onder-
handelen zolang de democratie
niet volledig is hersteld. Ook ei-
sen zij toegang tot detv en dera-
dioen moet depersvrijheid inNi-
caragua weer compleet zijn. Zo
hebben zij eerder laten weten.

EILAND STEUNPUNT
Met zijn cel- genoot George

Jungsprak hijover decocaineals
"de golf van de toekomst". Zij
gingen zich verdiepen in
landkaarten om te achterhalen
waar zij eenklein eiland zouden
kunnenkopen om als steunpunt
te fungeren bij het smokkelen
van de drugs.

Uitgewezen naar Colombia in
197!) begon Lehder aan zijn "le-
venswerk". Hij begon in het
klein met het smokkelen van
drugs. Namelijk met het verber-
gen van het spul in zijn koffers
met dubbelebodem, zo blijkt uit
zijn dagboek. Maar spoedigwerd
hij "bevorderd" en begon hij
andere wegen te zoeken waarbij
vliegtuigen werden ingescha-
keld voor grote afstands-
vluchten om de 'blanke substan-
tie"zoals cocaine in het juridisch
jargonvaak wordt genoemd te
vervoerennaar deVS. Hijvestig-
de inderdaad zijn basis op een
van de Bahamas- eilanden,
namelijk Cayo Norman, een
klein eilandje.

TOERISME-PROJECT
Dit werd door de advocaatRo-

bert Merkle gekarakteriseerd

ais een "vliegtuig- moederschip
voor de cocaine". Het inbezit ne-
men van het eilandje door Leh-
derwerd, naarmag worden aan-
genomen,met welbehagen beke-
ken doorLynden O. Pindling, de
premier van de Bahamas nadat
er het een en ander aan smeer-
geld in diens zakken was ver-
dwenen.

De advocaten die Lehder ver-
dedigden, Edward Shohat en Jo-
se Quinon, bevestigden datLeh-
der een man was die van handel
hield. Maarvolgens henwildehij
het eilandombouwen tot een in-
ternationaal toeristisch oord.
Als bewijs hiervoor produceer-
den zijn een film welke in
opdracht van Lehder was ge-
maakt om propagande voor het
eiland te maken en dan vooral
om denatuurlijke schoonheider-
van. Volgens getuigen tijdens
hetproces echterdirigeerdeLeh-
der al spoedig ladingen cocaine
via Cayo Norman met bestem-
mingkleinevliegvelden inFlori-
daen Georgia naar de VS.

NAZI-VERSIERING
Steve Yakovac, die zich in

1976 aanslootbij Lehder in een
Colombiaanse gevangenis zei
dat Lehder een "rijk wilde vesti-
gen dat op cocainegebaseerd zou
zijn". Er waren ook getuigen die
zeiden dat Lehder het Nazi-
kruis in zijn woning als versie-
ring had aangebracht. Hij was
dan ook een bewonderaar var
Hitler...

AIDS grijpt in
België verder
om zich heen

BRUSSEL—InBelgië is het
aantal AIDS- patiënten bin-
nen één jaar met 68 procent
toegenomen. Besloten is een
nieuwe publiciteits- campag-
ne op te zetten om de verdere
verspreiding van de dodelij-
ke ziekte zoveel mogelijk te
beperken.

Functionarissen van de
Volksgezondheid kondigden de
nieuwe campagrie aan. Eind
maartwaren er 138gevallenvan
AIDS bekend. Inclusief de Aids-
patienten onder de vreemdelin-
genkomtmen op 336terecht. Dit
betekende een vermeerdering in
drie maanden met achtprocent.
Hetaantal mensen datAIDS on-
der de leden heeft bedroeg eind
maart in België 3.166 oftewel
een toename met tienprocent in
drie maanden tijd. Meer dan 25
procent van de dragers van het
Aids- virus zijn heterosexuelen.
Het is voor België een geheel
nieuw fenomeen dat er AIDS
voorkomt in de leeftijds- groep
van tussen devijftien entwintig-
jarigen.

Radikale jeugd
kraakt economisch
beleid Argentinie

BUENOS AIRES —De
jongeren-beweging van de
Radikale regerings- partij
van Argentinië heeft scherpe
kritiek geleverd op het huidi-
ge economische beleid. Men
eist een onmiddellijke koers-
wijziging omdat een verdere
voortgang vanhethuidigebe-
leid de democratie in gevaar
kan brengen. i

Dit werd bekend gemaakt na
een vergadering van de jeugd-
gedelegeerden uit het hele land
van de Radikale partij. Aanwe-
zig was ook de studenten- afde-
ling van de Radikalen. Deze
jongerenzijn de mening toege-
daan dat de economische crisis
debasis aantast van het verdie-
pings- procesvan de democratie.
De inflatie moet uitgebannen
worden maar dan wel zonder de
sectoren met de laagste in-
komsten daarvoor te laten
opdraaien. Debelangrijkste oor-
zaak van de ellende is de inflex-
ibele structuurvan de economie.

De bittere uitspraken kwa-
men nadat bekend was gewor-
den dat de inflatie in april 17,2
had bedragen. De Radikale
jeugddeed ook een beroep op de
regering derente- betalingen op
zijn buitenlandse schuld stop te
zetten. Dezebedraagt 54miljard
dollar. Het is juist de jongeren-
sector geweest die indertijdRaul
Alfonsin in het presidentiele pa-
leis heeft gebracht.

Minister Chili:
Geen. sprake van
staat van beleg

SANTIAGO — De Chileen-
seregering is niet vanplan de
staat van beleg af te kondi-
gen, ook al werder er dezer
dagen twee agenten gedood
bij een guerrilla- actie.

Ophet ogenblikheerstinChili
wel de noodtoestand. Minister
Patricio Caryajal van Defensie
gafte verstaan dat het uitroepen
van de uitzonderings- toestand
juisthet doel is dat de guerrilla
voor ogen heeft. We zullen hen
ditplezier niet doen, verzekerde
hij.

ELAN
De verkiezingszege van

Mitterrand is de bekroning
van een eerste ambtstermijn
dieeen historisch dieptepunt
heeft gekend. Hij werd op 10
mei 1981 gekozen tot presi-
dent, in een socialistische
greep naar demacht dieeerst
president Valéry Giscard
d'Estaingzijn ambtkostte, en
een maand later demeerder-
heid van conservatieven en
centrum-rechtse partijen, die

meer dan 23 jaar de As-
semblee hadden overheerst,
naar huis stuurde.

De eerste twee jarenvan
zijn ambtstermijn waren
echterverre van voorspoedig.
De socialisten begonnen met
grootélan aan deverwezenlij-
king van hun idealen, om er
na twee jaar achterte komen
dat hun dromenwaren stuk-
gevallen op de harde econo-
mischerealiteiten. Hetbeleid
om de 'socialistische
heilstaat' te realiseren door
ongebreidelde uitgaven had
slechts geleid tot een enorme
nationale schuld, zonder dat
men in staat was gebleken de
werkloosheid een halt toe te
roepen. ■

Het moet gezegd dat Mit-
terrand niet schroomde om
zijn ongelijk te bekennen, en
over te schakelenop een straf
bezuinigings- beleid. Deze
ommezwaai leiddewel toteen
breuk met de communisten,
met wie hij in 1981 de meer-
derheid in het parlement had
veroverd, en die hij had be-
loond met een aantal minis-
tersposten.

POPULARITEIT
Halverwege zijn ambtster-

mijnwasMitterrandspopula-
riteit tot een historisch diep-
tepunt gedaald, en in maart
1986 werden de socialisten
door de bevolking gestraft
met een verkiezings- neder-
laag, die Jacques Chirac de
kans gaf premier te worden.
Dat betekende voor de Fran-
sen een kennismaking met
het nieuwe fenomeen van de
'cohabitation', waarbij de so-
cialistische president Mitter-
rand werd gedwongen tot een
politieke samenwoning met
de centrum- rechtse premier
Jacques Chirac.

Door deze constructie werd
hem de meeste invloed op de
binnenlandse aangelegenhe-
den ontnomen, maar
paradoxaal genoeg heeft de
president daar alleen maar
wel bij gevaren. Doordat hij
niet langer directwerd geas-
socieerd met de dagelijkse
economische problemen, kon
hij zich meer dan ooit derol
aanmeten van onafhankelijk
staatshoofd.

* De Franse premier, Michel
Rocard,zitmetzijn vrouwMi-
chelle op het terras van hun
nieuwe woning, hetHotelMa-
tignon inParijs.
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Duizenden leden van ethnische minderheden
ontvluchten Burma vanwege harde terreur

DEN HAAG— InBurma
worden demensenrechten
op ernstige wijze geschon-
den. Het brute optreden
van het regeringsleger
heeft onder meer tot ge-
volg datvele duizendenle-
den van etnische minder-
heden het land zijn ont-
vlucht.Ditstaatineenrap-
port van de mensen-
rechten- organisatie Am-
nesty International daton-
langs is vrijgegeven.

Omdat buitenlanders en ook
Burmanen niet yrij kunnen rei-
zen naar gebieden waar minder-
heden wonenheeftAmnesty zich
in haarrapport gebaseerd op ge-
tuigenissen van mensen dienaar
Thailand zijn gevlucht. Eind vo-
rig jaar sprak de mensen-
rechten- organisatie met enkele
tientallen leden van de Karen,
Mon en Kachin- stammen die er
in 1987 geslaagd zijn Burma te
ontvluchten. Zij beschreven bij-
na 200 gevallen van vermeende
'buiten- gerechtelijke executies',
marteling en muhandelinEr.

Sinds 1984 voert het Bur-
maanse leger grootscheepse of-
fensieven uit tegen verschillen-
de bewapende oppositie- groepe-
ringen, onder wie veel minder-
heden in de Karen, Kachin- en
Mon-staten. Vooral de gewone
bevolking heeft zwaar te lyden
van delegeroperaties. De meeste
mensen in deze afgelegen gebie-
den zijn kleine boeren en han-
delaren. Om te zorgen dat de
opstandelingen zo weinig moge-
lijk steun krijgen heeft het leger
debewegings-vrijheidvan debe-
volking aanzienlijk beperkt.

AVONDKLOK
Hele gehuchten zijn omge-

vormd tot 'strategische dorpen'— omheinde nederzettingen —
waareen avondklokis ingesteld.
Vooral boeren die afhankelijk
zijn van hun, vaak verafgelegen,
rijstvelden enkleine handelaren
dievan dorptot dorptrekken met
hunkoopwaar spelenmet hun le-
ven als zij in hun onderhoud
trachten te voorzien.

Mensen dieworden aangetrof-
fen in 'verboden' gebieden of op
wegenen invelden nahet ingaan

van de avondklok worden ver-
dachtvanbanden met het verzet
en lopen kans te worden gevan-
gengenomen en gemarteld of ge-
dood. Lijken met sporen van ge-
weld worden geregeld langs de
wegkant aangetroffen. Getui-
gen hebben onderzoekers van
Amnesty vele door het leger ge-
bruikte martel-methoden uit de
doeken gedaan. Ookzijn demen-
senrechten- organisatie ver-
scheidene incidenten van ver-
krachting, onder meer van een
elf-jarig meisje,terore gekomen.

Vele dorpelingen worden door
hetleger gebruikt alsdragers en
gidsen. Velen hebben dit niet
overleefd. Gevangenen worden
te werk gesteld tot zij het levenerbij inschieten door uitputting
ofziekte. Sommigen worden ge-
dood omdat zij niet hard genoeg
werken of komen om het leven
doordatzij voor hetlegeruit mij-
nenvelden worden ingestuurd.

PATROON
Volgens Amnesty wijzen de

veelvuldige en gelijksoortige be-
schuldigingen op een consistent

patroon van grove schendingen
van de mensenrechten. De Bur-
maanse wet biedt ruime moge-
lijkheden-ommensen dieworden
verdacht van banden met het
verzet te arresteren, ondervra-
genen teveroordelen. Ook zijner
garanties ter bescherming van
de mensenrechten. Van de on-
dervraagden wistnagenoeg nie-
mand zich een geval te herinne-
ren dat de wet werd nageleefd*
Verdachten werden opgepakt of
gemarteld en gedood in de
rijstvelden, dorpen en oerwou-
den zonder ergens van beschul-
digd te zijn ofberecht, aldus het
rapport.

