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Nieuws in vogelulucht
PEKING — China reageerde posi-
tief op de toenaderings- plannen van
Taiwan. Er moet echter nog meer
worden gedaanom te voorkomen dat
delangdurigescheidingvan de2 lan-
denwordt "uitgebuitdoor separatis-
ten", zo meent men. Het congres van
deregerings- partij van Taiwan be-
vestigde dat de relaties met China
zijn toegenomen, zij het langs indi-
recte weg. Men versoepelde de beper-
kingen tav de handel met en het rei-
zen naar China en het investeren al-
daar.

*****WASHINGTON — Tijdens het
neerschieten door de VS van de
haanse Airbus was deze nog aan het
opstijgen, zo blijkt uit transcripties
Welke donderdag in de Veilig-
heidsraad werden voorgelezen door
de Iraanse Buitenland- minister Ve-
layati. Zoals de tekst van radio- ge-
sprekken tussen de verkeers- torens
van Bandar Abbas, Iran, en de eind-
bestemmingDubay. Ophet ogenblik
van de Vincennes- actievloog deAir-bus op 3,6 km en begon hij te klim-
men naar 4,2 km. Bandar Abbas en
depilootzeidennog goededagen toen
gebeurde het.

MOSKOU—Russen en Chinezen
nebbengeenvisummeernodigbij za-
ken- reizenover en weer.Dit akkoord
werd vrijdag getekend. Men kwam
ook faciliteiten overeen bij grens-
overschrijdend handels-verkeer.

BELFAST—De vuile oorlogwel-
ke in Noord lerlandwoedt is niet al-leen een test- gebiedvoor de NAVO-landen maar zeker is ook dat de me-
dische wetenschap er veel vernieu-
wingen aan te dankenheeft. Deze
oorlog heeftin 19jaar20.000gewon-
den veroorzaakt. Artsen kregen te
maken met ersntige schotwondenin
het hoofd waarbij een deel van de
schedel was verbrijzeld. Zij vonden
iets uitom de hersenste beschermen.
Ook werd men expert in het verzor-
gen van brand- wonden. De we-
tenschap gaat gelijkelijkvooruitmet
de modernisering derwapens. In het
betrokken ziekenhuisliggenIRA-en
politie- mannenvlak naast elkaar.

„*_-*

Washington/Amsterdam
—HetVS- handels-tekort in mei, ge-
corrigeerd voor seizoen- invloeden,
bedroeg 10,93miljard dollar, nauwe-
lijks meerdanhetfors herzienecijfer
van april van 10,30 miljard. Eerder
werd over april een tekort van 9,89
niiljard gemeld. Hetmei- tekort was
min ofmeer verwacht. Over januari
tot junibedroeg het tekort 58,6 mil-
jard. Gaat het zo door dan bedraagt
net over 88 gecorrigeerde tekort
140,7 miljard tegen 171,2 miljard in
87. De dollarging fiks omhoog. De
slot- koers was 2,1111 gulden, 3 et
meer dan de slotkoersvan donder-
dag. De Dow Jones index in Wall
Street steeg met 15,83 punten naar
2129,45.
JOHANNESBURG — Winnie
Mandela gaat niet op verjaardags-
visite bij haar man, de ANC- leider.
President Botha had besloten datMandela bij zijn 70e verjaardag ge-
durende 6uur zijn familie op bezoek
mocht krijgen. Winnie zegt dat zij
noch haar man ooit om speciale
gunsten voor zichzelf hebben ge-
vraagd. Zij brengt de dag door zoals
zij dit26jaarheeft gedaan:eenzaam.

*****JERUZALEM—HetIsraëlischele'
ger beval alle 1200Palestijnse scho-
lenmiv maandaggeslotente blijven.
Daarom moesten examens ver-
vroegd worden.

*****WASHINGTON — Jesse Jackson
die in een bonte karavaan optrekt
naar de Democratische conventiein
Atlantaroept onderweg met succes
debevolking opzichte latenregistre-
ren om aan de stembus mee te kun-
nen doen. Hij trekt veel mensen op
zijntocht van ruim 1000km.

*****LAGOS—Nobelprijs-winnaarSoy-
inka kritiseerde de Nigeriaanse
regering wegens het verbod van de
vakbond van universiteits- docen-
ten. De schrijverlietditprotest in al-
lelandelijke bladen afdrukken.

RANGOON—Tijdenseen betoging
inTaunggyi, Rangoon, zijn vrijdag 2
doden en 11 gewonden gevallen. Het
is 1 van de 5 steden waar sedert de
studenten- onlusten van eind juni
een uitgaans-verbod heerst.

MOSKOU — De SU- schrijvers-
bond besloot dichterGalitó postuum
Weer op te nemen als lid. Hij genoot
grote bekendheid als liedjes- schrij-
vermaarwerdin 72 uitdebondgesto-
ten en overleedin 77 in Parijs.

LONDEN— Tijdenseen gevange-
nis-rel inNoordEngeland gingener
10gevangenen vandoor. Er zijn er 2
van hen weer gesnapt.

*****

VERLEGEN
Volgens Armeense activisten

waren in het begin van de week
36 mensen op straat ofthuis ge-
arresteerd. Dat gebeurde een
dag na een vergadering in Jere-
van van de Centrale Comités
van de Communistische partij
van de Sovjetunie en Armenië.
Eén van de arrestanten, die
dinsdagavond weer vrijkwam,
had gezegd dat de onderzoekers
verlegen waren om getuigenis-
sen over verwondingen diedede-
monstranten aan de soldaten
hadden toegebracht.

__en reportage,waarinmei na-
me twee soldaten te zien zijn die
verwondingen aan hetoor en de
hand hebben opgelopen als ge-
volg van stenen en flessen, is
vrijdag door de televisie her-
haald. Ze was donderdagnacht
voor het eerst uitgezonden.

TV-REPORTAGES
Die uitzending was bij de in-

woners van Jerevan heel slecht
gevallen, net alsreportages over
fabrieken in verscheidene delen
van de Sovjetunie die niet kon-
denwerken alsgevolgvan desta-
king in Jerevan. Ook deze
laatste zijn vrijdag uitvoerig
herhaald.

Defunctionarisvan hetparket
van deSovjetunie erafziin versie

van de incidenten op het vlieg-
veld. Hij wees erop, dat de dood
van Chartsjig Zacharian, die
door een kogel in het hoofd ge-
troffen was op de weg naar de
luchthaven, "niets te maken
had" met de ontruimingvan de
luchthaven door soldaten op de-
zelfde dag.

Argentijns-Braziliaans bedrijf duurste

Ook Mexicaanse offerte voor
bouw aardgasleiding Bogota

BOGOTA—EenMexicaans
consortium heeft een offerte
gedaanaan Colombiavoor de
bouw van een aardgas- pij-
pleiding ter lengte van dui-
zend kilometer. Zo is officieel
inBogota meegedeeld.

Minister Oscar Mejia Vallejo
van Mijnzaken en Energie van
Colombia onthulde dat de Mex-
icaanse offerte uitkomt op een
bedrag van 282 miljoen dollar.
Een Frans- Westduits consorti-
um had tot heden toe het meest
aantrekkelijke aanbod gedaan,
namelijk ter waarde van 283
miljoen dollar. Een Argentijns-
Braziliaans consortium had 290
miljoendollar nodigvoor ditpro-
ject.

Binnen negentig dagen zal de
Colombiaanse regering een be-slissing moeten nemen over de

gunning. De aan te leggen
aardgas- leiding moet het in deCaribische zee gewonnen gas
naar Bogota brengen waar men
het aardgas gaat aanwenden inde plaats van electriciteit dieveel duurder is.

WOEDE GEWEKT DOOR TV-REPORTAGES
Moskou meldt arrestaties van ”criminele elementen”

Spanning blijft in Armenië
MOSKOU—Inverband metderecente ongeregeldhe-

denop enrond hetvliegveldvan deArmeensehoofdstad
Jerevanzijn door de Sovjet-autoriteiten arrestaties ver-
richt. Inmiddels is ook officieel ontkend, dat het vlieg-
veld geslotenzou zijn als gevolgvan eenbezettingsactie.
Duidelijk is wel dat de Armeense bevolking erg gepi-
keerd is over tv-reportages welke de Armeense kwestie
eenzijdig zouden belichten.

"Criminele elementen", die
wapens bij zich hadden, waren
van planrellen opgrote schaalop
de luchthaven teorganiseren, al-
duseen medewerkervan hetpar-
ket van de Sovjetunie die naar
Jerevangestuurdwasom heton-
derzoekteleiden. Hij noemtgeen
aantal. In het tv- nieuwsprog-
ramma werd verder gezegd, dat
in Jerevan nog steeds een "ge-
spannen" toestand bestaat en
dat destaking doorgaat.

UITGELOKT
Er waren volgens zijn lezing

een ernstig gewonde, vier min-
derernstig gewondenen tiental-
len licht gewondenonder debur-
gers bij deze schermutselingen
die"door extremistenwaren uit-
gelokt". Enkele militairen raak-
ten naar zijn zeggen ernstig ge-
wond.

De parketmedewerker had
kritiek op twee centrale persor-
ganen: de Izvestija, de rege-
ringskrant, had een week na de
gebeurtenissen de suggestie ge-
wekt, dat dedoodvan Zacharian
samenhing met de incidenten op
het vliegveld. En de Komso-
molskaya Pravda omdat die"ge-
probeerd had het onderzoek te
beïnvloeden" doordat ze gemeld
had, datjonge communistenmet
ontslag uit de Komsomol be-
dreigd waren door jongeArme-
niërs die willen dat die de actie
van de soldaten op het vliegveld
veroordeelt.

Het Armeense ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft vrij-
dag ontkend, dat de luchthaven
van Jerevan is gesloten als ge-
volg van een actie van stakers.
Volgens het ministerie zijn er op
de luchthaven troepen gestatio-
neerd.

Een journalistvan het Ar-
meensePersbureauArmenpress
had eerder laten weten dat het
personeel van de luchthaven in
Jerevanuitongenoegen over het
"eenzijdige" tv-programma was
overgegaan tot een proteststa-

king en een bezetting van hetluchthaven- complex. Maar vol-
gens de woordvoerder van het
ministerie van Buitenlandse Za-
ken had hij met de luchthaven

gebeld en washem gezegddat al-
les normaal functioneerde. "Mij
werd gezegd, dat de luchthaven
gewoon in bedrijf was en nie-
mand staakte".

GROTEVOORRAAD
In het Colombiaanse deel van

de Caribische zee heeft men een
enorme aardgas- reserve, ge-
noeg om twintig jaarte voldoen
in debehoeften van hetcentrale
deel en het noorden van Colom-
bia, aldus debewinds- man.
JAKARTA — Madura Shell, een
Shell- dochter,bereiktemethetIndo-
nesische staatsolie- bedrijfPertami-
naeen akkoordover de productievan
olie op en rond het eilandMadoera.
Madura Shell gaat in de komende 10
jaar 40 miljoen dollar steken in de
Madoera- productie.

Paramaribo wil hulp aanwenden voorproductie- doeleinden

Arron: goede basis aanwezig afronding overleg met Bukman
PARAMARIBO—Er iseen

goedebasis aanwezig om het
in mei aangevangen overleg
voort te zetten enafteronden,
zo verklaarde vice- president
Henck Arron in Suriname
naaraanleidingvan hetvoor-
overleg in verband met het
bezoek van de Nederlandse
minister drsPiet Bukmanaan
Suriname. Van Nederlandse
zijde werd verklaard dat het
'aten w»H»w van de eis dat de
Wereldbank v \VB)wordt inge-
schakeld b«j de ontwikke-
lings- hulpvoor Suriname het
gevolgisvan hetfeit datPara-

maribozelfde WB alin dearm
heeftgenomen.

Arron die het overleg leidt
over de ontwikkelings- samen-
werking tussen Nederland en
Suriname voor wat Paramaribo
betreft, had eerder laten weten
dathet door zijn land opgestelde
urgentieplan ver boven dedertig
miljoen gulden noodhulp uit-
komt welke door Den Haag bij
het eerste bezoek van Bukman
aan Paramaribo was toegezegd.
In mei was in Paramaribo ge-
sproken over een noodhulp-
programma van een half mil-
jard, wat Den Haag helemaal

schichtig maakte. Suriname zei
toen nog dat na dit nood- prog-
ramma begonnen zou kunnen
worden aan de projecten op
langere termijn voor het herstel
en de groeivan de economie.

Bomen
WILLEMSTAD-Regelmatig

constateert de Milieudienst dat
op Curacao op onbezonnen wijze
met de natuurlijke begroeiing
wordt omgesprongen. Bomen en
struiken dieervaak tientallenja-
ren over doen om hun maximale
lengte te bereiken, worden ge-
nadeloos doorbulldozers uit de
grondgeruktten behoeve van ver-
kavelings- plannen, industriële
en toeristische ontwikkeling. Het
ironische is dat daarna uit het
oogpunt van 'landscaping' mees-
tal uitheemse soorten worden ge-
plant, diebehalve veel verzorging
ook grote hoeveelheden water no-
dig nebben.

Met de import van nieuwe bo-
men en struiken worden boven-
dien onbekende planteziektes en
parasieten op Curagao
geïntroduceerd, die een bedrei-
ging vormen voor denatuurlijke
begroeiing. Er is helaasgeen en-
kele overheids- instantie die toe-
zicht houdt op de ongebreidelde
import van uitheemse planten-
soorten doordeverschillende be-
drijven die in korte tijd op Cura-.
gaozijnverschenen.

METEEN BESCHIKBAAR
De Nederlandse ministervan

Ontwikkelings- samenwerking
komt numet tachtigmiljoen gul-
dennaar Surinametoe. Dit is het
bedrag datNederland voor nood-
hulp beschikbaar heeft gesteld.
Dit geld is "onmiddellijk" ver-
krijgbaar. In Suriname rekende
men er trouwen? al op dat Buk-

man met iiieei dan dertig mil-
joenover de brug zoukomen.

President Ramsewak Shan-
kar had na heteerstebezoek van
Bukman al te kennen gegeven
dat de Nederlandse noodhulp
zouwordenbesteed aan onderde-
len voor productie- doeleinden
en niet aan medicijnen, voedsel
en goederen, waarvoor Neder-
land aanvankelijk dit bedrag
had bedoeld. In regerings- krin-
fen in Paramaribo zegtmen dat

etnog steeds debedoeling is dat
de tachtig miljoen waarmee
Bukmannukomtvoor het groot-
ste deel wordt besteed in de pro-

ductie-sector.

Voorhet vertrek van Bukman
naar Suriname werd al bekend
dat Den Haag een ej6 had inge-
slikt welke het had gesteld met
betrekking tot de ontwikke-
lings- hulp aan Suriname. Den
Haaghader behoefteaan dehulp
te gaan "internationaliseren .Daarom wilde het de We-
reldbank (WB) maar ook het In-
ternationaal Monetair Fonds
(IMF) inschakelen. Paramaribo
steigerde over dit internationa-
le- idee van Den Haag op zijn
achterste poten. Nu wordt lako-

nieK in Denmag vernomen dat
men niet meer eistdat de WB bij
deze hulp- verlening wordt be-
trokken, omdat SurinamedeWB
zelfalhadingeschakeld. Ditwas
overigens al bekend toen Buk-
man de eerste keer naar Para-
maribo ging. VoorBukmans be-
zoek waser al eenWB-delegatie
in Paramaribo geweest en vol-
gende maand komt er weer een
delegatieopbezoek. Ook van Ne-
derlandse zijde isgezegd datmen
ve.wacht dat er tijdens Buk-
mans bezoek aan Suriname spij-
kers met koppen geslagen kun-
nen worden.

Verbod koraal
uit zee te halen
ORANJESTAD — Ingaan-

de 1 augustus is hetverboden
koralen uit de zee te halen
voor welk doeldanook.

Deze maatregel is nodig ge-
wordenomuitroeiïingtevoorko-
menvan draadkoraal,waaierko-
raal, hoornkoraal, brandkoraal,
koral di piedra, koral pretu, ko-
ral berde. Degene diezich schul-
dig maakt aan overtreding van
deze maatregel zal met een
geldboete worden gestraft.

OAS- commissie buigt zich over Nicaraguaanse kwestie

Tunnermann verlaat VS
WASHINGTON —Drie uur

voordat de termijn verliep
waarbinnen hij opeigen gele-
genheid de terugreisnaar Ni-
caragua kon aanvaarden
heeft ambassadeur Carlos
Tunnermann besloten gevolg,
te geven aan deopdracht van
de Amerikaanse regering om
de Verenigde Staten te verla-
ten. Nicaragua zal deze zaak
voor de juridische commissie
van de Organisatie van Ame-
rikaanse staten (OAS)
brengen.

De Nicaraguaanse ambassa-
deur in Washington Tunner-
mann maakte vrijdag- namid-
dag zijn besluit bekend. Hem
was tot vijf uur in de middag de
tijd gegeven deVSteverlaten. In
het anderegeval zouvoor hem de
procedure in werkingworden ge-
steld van illegaal in de VS ver-
blijvende vreemdeling om hem
over de grens gezet te krijgen.
Tegelijk met de bekend- making

van zijn vertrek deelde Tunnel
mann depersmee datzijnuitzet-
ting doorde OASverderbekeken
zal worden. Bij zijnvertrek uitde
VS zei Tunnermann nog dat hij
zichzelf beschouwt als een goed
Sandinist en christen.

OAS-DIPLOMAAT
Managua betwist de VS het

recht om een diplomaat bij de
OAShet land uit te zetten. Tun-
nermann wasniet alleen ambas-
sadeurvan Managuabij hetWit-
te Huis maar ook bij de OAS. De
OAS- commissie welke legale
kwesties behandelt zaler zich in
moeten gaan verdiepen. In
antwoord opvragen zei Tunner-
man dathij deVSgeen motiefin
handenhadwillen spelen doorin
de VS te blijven om de agressie
tegen Nicaraguavoort te zetten.

Tunnermann had eerder zijn
zaak al bij de permanente.raad
van de OAS aanhangig ge-
maakt. Deze bevestigde dat de

regering van president Ronald
Reagan de internationale wet-
ten overtreedt met deuitzetting
van Tunnermannterwijl deze bij
een instantie als de OAS ge-
accrediteerd is. De meeste am-
bassadeurs hielden zich tijdens
dezitting van honderd minuten
stil. Slechts een paar wilden par-
tij kiezen in het zoveelste deel
van het al zolang durende dis-
puut tussen de VSen Nicaragua
voor het internationaleforum.

Curaçao
Culinair

inde

Vandaag publiceren wy
hettweede artikel in de se-
rie Curacao Culinair.
Hoofdmaaltijd is een
vraaggesprek, dat Toine
Diepstraeten had met de
schrijver van het 'Reis-
handboek voor Curacao'— tevens culinair specia-
list — Rien van der Helm.
De mening van de auteur
over Curacao: "Een para-
dijsvoor lekkerbekken!".

Smakelijk lezen!
Op pagina 7.

Voorkust Aruba

Jacht met
zestien man
in problemen

ORANJESTAD-^ Om-
streeks halftien kwam-giste-
ravond bij de Haven- en
Loodsdienst de melding bin-
nen, datvoor dekust van Ahi-
ba een boot in moeilijkheden
verkeerde met dertientoeris-
ten en drie bemanningsleden
aan boord.

Het bleek de'Maria Monica'te
zijn, een jachtdat gebruik wordt
__m toeristenrond te varen. Tóen
de 'MariaMonica' detoeristenbij
het restaurant Marina Pirata
had opgehaald om weer terug
naar de Bali-steiger in Oranjes-
tad te brengen, sloeg de motor af
en ondanks alle pogingen van
captain Tony Bosch dreef het
schip in derichting van hetrif.

Uiteindelijk schoot het jacht
'AnaCristina' te hulp en sleepte
de 'Maria Monica' naar de wal.

ONDIPLOMATIEK
De meeste tijd werd in beslag

genomen door Tunnermann om
zijnzaak uiteen tezetten en door
de Amerikaanse ambassadeur
Richard McCormack die het
Amerikaanse gezichtspunt uit-
droeg. Volgens Washington
heeft men inderdaad het recht
omeen bij de OASgeaccrediteer-
de ambassadeur uit te wijzen
wanneer betrokkene niet diplo-
matiek optreedt.

ln*uisvKórsOÜ-Arüba/ff am/terctam/tor* i

’ simp[ementeemihó \



Mensen

Een glazenwasser heeft tijdens
zijn werkzaamheden dinsdag in
een flat in Amstelveen, een DO-
DE MAN gevonden. De man die
nog in zijn stoel zat, is een na-
tuurlijke dood gestorven, aldus
de Amstelveense politie. Het
slachtoffer moet rond 6 januari
zijn overleden. Dit heeft men ge-
concludeerd, aan de hand van de
opgehoopte post eneenkrant, ge-
dateerd 6 januari.

De MOSKOUSEPOLITIE heeft
donderdag na een minuut een
eind gemaakt aan een demon-
stratie op de trappen van de Le-
nin-bibliotheekin de hoofdstad,
van mensen die de afscheidsbe-
weging in Nagorny-Karabach
steunen. Enkele mensen werden
gearresteerd, maar na vijf uur
weer vrijgelaten. De demon-
stranten protesteerden tegen
het inzetten van het leger in Na-
gornyen tegen de arrestatievan
de Armeense nationalist Paruir
Airikyan in maartvan ditjaar.

Een bediende van deWestdiutse

* *luchtvaartmaatschappij
Lufthansa heeft donderdag zes
jaaren tien maanden gevange-
nisstraf gekregen omdat hij zijn
werkgever voor 7,8 miljoen
mark had OPGELICHT.
Rechter OlafZickler had het
over een bijna volmaakte mis-
daad.De boekhouder in hetcate-
ringbedrijfvan de maatschappij,
had tussen 1981en 1987225 che-
ques van de Australische
Luchtvaartmaatschappij Quan-
tas opzijneigenrekening gestort
en de rekeningen naar andere
luchtvaartmaatschappijen ge-
stuurd om het gat in de boeken
van Lufthansa te dichten. De
man had het geld gebruikt om
een luxe leventje te leiden met
snelle sportwagens en dure va-
kanties in eerste-klas-hotels.

3|_ 3ft -Js «J. SfS

In Groningen heeft de GGD
HONSDOLHEID geconstateerd
bij een zieke vleermuis die door
een onbekendechtpaar wasafge-
leverd bij de dierenambulance.
De GG en GD is nu op zoek naar
dat echtpaar om te onderzoeken
of de man en de vrouw besmet
zijn door de vleermuis. Boven-
dien heeft de dienst contact ge-
zocht met lokale media om de
Groningse bevolking te
waarschuwen voor hondsdol-
heid bij vleermuizen. Het is in
Groningendeeerstekeer dit jaar
dat er bij een vleermuis
hondsdolheid is geconstateerd.
Vorig jaar waren dat wel meer,
zowel in Groningen als over ge-
heel Nederland. De bevolking
wordt gewaarschuwd beslist
geen vleermuizen aan te raken
die zich vreemd gedragen, zelfs
niet metbeschermende kleding.

Ondanks het verzoek om geen

geld in het water te gooien, heb-
ben bezoekers van de Aqua-Zoo
in Düsseldorf een achtjarig
zeldzaam ALLIGA-
TORVROUWTJE doodgevoerd
met muntstukken.Bij hetonder-
zoek van hetkadaver vonden de
veeartsen talrijke munten in de
maag van het twee meter lange
dier. Hetverlies van dealligator
is nog betreurenswaardiger dan
normaal, want het bleek dat zij
een voldragen ei droeg. Dat zou
voor het eerst inEuropa wellicht
voor nakroost hebben gezorgd.
Slechts vijf dierentuinen in de
Bondsrepubliek hebben het
soortalligator,enzij zijnmeestal
alleen. Men stelt de hoop nu
maar op het ruim 40 jaar oude
mannetjesdier in Düsseldorf en
het wijfje dat hem is overge-
bleven

#** * #

Op 7 julijlheeftmevrouw Maria
Liberia-Peters opverzoekvan de
KRO-radio, de prijs dietij jaar-
lijks toekennen aan iemand die
op uitzonderlijke wijze een bij-
drage hoeft geleverd aan deont-
wikkeling van de vrouw, over-
handigd aan mevrouw IDIS DO-
RAN-WALLE, coördinatrice
van 'Sentro diDama'. Opverzoek
van deKRO-radio, heeft me-
vrouw Liberia de persoon geko-
zen die dit jaar in aanmerking
zoukomen voor deprijs.

Een groep van dertig NEDER-
LANDSE FIETSERS gaat zater-
dag 16 julitot en met eind van de
maand een unieke fietstocht
dooreen gedeeltevan de Sovjetu-
niemaken. Het is de eerste keer
dat een Europese groep mensen
toestemming heeft gekregen
van de Russische autoriteiten
om perrijwiel een dergelijketrin

te maken.De Uitgeverij Fiets in
Amsterdam, die dereis coördi-
neert, heeft dit donderdag be-
kend gemaakt. De leden van de
groepvariëren in de leeftijd van
13 tot 72 jaar. Gezamenlijk zul-
len zij ruim zevenhonderd kilo-
meter doorRusland per fiets af-
leggen. Het einddoel van de trip
is hetRode Plein in Moskou. De
intocht van defietsers zal zeker
een hele belevenis zijn voor de
Moskovieten, want in Rusland
zijn fietsen een zeldzaamheid.
De fietsers volgen een histo-
rische route zoals Napoleon dat
in 1812 deed langs de bekende
steden als Minsk en Smolensk.
In tegenstelling tot Napoleon
echter zullen de fietsers wel de
eindstreep Moskou behalen. In
de plaats Khtyn zullen Rus-
sische fietsers zich bij hen voe-
genomhen naar Moskoutebege-
leiden.
Veel PURPERSLAKKEN in de
Oosterschelde blijken seksuele
afwijkingen te vertonen waar-
doorzij impotent zijn geworden.
Uit een onderzoek door de dienst
getijdewateren van Rijkswa-
terstaat blijkt dat bij veel
vrouwtjesslakken een penis
groeit en dat de mannetjes een
kronkel in hun geslachtsdeel
krijgen. Veel plezier beleven de
slakjes er niet aan, want omdat
zij daardoor impotent worden
kunnen zij zich ook niet voort-
planten, waardooreenbelangrij-
ke schakel in de voedselketen
wordt uitgeschakeld. Het bo-
demslibblijkt ernstigvervuild te
zijn door Tributyltin, een be-
standdeel van Anti fouling, een
anti-groeimiddel dat veel in de
watersport wordt gebruikt.

Een onbekend gebleven bezoe-
ker van het casino inSchevenin-
gen heeft donderdag een fikse
slag geslagen. Tegen vier uur
's middagsviel bij een van de ee-
narmige bandieten de jackpot.
Uit het apparaatkwam een be-
drag rollen van ruim twee ton,
ompreciestezijn 219.042,25gul-
den. Hetrecord bedrag werd de
gelukkige speler overhandigd
door de casino-directeur die een
en ander met champagne be-
sprenkelde.

*****
Ook in Chinese ziekenhuizen
komtEUTHANASIE voor. Dit is
gebleken tijdens een nationaal
forum in Shanghai over het voor
en tegen van euthanasie. Chine-
sekrantenmeldenwoensdag dat
de statistieken van een zieken-
huis in Shanghai uitwijzen dat
in 28 procent van de sterfgeval-
len euthanasie de doodsoorzaak
was. In deregel gaathetinChina
om passieve euthanasie waarbij
het leven beendigd wordt door
het stopzetten van de medische
behandeling. Vaakzijn het defa-
milieleden die de artsen vragen
een eind te maken aanhet lijden
van ongeneeslijk zieken. Vol-
gens de Shanghaisekrant "Wen-
hui Bao' zijn gevallen van actie-
ve euthanasie, waarbij de dood
intreedt na het toedienen van
medicijnen,nogniet gemeld. Uit
enquêtesblijkt dateen meerder-
heid van Chinezen voor eutha-
nasie is.

ORANJESTAD - In het ka-
der van de samenwerking
Venezuela/ArubaheeftdeVene-
zolaanse regering weer twee stu-
diebeurzen voor Aruba beschik-
baargesteld.Roland Paskei gaat
voorviermaandendecursus 'Ofi-
cios agropecuarios' volgen, ter-
wijl detaalkundigeRamon Todd
Dandaré gedurende tweeëneen-
halvemaand op decursus 'Mejo-
ramiento del Êspanol como len-
guaextranjera' zal volgen.

Bij de foto: Todd Dandaré en
Paskeikrijgen hunvliegpassages
uitgereikt van functionarissen
van hetlnstituto Venezolanopa-
ra la Culturay laCooperación.
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Torn Poes en de Pruikenmaker doorMartenToonder

2080—ToenTornPoes dehoekvanhetpolitiebureau omsloeg,
verliet heer Bommel net het gebouw, en stapte opgeruimd in
zijn Oude Schicht. Toen dewagen wegreed, zagTornPoes dat
zijn vriend hetsluikepruikje droeg, datHarewar naar hetmo-delvan zijn eigen haar gemaakt had. En ook trof hethem datheer Ollieer veel sluwer uitzag dan anders.

"Vreemd", dacht Torn Poes. "Hij ziet er uit alsof hij bij de
commissaris niet veel goeds heeftuitgevoerd".

Hetbleek algauw, dathij gelijk had. Toen hijhetbureau vandepolitiechefbinnen kwam, zag liij tot zijn schrik, datdezeookzon glad pruikje op had. En zijn oogopslag leekop dievan de

pruikenmaker. Maar Torn Poes besloot hettoch te proberen.
"Wilt u even die pruik afzetten, commissaris?" vroeg hij be-

leefd. "Het is schurkenwerk,zietu?Metdatdingopbentuin de
machtvan een héél gevaarlijk iemand!"

"Wat is dat!?" snauwde Bulle Bas. "Belediging van een
ambtenaarinfunctie! Beschuldigingvancorruptie, huh?Ikzal
je!"

Hij drukte woedend opeen schelknop, dieeen agentvan de
wacht naderriep.

Maar Torn Poes wachtte daar niet open verdween met een
geweldige sprong hetraam uit

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00uurA.cw?s/rucA- (/.5,-p.p.);24.00
uur Hike to watch (18 jr.,’.5,-p.p.).
zondag
21.00uur Moonstruck (’.5,-p.p.).

*****
TELECURAÇAO

ZATERDAG: 16.00 Uitzending
softballwedstrijd: AntillenvsPuerto Rico
(winnaar A); 18.00 Softballwedstrijd:
winnaar 3 vs winnaar 4 (winnaar B);
20.00 uur Softballwedstrijd: verliezer A
vs winnaar B (winnaar C); 22.00Wegadi
Number Körsou; 22.10 Carrousel met
Gonzalo Cuales; 23.00 Sluiting.

ZONDAG: 10.00Sena di Senor; 11.15
HerhalingAll StarsGameMajorLeague;
13.30 Special; 14.00Triangulo; 14.30
Telepatria met Chin Behilia; 15.30 Uit-
zending softballwedstrijd (finale): win-
naar A vs winnaar C; 17.50 Wega di
Number Körsou; 18.00 vervolg
softballwedstrijd; 19.00Alf; 19.30Moda
kv Mylène; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30 Shete dia; 21.00 Our House;
23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDACURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
16juli 1988vanaf08.00 uurt/m 18 juli
1988om07.00 uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg 72,tel.: 76464;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g..625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar,Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
15juli1988vanaf 17.00uur t/m 18 juli
1988om 07.00 uur
Dokter Whiteman, Sentro MedikoKas Chiki-
tu, tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 81339
b.g.g. 625822/625800toestel 143.

(dft geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

'DERDEDISTRICT BANDABAO
15 juli1988vanaf 17.00uur t/m 18 juli
1988om07.00 uur.
DokterLucasius, SentroMedikoBarber, tel.:
641658/641605;spreekuren: 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 86648
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens,Luca-
cius en Spong).

*****
NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsen vanBandabao(3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

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

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdagvan 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
de zustervan dewachtbellen: zusterLeito,
tel.: 641217,pageboy027-360.

'KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

! NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuragao): Kantoor Rio
CanarioVGosieweg, tel.: 44231/44232;ge-
opendvan maandagt/m vrijdag van 07.00-
-18.00uur; dewacht heeftzusterBeaumont,
tel.: 676240. *****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandagt/m vrijdag van
07 00-12 30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

***** \

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÖRSOU:
voor meer informatiekunt u de volgende
nummers bellen:75628,672289en 55504.

LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
Groot Kwartier)
Nederland:voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur.Vooraangeteken-
destukkenéén uur vantevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30uur en zaterdag 10.45en
17.00 uur. /

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Patera
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 üur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur tel "54300.

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

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda x
Union, Breedestraat 137, tel.: 623575/625837.
Punda
Sta Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.:
77650/77679 f
zondag
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
Brievengat '68, Corrieweg 32, tel.: 79098/
79567.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
16juli:R.J. Grüning, Patrijs 9.
17 juli:H.R. Andrade, Vesuviusstraat 19.
DIVERSEN

ANTILLIAANSE GNU. 'M_ I
GING
Brievengat: iedere maa .i ; ei
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uuf te OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

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

*****ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS
open van 08.00-15.30 uur:
Craz- De Ruyterkade, Isa - Salina,Gasora -Sorsaca, Van der Dijs - Rio Canario, Can-
word -Gasparito, Curoil-Colon, Galmeijer-
Cerrito, Curoil-Sta. Rosa, Jansen-Sta. Ma-
ria, Isa -Sta.Helena.
open van 07.00-23.00 uur:Curoil - Magrietlaan.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-18.00uur 'Carla
Costa' -S.J.

*****KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: uur hoogmis
(Ned.).
BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00uur; zon.:
06.00 en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen -Milagrosa): zat.:
19.00uur;zon.: 09.00 èn 19.00uur.CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat.:
19.00 uur; zon.: 08.00,17.00 (Spaans) en
19.00uur.
GROOT KWARTIER (O.L. Vrouw van Berg
Carmel): zat.; 19.30 uur; zon.: 09.00(Ned.)en 18.00uur.
JANDORET(O.L. Vrouwvan GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00uur
HULPKERKBOCA SAMI: zat: 18.00 uur;
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00uur;zon.: 08.30,12.00 en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat.:
19.00uurj zon.: 11.00 en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.15,
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00 en
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11.00
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uur;
zot).:06.00,09.00 en 19.00uur.
SANTAMARIA: zat.: 18.30uur;zon.: 07.00,
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30 uur; zon.: 07:30,
09.00en 18.30uur.
SANWILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur; zon.:
20.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat.: 07JOOen 19.00 uur;zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L.Vrouw van Fatima):zat.:
18.00uur; zon.: 09.00 en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00uur; zon.:
06.00 en 18.00 uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat:
18.30uur; zon.: 08.36 en 17.30 uur.

*****
GEREFORMEERDEKERK
(Seru Fortuna 208A)
10.00uur ds J. Glas.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30 uur ds J. Glas.
(Arowakenweg 28,GrootKwartier)
08.30uur ds J. Klapwijk.
17.00uur leesdienst.
(Marakaweg 1, Montana/Sta. Rosa)
08.30uur ds J. Glas.

*****
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIANCHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00 uurzangdienst.
zondagmorgen09.30 uur preekdienst.
Emmy BertholdKleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
dienst.

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYEBy Gordon Bess
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HUIDIGE FINANCIELE POSITIE BEDRIJF GUNSTIG VOOR BESPREKINGEN
Serieuze kandidaat Appledore momenteel op Curaçao

Onderhandelingen verkoop
CDM verlopen voorspoedig

WILLEMSTAD — De onderhandelingen om de Curacaose
Dok Maatschappij (CDM) te verkopen, verlopen zeer voor-
spoedig. Dat blijkt onder andere uit deaanwezigheid van ver-
tegenwoordigers van de Londense maatschappij Appledore
op Curacao. Dat bedrijf is, samen met Damen Shipyards uit
Rotterdam, één van demeest geinteresseerdekandidaten om
de CDM over te nemen. GedeputeerdeRicardo Isebia, presi-
dentcommissaris van deCDM,benadrukte datdegesprekken
nog steeds oriënterend zijn. Hy achthetevenwel nietuitgeslo-
ten datbinnen niet al te lange termijn spijkers metkoppen ge-
slagen kunnen worden. Dat heeft Isebia gisteren ook aan de
vakbond Cadmu meegedeeld. In tegenstelling tot devakbond
is het eilandgebied Curasao (grootste aandeelhouder van de
CDM met 92procent van deaandelen; red) van mening dater
geenjoint-venture moetworden aangegaan.Welmoet denieu-
we eigenaar zich verbinden aan de eis dat al het personeel
wordt overgenomen op grond van dehuidige contracten.

Een eventuele verkoop van
het scheeps-reparatie bedrijf zit
al langer in de pen. Twee inter-
nationale bedrijven: Appledoreen Damen Shipyards, zijn vanaf
net begin van de onderhandelin-
gen de meest serieuze gegadig-
den. Damen Shipyards is inRot-
terdam gevestigd en de Londen-
semaatschappijAppledore voertmanapcm.nt over verschillende

scheepsreparatié- bedrijven en
beschikt zelf ook over enkele
dokken.

EINDFASE
Gedeputeerde Ricardo Isebia

president- commissaris van de
CDM, bevestigde dat de onder-
handelingen in een eindfase zijn
beland. Dat blijkt ook wel uit de
verschillende bezoeken van di-

recteur ir Mario Evertsz van de
CDM aan Europa waar hij met

feinteresseerden heeft gespro-
en en de huidige aanwezigheid

van vertegenwoordigers van
Appledore op Curagao die
technische gegevens verzame-
len. Appledore is overigens niet
onbekend met deCDM.Erzijnal
jarenlangrelaties met dit Lon-
densebedrijf die in het verleden
zelfs een rapport heeft gemaakt
over de toekomst- mogelijkhe-
den van het Curacaose
scheepsreparatié- bedrijf, aldus
de gedeputeerde.

Het eilandgebied heeft welis-
waar nog geen groen licht gege-
ven aan de directie van de CDM
omtot afspraken met één van de
gegadigden te komen, maar
staatbeslist niet negatief tegen-
over de verkoop- pogingen. "Het
gaat momenteel weliswaar goed
met deCDM maar in dezemarkt
ishet moeilijk tevoorspellen hoe
de situatieover een paar jaarzal
zijn. Enéén feit staat alseen paal
boven water: deoverheidkan het
zich nietveroorloven om deCDM
tesubsidieren zoals in het verle-
den moest gebeuren. De huidige
bedrijfsresultaten maken dat
het nu de gunstige tijd is om het
bedrijf te verkopen", aldus Ise-
bia. Hij benadrukte in dit kader
het belang van deCDM voor Cu-
racao. Niet alleen is het een de-
viezen- genererend bedrijf maar
bovendien schept het, zowel di-
rect als indirect, vele arbeid-
splaatsen op Curagao.

Management adviesbureau

Job Creation Project
. WILLEMSTAD — Gisteren
introduceerde Cacss N.V.(CaribbeanAccounting, Con-
sulting and Secretarial Servi-
ces N.V.) het 'Job CreationProject. Uitgangspunt is het
besef dat veel mensen graag
een eigen zaakofbedrijf wil-len beginnen, ofeen bestaan-de onderneming willen uit-breiden en daarvoor een
concreet plan hebben, ofeenidee willen kopen. Vaakhaakt deondernemer halver-
wege de realisering van zynidee afvanwege devele prak-tische hindernissen. JobCre-ation stelthaar ervaring en
contacten terbeschikkingomdeze hindernissen te over-
winnen.

Econoom drs Cedric Eisdenverklaarde dat Cacss speciale
aandacht heeft voor kleine en
middelgrote bedijven. "Vele be-
drijvenzijn vaak nietbewustvan
het belangvan een goedfunctio-
nerende financiële administra-

tie, waarbij de financiële cijfers
essentieel zijn voor hetvoortbe-
staan van het bedrijf. Vaak
wordt de noodzaakvaneen goede
organisatie- structuur voor de
totale produktie evenmin onder-
kend. Daar Cacss dagelijks dit
soort problemen tegenkomt, is
het ideevan JobCreationProject
geboren. In ditkader zijn ver-
schillende besprekingen ge-
voerd met de diverse financiële
instanties. Ook deze instanties
zien de noodzaak in van een be-
geleiding en ondersteuning aan
dekleine en middelgrote onder-
nemers. Het komt namelijk ge-
regeld voor dat goede projecti-
deeën verloren gaan, omdat de
initiatiefnemer de zojuist ge-
noemde ideeën niet op papier
kan zetten, ofdathij debeginpro-
blemen nietkan overzien".

"Juist hier kan JobCreation
van grootbelang zijn. De multi-
disciplinaire aanpak van hetJob
Creation Team kan voor de be-
drijven die van de aangeboden
diensten gebruik willen maken,
een ware uitkomst zijn", aldus
Eisden. Cacss is eenrelatief jong
bureau. Hetbestaat pas én jaar.
Een nieuw element dat aan het
bureau is toegevoegd is het hel-
pen opzetten van de administra-
tie van nieuwe ondernemingen.
Het bureau bestaat uit J. Pine-
doe (directrice), C. Eisden, C.
Jansen(organisatie deskundi-
ge) en O. Jansen (administra-
trice).

WILLEMSTAD - Gisteren
presenteerde CACSS(Caribbean
Accounting, Consulting en Se-
cretarial Services) het Job Crea-
tion Project. Doel is kleine en
middelgrote ondernemers te hel-
pen bij het opzetten van een be-
drijf.

Foto: vlnr directieleden Clark
Jansen (organisatie deskundi-
ge), JacquelinePinedo(directri-
ce) en drs Cedric Eisden (eco-
noom).

PERSONEEL
De Cadtnu is verontrust over

de toekomst van haar leden bij
een eventuele verkoop. De bond
pleit ook voor een vorm van
'joint- venture' zoals bijvoor-
beeld bij de Isla- raffinaderij ge-
beurd is. Van dat idee is Isebia
niet gecharmeerd: "We moeten
deknoop doorhakken.Als het ei-
landgebied meerderheids- aan-
deelhouder zou blijven, hoeft de
CDM in feite niet verkocht te
worden omdat deproblemen dan
min of meer hetzelfde blijven.
Het heeft aan de andere kant
weinig zinom minderheids- aan-
deelhouder te worden."

Als één van de condities bij de
verkoop van de maatschappij,
wordt echter wel de eis op tafel
gelegd dat al het huidige perso-
neel wordt overgenomen onder
de arbeids- overeenkomst die zij
nu hebben. Isebia was zeer te
spreken over het CDM- perso-
neel. "Die hebben hetniveau dat
in Europa in deze branche ver-
eist is. En datzegt niet gedepu-
teerde Isebia maar dat zeggen
experts uit deze sector",aldus de
Eresident- commissaris van het

edrijf.

PLAN 4
Voordat de CDM inderdaad

verkocht wordt, zal eerst het zo-
genaamdeplan 4 volledig uitge-
voerd moeten worden. Dat plan
werd enige jaren geleden opges-
teld ter 'redding' van hetbedrijf
dat toen in diepe financiële pro-
blemen verkeerde. De keuze was
het bedrijf te sluiten of dras-
tische maatregelentenemen. Op
grond van plan 4 werd voor het
laatstealternatiefgekozen. "Het
eilandgebiedheeft de maatrege-
len die in datplan staan,vrijwel
allemaal uitgevoerd. De centra-
le regering (eigenaar van acht
procent van de aandelen; red)
moet nog watzakenregelen", al-
dus Isebia. Het eilandgebied zal
er nog voor moetenzorgen dat de
kade diemetEEG- gelden is gefi-
nancierd, officieel wordt overge-
dragen van de CPA naar de
CDM. Het ligt in de bedoeling
dat de aandelen van de centrale
regering nog voor deverkoop in
handen van het eilandgebied
overgaan. Voor die tijd moet de
centrale regering een beslissing
nemen over water met de lening
van meer dan 20 miljoen gulden
aan deCDM gebeurd dieuit het
meerjarenplan gefinancieerd is.
Of die leninghet bedrijfzal wor-
denkwijt gescholden, wilde Ise-
bia in dit stadium nog niet
zeggen.

Het is volgens Isebia nog niet
mogelijk om een uitspraak te
doen over de termijn waarin de
beslissing zal vallen. Het ziet er
evenwelnaaruit datditniet lang
meer opzich zal laten wachten.

VAKBOND
In tegenstelling tot voorgaan-

de jaren waarin de CDM grote
verliezen leed, lijkt dit eerste
halfjaar een gunstig bedrijfsre-
sultaat op te gaan leveren. Al
maanden lang heeft het
scheepsreparatié- bedrijf veel
werk. Het zieter naaruit dathet
eilandgebied zeker tussen de 25
en 30 miljoen guldenkan vragen
voor het bedrijf, zo vernam de
Amigoe van experts. De gedepu-
teerde wilde ditniet bevestigen:
over concrete cijfers is nog niet
gesproken omdat de onderhan-
delingen nog altijd oriënterend
zijn.

Isebia zei gisteren "een goed
gesprek" tehebben gehadmet de
vakbond Cadmu die het perso-
neel van de Dok Maatschappij
vertegenwoordigt. Het gesprek
was niet alleen ter kennisma-
king met de nieuwe president-
commissaris van het bedrijf,
maar ook omdat devakbond zich
al langer zorgen maakt over de
verkoop- pogingen en daarover
informatie verlangde. "Ik heb de
vakbond verteld dat zodra er
concrete informatiebeschikbaar
is, dit onmiddellijk zal worden
meegedeeld. We hebben niets te
verbergen, integendeel het ei-
landgebied streeft ernaar volle-

dige openheid van zaken te ge-
ven", aldus Isebia.

Voorlichting
inPapiamentu
in Den Haag

WILLEMSTAD — Onder aus-
piciën van de gevolmachtigde
minister van de Nederlandse
Antillen wordt woensdag 20juli,
een voorlichtings-avondgeorga-
niseerd. Mr. ir. Henry Parisius
(directeur Refineria di Körsou
n.v.) zal in de statenzaal van het
Promenade Hotel te Den Haag
een voordracht (in het papia-
mentu) houden met als onder-
werp, "De ontwikkelingen in de
internationale olie industrie".

Gevolmachtigde Minister Je-
surun is voornemens in de toe-
komst dit soort informatie- bij-
eenkomsten vaker te orga-
niseren.

Tot een bedrag van 3.5 miljoen
Eilandgebied legt beslag
op bankrekeningen NAC
WILLEMSTAD—Hetei-

landgebied Curagao heeft
beslag laten leggen op de
lokale bankrekeningen
vanhetNederlandsAntilli-
aans Constructie- bedrijf
(NAC) tot een bedrag van
3.5 miljoen gulden. Daar
werd donderdag toestem-
mingvoorgegeven door de
rechter.

De eisvan heteilandgebied
om ook beslag te leggen opde
bedrijfsgoederenvan deNAC
werd afgewezen. Het is nog
nietbekend of de NAC inder-
daad 3.5 miljoen gulden (on-
geveerhetbedrag datdeNAC
na de laatste gerechtelijke
uitspraak van derechter in
december aan het eilandge-
bied verschuldigd is; red) op
de rekeningen heeft staan.
Een beslaglegging is in dere-
gelook bedoeldom drukuitte
oefenen op de tegenpartij. In
onderhandelingen tussen de
advocaten wordt dan meestal
naar een schikking gestreefd.

Het eilandgebied wil ook
proberenom beslag te leggen
op bankrekeningen van het
bedrijf op de andere Antilli-
aanse eilanden waar de NAC
werkzaam is. Juridischestap-
pen daartoe moeten nog on-
dernomen worden.

Zoals bekend is de NAC-
kwestie een jarenlangslepen-
de zaak. De partijen zijn,
sinds de beruchte tanki-gate
affaire aan hetrollen kwam,
al in juridischegevechten ge-
wikkeld. Onlangs kwam de
kwestie weer uitgebreidin de
publiciteit toen de oppositie-
partijen MAN en DP een ei-
landsraads- vergaderingaan-
vroegen om het beleid van de
nieuwe regering inzake de
NAC aan dekaak te stellen.

Na een drie dagenlang du-
rende vergadering waarin de
oppositie de huidigeregering
beschuldigde dekwestie op de
lange baan te willen schui-
ven, gaf gedeputeerde Farou
MetryvanFinancien deadvo-
caat opdracht om zo snel
mogelijk juridische stappen
te nemenom het geld terug te
vorderen. Nu advocaat mr
Torres vanvakantie is terug-
gekeerd, worden een aantal
zaken aangespannen om de
NAC te dwingen het geld te-
rug te betalen. Of de NAC in-
derdaad — zoals tijdens de
raadsvergadering meerdere
malen gesteld werd — het
geld inmiddels naar het bui-
tenland heeft gesluisd en op
Curagao een"kalekip" is,4s in
dit stadium nog nietbekend.

WILLEMSTAD—Deberoem-
de Mexicaanse zanger Juan Ga-
briel zal op 4 september tijdens
een gala- avond in het Curagao
Caribbean Hotel optreden. Tij-
dens deze avondzullen ook enke-
le lokale groeper te horen en te

" — i

zienzijn. 't
Juan Gabriel treedt deze

maand op in Mexico en volgende
maand op Aruba.

Aaneenslui-
tend daarop komt hij naar Cu-
ragao.

Op verzoek minister Smits

Advies prof. Boorsma
privatiseringsplan

WILLEMSTAD — Morgen
arriveert uit Nederland op
Curacao professor dr P.B.
Boorsma. Boorsma, een spe-
cialist op het gebied van pri-
vatisering, komt op uitnodi-
ging van minister van Han-
del, Industrie en Werkgele-
genheid drs ing. C.G. Smits.
Dekomende dagen zal hij in-
leidingen verzorgen tijdens
vier seminars, over privatise-
ring, die in Landhuis Zeelan-
diaworden gehouden.

Maandag vindt een seminar
Elaats voor topambtenaren van

et eilandgebied Curacao en de
centrale overheid. Dinsda-
gochtend is er een seminar voor
hetbedrijfsleven en dinsdagmid-
dag voor het vakbondswezen.
Donderdag wordt een seminar
gehoudenvoor de Raad van Mi-
nistersen het Bestuurscollege.

Gedurende de komende
maand zal Boorsma ook werken
aan een privatiseringsplan. Hij
wordt hierbij geassisteerd door
een van zijn medewerkers, die
binnenkort op Curacao arri-
veert. Het ligt in de bedoeling
van minister Smits om dit plan
als uitgangspunt te gebruiken
voor de privatiseringsnota, die
door deregering is aangekon-
digd inhet regeerprogramma.

Gedurende zijn verblijf in de
Antillen zal Boorsma ook St.
Maarten en Bonaire bezoeken
waar eveneens seminars over

privatisering zullen worden ge-
organiseerden waarophijeen in-
leiding zal houden.

Van 1962 tot 1969 studeerde
Boorsma algemene economie
aan de Vrije Universiteit. Aan-
sluitend hierop was hij we-
tenschappelijk medewerker aan
deze Universiteit, waarna hij ge-
durende enige jaren bij het mi-
nisterie van Financiën, hoofd
was van de afdeling begro-
tingsvoorbereiding.

Sinds 1978 is professor
Boorsma werkzaam op de facul-
teitBestuurskunde van deUni-
versiteitTwente, als hoogleraar
Openbare Financën gespeciali-
seerd in begrotingsbeleid, priva-
tisering en financieel manage-
ment.

Voorts is professor Boorsma
lidgeweest van een groot aantal
commissies, waaronder de Ad-
viesraad Hoger Onderwijs en de
commissievan economische des-,
kundigen van de Sociaal Econo-
mischeRaad.

Hij is in 1944geboren, gehuwd
en heeft drie zonen.

Radioprogramma
over wachtgeld
en lumpsum

WILLEMSTAD — Op zonda-
gochtend zaj via Radio Hoyer I
een informatiefprogramma wor-
den uitgezonden over de
wachtgeld- en lumpsum- rege-
ling. Het is een 'live'- program-
ma waarbij een panel met over-
heids- functionarissen vragen
van luisteraars zal be-
antwoorden.

Het programma wordt uitge-
zonden van half elf tot twaalf
uur. Met vragenkan men bellen
op de nummers 611673, 611678
en 612713.

Jubileumviering
WILLEMSTAD — Sociëteit

Santa Helena viert zondag haar
45-jarigbestaan met een misom
10.00 uur in de kerk te Jandoret
gevolgd door een bijeenkomst in
de Santa Clara School. Het hui-
dige bestuur van de sociëteit be-
staat uit Thomas Martina (voor-
zitter), Ernesto Maria (vice-
voorzitter), Thomas Daal (secre-
taris), Irena Valentina (2de se-
cretaris) en Philomena Sambo
(penningmeester). RosemaryRafaela is commissaris.

Optimisme
neemt toe
over Ronald
Casseres
WILLEMSTAD—Hetver-

blijf van gezaghebberRonald
Casseres in deCritical Surgi-
cal Intensive Care Unit is nu
alleen nog afhankelijk van
het loskoppelen van het bea-
demingstoestel; morgen zal
hiertoeeen pogingworden on-
dernomen.

Indien dit slaagt, zal hij na ?
enkeledagenobservatie,voor
verdere behandeling^worden j
overgebracht naar de chirur- j
gische afdeling.

De wonddrains in de buik-
holte worden op korte termijn'
verwijderd. De darmen
functioneren thans normaal.

Zijn activiteitennemen el-
kedagtoe.Hijheeftde wenste'
kennen gegeven, van de hui-'
digegangvanzaken opCura-
sao op dehoogte te worden ge-
steld.Meer specifiekvroeg hij
omkranten.

Zolang de beademing
duurt,en hij dus nietkan pra-
ten, schrijft hij alles op.

De voeding, welke hij nu'
ontvangtper infuus,zal deko-'
mende tijd via de maagfistel"
gaan lopen. Deze fistel werd
reeds bij de laatste chirur-!
gische ingreep in Curagao
hiervoor aangebracht. Zijn
gezondheidstoestand is goed
te noemen.

Aldus een communique
van dr G. Lo-A-Njoe, chirurg,
envan drCH. Baur. longarts.

WILLEMSTAD - Boekhan-
del Van Dorp /'Eddine in het
winkelcentrum Promenade is
gistermiddag 'herboren. Eige-
naar Piet Eddine (uiterst rechts)
heeft zijn winkelruimte in sa-
menwerking metdeDuitsefirma
Storebest geheel aangepast aan
de eisen van de huidige tijd. Dat
wilzeggen, datdeskundigen hem
hebben geadviseerd bij het ge-
bruik van de juiste kleuren en
licht- effecten. De verbouwing
heeft bijna tweehonderdduizend
gulden gekost.

Minister van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid Chucho
Smits en tal van ambtenarenvan
zijn departement toonden be-
langstelling, evenals waarne-
mend gezaghebber drs Elmer
WilsoeenABN- directeur(tevens
oud-premier) MiguelFourier.

Lionel Capriles, algemeen di-
recteur van Maduro & Curiei's
Bank N.V. (tweede van rechts),
hield een gloedvolle toespraak,
waarin hijer op wees, dat "wij in
de NederlandseAntillen minder
moeten praten en vaker de han-
den uit de mouwen moeten ste-
ken". Tevens deed hij een beroep
opdemedia (met name op dePa-
piaments- talige dagbladen) om
het'negatieve'nieuws betreffendedeAntillen minderaccent te ge-
ven en meeraandacht te schenken
aan de 'positieve' ontwikke-
lingen.
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Na/. 49.50 inclusief aperitief en koffie.
Voor reserveringen: Restaurant Landhuis Zeelandia

Polarisweg 28L Curagao, N.A.
L_\ Tel.:614688/614807. fj

De direktie van een Service verle-
nend bedrijf in de automobiel
branche wil opkorte termijn incon-
tact treden metkandidaten voor de
functie van:

ADMINISTRATEUR
Hij geeft leiding aan de afdeling boekhouding en draagt zorg voor de juiste
uitvoering van de administratieve procedures, welke met behulp van een
computer worden uitgevoerd. De periodieke rapporten en resultaten over-
zichten dienentijdig gereed tezijn. Hijrapporteert aan dedirekteur.Kandida-
ten voor dezefunktie zijn administrateursmet zakelijk inzichten metkennis
van computers. Gedacht wordt aan een MBA tot SPD-niveau.

Gelieve sollicitaties metpersoonlijke gegevens, opleidingenervaring testu-
ren onderno.: 1683aan hetbureau van ditblad, Curacao. Strikte geheimhou-
ding verzekerd.
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Verwarring over rol van Frans slachtoffer
Jewish Defence league eist
aanslag City of Poros op
DEN HAAG — De Griekse

ambassadein DenHaag heeft
vrijdagochtend eenbrief ont-
vangen waarin een organisa-
tie diezich deJewish Defence
League noemt de ver-
antwoordelijkheid opeist
voor deaanslag op het Griek-
se cruiseschip 'City ofPoros'
maandag, waarbij negen do-
den vielen. Een woordvoer-
der van de Griekse ambassa-
deheeft dit vrijdagavond be-
vestigd.

De woordvoerderwildeniet in-
gaan op de inhoud van de brief,
die inmiddels naar het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken in
Athene is gestuurd. De Neder-
landse politie is niet ingeseind
over de brief, die was verstuurd
uit Amsterdam, aldus de
woordvoerder.

DREIGEMENT
De Jewish Defence League werd
in de jaren zeventig opgericht.
Eén van de oprichters was de
ultrarechtse rabbi Meir Kahane
die later van de Verenigde Sta-
ten naar Israël is geëmigreerd.
De organisatie deed onder meer
vanzich spreken door hetdreige-
ment, dat de Palestijnse leider
Arafatzou worden vermoord als
hij het woord zou voeren tijdens
dealgemene vergaderingvan de
Verenigde Naties. Dit dreige-
ment is nooit uitvoerd.

Volgens een woordvoerster
van de ArmeFrank- stichting is
deorganisatie, diezich de Joodse
Defensieliga noemt, nietbekend
in Nederland. Zij zegt ook geen
organisaties in Nederland te
kennen die sympathiseren met
deze organisatie. "Zij acht het
heel onwaarschijnlijk, daterzon
groep in Nederland is en noemt
de inhoud van de briefeen "ver-
zinsel". Volgens haar zou hier
sprake kunnen zijn van een
"wrange grapvan een gek"ofeen
poging om Israël en de joden in
eenkwaad daglicht te stellen.

HERKEND
Er bestaat ondertussen ver-

warringrond derol van een om-
gekomen Fransman aan boord
van 'City of Poros'. Het Griekse
ministerie van Openbare Orde
heeft vrijdag verklaard, datRo-
land Vigneron door ooggetuigen
herkend is als lid van de ter-
reurgroep die maandag de aan-
slag op het cruiseschip gepleegd
heeft.

Maar inBourgesheeft defami-
lie van Laurent Vigneron ver-
klaard, dat hij als toerist, met
zijnverloofde, aanboord wasvan
het schip. De Franse regering
heeftverklaard dater geen aan-
wijzing bestaat voor het vermoe-
den, dat een Fransman tot het
terreurcommando behoorde.

Met de identificatie van het

stoffelijk overschot van de
Fransman zijn volgens officiële
Griekse informatie vijf van de
negen dodenbekend: een Grieks
bemanningslid, een Deense toe-
rist, een Zweedse en een Franse
toeristeen Vigneron. Het minis-
terie van Openbare ordeinAthe-
ne sluit de mogelijkheid nietuit,
dat onder de vier nog niet
geïdentificeerde lijken — twee
mannen entwee vrouwen —zich
de Libanees Zozad Mahammed,
de vermoedelijke leider van de
terroristen, bevindt.

Jongen van vijfjaar overleeft ramp

Vliegtuig verongelukt
in Venezuela: tien doden

CARACAS — Bij een vlieg-
tuig- ongeluk in Venezuela
zijn tien mensen om het leven
gekomen, onder wie leden
van een muziek- band. Een
jongentjevan vijfjaar bracht
heter levend af.

Het ongelukgebeurde nietver
van de stad Bolivar. Vlak na het
opstijgen van de tweemotorige
Queen Air van het bedrijf Aero-
bol dedener zich problemen voor
als gevolgwaarvan hetvliegtuig
uiteindelijk neerstortte. Alle in-
zittenden behalve de jongen lie-
ten daarbij het leven. Het toestel
was onderweg naar Icabaru. Dit
ligt niet ver van de grens met
Brazilië. Piloot Enrique Paz
heeft nog gemeld aan de ver-

keers- toren dathijgingterugke-
ken naar Bolivar.

Toen het toestel niet terug-
keerde werd er alarm geslagen.
Met zes vliegtuigenen twee heli-
copters werd naar het vermiste
vliegtuig gezocht. Het kind dat
in leven bleef heeft ernstige
brandwonden opgelopen en ligt
ineenziekenhuis. Van deoverle-
denen zijner drievrouwen.

Gomez Hurtadokomt vrij

Bogota laat zich
niet uit over
deelname aan
dialoog-verzet

BOGOTA — De Colombi-
aanseregerig is gelukkig met
hetfeit dat er een akkoord is
bereiktover devrijlating van
de Conservatieve politicus
Alvaro GomezHurtado.Maar
uit deverklaring van derege-
ring wordt niet duidelijk of
men nu wel of niet mee doet
aan de nationale dialoog
waartoe de guerrilla- bewe-
ging M-19 heeft opgeroepen.

In Panama werd overleg ge-
pleegd over devrijlating van de
voormalige presidents- kandi-
daat Gomez Hurtado aan welk
overleg vertegenwoordigers van
politieke partijen, de vakbewe-
gingen devrijeberoepen deelna-
men. Dit overleg moet uitmon-
denin een nationale dialoogwel-
ke een eindemoetmakenaan het
huidige politielte geweld. Van
kerkelijke zijde had men goede
hoop dat deregering ook aan de
dialoog gaat deelnemen.Dekerk
in de Colombiaanse voorzitter
van.de Latijnsamerikaanse
bisschoppen- conferentie (CE-
LAM) heeft min ofmeer bemid-
deldbij het voor- overleg voor de
dialoog.Ook inpolitiekekringen
in Colombia verwacht men dat
een nieuwe poging onder weg is
voor een pacificatie- proces. Een
eerdere poging werd onderno-
men onder president Belisario
Betancur.