Amnesty International heeft
deregering inRangoon al in juni
1987 gevraagd een onderzoek i°
testellen naarvermeende schen-
dingvan derechten van demens*
Infebruari ditjaarheeft derege'
ring van Burma in een briefaa^
de Verenigde Natiescategorisch
ontkend dat er standrechtelijk*3
en willekeurige executies wor-
den uitgevoerd in de onrustigl3
streken. De beschuldiging1-511
"missen elke grond", aldu*3

Burma.

’1992’ wordt het grootste
probleem voor Mitterrand

—doorRUDOLPH BAKKER

PARIJS —De historische
herverkiezing van Frangois
Mitterrand tot president van
de Republiek geschiedde op
basis van een intensievever-
kiezings- campagne. Maar
daarin gafkandidaat Mitter-
rand dekiezer nauwelijks in-
zicht in depolitiek diehij van
plan istevoeren,afgezien dan
inzake de beoogde eenwor-
dingvan Europa in 1992.

De verslagen kandidaat
Chirac had geprobeerd zijn
als ' rampzalig
geïnterpreteerde achterstand
in te halen door het uithalen
van een drietal bravoures-
tukken, die, zo hoopte hij,
hem de goodwill zouden be-
zorgenvan deaanhangvande
leider van het extreem-
rechtse Front National van
Jean-Marie Le Pen. Noch de
vrijlating van de drie gijze-
laars in Beiroet, noch de be-
stormingvan degrotmet door
Kanaken gevangen gehou-
dengendarmesinNieuw- Ca-
ledonië en evenmin hetvoort-
ijdig terughalen van de ge-
heim agente Dominique
Prieur van het atol Hao,
mocht Chirac helpen bij het
inhalen vanzijn achterstand.
Onduidelijk is vooralsnog of
de stembusafgangvanChirac
zo grootis, dathijzijn greepop
rechts- Frankrijk zal verlie-
zen. LePen heeft al laten we-
ten datrechts nunietmeerom
hem heenkan.

Het grootsteprobleem voor
de herkozen president zal het
verenigd Europa binnen de
EG in 1992zijn. TerwijlFran-
cais Mitterrand hoge ideeën
heeftoverditnieuwestadium
in de Europese samenwer1

king, zijn deFransennoglang
nietzo ver.

Deze angst voor 'vreemde
mensen uitandere landen die
voortaan in Frankrijk kun-
nen doenof ze thuis zijn', zou
de verbindende kracht kun-
nenworden tussen het opruk-
kende Nationaal Front en be-
paalde elementen in de oude
gaullistischepartij. Tot zover
onze correspondent.
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Begraafplaats voor krotbewoners inRio

*Dit is de'Begraafplaats van ken vanKw de Janeiro.Per dag ken bijgezet van slachtoffers van leefstijl in deslumps van de wijk
de onbekenden' in de buitenwij- worden hier gemiddeld vier lij- gewelddadigheden die deruige Baixada met zich meebrengt.



SILBERIEPLEIT VOOR VERDEDIGING ’DIERBAAR ENKWETSBAAR BEZIT’

Goed functionerend bestuursapparaat
vereist voor oplossing problemen

WILLEMSTAD — Er moet
J-°g heel wat aan het over-bids- apparaat veranderd*orden,voordat dittegemoet
Komt aan deeisen die gesteld
Jorden. "Het feit alleen dat
(le geplande sanering mo-
menteel één van de be-
langrijkste beleidslijnen van
*°*elde centraleregering alsv9n de diverse eilandsbestu-

vormt, wijst erop dat het
apparaat er nog lang niet is.
Jietvervelende en tevens be-
langrijkste punt is echter, en
ft-er blijkt het grote belang
Van het apparaat, datwij niet
°i»jhaar heenkunnen, willenlJ de problemen en de daar-
"lee verbonden eisen
Confronteren. Oplossing van
Oftze problemen isniet moge-
hJk zonder een goed functio-
j^-fend overheids- apparaat.
fj * lukt nietmet debestepoli-

en ooknietmetde grootste
'"Janciele injectie."
Dat verklaarde we-

,eHschappelijk hoofdmedewer-*er Rupert Silberie maandaga-
jorKlop de Universiteit. Hij gaf
? âr een lezing met als titel:Het openbaar bestuur opdeAn-"-en en Aruba: van structurele
l^-lerschatting naar optimaleglutting."Dit was de eerste le-
'lg in een reeks die gehouden
j°fden ter viering van het 15-Jarige bestaan van Sociaal Eco-nomische Faculteit.

VERWAARLOZING
*-r isvolgensSilberie "iets ern-

llg loos" met het bestuurs- ap-
Paraat. "Naar mijn mening heb-en we hier te maken met een
Probleem dat tot nu toe weinigAandacht heeft gekregen, name-

' J*** dat hetbelang van een effec-
"*f openbaar bestuursapparaat

?let genoegzaam wordt onder-
*end." Daar pleitte SilberieVo°i-. Er moet volgens hem iets
jkdaanwordenaan de"schrome-'Jke verwaarlozingvan deopen-
de dienst".. Terwijl de verschillende rege-
J^gende laatstejaren de indruk
*ekken dat zij dezelfde mening
?'s Silberiezijn toegedaan en dat
pt overheids-apparaat efficien-
Sr gemaakt moet worden,blijkt

niet zo overtuigd te zijna 1 hun inspanningen: "Politici
nfimen kennis van public mana-
j>ementzeer licht op en vinden

n*-*t zeker niet zo belangrijk dat

zij meer deskundigheidop ditge-
bied nastreven. Naast deze wei-
nig professionele houding, zien
wij ook nog dat benoemingen
doorpartij- politieke interventie
er eerder op wijzen dat iedereen
elke positie in de overheid kan
bekleden. De magische formule
is dan dat de positie meer 'poli-
tiek inzicht' dan 'technischeken-
nis'vereist. Bijregerings- forma-
tiesworden criteriaom aan te ge-
venofeen persoon in staat is om
het apparaat te leiden, nauwe-
lijks in beschouwing genomen.
Criteria zoals anciënniteit in en
loyaliteit tegenover departij en/
of de 'strong man ofwoman' we-
gen danveel zwaarder."

APATHIE
Silberie noemde verschillende

voorbeelden om het disfuncti-
oneren van het bestuurs- appa-
raat aan te tonen. Zo wordtnage-
laten om minstens periodieke
evaluaties te houden, waardoor
na een tijd drastische reorgani-
satie- maatregelen genomen
moeten worden. "Dezelfde fou-
ten worden alsmaar herhaald en
de gewenste bijsturing vindt
nooit ofte laat plaats. Ook uit de
manier waarop de sanering aan-
gepakt wordt, blijkt duidelijk de
onderschatting van het belang
van de openbare dienst:in goede
tijden werd zij volgepropt met
personeel en in dezemoeilijketij-
den dient zij 'neutraal' inkrim-
ping te ondergaan. Welkerol zij
nu en in de toekomst moet gaan
spelen, wordt hierbij van veel
minder of geen belang geacht.
Da.t juist de voorbeeldige
werknemer zwaarder gestraft
wordt, met alle nare gevolgen
van dien voor het apparaat, is
blijkbaar zonramp niet."

Silberie bespeurt een steeds
groter wordende apathie van het
publiek jegens de politiek en
overheid.De gemeenschap heeft
het hard te verduren gehad van
de economische malaise en het
werkloosheid- probleem. Deze
tendens van groeiende apathie
dient opkorte termijn ministens
afgeremd te worden, omop lange
termijn erin te slagen een gezon-
de interesse te kweken. Ook
moet er verbeteringkomen in de
economische toestand. "Ten aan-
zien van efficiency valt te den-
ken aan concrete output- nor-
men willen wij er ooit in slagen
hetwerkloosheid- percentage te-

rug te dringen. Het moet name-
lijk mogelijk zijn de politicus die
dit probleem aan kan, te onder-
scheiden van derest: de huidige
situatie biedt hem teveel kans
omzijn onkunde teverdoezelen."

Pressiegroepen hebben, mede
door deze incapaciteit van de
overheid om de problemen be-
vredigend op te lossen, steeds
meer terrein gewonnen en heb-
ben meer invloed op het bestuur
gekregen. Dat geldt volgens Sil-
berie zowel voor de vakbond als
voor werkgevers- organisaties.
"Tegenover deze verbeterde po-
sitievan depressiegroepvalt een
steeds kleiner wordende geloof-
waardigheid van politici en van
het overheids- apparaat te
constateren. De politici mogen
danookvan gelukspreken datzij
niet met beter functionerende
overheidsvakbonden en werkge-
vers- organisaties in de particu-
liere sector worden geconfron-
teerd." De politicus moet danook
geloofwaardiger worden, meent
Silberie: hijmoet zijn imagover-
beteren. "Er moet een begin ge-
maakt worden om resultaten op
langere termijn te kunnen boe-
ken. Naast maatregelen direct
gericht op de politicus, waaraan
een verbetering in de organisa-
tievan depolitieke partijen aan-
zienlijk zal bijdragen, vormt een
gezond draaiende openbare
dienst op zichzelf een goede pro-
paganda voor de uiteindelijke
decision- maker."

De politici hebben ook een te
laag niveau van kennis van pu-
blic management, meent Silbe-
rie. "Een verbetering hiervan
kan verwezenlijkt worden door
middel van bijscholings- eisen
c.g. faciliteiten of beter gebruik
te maken van reeds bestaande
faciliteiten. Op de langere ter-
mijn dient het politiek systeem
zelfde condities te scheppen
waardoor politici gedwongen
worden over een minimum aan
kennis van public management
te beschikken."

ONDUIDELIJK
Ook de aanhoudende onduide-

lijkheid over de toekomstige
staatkundige structuur heeft
volgens Silberie een negatieve
uitwerking evenals de politieke
instabiliteit.Hij pleitte voor een
reorganisatie van het politieke
systeem. Daarbij is het een ver-
eiste dat het publiek meer in-

vloedkrijgt op debelangrijkebe-
slissingen van de overheid.

Daarnaast moeten de over-
heids- financiën aangepakt wor-
den: "Te denkenvalt aan concre-
te criteria voor het sanerings-
proces waarbij de efficiency ver-
hoogd wordt en er meer duide-
lijkheid ontstaat voor de
werknemers." In ditkader pleit-
te Silberieook voor Antillianise-
ring van specifieke belangrijke
functies. "Er dient meer soepel-
heid gehanteerd te worden, door
waar nodig, af te wijken van de
gangbare overheids- regels te-
neinde een duidelijk afgespro-
ken doel als het Antillianise-
rings- proces te bereiken. Ver-
betering van het imago van deambtenaar komt dit proces ten
goede, terwijl een slecht imago
de voordelen van de beste ar-
beids- voorwaarden teniet kandoen."

Een gerichte saneringvan hetoverheids- apparaat wordtsteedsurgenter, merkte Silberieverder op. "Deze sanering dientniet alleen zeerurgenten gericht
doorgevoerd te worden aan dehand van duidelijke criteria ten
bate van de efficiency, maar
moet ook continu bewaakt wor-den, teneinde zo deflexibiliteits-
eisen tot hun recht te laten
komen."

IMPULS
Silberie concludeerde aan dehand van de opgesomde gebre-

ken dat "ons bestuurs- apparaat
momenteel bij lange na niet vol-doetaan deeisen dieaanhaar ge-
steld worden." Problematisch bij
de verbeteringvan deze situatie
is dat de meeste beslissingen die
kunnen leiden tot een verbete-
ringvan deopenbare dienst, bui-
ten hetdomein van hetapparaat
vallen: "Deze berusten namelijk
in handen van politici." Indien
het nietmogelijkblijkt om de vi-
cieuze cirkel van politici en ap-
paraat van binnen te doorbre-ken, moet de impuls noodzake-
lijkerwijs van buiten komen, wil
er ooit sprake zijn van een
doorbraak. "Alle mogelijke vor-
men van buiten- parlementaire
oppositie, die het algemeen be-
lang duidelijkvoorop stellenzijn
danwelkom,variërend van over-
heids- deskundigen, werkge-
vers- organisaties,werknemers-
organisaties, instellingen die de
overheid als studie- object heb-
benzoalsKousaKomun enApor-
te, maar ook Nederland en last
but not least, iedere burger op
zijn manier."