Venezolaan door
ELN gedood

BOGOTA — De Venezo-
laanse functionaris Narciso
Herrera uit het stadje Santa
Rita is bij een aanslag om het
leven gekomen. Men neemt
aan dat heteen guerrilla- ac-
tie is.

De 32-jarigeHerrera wasvoor
zaken naar Arauquita gegaan
om zaken te doen toen hij daar
door schoten om het leven werd
gebracht. Het is naar men aan-
neemt een wraakneming voor
hetfeit datde Venezolaanse Na-
tionale gardebij eenrecente ac-
tie zes strijders van de Colombi-
aanse guerrilla- groep ELN de
doodinjoeg. Arauquitaligt inhet
grens- gebied van Venezuela en

olombiawaar deELN- guerril-
la erg actiefis.

Ten opzichte vanpeso

Bolivar omlaag in
grensgebied

CUCUTA — De Venezo-
laanse munteenheid Bolivar
maakte in het grens- gebied
met Colombia een flinke
duikeling en wel' met 25 pro-
cent

De daling van de bolivar in
waarde wasvoorzien. Hij noteer-
de na de duikeling zeven pesos
voor één bolivar. Kort daarvoor
was datnog9,3pesosvoor eenbo-
livar. Dit had te «naken met de
ontwikkelingen met dedollar op
dewissel- markten. In Venezue-
la houdtmen er nog steedsreke-
ning mee dater een devaluatie
komt.

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT

qfwv,^^ Zondag vanafzes uur geopenden vartaf 10.00uur 'for/tT/y^-ï dansen opde tonen van LA NUEVAFUERZA
*££" _jr/^ tot in devroege ochtend.

LG. smith Blvd. Go/pore P?SSAOranjestad, Aruba. !**«.« " T«»«ku)
Detopnightclub TAKE AWAY TEL: 33541 >«8®BB«
vanAruba. Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00 a.m.

i_T^_k COLDEN TULIPM\ W fl-iA'fl ARUBA CARIBBEAN_g V^rV RESORT & CASINO
Floating Restaurant -fi&ttd*ns^ft/W i />~"TuaHTCLUB

»Jl*. I_tl proudlypresents:; onder directieLeny & Eduardo Vegas goes latin
Ellis. Ace. by our swinging House-
Open: 11.00 - middernacht. bandFerrari.
Happy Hour: 6.00-8.00 Taly daily curtaintime 10.30p.m.
Wever. except Mondays

| Zakenlunches: O.a. Clubopen from 9:00 p.m. till 2.00a.m.
i U...1Danu- _n U_r_aVI. Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks

naSSI name» en Verse VI». For reservations please call33555

1/■""y __T7"^l phone: 32040
7~gß«K&©' o'stadaruba
■C^^"^^^^?Open: Dagelijks 7.30 - 4.00 p.m.v ' —' Zondag: gesloten. ,

Het Restaurant met Surinaamse allures,
zonderpretenties.
I i

Gezel I ige sfeer, goede service
vindt U in Wij verwachten Uvoor lunch

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
r\r\X7 (6.00-7.00) of dinner (18.00--; €&OT_WlfcffitöN Telefoon 22977 of 27833.

■ ■■ — - ■..—____—___— _____—_.

Boulevard Theatrei n
Today at 8.00,9.30 & 10.30

"CROCODILL DUNDEE II"
adventure 14yrs.
Midnight Saturdayat 12.00

"CROCODILL DUNDEE II"
adventure 14yrs.

Matinee Sunday at 6.00
"CROCODILL DUNDEE II"

adventure 14yrs.

Drive - In r"

|Tod.»atB.^2.ooM.|undoar -t 9.00 drara „^

'gStfos op «EIS V

J? Wees duswijs en sluit Uw

iflSSr^ REISVERZEKERING

REEBERG & ZONEN N.V.,
Dan heeft U geen spijt.

Windstraat 11 Tel.: 22775 - 21333 - 24443 j

De Regering vanAruba
vraagt tenbehoeve van de
Dienst Sociale Zaken

ORTHOPEDAGOOG (M/V) j,
De Dienst SocialeZaken is belastmet de ontwikkelingen coördinatie van
het welzijnsbeleid. In ditverbandworden o.a. contacten onderhoudenmet
organisatiesuit het particulier initiatief, wordt geadviseerdover subsidie-
aanvragen, Wordt onderzoekverricht en vindt coördinatie plaats van de
verschillende initiatieven, teneinde te geraken tot een integrale sociale
planning.
Naast dezebeleidsvoorbereidendetaken is dedienstbelast met deuitvoe-
ring van diverseregelingen op hetterreinvande materiëlezorg,waaronder
diebetreffende onderstand, vrijegeneeskundigebehandeling en kostelo-
ze rechtskundige bijstand.
Tenslotteheeft dedienst het uitvoerenvan maatschappelijkedienstverle-
ning tot taak, middels haar Bureau Levens- en Gezinsvragen en de dis-
tricts-maatschappelijkwerk(st)ers.
Functie-informatie:
De orthopedagoog zal deel uitmaken van het Bureau Levens- en Ge-
zinsvragen. Een belangrijk deel van de beschikbare tijd zal worden be-
steed aan deresidentiële instellingen(internaten). Hij/zijzal meteen grote
mate van zelfstandigheid worden belast met devolgende taken:— het diagnosticerenvan kinderen met gedragsproblemen;— hetopstellen van behandelingsplannen;— het medeondersteunenvan de gezinnen waaruit dekinderen komen;— het begeleiden van internaatsmedewerkers bij het teruitvoering bren-

gen van debehandelingsplannen;— het betrokken zijn bij trainingen voor de internaatsmedewerkers;— het geven van beleidsadviezen.
Functie-eisen:— MO-Bofdoctoraaldiplomaorthopedagogiek,bijvoorkeurmetspeciali-

satie residentiële hulpverlening en diagnostiek;— bij voorkeur ervaring metresidentiële hulpverleningten behoevevan
kinderen en jongeren;— goede contactuele en redactionelevaardigheden.

Sollicitaties:
Sollicitatiebrieven, vergezeldvan volledig curriculumvitae, dienenbinnen. 5 dagenna hetverschijnenvan dezeadvertentieteworden gerichtaan de
Ministervan Welzijnszaken,L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de Directeur van de Dienst
Sociale Zaken, deheer drs. A.R.O. Ringeling, telefonisch bereikbaar ge-
durendekantooruren onder de nummer: 21902.L J

O(Qf B. J. ABENDS &
/0/0 SONS INC.

GANA UN AUTO
Dl E RIFA Dl
ARUBA LIONS CLUB
KUMPRANDO CASH NA
BRENCHIE'S
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.SOO.-
NA HARDWARE/BLDG. MATERIALS
O'STAD/DAKOTA/SAN NICOLAS
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.2SO.-
NA HOME CENTER
O'STAD/SAN NICOLAS

ZRT6RDRG 16JUU 1988

4 DIRECTIVADI BONAIRE CLUB, |
2 taparticipacv pa motibo di tardanza di algun buki di loteriafor di Bonairey Corsow. e ** sorteo a tuma lugar ayera dia 15 di juli, 1988, naOficinadi Polis na Oranjestad. |j T^ff^ffpPUWß
3 Nos ta pid: disculpa pae tardanza. % a^^L£K£|Jjtj9k^j|
S Enumbernanganadorta: -. ~.„ ** NO. I SUÖ. g _h_t'_ *. VffjVl'tO3 Un Auto Nissan Sunny 1300cc 4 porta-ImerPremio * __i____sE__!»_3_l3 s_ _M*wi'r,*p*#*_**4W'aj'T^_i1 No. 3775: kSPW^PIPIIS U.i Toshiba 20" Color T.V. model 204 \ Segundo | l^_\flfvV<f lil.Jf_ns____l__l2 Un Video CassetteRecorder Sony Beta 370 j premio jjj JaMUN-fli* 5k __^^^^^_r^K^^^T^B^_B2 Directiva di BonaireClub ta gradici turesnan <u aparticipa denerij'a aki, ytaFELICITA e "& H_*l«M*lwa3UJvn9QlwQ* personanancuagana!!! W

|^yQQM__&_S_Ui

DIRECTIVA V PERSONAL DI FUNDACION LOTTO PA DEPORTE ARUBA,
CUMPUENDO UN BIAHA MASCU SUAPORTE NAE EXITO Dl E TERCERCAMPEO-
NATO JUVENILDI BASEBALL Dl SUR AMERIKA, TAEXTENDE UNPALABRA DI
FELICITACION NA NOS MUCHANAN Dl ARUBA CU NAN LOGRO DI TER-
CER LUGAR DEN E CAMPEONATO AKI.
TAMBE FUNDACION TA FELICITATURE TEAMNANGANADOR VPARTICIPATE V
MUY EN ESPECIAL NA DIRECTIVA Di ARUBA BASEBALL BOND PA E EXITO OB-
TENI.

'■"

HARDWARE SLASH DOWN VACATION PRICES
STARTS JULY 11 TILL JULY 30

-_-_—__-—-— (WHILE STOCK LAST)
_________________________
NORMAL SALE

DOMINO PLASTICO GALL. 20.50 12.30'
COLONIAL GALL '19.50 11.70
SUPER-KEM-TONE GALL. 22.50 13.50
KEM-PAREDEX GALL. 22.50 13.50
LITOKOLX-15 GALL. 23.25 17.45
LITOKOL UNIVERSAL GALL. 36.55 27.40
LITOKOL UNIVERSAL QRT. 18.00 13.50
GARDNER ROOF CEMENT GALL. 12.00 8.40
GARDNER ROOF CEMENT PAIL 41.50 31.15
SOLDEERBAR 50/50 STUK 4.95 3.95
SOLDEERWATER S-39 STUK 5.85 4.70
CUTTERS EDGE TPCE. 102 STUK 130.00 97.50
TOOL STOOL TTSL 1 STUK 46.00 34.50
TOOL HOLDER 36" STUK 15.50 11.65
PLASTIC SISSORS# 1293 STUK 9.25 6.95
M ETAL TOOL BOX T- 17-716 STUK 42.20 21.10
"NUWAY" BRAND TOOLS 20% DISCOUNT

" " BLACK & DECKER" POWER TOOLS 20% DISCOUNT
CARBIDE BLADE 7V4- 26930 , 23.25 -18.60
SAW BLADE ASSORTMENT U-1 339 24.35 18.25
HOMELITE GENERATORS 1.190.00 . 714.00
HOMELITE GENERATORS 1.565,00 939.00

ASBEST PA DAL "COPESA 6' y 8'
SUPER BON CALIDAD (NORMAL 3.45) UNICAMENTE AFLS. 2.80/PIA
TUR TIPO DI PROFIELSTAAL 20% DESCUENTO
PLYWOOD PA CABINET, TUR DIKTE 20% DESCUENTO
(SPECIAAL PA TUR WELDINGSHOP NA ARUBA)
FORMICA"LAMITAL" 20%*DESCUENTO
'PANCHI PA DAK 15% DESCUENTO
SHINGLES(VARIOS COLOR) 15% DESCUENTO
BENTANA"KELLER" (VARIOS MIDI) 15% DESCUENTO
TEGELS PA MURAYA (TUR TIPO) 20% DESCUENTO
ENORME SURTIDODI PORTA- PA PAFOR V 15% DESCUENTO
PA PADEN CU GLAS V SIN GLAS
SOFTBOARD V-GROOF W x4' xB' 20% DESCUENTO

V AINDA NOS TIN HOPI MAS.
PASA PERSONALMENTE SERCA NOS V CU GUSTO NOS LO JUDABO

ANTIL3 IN I,TA NOS SOPOR!!

AM.GOE4



AGENDA

ARUBA

kantooruren amigoe: 08.00-12.00/
KOO-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
v oor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-- 12.00/14.00-17.0014.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve op zaterdag.Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
l: 20.00, 22.30+24.00 uur CrocodileDun-
dee «(14 jr.)
DRIVE-IN- 20.30+24.00uurLessthanZero
(18 jr.).

BOTICA'S(nachtdienst)Pabao brug: Sta Cruz, tel.: 28028.
Pariba brug:San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
B-A.R. Heinze,Kaya Maguey5, tel.: 24783/
21522.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterD. Bislip, via Centra Medico San Ni-
klas, tel: 48833.Kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300
(hospitaal).
KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
baandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14 30-17.30 uur;zaterdag van 08.30-12.00uur De wacht heeft dokter A.E. Hart.
CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777):dra N.Al-
yarez-Quezada, via Centra Medico Cara-bobo.
WITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa CruzenParadera:'el.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; San Nicolas: te1.:45906;Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of«en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBAZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30Animatedclassics; 19.20Science& Technology; 19.35Big story; 20.00
Mama's family; 20.25 Hunter; 21.25
°NN international news; 21.55Estreno:
«Best Revenge»; 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00 Sluiting.

ZONDAG: 17.00 Style with ElsaKlensch; 17.20 This week in review;
18.05lnseachof ;18.30NationalGe-
ographic; 19.30 Showtime; 20.30 Me-
thodist Church; 20.45 This week in Ja-
pan^.ooQuoVadis? 22.15CNNinter-
national news; 22.45Remington Steel;
23.30 Sportstonight (CNN); 24.00Slui-
ting.

MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
Theworldtomorrow;2o.ooTelenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45Dan-
ces ofthe world:; 21.00Dynasty; 22.00
Larry King show; 22.50 Showbizztoday;
23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00Sluiting.

*****

DIVERSENfUGHT INFORMATION CENTER: dage-
"jks geopendvan 07.00-20.00 uur;na20.00u"r informaties viaverkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
9en 07.00uur).

dokter horacio oduber HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'18.30-19.30uu..
Koningin wilhelmina fonds (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 (boven).

SPORT
vOETBAL(AVB): 16.30uurBrazil JrsvsCa-
ravel - terrein Brazil Jrs; 16.30uurDeportivo

'n dependiente vs CDRA - terrein Dep In-
°ep.; 16.30uur Arikok vs Britannia - Ankok-
'errein.

*****zondag
bioscopen
boulevard theaterl: 18.00,20.00,21.30+22.30uur Crocodile
Dundee II (14 jr.).DRIVEHN:2I.OOuuf Less thanZero (18jr.).

*****S*AANDAGP'VERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/m vrijdagvan 09.00--] 2-00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-- 12.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
0730-12.00/13.00-16.30 uur(ook mogelijk
«spraakte makenviatel.: 23145of25111).

OENTRO KIBRAHACHA (dagverblijfv °or bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:

uur - Piedra Plat23(tel.: 28159).

GEESTELIJKGEHANDICAPTEN «MAN NAOBRA»:eIkebaandag en donderdag van 09.00-12.30
Jjurgelegenheidom producten te kopen in
netoude gebouwvan «BibitoPin», t/oPro-testantse kerk, Piedra Plat.

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00 en 19.00uur.DAKOTA: zat.: 19.00 uur; zon.: 08.00 uur
EMANUELKAPEL:zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30
10.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00 uur;zon.: 10.00en
17.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00 uur
SAN NICOLAS: zon.: 08.30 en 18.30uur
SANTACRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30
09.00en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur
TANKILEENDERT: zon.: 09.00 uur.

*****
PROTESTANTSE KERKDIENSTENPIEDRAPLAT: 10.30uur dsHessen (doop-
dienst).
SAN NICOLAS: geendienst.

DE NIEUW APOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12):09.30uurkerkdienst.

SITUATIE SAN NICOLAS VERBETERT
Eind oktober mogelijk beslissing Seroe Colorado

Eman: besprekingen met
Exxon in goede richting

ORANJESTAD — De besprekingen tussen deExxon/La-
goen Aruba schijnen de goederichting in te gaan. Premier mr
Henny Eman bevestigde desgevraagd aan de Amigoe, dat er
bepaalde voorstellen op tafel liggen, waarop hij, gezien de on-
derhandelingen, nu nog niet dieper wenste in te gaan. Wel
wordt gehoopt, dateind oktober nadere beslissingen ten aan-
zien van Seroe Colorado genomen kunnen worden.

Zoals bekend wil de regering
dit gebied in eenresort area her-
scheppen. Ook bestaat de moge-
lijkheid dat het belastinggeschil
tussen Lago en Aruba — dat nu-
bij derechter ligt—via eenover-
eenkomst mogelijk geregeld
gaat worden. Premier Eman
hoopt, dat Exxoh de doorAruba
gedane voorstellen zal accepte-
ren, waarna men zo spoedig
mogelijk aan de slagkan gaan.

OVERSLAG
Voorts worden doorAruba be-

sprekingen gevoerd met een
maatschappij die interesse heeft
de 'seaberths' tegaan gebruiken
voor een olie- overslaghaven.
Verwacht wordt, dat de over-
drachtdoor Exxon van deze 'sea-
berths' aan Arubanubespoedigd
gaat worden.

In de afgelopen week had er
een gesprek plaats metde handel
van San Nicolas waarbij een ui-
teenzettingwerd gegevenvan de
plannen en projecten voor San
Nicolas en omgeving. Onder
meer werd gesproken over het
overbrengen van overheids-
dienstennaar San Nicolas en de
inrichting van een museum en
andere zaken.

Dit alles is voor de regering
nog niet voldoende, waarbij ter
sprake werden gebracht de pro-
blemen om investeerders voor
San Nicolas- projecten tevinden.
In dit verband wees de regering
dehandel —die welkon spreken
van enige opleving in San Nico-

las—dater voor investeerders in
San Nicolaszowel bij deregering
als lokale banken mogelijkhe-
den zijn.

Volgens premier Eman kreeg
hij tijdens de besprekingen

duidelijkhet gevoel datdezaken
in San Nicolas beter gaanomdat
ook de handel dit liet blijken.
Alsmede blijkt dituit debereid-
heid om met de overheid en in-
vesteerders samen tewerken.

ORANJESTAD -De Aruba
Women's Club bracht traditiege-
trouw ook dit jaar hulde aan de
bestgeslaagden van de verschil-
lende scholen. Dit gebeurde met
een lunch in hetKowloonrestau-
rant en met de uitreiking van
plakkaten aan de best geslaag-
den:EligioHenson(HAVO),Ro-
semarie Maduro(MAO), Edwin
Jacobs (MTS), Desirée Henri-
quez(avond-HAVO), Elizabeth
de Cuba (avondleergangen MA-
YO), SoraidaKerpens (MAYO),
Robert Koek (ETAO), Marcelino
Angela (LTO(, Jacqueline
Arends (HHS), Eric Arends
(VWO).

Bij defoto: de best geslaagden
samen metde damesEnid Croes,
Liliana Jansen en MaryDroogh,
van deAruba Women's Club.

Aanhouding wegens
vervalsing

ORANJESTAD—Eendertig-
jarigenight auditor, deman J.C.,
van een hotel aan deSmithBou-
levard werd aangehouden op
verdenking van falsificatie van
papieren. De man bekende tij-
dens hetverhoor de daad te heb-
ben gepleegd en werd voor ver-
der onderzoek ingesloten.

ZAKENVARIA
BIJ DE vleeswarenfabriek van
Consales, Compack, werd de
pers in de gelegenheid gesteld
kennis te maken met Paul van
TrigtuitHouten (Utrecht). Hij is
van beroep vakleraar worstma-
kerij aan het Middelbaar Be-
roepsonderwijs voor slagersam-
bacht en vleesverwerkende in-
dustrie. Hij is tevens werkzaam
alskeurmeester van vleeswaren
enprodukten- ontwikkeling.

Hij blijft drie weken op Aruba
om het personeel van Compack
in te wijden in de geheimenvan
het vervaardigen van nieuwe
worstsoorten, zoals kaasworst,
nieuwe soort rookworst, morta-
della, nieuwe soort salami en pa-
te's. Het publiek zal binnenkort
in de supermarket kennis kun-
nen maken met deze nieuwe
Compack- specialiteiten.

Buitenlander
zonder werkvergunning
aan slag gegaan

ORANJESTAD — Op last
van de minister van Justitie
werd een buitenlander, die
zonder vergunning werkte,
op het vliegtuig naar zijn
land, Venezuela, gezet.

De Vreemdelingendienst
kreeg te horen, dat in éénder ho-
tels aan de Smith Boulevard de
dertig-jarige man F.R. Ch. G.,
dieop 2 juliop Aruba aankwam
en in het hotel verbleef, als su-
pervisor in de afdeling Accoun-
ting werkzaam was. De man
kwam als toerist naar Aruba en
had geen werkvergunning. Hij
werd op een Avensa- vliegtuig
naar Maracaibo gezet.

DE EERSTE privatiseringen in
Portugal betreffen debankBan-
co Tottae Acores (maximaal een
belangvan49procent), deop drie
nagrootste bankvan het land, en
de in Oporto gevestigdebrouwe-
rij Unieer(Uniao Cervejeira). De
regering begint haar ingrijpen-
de privatiserings- programma
met deze twee ondernemingen
omdat ze winstgevend zijn en
goed worden geleid. De operatie
zal eenjaar in beslag nemen. De
meeste Portugese staatsbedrij-
ven lijden verlies.

Huisgenote verdacht
van flinke diefstal

ORANJESTAD — Een 35-
-jarige vrouw,T.W., gafaan de
politie te kennen, dat zij een
andere vrouw, een zekere V.,
ervan verdacht een geldbe-
drag van ’.6.700,- van haarte
hebben gestolen.

Beide dameswaren ineen wo-
ningaan de Santa Helenastraat
en beiden hadden hun tas opde-
zelfde tafel gelegd. Volgens W.
zou Y. naar detafel zijn gelopen
om iets uit haar tas te halen,
maarzou volgensW. van de gele-
genheid gebruik hebben ge-
maaktomookin detastegraaien
en het bedrag van ’.6.700,- weg
te halen. W. ontdekte de vermis-
sing van het geld pas toen zij
weer thuis was.

In verband met deze aangifte
werd de 24-jarige buitenlandse
vrouw V., die tijdelijk in een wo-
ning in Oranjestad verblijft,
aangehouden. Zij ontkende de
daad te hebben gepleegd, maar
blijft inverbandmet hetverdere
onderzoek ingesloten.

ROME—De Britse brigade-gene-
raal Russel Maynard en de Deense
luitenantkolonel Niels Thornzijnop
20 km van Rome in zee verdronken
toen zij kinderen probeerden te red-
den die in moeilijkheden waren. Zij
sprongenmet klerenenal in het wa-
ter. Zij volgden in Rome een NAVO-opleiding.

NAARCARACAS
Door de Justitie op Aruba

wordt nagegaan of de'mogelijk-
heid bestaat in Venezuela een
gesprek met betrokken arts te
hebbenomzijnstandpunt in deze

zaak te vernemen. Intussen is
het onderzoek ook uitgebreid
naar depaptesten dienaarVene-
zuela worden gezonden of hier
mogelijk ook financiële proble-
men mee zijn. ,

Solis Palma:
Geen sprake ontslag als president

PANAMASTAD — Funge-
rend president Manuel Solis
Palmavan Panama heeftont-
kend dat hij gevangenheeft
gezetenofdathij van plan isaf
te treden als zodanig.

Tijdenseen openbareplechtig-
heid verklaarde Solis Palma,
"dat ik me hierbevind is niet bij
de gratie van een gevangenis-
leidingmaar omdat ik vrij ben".

Hijreageerde daarmeeopeen ge-
ruchten- stroom in Panama vol-
gens welke Solis Palma op het
punt staat om af te treden als
fungerend president. Ook willen
de geruchten datdepresident ge-
detineerd zou zijn geweest. Een
en ander zou te maken hebben
meternstigeverschillenvan me-
ning van Solis Palma met leden
van departijen welke dehuidige
regering steunen en ook met de
strijdkrachten. Volgens depresi-
dentzijn de geruchtenslechtsbe-
doeldomongerustheidteveroor-
zaken en hehben zij geen enkele
grond.

ONTDAAN
De voorzitter van

Buurtcentrum Lago Heights,
Emerencia, die op de plaats van
de brand aanwezig was, bleek

zeer ontdaan te zijn over het ge-
beuren, vooral ook omdat juist
afgelopen maanden uit de vele
activiteiten en belangstelling
daarvoor duidelijk gebleken was
dathetbuurtcentrum een vaste
plaats in deregio had verworven.
Vooral de jeugd van Lago
Heights en omgeving maakte
met sporten en activiteiten een
druk gebruik van het
buurtcentrum.

Venezolaanse arts laat niets van zich horen

Aanhouding verlengd
Gezondheidsfraude-zaak

ORANJESTAD — Het
waarnemend hoofd van de
Volksgezondheid, dokter
D.8., dieop5 juliwerd aange-
houden in verband met pro-
blemen rond declaraties van
Venezolaanse artsen voor be-
handeling van Arubaanse pa-
tiënten,werdgisterenvoor de
rechter- commissaris geleid.

Hier legde hij zijn verklaring
af, die op schrift werd gesteld.
Gezien de ernst van de zaak be-
sloot derechter zijn aanhouding
te verlengen.

Inmiddels heeft de Venezo-
laanse arts dr Aparicio, die bin-
nen 24 uur rectificatie van mi-
nister drs Booi eiste, niets meer
van zich laten horen. Hij ver-
klaarde in eerste instantie be-
reid tezijn naarArubatekomen,
doch hiervanis niets gekomen.

Alfonsin prijst
houding leger in
”nieuwe” Argentinie
BUENOS AIRES — Presi-

dent Raul Alfonsin van Ar-
gentinië heefthetlegerloftoe-
gezwaaid voor de manier
waarop dithet"nieuwe repu-
blikeinse systeem van rege-
ren" is toegedaan.

In het hedendaagse Argenti-
nië is er volgens Alfonsin geen
plaats meer voor hen die een
confrontatiewillenaangaanmet
de grondwettelijke instellingen.
Het gros van de strijdkrachten
heeft dekliekjes- geest in de pan
gehakt, zo merkte de president
op tijdens een toespraak in een
club van het leger. Hij doelde
daarbij op depogingen verleden
jaartot muiterij binnen de Ar-
gentijnsestrijdkrachten.

Oud- Statenvoorzitter Maduro:
Bedankt voorkoloniale
Delfts-blauwe herinnering

ORANJESTAD — Oud-
Staten- voorzitter Wijkie
Maduro heeft de Staten
van de Nederlandse Antil-
len laten weten, dathij niet
geïnteresseerd is om een
Delfts blauw herinne-
ringsbord van vijftig jaren
Staten tekopen.

Aan alle oud-Statenleden
werd dit aanbod gedaan om
voor 250gulden een dergelijk
bord te kopen. Aan Staten-
voorzitter Thomas wijst Ma-

duro erop,datDelftsblauw to-
taal nietsmet deeigenidenti-
teit van de Nederlandse An-
tillen te maken heeft doch
eerder met het koloniale ver-
leden.-

Maduro is van mening, dat
een stukkwihi of indju, goed
geschuurd en gevernist met
een inscriptie, een herinne-
ring was geweest diereker

«ninghoudt met de eigen iden-
titeit.

Vaste plaats verworven in Lago Heights
Brand verwoest buurtcentrum

LAGÓ HEIGHTS — lets
overhalf driewerdin deafge-
lopen nacht een uitslaande
brand gemeld in het
Buurtcentrum Lago Heights
te San Nicolas.

De brandweer, diespoedig ter
plaatse,was, kon niet voorko-
men, dat het pand volledig uit-
brandde, medeomdatook een ge-
deeltevan hout was. In het pand

was jaren geleden de Lago
Heightsclub gevestigd en werd
de afgelopen tijd in gebruik ge-
nomen als Buurtcentrum Lago
Heights waar reeds vele activi-
teiten werden georganiseerd.

VEELKIJKERS
De brand trok ondanks het la-

te uur vele honderden kijkers.
Naar de toedracht van de brand
wordt een onderzoek ingesteld.

Schatkist- promessen
ORANJESTAD —De Centra-

leBank van Aruba zal maandag
doormiddel van advertenties de
uitgifte bekendmaken van een
nieuwe serie schatkistpromes-
sen. Het gaat hier om ’.lB mil-
joennominaal aan promessen
met 22 juli 1988 aLs datumvan
uitgifte en 21 oktober 1988 als
vervaldatum. Alduswerd verno-
men van de president van de
Centrale Bank, Anthony Wil-
liams.
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Wilt i gezellig en goedgaan lunchen? \m
Dan natuurlijk naar __^^^!^k__/!__xT*Hs£iLiK7?V
DE DISSEL (a2pa I

Hospitaalstraat VTSL? ~J
Elke dag van 11.30-14.30. "» *-*^
De menu's voor de volgende week:
MAANDAG : BOERENKOOL-STAMPPOT MET SUKADE- 11

" LAPJE 1
DINSDAG : HONGAARSE GOULASH METRIJST OF PA-

TAT EN GEMENGDE SLA
WOENSDAG : KIPPE-POOT METRIJST OF PATAT EN GE-

MENGDE SLA
DONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE-

BROOD EN BOTER
VRIJDAG : CREOOLSE VIS METPAN BATI, GEBAKKEN

BANAAN EN RIJST
ZATERDAG : KALFS-SCHNITZEL MET AARDAPPELEN

EN VERSE GROENTEN.
>. Het is goedzaken doen tijdens een gezellige lunch. /^

Op 1400 C gebakken,
dat isporselein uitChina. Alleen dekleu-
ren voor blauw (kobalt oxide) en rood
(koper oxide) warentegen dezetempe-
ratuur bestand en dus geschikt als on-
derglazuur, de overige kleuren werden
als boven glazuur aangebracht. De
meest belangrijke stukkenzijn gemaakt
tijdens deMingDynastieën 1368-1644.
Enkele stukken uit dieperiodezijn inons

LXVAntiek en
Curiosa N.V.,

Tanki Leendert 158G. tfn. 34478

INHETAFGELOPEN weekein-
de werd in Holiday Inn Aruba
een 'export owners conference'
van Napa Auto Parts Stores ge-
kouden, die druk bezocht werd
door vertegenwoordigers uit de
regio. Bij defoto: BUI Pirdue vi-
ce-president, Bob McKenna pre-
sident Napa,AlDonnon general
manager Miami Distribution,
Ken Manfredyexport manageren
Laty Wevervan NapaAruba.

ORANJESTAD - Juan An-
tonio Samaranch (lOC- voorzit-
ter)poseerde samen meteen aan-
talout- atleten tijdenszijnbezoek
aanAruba.

Foto: v.l.n.r. oud- voetballer
Gochi Brion; voorzitter van het
Arubaans Olympisch Comité
Dooley Tromp; Samaranch;pre-
mierHennyEman; oud- voetbal-
lerMundoKemp; oud-voetballer
JaniBrokke; ministervan Justi-
tie en Sportzaken Watty Vos;
oud- voetballer JuanBriezen,
oud- voetballerLeoRodriguez en
minister van Welzijnszorg Mito
Croes.

Gisteren plaatste de Amigoe
reeds hetonderschrift, maar door
een technisch mankement kon
toen defoto niet wordengepubli-
ceeerd. Waarvoor onze veront-
schuldigingen.

AMIGOE

Wega di Number
Aruba

Zr.TeRDf.GI 6 JULM 988
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r ledereen is altijd Happy^
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Nagorny-Karabach blijft aandringen op aansluitingArmenië

Armenië vraagt spoed-beraad
SU- parlement over enclave
MOSKOU—Hetparlement

van Armenië heeft het presi-
dium van de Opperste Sovjet— het nationale parlement
van de Sovjetunie — om een
spoedzitting gevraagd over
het besluit van Nagorny-
Karabach zich af te scheiden
van Azerbajdzjan en aanslui-
ting tezoeken bij Armenië.