Bij de aanpak van de proble-
matiek moet er metprioriteiten
gewerktworden, meent Silberie.
Speciale aandacht moetgegeven
wordenaan hetbrengen van dui-
delijkheid in de staatkundige
structuur; het terugdringen van
politieke instabiliteit tot een ac-
ceptabel niveaudoorreorganisa-
tievan hetpolitiek systeem; het
saneren van het apparaat en het
verbeteren van de overheids- fi-
nanciën.

CREATIVITEIT
"De staatkundige structuur

problematiek heeftonnodig lang
op een oplossing moeten
wachten, naar mijn mening
vooral omdat de politici hierbij
nietgenoegzaamdeverantwoor-
delijkheid durfdente nemen, die
van hen verwacht wordt. De
knoop zal hoe dan ook doorge-
hakt moeten worden, want de
druk wordt steeds groter. Na 50
jaarStaten van de Nederlandse
Antillen, mogen wij toch ver-
wachten datwij over enkelepoli-
tici beschikken die ditprobleem
met de nodige realiteitszin en
creativiteittoteenbevredigende
oplossingkunnen brengen."

Dat het moeilijkzal zijn om de
overheids- financiën te verbete-
ren en het apparaat te saneren,
erkende Silberie. Een vereiste is
dan ook dat deregeerders ten-
minste overeenstemming moe-
ten hebben bereiktover de te vol-
gen strategie. "Logische, ele-
mentaire punten waaraan jam-
mer genoeg veelal niet voldaan
wordt. Bliksem- maatregelen
treffen op gebieden als de open-
bare dienstwaar het opzetten en
muteren van structuren een se-
rieuze taak is, kan dan in meer
kwaad dan goeduitmonden."

Gedeputeerdeen ministerzijn akkoord:

Onderwijszaken worden
gedecentraliseerd
t Willemstad — Nog voi-

'■■de week hoopt degedepu-
fyefde van Onderwijs, Dito
teeiades, samen met de minis-
fyr van Onderwijs, Ellis

zijn handtekening
(■ J||aatsen onder een proto-
-0 'dat demogelijkheidregelt
JJJ1 de meeste onderwijs- za-

" te decentraliseren.
j^atverklaarde gedeputeerde
/^des in een interviewmet dejj^jigoe.Mendesheeft ditplan ali '"■■et Bestuurscollege bespro-
k^ — en daar goedkeuring ge-
Q^gen—en met deministervan
Leerwijs. Momenteel wordt
g ' concept- protocol verder uit-
y, en degedeputeerde ver-
acht dat het volgende week zo
{!*8 om te ondertekenen.

1w0r e nuidige 'versplinte-
dgS vantaken, omdatzowel het
deüa*ftement als de dienst On-"Jj^js — land en eiland — zich
C_i onderwijs- beleid bezig
O ' wor(*tne* onderwijs be-held,meent degedeputeerde.

-Heeste taken, zoals planning

enresearch; inspectie van onder-
wijs; het beurzen- beleid; bege-
leiding van bursalen in het bui-
tenlanden onderwijs- statistiek,
zullen officieel overgeheveld
worden naar de dienst Onder-
wijs. Alleen de taken die op
grond van internationale ver-
dragen door het land Neder-
landse Antillen behartigd moe-
tenworden, zullen onder decom-
petentie van het departement
blijven.

De gedeputeerde van Onder-
wijs heeft dit in dekorte periode
dat hij zitting heeft in het Be-
stuurscollege, als één van zijn
eerstetaken geregeld. Ook bij de
minister van Onderwijs, Ellis
Woodley, stuitte dit niet op
bezwaren.

Een nog te installeren
werkgroep zal uitvoering moe-
ten geven aan de inhoud vanhet
protocol en de decentralisatie
van hetonderwijs naar het Cura-
caose eilandgebied moetenrege-
len. Daar zal vaart achter gezet
worden, aldus gedeputeerde
Mendes van Onderwijs.

SCHAAFMETHODE
"Saneren kan, ongeacht hoe

urgent het is, niet altijd met de
'schaafmethode' geschieden",al-
dus Silberie. Hij noemde de re-
cente regerings- crisis dan ook
"geen ramp" omdat ditons er toe
dwong omeven stiltestaanen na
te denken over de koers die wij
ingeslagen hebben en te bepalen
welke de beste manier is om ver-
der tegaan.Zodra dezebeslissin-
gen zijn genomen, moet het ap-
paraat verder bewerkt en gere-
organiseerd worden, meent Sil-
berie. "Een goed functionerend
apparaat zal dan ook in staat
moeten zijn om tot op zekere
hoogte de schokkenop tevangen,
veroorzaakt door de deficiëntie

in andere componenten van het
politieke systeem."

"Met een juiste mentaliteit
waarbijwe steedstrachten dene-
gatieve punten te minimalise-
ren en de positieve te max-
imaliseren,kunnen wijhet hoofd
bieden aan de problemen en zo
een zeer dierbaar, maar tevens
kwetsbaar, bezit verdedigen.
Wij hebben nog steeds een op re-
latiefhoog niveaufunctioneren-
de democratie. Alleen door haar
bewust te verdedigen en de
kwetsbare plekken goed te on-
dersteunen zullen wij in staat
zijn haar te conserveren. Ons
openbaar bestuur zal hierbij een
grote rol spelen en wij zullen
moeten bepalen of deze rol posi-
tiefofnegatiefzal uitvallen."

Inbraak sportclub
WILLEMSTAD—Uit het ge-

bouw van een sportclub aan de
Chuchubiweg werd in de nacht
van 22 op 23 mei een grote hoe-
veelheid drank gestolen. Er
werd ook grote schade aange-
richt. De. .aak is inonderzoek.

Isebia: ’Directies blijven
eigen autoriteit behouden’
Richtlijnen bijstellen
van overheids N.V.’s

WILLEMSTAD — "Het is
beslist niet de bedoeling, dat
wij onsgaan bemoeien met de
internegangvan zakenbij de
naamloze vennootschappen
van de overheid. Natuurlijk
gaan wij ons niet bezig hou-
den met het personeelsbeleid
bij dieN.V.'s. De directieszijn
geheel autonoom om zelf te
beslissen wieer aangenomen
zal wordenvoor welkepost en
wie er bevorderd wordt". Al-
dus gedeputeerde Ricardo
Isebia van ondermeer de af-
deling Algemene en Juri-
discheZaken, AJZ.'

Isebia zei, dat de richtlijnen
voor de overheids N.V.'s nodig
bijgesteld dienen te worden: "De
statuten van dezebedrijven ver-
schillen allemaal.Daar moetdus
meer eenheid in komen. Een
rooster voor het aftreden van de
commissarissen is er niet, zodat
bij wijze van spreken commissa-
rissen in sommige gevallen hun
hele leven lang kunnen blijven
zitten. Er is dus sprake van dui-
delijke hiaten in de richtlijnen.
Die 'gaten' willen wij invullen".

De gedeputeerde zei, dat nu
aan de afdeling AJZ gevraagd is

om adviezen uit te brengen. Die
adviezen dienen wel gericht te
zijn op een 'sober beleid. Isebia:
"Het mag niet zo zijn, dat over-
heids N.V.'s, waar momenteel
veel geld ve.rdiend wordt, zo-
maar mensen kunnen gaan aan-
nemen. Er moeten reserves ge-
kweekt worden. Er mag beslist
geen mooi weer gespeeld worden
met het geld dat nu in het laatje
komt, bijvoorbeeld met het uit-
delen van gratificaties aan sta-
fleden of met extra vakanties".

Wel zal, zo zei Isebia vanmor-
gen, nauwlettend in de gaten
worden gehoudenofer "gekwali-
ficeerd personeel wordt aange-
nomen voorde banendie vrijzijn.
Bij de overheids N.V.'s mag niet
gebeuren, waaraan de politieke
partijen in het verleden — ook
mijn eigenpartij, de PNP— zich
hebben schuldig gemaakt,
namelijk hetin het wildewegbe-
noemen van mensen, die van be-
lang waren voor de partij"

De gedeputeerde benadrukte
nogmaals, dat dedirectiesvan de
overheids N.V. "duidelijk een ei-
gen autoriteit zullen blijven be-
houden. Laat daarover geen en-
kele twijfel bestaan". Tot zover
T„„u;„

Man slaat vrouw
WILLEMSTAD — In een wo-

ning te Montagne trad depolitie
op als vredestichter. Een man
had zijn echtgenote tijdens een
ruzie bont en blauw geslagen
met zijn vuisten.Reden: jaloers-
heid. De man is aangehouden.
De recherche onderzoekt de
zaak.

Om beleid uit te stippelen
Gedeputeerde Mendes gaat
Onderwijstop organiseren
WILLEMSTAD —De nieu-

we gedeputeerde van Onder-
wijs, Dito Mendes, is
geenszins van planom deOn-
derwijsnota 'Enseiiansa den
portal di ahanan nobenta',
zondermeer te implemente-
ren. Hij vindt ditrapport
"zeer gebrekkig" alhoewel
het ook wel voorstellen bevat
waarin Mendes zich kan vin-
den. De gedeputeerde is
echter evenmin van plan een
nieuwrapport teproduceren:
er liggen er immers al zoveel
optafel. Die rapporten wil de
gedeputeerde samen met de
betrokken partijen bespre-
ken in een zogenaamde 'On-
derwys-top'. Daar moeten de
aanbevelingen voor een be-
leid bepaald worden. "Mijn
beleid iserniet op gerichtom
weer een nota te maken; er
moeten beslissingen geno-
men worden", aldus gedepu-
teerde Mendes.

Enkele weken voor de val van
kabinet Martina en de daaruit
voortvloeiende wisseling van
het Curagaose Bestuurscollege,
bracht ex- gedeputeerde Angel

Salsbach eenrapport uit waarin
hetbeleidvoor dekomende jaren
was uitgestippeld. In de daarop
volgende weken brak een storm
van protesten uit: zowel school-
besturen als vakbonden en ou-
dercommissiesvreesden voor de
negatieve gevolgen voor het on-
derwijs indien deze nota integ- '
raal zou worden doorgevoerd.
Overigens liet Angel Salsbach
daarop weten, dat het geenszins
zijnbedoelingwas denotazonder
meer te implementeren. Hij wil-
de de opmerkingen en aanbeve-
lingen van debetrokkenen, voor
zover dat mogelijk was, mee-
nemen.

Mendes isnietvanplan om de-
ze nota als 'leidraad' te gebrui-
ken. Het 'rapport Salsbach' zal
op één hoop terecht komen met
alle andere rapporten die in de
afgelopen jarenoponderwijs- ge-
bied vervaardigd zijn. Er wordt
door Mendes een commissie in-
gesteld die de Onderwijs-top
moet organiseren. Deze zal
waarschijnlijk in augustus of
september gehouden worden.
Mendes wilzich echterop ditmo-
mentniet aaneenvaste deadline

binden,gezienhet vele werk dat
nogverzet moetworden. Zeker is
wel, dat de top nog dit jaar zal
plaatsvinden.

Een tweede commissie zal demeningen van alle betrokken
partijen van te voren inventa-
riseren. "Er wordt oversommige
zaken al jaren gesproken. Diestandpunten moeten zo onder-
hand bekend zijn", aldusMendes.

Behalve de bespreking van dediverserapporten, zalopkheton-
derwerp 'bezuinigen' t§r sprake
komen op de 'Onderwijs-top'
waarvoor schoolbesturen, vak-
bonden en oudercommissies zul-
len worden uitgenodigd. "Er
moet bezuinigd worden, daar
kunnen we niet omheen", aldus
Mendes, "we kunnen wel probe-
ren datzo verantwoord mogelijk
te doen. De gedeputeerde houdt
terdege rekening met de moge-
lijkheid dat er geen over-
eenstemming bereikt wordt tij-
dens de top. "Dan moet ik niijn
conclusies trekken en zelfstan-
dig een beleid uitstippelen", al-
dusMendes dieechter niet zover
op dezaken vooruit wilde lopen.

WILLEMSTAD -HansPaal-
man, directeur van het Stedelijk
Museum van Schiedam maakt
momenteel een reis van drie we-
ken door de Antillen. Hij verza-
melt beeldhouwwerken en schil-
derijen van Antillianen, om tot
een expositie van Antilliaanse
kunst te komen. Een eigentijds
museum moet de bevolking als
het ware aanvoelen en als zijnsa-
menstelling verandert, hetgeen
in Nederland in de laatste jaren
sterk het geval is, dan dient een
museum daarop in te spelen, zo
vertelde hij gezaghebber'Ronald
Casseres.

Vandaardus debelangstelling
voor werken van allochtone
kunstenaars. Een selectie maken
is niet zo eenvoudig, uit privé-
bezitzijn er al enkele werken ge-
kozen, er wordt ook geselecteerd
uit werken die ingezonden wor-
den naar een tentoonstelling in
Gallery 86.

Foto: Paalman en José Maria
Capricorne, die een aandenken,
een das meteenwapen van Schie-
dam, aan de gezaghebber over-
handigt.

Casseres krijgt rapport eetgewoonten

WILLEMSTAD - Onlangs
zijn de resultaten bekendge-
maakt van een onderzoek naar
eetgewoonten van de Curagaoë-
naars, gehouden door de Wil-
lemstad Jaycees. Een delegatie
van deze organisatie (Clifton
Wallé, vice- president, Norman
Delanooy, projectleider en Xio-
mara Quant, belast met dePM.
van hetproject) heeft gezagheb-
ber Ronald Casseres een ex-
emplaar van het rapport aange-
boden.

Duidelijk is gebleken datonze
bevolking te weinig waterdrinkt,
te veel vlees en koolhydraten eet
en groenten enfruit liever laat
staan. Van deschijfvan 7hebben
maar weinigen gehoord. De en-
quête was eigenlijk maar een
aanloop toteen grootscheepse in-
formatie- campagne over juiste
eetgewoonten, waarbij geduren-
de7 weken elkekeer éénpuntvan
de voedselschijf wordt opge-
diend.
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CENTRALE BANK ANTILLEN
Deviezenreserve positie
in april toegenomen

WILLEMSTAD — De Verkorte Balans van de Bank
van deNederlandse Antillen ziet ervoor demaand april
1988 als volgt uit:

30-04--88 31-03--88 ;
Vorderingen op het Kapitaal en reserves

Goudfonds 67.6 67.6 Bankbiljetten
Deviezen 381.7 366.1 Landsontvanger
Voorschotrekening Eilandsontvanger

Land 113.3 113.3 Banken
Tijdelijk kasvoorschot Crisisfonds

Land 0.9 3.9 Rekening Meerjaren-
Leningen aan banken - - plan projekten
Overig 21.8 14.7 Solidariteitsfonds

Deposito's Overige
ingezetenen

Overig

585.3 565.6

De officiële reserve (de devie-
zen- reserve positie bij de
Centrale Bank) is in april met
15,6miljoen guldentoegenomen
ten opzichte van de stand per ul-
timo maart. Deze toename
draagt een incidenteel karakter
en is o.a. toe teschrijven aan een
verlaging door deCentraleBank
van de B-9 positie van de com-
merciële banken. De B-9 positie
van de commerciële banken is
het maximum buitenlands
werkkapitaal dat de commercië-
le banken, met toestemming,
van deCentraleBank inhet bui-
tenland mogen aanhouden.

Door dezeverlaging hebben de
commerciële banken ingeteerd
op hun buitenlands werkkapi-
taal waardoor deCentraleBank

in april de geringste deviezen-
outflow gedurendedit jaarheeft
geregistreerd.

De schuld van de centrale
overheidop derekening "tijdelij-
ke kas- voorschotten", is met 3
miljoen gulden tot 0,9 miljoen
gulden afgenomen. Deze aflos-
sing is voor een groot deel gefi-
nancierd middels de netto plaat-
sing van schatkistpapier.

Het tegoed van de ei-
landsontvanger bij de Bank van
de Nederlandse Antillen is met
6,6 miljoen gulden afgenomen
tot 5,9 miljoen gulden. Het ei-
landgebied Curacao heeft in
april haar rekeningen bij com-
merciële banken en haar kas-
middelen aangevuld om lonen,
salarissen en andere lopende

verplichtingen te kunnen vol-
doen.

De rekening bankenis inapril
met 17,4 miljoen gulden toege-
nomen. Dit is o.a. het gevolgvan
bovengenoemde overheveling
van tegoeden van het eilandge-
bied Curasao bij de Centrale
Bank naar de commerciële ban-
ken. Het saldo op derekening
"deposito's overige ingezetenen"
is met 7,6 miljoen tot 81,2 mil-
joengulden toegenomen. Dit is

20-04--88 31-03--88

! 54.7 54.7
139.3 136.9

5.6 4.9
5.9 12.2

219.0 201.6
26.9 26.9

34.4 37.9
2.0 2.5

81.2 73.6
16.3 14.4

585.3 565.6

voornamelijk toe te scnnjven
aanaflossingen door hetLand op
een8 procent obligatielening die
op naam staan van instellingen
die als overige ingezetenen
staan geregistreerd.

PENSIOEN
Hijzei zich tekunnen voorstel-

len, dat de meeste ambtenaren
toch gebruik willen maken van
de wachtgeld- regeling: "Van de
vier jaardatmen onder die rege-
ling valt, wordt immers twee
jaarbij hetpensioen gevoegd. In-
dien men gebruik maakt van de
lumpsum- regeling bestaat er

geen overheveling naar het pen-
sioen".

Voor de overheid, zo stelde de
gedeputeerde, is het voordeliger
indien veel ambtenaren gebruik
zouden maken van de lumpsum-
regeling: "Dan ben je als over-
heid inéénkeer geldkwijt. Maar
met een wachtgeld- regeling
moet je elk jaar weer rekening
houden in de begroting. Dat gaat
nogjaren door".

Interesse 406 ambtenaren
voor lumpsum-regeling

WILLEMSTAD — In totaal
hebben 406 ambtenaren, die
momenteel gebruik maken
van de wachtgeld- regeling
een verklaring "onder voor-
behoud" getekend, dat zij
eventueelgebruik willen ma-
ken van de lumpsum- rege-
ling.

"De afdeling Personeelszaken
berekent momenteel precies wat
er netto overblijft van de
lumpsum voor die ambtenaren.
Op 20 juni is er een bijeenkomst
voor al deze ambtenaren. Dan
zullen zij een beslissing moeten
nemen ofzij in aanmerking wil-
len komen voor de lumpsum-
regeling", aldus vanmorgen ge-
deputeerde Ricardo Isebia, die
ondermeer de afdeling Perso-
neelszaken in zijn 'portefeuille'
heeft.

Ongeveer duizend ambtena-
ren, die bij Semako en de onder-

houdsdiensten van de GGD en
het Onderwijs hebben gewerkt,
"staan momenteel op
wachtgeld". Voor die ambtena-
ren brekennu de moeilijke tijden
aan, aldus Isebia. "Drie maan-
den hebben zij de volle honderd
procent van hun salaris gehad,
daarna gedurende negen maan-
den negentig procent en vervol-
gens tachtig procent. Nu zitten
zij opzeventigprocent. En dat ga
jeechtvoelen", zo zei de gedepu-
teerde. EIGEN N.V.

Isebia zei, dat ongeveer twee-
honderd mensen die bij Semako
hun baan verloren, inmiddels
weer aan de slagzijn: "Ze hebben
hun eigenN.V. opgericht.En dat
bedrijf verricht regelmatig
werkzaamheden voor de over-
heid.Zozijner nuweer ex -Sema-
ko- werknemers bezig met het
schilderen vanramen en deuren
in het Bestuurskantoor".

De Amigoe vernam uit be-
trouwbare bron, dat de Centrale
Bank van de Nederlandse Antil-
len "een gewillig oor" heeft voor
een eventueel verzoek van de
regering om het-benodigde be-
drag voor de lumpsum- regeling
"voor te schieten", vóórdat Ne-
derland"ja" zegt. Het vorige ka-
binet- Martina was al in overleg
getreden met de CentraleBank,
premier Maria Liberia- Peters
zet de besprekingenvoort.

Hofbevestigt
faillissement
notaris Laclé

WILLEMSTAD — Het Hof
van Justitievan deNederlandse
Antillen enArubaheeft gisteren
het vonnisbevestigd van het Ge-
recht in Eerste Aanleg, waarin
het faillissement werd uitge-
sproken over het Arubaanse no-
tariskantoor van mr Edgar
Laclé.

Het notariskantoor had, zoals
bekend, een schuld van 6,7 mil-
joen gulden. Ondermeer waren
er gelden verdwenen van sociale
en liefdadigheids- instellingen.
Laclé wordt verdacht van ver-
duistering.

MONOPOLIE
"Zo zal de Giro zich begeven op

hethet terrein van credit- en de-
betfaciliteiten.Dit is ietswaarin
de commerciële banken tot nu
een monopolie- positie hebben
gehad. Natuurlijk staan we niet
te springen om additionele con-
currentie, despoelingis zo al dun
genoeg. Als de Girodienst voor
100 procent een bankinstelling
is geworden, gaat deze in eerste
instantie optreden in het girale
betalings- verkeer. Volgens het
rapport is dit facet door de com-
merciële banken verwaarloosd.
Daar benikhet nietmee eens. De
banken hebben zowel in het lo-
kale als internationale beta-
lings- verkeer een sterke positie
opgebouwd. Op alle mogelijke
wijzen kunnen wij de cliënt ten
dienste staan. Feit is evenwel,
dat een uniform betalings- sys-
teem tot nu toeontbreekt", aldus
Pourier.

Volgens het rapport bestaan
er voor lokale geldtransacties
verschillende systemen, die
echterinefficiënt zijn. "InNeder-
land geschiedt betaling voor 80
procent giraal: deklant vult een
standaard- formulier in, waarbij
het geld bij de bank- instelling
blijft. In sommige landen is men
al zover dat dit electronisch ge-
beurt. Zelfs het invullenvan for-
mulieren blijft dan achterwege.
Op Curacao vinden geldtransac-
ties hoofdzakelijk "FA contant
plaats. Dit is een zeer ineffeciënt
systeem, maardat istraditioneel
zo gegroeid", aldus Pourier. De
samenstellers van het rapport
willen vooral deze inefficiëntie
in het lokale betalingsverkeer
aanpakken. Pourier is er voor-
stander van dat de Nederlandse
experts dit probleem opgestruc-
tureerde wijze in samenwerking
met de lokale banken aan-
pakken.

SAMENWERKING
Op de vraag waarom de ban-

ken zelf niet met een dergelijk
systeem zijn gekomen
antwoordde Pourier: "Een groot
deel van de instantiesdie het gi-
rale betalings- verkeer kunnen
stimuleren zijn overheids- in-
stellingen. Bijvoorbeeld Kodela
en Setel kunnen baat hebbenbij
een uniform betalings- systeem.

Het probleem is echter dat
controle door de centrale over-
heids- instanties moet gebeuren
en daar ontbreken tot nu toe de
middelen en het personeel voor.
In Nederland floreert het girale
betalings- systeem, omdat dit
door de overheid min of meer is
opgedrongen. Bij vele instanties
kan men alleen met een van
tevoren ingevulde betaalkaart
betalen. Contant geld komt er
vrijwel niet meer aan te pas".

Op Curasao is geprobeerd bij
het betalen van de auto- belas-
ting de bevolking te stimuleren
gebruik te maken van debetaal-
kaart. Dit is geen succes gewor-
den, omdat een goede admini-
stratie van het adressenbestand
ontbreekt. "Deze ineffeciënte
maniervan werken moet verbe-
terd worden. Daar isnu een taak
voor de Giro weggelegd. De ban-
ken hebben wel een goede admi-
nistratie, maar geen uniformta-
rief voor betalings- transacties.
Met dekomst van de Girobank is
het zaak eerst zo uniform moge-
lijk opte treden, waarbij degehe-
le tarieven- structuur onder de
loep genomen moet worden. In
samenwerking met de Giro kan
op Curagao dan een efficiënter
betalings- systeem worden inge-
voerd", aldusPourier.