Het afscheidings- besluit zou
in Jerevan, hoofdstad van Arme-
nië, met gejuich zijn ontvangen
door een menigte van tweehon-
derdduizend mensen. Ze stem-
den er ook voor de negen dagen
oude staking voort te zetten, die
werd uitgeroepen omdat de Op-
perste Sovjet begin juligeen be-
slissingen nam over de kwestie
Nagorny-Karabach. Dinsdag
zouden dechauffeurs van debus-
sen van het openbaar vervoer in
Jerevan beraadslagen ofzij nog
langer wensen te werken onder
politie- begeleidingop debussen.

MAATREGELEN
Tegelijkertijd zouden rege-

rings- functionarissen nieuwe
maatregelen nemen tegen Ar-
meense activistenen stakers. Na
een vergadering van het
centraal comitié van deCommu-
nistische partij in Jerevan.Tien-
tallen activisten, die al of niet
aanwezig waren geweest bij de
bezetting enbestorming van het
vliegveld Zvartnotz op 9 juli
moesten zich voor verhoor bij de
politie melden. Dinsdag kwam
een onderzoeks- commissie van
JustitievanuitMoskou in Arme-
nië aan om uit te zoeken wie on-
der meer verantwoordelijk is
voor de tientallen gewonden die
bij de bestorming vielen. Hon-
derden Armeense jongeren zou-
den hun lidmaatschaps- kaart
van de Communistische
jeugdbeweging Komsomol heb-
benteruggestuurd.

Het parlement van Azer-
bajdzjan heefthet besluitvan de
ruim 170.000 inwonerstellende
enclave Nagorny-Karabach on-

wettig en in strijd met de
grondwet genoemd.Toen Nagor-
ny hetbesluitnam, waren alleen
de gedelegeerdenvan Armeense
afkomst aanwezig. HetKremlin
had woensdagavond nog niet of-
ficieel gereageerd ophet besluit.
De toon in de Sovjet-media, die
uren later met het nieuws kwa-
men, was over het algemeenver-
oodelend.

De Sovjet- televisie maakte
woensdagavond bekend, dat de
lokale politie in Naeorny-

Karabach bij particulieren een
wapen- opslagplaats heeft ge-
vonden.Sinds 15 junizijn 52 gra-
naten, elf pistolen, 32 geweren
en munitie gevonden, aldus het
televisie- station. Waarnemers
menen, dat ditbericht isbedoeld
om eventuele repressieve maat-
regelen te rechtvaardigen. De
plaatselijke media, met name de
televisie, hebben samenvattin-
gengegeven van het besluit van
Azerbajdzjan om de beslissing
van de Nagorny-Karabach on-
wettig teverklaren.

HooggerechtshofChili:

Geen nieuw onderzoek
in zaak- Letelier
SANTIAGO —Erkomt

geen nieuw onderzoek naar
demoord op deChileense ex-
ministervanBuitenlandse za-
ken Orlando Letelier uit het
kabinet van president drSal-
vador Allende.Letelier werd
in Washingtonbijeen aanslag
gedood.De aanslag werd be-
raamd door de Chileense ge-
heime dienstDINA.

Hetbesluit datdezaak niet op-
nieuw onderzocht zal worden
werd genomen door hetChileen-
se hooggerechtshof. Voor het ge-
mak legde dithofeen verklaring
naast zich neer van een voorma-
lig lidvan de geheime dienst die
zelf aan devoorbereiding van de
moord heeft meegewerkt en
daarvooreen strafheeft uitgeze-
ten in de Verenigde Staten. In
dezezaakwerd in de VSindertijd
al een Amerikaan veroordeeld
die ook voor de DINA heeft ge-
werkt in ditverband. Bij de aan-
slag kwam ook Leteliers mede-
werkster Ronni Mofïïtt om het
leven.

Een zuster van Letelier, Fabi-
ola,noemde debeslissingvan het
Chileense hof "willekeurig". Zij
denkt dat heropening van het
dossier-Letelier ongelegenkomt
voorpresident generaal Augusto
Pinochet die met een campagne
bezig is omkandidaat gesteld te
worden voor een nieuwe achtja-
rige ambts- termijn als presi-
dent.

MANAGUA—Twee Sandi-
nistische soldaten zijn ge-
dood toen zij in een hinder-
laag liepen van de contra'sin
hetdepartement Matagalpa.

Hetministerievan Defensie in
Managuamaakte ditbekend. Er
viel toenook een gewonde envier
soldaten werden meegenomen
doordecontra's.Een en ander ge-
beurde bij het plaatsje Muluku-
ku. Het is een duidelijk bewijs,
aldus Managua, dat de contra's
het staakt hetvuren steedsmeer
schenden.

OLADE secretaris in wolken
Op oliegebied integratie
onderweg in Latijns Amerika
BOGOTA—InLatijnsAme-

rika is men bezig met ge-
meenschappelijke operaties
voor hetexploreren naar olie
en het aanleggen van olie-
transport- leidingen en idem
ditovoor het gas- vervoer. Dit
gebeurtbinnen hetkader van
een daadkrachtige integra-
tie- poltiek. Zo stelde Gabriel
Sanchez Sierra vast als uit-
voerend secretaris van deLa-
tijnsamerikaanse- energie-
organisatie OLADE.

Hetthema van olie- integratie
kwam ter sprake op deelfde par-
lementaire bijeenkomst voor
energie en olie waaraanSanchez
Sierra deelnam. Hij noemde met
name het Colombiaans-Ecuado-
raanse project van een jointven-
ture voor het zoeken naar olie in
het grens- gebied tussen beide
landen, waarna men bij een
vondsten deze ook gezamenlijk
gaatexploiteren. Sanchez Sierra
noemde dit initiatief"een hit"
voor de Latijsnamerikaanse in-
tegratie.

VOORBEELDEN
Tijdens een persconferentie

ging de Olade- man nader in op
deze materie. Hij onthulde dat
Colombia en Ecuador twee olie-
putten in exploitatie hebben, én
aan elkekant van degrensen dat
men mettwee andere olieputten
bezig is. Men stelt nu ook deom-
vangvastvan hetolieveld in hun

grens- gebied.
Verder wees hij er op dat Co-

lombia en Venezuela de moge-
lijkheid bestuderen om geza-
menlijk olie- onderzoekingen te
doen in hun grens- gebiedbij de
Rio Orinoco en over het aanleg-
genvan eenoliepijp-leiding voor
deexportvan deolieuit hetrijke
olieveld Cano Limon naar het
MeervanMaracaibo. Ditwegens
de vele guerilla- aanslagen in
Colombia.

BESTE FORMULE
Sanchez Sierra wees op degro-

te investeringenwelke onderne-
mingen zich getroosten als Pe-
trobras van Brazilië en het Ar-
gentijnse staatsbedrijf bij het
zoeken naar olie in Ecuador en
Colombia. Latijsnamerikaanse
bedrijven investeren in Latijns
Amerika.Dit is een derbeste for-
mules voor de integratie, aldus
de Olade- secretaris, die Colom-
biaan van geboorte is en inge-
nieur vanprofessie.

Een ander opmerkelijk voor-
beeld is de investering welke
Mexico heeft gedaan-bij de aan-
leg van een gas- pijpleiding in
Argentinië waar men de be-
schikking heeft over de grootste
aardgas- reserves van Latijns
Amerika. Hoewel er slechtsvijf
olie exporterende landen zijn in
Latijns Amerika en het Cari-
bisch gebiedkent ditdeelvanhet
Westelijkhalfrond eendagelijks

overschotvan drie miljoen vaten
olie. Als gevolg van de energie-
crisis is het olie- gebruik er te-
ruggelopen van acht vaten per
hoofd van de bevolking in 1980
tot 6,6 vaten in 1987. Maar ook
bij deolie-politiekkrijgt men als
belangrijke handicap te maken
met dekwestie van de buiten-
landse schuld.

Ex- president Delvalle voor
medisch onderzoek in Miami

MIAMI — De afgezette Pa-
namese president Eric Artu-
ro Delvalle isin Miami aange-
komen voor een uitgebreid
medischonderzoek. Zomaak-
te dePanamese ambassadeur
inWashington, JuanSosa,be-
kend.

Het is zeker dathij weer naar
Panama terugkeert, aldus Sosa,
die aan dekant van expresident
Delvalle staat en tegen wie door
het huidige Panamese bewind
een arrestatie- bevel is uitge-
vaardigd omdat hij zich gelden
zou toeëigenen dieaan de Pana-
mese staat toebehoren.

MAAKT HET GOED
Delvalle is ongeveer tien jaar

geleden in de Verenigde Staten
aan zijn hart geopereerd. Elke
zes jaarmoethijzich aan een uit-
gebreid medisch onderzoek on-
derwerpen. Aldus Sosa, dieer de
nadruk op legde dat Delvalle
niet in een ziekenhuis is opgeno-
men. Hij staat onder controle

van zijn lijf- arts. Hij maakt het
heel goed, zo wist Sosa nog te
melden.

Delvalle wordt door Was-
hington nog steeds erkend alsde
president van Panama. In febru-
ari werd hij door het parlement
van zijn taak vervallen ver-
klaard nadat hij de sterke man
van Panama, generaal Manuel
Antonio Noriega, hadontslagen.
Niet lang na dit parlementaire
besluit ishij inPanama onderge-
dokenwaarbij deVerenigde Sta-
ten behulpzaam zouden zijn ge-
weest. Zijnfamilie vond een toe-
vlucht in de Amerikaanse am-
bassade. Toen onlangs zijn moe-
derwerd begraven heeft Delval-
le het niet aangedurfd "bo-
vengronds" tekomen en woonde
debegrafenis dusnietbij. Op het
ogenblik fungeert als president
Manuel Solis Palma. Sosa zei
nog dat Delvalle niet van plan
wasnaarWashington doorterei-
zen voor overleg met Ameri-
kaanse autoriteiten.

PANAMESEEIS
De Panamese ledenhadden la-

ten weten datzij niet naar Geor-
fia zouden komen. Uit een ver-

laringvan deministervanBui-
tenlandse zaken van Panama,
Ritter, bleek dat dit land zich uit
deze raad terugtrekt tot het
ogenblik dat de VS de door de
huidige Panamese regering aan-
geduide leden voor de beheers-
raad aanvaarden. Duidelijk was
echter wel dat het Panama niet
lekker zat dat de vergadering
welke normaliter in Panama
wordt gehouden plotseling eige-
nachtig door deAmerikaanse le-
den werd overgeplaatst naar de
VS.

D« Panamese regering wilde
deze vergadering tegen houden,
zo concludeerde George Nichols
uit het Panamese boycot- be-
sluit. Hij is uitvoerend directeur
van het Havenkantoor van de
staat Georgia. Eenkwart van de
ladingwelke in dehaven van Sa-
vannah passeert per schip gaat
ook door het Panama- kanaal.
Hij uitte zijn bezorgdheid over

het feit datdeproblemen en inci-
denten rond het kanaal en tus-
sen deregeringen van Panama
en deVS hun invloed nietzullen
missen op het Panama- kanaal.
Deze zullen dan hun repercus-
sies hebben op de bedrijvigheid
in de havenvan Savannah.

Een der eisen is levens- verzekering
Leger El Salvador slaat vreedzame
actievoorelectriciteitsstakers uiteen

SAN SALVADOR_ Het le-
gervan El Salavdor is ingezet
tegen een demonstratie van
campesinos en van stakers in
de hoofdstad San Salvador.
Met traangas en de wa-
penstok probeerde men de
demonstranten uiteen te
jagen.

Volgens ooggetuigen vielen
bij ditmiltaire optreden eenpaar
gewonden. Ook werden er arres-
tatiesverricht. Volgenseen com-
munique van de strijdkrachten
hebben stakers van de electrici-
teits- voorziening en van
landbouw- coöperatieven inci-
dentenuitgeloktwaarbij schade
werd aangericht aan verschil-
lende voertuigen. Er werden sol-
datennaar deplaatsvan deonge-
regeldheden gestuurd om de or-
de te herstellen. Twee soldaten
werden doordebetogers mishan-
deld.
LANGDURIGE DROOGTE
De CEL- rantsoenering hield

in datook in deindustriële sector

men dagelijks vier uur afgeslo-
ten werdvan de stroom- distribu-
tie. Voordehuishoudens gebeur-
de dit dagelijks gedurende vijf
uur. Het waterpeil in het stuw-
meerwasals gevolgvaneentwee
jaardurende droogte aanmerke-
lijk gezakt. Maar ook kampte
men met gebrek aan capaciteit
als gevolgvan guerrilla- aansla-
gen. Bij een recente aanslag
werd een der BElangrijkste ge-
neratoren buiten werking ge-
steld:

Nu de stroom- voorziening
weer normaal leek te gaan wor-
denkrijgt men temaken meteen
nieuw probleem: de staking van
hettechnische kader enhetlage-
re personeel. Rene Rodriguez
maakte als voorzittter van de
CEL- arbeidersbond bekend dat
3.500 arbeiders entechnici inon-
der meer de onderhouds- afde-
ling en de reparatie- sector aan
de staking meedoen. Hetbetreft
een nationale actie. Er is geen
termijn aan de staking gesteld.

Pas wanneer m voldoende mate
gevolg is gegeven aan onze eisen
zal het werk worden hervat, zei
de vakbonds- leider.

VS- leden kanaal- beheersraad:

Panama snijdt met
boycot in vingers

SAVANNAH — De Vere-
nigde Staten zijn vast van
plan het beheer over het Pa-
nama-kanaal opdegebruike-
lijke manier voort te zetten.
Daar doet niets aan af of Pa-
nama deelblijft uitmakenvan
deraad vanbeheervan deKa-
naal- maatschappij.

Dit deelde depresident van de
beheers- raad van de Panama-
kanaal- maatschappij William
Gianellimcc. Deze beheersraad
hield zijnkwartaal- vergadering
ditmaal in de stad Savannah in
Georgia. Afwezig waren met
kennisgeving de vier Panamese
leden van dezeraad welke in to-
taal uitnegenman bestaat. Van
dezenegenleden leveren deVer-
enigdeStatenervijf, inclusiefde
voorzitter.

NIET NAAR PANAMA
Tenaanzien van het boycotten

door dePanamese leden van de
raad van beheer besloten de vijf
Amerikaanse leden dat er geen
vergaderingen meer zullen wor-
den gehouden van deze raad in
Panama totdat de "politieke si-
tuatie is genormaliseerd ". Ook
werd een begroting aanvaard
van een half miljard dollar voor
1989. Dit betekent een kleine
toename ten opzichte van het
voorgaande jaar, zo lichtte Gia-
nelli toe.Volgens hem snijdtPa-
namazich inzijn vingersmetzijn
besluit de vergaderingen van de
beheers- raad te boycotten. Dit
zal het reilen en zeilen van het
Kanaal- gebeuren niet gunstig
beinvloeden.

Ook wegens olieprijs
Ecuador schort
schuld en overleg
voorlopig op
QUITO — De regering van

Ecuador heeft "voor onbe-
paalde tijd" het overleg over
een nieuwe schikkinginzake
zijn buitenlandse schuld op-
geschort.Ditgebeurdeinver-
band met delageprijs van de
olie, de voornaamste devie-
zen- bron van Quito.

Minister Eduardo Cabezas
van Financien van Ecuador
maakte het besluit bekend. Niet
alleen door de lageolieprijswerd
Ecuador tot deze beslissing, ge-
dwongen maar ook omdat het
land niet de beschikking meer
heeftoverkredieten. Tijdenseen
pers- conferentie zei de Ecuado-
raanse minister dat de nieuwe
economische en financiële voor-
waarden hun gevolgenniet heb-
ben gemist.Hetwas daaromvol-
gens hem het meest verstandig
om maar geen datum te vermel-
den voor hervatting van het
overleg over het schulden- pro-
bleem. Ecuador kijkt op tegen
een schuld van 9,1 miljard dol-
lar, aldus de officiële cijfers. In
decemberkomt die echter al uit
optien miljarddollar. Infebruari
bereikte men met de Club van
Parijs een nieuwe regeling los
voor een schuld- bedrag van
274,6miljoen dollarwaarnamen
met de banken gingpraten voor
een nieuwe regeling ten aaan-
zienvan ruim vijfmiljard dollar.

Sedert maart 1987heeftEcua-
dorzijn betalingen opzijn schul-
den opgeschort in verband met
de aardbeving welke het land
trof en welke maandenlang de
olie- industrie verlamde doordat
deoliepijp-leidingniettegebrui-
ken was.

PRETORIA — In de onder- ge-
sneeuwde gebiedenvan Lesotho eet
men sneeuw om in leven te blijven.
Zon 50.000 mensenzijn inafgelegen
gebieden geisoleerdzonder voedsel
en brandhout. Door dekoudegolf zijn
zeker4 doden gevallen.

WAARNEMERS
Behalve de vijfAmerikaanse

leden die devergaderingvan de-
ze raad bijwoonden waren ook
aanwezig Arthur Davis als am-
bassadeurvande VerenigdeSta-
ten in Panama, Juna B. Sosa, de
Panamese ambassadeur in Was-
hington en de Kanaal- amini-
strateur Dennis P. McAulife. So-
s% wordt niet meer erkend door
Panama als zijn ambassadeur.
Hij isnamelijkop dehand van de
afgezette president Eric Arturo
Delvalle. Deze wordt door deVS
erkend als de Panamese presi-
dent. Het Panamese parlement
heeft een halfjaar geleden Del-
vallevervallenverklaard en Ma-
nuel SolisPalma tot president
benoemd.

IN PRINCIPE
In principe wordt de afdeling

voor de distributie- sector niet
door de staking getroffen. Maar
mochter door guerrilla- acties of
andere onverhoopte gebeurte-
nissen stagnatie ontstaan dan
zal men de gevolgen wel gaan er-
varen van de actie. Ten aanzien
van het salaris vraagt men een
verhoging tot zestig dollar per
maand en levensmiddelen per
dag voor vier dollar. De levens-
verzekering moet tienduizend
dollar bedragen. In een land als
El Salvador met veel geweld is
een dergelijke verzekering geen
luxe. Vooral de stroom- voorzie-
ning is vaak het doelwitvan gu-
errilla-acties.

Oplossingen moeten ingediend
zijnop Curagaovóór vrijdagmor-
gen (22 juli) om tien uur en op
Aruba vóór woensdagmiddag
vijfuur en duidelijk op dp pnve-
loppe vermelden:
KRUISWOORDPUZZEL.
Curagao - P.0.8. 577; Aruba -Nassaustraat 110 en Bonaire -Kaya Gobernador Debrot 154,
t.n.v. de heer HubertLinkels.

Puzzel van de week
HORIZONTAAL: 1.Voortdurend;7. Aanhangervanhet Huisvan
Oranje; 13. Groep van personen die een dars uitvoeren; 14. Ge-
slacht; 16. Gevangenis; 17. Slede; 18.Palestijnse Bevrijdings Be-
weging; 20.Verbinding; 21. Heks;23.Muzieknoot; 24.Haargroei;
26. Schreien; 28. Gier; 29. Gewoonweg; 30. Huidverdikking; 31.
Gebergte inRusland; 33. Dier; 35. Ingenieur; 37. Paard; 38. Stof
zonder eigen vorm of volume; 40. Europeaan; 41. Lidwoord; 42.
Europese Economische Gemeenschap; 44. Verdragen; 46. Kans;
47. Medespeler; 48. Ronddraaien; 49. Heftig; 50. Achteruit; 52.
Soortonderwijs; 54.Reeds; 55. Speelgoed; 57. NederlandseAardo-
lie Maatschappij; 58. Kern; 60. Deel van eenmast; 61. Geeuwen;
63. Biersoort; 65. Gedeeltevan eenmelkklier; 66. Vaneen datum
voorzien; 67. Verhouding; 68. Badkamer- meubel; 70. Al wat er
groeit aan planten; 72. En dergelijke; 74. Soort vis; 75. Huid; 77.
Stuk goed; 78. Rivier in NoordBrabant; 79. Voorzetsel; 81. Deel
van het lichaam; 83. Netals; 84.Kaliumnitraat; 85. Schommelen.

VERTIKAAL: 1. Verloop; 2. Achting; 3. Muzieknoot; 4. Gehoor-
zaal; 5. Persoonlijk voornaamwoord; 6. Vrijgevig; 7. Persoonlijk
voornaamwoord; 8. Muzieknoot; 9. Soort licht; 10. Voorzetsel; 11.
Totaal; 12. Drieluik; 15.Termindegrammatika; 18. Geestelijke;
19. Soort walvissen; 21. Conus; 22. Taille; 24. Soortonderwijs; 25.
Laagte tussen bergen; 26. Netwerk; 27. Precies; 32. Smeerpoets;
34. Soort tweeling; 36. Vlaskam; 38. Schuin toelopen; 39.
Bloedvloeistof met antistoffen; 41. Gever van bloed; 43. Bittere
vloeistof; 44. Dik; 45. Bijwoord; 46. Brillantine; 49. Buitenge-
woon; 51. Vlekken verwijderen; 53. Marjolein; 55. Uitgestotene;
56. Bode van een akademie; 58. Forum; 59. Therap; 61. Geboren;
62. Vochtig; 63. Het eierenleggen; 64. Soort; 69.Vrouw; 71. Toes-
tel om te wegen; 73. Diapositief; 75. Op een afstand; 76. Zoel; 78.
Gemberbier; 80. Neon; 81. Persoonlijk voornaamwoord; 82.
Wettelijk Aansprakelyk; 83. Reeds.

WILLEMSTAD - Van de
voorzitter van deRaad van Be-
stuurvan deGolden GateBridge
in San Francisco, Carol Ruth
Silver, werd een gelukwens ont-
vangen met het honderd-jarig
bestaan van deKoninginÉmma-
brug. De Golden GateBridge'be-
staat ditjaarvijftig jaar.

Janis M. Beitzer stuurde eengelukwens als directeur van deGerorge Washington brug, die in
New York ligt.Deze brug is onge-
veer veertig jaarjonger dan de,Curacaoseponton- brug.

De gelukwensen warengericht
aan gezaghebber Ronald Cas-
seres.
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Rien van der Helm
te gast

bij ToineDiepstraeten
aan tafel

Schrijver van reishandboek
voor Curaçao

Curasao is een paradijs
voor lekkerbekken!

SCHEVENINGEN — Onlangs verscheen in Nederland
fan de hand van journalistRien van derHelm een uitgebreid
!°eristisch reishandboek over Curagao. In dit door de Neder-
kndse uitgeverij Elmar uitgegeven boekkomen alle toeris-
tischefacetten van Curagao aan deorde.Hetboek is inmiddels

Nederland aaneen tweede druktoeen aan de mogelijkheid
tal hetinhetEngels en Duits te vertalen wordt drukgewerkt.
UeAmigoe zocht Van derHelm in Nederland openvroeg hem
Nar zijn redenen om dit voor Curagao zo belangrijke reis-
"andboek te schrijven.

Verslaggever: Toine Diepstraeten

Rien van der Helm: Ervaren
reiziger en culinair expert! We

Van der Helm in een
Ra? zijn favoriete restaurants,
J*mpost in Scheveningen waar
"f-kokHenk Savelbergalweer
pltjaar de sterren van de hemelpookt en ook deze avond de heer-
'Jkste gerechten op ons bord to-

w Pcbediening isattenten het is
Juidelijk dat Van der Helm hierpn gewaardeerde en gerespec-
jv?rdegastis.Dereden is simpel:
Pien van der Helm is hoofdre-L.akteur van het prestigieuze
PUfechrift Avantgarde dat iederfaar een restaurant- gids publi-
Reert met daarin de beste hon-Perd restaurants van Neder-Pöd. Uit alles blijkt dathier eenPjhnair kenner tegenover me
Pt. Hij wordt zelfs in dekeuken

om een nieuw ge-
"^cht te proeven.

van der Helm bekent later
pjl tafeltweehobby's te hebben:'ekker eten enreizen. Hijbegon
«jn journalistiekecarrièreruim
i^jaar geledenbijeen uitgeverij

vaktijd- schriften. Dat hij
realiteiten in huis had, werd al

S^el duidelijk, wantreeds op 25-
-*rige leeftijd was hij hoofdre-

.jakteurvan viertijdschriften. In
p9Bl begonhij opfreelance basisN>r Avantgarde te schrijven en
R 1983werd hij hoofdredakteur

'van dit snelgroeiende lifestyle
Ngazine.

Zijn hobby's komen hier goed
v&apas, wantreis-reportages en
culinaire artikelen vormen
{jaast mode en cosmetica de

van ditluxueusuitge-
*°erde tijdschrift. In de afgelo-
f* vijfjaarschreefhijuitgebrei-
Qe toeristische artikelen over
l\ India, Key West, SriLanka,
pali, Hong Kong, Corsica, de
i^iekse Cycladen en Portugal.
Tn natuurlijk niet te vergetennrüba en Curagao.

TOERISME.°P uitnodiging van het Cura-te Toeristen- bureau Benelux
2 j.Rotterdam bezochten hij en

Jn toenmalige assistente, diegj^igens inmiddels zijnwettige
I9RR note *s geworden, in april
t °6 Curagao om een reportage
(. Schrijven over de onderwa-
de £ort" mogelijkheden. Van
l9Sn e^m: 'Was m novemDer

°0 al eens eerder op Curagao
ftialeest en eze tweede kennis-
g aking beviel me uitstekend,
i met mijn vrouw heb ik
v^Aop CuragaomijnPADI Open
"ater duikbrevet gehaald, het-zijll het begin betekende van

rjZ 1 nieuwe fantastische hobby,
bii ao DOVen water vond ik alJ^nder, maar de onderwater-feld rondom het eiland is in
<fo Jr00rd fantastisch- Toen ik
düfu week°P Curagaoaan het
dekt^n was' kwam ik tot de ont-
tj dat er niet een toeris-
fya . &idsover Curagao bestond

ikkon vinden wat erzoal

te zien wasen welkrestaurant of
welke discotheek de moeite van
een bezoek waard was.

"De ideeomeenreisgids tema-
ken was toen snel geboren en
dankzij de uitstekende mede-
werking van de heerWilly Neef
van het Curasao Toeristen- bu-
reau in Rotterdam, zijn mijn
vrouw en ik vorig jaarjuliterug-
gekeerd en hebben toen alle be-
ziens- waardigheden, hotels,res-
taurants en uitgaans- gelegen-
heden op Curagao bezocht. Bij-
gestaan overigens door Stanley
Carmelia van het Toeristenbu-
reau op het eiland.Een geweldi-
ge gids, die ons uitstekend heeft
geholpen."

Van der Helm onderbreekt
zijnverhaal.

De obers schotelen ons een
voortreffelijkvisgerecht(voor de
kenners: gegrilïde tarbot met
alikkruiken en snijbonen) voor
en Van der Helm neemt met
zichtbaar genoegen een klein
hapje van dit exquise gerecht.
Vervolgensgaathijverder: "Wat
het eiland zo interessant maakt,
is de verscheidenheid aan natio-
naliteiten en natuurlijk niet te
vergeten de cultureel- histo-
rische achtergronden. Dat vind
jeook terug in de groteverschei-
denheid aan restaurants. Ook
hierin komt het internationale
en cosmopolitische karakter van
de Curagaose bevolking tot ui-
ting. Naast restaurants met lo-
kale gerechtenzijnerop Curagao
restaurants die Amerikaanse,
Argentijnse, Chinese, Indone-
sische, Mexicaanse, Surinaam-
se, Franse, Hollandse, Italiaan-
se en Spaanse gerechten
serveren.

OASIS,primakeuken en vriendelijke bediening.

TA^!^nuis GrootDavelaar met daarin het sfeervolle restaurant DE

Eiland voor lekkerbekken
"Dit gevarieerde aanhod is

overweldigend en voor lekker-
bekken is Curagao dan ook een
waar paradijs. Ik zouniet zo een,
twee, drieeen andereiland opde-
ze aardbol kunnen noemenwaar
op zon klein gebied zon grote
verscheidenheid aan keukens is

tevinden. En watveel belangrij-ker is, dekwaliteit is over het al-
gemeen heel goed".

Het dessert wordt inmiddelsgereserveerdenna veel aandrin-
gen noemt Van derHelm deres-
taurants die hem hetmeest heb-
ben aangesproken..."Eigenlijk
is iederrestaurant dat ik in mijn
reishandboek noem de moeite
van een bezoek waard. lederres-
taurant heeft zo zijn specifieke
kwaliteiten. Daarnaast vind ik
het erg moeilijk om een restau-
rant dat bij voorbeeld uitslui-
tend Creoolse gerechten ser-
veert te vergelijken met eenres-
taurant datFranse schotels opde
kaart heeftstaan. Maaromdat je
zo aandringt, geef ik jemijnper-
soonlijke voorkeur. Ik zeg met
nadruk 'persoonlijk' omdat het
mijn eigen smaak is en ik met
klem wil stellen datrestaurants
die ik niet noem zeker niet
slechter of minder zijn dan de
restaurants dieikwelnoem. Wat
ik lekker of leuk vind, vinden
andere mensen misschien wel
verschrikkelijk".

Rien van der Helm’s persoonlijke
voorkeur voor restaurants...

"Hetblijft devoorkeurvan een
Eersoon, nietwaar. Zo was ik op

et gebied van deCreoolsekeu-
ken bijzonder gecharmeerd van
Oasis nabij het Christoffelpark,
een eenvoudig restaurant maar
met een uitstekende lokale keu-
ken en een bijzonder aardige be-
diening. Voor wat betreft de In-
donesische keuken zou ik geen
keus kunnen maken tussen Ga-
ruda in het Seaquarium en
Rijsttafel Indonesia. Allebei
serveren ze primagerechten.

De gastheer \anßijsttafel In-
donesia verstaat zijn vak echter
beter dan de mensen van Garu-
da, maar die waren danook nog
maar pas begonnen.Het Chi-

leense El Entablao vonden wij
een uniekrestaurant. Prima
sfeer, uitstekende gastheer en
echt iets anders dan anders. Dat
gaat ook zeker op voorffl Sultan
(nut Gouden Spit ; red. Amigoe).
Alsof jeeen andere wereld hin-
nenstapte. Het enige dat er nog
aan ontbrakwaseen vliegend ta-
pijt om jethuis tebrengen. Zeer
de moeite waard.

Wie een avond chic uitwil kan

volgens mij het beste kiezen uit
Fort Nassau, La Bistroelle, De
Taveerne enZeelandia. Stuk
voor stukrestaurants met een
goedekeuken, attentebediening
en een ontspannen atmosfeer.
Opvallendvond ik ook dekwali-
teit van dewijnkaarten van deze
restaurants. Ideaal voor eenro-
mantisch 'dinner for two.Wie 'gezien' wil worden, kan
m.i. beter naarLarousse, Bistro
le Clochard of de Wine Cellar
gaan. Gezelligerestaurants met
een ontspannen ambiance en er
wordtgoed gekookt".