Eindelijk winst voor RKC
WILLEMSTAD—Na deno-

dige kritiek die debezoeken-
de Nederlandse eerste divisi-
onistRKC de afgelopen da-
genkreeg, hebben devoetbal-
lers van dezeclub hun laatste
wedstrijd op de Nederlandse
Antillen met 4 - 1 gewonnen
van de Antilliaanse selectie.

De wedstrijd had veel weg
van een voetbal-les die de
RKC spelers aan de lokale se-
lectie gaf.

Dank zij uitstekend werkvan
deAntilliaanse doel-verdediger
bleef de score van de Neder-
landsebezoekersbeperkt totvier
doelpunten. Indeeerste tien mi-
nuten van dewedstrijd deden de
jongensvan coachWilhelm Can-
word hetnogredelijk goed tegen
deprofessionals vanRKC.

Het eerste doelpunt viel in de
27e minuut. Het was Cees Scha-
pendonk die voor RKC de score
opende meteen strak schotinhet
zestien meter gebied. Elf minu-
ten later was het weerRKC die
via pressie voetbal een
hoekschop forceerde. Op aange-
venvanexFeijenoorder, Stanley
Brard was het weer Schapen-
donck die deAntilliaanse goalie
wederom hetnakijken gaf. In de
41ste minuut omspeelde Ad van
deWiel deAntilliaanse verdedi-
ging enmaakte ook tegenkeeper
IngmarPieternella geenfout: 3 -0.

Na derust zagen de 1598 aan-
wezige toeschouwers, invaller
Wensley Martina de stand te-
rugbrengen op3 -1.Dit gebeurde
na vier minuten spelen in de
tweede helft. Martinawaseigen-
lijk deenige speï-ïr in de Antilli-

aanse selectie die de Neder-
landse verdediging in proble-
men bracht. Maar in zijn eentje
werd het voor hem steeds moei-
lijker. De wedstrijd was een ma-
nifestatie van de superieure
technische en conditionele kwa-
liteiten van de spelers vanRKC.
Toch vond coach Leo van Veen
datzijn ploeg zich maar voor 80
procent had gegeven.

In de 82ste minuut van de
laatste helft onderstreepte Van
deWielnogmaals debetereklas-
sevanRKC. Naeeninventiefsa-
menspel werd keeper Pieternel-
la letterlijk gefusilleerd en de
eindscore werd daarmee op 4 -1gebracht.

RKC heeft met de wedstrijd
van gisteravond, haar 'imago'
weer een beetje opkunnen vijze-
len. De houding en prestaties
van hetNederlandse team, had-
den de laatste dagen tot de nodi-
ge kritiek geleverd. Dat werd
gisteravondgoed gemaakt.

Voor de Antilliaanse voetbal-
lerij is het bezoek vanRKC in zo-
verre nuttig geweest, dat men
weet wat er in de selectie hapert
om in iedergeval mee tekunnen
doen op internationaal niveau.
In de komende tijd zal trainer
Canword veel aandacht beste-
den aan de conditie van zijn se-
lectie spelers.

MiguelPourierpositief
Voor Girobank taak in giraal
betalingsverkeer weggelegd

WILLEMSTAD — Voor de
toekomstige Girobank is een
taak weggelegd, die de ban-
ken tot nu toe hebben laten
liggen. Het streven van de Gi-
robank omeen uniformgiraal
betalings- systeem op te zet-
ten zou het lokale beta-
lingsverkeer veel efficiënter
kunnen doenverlopen. De ad-
ditioneleplannen van de Giro
omzich te begeven op het ter-
rein van zakelijke krediet-
verleningen, zien de banken
met enige scepsis tegemoet.
Oneigenlijke concurrentie
van dekant van deGirobank
vanwege pressie van derege-
ring op deze overheidsbank,

moet voorkomen worden.
Daarom is het noodzakelijk,
dat de Girobank op een zake-
lijke basis gaat opereren los
van enige bemoeienis van de
overheid.

Dit is de persoonlijke mening
van Miguel A. Pourier, lidvan de
Bankiers- vereniging en direc-
teur van deAlgemene Bank Ne-
derland.Deplannen van de Giro-
dienst staan vermeld in een rap-
port dat is samengesteld door
twee Nederlandse experts. Deze
zijn nauw betrokken zijn bij de
reorganisatie van de Girodienst.
Pourier: "Ik heb alle begrip voor
dereorganisatie- plannen van de
Giro. Zoals dehuidige situatie is,
kan dezeniet langer voortduren.
Het streven van de overheid om
deze dienst zo efficiënt mogelijk
te laten werken, kunnen we al-
leen maar toejuichen. Verder
streeft de Giro naar uitbreiding
van haar takenpakket, waar-
voor enige juridische maatrege-
len noodzakelijkzijn".

ONEIGENLIJK
Dè Girobank gaat zich ook op

andere terreinen van het
bankwezen begeven. Daar is de
bankdirecteur, echter minder
positiefover. "De Girobank moet
zich nietop hetterrein van de za-
kelijke kredieten gaanbegeven.
Daarbij moet ervoor gewaakt
worden, dat van dekant van de
Girobank geenoneigenlijke con-
currentie plaatsvindt. De Giro-

dienst moet ernaar streven
zelfstandig mogelijk te werk<
Anders bestaat de kans dat
overheid de gedeponeerde g
den voor eigen doeleindena«
wendt. Bovendien kan de ov*
heid, als deze een vinger in
paphoudt bij de Girobank, pr*
sic op detarieven uitoefenen.I
de Girobank onder druk van
overheid onder de tarieven t
de commerciële banken ga
werken, zou ditkunnen resuï
ren in extra voordelen voor1
overheid.Dat moet beslist vo<
komen worden. De Giroba'
moet zelfstandig en uitsluitei
op zakelijke basis gaan opef
ren", aldusPourier.

De Centrale Bank weigt*
commentaar te geven overlkomstvan deGirobank. Volge'
de woordvoerder van de ba'
past het niet dat een control
rend orgaan zich uitlaat over
Girobank. VolgensPourier hei
deCentraleBankreeds toestel
ming voor dekomst van de Gil
bankverleend. Vorige week he
ben twee Nederlandse exper-
die deleiding hebbenbij dereö
ganisatie van de Girodienst, <
overheids- vertegenwoordig*'
met enige leden van de Ba-
kiersvereniging gesproken. Bi'
nen het bankwezen bestaat'
echter nog lang geen duidelij'
heid over deuiteindelijkebedo*
ling van de Girobank. D
doelstellingen van de Girobaü
zijn namelijk op ruime wijze g 1
formuleerd. Tijdens de eerstvo
gende vergadering van de ba*
kiersvereniging zal dezekwesti
uitgebreid ter sprake kome'
Pourier zelf is evenwelpositi*
gestemdover dekomstvan deO
robank, die volgens hem go"
voor de samenleving zal zijn.

DECADENTIE.
De CADMUgingverder in het

commentaar: "Wat helemaal af-
keurenswaardig is en waarbij
vraagtekens dienen te worden
gezetis de decadentie in ons zie-

kenhuis, terwijl onzeministere*1

gedeputeerde van Volksgezond
heid niet eenseen idee hebbenof
welke wijze dezekwestie beha*0'
deld dientteworden. Wij zijnb£zorgd, omdat wij het ons niet fl'
nancieelkunnen veroorloven o&
voor een behandeling naar Mj£
mi te gaan, of naar Europa. W-J
moeten hier blijven in de cha°*
waarinKikiMonte enTochiToT' I
res (leden van hetbestuur; re»-'
ons hebben gestopt".

Devakbond stelde, dathet%"*
kenhuis "in gevaar"is en datzj-*
lang dezelfde mensen aan -V
macht blijven binnen het Si*o
Elisabeth Hospitaal er ge^
kans is, datdesituatie verbete*^"De statuten zijn gewijzigd
het beleid te waarborgen. Stel^zich voor: om het beleid %
handhaven, datervoorzorgt, d*
het ziekenhuis steeds verd£achteruit gaat", zo zei de va*
bond.

DeCADMU merktetotslot?P|
dathetdirectie-beleid van Aff,,
"verre van verantwoordelijk
genoemdkan worden.

Curaçao Development Foundation

Financieel-economisch
vertrouwen scheppen

WILLEMSTAD— Hetvori-
ge Bestuurscollege heeft de
oprichting van de Curagao
Development Foundation
voorbereid. De stichting zou
het financieel- economisch
vertrouwen in Curasao, met
name in hetbuitenland moe-
ten herstellen. "Het ging er
ons om het imago van Cura-
cao teverbeteren.Dat buiten-
landse investeerders vertrou-
wenkunnen hebben inhetbe-
leid dat wordt uitgevoerd en
in het beleid in de toekomst",
zo zei de voormalige gedepu-
teerde van Financiën, Lucille
Wout, die nu dccl uitmaakt
van de MAN- fractie in deEi-
landsraad.

De regeringzou het voormali-
ge BSreeds financiële steunheb-
ben toegezegd. Andere partners
in de stichting: deprivate sector
en deeilandelijke overheid. Voor
het eerste jaarzou een bedrag
van 420.000 gulden nodig zijn
voor professionele krachten, die
ondermeer aan de financieel -economische pers correcte voor-
lichting hadden moetengeven.

"In destichting zouruimte ge-
schapen worden voor onze beste
financiële deskundigen. De con-
sultants van Arthur D. Little
hadden ook op een dergelijke
stichting aangedrongen, terwijl
in een rapport van die Centrale
Bankvan deNederlandse Antil-

len deze wens ook kenbaar wer»
gemaakt. Uit deprivate secto'
hadden we vele malen gehoord,
dat devorming van een dergelij'
ke stichting noodzakelijk was>
zo zei Wout.

INVESTEERDERS
Zij stelde, dat de CuragaoD*

velopment Foundation niet al'
leen belangrijk zou zijn voor i(
bevordering van het toerisme
maar ookvoor het scheppen va?
een juistbeeldvan hetInternat!'
onal Trade Center, ITC, en voo
het aantrekken van buiteO'
landse investeerders.

Daarom heeft Wout een bri^j
geschreven aan het huidige 3?'
stuurscollege, waarin zij erop
aandringt omvóór30meieen b-H
slissing te nemen over &e
stichting, of althans eei>
standpunt metbetrekking tot&e i'foundation' bekend te makeD*
Indien dat niet het geval is, z**-
haar fractie een openbare vef"
gadering van de Eilandsraad
aanvragen.

Wout: "Een dergelijk*
stichting is té belangrijk om "*"*vergeten. Hetmoetongeveercc*0
zelfde gezamenlijke krachts- iü'
spanning worden als ten tijd*
van de problemenrond deopzeg'
ging van het handelsverdrag
tussen deVerenigdeStatenend*
NederlandseAntillen. Dat moe-
nu weerkunnen".

’Decadentie in ziekenhuis’
CADMU verontrust over
situatie in hospitaal

WILLEMSTAD —De Cura-
caosche Algemene Dok en
Metaalbewerkers Unie, CAD-
MU, is verontrust over de
gangvan zakeninhetSintEli-
sabethHospitaal. Zo is geble-
ken tijdens eenradio- uitzen-
ding.

"Een ding werd in elk geval
duidelijk tijdens debehandeling
van hetkort geding, dat genees-
heer- directeur dr Ivan Asjes te-
gen hetstichtings- bestuurheeft
aangespannen, namelijk datons
hospitaal zeerachteruitgaat",zo
werd gesteld.

"Overhetgeen indepubliciteit
isgebrachtbetreffendeoperatie-
kamer en deafdelingwaar nood-
gevallen worden behandeld,
dient men bezorgd te zijn. Wij
vragen Godzelfs om onsvoor een
opnamein hetziekenhuis te spa-

.ren", aldus devakbond.

WILLEMSTAD-In hetkader
van de voortgaande ontwikkelin-
gen op het gebied van electronic
banking in de internationale
handel, worden door de ABN
Bank cursussen georganiseerd
voor medewerkers van de Zuida-
merikaanse en Caribische
kantoren.

Vanwege de diversevoordelen,
zoals goede communicatie, ge-
makkelijke import van appara-
tuur, geen visa- vereisten en ook
geen valuta- problemen, leent
Curacao in vergelijking met de
regio, zich uitstekend voor inter-
nationale cursussen. Ook voor
deze electronic banking cursus is
de ABN Bank op Curaqao als
trainings- centrum aangewezen.

Foto: een groep medewerkers
van hetABNkantorennet uitAr-
gentinië, Uruguay en Ecuador,
alsmede de trainers: D. Lyon
(ABN New York, 4de van links)
en R. Teerlink (ABN hoofdkan-
toor, 3de van rechts). Tevens mr
M.A. Pourier, algemeen direc-
teur van deABN Bank voor de
Nederlandse Antillen en Aruba
enH.V.Ignacio, directeuri 'anhet
ABNkantoor Willemstad en van
het regionaal kantoor drs.
W.H.J.C, van Gessel en mrH.G.
Mulder.
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Curaçao als trainingscentrum

_—
_

PANAX, de agent yon JUStCtS* products presenteert met trots:

Mr. RUFUS MARSHALL
specialist op het gebied van haarverzorging

Hierbij nodigenwij eenieder en speciool olie kapsters uitom informatie en instrukties

te verkrijgen over de bekende JQIStCfS* haarprodukten op
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AGENDA
BONAIRE

LrriE*Booo
KICENTRAI_E:BB4S
■VITAAL*8900

'■DFILLteLagoen:maandagt/m vrijdag
«07.00-16.00uur; zaterdag 08.00-12.00
-.zondaggesloten.

■iNBARE BIBLIOTHEEK
koingsty denvoor hetpubliek)
""dag en donderdag van 14.00-18.00

en vrijdag van 08.00-12.00/
JO-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00

totingstijdenvoor lezers)
""sdag van 14.00-19.00uur.

[STSLUITING: maandag t/m vrijdag
Wekende stukken 15.45 uur; gewone
"ken 16.30uur.
WCECLUBS""nis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
we.
J&:informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Nnd Table: elke tweede maandag -
"■centrum TerraCorra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
fO-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
"■d.

JjEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingJangelieve contactopte nemen metde"RudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

JJTIECLUB(Weg naar Willemstoren):
yand opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
"99van 12.00-24.00uur.

JEEKUUR(gezaghebber): elke donder-Jvan 09.00-11.00 uur op het Be-
J'skantoor, Kralendijk; laatste donder-'*an de maand van 10.00-12.00uur teE),
POLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-Jfcanse schelpen en koraal; open van
Jagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -"Nikiboko Zuid 3.
IK** openingstijden slachthuis maan-fM woensdagvan 07.00-12.00/13.00--9 uur en donderdag en vrijdag van*l-*-11.00/11.30-14.30uur.
NIENSTEN
?BernarduskerkKralendijk:
piks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

piks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

J*?vicuskerkRincon:
"te, ookzondag, 19.30uur.

estaanvan problemen in textielfabriek ontkend

Texport- Unitex-directrice:
ijd niet gunstig nieuwe cao

(jJftALENDIJK —Een be-
tJ1' dat werd verspreid via
Si, Cura^aose radiostation

van deBonaire-
(j,, Secorrespondent heeft de
t^.tie van Texport/Unitec
kj/'-ddellijk in het geweer

JJ^pen.Hetbericht maakte
C?g van het feit, datde di-
L,e minder aandacht zou
Ve*ien aan de belangen
Mm. °P Bonaire gevestigde
HiJj.-ttgfabriek in verbandVj.?e planneneen tweede fa-

* te vestigen op Curacao.
t.

■v 6 insinuatie die door di-
Aidita deFreitas tijdens

(^Persconferentie in het kan-
L^an Texport volledigvan de'"fiJf Werd gewezen. Geen mo-
«v^r°ntkende Aidita deFreitas(L 'gens dat er inderdaad ge-
f Wordt aan een fabriek op

üsv Sao, maar datzal defabrica-
K5ll °-e produkten opBonaireAllerlei wijzebeïnvloeden.

VRIJE WIL
jii^tsgewijs ontzenuwde deIj-^ce hetgeen in een radio-
Va cht naar voren werd ge-
\l en onder meer dat
-% nemers naar huis werden
l"*hh aangezien er niet vol-Kü f st°f voorradig was voor
*..,} 'tvoerenvan dewerkzaam-
il-tau 1 *n °-e naaizaal. "Geen
St* van", aldus Aidita de
"Vfas' "inderdaadkwam debe-
Vrt .nde stof r°nd Hemel-
Nht agwat ateraan dan ver"
'. s . Werd. De werknemersvan

rt!'' Zaa^ ecriter zagen daarin
\ j?°gelijkheidom de vrijdag
% eitlelvaartsdag vrij te ne-
N la"1Zodoenc-ete genietenvan
Wa ,Tn£ weekeinde. De directie
Vw daarin tegemoet op

Waarde dat er op een zater-

dag de verloren werkdag zou
worden ingehaald".

Het feit dat Jaoa de Freitas
noch Aidita deFreitas de laatste
maanden Bonaire frecuenteer-
den, was voor hetradiostation
aanleiding om te suggereren dat
de directie zich meer con-
centreerde op Curagao aange-
zien de fabriek op Bonaire ver-
moedelijk toch wel gesloten zou
worden. Ook dat ontkende Aidi-
ta deFreitas,zij hetmetenigere-
stricties. "Ik ben voor hetbedrijf
toevallig tweemaal naar New
York geweest en éénmaal naar
Nederland. Dat kost tijd en was
uiterstbelangrijk. Vooral in Ne-
derland was onze aanwezigheid
heel belangrijk. In Den Haag
hebben we besprekingen ge-
voerd met vertegenwoordigers
van de Landmacht naar aanlei-
dingvan dewerkzaamheden die
wij hebben verricht voor deKo-
ninklijke Marine".

KOEK
Op deyraag of dewerknemers

opBonaire een gedeeltevan defi-
nanciële koek hadden gekregen
nadat de marine- orders waren
uitgevoerd, wilde Aidita deFrei-
tas uitsluitend 'off the record'
antwoorden. Met de werkne-
mers' is daarover zonder voorbe-
houd duidelijk gesproken. On-
vrede kan derhalve niet op zijn
plaats zijn.

,».*,._.Overigens attendeerde Aidita
de Freitas, die de afgelopen vijf
jaarnieteenmaal vakantie heeft
genomen, dat de overheids- ont-
slagenop Curagao toch hun in-
vlqednebben opdewerkzaamhe-
den van de fabriek op Bonaire.
Het aantal uniformen dat moet
worden geproduceerd is aanzien-
lijk minder geworden, aldus de
directrice van Texport/Unitex.

Er zal binnenkort een bespre-
king komen met de vakbond
AFBW die de werkneemsters
van Unitex enTexport vertegen-
woordigt. Aidita de Freitas ziet
dat niet opportunistisch tege-
moet. De tijd is niet geëigend
voor het sluiten van nieuwe ca-
o's, aldus de directrice. "Momen-
teel is er van onze zijde meer be-
langstelling op de produktie en
daarvoor trachten wij de
werknemers meer motivatie bij
tebrengen, een betere efficiëntie
en tenslotte het instellen van
premies voor werkneemsters
met debeste maandproduktie en
de minste verzuimen".

Ofdevakbond met devoorstel-
len van de directie erg gelukkig
zal zijn moet nogblijken. De on-
derhandelingen zullen deze
maandofbegin volgende maand
beginnen. Feit is wel, dat depro-
duktieen dekostprijs opBonaire
aanzienlijk duurder zijn dan op
Curasao. Dat zal ongetwijfeld
eenrol meespelen in debeslissin-
gen diede directie opBonaire zal
nemen. Zowel in het voortbe-
staan van defabriek als in deon-
derhandelingen tijdens de cao
met de AFBW.

Dit kostenpakket spreekt voor
zichzelf wanneer men nagaat,
dat een container van Miami
naar Curagao perkubieke meter
55 gulden minder kost dat de
container van Miami naar Bo-
naire. Texport/Unitex heeft per
maand gemiddeldnegen contai-
ners. Dat maakt dekostprijs be-
duidend duurder van de op Bo-
nairevervaardigde produkten.

Aidita de Freitas vat het kort
samen: "De wereldsituatie op dit
momenten delokalesituatiezijn
beslist niet geëigend voor een
nieuwecollectieve arbeids- over-
eenkomst".

INZET: WIE IS PARTIJVOORZITTER
Rechter doet vrijdagmorgen uitspraak op Curaçao

Verzoeningspoging kort
geding PDB zonder succes

KRALENDIJK—Meer dan drieëneenhalfuur luister-
de rechter mr E.J. van der Poel in hetkort geding dat
werd aangespannendoor deonlangs afgezette waarne-
mend voorzitter van de Partido Democratico Bonairia-
no (PDB) naar de motieven van Avelino Cecilia, bijges-
taan door mr MichielBijkerk en van minister Franklin
Crestian die in zijn functie van vice- voorzitter van de
PDB werd bijgestaan door mr E.F. Promes. Een schor-
sing omtot een vergelijk te komen bleek evenminbij te
dragen tot een oplossing.Vrijdagmorgenzal mrVan der
Poel vonnissen.Dan wetenhetpartijbestuur, dewijklei-
dersen de ledentenslottewie devoorzitter isvan dePDB
opBonaire.

Zoals bekend is de inzet het
voorzitterschap van de Demo-
cratische partij Bonaire. De door
de vice- voorzitter Crestian uit-
geschreven vergadering — te-
gen de wens van waarnemend
voorzitter Avelino Cecilia in —opteerde voor de ministers- por-
tefeuillevan Ontwikkelings- sa-
menwerking, terwijl er eerder
besprekingen waren waarin de

PDB voor de portefeuille Ver-
keer en Vervoerzou opteren. Bo-
vendien was nog niet besloten
dat Franklin Crestian voorge-
dragen zou worden als minister.
Het was echterCrestian zelf, die
de vergadering bijeenriep en
daarmee doordreef dat de rege-
rings- coalitie gesteund werd.

Cruciaal in deze isofCrestian
gerechtigdwas dezevergadering
bijeen teroepen enrechtsgeldige
besluiten te nemen. Daarover
zalrechter mrVan der Poel uit-
spraak doen wanneer hijbepaalt
wie de voorzitter van dePartido
Democratico is. De advocaatvan
Avelino Cecilia lieter geen twij-
fel over bestaan dat Cecilia de
enigevoorzitter is die depolitie-
ke partij momenteel kent. Im-
mers het was deNationale raad
die de tijdelijke benoeming van
AvelinoCecilia bekrachtigde op
8 januari en nogmaals op 15 ja-
nuari van dit jaar. Cecilia kon
derhalve rekening houden met
het feit, dat zijn benoeming zou

voortduren tot het partijcongres
dat deze maand plaats zou
vinden.

REORGANISATIE
Daar zouden ook de reorgani-

satie- voorstellen van Cecilia
naar voren gebracht worden omdan door een zo groot mogelijk
aantal leden van de vereniging
mcc te latenbeslissenover de po-
litieke partij. Zover ishetniet ge-
komen aldus mr Bijkerk, want
voor dat het congres kon
plaatsvinden werdAvelino Ceci-
lia ten onrechte op een zijspoor
gezet. Dat gebeurdemin ofmeer
doorministerFranklin Crestiandie daar volgens Bijkerk hele-maal niettoe gerechtigd was.

Bovendien werd dat gedaan in
een vergadering waar Avelino
Cecilia niet aanwezig was, het-
geen Bijkerk in een democra-tische partij infeite ondenkbaaracht. Mr Michiel Bijkerk: "Iknoem dat onfatsoenlijk en on-menselijk en een daad die volle-dig indruist tegen de algemeen
geldende regels van fatsoen en
medemenselijkheid. Een per-
soon diemen zelfheeft verzocht
om het tijdelijk voorzitterschap
op zich te nemenwordt vlakvoor
dereorganisatie- arbeid is afge-
rond op een zijspoorgezet. Alhet
werk is nu demist in gegaan".