Dat ïs zeker ook het geval in

restaurant Seinpostwaarweeen
aantal aangename uurtjes heb-
ben doorgebracht. Vander Helm
complimenteert chef-kok Savel-
berg met zijn werk, een compli-
ment dat in dank wordt afgeno-
men; dat is duidelijk. Van der
Helm besluit ons gesprek met de
opmerking dat binnenkort een
reishandboek voor Bonaire van
zijn hand bij uitgever Elmar zal
verschijnen en dat hij komende
zomerweer naar Curagaozal ko-
men om zijnreishandboek bij te
werken.
Het is maar een weet, heren res-
taurateurs.

Curaçao Culinair
in vogelvlucht

Belle Terrace AvilaBeach Hotel,
Penstraat 130, Willemstad, tel.:
614377. Gedeeltelijk openlucht res-
taurantmetuitzichtopzee. Vanafdit
'mooie terras' heeft men uitzichtopdebij hethotel behorendekleine baai
met strand.Prima keuken.
Bellevue restaurant Baai Macola-
weg6,Parera, tel.:54291/54294.Net
buitenPundainParera ligtditlokale
restaurant annex appartementen-
gebouw(40kamers). Hetrestaurant
heefteenuitgebreidekaartmetvoor-al veel Creoolse gerechten.

Funchi PotLandhuis JanKoek, tel.:
648087. Gesitueerd inhetsouterrain
van het befaamde landhuis Jan
Koek. Hierserveert men eenvoudige
gerechtenuit delokalekeuken, naar
Hollandse specialiteiten als panne-
koeken en dergelijke. Geen vaste
openingstijden,dusvan tevorentele-
fonisch informeren.

Garuda Curagao Seaquarium, Ba-
porKibra, tel: 616419. Indonesisch
restaurant waarvan de eigenaresse
geboren is in Indonesië, wat goed te
merken is aan de gerechten die wor-
den gereserveerd. Prima kwaliteit.
Aanbevolen (Garuda is nu gesloten
vanwege de geplande verhuizing
naar het voormalige Piscadera- ge-
bouw nabij het Curagao Caribbean
Hotel;red. Amigoe).

Golden Star (Bar & Restaurant)
Socratesstraat 2, Willemstad, tel.:
54865/54795. Restaurant met een
eenvoudig interieur. De kaart telt
voornamelijk Antilliaanse ge-
rechten. Zeker doen!
II Barile Hanchi di Snoa 12, tel.:
613025. Restaurant nabij de Mikvé
Israël- Emanuel Synagoge. Hetres-
taurantbevindt zichop deeerste eta-
ge. Beneden bar annex lunchroom
met kleine kaart. Het restaurant
heeft uitstekendepasta voorrelatief
weinig geld.

Rijsttafel Indonesia Mercurius-
straat 13, Klein Davelaar, tel.:
612606/612999. Specialiteit is hier
Indonesische rijsttafel. Er is een
apart gedeeltemetdrietafelsvoor in-
tieme diners.De kaart verandert el-
ke maand.Keuze uit verschillende
rijsttafels. Attente gastheeren goede
bediening. Zekerbezoeken!

Jaanchi's Restaurant &
Apartments Westpunt 15, tel.:
640354. Stop op weg naarWestpunt
bij JantjeChristiaan en laathem en-
kele Antilliaanse specialiteiten als
Wahoo Creole, Funchi en gebakken
banaanbereiden. Eenvoudigemenu-
kaart met dagelijkse visgerechten
(afhankelijk van de vangst).

't Kokkeltje Hotel Holland, F.D.
Rooseveltwegs24,tel.:Bll2o/81084
/82875.Ditrestaurant is gelegenbij
het zwembad van Hotel Holland dat
nabij de luchthaven ligt. Zoals de
naam al doet vermoeden, staat hier
voornamelijk vis op hetmenu, waar-
ondervers uitNederland ingevlogen
paling, schol, kabeljauw, makreel,
enzovoort.

Bistroëlle Schottegatweg/
Asteroidenweg, tel.: 76929/70408/
76784. Elegant restaurant gelegen
achter het Promenade Shopping
Center. Het restaurant ziet er
smaakvol en bijzonder verzorgd uit
en dat geldt ookvoor de kaart. De
wijnkaart zierer ook uitstekenduit.
De prijzen zijn redelijk tot duur,
maar dekwaliteitmaakt veel goed!

Bistro Le Clochard Riffort, Otro-banda, Willemstad, tel.: 625666/
625667. Uitstekendrestaurant gesi-
tueerd in de bogen van het histo-
rische Riffort bij de Opening van de
haven. Vraag naar een tafeltje met
uitzicht op zee. Vooral voor een ro-
mantisch dinervoor twee aanbevo-
len.Attentebediening.

BonAppetit Hanchi di Snoa4(hoek
Gomezplein), tel.: 616916.
Lunchroom annexrestaurant voor
ontrït, lunchen diner.Kleine kaart
mt ;erechten als uitsmijters, ha-
ring, sandwiches,hamburgers, enzo-
voort.

Chez Susenne Blomonteweg 1, tel.:
88545.Er isiederedageen anderme-
nu, dataan demuur hangt.De scho-
tels zijn zeerredelijk geprijsd.

ChungKing Wilhelminaplein 1,
Punda, tel.:611855.Eenvoudig Chi-
nees restaurant op de eerste verdie-
ping. De kwaliteit van het eten is
redelijk. Afhaal- service aanwezig.

El Entablao Indjuweg47, Domin-
guito, tel.:614855.Een bijzonder ge-
zelligrestaurant. Specialiteiten zijn
hier de Chileense gerechten. De be-dieningisgeheelinZuidamerikaan-
se stijl (met strooien hoed en rode
sjerp) gekleed.Aanbevolen!
't Gouden Spit Cas Coraweg 56- A,
tel.: 75388/81025. Een fraai aange-
kleedrestaurant. Hier was vroeger
El Sultan gevestigd- Goede gevari-
eerde keuken. Prettige bediening.
Onthouden!

Fort Nassau Fort Nassau, Wil-
lemstad, tel.: 613450/613086. Van-
uitditrestaurant heeftmeneen meer
dan schitterenduitzicht op de haven
van Willemstad, de Isla raffinaderij
en de Santa AnnaBaai. Eenrestau-
rant dat men zeker moet bezoeken.
Probeer alsdessert deCoupe Orange.

Fort Waakzaamheid TaveerneFort Waakzaamheid, Otrobanda,
tel: 623633/625220. Gelegen nabijde Otrobanda- oprit-van de Juliana-
brug. Men heeft vanuit dit restau-
rant een prachtig uitzicht op Otro-
banda. Sfeervol openlucht restau-
rant met een internationaalgeoriën-
teerde keuken. Het geheel oogt
enigszins Spaans.

De gegevens zijn tot stand gekomen, met toestemming van
de auteur en uitgever van het Reishandboek voor CurasaodoorRien van der Helm en Uitgeverij Elmar. Op Curasao te
koop bij boekhandel VanDorp-Eddine.

Bewust is eenzovolledig mogelijkelijst vanrestaurants op-
gesomd, omdat hetReishandboek inmiddels uitverkocht zou
kunnen zijn.

Lam Yuen Fokkerweg 25, tel.
615540/613462. Een van de betere
zo niet de beste Chinees van het ei-
land. Probeerhierde Curry Shrimp
Aanbevolen!

Larousse Penstraat 5, Willemstad,
tel.: 55418. Gesitueerd in een
prachtig oud gebouw dat bijna 250
jaaroud is.De kaart is niet omvang-
rijk en telt ongeveer tien hoofdge-
rechten. Over hetalgemeenergdruk
en gezellig.Het israadzaamvoorafte
reserveren!

Le Recif Otrobanda, Willemstad,
tel: 623824. Sfeervol, intiemrestau-
rant met opvallende decoraties aan
de muur in een historische omge-
ving. Visishierde specialiteit. Naelf
uur 's avondskan erwordengedanst.
Ook ditrestaurant bevindtzichin de
bogen van hetRiffort. Er staan ook
enkele vleesgerechten op dekaart.

OASIS Savonet 79, Sabaneta, tel.:
640085. In een voormalig slaven-
huisje (in het vroegere slavendorp
van Savonet) gesitueerdrestaurant
nabij de entree van het Christoffel-
park. Eenvoudige kaart met heerlij-
ke lokale gerechten. Er is ook een
dancing. Vriendelijke bediening.
Aanbevolen!

Paradiso Colon Shopping Center,
Willemstad, tel.: 626266.Restau-
rant met bar in hetColon Shopping
Center. De kaart isbijzonder uitge-
breid. Er is ook een afhaalservice
(ook nachtrestaurant; red. Amigoe).

Penthouse Restaurant Curagao
Plaza Hotel & Casino, Plaza Piar,
tel.: 612500. Dit restaurant is gele-
gen op debovensteetagevan het Cu-
ragao Plaza Hotel en biedteen schit-
terend uitzicht op de Santa Anna
Baai, op Punda en Otrobanda. De
kwaliteit van dekeukens is in over-
eenstemming met deprijzen.

Pisces Seafood Caracasbaaiweg
476, tel.: 672181.Restaurant gesitu-
eerd in een houten gebouwtjeaan de
Caracasbaai. In de verte is Fort
Beekenburg tezien. Vooral deopAn-
tilliaanse manier bereide 'catch of
the day' - verser kan niet - is een goe-
dekeus.De gerechtenzijnbereidvol-
gensplaatselijke gebruiken. Genie-
ten dusvan de Creoolsekeuken.

Playa FortiWestpunt, tel.: 740273.
Populairrestaurant omzijnvoortref-
felijke visgerechten. Het ligt op een
uitstekenderotspunt enmenheefter
een schitterenduitzicht op de baai.

Queen's View Rooi Santu 620,
Klein Zuurzak, tel.: 675105. Op een
heuvel gelegenrestaurant met een
schitterend uitzicht op de feeëriek
verlichte Caracasbaai. Uitstekende

menukaart. Kleine wijnkaart met
Franse wijnen, enkeleDuitsewijnen
en Moét Chandon en Mumm Cham-
pagne. Er iseen vleugel aanwezigen
in het weekendiser 'live'(piano)mu-
ziek. Aanbevolen.
Rodeo Ranch Saloon & Steak-
house Curagao Seaquarium,Bapor
Kibra, tel.: 615757. Er worden hier
voortreffelijke steaks gereserveerd.
Dit alles in Western stijl. Op de me-
nukaart staan naast de steaks ook
visgerechten.

Rose Garden Bar & Restaurant
Caracasbaaiwegs6,tel.: 614674.Bij-
zonder uitgebreide kaart met ruim
230gerechten. Sober, maarnetjesin-
gericht.

Tamarijn Schottegatweg West 365,
tel.: 84538. Eenvoudig restaurant
met vóór een ommuurd terras. Er
vinden regelmatig 'live'- optredensplaats. Kleine kaart aan de muur,
metonderanderesteaksenstoba- ge-
rechten.

De TaveerneLandhuis GrootDave-
laar, tel.: 70669. Exclusief restau-
rant in het gerestaureerde landhuis
Groot Davelaar. De tafelszijnrood-
gedekten het geheelis sfeervol ver-
lichtmet oude olielampen (nu voor-
zien van elektriciteit). Zeerdemoeite
waard!
Wine CellarConcordiastraat/Oost-
straat, Willemstad, tel.: 612178. In
een voormalige winkel gesitueerd
restaurant met een huiselijkesfeer.
Prima kaart. Er Ls een klein terras
aan de voorkant. SpecialitéduChef
wisselt dagelijks, aanrader. Wel
voorafreserveren!

Zeelandia Landhuis Zeelandia, Po-
larisweg 28, tel.: 615198. Sinds
maart 1987 is het restaurant na
18.00 uur ookvoor toeristen toe-
gankelijk.Alsuhierwiltdinerendan
wel evenvan tevorenreserveren. De
toegangsprijs bedraagt $ 1,-perper-,
soon. Er isverder een schitterende
barinhetlandhuis. De keuken en be-
dieningzijnuitstekend.Aanbevolen!

Curagao Culinair
op zaterdag .

Hetpublicrelations- bureau MPIProdukties ver-
vaardigde, op verzoek van de directie en redactie
van deAmigoe, een serievan vijfpagina's met arti-
kelen die een overzichttrachtentegevenvan de cu-
linaire mogelijkheden op Curasao. De serie is be-
doeld om een stimulans te zijn voor:

De consument: Om met familie, vrienden en za-
ken- relaties watvaker uitetentegaan,watvakerte
zoeken naar iets nieuws, iets gezelligs en iets lek-
kers.

De restaurateur: De restaurant- eigenaar te sti-
muleren nogbeter zijnbest te doen,nogmeerkwali-
teit te leveren, nog meer gezelligheid, service
en...een vriendelijke bediening.

De kok: In deze serie artikelenkrijgt dekok een
waardering voor zijnprodukt dathij /zij in de keu-
kenklaar maakt,metliefdevoorhetvak.Een stimu-
lans om in de toekomst nog lekkerder en attraktie-
ver te koken.

%Rien van derHelm in zijn ele-
ment, dus in dekeuken!

i }________ /

Curacao
Culinair
in een serie van vijf

___ _M_.l3____B____B_S_. *)___■V_AM^ _______ VS_____K^__k4s^ ___L_g._By*p 1B^"^^<_l____. _P^T^_____ii
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%Het Reis- handboek voor Cu-
racao.

TIP
Uitknippen en opplakken
opdeKeukendeur of inuw
burotade als geheugen-
steuntjewaar u devolgen-
dekeerkunt gaan eten.
Veelpleziereneet smake-
lijk, toegewenst door Toi-. Ne Diepstraeten.
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HOUDGREEP
De nu al 26 jaar durende ge-

vangenschap van Mandelaheeft

Eresident Botha in een politieke
oudgreep. Mandela is inmid-

delsuitgegroeid tot het symbool
van het zwarte verzet tegen de
apartheid in Zuidafrika. Botha
zouwinnenbij zijnvrijlating, elk
jaar dat Mandela gevangen zit
draagt immersbij aan de mythe-
vorming rond zijn persoon. Zijn
vrijlating zou ongetwijfeld goed
zijn voor het politieke prestige
van president Botha. Bovendien

is het mogelijk dat een bejaarde
Mandela buiten de gevangenis
nietkan voldoen aan dehoogges-
pannen verwachtingen die de
anti- apartheids- beweging van
hem heeft.

Aan de andere kant ziet de
rechtervleugel van Botha's Na-
tionale partij Mandela als een
soortzwarte Khomeini of als een
terreurverspreidend communis-
tisch beest. Botha zal Mandela
dan ook niet kunnen vrijlaten
zonder van hem te eisen dat hij
zich van geweld onthoudt. Als
uitweguit deze patstelling heeft
Botha het verjaardags- bezoek
aangeboden.

Door vakbondsleider Walter
Sisulu kwam hij in contact met
zwarte arbeiders. In 1944washij
samen met Oliver Tambo een
van de oprichters van de jeugdli-
ga van het African National
Congress (ANC). Het in 1912 op-
gerichte ANC was aanvankelijk
een gematigde zwarte organisa-
tie voor vreedzame afschaffing
van de apartheid.

In 1952 begon hij met Tambo,
dienu de dagelijkse leidingheeft
van het ANC, een advocaten-
kantoor. In datzelfde jaar had
Mandela deorganisatorische lei-
ding overeen massalecampagne
van burgerlijke ongehoorzaam-

name aan het congres van het
volk in Kliptown bij Johannes-
burg waar het handvest van de
vrijheid werd geproclameerd. In
het handvest, dat het ANC nog
steeds als haar ideologische
grondslag beschouwd, staat
"Zuidafrika behoort aan allen
dieer wonen,blankenzwart, een
regering kan slechts met recht
gezag opeisen indien zij haar ba-
sisvindt in dewil vanhet gehele
volk". Het massaproces wegens
hoogverraad duurde vier jaar
maar alle beklaagden werden
vrijgesproken. Tijdens ditproces
trouwde Mandela met Winnie
Madikizela, samen met haar

een guerrilla- opleidingskamp
in Algerije.

In augustus 1962 werd hij ge-
arresteerd en tot vijfjaar gevan-
genisstraf veroordeeld wegens
opruiingen het illegaal verlaten
van het land. Na een wapen-
vondst op een boerderij inRivo-
nia bij Johannesburg volgde in
1964 een nieuw proces tegen
Mandela en een aantalanderen
wegens een complot om derege-
ring gewapenderhand omver te
werpen.

Symbool zwarte
verzet tegen
Apartheid

Nelson Rolihlalha Mandela
werd 18 juli 1918 in Umtata in
het huidige thuisland Transkei
geboren. Hijstamt uiteen aristo-
cratisch geslacht. Hoewel zijn
ouders ongeletterd waren be-
zocht hij de Methodisten- school.
Daarna ging hij naar de univer-
siteit van Fort Hare waar hij na
twee jaar van werd verwijderd
omdat hij had deelgenomen aan
een studenten- protest. In Jo-
hannesburg voltooide hij viaeen
schriftelijke cursus zijn
rechtenstudie.

heid die het ANC organiseerde
samen met het congres van In-
diers(SAIC).Duizenden mensen
werden gearresteerd omdat ze
opzettelijk de rassenwetten
overtraden en deregering legde
Mandela een banmaatregel op
die hemverbood aanvergaderin-
gen deel te nemen. Hij ging
echter door met zijnpolitieke ac-
tiviteit.

HANDVEST
Mandelawerd in 1956met 155

anderen opgepakt wegens deel-

kreeg hij twee dochters.
Na het bloedbad bij Soweto in

1960 waar de politie 69 mensen
doodschoot bij een betoging te-
gen de pasjeswet verloor het
ANC zijn vreedz&me karakter.
De regering kondigde de nood-
toestand af en het nu illegale
ANC richtte een militairevleu-
gel op, Umkontowe sizwe (Speer
der natie). Mandela ging op reis
naar Afrikaanse en Europese
hoofdsteden om steun te vragen
voor destrijdtegen deapartheid.
Ook bracht hij enige tijd door in

MEISSNER-PORSELEIN:
DDR koestert zijn ’witte goud’

DE FABRIEK GAAT uit. De Trabants worden gestart
en destraat voordeVEBStaatlichePorzellan- Manufak-
turin Meissen (DDR) lijkt plotseling op een straat uit de
jaren vijftig in Nederland. Veel fietsen, knetterende
bromfietsen enmeisjes, arm in arm, die defabriek verla-
ten. De zon staat laag en werpt merkwaardige schadu-
wenopde hopenbruinkolen dieslordigvoor de deurvan
een huis liggen.

In een klein tuintje voor de fabriek staan witte beel-
den, glanzend wit porselein. In de Bermuda- driehoek
van de DDR, zo genoemd omdat hier de Westduitse tv-
zenders nietkunnen worden ontvangen, ligt Meissen, in
de buurt van Dresden.

Hierregeerderond 1700defe-
odale heerser August de Sterke,
een naam waar je niet omheen
kunt wanneer jein dezebuurten
rondreist. Overal heeft hij zijn
sporen nagelaten en met enige
trots wordt de bezoekers verteld
wat deze Sakser, ook al was het
een feodaal heerschap, heeft be-
tekend en nog betekend voor dit
deelvan deDDR.
.', Over dekeurvorstzelfzijnzeer

veel kleurrijke verhalen in om-
loop. Zozouhij354kinderen heb-
ben verwekt, wat de conclusie
rechtvaardigt dathij ook zeerve-
le vrouwen van nabij heeft ge-
kend, terwijl hij zijn bijnaam
danktaan hetfeit dathijooitmet
zijn duimeen deuk drukte in een
ijzeren ballustrade langs de ri-
vier- promenade van Dresden.

De Zwinger in Dres-
den, waarzich een van
de grootste verzame-
lingen Meissner-
porselein bevindt.

ZWINGER
In Dresden wordt nu ook de

Zwinger gerestaureerd, een van
de pronk- bouwwerken, een
Orangerie, waarvoor August de
Sterke in 1709 de opdracht gaf.
Indeze Zwinger,het toppuntvan
Barok in Europa, bevindt zich
ook de groteporselein- verzame-
ling, vooral Meissner porselein.
Denaamvan August deSterkeis
dan ook onlosmakelijk verbon-
denmet ditMeissner- porselein.

Tot op de dag van vandaag
wordt dit porselein gemaakt en
geëxporteerd tegen kapitalis-
tische prijzen. Nog steeds kan
het daarom worden beschouwd
als het 'witte goud', waarnaar de
alchemisten op zoek waren in
opdracht van August de Sterke.
HetMeissnerporseleinheefteen
avontuurlijke ontstaans- ge-
schiedenis, waarin Nederland
een niet onbelangrijke rol heeft
gespeeld. August de Sterke,
keurvorst van Saksenenkoning
van Polen, hield er een barokke
hofhouding op na en daarbij
hoorde een enorme verzameling
porselein.

Dit porselein moest hij duur
betalen want het werd door de
Verenigde Oostindische Com-
Sagnie ingevoerd uit China en

apan. Omdat de keurvorst
voortdurend geldgebrek had,
ook alvanwegezijn andere grote
plannen voor barok- gebouwen,

was hij zeer geïnteresseerdin po-
gingenom in Europa, ennatuur-
lijk danin Saksen, wit porselein
te vervaardigen. De wis- en
scheikundige Walther von
Tschirnhaus wilde op we-
tenschappelijke manier de
geldproblemen van dekeurvorst
helpen oplossen. Hij had in Lei-
dengestudeerd en in Delfthoop-
te hij meer te weten te komen
over de mogelijkheden om porse-
lein temaken.

TE LANG
VoorAugust de Sterke duurde

ditallemaalveel te lang. Hijgok-
te veel meer op echte alchemis-
ten, diehem desterren van dehe-
mel beloofden, wat het maken
van goud betreft. Een van hen
was Johann Friedrich Böttger,
dievanuit Berlijn vluchtte naar
Wittenberg omdat het met het
goud maken niet erg lukte in
Berlijnen dekoning van Pruisen
de apothekers- leerling Böttger
in de gevangeniswilde stoppen.

Böttger werd echter gevangen
genomen door August de Sterke
die hem niet uitleverde, maar
dwong om voor hem goud te ma-
ken. Dat is Böttger nooit gelukt,
maar op de Albrechtsburg bij

Meissen mocht hij verder ex-
perimenteren, niet om goud te
maken, maar om er achter te ko-
men hoe het witte porselein kon
worden gemaakt.

Het isvrij nauwkeurigbekend
wanneer dit ook inderdaad voor
het eerst schijnt te zijn gelukt.
Uit aantekeningen van Böttger,
die dan uit veiligheids- overwe-
gingen in Dresden zijn ex-
perimenten uitvoert, blijkt dat
15 januari 1708 de geboorteda-
tum moet zijn van het Europese
porselein, datnognietzuiver wit
was. Maar het procédé was ge-
vonden. Injanuari1710 werd de
officiële oprichting van de
Meissner Porselein Manufaktur
bekend gemaakt doorAugust de
Sterkeen datinvier talen:Duits,
Latijn, Frans en Nederlands. De
naamvan deuitvinder werd niet
genoemd.

SPECIALISTEN
Inmiddels waren ook enkele

Nederlandse specialisten aange-
trokken: Christoph Rühle en
diens schoonzoon Gerhard van
Malcem. Van Malcem was schil-
deren Rühle leidde hetproduk-
tie- proces. Een echte porselein
fabriek was het ook nog niet;

Böttger sprak over een 'Backe-
rey von Hollandischen Platten
und Gefassen'. De echte massa-
produktie van Europees porse-
leinkon beginnen en op deLeip-
ziger Messe in juni 1710 waren
deeerste produkten al te zien.

Natuurlijk duurde het nog ja-
ren voordat deprodukten te ver-
gelijken waren met de Chinese
en Japansevoorbeelden, die ook
qua motieven vaak werden
geïmiteerd. In 1720werd ookeen
nieuwe techniek uitgevonden,
het schilderen onder glazuur, en
vier jaar later werd het waar-
merk van echt Meissner porse-
lein op elk stuk aangebracht,
namelijk de twee gekruisde
zwaarden. Meestal de jongste
leerling- schilder mocht.deze
twee zwaardjes aanbrengen, in
blauw, onder glazuur.

In Meissen, nu een klein pro-
vinciestadje in de DDR, wordt
nog op dezelfde manier gewerkt
als destijds. De ovens zijn gemo-
derniseerd, maar het vormen en
schilderen gebeurt nog steeds
met de hand. Speciaal voor be-
zoekers is er een soort demon-
stratiewerkplaats opgezet,waar
de uiteenzettingen van de gids
vanaf een cassette- recorder

klinken. De artiesten inwording
schilderenen modellerenprecies
op de maat van de uiteenzetting,
maar wanneer iemandspontaan
wat vraagt weten ze niet goed
raad. Ofhetvan destemming af-
hangt hoe ze debloemetjes schil-
dert? "Nee, ik schilder ze altijd
zo, of ik nu vrolijk ben of de pest
in heb".

Hoeveel prachtige borden ze
perdagmaakt? "Och,zonstukof
tien".

NELSON MANDELA WORDT ZEVENTIG JAAR

’Uw vrijheiden de mijne
staan niet los van elkaar’

DEN HAAG — "Ik ben zeer gesteld op mijn vrijheid,
maar mijn zorg gaat nog meer uit naar uw vrijheid. Ik
hebhet levennietminder liefdanu... Ikwil enkan echter
geen enkele verbintenis aangaan op een moment dat ik
en u, hetvolk, nietvrij zijn. Uwvrijheid en demijne kun-
nen niet los van elkaar staan".HiermeezagNelson Man-
dela in 1985,na 23 jaargevangenschap, afvan zijn vrijla-
ting.De Zuidafrikaansepresident PieterBotha had aan-geboden Mandela vrij te laten alshij "geweldalspolitiek
middel afzweert. Dat isper slot van rekening een norm
diegerespecteerd wordt in alle beschaafde landen van
dewereld". Mandela wees elkevoorwaarde afomdathij
niet alsvrij menskan onderhandelen.

De vrijlating van NelsonMan-
dela staat opnieuw ter discussie
nu hij op 18 juli zeventig jaar
wordt. Ter ere van zijn verjaar-
dag werd op 11 juni in het
Wembley- stadion inLonden een
rockconcert gegeven metals the-
ma"Laat Mandelavrij".Hetcon-
cert was het begin van een cam-
pagne inEuropa en de Verenigde
Statenvoor de onvoorwaardelij-
ke invrijhan debekendste poli-
tieke gevangene in Zuidafrika.

De Zuidafrikaanse regering
heeft echter een ander verjaar-
dags-cadeauvoor Mandela in ge-
dachten: hij mag op zijnverjaar-
dag een bezoek van zes uur van
zijnhelefamilie hebben. Mande-
la mag elk jaarmaximaal 30 be-
zoeken van 40 minuten perkeer
hebben van niet meer dan twee
personen tegelijk. De laatste vijf
jaarmaghij metzijnvrouwin de-
zelfde kamer zitten maar dan
blijft daar wel minstens een ge-
vangenis- ambtenaarbij. Het be-
zoek vanzijnfamilie wordtin Jo-
hannesburg gezien als een con-
cessie van president Botha zelf
als gevolgvan de immense inter-
nationale druk.

LEVENSLANG
De zeven hoofdverdachten, on-

derwie Mandela en Sisulu, kre-
genlevenslang. Hij zat achttien
jaargevangen op het beruchte
gevangeniseilandRobbeneiland

tothijin 1982werd overgebracht
naar de Pollsmoor- gevangenis
inKaapstad. Zijn strijd tegen de
apartheid isvoortgezet doorzijn
vrouw Winnie Mandela.

Mandela is tijdens zijn gevan-
genschap steeds vast blijven
houden aan de beginselen van
hethandvest, zo zeggen zijn me-
degevangenen. De schaarse be-
zoekers van Mandela vertellen
dathij zeer goed op de hoogte is
van de laatsteontwikkelingen in
en buiten Zuidafrika. De Ameri-
kaanse advocaat Samuel Dash
diehem in 1985bezochtkreeg de
indruk "Niet in het gezelschap
van een guerrilla- strijderofeen
radicaal ideoloog te verkeren,
maarvan een staatsman".

Dit werd bevestigd door de

missie van 'eminenten' van
gemenebest in 1986. Dwingt hi.
binnen degevangenishet ontzaf
af van medegevangenen en be
wakers, buiten de gevangenis Iblijft hij deman waarnaar de jon j
ge generatie militante Afrika- j
nen opziet als hun gids naar eet
Zuidafrika zonder apartheid.

GEEN TIJD
Wanneer een van de meisjes

uitvoeriger wil vertellen hoe
lang het duurt voordatje de
handvaardigheid hebt om een
Meissner figuurtje te mogen be-
schilderen, wordt ze weggeroe-
pen door de cheffin, want voor
privé- uitleg is geen tijd. De fa-
briek isallanguiten wanneer al-
le 300.000 bezoekers ook nog
eens lange gesprekken begin-
nen, dan is het eindezoek, zal de
cheffin gedachthebben.

Terwijl de 1200 werknemers
de poorten uitstromen bekijken
wij nog snel de tentoonstelling
van Meissner porselein die sinds
1960 in een grote hal bij de fa-
briek is ingericht. Hier zijn alle

meesterwerkjes te zien die het
Meissner porselein beroemd
hebben gemaakt. Van Böttger
eersterode stenenkruikentot de
prachtigste serviezen, enorme
vazentotkleinerococo poppetjes
toe.

Alle ooit gemaakte modellen
zijn voorhanden. Weliswaar
werd ookMeissenin deoorlog ge-
troffen doorbommen wantook de
Meissner porselein- fabriek
werd gedurendedeoorlogs-jaren
ingeschakeld bij de wapen- pro-
duktie, maar alle mallen en mo-
dellen bleven bewaard. Toen
Sovjettroepen Meissen hadden
veroverd kwam defabriek onder
Russische leiding en in 1945
werd een deel van defabriek ge-
demonteerd, terwijl de fabriek
onderdeel werdvan de Sovjet Ce-
mentfabriek.

Toch werd de produktie van
porselein weerop ganggebracht
en na verloop van tijd, in 1950,
ging deleidingover inDDR han-
den. Voortaan heette het bedrijf
VEB (Volks Eigener Betrieb)
Staatlichte Porzellan Manufak-
tur Meissen. Heel fijntjes wordt
erop gewezen dat Meissner por-
selein natuurlijk allang niet
meer alledaags gebruiks- porse-

lein is, maar dat het om zeer
waardevolle stukken gaat. Het
zijn kunstwerken en als zodanig
worden ze ook beschouwd in de
DDR.

STIJLPERIODEN
In de ontwikkeling van het

Meissner porselein kunnen de
stijlperioden worden afgelezen,
vandaar ook datnietzonder trots
wordt vastgesteld dat nu niet
meer enkele kunstenaars de
richting beïnvloeden, maar dat
het kollektief de richting aan-
geeft. Die kollektief beschouwt
het Meissner porselein, en met
enig recht, als een exclusief do-
mein. De behoefte aan iets ex-
clusiefs, iets luxe, kan hiermee
bevredigd worden.

De huidige generatie
Meissner- kunstenaars hoeft
nietmeerte lettenop deverkoop-
baarheid of de behoeften van de
massa. Daarvoor bestaan er nu
moderne porselein- fabrieken
die veel goedkoper en sneller
kunnen produceren. Meissen
kan nu weer zijn wat het altijd
was, namelijk een kunstinsti-
tuut. Er worden kunstwerken
geproduceerd, geen gebruiks-
voorwerpen, maar cultuurdra-
gers.