OFFICIEEL
Met name wees mr MichielBijkerk op het feit, dat Avelino

Cecilia officieel was benoemd
door de partij. Tijdens de be-
stuursvergadering op 14 sep-
tember 1987, toen de voormalig
voorzitter J.E. Abraham zijn
ontslag indiende, werd tegelij-
kertijd Avelino Cecilia voorge-
dragen als waarnemend voorzit-
ter met de opdracht de partij te
reorganiseren. Dit voorstelwerd
op 14septemberunaniem aange-
nomen — ook door Franklin
Crestian aldus mr Bijkerk —door het partijbestuur dat on-
middellijk daarna debenoeming
bekendmaakte aan de lokale
pers. Alle verdere verklaringen
werden dan ook door Cecilia ge-
tekend, eveneens uitnodigingen
en besprekingen met devroegere
minister president ingDon Mar-
tina en de huidige minister pre-
sident MariaLiberia Peters.

GESCHIL
Belangrijk in het gehele ge-

schil blijkt dus vooral de ont-
wikkeling op regerings- niveau
en met name debenoeming van
vice- voorzitterFranklin Cresti-
an tot minister. Daarover had
volgens mr Bijkerk nog uitge-
breid gediscussieerd moeten
worden aangezien er mogelijk
andere kandidaten waren ge-
weest die de PDB had willen
voordragen voor een ministers-
functie. Bovendien, aldusmrBij-
kerk was de mogelijkheid niet
uitgesloten dat men liever had
geopteerd voor een minister van
Verkeer en Vervoer (Abraham
verklaarde dat eveneens in een
exclusief interview met de Ami-
goe - red). De bijeenkomst die
door vice- voorzitter Franklin
Crestian bijeengeroepen was
kenschetste mr Bijkerk als «en
onofficieel gezellig samenzijn
waarvoor niet het partijhu ~

maar een bar-annex pension
werd uitgekozen.

Waarnemend voorzitter en
partij- reorganisatie Avelino Ce-
cilia werd daarbij niet uitgeno-
digd, hoewel, aldus mr Bijkerk
dit toch beschouwd kon worden
als een cruciale partij- vergade-
ring waarvan deresultaten vrij-
wel onmiddellijk aan de lokale
pers werden medegedeeld.

Mr. Bijkerk: "De coupe was
een feit. Waarnemend voorzitter
Avelino Cecilia was buitenspel
gezet". Hoewel rechter mr E.J.
van der Poel de rechtszaak
schorste om de partijen de gele
genheid te geven tot over-
eenstemming te komen, bleek
datniette gebeuren.Mr. Bijkerk
meende dat dit onmogelijk was
aangezien er teveel aan vooraf
was gegaan. Mr. Promes die
optrad namens minister
Franklin Crestian had het
laatste woord. Hij was daarbij
heel kort: "Mijn collega Bijkerk
heeftgeen afstandvan deze zaak
genomen.Hij heeft nietgetracht
zijn cliënt over te halen tot een
regeling". Rechter mr Van der
Poel doet vrijdag om halfnegen
's morgens op Curagao de uit-
spraak.

DDR reageert ergkoel

Moskou is blij met
ommezwaai Hongarije

MOSKOU- Sovjetleider
Michail Gorbatsjov heeft di-
rect na het bekend worden
van deverkiezing van Karoly
Grosz tot de nieuwe sterke
man van Hongarije, hem suc-
ces toegewenst met zijn nieu-
we taak. Volgens hetpersbu-
reau Tass noemt Gorbatsjov
de nieuwe Hongaarse leider
"een communist uit overtui-
ging en een geboren leider,
diehard heeft gewerktom de
vriendschap en samenwer-
king tussen detwee landen te
verbeteren".

De boodschap die vrijwel ge-
lijktijdig doorRadio Moskou
werd uitgezonden als de be-
kendmaking in Boedapest, zegt
verder dat Gorbatsjov "ervan
overtuigd is datonze beide par-
tijen zullen doorgaan met het
uitwisselen van ervaringen en
samen te werken bij ge-
meenschappelijke problemen".
Oostblok- deskundigen in Mos-
kou menendatergeen twijfel be-
staat dat de hervormers rond
Gorbatsjov uiterst tevreden zijn
met de machtswisseling in Hon-

garije. Het hervormings- prog-
ramma van Gorbatsjov lijkt zeer
sterk op dat van de nieuwe Hon-
gaarse leiders.

In scherpcontrast met de gelu-
kwensenuit deSovjetunie, heeft
de DDR maandag koel gerea-
geerd op de wijzigingen aan de
topvandeHongaarsepartij. Van
de afgetreden Hongaarse partij-
leider Janos Kadar werd diens
lovenvan hetorthodoxe commu-
nisme aangehaald.

Het Oostduitse persbureau
ADN en de zender "Stimme der
DDR" meldden welKadars ver-
vanging door Karoly Grosz,
maar de aandacht voor Kadars
afschéids- woorden tekende het
Oostduitse verzet tegen hervor-
mingen in de stijl van het huidi-
ge Moskou. De 75-jarige
Oostduitse staats- en partijlei-
der Erich Honecker zal de
machtswisseling in Budapest
wel met enigebezorgdheid bekij-
ken, maar zal zich niet genoopt
voelen dekoers van zijn bewind
te veranderen, verklaarden
Westersediplomaten en Oosteu-
ropesebronnen.

Brazilië:
vier nieuwe
kerncentrales

BRASILIA — Brazilië is
van plan vier extra
kerncentrales te gaan bou-
wen. De president van de
staatskernenergie- maat-
schappij Nuclebras, Licinio
Seabras, zei dat hiermee een
investering van 7,8 miljard
dollar gemoeif _ is.

Als de mogelijke plaatsen
waar een dergelijkekerncentra-
le gevestigdkan worden noemde
hij destaten SaoPaolo,Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais en het
noordoosten van Brazilië. Bij
deskundigen toont men de nodi-
ge scepsis tegenover dezekerne-
nergie-plannen. Hoewel Brazi-
lië al Zon zeven miljard dollar
heeft uitgegeven aan kernener-
gie wordt er op dit ogenblik nog
niet één Watt electriciteit langs
nucleaire wegopgewekt. De eni-
ge voltooide kerncentrale,
Angra I aan dekust van Rio, is
buiten functie wegens repara-
ties. Het werk bij de andere
centrales Angra 2 en 3 is stilge-
legdwegens geld- gebrek.

Panama: consuls
aangeklaagd

PANAMASTAD —Een
aanhoudings- bevel is uitge-
vaardigd in Panama tegen
twee voormalige consuls die
van hunpositie misbruik zou-
denhebbengemaakt

Dit meldde een derPanamese
tv- stations waarbij men het
Openbaar Ministerie citeerde.
Het gaat om Alberto Garcia de
Paredes en Eduardo Arango, die
zich staats- gelden zouden heb-
ben toegeëigend. Zij zijn allebei
benoemd door de ondertussen
aan dekant geschoven president
Erick Arturo Delvalle.

NEW YORK — De
echtgenotevan devoorma-
lige dirigentvan deMetro-
politan Opera van New
York, Sir Rudolf Bing,
kreeg weer een rechterlij-
ke order om uit zijn buurt
te blijven. Zij wordt ervan
beschuldigd haar handen
niet thuis te kunnen
houden.

De 48-jarige Carroll Doug-
lass Bing werd aangehouden
door de Newyorkse politie in
haar appartement tegenover
CentralPark, welk comparte-
ment zij samen metde86- jar-
ge Bing deelt. Zij werd opge-
pakt omdat zij het bevel van
derechter had genegeerd dat
zij niet langer danzes uur per
dag in deomgeving van Bing
magverkeren. Ditom aaneen
gediplomeerde verpleegster
dekans te geven de bejaarde
Bing te verzorgen die aan de
ziekte van Alzheimer lijdt

terwijl zijn echtgenote vroe-
ger mentaal ziek is geweest.

Als gevolg van haar deten-
tiekon Carroll Bing niet voor
de rechter verschijnen waar
zijzich moestverwereninver-
band met deklacht dat zij op
24 februari Barbara Quino-
nes had aangevallen, dievice-
presidente is van Columbia
Artists management Inc.
Carroll Bing werd in een ci-
viele zaak door de advocaat
van haar echtgenoot, Paul
Goldhamer, voor de
rechtbank gedaagd die de
rechter verzocht het huwelijk
van zijn cliënt te ontbinden.
Goldhamer verwijt Carroll
Bing haar man mondeling en
ook fysiek te lijf te zijn ge-
gaan. Volgens de advocaat
wist Bing eigenlijk niet wat
hij deed als gevolg van zijn
kwaal toenhij in januari1987
trouwde met Carroll. Onder-
tussen is hem dat blijkbaar
wel duidelijk geworden.

KRALENDIJK - Maandagmiddag
werd tijdens een kleine

bijeenkomst herdacht dat Euge-
nioFidencio Coffie vijfentwintig
jaargeleden bij de overheid in
dienst trad. Reden voor gedepu-
teerde Ramoncito Booi om de ju-
bilaris degebruikelijk enveloppe
met inhoudte overhandigen. Ook
hetwaarnemend hoofd vanDOW
Humphry Wout voerde daarbij
het woord. Voor de dochter van
jubilaris Coffie was er een mooi
boeket bloemen dat haar werd
overhandigd dooreen collegavan
de heer Coffie.

>> stpckmarket <<

AMSTERDAM TCCftï PRICES AS OF MAY 25,1988.

"^egon 75,50 KIM 33,70
Mmld 70,90 Meneba 104,80
A**2o 108,00 Philips 27,30
Cred.lyon. 50 00 Rcyal Dutch 221,20
Fokker 20.50 Telegraaf 255,50
Glst.Broc. 32 >50 Unilever 103,10
Heinéken 127,50 Indax 242,20

HE» YORK STOCK EXCHANGE

Abbott labs. 43 3/4 + 5/ 8 IBM 109 1/4 + 5/8
American Exp. 23 5/8 + 1/8 ■nT 45 7/8 + 7/8
Apache 7 y/_ unc h Jchnson &J. 73 1/8 + 1 1/8Am.Tel.& Tel. 26 1/2 + 1/8 McKesson 31 3/4 + _/6
Anooo 75 . 1/8 Merck 4 00. 149 5/8 + 2 1/2Anheuser B. 30 j/8 + 3/8 Minnesota Mng 53 1/2 + j 1/8
Bectcn Dick. 47 yz + 1/2 Mobil Corp. 44 j/4 unch
Campbell S. 25 1/2 + 1/4 Monsanto 77 + j
Chrysler 20 7/8 - 1/2 N**3*** Corp. 60 1/8 + 1 1/8Citicorp 22 1/2 + 5/8 Iforf .South. 25 7/8 + 1/8CocaCola 35 5/8 + 3/8 -PK» Indus. 40 1/2 + 1/8Diebold 37 1/8+ 1/8 -Philips Ind. 197/8+ 1/2
Digital 83. 102 3/8 + 13/4 Placer DM. 13 1/4 unc h
n*_pont 81 1/2 + 1 1/2 Marthrcp Corp. 23 7/8 - 1/8East.Xödak 41 1/4 + 1/2 Pac.First Fin. 13 1/2 + 1
Exxon 43 7/8 unch Pflzer 49 5/8 + 1 1/8
Figgie 'A' 73 +2 Phelpo Dodge 39 _/z + 1/8
Ford 45 7/8 - 1/2 Philip Morris 82 3/8 + 1/2
Fluor 18 1/8 + 1/2 Quaker 44 1/2 + 1/2

_
Genl.Electr. 40 1/8 + 1/2 PJR Nabisoo 47 1/2 + 3/4GenlJtotors 74 1/8 - 3/8 Sara Lee 36 3/4 + 1
Gulf & Vfest. 39 + 1/2 Shell Trp.Tr. 77 1/2 + 1/2Hecla Mng. 14 1/4 - 1/4 Southern U. 53/8 unch
Hilton 89 +1 1/4 Unisys 33 1/2 + 1 3/8
Hcnestake Mng, 15 3/8 unch Unocal 35 1/8 + 1/2
DOW JCNES
Industrials 1962,53 + 21,05
Transportation 894,95 + 10,90
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT MAY 24,1988.
THE DOW CLOSED UP 21 POINTS AT 1962.53.
TRADERS VIEW THE MARKET REBOUND AS Al. OVERDUE TECNHNICAL BOUNCE.