Dat het kollektief nog niet die
hoogte heeft bereikt uit vroeger
jaren toen soms briljante
beeldhouwers of schilders de
Meissner stijl alleen bepaalden,
blijkt uit een klein zinnetje in
een standaardwerk over
Meissner porselein: 'De
kunstzinnige scheppingen van
de afgelopen jaren zijn nog een
beetje eenzijdig.

SYMBOOL
Hij is zich ervanbewustdatba

symbool- waarde heeft gekre]
gen. Dit blijkt uit de brieven did
hij schreefnaar zijnvrouw en difl
zij openbaar heeft gemaakt. Hej
klinkt ook door in de woorden
waarmee hij in 1985 zijn voor]
waardelijke vrijlating afweesj
"Teveel mensen zijn gestorven
sinds ik de gevangenisben ingej
gaan. Teveel mensen hebben gejleden om hun vrijheidsliefde. Ik'
heb verplichtingen aan hun we!
duwen, aan hun wezen, aan hunj
moeders en aan hun vaders difl
omhen getreurd en gehuild heb-
ben. Ik ben niet deenige diegele*
denheeft in deze lange, eenzame,
verspilde jaren".

Hij staat nog volledig achtef
de beginselen diehij tijdens zijn
proces in 1964 in zijn beroemd
geworden toespraak als volgt
verwoordde: "Ik heb gevochten
tegen blanke overheersing en ik
heb gevochten tegen zwarte
overheersing. Ik heb het ideaal
gekoesterd van een democra-
tische en vrije samenleving
waarin alle mensen samenleven
in harmonie en met gelijkekan-
sen. Het is een ideaal waarvoor
ik hoop te leven en dat ik hoop te
bereiken. Maar zonodig is het
een ideaal waarvoor ik bereid
ben te sterven".
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Alex Goilo en Eddie Gorsira werkten
samen 80 jaarbij de Landsradiodienst

doorYVONNE VAN ES

Als radiotelegrafist was je
ook vluchtverkeersleider,
weerman en administrateur

. Aan het begin van de dertiger
jaren worden de reeds lang ge-
koesterde uitbreidingsplannenvan de Dienst Landsradio ten
uitvoer gebracht. Dit leidt on-
dermeer tot de bouw van het
zendstation te Groot Kwartwieralsmede detotstandkoming van
sen apart ontvangstation en een
bedrijfs- centrale in de stad. Ten
behoeve van het publiek wordtaan de Punda-zijde in 1932 een
Aanname- kantoortje ingericht
dat toen op de plaats stond van
net huidige onderkomen van
fWj.oue._u. Later wordt ditkan-toor overgebracht naar een ka-
merop debovenverdieping inhet
Havenkantoor aan de Han-
delskade enkort voor detweede
wereldoorlogkrijgt de diensteen
eigengebouw opdebegane grond
van hetzelfde gebouw. In dit ge-
bouw komt Eddie Gorsira als
leerlingradiotelegrafist op 1 de-
cember 1939 in dienst van de
Landsradio.

De vanwege zijn lengte van
1,95 meter ook wel 'Daddy
Longlegs' genoemde Gorsira,
wordt na korte tijd ingezet bij deluchtvaartcommunicatie. "In ja-
nuari van het jaardaarop werd
|k naar Aruba gezonden. Daar
°en ik uitstekend opgevangen:
allekroegen en bars van SanNi-
colas heb ik in een mumvan tijd'eren kennen. Ik logeerde inder-
tijd in de Pasan Grahan, het
goedkoopste hotel voor
ambtenaren. Dat moest ook wel,
want ik kreeg maar zes gulden
°nkosten- vergoeding per dag".

"Oorspronkelijk werkte ik in
Oranjestad. Later ging ik overnaarhet vliegveld. Nouja,vlieg-
veld. Er waren maar drievluchten per week en van een
verkeerstoren had men toen nog
n°oit gehoord. Aangezien er
Seen electriciteit op het vlieg-
veld van Aruba aanwezig was,
bestond hetradiostation daaruit
twee lokalen met in het élïe een
°ude dieselmotor, die via een
'ange drijfriemeen dynamoaan-geefenin het andere detelegra-
hst met zender, seinsleutel en
ontvanger", vertelt Gorsira.

INDE JAREN twintig was het op
Curacaonog niet zo eenvoudigom te
weten tekomen hoelaat hetis.Horlo-
ges waren toen nog lang geen ge-
meengoed. Het pas geopende
kuststation van de Dienst Landsra-
diofungeerde alstijdsmetervoor het
hele eiland: om vijf voor twaalf 's
middags hees de hulpseiner devlag,
dietot ver in de omtrek te zien was.
Klokslag twaalfuur blies de telegra-
fist van deDienst Landsradio opeen
fluit, waarop de hulpseiner de vlag
streek.Dit was hetteken voordewin-
keliers in destadom hunzaak te slui-
ten. Voor iedereen ging dan de mid-
dagpauze in,gevolgd dooreen lange
siesta.

De telegrafist las de tijd af op de
chronometer. Dit apparaat was ge-
plaatstineenkleinkastje datprecies
waterpas moest zijn. Elke avond
controleerde de ambtenaar van de
DienstLandsradio deexactetijd met
het zendstation in Washington. Het
verschil was ongeveer acht secon-
den per dag. En als in tijden van
slechteverbindingen geenradiocon-
tact met Washington mogelijk was,
dan werd gewoon geschat wat de
juistetijd was.

AlexGoiloen JohnEdward Gorsi-
ra raken nietuitgepraat over depio-
niertijd van de radiotelegrafïe. Zij
behoren tot de oudste werknemers
van deDienstLandsradio dieditjaar
haar 80-jarig jublileum viert. Met
hen had deAmigoe een gesprek over
de beginjaren van de luchtvaart- ra-diostations op Aruba, Bonaire, Cu-
racao en St. Maarten.

. EddieGorsira, delangste radi-
otelegrafist. Vanwege zijn lengte
(1,95 m) wordthij ookwel 'Daddy
Longlegs' genoemd.

ZENDBEREIK
..De telegrafist bemande in

ElJn eentje de post. Ik was teleg-

rafist en verkeersleider. Het
zendbereik van de apparatuur
reikte, afhankelijk van hetweer,
totaan Caracasen Maracaibo. Ik
moest niet alleen het radiocon-
tact met de vliegtuigen onder-
houden,maar ze ook nogbinnen-
loodsen en met wiekende armen
—jekent datwel, met diebordjes—op de landingsbaan naar hun
standplaats dirigeren", aldus
Gorsira die hieraantoevoegt dat
deradiotelegrafist in die tijd ze-
ven dagen per week werkte. "Er
wasgeen vervoer. Datbetekende
dat ik elke dag om 3.30uur van
huis moest om de afstand van 5
km naar het vliegveld te lopen.
Viermaal per dagliep ik die vijf
kilometer. Om4.3ouurwasikbij
het vliegveld. Dan moest ik de
motoren starten die electriciteitleverenvoor hetzendstation. La-terkon ik gelukkigmeteen busjevervoerkrijgen".

Gorsira: "Tijdens de TweedeUorlog, toen deDuitse onderzee-boten voor de Lago gemeerd la-gen, hadik 24 uursdiensten. Datwas een spannende tijd. Ik heballerlei nationaliteiten meege-maakt: Fransen, Amerikanenen Hollanders. De Nederlandersbleven het langst. Zij hebben dezevendaagse werkweek veran-derd in een zesdaagse. Als teleg-

rafist moest je indertijd alles
kunnen. Je moest niet alleen de
telegrammen in ontvangst ne-
men, de administratie doen, ook
moest jehetradioverkeer met de
vliegtuigen onderhouden, ter-
wijl jetevens alsweerman dienstdeed. In die tijd bestond er nog
geen Meteorologische Dienst.
Van deonlangsoverleden Anton
van Meeteren heb ik geleerd
door naar de wolken te kijken
een weersvoorspelling te doen.
Voorvliegtuigen wasvanbelang
de windsnelheid, de
windrichting en het verschil in
barometer- druk. Die gegevens
verwerkte ik dan in een weerbe-
richt".

Radio-apparatuur uit 1958die op het luchtvaartstation teHato indertijd voor telegrafie entelefoniegebruikt werd.

De verbinding met vliegtuigen
en deAir Traffic Control(ATC)
in 1958. Foto: vlnr. E. Espacio,
Th. Hennelijn en ATC-
werknemer.

EENZAAM
Gorsira's collega Alex Goilo

was in de oorlogstijd opBonaire
gestationeerd. Ook hij heeft
daarover smakelijke verhalen:
"In de oorlogstijd op Bonaire
moest jeineenkot slapen.Als te-
legrafist had jeop dateiland een
eenzaam bestaan. Gebeurde er
iets, dan seinde het station op
Curagao meteen bepaald morse-
teken. Hetzendstation gebruik-
te daarvoor 'lange strepen', wat
als signaal voor dewekker dien-
de. Deze ging afen dat had jeals
taak om te gaan onderzoeken

wat er aan de hand was. Helaas
gebeurde hetzelfde als een schip
dichtbij dekust van Bonaire iets
te langzaamnaar depost seinde.
Dan ging de wekker ook afen
stondjevoor nietsop.". In 1929is
Goilo als hulpseiner bij hetkuststation van de Landsradio
begonnen. Zijn salaris was toen

1008 gulden per jaar, volgens
Goilo voor die tijd een vorstelijk
bedrag.

Inverband met deopening van
het vliegveld St. Maarten werd
Gorsira in 1943 overgeplaatst
naar dat eiland. Alweer primi-
tieve werk- omstandigheden.
"Er was nog geen stroom op het
vliegveld. Voor de stroomvoor-

» ziening zorgden twee motoren.
De mooiste motor die ik gekend
heb is de Kromhoutmotor: wel
vier meter lang. Oorspronkelijk
stond dit apparaat in een klein
oud gebouwtje aan SaltPond. De
motormoest met de handgestart
worden. Het motorhuis was
apart. Als er stroom nodig was,drukte ik opeen bel enwerd met
een zwengelmotor het apparaat
aangedraaid. Als er geen stroom
meer nodig was, drukteik twee-
maal op de bel. Dan werd de
stroom weer uitgeschakeld", al-
dusGorsira diezegtopSt. Maar-
ten "een heel zachte tijd" te heb-ben gehad. "Behalve toen Prin-
ses Juliana op bezoek kwam.
Toen had ik zes dagen lang 24
uur dienst".

Gorsira had opSt. Maartentot
taak deradioverbinding met het
vliegveld van Curagao te onder-
houden. "Het station op de bo-
yenwinden onderhield contact

met het vliegtuig tot het punt,
waarop geen terugkeer voor het
vliegtuig meer mogelijk was
(point of no return). Dit is onge-
veer halverwege Curagao. Daar-
na nam deCuracaose collega het
radiocontactoyer".Gorsiraheeft
maar drie jaren op St. Maarten
doorgebracht. Desondanks be-
schouwthij deze tijdals hethoog-
tepunt uit zijn lange carrière.
"Op St. Maarten heb ik mijn
vrouwontmoet. Toen we in 1944
![etrouwdwaren,kreeg ikeen sa-
arisvan 360 gulden per maand.

We leefden als koningen, want
dit eiland was spotgoedkoop. In
die tijd woonden er maar 9.000
mensen. Metname in hetFranse
gedeelte hebben de mensen een
warme mentaliteit. Nu ben ik
helemaal ingeburgerd op Cura-
gao, maar als mijn pensioen het
zou toelaten, zou ik weer op St.
Maarten gaanwonen".

Alex Goilo bladert in het ge-
denkboek datin 1958tergelegen-heid van het 50-jarig jubileum
van de DienstLandsradio is uit-
gegeven.

Hetradiostation teSt.Maarten
in 1958.

ZENUWSLOPEND
In 1946 werd Gorsira overge-

plaatst naar Curagao, waar hij
als radiotelegrafist eerst op het
station te Plantersrust en later
op Hato werkte. "Datwas nog de
tijd dat elke telegrafist zes ont-
vangers moest bedienen. Ze-
nuwslopend werk was dat. We
werkten toen met de beroemde
H.R.O.- ontvanger, terwijl we
ookeen journaalmoestenbijhou-
denmet daarin alleberichten. Je
verwerkte gemiddeld 150tot200
telegrammen in een zes- urige
wacht. Er werkten drie telegra-
fisten met iedereen stelkoptele-
foons. Als je 's avonds
thuiskwam,hoorde jenog dehele
avond dat gepiep in ie oor. Zo-
doende kwam het gehoor nooit
tot rust. Achttien jaarlang heb
ik dat beestenwerk gedaan.
Daar heb ik dan ook een gehoor-
beschadiging aan over gehou-
den: hoge tonen hoor ik niet
meer".

Gorsirakan zich noggoed her-
innerenhoeom drie uur'snachts
een Panamerican Clippertever-
geefs Honolulu, Hawai, opriep.
Dat heet 'skippen': hetradiosig-

naalging over Honolulu heen. Ik
heb toen op Hato datbericht on-
derschept en doorgeseind naar
Honolulu". En breedlachend:
"Dat is eenbewijs van detheorie
van de natuurkundige Albert
Einstein dat de kortste lijn tus-
sen twee punten geenrechte is".

Tegenwoordig werkt de ver-
keerstoren alle contacten met
het vliegtuig af. Een radioteleg-
rafist komt er niet meer aan te
pas.

Na een aantal jaren in Neder-

land te hebDen doorgebracht
kwam Gorsirain 1970op deafde-
ling Telefonie terecht, waar hij
de leiding overnam van E. Viei-
ra. Daar bleefhij tot zijn pensi-
onering in juni 1976 werkzaam.
"Dankzij de steunvanLopes-Ra-
mirez is het mij gelukt om deze
afdeling met 13 telefonisten en
eenomzetvan 35.000 gulden per
maand uit te breiden tot 48 tele-
fonisten met een maandelijkse
omzet van 350.000 gulden", ver-
teltGorsira vol trots. "In de loop
derjarenhebikbij deLandsradio
bij alle soorten verkeer gewerkt,
in de commerciële sector (han~
del), het kuststation (scheep-
vaartverkeer), Hollanddienst en
de luchtvaart. Ik heb gewerkt
met de eenvoudigste radio- ver-
binding tot en met dekabel- en
satellietverbinding".

"Wat de radioverbinding be-
treft, als jenu deverkeerstoren
belt over een vliegtuig dat over
ongeveer een uur moet landen^
dan weet de verkeerstoren van
niets. De toren heeft alleen bin-
nen een bepaalde straal contact
met het vliegtuig. Daarbuiten is
depiloot op zichzelfaangewezen.
In onze tijd daarentegen werd
het vliegtuig begeleid van vlieg-
veld naar vliegveld. Ik heb nog
een vliegtuig in nood dat van
Maiquetia (Venezuela) naar
Kingston (Jamaica) vloog,veilig
naar Kingston geloodst. Het
vliegtuig had tropische vissen
aan boord. De motor was uitge-
vallen, maar het vliegtuig heeft
het desondanks gehaald dankzij
deradiotelegrafist", aldus Goilo.

COLLEGIALITEIT
"Vergeleken met vroeger is er

nog een groot verschil. In miin
tijdwas ereen enormecollegiali-
teit onder de telegrafïsten. Ik
hebwel voor een collegaingeval-
len die ietste diep in het glaasje
had gekeken. Om zeven uur 's
avondsben ikteruggegaan naar
huis, heb gedouched, me omge-
kleed, een boterham gegeten en
daarna tot één uur 's nachts ge-
werkt in plaatsvan mijncollega.'
Dat zie je tegenwoordig niet
meer".

Zowel Goilo als Gorsira genier,
ten nu van een welverdiend pen-
sioen. Goilobrengt zijn tijd door
met ondermeer fotografie,

postzegels enreparatie vanradi-
o's. Met Gorsira heeft hij zijn
voorliefde voor televisie kijken
gemeen. "Mensen die gepensio-
neerd zijn, hebben het drukkerdan ooit", besluit Gorsira la-
chend.
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Carl Lewis
weer snel

INDIANAPOLIS - Op de
eerste dagvan deAmerikaan-
se selectie wedstrijden voor
de Olympische spelen heeft
Carl Lewis de 100meter afge-
legdin 9,96 seconden.De vier-
voudige Olympisch kampi-
oen van 1984noteerde die tijd
in de serie. Het is de beste
sprintprestatie van dit sei-
zoen. De verrichting is goed
voor de zevende plaats op de
wereldranglijst aller tijden.
Andre Cason, die dit seizoen al
10,08 liep, eindigdealstweede in
10,18. Tijdens derace stond een
rugwind van 1,90 meter per se-
conden. "Mijn start was nietper-
fect", verklaarde Lewis. "Maar
ik ben tevreden over derest van
derace". Lewis beste tijd is 9.93
seconden. Daarmee werd hij vo-
rig jaarinRome achter deCana-
dees Ben Johnson (9,83) tweede
tijdens dewereldtitelwedstrijd.

De wedstrijden worden in het
stadion van de universiteit van
Indianapolis gehouden onder zo-
merseomstandigheden. Het was
vrijdag 35 graden. In een andere
serie liep Joe Deloach 10,07 se-
conden (rugwind: 3,10 meter).
Op de400meterhordenkwam de
beste tijd in de series op naam
van de jeugdigeKevin Young:
48,27. Wereldrecordhouder Ed-
win Moses liep 49,31.

ASILAFINIES
...grandioos...

Bridge- uitslagen
WILLEMSTAD — De uitsla-

gen van de tweede zitting
(woensdag 13 juli)van het open
Toyota zomer- bridge toernooi
van Bridge Club Baranca waren
als volgt:
Groep A:
1.Brown/Sewrajsing 61.25%, 2.
Nicolina/Eikelboom57.50 %, 3.
De Vries/Bongers 56.25 %, 4.
Schouten/Van Vliet 55.00 %, 5.
Manor/Baerecke 52.92 %.

De overige zeven paren scoor-
denbeneden de 50 %.
Groep B:
1. Buist/TanSilfhout 64.58%, 2.
Echtpaar Schnog 59.89%, 3. Val-
kenberg/Gibbs 56.77 %, 4. Van
de Breggen/Van de Velde 53.65
%, 5. Van Werkhoven/Jilesen
51.04%.

De overigevijf paren scoorden
beneden de 50 %

Op woensdag 20 juliwordt de
derde zitting gespeeld van dit
Toyota-toernooi. Aanvang 19.45
uur,plaats: Bridgezaal op Scher-
penheuvel.

NEW YORK — De uitslagen
van de op vrijdag in de Ameri-
kaanse Leagues gespeelde base-
ball- wedstrijden zijn:

American League:
Boston Red Sox - Kansas City
Royals 3-1, Boston Red Sox -Kansas City Royals 7-4, New
York Yankees - Chicago White
Sox 5-3, Minnesota Twins - Bal-
timore Orioles 4-2, Milwaukee
Brewers - TexasRangers 4-2, Se-
attle Mariners - Cleveland Indi-
ans 8-5, California Angels - De-
troit Tigers 6-4, Toronto Blue
Jays - Oakland Athletics 1-0.

National League:
Los Angeles Dodgers - Chicago
Cubs 3-2 (10 innings), Cincinna-
ti Reds - Montreal Expos 6-3,
Houston Astros - Philadelphia
Phillies 5-2,Pittsburgh Pirates -
San FranciscoGiants 8-5, Atlan-
ta Braves - New York Mets 4-3
(10 innings), San Diego Padres -Saint Louis Cardinals 7-3.

AUSTRALIË — Australië heeft
op een internationaal voetbal-
toernooi in eigen landArgentine
met 4-1 verslagen. Voor de
thuisclub scoorden Wade, Yan-
kos (twee) en Bozinovski. Het
doelpuntvan dewereldkampioe-
nenkwam op naamvanRuggeri.
Brazilië leidt inhet toernooi, dat
wordt gehoudenwegenshet 200-
-jarigebestaan van Australië.

CONDITIE
Aanvankelijk leek het erop

alsof zij niet voldoende conditie
hadom deAntilliaanse slagmen-
sen in bedwang te houden. Mid-
dels Jenny Martinez (honkslag
in het binnenveld), Asila Finies
en Leonice Avastia, beiden met
een twee- honkslag, vergrootte
de Antillen haar voorsprong tot
3-0. Verder lietCurvela deAntil-
liaanse slagmensen nietkomen.
Zij stond geen enkele honkslag
meertoe.

Puerto Rico daarentegen liep
in de derde inningna twee outs,
dankzij een magnifieke double-

play uitgevoerd door Leonice
Avastia, Shirley Clarenda en
Norinda de la Croes, op een vrije
loop en fouten van de short- stop
en de middenveld- speelster, in
tot 2-3.

In devijfde inningkreeg Puer-
toRico tweepuntenpractisch ca-
deau: een vrije loop, fouten van
de short- stop en de linkerveld-
speelster eneenpass-ballvan de
achtervangster betekende 4-3 in
het voordeel van de Puertori-
caanse ploeg.

De eindcijfers waren als volgt:
4-5-2 voor PuertoRico met July
Curvela als winnende werpster
en 3-7-4 voor deAntillen met Ja-
diraPietersz als verliezende
werpster.

Vanmiddag wordt aanvang
gemaakt met deplay-off waarbij
eerst de nummers drie en vier,
respectievelijk Cuba en Mexico,
elkaarom vier uurontmoeten en

daarnaPuertoRico en deNeder-
landse Antillen als nummer één
entwee weer destrijd metelkaar
zullen aanbinden.

Behalve dat Puerto Rico nog
de kans heeftomhet toernooi on-

geslagen af te sluiten, heeft de
ploeg noghet voordeel dathet na
een eventuele nederlaag in de
eindronde niet meteen geëlimi-
neerd is voor de titel, maar en
herkansingkrijgt.

...DeMexicaanseploeg wongiste-
ren van Cuba.De vraag isofzij dit
huzarenstukje vandaag kunnen
herhalen.Dewinnaarvanditdu-
el komt uit tegen de verliezer van
de return PuertoRico - Neder-
landseAntillen...

Stand in de Tour

WILLEMSTAD—Destan-
den van de verschillende
klassementen in de 75- ste
Ronde van Frankrijk zien er
na deklimtijdrit van gisteren
alsvolgt uit:
AlgemeenKlassement:
1.Delgado (Spa) 48 uur 5 mi-
nuten en 37 seconden, 2.
Rooks (Ned) op 2 minutenen
47 seconden, 3. Bauer (Can)
3.02, 4. Parra (Col) 4.43, 5.
Herrera (Col) 6.21, 6. Theu-
nisse (Ned) 7.00, 7. Boyer
(Fra) 8.05, 8. Pensee (Fra)
8.55,9. Winnen (Ned)9.46,10
Hampsten 10.07, 23. Breu-
kink (Ned) 17.37
Algemeen Ploegenklasse-
ment:
1.PDM/Gisbers 144.40.54,2.
Weinmann/Kochli op2.38,3.
Z-Peugeot/Legeay 3.35 4.
Reynolds /Echavarri 6.59, 5.
Systeme U/Guimard 7.05,6.
BH/Minguez 9.14,9. Panaso-
nic / Post 29.15, 22.
Superconfex/Raas 2.36.31
Puntenklassement*
1. Planckaert (Bel) 184 pun-
ten, 2. Kelly (ler) 155, 3.
Rooks (Ned) 109,4. De Wilde
(Bel) 107,5.Bauer(Can)98,6.
Phinney (VS) 86,7. Van Pop-
pel (Ned) 80, 8. Hermans
(Ned) 79, 9. Van der Poel
(Ned) 72, 10. Dominguez
(Spa) 67.
Bergklassement:
1. Rooks (Ned) 178, 2. Simon
(Fra) 105,3. Theunisse (Ned)
101, 4. Delgado (Spa) 100, 5.
Pensee (Fra) 83.

GLASGOW—De Engelse inter-
national Gary Stevens heeft
Everton ingeruild voor Glasgow
Rangers. Stevens bereikte don-
derdagavond een akkoord met
Rangers manager Graeme Sou-
pess. De Schotse club telt een
miljoen pond (3,5 miljoen gul-
den) voor de verdediger neer.
Met het aantrekkenvan Stevens
heeftSouness in twee jaarhetre-
cordbedrag van 24 miljoen gul-
den aan aankopen uitgegeven.
Stevens werd voorafgegaan door
Engelse internationals als
Butcher, Woods, Francis enWil-
kins.

TOPPOSITIE
De kleine Spanjaard maakte

zijn toppositie gisteren volledig
waar in deklimtijdrit. Hij over-
trof dewinnende tijd van de her-
rezen Franse specialist JeffBer-
nard met44seconden. De Colom-
biaanse klimgeiten Parra en
Herrera smeerde hijrespectieve-
lijk 3.23 en 3.56 aan.

Zijn vriend Steven Rooks, de
winnaar op '1 Alpe'd Huez die
zich andermaal overtrof, kwam
op detweede plaats in dealgeme-
ne rangschikking te staan op
twee minuten en 47 seconden.
Wetende dat Rooks, Delgado in
het gebergte niet gemakkelijk
kan losrijden en ook geen specia-
list van de vlakke tijdrit is, lijkt
alleen een ongeluk of inzinking
het gewonnen spel van Delgado
te kunnen breken.

Hetkan. Deze Tourwas vanal-
les mogelijk. Behalve met 'Peri-
co'Delgado, die ditjaarniets aan
het toeval heeft overgelaten.

Hij verscheen optimaal
geïnspireerd,geconcentreerd en
geprepareerd aan de start in
Nantes en sloeg toe waar het
kon, de grote Alpen- etappe, en
waarheteenTour-kampioen be-
taamt: de klimtijdrit.' Ik wilde
het verschil met Parraen Herre-
ra zo groot mogelijk hebben",
legde Delgado uit, "zijblijven ge-
vaarlijk, hoe dan ook. Met een
flink gat tussen mij en deColom-
bianen kunnen wij gemakkelij-
ker verdedigen in de etappes in
de Pyreneeën en de Puy-de-
Dame.

Behalve het superieure optre-
denvan, wellicht, deaanstaande
Tour- winnaar leverde de 38 ki-
lometer lange klimtijdrit onder
de zwaar bewolkte Alpenhemel
nog enkele opmerkelijke uitsla-
gen op.

Allereerst de herrijzenis van
de gevallen Franse vedette Jeff
Bernard. In I'Alpe d'Huez werd
zijn ontluistering opde Madelei-
ne en de Glandon verklaard met
een infectievan deurine- wegen.
Hij kreeg er medicijnen voor.
Plotseling kon Bernard weer
vliegen. "Ineens voelde ik weer
goedebenen, al was hetmaarze-
ventig procent van mijn top-
vorm. Normaal rijd ik nummer
twee in zon tijdrit op twee mi-
nuten."

Bernard bleek ook zijn grote
mond te hebben teruggevonden.
Erik Breukink had na de tijdrit
eveneens weerpraats. Hij fietste
de zwarte dagvan I'Alpe d'Huez
weg met een vierde plaats. "Een
bewijs, dat ik de klap verstouwd
heb.Door ditgoederesultaat heb
ik niet mijn klassement, wel
mijnzelf-vertrouwen terug."

Breukink mocht niet afge-
schreven worden als ronderen-
ner. Peter Post: "Jonge renners
komen langzaam. Zij maken de
eerste jarenkwade dagen door.
Ik blijf vertrouwen hebben in
Breukink."

Van Peter Winnenkon in Vil-
lard-de-Lans vastgesteld wor-
den, dat hij geen terugkeer als
kopman verdient.Winnen lever-
deover 38kilometer 5.43 minu-
ten inopDelgado. Hij zakte twee
plaatsen in het klassement.
Winnen was nog niet hersteld
van devorige dag, zoals ook de
Fransman Charly Mottet. De
man van de streek verloor zelfs
tien minuten. Nooitwashij inge-
haaldtijdens een tijdrit, nu zelfs
door twee ennog niet eens debe-
sten: Hampsten en Pensee.

ASILAFINIES WEDEROM SUPER-STER IN SOFTBALL
Tumba-festijn met duizenden toeschouwers in stadion

Antillen na 3-0 voorsprong toch nog
met 3-4 tegen Puerto Rico ten onder

WILLEMSTAD—De prestigeslag om hetbehoud van
deongeslagen statusin devoorronde van hetCaribisch-
en Midden- Amerikaans Softballtoernooi is gewonnen
door Puerto Rico. De Antilliaanse selectie startte sterk
metdrieruns in deeerste tweeslagbeurtenmaar speelde
later zelf detegenstander in dekaart met enkele misgre-
pen inhet veld. De Puertoricaanse dames maakten gre-
tig gebruik van dezebuitenkansjes en zette zonder zelf
aan slag veel te hoeven presteren deachterstandom in
een 4-3 overwinning.

Puerto Rico had gisteren een
dubbelprogramma en moest dus
twee maal achtereen aantreden.
In de eerste wedstrijd stuitte de
Puertoricaanse selectie op ver-
rassend sterke tegenstand van
Guatemala, dat ook het eerste
land werd dat erin slaagde tegen
PuertoRico te scoren. Tweepun-
ten werden er gescoord om in de
slotfase de stand op 2-2 te bren-
gen.Pasna twee maal 'tie-break'
kon Puerto Rico in de elfde in-
ning zijn negende overwinning
pakken met een score van 5-3.

In de tweede wedstrijd begon-
nen de Antilliaanse dames met
een overrompelend offensief tij-
dens de eerste twee innings,
waarbij echter de productie van
punten relatief laag bleef. In de
eerst inning werd met niet min-
der dan vier honkslagen slechts
één punt op het scorebord ge-
bracht.

AsilaFinies (twee- honkslag),
Leonice Avastia, Soraida Julia-
na en Norinda de la Croes lieten
ieder een honkslag noteren en
forceerde de managervan dePu-
ertoricaanse selectie reeds na
eenderde inning tot wisseling
van werpstersover te gaan.Bet-
ty Zegara werd vervangen door
July Curvela die alle negen in-
ningstegen Guatemala had ge-
worpen.

SENSATIE
De sensatievan deklimtijdrit

kwam andermaal op naam van
Geert-Jan Theunisse en, vooral,
Steven Rooks. De twee binnen-
vetters gingen door in 'themood'
van I'Alpe d'Huez. Beiden over-
troffen zichzelf. Theunisse bleef
op een zesde plaats. Rooks rukte
met een derde plaats op naar de
tweede positie in het algemeen
klassement. "Ik trof het dat ik

Herrera al snel in het vizier
kreeg. Die Colombiaan was een
prachtig mikpunt", verklaarde
Rooks.

De prestaties van Rooks en
Theunisse waren des te verwon-
derlijker,omdatgeen vanbeiden
een oog had dicht gedaan. "We
hebben hooguit een half uurtje
geslapen", vertelde Theunisse.
Rooks viel bij: "Het was en reac-
tie opdezware bergetappe en na-
tuurlijk de spanning van de
klimtijdrit. We moestenonze po-
sitiesverdedigen. Dat is goedge-
lukt."

StevenRooks nam dewoorden
geletrui niet in de mond. "Daar
durf ik niets over te zeggen. Ik
voel me nu behoorlijk moe. Een
rustdag kan ik goed gebruiken.
Daarna zien we wel verder. Het
eerstewat moetgebeuren is con-
solideren."

Na afloopvan deAlpen- etap-
pe naar I'Alpe d'Huezbrak in het
Italiaanse kampbij deploeg van
Davide Boifava eenrel uit. Ro-
berto Visentini kondigde zijn

vertrek aan. "Ik ga een andere
ploeg zoeken", riep de winnaar
van de Giro d'ltalia 1986uit.

Visentini was ziedend op de
Zwitser Urs Zimmermann (in
Italiaanse dienstrijdend). Deze
had zich nietaan de afspraakge-

houden. "We zouden ons rustig 'e
houden op de Madeleine. Zim- K
mermanbeloofde nieteerderdan k
op de Glandon te zullen aanval-
len.Door steeds op deMadeleine *het initiatiefte nemen, zette hij C
de groep opzijnkop. Hij heeft al- f'
les verziekt. Het is een daadvan 'j
een gek, hijklapte zelfin elkaar .
en ik eindigde nog tien minuten j,
voor hem", aldus de Italiaan.

Zimmermann heeft inmiddels
zijn contract bij Carrera ver-
lengd. "Ik blijf onder geen be-
ding", aldus Visentini. "Ik wei-
ger nog langer samen te rijden
met Zimmermann.

DeSpaanserennerRoque dela
Cruz isbij de controlena devier-
de etappe van de Ronde van
Frankrijk op het gebruikvan sti-
mulerende middelenbetrapt. De
la Cruzwas door lotingaangewe-
zenvoor dedopingtest inEvreux.
de Spanjaardkrijgt degebruike-
lijke straf opgelegd: één maand
voorwaardelijke schorsing, tien
minuten tijdstraf en een boete
van 1500 gulden.

..LuchoHerrera...

STEVEN ROOKS STEVIG OP TWEEDE PLAATS

Slechts ongeval of inzinking kan
Pedro Delgado van zege afhouden

VILLARD-DE-LANS—De Spanjaard Pedro Delgado
heeft zijn leidendepositie in de75- steRonde van Frank-
rijk verstevigd door de dertiendeetappe, eenklimtijdrit
over 38kilometervan Grenoblenaar Villard-de-Lans, te
winnen.

Delgado triomfeerde in de Alpen in de tijd van 1 uur 2
minuten en 24 seconden, 44 seconden sneller dan de
Franse specialist JeffBernard. De Nederlander Steven
Rooks verraste met de derdepositie: 1.09 achter Delga-
do. In het algemeen klassement schoof de Noord- Hol-
landse renner op naar een tweede positie achter Del-
gado.

Pedro Delgado heeft niet veel
overwinningen op zijn naam
staan, ze zijnover het algemeen
wel van grootkaliber. De groot-
ste is de Ronde van Spanje in
1985.

De Spanjaard ontwikkelde
zich in de loop der jaren als de
Tour de France- renner. Vorig
jaardroeghij enkele dagen de ge-
le truien eindigde hij als tweede
na de ler StephenRoche.

Met negen evenwichtige
kanshebbers was de75- ste Tour
de France voorbestemd tot de
laatste kilometer spannend te
blijven. Deze speculatie sloeg
nergens op. Negen dagen voor de
intochtinParijs staatPedro Del-
gado zo stevigin de gele trui, dat
hem deoverwinning nauwelijks
nogkan ontgaan.

SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVOKÖRSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdaj
van 17.00- 02.00 uur; vnjdag en zaterdag-
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvana^
13.00uur. Ml

ij
SCHAAKVERENIGING CURAQAO EL
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-2-i
genheid tot schaken. \£
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro dißarioJanwé) la
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uure*schaaklesen-trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar. e>

tl(

BASEBALL a
(AA-klasse) Ie
20.00uur WildCats/Banco di Caribe vs St^Rosa Indians/Complan - Sentro Deportiw*.
Körsou. el

ic
SOFTBALL
(9e Centraalamerikaanse en Cari„
bisch dameskampioenschap) /
play-offs ; 1(
16.00 uur Puerto Rico vs Antillen (verliezei
A); e
18.00uur Cubavs Mexico (winnaarB); Il
20.00uur verliezerAvs winnaarB (winnaaf
C) - Curagao LittleLeague Ballpark.

ZONDAG a
SOFTBALL j
(9e Centraalamerikaanse en Cari-
bisch dameskampioenschap)
finale 1(

16.00 uur winnaarAvs winnaarC; l
19.00uur prijsuitreiking-Curasao Little Lea-Q
queBallpark ~BASEBALL
(AA-klasse) u
10.30 uur Sta Maria Pirates/ Wallé Con-n
structionsvs GrootKwarßer/CPS-AGT -Cv-,ragao Little League Ballpark. ,
SCHIETEN r
(Schietclub CDM)
09.00 uur wedstrijdenom deKopa RotativOj
op geweer;
11.45 uur op luchtdrukpistool - schietbaan1
CDMte Dominguito. '

ROBERT ZINGEL KANSRIJKE ’OUTSIDER’

KLM-Open: meergeld,
meer toeschouwers

HILVERSUM— De golf van enthousiasme , die sinds een
paarjaarinherentlijkt tezijn aan hetspelenvangolf, heeftook
deOpen Nederlandse titelstrijd (beter bekend onder denaam
KLM- open) bereikt. Met een verhoging van het prijzengeld
met25procentnaareen slordige900.(XX)guldenheeft de 'Dutch
Open' zich genesteldtussen degrote golf- evenementen in Eu-
ropa. Die actie ontlokte degewenstereactie. Hettoernooi, dat
van donderdag 21 julitot en metzondag 24juliop debaan van
de Hilversumsche Golf- club word gehouden, kan zich in de
komst van een groot aantal topspelers verheugen, onder wie
deAntilliaanse kampioen Robert Zingel.

Meest aansprekende spelerop
het moment is de Zimbabwaan
Mark McNulty. Hij voert de
ranglijst van de Volvo-Tour aan
voor erkende wereldtoppers als
de Brit Nick Faldo en de Spanj-
aard Severiano Ballesteros.
Maar ook met de aanwezigheid
van de Engelsman Mark James,
na het winnenvan de 'Scottisch
Open'opgeklommen naar de ze-
vende plaats op deranglijst, is de
organisatie content.

Opmerkelijk is de aanwezig-
heid van twee spelers uit Tai-
wan,Lu en Hsieh. Delaatstewon
dit jaar al twee toernooien, in
Hongkong en de Filipijnen.

Ook verscheidene winnaars
van vorige edities van deKLM-
Open hebben voor het evene-
mentingeschreven. Titel- verde-
diger GordonBrand Jr, Graham
Marsh, twee keer winnaar van
het kampioenschap, en de Brit
Paul Waykomen ook in aktie op
Hilversum.

Afwezig zijn dit jaar deZuid-
Afrikanen, althans, op de deel-
nemerslijst prijkt niemand met
Zuid-Afrikaals thuisland. De or-
ganisatie toonde zich wat onge-
lukkigmethetfeit dat spelersuit
dat land nog steeds door de Ne-
derlandseregering een visum
word geweigerd.

"Uweet onsstandpunt indeze,
wij wijzen discriminatie op elke
wijze af, dus ook deze. Wij had-
den henergewoonbijwillen heb-
ben, zoals wij iedere speler wel-
kom heten. In Engeland en
Frankrijk maken deregeringen
er ookgeen probleem meervan,"
stelde de voorzitter van de Ne-
derlandse Golf- federatie afgelo-
pen donderdag.

De verhoging van het prijzen-
geld lijkt nog niet ten einde.Rob
vanErvenDorens, hetfinanciële
brein achter de KLM- Open,
denkt in detoekomst nog meer
sponsors voor het evenement te
kunnen vinden.

"Vroeger moesten wij spon-
sors gaan aanzoeken,tegen-
woordig kunnen wij selecteren.
En als het aantal spelers in Ne-
derland doorschiet naar hon-
derdduizend,zal onswerkereen-
voudiger op worden."

De interesse voor het golf
hoopt de organisatieook te zien
weerspiegelen in de toeschou-
wers aantallen. Gerekend wordt
op zon 40.000 kijkers, voor een
deel voorzien van een vrijkaart,
tienduizend betalenden heeft de
Dutch Open nodig om de begro-
ting sluitend te krijgen.

Aan het toernooi doet ook
Ruud Bos mee. Hij is deenige in
Nederland wonende speler die
alsprofkan worden betiteld. De
lijst van favorieten met hun
eventuele plaats op de Volvo-
ranglijst ziet er als volgtuit:

Bean(VSt), Brand Jr(Eng2l),
Canizares (Spa 26), Durnian
(Eng 12), Fernandez (Are), Lle-
wellyn (Wales 25),Lane (Eng4),
McNulty (Zim 1), James(Eng 7),
Chapman (Eng 15), Harwood
(Aus 16), O'Connor Jr(Ir 17) en
Martin (Spa 20).

De Antilliaan Robert Zingel
komt niet op de Volvo- ranglijst
voor omdat hij niet deelneemt
aan degrote toernooien diepun-
tenopleveren voor dezeranglijst
en de uiteindelijke Volvo- titel.
Hij behoortindeKLM- Openvan
dit jaarzeker tot een van de out-
siders dieeengoedekans maken.

ZAT6RDAGI6JUUI9BJ10 AMIGOE



Nederlands weekblad Elsevier publiceert opzienbarend verhaal:
OliehandelaarJohnDeuss is de dans weer eens ontsprongen

DE GOKKER
«"IK DACHT — nee, ik
jnJ°opte — dat-ie er nu echt

an zou gaan. Maar nee hoor,
fj heeft zijn raffinaderij en
Qn benzinestations nog met

Bie*n beste winst verkocht ook,
13 miljoen d011ar..."
De Rotterdamse (spot-
terkt) oliehandelaar zegt

jri^tmet enige spijt, maar ook
e wondering. Het gespreks-
öderwerp is John(inRotter-
am bekend als 'Jantje')'euss, de Nederlandse olie-

nv^ndelaar. Vorige week werd
?kend, datDeusszijn Atlan-
lcPetroleum Unit(eenraffi-

naderij in Philadelphia, plus
?1 benzinestatios en een pij-leiding) heeft verkocht aan
e Sun co. oliemaatschappij

Pennsylvanië.

I De achtergrond van deze tran-
tic is het.harde gevecht van

ri.'ie- producerende landen om
ei stuk van de zogenaamde
'°Wnstream'- markt (rafïinage
1 directeverkoop aan deconsu-

*aent). Koeweit was de eerste,
s?n de Koeweit Petroleum Cy.
pPC) de hand wist te leggen op

'e Gulf- raffinaderij in Euro-
port bij Rotterdam, met een
lantal benzinestations in de
enelux- landen en Dene-marken„, De aankoop van Sun Co.?aakt deel uit van dat gevecht.

iflJun heeft vorige week namelijk
_

dater onderhandelin-ten gaande zijn met Nigeria's
Jationale oliemaatschappij, die
!en aandeel in Sun wil verwer-en. Sun bezit in de Verenigde

vier raffinaderijen met'entotalecapaciteit van460.000'aten per dag, terwijl de onder-ging zesduizend benzinesta-''. Ns in het Oosten van deVere-
ngde Staten in handen heeft.euss van zijn kant heeft in een

aan hetpersoneel
"an Atlantic Petroleum Unit
f'tgelegd dat Saoedie-Arabiere-
"entelijk een boel heeft gedaan
[n* een aandeelvan vijftig pro-
|ent te nemen in deraffinaderij-
"n van Texaco in het Oosten van'e VS.

wachten marcheerde hij de zaal
binnen. Hij maakte die dag, 22
oktober 1987, de indruk op het
toppuntvan zijn macht te staan.
De zaal, gevuldmet debloem van
de internationaleoliewereld, lag
plat. Met uitzondering van de
Noorse delegatie, die demon-
stratief opstond en dezaal ver-
liet.

Nog niet zo lang geleden is er
namelijk in Noorwegen een
schandaal uitgebroken, toen
bleek dat ondanks het embargo
van de Verenigde Staten er
Noorse olie naar Zuidafrika is
verscheept. Dat had het Ship-
pingResearch Bureau (nauw ge-
lieerd met het Comité Zuidelijk
Afrika) vastgesteld op grondvan
betrouwbare feiten. Zoals toen
ook was vastgesteld dat Deuss'
onderneming Transworld Oil
tussen 1979 en 1984 een kwart
van Zuiidafrika's oliebehoefte
gedekt had. De commissies die
Deuss uit die handel verkreeg
waren zo gigantisch, dater inhet
Zuidafrikaanse parlement pro-
test tegen werd aangetekend.

" Het is nog maar nauwelijks
: r e.gen maanden geleden, dat
1 j0/»i Deuss Londens Royal Gar-
'TO hotel betrad om er het jaar-
-1 ''Jks congres 'Oil& Money'toe te

" 'Preken. Omringd door vier lijf-

HET NEDERLANDSE weekbladElsevier publiceert
deze week een uitvoerig artikel over de Nederlandse
oliehandelaar JohnDeuss, onder de hoofdkop 'De Gok-
ker. Het is een verbazingwekkend verhaal van verslag-
gever Friso Endt.

Curacaokomt meerderemalen inhetverhaal voor.En— zoals verwacht kan worden — wederom niet in al te
positieve zin. Een citaat, als voorbeeld: "Thijs Slaven-
burg was president- commissaris van Deuss' vreemde
bankje op Curagao".

Om onze lezers in deNederlandse Antillen en op Aru-
ba te laten "meegenieten"van hetgeen er overCurasao
geschreven wordt, publiceert deAnug'oe het artikel in
extenso.

HOOFDREDACTIE

SJEIK OTEIBA
Maar met de aldus vergaarde

gelden gokte Deuss verder. Hij
kocht Atlantic Rich in het voor-
jaarvan1985 juistomdathij wist
dat de olieproducerende landen
Koeweit achterna wilden en een
stukvande 'downstream'- markt
wilden bemachtigen. In datspel
wilde hij meespelen. Hij gokte
daarin op zijn nauwerelatie met
sheikManaEl Oteiba, de oliemi-
nistervan Aboe Dhabi en deAra-
bische Emiraten. Oteiba hadmeegedeeld in de winsten uit
Zuidafrika, zoals de sheik van
Oman ook gedaan had. Want
waar anders kwam de olie voor
Zuidafrika vandaan? Deussdroomde van een partnership
meteen van dielandeninzijnAt-
lanticRich-avontuur van 1985.

Bij de opening van deraffina-
derij in Philadelphia — waar
sheik Oteiba de eregast was —zei hij de capaciteit van hon-
derddertig naar vijfhonderd-
duizend te willen optrekken.
"Want", aldus Deuss, "Wij van
Transworld Oil hebben debeste
contacten in de oliewereld". De
sheik knikte enverklaarde "van
harte te geloven" in een grote
toekomst van John Deuss' At-
lantic Petroleum Maatschappij
BV, gevestigdopCuracao. Maar
juistin dietijd wildehet machti-

ge Amerikaanse blad Business
Week vervelende vragen te stel-
len. Omdat Deuss consequent
elk interview weigert, moest het
blad zich echter tevreden stellen
met schriftelijke vragen, die be-
antwoord werden na wekenlan-
geonderhandelingen tussen drie
juridische adviseurs van
Transworld Oil en drie advoka-
ten van Business Week.

Op dat ogenblik overspeelde
Deuss op een geheel andere plek
in dewereldzijnhand. In januari
van dit jaarnam hij hetrisico—degok, alweer—vrijwel de gehe-
le produktie van het Brent-
olieveld (het Britse deel van het
continentale plat in de Noord-
zee) optekopen, een hoeveelheid
van ongeveer 25 miljoen vaten.
Hij deed dat niet alleenvoor ei-
genrekening, deoliewereld weet
dathij het voor Mana El Oteiba
deed. Hij charterde 21 supertan-
kers (van 225.000 ton of meer),
diehij opderede van Curacao en
bij Venezuela voor anker legde.
Maar wat Oteiba en Deuss
dachten, namelijk dat de olie-
prijzen zouden stijgen,gebeurde
niet. Integendeel, in West-
Europa wilde het de afgelopen
winter maar niet gaan vriezen.
Toen deverliezen naar de twee-
honderd miljoen dollar liepen,
omdat alleen al het in de vaart
houdenvan desupertankers mil-
joenenopslorpte, speelde Oteibadebal terug naar Deuss.

Jantjezatmet deverliezen. Hij
kreeg gebrekaan liquide midde-
len. Al begin juli signaleerde de
Wall Street Journal geruchten
datDeusszijn Atlantic Unit wil-
de verkopen. Wel heeft hij hardteruggevochten. Zijn lezingvoor
de Oil & Money- conferentie in
oktobervan het vorig jaarmaak-
te daar deelvan uit. Hij hield er
een pleidooi de olieprijzen 'in ba-
lans' tehouden,en datzou alleengerealiseerd kunnen worden als
alle olie-producenten, OPEC enniet OPEC, ook de Sovjet-Unie
een front zouden vormen.Rilwa-
nuLukman, deolieminister van
Nigeria entevens voorzittervan
de OPEC, vond het een prachti-
dee.Deuss stelde vooreen kartel
te vormenvan21 OPEC- enniet-
OPEC- exporteurs. Het kartelhad zelfs al een naam. 'Wereld-
OPEC', en JamesTanner van deWall Street Journal noemdeJohn Deuss 'de mondiale olies-
taatsman.

In februari van dit jaar is hetplan nog optafel gekomenop deIP-Week inLonden, een jaarlijk-
se conferentie van regerings-
vertegenwoordigers, en olie- of-
ficials, gesponsored doorhetBri-
tish InstituteofPetroleum. Daar
kwamen de initiatieven uit de
niet-OPEC hoek van Oman. On-
ze landgenoot Herman
Franssen, de economisch advi-
seur van de olieminister van
Oman, sheik Saidbin Ahmed A-

Sjanfari, lanceerde het idee, ook
al omdat Deuss een adviseur in
oliezaken voor dezelfde minister
is. Het Wereld-OPEC- idee ver-
spreidde zich naar landen als
Mexico, Maleisië en Angola, ter-
wijl ook de Chinese Volksrepu-
bliek wel wilde meedoen. Nog in
maart reisde Herman Franssen
naar Moskou om de steun van de
Russen te zoeken.

Maar op dat cruciale moment
struikelde JohnDeuss over His-
jam M. Nazar, de olieminister
van Saoedi-Arabië. Deze deelde
hem koeltjes mede dat hij zich
niet had te bemoeien met zaken
die het koninkrijk Saoedi-
Arabië aangaan, en kort daarna
blokkeerden Saoedi-Arabië en
Koeweit de poging om de niet-
OPEC- landen een definitief te-
genvoorstel te doen. Niet onlo-
gisch, omdat de Saoedi's en de
Koeweit's al in de downstream-
markt zitten en derest niet.

Door die weigering wist John
Deuss dat hij met zijn dure
Brent-olie klem zat, hij verkocht
ver onder de inkoopprijs en even
wankelde het Transworld impe-
rium. Alleen met deverkoop van
zijn Atlantic Unit ontsprong hij
de dans. En zo is het met John
Deuss, die nu 42 jaar is, zo vaak
eeeaan.

FAILLISSEMENT
In Rotterdam, Moskou, Vlis-

singen, Nijmegen, Teheran,

New York en Curagao denken
een hoop mensen met gemengde
gevoelens aan JantjeDeuss. In
het begin van de jarenzestig
werd zijn vader als boekhouder
bij de Ford-vestiging in Amster-
dam ontslagen, omdat zijn zoon-
tje Janté openlijk de kilometer-
tellers van de tweedehands te
verkopen Ford-auto's zou heb-
ben bijgesteld. In 1964 is hij via
een dealer- vertegenwoordiging
voor Citroen (met vader) en een
auto-leasing-business, waareen
assemblage- bedrijf voor het Ja-
panse Hino- concern werd opge-
zet. De commissaris van de ko-
ningin sloeg de eerste paal, de
Amro Bank leende vijf miljoen,
hotel Brittannia verzorgde de
catering, maar moet derekening
nog betaald krijgen zegt men.
Toenvier weken later Hino door
Toyota werd overgenomen,
moest Deuss bekennen dat alles
niet doorging. Overigens wordt
ook gezegd dat Deuss Hino met
hetJapanse Hino niets temaken
had. Welk geval volgde een fail-
lissement.

Dat neemtniet weg dathij nog
in hetzelfde jaar Joe Oil (John's
Own Company) oprichtte, kan-
toor opende in Berg en Dal bij
Nijmegen, te samen met vader
Deuss en zus Tineke. Op deRot-
terdamse spotmarkt verdiende
hij veel en verloor hij veel in die
jarenrond de oliecrisis in 1973.

Hij bouwde een kaartenhuis op
met'floatingdebts', en stopte het
ene gat met het andere. Het was
voldoende om hem omstreeks
1976 bij Slavenburg voor zestig
miljoen gulden in het krijt te
doen staan, terwijl de Mex-
icaanseoliemaatschappij 35 mil-
joen dollar vanhem kreeg en de
Indonesische Pertamina een
dergelijk bedrag opeiste.

Toen sloot hij met Vladimir
Merkoelovdirecteurvan deRus-
sische staats- oliemaatschappij
Sojoeznefte- export een contract
af voor vijfhonderd miljoen dol-
lar, ondanks het feit dat deRus-
sen als altijd laat entraag lever-
den. Garant stond Deuss' eigen
bank de First International
Bank ofCuragao. Omdat deRus-
sen zon garantie terecht niet se-
rieus namen, stelde Slavenburg
in Rotterdam zich garant. Sla-
venburgs oprichter Thijs Sla-
venburg was president- commis-

saris van Deus' vreemde bankje
op Curagao.

Om het verhaal kort te hou-
den, Deuss betaalde aanvanke-
lijk prompt, na enige tijd trager
en ten slotte na een halfjaar in
het geheel niet meer. Maar om-
dat de Russische bureaucratie
nogtragerwerkt,waservoor 101
miljoendollarverscheept toener
in Moskoualarm werd geslagen.
Later zou Willem Pluygers, di-
recteur van de Nederlandse
Dagblad Unie, maar ook presi-
dent- commissaris van Slaven-
burg opmerken:

'We vonden dat dieDeuss wel
erg in hetrood stond hoor, maar
hij heeft alles keurig terugbe-
taald. Zo is het gegaan. Jaren
hebben de Russen nog geproce-
deerdom hun geld terugte krij-
gen, maar tot en met de Hoge
Raad isdie claimafgewezen. Ook
Slavenburg waste de handen in
onschuld. Stond Slavenburg ga-
rant? Nee hoor! Dat was slechts
voor de allereerste olie- leveran-
tie. Hadden de Russen dat an-
ders geïnterpreteerd? Dat was
danjammer, niet waar?

In een tuinstoel, in detuin van
zijn buitenhuis en hoofdkwar-
tier op de rotsen van Bermuda,
heeft Deuss mij in dezomer van
1978het heleRussische verhaal
verteld. 'DeRussen vinden datze
101 miljoen dollar van me krij-
gen, ik vind dat ze te laat lever-
denen ikeen schade van 101 mil-
joenhad geleden', zei hij toen, in
het laatste interview dathij ooit
zou geven.

Hethuis en deomgeving leken
weggelopenuit eenboekvan Ha-
rold Robbins. Een secretaresse,
gekleed in bikini, verdween van
tijd tot tijd in een schuurtje waar
een telex-machine ratelde. De
afgescheurde boodschappen
bracht ze naar haar baas, dieer
zijnkorte commentaren opgaf.

Bij onsafscheid destijdskwam
de cruciale vraag: 'Waarom 101
miljoen aan deRussen verdie-
nen?Is éénoftwee miljoendollar
nietgenoeg om lekker ergens in
een villaatje te gaan rentenie-
ren?' Deuss antwoordde: 'Beg-
rijpt u dat niet? Geld betekent
macht. Macht is fijn.

Misschien dat met deAtlantic
Unit- transactievan vorigeweek
toch iets van die macht is afge-
knabbeld.

John Sellers inRotterdams Nieuwsblad:
ITC investeert

voor lange termijn
L WILLEMSTAD — In hetRotterdams Nieuwsblad isreö positief artikel versche-lS^ö over het International
lfade Center, ITC, op Cura-p>. De journalist Ger Beste-deurtje ziet het han-delscentrum alseen "een ver-deling van verschillendeforten World Trade Cen-ts'' en schrijft dat hetenige
2£ndelscentrum is in het Ca-noisch gebied.
j De krant noemt het ITC "eenMrukwekkend complex dat op
j'^r 'poten' steunt: pure han-

permanente
j^odukt- presentatie, congres-

en tentoonstellings- hal.

Nederland zal voor maximaal
vijfjaar ter ondersteuning van
exploitatie en ontwikkeling vijf
miljoen gulden beschikbaar
stellen".

"Die steun hebben we nodig,
zeker deeerste driejaar", zo zegt
directeur JohnSellersin een ge-
sprek metBestebreurtje. Sellers
gaat verder: "Het moeilijke en
vooral gekke is datCurasao als
onderdeel van het koninkrijk
een negatief imagoheeft in Hol-
land. In derest van de wereld
echter beslist niet, zeg ik als
Amerikaan. Ik vind dat onbeg-
rijpelijk. Erwordthier immers al
eeuwen handel gedreven. Talrij-

ke internationale zakenmensen
uit veel landen weten allangwatjevia Curagao met bijvoorbeeld
Latijns- Amerika kunt doen.
Daarom gaan wij iets doen aan
imago- verbetering ten opzichte
van Nederland. In september en
oktober nodigen we export- con-
sulenten uit voor bijeen-komsten, die de handel moetenbevorderen. Er komen ook han-
delsmissies uit veel Zuidameri-kaanse landen.

Twee Brazili-
aanse bedrijven hebben al een
Eermanente vestiging ge-

uurd". Zo vertelt Sellers in het
Rotterdams Nieuwsblad.

het InternationalTrade Center

ONDERZOEKEN
Sellers weet precies wat hij

wil, aldus het dagblad. Curagao
als ontmoetingspunt voor Ne-derland met Zuid- en Noord-Amerika. "Zeker met 1992 voordedeurwordt de concurrentiein
Europa groter.

Voor Nederland
wordt het daarom interessant
nieuwe markten te vinden. Diezijn er ondermeer in Zuid- Ame-rika. Wij brengen potentiële
partners bij elkaar. We gaanhel-penbij produkt- en marktonder-zoek in deze regio en omgekeerdm Europa. Er bestaat gelukkigal interesse bij het Nederlandsbedrijfsleven". Zo wordt Sellersgeciteerd.

Tot slotzegt deITC- directeur
tegen Bestebreurtje: "We krij-
gen bovendien databank- aan-
sluitingen met alle World TradeCenters indewereld. Aanons te-leport- systeem, gebaseerd op
het ideevanRotterdam, gaanwe
nog dingen toevoegen, zodat dehandelsfirma's, de industrie ende reders er nog beter gebruik
van kunnen maken. Kortom:
ITC investeert voor de lange
termijn".

Energie uit wind

* Een enorm windturbinepark
verrijst langs het Noordhol-

AMICjOE 11TeRDRG 16 JULI 1988

landskanaal bijBurgervlotbrug.
Met zestien molens zal dePEN-

Noord-Holland, de opdrachtge-
ver voor het project, in totaal

2.600 kilowatt aan windenergie
aan het netkunnen toevoegen.



DE DEENSE Centrale Bank
heeft haar belangrijkste rente-
tarieven verlaagd met 0,25 pro-
cent met de bedoeling de
koersstijging van de Deense
kroon tenopzichte van deandere
valuta's in het Europese mone-
taire stelsel een halt toe te roe-
pen. Het daggeldtariefwerd ver-
laagd tot 8,5 procent en het depo-
sito- tarief tot 7,75 procent. Dit
laatste tariefwordt in Denemar-
ken gehanteerd wanneer com-
merciële banken gelden bij de
Centrale Bank deponeren.

STRAFRECHT
De tweede oorzaak van de

toenemende waardering moet
volgens de officier van justitie
worden gezocht in het Neder-
landse strafrechtelijke optre-
den. "Er worden steeds hogere
straffen uitgesproken tegen
handelaren in hard drugs. De
maximumstraf is opgetrokken
tot zestien jaar. Dat lijkt lager
dan in sommige anderelanden,
maar bij ons wordt altijd twee-
derde uitgezeten, tegen slechts
de helft in een land als Duits-
land. Je moet de effectieve
straffen met elkaar vergelij-
ken. En die verschillen niet zo-
veel".

"In Nederland bestaat een
derde deel van de gevangenis-
bevolking uit mensen dat een
drugsdelict heeft gepleegd. En
we hebben becijferd dat zestig
procent van de nieuw te bou-
wen cellen bestemd zijn voor
drugs- handelaren en koe-
riers".

"Verder zijn wij internatio-
naal erg actief met de bestrij-
ding van hard drugs. We doen
volop mee met de offensieve
opsporings- methoden als ge-
controleerde aflevering, in-
filtratie en pseudokoop. Het
confisceren van de vermogens
van drugs- handelaren is een
van de zwaartepunten van het
toekomstige Nederlandse be-
leid. De indruk dat Nederland
een laat-maar- waaien politiek
hanteert is weggenomen".

Kern van het Nederlandse
beleid is dezogenaamde schei-
ding der markten. Hard drugs
zijn wat anders dan.soft drugs
enworden doordeoverheid ook
volkomen anders benaderd.
Tegen hard drugs wordt kei-
hard opgetreden. Soft drugs
worden getolereerd.

"Jongeren willen aan het
eind van hun puberteit ex-
perimenteren met geest- ver-

ruimende middelen. Ze willen
de zinnen verzetten, hebben
behoefte aan een uitlaatklep.
Wanneer je niet te hard
optreedttegen hetbezitvan ge-
ringe hoeveelheden hasj, geef
je ze de mogelijkheid die kant
opte gaan", verklaart Van Ca-
pelle. "Hard drugs worden wel
keihard aangepakt en dusblij-
ven jongeren daar vanaf.

"Ook de handel is geschei-
den.Metname de grotejongens
maken gebruik van derelatie-
ve luwte die in de handelvan de
soft drugs heerst. Tegen een
veel geringer risico kunnen
grote winsten worden ge-
maakt. De handel in hard
drugs is veel riskanter. Wan-
neer wij ook soft drugs fel zou-
denbestrijden, zou dehandel in
hard drugs toenemen. Daar
ben ik van overtuigd".

"De politie voert een econo-
misch beleid. Als ze heel hard
optreedt, stijgt deprijs en moet
een verslaafde meer strafbare
feiten plegen. Is de politie te
toegeeflijk, dan daalt de prijs
en ontstaat een aanzuigende
werking uit hetbuitenland. De
politieprobeert het prijsniveau
te reguleren. Ze houdt heel
goed in de gaten wat de markt
doet en wnt de prijzen zijn in
Hamburg, Frankfurt en Brus-
sel. Is de prijs in ons land lager
danpakken ze wat handelaren
op. Is deprijs hoger dan is men
beduidend minderactief. Hetis
voortdurend het zoeken van
een balans".