[j^pfj MAIHJttO &( I.KIEL'S BANK XX.
rfl INVESTMENT DEPARTMENT
Vfi__ *_ For further information callI I^pSÏI Tel. 612511/612991/612294

-^—-*^«—J

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIGOPWOENSDAG 25 MEI 1988ENTOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.41 1.43 1.45
PNDST6RLING 3.255 3.31 3.37
N€DGLD 92.72 93.51 94.31
BOLIVfIR — — —
ZUÜFRRNCS 124.83 125.55 126.35
FRFRRNCS 29.69 30.79 31.49
DUITS6MRRK 104.04 104.76 105.56
SURGLD — 100.07 102.59
ITLIR6 1.09 1.39 1.45
RR FLORIN 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 25 MEI
1988EN TOT NADER ORDER.

9 75 % OBLIGRTI-=L€NING€N P€R 85/89 98.30
13 % OBL_3fiTia€NING€N P€R 86/90 103.21
12 % OBUGftTI€L-cNING€N P€R 88/92 101.91
10.5 % OBLIGRTI€LGNING€NP€RI9BB 99.90
10.25% OBUGRTIÉL€NING€N 1986 P€R 1990 98.03
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 11.07%.
DE AANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

iy%H£ï\BPÏU° inOUSïRIRI DE UEREZUELR- É !|T^p- maakt de wisselkoers bekend
7 van de B U LI VAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30uur

r„hAANK??p VERKOOPCash Cheque
l 4.70 4.90 5-90

11

GRADISIMENTU
Vu i demas famia di e defuntu

MAGDALENA GlJSBERTHA MUSKUS
ta gradisi tur famia, amigu i konosinan kv a kompana nan
na ora dimortoi entierodicdefuntu.Ungradisimentutabai
na tur esnan kv a manda flor, krans, telegram i karchi.

Curacao, 25 dimei 1988.
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Argentinië in 1990
van partij bij
marine-oefeningen

BUENOS AIRES - Argen-
tinië neemt in 1990 weer deel
aan internationalevloot- oe-
feningen.

De chef- stafvan deArgentijn-
se marine admiraalRamon Aro-
sa maaktehetbesluit bekenddat
men in 1990van departijzal zijn
bij de internationale America-
manoeuvres. Daaraan doen ze-
ker mee de marine van de Vere-
nigde Staten en Argentinië
maar ook andere Latijnsameri-
kaanse landen kunnen mee-
doen. Sinds de Malvinas- oorlog
nam Argentinië niet meer deel
aan de vloot- oefening welke tot
nu toe de naam droeg Unitas.
America iskennelijk daarvan de
opvolger. Tijdens de Malvinas-
oorlog koos Washington name-
lijk partij voor Navo-bondgenoot
Londen wat Buenos Aires niet
kon verkroppen.

Ontvangen
Katoenen panties in wit
en kleuren.
Panties metlangepijpen en
stretch.
Panties high-cut.
Alle maten ook in XL.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

Fïneiinea
Custom
Mini-Blinds
" Slim 1" aluminum slats.

" Available in 72 designer colors.
" Proven Graber quality

" Precise control ot light and view.

" Decorative energy saver
" Versatile, practical, durable

Tijdelijk
35%

| Korting |

Voor spoedige indiensttreding
(per 1 junia.s.)

zoeken wij enthousiaste

FOOD & BEVERAGE PORTERS
voor het distribueren van Food & Beverage

»* *
CASSIERES

* * *
MAGAZIJNMEESTER

met ervaring

Voorsollicitatie gelievetebellen tel.: 612178 tus-
sen 11.00 -14.00 uur, t.a.v. Dhr. L. Boogaard.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wilde stroomvoorziening onderbreken op:

* Donderdag 26 mei 1988
vanaf 09.00t/m 14.00 uur.

* Gedeelte JuanHatoweg(tussen Alabamaweg en Floridaweg),
Argentinaweg, Guatemalaweg, Mexicoweg, Costa Ricaweg,
Floridaweg, Yucatanweg, Californiaweg, Alabamaweg, Vene-
zuelaweg, Demeraraweg, Kentuckyweg, Kansasweg, Vuur-
landweg, Indianaweg, El Salvadorweg, gedeelte F.D. Roose-
veltweg (tussen Blanquillaweg en Venezuelaweg), gedeelte
TheBottomweg (omgeving Constancia),Kaya San Andres, ge-
deelte Antillenweg (nabij F.D. Rooseveltweg), Kaya Vieques,
gedeelte Cubaweg (vanaf F.D. Rooseveltweg tot Blomonte-
weg), Gora, Blomonteweg.

S@ïKODELAJ.S

|WUfiSH=c=_\É|

MémÊk
t *^11 fIQ|ML \X" MM* ____. *f ■ LM ___■ M ________________________________________ _■

IfflNiSH
Voor een schoorren hygiënisch toilet.

" Vanish Solid Automatic

" Vanish Blue Automatic

" Vanish Drop Ins

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dater op 26 mei 1988van
07.00 tot 15.00 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op plantage Wacao.

Maximum verheffing_ 5000 ft.
Onveilig zeegebied- 4000 meter uit de kust.

jJKiieuweBRIL?
~\gsW Caribbean Optical
OcJheeft de allernieuwsteP__w_m modellen voor U.
___W Alle soorten glazen
W en brillen vindt Ubij:

Bty „,, «Jf"Ww> Ontvangen tëgjp
sportieve jurken,zonnejurkjes —|
katoenen ochtendjurken en
sportieve slackssets. Slacks in
grote maten met elastieken taille. *Jk

Boutique Jl^
W^ Caracasbaaiweg Cf */M Pk?»S#S Tel.: 613496 V fCS^ /»«

Aft «*_\ 1 heeft deze week
-«Ér DvJ tV -p y speciaal voor U "^

ROZEN BOUQUET CLEOPATRA
een prachtigecombinatieopCuracao gekweekteroosjes ineenrevo-lutionaire wegwerp pyramidevaas.

normaal ’. 2».<gSDeze week ’■ 25.95
Leuk, apart, gezellig,kom snel langs bij: BONSAt

S&hn Binnenkort openingvan de nieuweplan- tCS^*^"
VIT (Tm ten" en tuinaMeling in Toko Zuiker-
Vf /Vië) tuintje*

GEVRAAGD I
voor spoedige indiensttreding I

I APOTHEKERS ASSISTENT(E) I
Voor inlichtingen s.v.p. bellen tel.:
54837, drs. A.J. Couvreur.

TE KOOP S
WEGENS AFWIJKENDE BEZIGHEDEN j

EEN GOED LOPENDE
l DAMESKLEDING ZAAKi
{ IN HET HARTJE VAN SAUNA

Voor meerdere informatie, voor serieuze gega-
I digden, gelieve Uw brief te richten aan het adres
I van dit blad onder letters "SOG."
L-_^„_„„ l=========BJ
HUBERT SALAS & CO./4E\

Pharmaceutische Afdeling
Gevraagd voordirekte indiensttreding:

" ARTSENBEZOEKER (STER)"
Vereisten: — HAVO— Vloeiend kennis van Engels, Spaans, Neder-

lands, en Papiamentse taal.— Bezit eigen vervoermiddel.
Sollicitatie uitsluitend schriftelijk terichten aan:
HUBERT SALAS& CO.
Pharmaceutische Afdeling
P.O. Box 7
Willemstad, Curacao.

V ___/

Dijker Caribbean
Registeraccountants

Eén van onze relaties gevestigd op Curacao is een
aannemingsbedrijf werkzaam op onderhouds- en
constructiegebied in de industriële sektor.
Ten behoeve van werkzaamheden ophet gebied van
elektra instrumentatie en eventuele koeltechniek
zoekt men thans met spoed een ervaren

HOOFDUITVOERDER/
PROJECTLEIDER

Deze funktionaris rapporteert aan de direkteur en is
verantwoordelijk voor Uitvoering, Calculaties en
Werkvoorbereiding.
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curricu-
lum vitae, dienen te worden gericht aan:

DijkerCaribbean
Registeraccountants
Schottegatweg Oost 108
Postbus 3089
Curacao.

W^MMMWËMMmOÊIMMmÊÊËÊËMMKMMMmÊËÊÊI^**'- '

ANNOUNCEMENT
We are proud to announce that

Mrs. DIANA C. CARRERA born SCHARBAAI
has been appointed proxy for

ANTILLULN MOTORS S.Y.

ANTILLIAP* GENERAL CONTRACTORS, N.Y.
(A.G.C.)

and ANTILLIAN JACKING N.V.
By the Board ofDirectors
Bruno M. deCastroCuracao, May 25,1988. Humberto F. deCastro.

BHBHaHi^HH^^^^H^^^__i^p______«

dripirrigation
ÖA Booster

Tim >—' M9wV**t*Wmxmi

ALSUEEN
PHILIPSKUNT
KOPEN VOOR
DEZE PRIJS,

HOEFT U NIET
VERDERMEER

TEZOEKEN!
— r *| VANAF: I■ Fl. 495.- J■W I fc— ——4 \

l_^__^^^________-____^_ 1__________i^__J

14"kleuranTV fl. 495.-
-20"klaur*n TV fl. 699.-
-20"klaursn TV mat

"fstandsbadlanlng fl. 875.-
-20"ster8o kleuren TV met

afstandsbediening fl. 1.250.--m PHILIPS
WERELDS GROOTSTE FABRIKANTVANf.V/^oeSTELLEN

ANDERE PRODUKTEN NatuvitKruiden & Honing
UIT DE NATUVIT-SERIE. siropen. Voor verlichting van de

■— luchtwegen.
NatuvitKnoflook capsules NatuvUKmidm & Hm{Voor versterking van het hele bmbm& Voor een zachteorganisme. en'nfrisse adem.
Natuvit Tarwekiemoliecapsules. NatuvüLadyCare. VitaminenVoor meer energie. " ,& en mineralenvoor vrouwen in
NatuvitLecithine capsules. elke levensfase.
Voorn sterkzenuwgestel. nv^r~^__~^_rVT~W~_rE_~____b
Natuvit Jeneverbesolie capsules, i 111 |1 "J i®
Voor het behoud van 'n goede ; ■**■* 'f' J" J' jf J J. >vochtbaians. [)[ NATUURLIJKE METHODE
NatuvitBiergist tabletten. ~———~.—
Voorn gave ||||||:i:|lli|

&wm ■'--"'"'aawu
1

Verkrijgbaarbij Uw: Botica ofSupermarket
Agent Distributeur:
Sanitas Curacao N.V.
P.O. Box 3265
Tel.: 79047
Co distributeur:
Manrique Capriles& Sons
Tel.: 611857

Bir^^ai Ouaral aanritten!

-H____r-_p/ __é _^____ïi__É_ xÉfl ____■ * sy:':^^*zy-" _._Ji__^*fflß?w Mr~*^-_ 7p(_in \/r»/-»i* /■- ■■*. is Immikm _____H_il____ ___£ ___SS «tx^yJ vuur ■ Jk ■ i

" In verband met de groei van ons bedrijf door toename van de export zoeken wii od korte ■: termijn: :

- MTS' ERS ELEKTROTECHNIEK ENWERKTUIGBOUW
: Tenminste drie jaarervaring bij voorkeur inproduktiebedrijf.

- BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT
Minimaal M.8.A.-opleiding. Liefst praktijkervaring. j

: Sollicitaties te richten aan: SOFTEX PRODUCTS N.V.
Industriepark Brievengat i
P.O. Box 3795

: Tel.: 77811.
'". :

1 NIEUW!
deur tot deur ZEEVRACHTk^ service uit Holland!

""""" AEROGARQO
AEROCARGO'S DEUR TOT DEUR SERVICEÈEN IDEALE MANIER OM UW VRACHT "'

VAN EUROPA NAAR CURACAO TE VERZENDEN.

" slechts $95.- perkubieke meter/kilo.

" GRATIS transport tot aan huls In Curacao

" GRATIS inklaring en afhandeling.

" GRATIS opslag.

" geen minimum tarief.

" conossement slechts $12.-.

" 20 ft. container load voor$2.000.-.
Voor verdere Inlichtingen:

HAT? AIRPORT
V" SOCANA SH,PP«NG
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