CIJFERS
Uit Amsterdamse cijfers

blijkt dat 9 procent van de
jongeren tussen 15 en 18 jaar
ooit hasj heeft gebruikt. De
helft daarvan doethet nog we-
leens, maar de groep die dage-
lijks hasj gebruikt is verwaar-
loosbaar klein: slechts een op
de duizend. Van Capelle: "De
meesten laten de drugs na een
tijdjeexperimenteren linkslig-
gen. Je moet het zien als een
doorgangs- station"-

De Nederlandse cijfers ste-
ken bijzonder gunstigaftegen
de allernieuwste gegevens uit
de Verenigde Staten waar 20
procentvan alle jongvolwasse-
nen in het laatste jaar cocaïne
heeft gebruikt. Uit een
Amsterdamse steekproefbleek
dat in onze hoofdstad slechts
1,6 procent van alle volwasse-
nen in het laatste jaarcocaïne
gebruikte. Het hoogste was het
gebruik in de leeftijd tussen 25
en 29: 4,3 procent- Cijfers die
volstrekt in het niet vallen dus
bij deAmerikaanse.

"De indruk bestaat", zegt
Eddy Engelsman, hoofd alco-
hol, drugs en tabak van het mi-
nisterie van WVC héél voor-
zichtig, "dat het drugsgebruik
in ons land zich stabiliseert, of
misschien wat afneemt. Harde
gegevens hebben we daar nog
niet over, maarwebaseren ons
op de indrukken van artsen en
hulpverleners en op de gege-
vens diewe hebben over de me-
thadon- verstrekking. Het
aantalkilo's methadondataan
verslaafden wordt verstrekt
stabiliseert zich na een jaren-
lange stijging".

NIEUW EUROPEES DRUGSBELEID
’Alcohol en tabak schadelijker
voor de volksgezondheid’

DE STELLING dat Sodom
Nederland is, werd tot voor
kort niet alleen door het
echtpaar Goeree uitgedragen.
Hetbuitenland weesmetdebe-
schuldigende vinger naar Ne-
derland als de onderwerpen
kinderporno, prostitutie en
drugs ter sprake kwamen.
Amsterdam werd gezien als
een vrijstad waar alles wat
spoot, snoof of slikte naar har-
telust tekeer kon gaan.

Sinds kort echter is het bui-
tenland van mening veran-
derd. In het zeer gerespecteer-
de Britse blad The Economist
werd waarderend geschreven
over de Nederlandse aanpak
van de drugs- problematiek.
Ook de Nederlandse onderhan-
delaars in de internationale fo-
ra werden verrast door een
plotseling begrip voor zaken
die altijd als schandalig waren
afgeschilderd.

"Die veranderde opinie is
niet vreemd", zegt mr. M.A.A.
van Capelle, gedetacheerd
drugsofficier bij het ministerie
van justitie. "De verspreiding
van aidsgaatbij onslangzamer
dan in andere landen. Dat
komt voor een deel door ons
drugsbeleid: methadon- ver-
strekking èn het inruilen van
gebruikte spuiten voor schone.
Zolang het antwoord op aids
niet gevonden is, is een derge-
lijk beleid van het grootste be-
lang".

"Nederland heeft een gering
aantal drugsdoden. Nog geen
tachtigper jaar,waarvan 40 af-
komstig uit hetbuitenland. In
een land als Duitsland datvier
keer zo groot is alsNederland,
zijn er meer dan de 320 die je
omgerekend zou verwachten:
namelijk 500 a 600 per jaar".

"De gezondheid van de ver-
slaafden isbij ons beter. Junks
leven ineenwankel evenwicht.
Een griepje kan vaak dodelijk
zijn. Nederlandse drugs- ver-
slaafden kunnen echter een
stootje hebben. Door het aan-
bieden van een methadon-
programma kunnen we im-
mers meteen medische hulp
geven".

In 1992worden deEuropese binnengrenzen opgeheven.
Twee jaareerder gebeurt datal tussen Nederland, Duits-
land, Frankrijk, België en Luxemburg. Die landen probe-
ren nu vijfjaartot overeenstemmingtekomen over alleza-
ken diehen verdelen. Over,bij voorbeeld, de drugs.

Een gesprek met twee Nederlandse 'drugs- onderhande-
laars': mr.M.A.A.van Capelle vanhetministerie van justitie
en drs. Eddy Engelsman van het ministerie van WVC.

AANDACHT
Engelsman waarschuwt te-

gen een te hard optredentegen
drugs. "Door drugs in zon uit-
zonderings- positie te plaatsen
maak je het voor een bepaalde
groep aantrekkelijk. Verslaaf-
denzijn vaak mensen met een
grote behoefte aan aandacht.
Wanneer je drugs gebruikt
krijgje dieaandacht. De politie
maakt jacht op je, hulpverle-
ners maken ruzie over de ma-
nier waaropze jewillenhelpen,
politici noemen je het schuim
van de samenleving of kwali-
ficeren je als zielig- Er zit iets
aantrekkelijks in hetleven van
een junk. Je hebt hoe dan ook
een bepaalde status".

"Het Nederlandse beleid is
erop gericht de mythe van het
drugsgebruik af te halen. Het
imago van een junk moet wat

normaler worden. Er wordt
heel veel onzin verteld, ook
over de schadelijkheid. De pro-
blemen die demaatschappijon-
dervindt, zijn echter zelden het
gevolg van het drugsgebruik
zelf, maarveeleer van de situa-
tie waarin drugsgebruikers
verkeren. De gezondheid lijdt
doordatjunksin demarge moe-
ten leven. De criminaliteit
wordt veroorzaakt door de ille-
galiteit die drugs zo duur
maakt".

"In Amsterdam is heel kort
geleden een onderzoek gedaan
onder twintig cocaïne- gebrui-
kers. Die zijn in het ziekenhuis
volledig onderzocht: lichame-
lijk en psychisch mankeerden
ze bijna niets! Verslaving op
zich is helemaal niet zo slecht
als altijd wordt beweerd".

Toch ziet Engelsman geen
mogelijkheid om drugs vrij te
geven. "Dat is internationaal
ondenkbaar. Maar Nederland
kan wel de discussiewarmhou-
den. Altijd vragen om een on-
derzoek naar de feiten, in
plaats van het voortdurend
herhalen van mythes".

"Zo moeten we erop blijven
wijzen dat drugs ten onrechte
veel soepeler worden bezien
dan andere verslavende mid-
delen als alcohol en tabak, die
uit oogpunt van volksgezond-
heidveel schadelijkerzijn. Pro-
beer je eens voor te stellen dat
er op aarde een ruimteschip
met mars- mannetjes landt.
Die zouden niet begrijpen dat
de aardbewoners zo fel strijden
tegen de drugs, terwijl ze een
veel schadelijker stof als alco-
hol en tabak, volkomen onge-
moeidlaten. Aan drugs sterven
in ons land 64 mensen per jaar.
Aan alcohol 2000. Die felle
strij d tegen dedrugs is voor een
mars- mannetje toch onbeg-
rijpelijk?"

KETTERIJ
Ondankshetnu ook interna-

tionaal opgemerkte succes is
het nietreëel omte verwachten
dat het Nederlandse beleid in-
ternationaal uitgangspunt zal
worden. Van Capelle: "Als je
dogmatisch denkt over de
drugs, blijft de hulpverlening
natuurlijk eenvorm van kette-
rij. Dat mennu ook elders voor-
zichtig meedoet komt vooral
door deziekte aids. Ik heb een
keer in de vlaag van cynisme
gesteld: wee de dag datwij een
geneesmiddel tegen aids
krijgen".

"Ons denken over het straf-
recht verschilt van andere lan-
den. Wij zien strafrecht als een
middel om de samenleving te
sturen. Andere landen gebrui-
ken het strafrecht meer princi-
pieel. Toch zijn de verschillen
internationaal nietzo groot als
ze weleens lijken. De Duitsers
gaan niet altijd achter een
klontje hasj aan".

"Ook in andere landen is veel
(

meer mogelijk dan men offici-
eel naar buiten brengt. In
Spanje en Italië bijvoorbeeld,
wordt bezit van en handel in
hard drugs getolereerd als het
maar om kleine hoeveelheden
gaat". "Dat iszelfs soepeler dan
bij ons. Bezit van een halve
gram is in Nederland toeges-
taan, maarhandel wordt inalle
gevallen keihard aangepakt.
Daarmee valt of staat ons be-
leid. Keihard compromisloos
optreden tegen hard drugs, to-
lerant tegen soft drugs. De
Spanjaarden en Italianen vin-
den dat weleens gek, als ze dat
horen".

BUREN
Over anderhalfjaar moeten

Nederland, België, Lux-
emburg, Frankrijk en Duits-
land hun binnengrenzen heb-
ben opgeheven.

Van Capelle: "Nederland en
Duitsland hebben voorgesteld
datelk land zijn beleid zo voert
dat er geen onoverkomelijke
problemen ontstaan voor de
buren. Dat klinkt heel kryp-
tisch. In de praktijk betekent
dat: berecht je eigen burgers,
waar het delict ook is ge-
pleegd".

"Daarmee wordt tevens
voorkomen dater een trek ont-
staat naar landen meteen mil-
der strafklimaat, zoals Neder-
land en Denemarken. Wie een
delictpleegtwordt perkerende
post uitgezet naar hetland van

herkomst. Daar moet dan wel
een verdragsbasis voor
komen".

"Nederland zal dan strenger
moeten gaan letten op buiten-
landers. De identificatie-
plicht is denk ik onontkoom-
baar. De controle kan worden
meegenomenin degewone sur-
veillance. Ook is het mogelijk
om achter de grens een hele
weg af te zetten en al het ver-
keer te controleren. Dat ge-
beurt nu al in Brabant en ook
de Belgen doen het. Als je de
grens voorbijbent, benjeer nog
niet".

"Daarnaast zal Nederland
actiefmoeten lettenop dedoor-
voer. Nederland is een tran-
sitoland. Dat geldt voor legale
goederen, maar ook voordrugs
en wapens. Het isdusbegrijpe-
lijk dathetbuitenland drukui-
toefent op Nederland om de
drugs die via Nederland wor-
den verhandeld op te sporen".

Bij het opheffen van de bin-
nengrenzen vervalt de douane
en die doet de meeste
drugsvangsten. Volgens Van
Capelle is dat niet zon pro-
bleem. De meeste
drugsvangstenworden gedaan
in deRotterdamse haven en op
Schiphol. Dat zijn buitengren-
zen voor de Europese ge-
meenschap, en die blijven be-
staan.

De drugsofficierwijst op het
toenemende aantal
drugsvangsten in de Rotter-
damse haven, dank zij het in-
zetten van de computer. Die
vergelijkt de gegevens van de
vrachtbrieven enwijst dancon-
tainers aan waar mogelijk iets
mee aan dë hand is.

"Het systeem draait nu een
jaaren ik heb van de douane
begrepen dat men al tiendui-
zenden kilo's soft drugs meer
heeft gevangen dan in voor-
gaande jaren. Als de computer
zegt: die container is verdacht,
klopt datin tachtigprocentvan
de gevallen. Het gaat dan niet
alleen oni drugs, maar ook om
wapens, strategische goederen
en grondstoffen voor zenuw-
gas.Erbestaatwereldwijdebe-
langstelling voor hetRotter-
damse programma. Men on-
derzoekt de mogelijkheid om
hetzelfde systeem op Schiphol
in te voeren".

’PLUK ZE’
Voor de nabije toekomst is

het een zwartepunt in het Ne-
derlandsebeleid om drugshan-
delaren in hun vermogen te
treffen. "Datkan nu via artikel
36e van hetwetboek van straf-
recht. Het probleem is alleen
dat opbasis van dat artikel al-
leen geldkan worden afgepakt
en niet bijvoorbeeld het huis
waarin dewinsten zijn belegd.
Dat wetsartikel moet dan ook
veranderd worden".

"Een tweede nadeel is dat
justitiemoetbewijzen van wel-
ke strafbare feiten de winsten
afkomstig zijn. De belas-
tingdienst,kan daarentegen

vragen: maakt u eens aan-
nemelijk, meneerVanCapelle,
hoe u in een grote kruiser over
deFriese merenkan varen,ter-
wijl u toch het nietige salaris
van een officier van justitie
verdient".
"Die gedachte wordt voor het
strafrecht uitgewerkt in een
rapport van het OpenbaarMi-
nisterie (in de wandeling het
'pluk ze'-rapport). Het is debe-
doeling dat er naast het ge-
rechtelijk vooronderzoek, dat
is gebaseerd op het verkrijgen
van het bewijs, een tweede on- i
derzoekwordt gestart: een ge-
rechtelijk financieel onder-
zoek, waarbij het vermogen I
van de verdachte wordt getax-
.eerd".

"Deverdachte zalworden ge-
vraagd aannemelijk te maken
hoe hij aan gelden goederen is
gekomen. Ikzie datniet alseen
omkering van de bewijslast,
maar als een verdeling van de
bewijslast. De rechter zal ui-
teindelijk moeten oordelen of
het verhaal van de verdachte
klopt".

"In het gerechtelijk financi-
eel onderzoek zal ook dienen te
worden gelet op schijn- con-
structies: het inkomen van
vriendin, moeder of tante. Ge-
durende de strafzaak kunnen
de vermogens worden bevro-
ren, om na een vonnis waarte-
gen de verdachte niet meer in
beroepkan, inbeslagte worden
genomen".

"Bij dat plukken van de
drugs--handelaren zal sterk in-
ternationaal worden samenge-
werkt. Zodat iemand met een
huisaan deCote d'Azurtoch in
zijn vermogen kan worden ge-
troffen. We hebben 180 forma-
tieplaatsen voor accountants
diedie gerechtelijke financiële
onderzoekenkunnen doen".

DRIE FRONTEN
"Drugsbestri.dins'hw« in-

ternationaal alleen zin, als je
op drie fronten tegelijk werkt.
Naast het inperken van de
vraag enhetaanpakken van de
handel, moet je ook iets doen
aan deproduktie".

"Dat is puur ontwikke-
lingshulp: je moet boeren eco-
nomisch helpen om van de pa-
paverteelt over te stappen op
andere gewassen.Datkost veel
geld en internationaal bestaat
daarover verschil van me-
ning".

"De Amerikanen bijvoor-
beeld, die zien dat in hun
achtertuin hele landen door de
mafia worden geregeerd, den-
ken erbeduidendminder genu-
anceerdover. Die vinden datje
keihard moet optreden. Tothet
ontbladeren van de plantages
toe".

"De Italianen daarentegen
zijnbijzonder actief. Die beste-
den er honderden miljoenen
dollarsaan.Nederland geeft30
miljoen gulden. Het is van het
grootstebelang dat andere lan-
denmeedoen".

GEVONDEN
in debuurt van Mahaai

BRUINE PEKINEES
reutje

issindsmaandag 11/7 in het die-
renasiel.

Informatie: Tel. 54300
Zaterdag + zondag
van 8-1 en 4-6 uur

Overige dagen
van 8-12 en 2-6 uur.v J

PARIJS
Chris Marshall,

metdeteddybeer in dehand, beg-
roetzijn moederopdeluchthaven
LeßourgetbijParijs.De elf-jari-
ge Californiër vloog, samen met

een volwassene, de route die be-
roemd werd door de vlucht van
Charles Lindbergh. Chris is nu
dejongstepiloot, diedetrans-At-
lantische tocht maakte. De over-
steek duurdeeen week.
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Zondag van 5:00 uur tot 10:00uur 1 il
Mariachi Solis en Spice & PePPer^BA! IRestaurant Funchi Pot met zijn v^^^x.HOLLANDSE PANNEKOEKEN f®@

enKRIOYOETEN
Het is geen gok, gezelligheid vindt Uop /^j WÊÈ

- .il -n- n——i i— i „

ÉFORTKERK
Fort Amsterdam
Zondag 17 juli 1988
9.30 a.m. ds.J.C. SCHAAP
Fort Amsterdam alleen
toegankelijk via
"kleine poort"
naast Politie
Bureau aan het
Wilhelminaplein.

V f

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebiedCURACAO, ingaande 15 juli 1988;
verpakking kleinhandel consument

BABYVOEDING
MolenaarRijstebloem koken 20/200 gr. ’. 24.56 ’. 1.36 R
7granen 12/200 gr. ’. 15.42 ’. 1.43 R
tarwebloem 12/200 gr. ’. 16.38 ’. 1 52 R
Rijstebloem bord klaar 12/200gr. ’. 16.38 ’. 1.52 R
Tarwegries met honing 12/200 gr. ’. 20.11 ’. 1.86 R

Milupa7 granen 20/200 gr. ’. 26.50 ’. 1.47 R
KOFFIE
NescaféColombian blend 24/170gr. ’.167.75 ’. 7.76 +2.99
Colombian blend 24/85 gr. ’. 89.72 ’. 4.15 +1.60

SLA-OLIE
HydePark corn oil 8/48oz. ’. 31.21 /. 4.21 -0.14
veg.oil 6/1 gin. ’. 50.47 ’. 9.08 N

MELKIN BLIK
Friesche vlag

gester. geëvap. 12/410gr. ’. 12.39 ’. 1.15 -0.04
halvamel
gester. geëvap. 12/170gr. ’. 8.67 ’. 0.80 -0.05
halvamel
gesuikerd 48/397 gr. ’. 54.20 f. 1.25 -0.03
gesuikerd 120/78gr. ’. 37.44 ’. 0.35 -
ongesuikerd 48/170gr. ’. 24.79 ’. 0.58 -
ongesuikerd 96/170 gr. ’. 49.57 ’. 0.58
ongesuikerd 24/410gr. ’. 24.79 ’. 1.15 -0.02

48/410 gr. ’. 49.57 ’. 1.15
Carnation

ongesuikerd
melk (low fat) 48/340 gr. ’. 36.58 ’. 0.85 +0.11

MELKPOEDER
Friesche vlag

instant 24/400 gr. ’. 66.94 ’. 3.01 -0.06
instant 12/900gr. ’. 77.50 ’. 6.97 -0.13
instant 6/1800gr. ’. 73.08 ’.13.15 -0.24

Friesche vlag 24/454 gr. ’. 67.63 ’. 3.05 -0.05
6/2268gr. ’. 72.79 ’.13.10 -0.24

SUIKER
Key Food wit 12/5lbs. ’. 31.06 ’. 2.80 +0.18
Dominowit 30/2lbs. ’. 33.10 ’. 1.18 +0.08

" Evercanewit 12/5 lbs. ’. 33.05 ’. 2.97 +0.29
30/2 lbs. ’. 38.38 ’. 1.38 +0.23

MAISMEEL
Phoebe geel 24/2 lbs. ’. 38.79 ’. 1.79 +0.08

10/5 lbs. ’. 40.39 ’. 4.48 +0.21
Rainbow geel 90 lbs. ’. 44.94 ’.48.54 +4.04

750 gr. ’. 0.94 +0.08
Funchlgeel 24/2lbs. ’. 31.35 ’. 1.45 +0.16

10/5lbs. ’. 30.44 ’. 3.38 +0.36
geel 90 lbs. ’. 44.94 ’.48.54 +4.04

750 gr. ’. 0.94 +0.08
MARGARINE
Becel 40/250 gr. ’. 50.42 ’. 1.40 -0.12

24/500 gr. "’. 57.16 ’. 2.64-0.23
De eerstvolgende publikatie geschiedtop:30 juli 1988.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op: 26 juli 1988voor 12.00uur 's middagsaange-
vraagd teworden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 opte
bellen.
De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.

N.V. GEMEENSCHAPPELIJK
ELEKTRICITEITSBEDRIJF

BOVENWINDSE EILANDEN ST. MAARTEN N.A.
Zoekt een geschikte kandidaat voor de funktie van

CHEF DRINKWATER DISTRIBUTIE
Onze belangstelling gaat uit naar een kandidaat met een
HTS-opleiding of gelijkwaardig,

— met ervaring in (Water) Leiding techniek

— met goede contactuele eigenschappen en lei-
dinggevende capaciteiten

— in staat zich uit te drukken zowel mondeling als
schriftelijk in de Engelse taal.

Een psychologische test kan deel uitmaken van de sollici-
tatie.

Sollicitaties met kopieën van getuigschriften, diploma's en
cijferlijsten terichten uiterlijk 22 juli 1988 aan:
N.V. GEBE
Postbus 123
Philipsburg
St. Maarten, N.A.



AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900

LANDFILL te Lagoen:maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstgden voor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08 00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

voor bezichtiging
niervan gelieve contactop tenemen met de
"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Seopendopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00 uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
nincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
Jnsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya NikibokoZuid 3.

PERENARTS DR JA. JANSEN (Dok-
'erskliniek Noord Salina, tel.: 4255):sPreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00-
-15-00 uur en voorts volgensafspraak.

J-W: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--16.00 uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.
KERKDIENSTEN
°>ntBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

Coromotokerk Antriol:flagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
Uur
{-■udovicuskerk Rincon:dagelijks,ookzondag, 19.30uur.
Klachtenbezorgingdoorgeven»an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique4.

BEGELEIDEN
Na de afronding van deze stu-

diezullen de leerlingen huncar-
rière moeten zoeken in Hotels,
schoonmaakbedrijven en instel-
lingen alsziekenhuizen enz.

Dat de stage periode serieus
vanuit Nederland gevolgd werd,
bleek wel uithetfeit datdestage-
begeleider de heer Bremmer ge-
durende een vijfdaags bezoek de
beide stagiaires heeft gadeges-
lagen.

WAARDEVOL
Van dezelfde opleiding waren

ook vier leerlingen geplaatst op
Aruba en een in deCaprilleskli-
niek op Curacao.

Volgens deheerFekkes — ge-
neral manager — van het BBH

heeft de stageperiodevoor beide
partijen bijgedragen tot een
waardevolle tijd.

Eveneens zal geprobeerd wor-
denwerknemers dievooruit wil-
len in de vakkennis wat betreft
het hotelwezen in Nederland
dergelijke stageperiodes te laten
meemaken. Volgens de heer
Fekkes is men druk bezig een
plan op te zetten om mensen van

Bonaire dekans te bieden zich in
het hotelvak te laten opleiden.
Een en ander zal geschieden in
samenwerking met de reeds op
Bonairebestaande Hotel vakop-
leiding.

Dat deHotel enrestaurant va-
kopleidingen voor Bonaire van
grootbelangzijnblijkt wel uit de
vele projecten welke in deze
branche in aanbouw zijn.

Democraten hopen op rustige conventie

Alleen Jackson kan ’kroning’
van Dukakis nog verstoren

WASHINGTON — De Democraten hopen dat hun partij-
inventie, diemaandag inAtlanta begint,eindelijk weereens
eengewoneconventie wordt. Geen gekrakeelvan allerleimin-
derheids- groepen, zoals vier jaar geleden in San Francisco,
Jfiaar de gewonekermis met veel vlaggetjes, fanfare, 'God
bless America' en hoedjes met 'Dukakis for president' erop.
**etstaatal vast, datde 4.162 afgevaardigdengouverneur Mi-
chael Dukakis van Massachusetts als officiëlekandidaat zul-
'en kiezen, maar of de conventie het vertoon van eendracht

waarop Dukakis hoopt, hangt vooral af van Jesse
Jackson.
De Democraten willen voorko-

ken, dat Atlanta een herhaling
"ordt van de partijconventie in
baöFrancisco, dieaan president
"onald Reagan de opmerking

'They are so left, thatP?ey have left America. Veel
j^zers uit het politieke midden
Piloten na die woelige bijeen-
*°öist hun stem aan Reagan te
jkven in plaats van aan Walterj^ondale, die in hun ogen tenProoi was gevallen aan allerlei
■^tevreden minder-neidsgroepen.
.Ditmaal willen de Demoera-*& laten zien, dat zij een nettej!.artij voor alleAmerikanenzijn.aarom hebben zij dehoofdstadaft de zuidelijke staat Georgia

18lokatie gekozen en vertegen-
woordigers van homo's en ande-
*belangengroepen hun officiële
'ötus op de conventie ont-

Dukakis heeft verder be-*erkt, datereen ontwerp-partij-programmaligtwaarmeehij alle
finten uit kan. Het document*'t slechts 3.500 woorden en is,ccl minder strijdbaar van toon

het 40.000woordentellende
waarmee de Demo-

?aten Mondale in 1984 naar de'^chtbank stuurden.

’BIG SPENDERS’
inhetprogrammazalmen ver-Jpefs zoeken naar dureplannen

de sociale voorzieningen te
iefbeteren diedeDemocraten in

verleden dereputatie van
'g spenders' opleverden. Vol-

jpisPaulKirk, devoorzitter van
Partij,wil zij echternog steeds
spreekbuis zijn van de min-

*fheden en dearmen.
Maar dat betekent naar zijn

tpning nog niet, dat in het par-
"hier een zin en

ï^r eenwoord moet worden op-komen om iederegroepin onze
3te maatschappij tevreden te
lallen". "Een waslijstvan socia-I jj->culturele of ideologische goed
?bet gehoor liggende eisenmag
vaü een bron van vreugde zijn
?°r pressiegroepen, het is niet*,tvjcfh«*t--3tr - om

deverkiezingen tewinnen", zegt
Kirk.

Om dekiezers diebij devorige
verkiezingen naar het Republi-
keinse kamp zijnovergelopente-
rug te lokken, slaatDukakis een
gematigde, somszelfs behouden-
detoon aan. Zo gebruikte hij een
bijeenkomst van homo-
activisten om de kiezers gerust
testellen: ook deDemocraten be-
schouwen het gezin als
hoeksteen van de samenleving.

"Ik denk, dat hetvoor eenkind
het beste is om op te groeienbij
een vader en een moeder en
anderekinderen", zei de gouver-
neur beleefd toen hem gevraagd
werd waarom hij er tegen is dat
homo-echtparen kinderen ad-
opteren.

’RUNNINGMATE’
Omte tonen dat demacht van

deradicalen voorbij is, koos Du-
kakis deze week de gematigd
conservatieve Senator Lloyd
Bentsen als 'running mate. De-
mocraten wezen meteen op de
overeenkomsten met J.F. Ken-
nedy en Lyndon B. Johnson, die
in 1960 deRepublikein Richard
Nixon versloegen. EvenalsKen-
nedy komt Dukakis uit Massa-
chusetts, terwijl Bentsen net als
Johnson een Texaan is. Een
andere overeenkomst is, dat
Nixon destijds vice-president
was, net als George Bush tegen
wie Dukakis het in november
moet opnemen.

Veel waarnemers betwijfelen
echter of devergelijking opgaat.
Zo wordt er gewezen, dat
Johnson in tegenstelling tot
Bentsen in hethele land bekend-
heid genoot. Daar komt bij, dat
Texasdestijds eenDemocratisch
bolwerk was en ook dat ligt nu
heel anders.

VERSTANDIG
Toch is vrijwel iedereen heter

over eens, dat Dukakis een ver-
standige keuze heeft gemaakt.
Allereerst krijgt Bush nu con-
currentie in zijn thuisstaat Tex-
as, die hij al in zak leek te heb-
ben. Maar het voornaamste is,

datBentsen politiek misschien
wel dichterstaatbij Bush danbij
Dukakis. Zo stond hij achter de
steun aan decontras enbepleitte
hij de invoering van het ver-
plichte gebed op openbare scho-len, allemaal zaken waar Duka-
kis tegen is. Verder is Bentsen
tegen maatregelen om het wa-
penbezit aan banden te leggen,
terwijlDukakis hier juistvoor is.De zwarte burgerechter- acti-
vist Jesse Jackson reageerde
met ingehouden woede op het
nieuws, dat Dukakis niet hem
als tweede man wilde hebben,
maarvoor Bentsen gekozenhad.
"Ik ben te beheerst, te helder en
te volwassen", zei Jackson opde
vraagofhijkwaad was. Maar ie-
dereenkon zien dat hij woedend
was, dat Dukakis hem overge-
slagenhad, hoewelhij als tweedeis geëindigd in deDemocratische
voorverkiezingen.

VICE-PRESIDENT
Waarnemers achten het on-

waarschijnlijk, dat Jackson op
de conventie alsnog een poging
zal doendekandidatuur voor het
vice- presidentschap in dewachtte slepen. Want het is sinds jaaren dag gebruik, dat niet de con-
ventie,maar depresidents- kan-didaat zelf zijn 'running mate'uitkiest. Bovendien beschiktDukakis over zon 2.250 afge-
vaardigden, terwijl Jackson
slechts 1.123 afgevaardigden
achter zich heeft.

Jackson heeft latendoorschemeren,dathijop depar-tijconventie wel veranderingen
zal eisen in het partijprogram-ma. Bij de onderhandelingenover het ontwerp- programma
wisten de vertegenwoordigersvan Dukakis vrijwel alle voor-
stellenvan Jacksontegen te hou-den Slechts op één punt kreegJacksonzijn zin: de Democratenwillen Zuidafrika tot "terroris-tische staat verklaren.Jacksonzou graag zien, dat dedemocraten zich uitsprekenover een onafhankelijke Pales-tijnse staat, voor flinke bezuini-
gingen op deDefensie-uitgavenen voor belastingverhoging voorde rijke Amerikanen AlsJackson aan deze eisenvasthoudt, stelthijDukakisvooreenlastigekeuze.WantDukakis
wildesteunvanJacksonszwarteachterban, die doorgaans goedisvoor twintig procent van de De-mocratische stemmen, maar hijwil ook de verkiezingen ingaanals een kandidaat voor links enrechts.

HANZE HOGESCHOOL NIET ALLEEN HOTELWEZEN
Stagiaires Frieling en Nijkamp terug naar Groningen

Plannen voor stageperiode van
hotelwerknemers buiten Bonaire

KRALENDIJK - Afgelo-
pen dinsdagzijn de twee Eu-
ropese Nederlanders, Jack
Frieling en Jan Nijkamp die
alle twee respectievelijk ge-
durende een periode van zes
en driemaandeneenstage pe-
riode hebben doorgebracht
in het Bonaire Beach Hotel
(BBH) weer vertrokken naar
Nederland om daar hun stu-
die verder af teronden.

Beide herenvolgen devierjari-

fe Hogere beroepsopleiding aan
e Hanze Hogeschool te Gro-

ningen.

Deze opleiding welke niet al-
leen gericM is op het Hotelwe-
zen, leidt Teerlingen op in de
richting toegepaste huishoud-
wetenschappen.

TipicoBonaireano enKibrahacha

Bonaireaanse toernee
in Nederland succesvol

KRALENDIJK — De band
Tipico Bonaireano en de
folkloristische dansgroep Ki-
brahacha, die via STICUSA
een toernee maken door Ne-
derland zullen dinsdag om

ongeveervijfuur weer op Bo-
nairearriveren.

Vanaf 19 juni hebben beide
groepen optredens verzorgd in
Amsterdam , Raalte, Warffum
en Holten. Uiteen gesprek datde
Amigoe had met iemand die tij-
dens de optredens in Nederland
aanwezig was bleek dat de ty-
pische Bonaireaanse muziek en
danszeer aansloegen bij het Ne-
derlandsepubliek. Menkan der-
halve — ondanks dat de toer op
ditmoment nognietbeëindigd is— spreken van een succesvolle
periode waarin vele Nederlan-
derskennis hebben kunnen ma-
ken met Bonaireaans-
Antilliaanse muziek.

Tevens hebben de optredens
deAntillenen metnameBonaire
weer eens in het voetlicht ge-
bracht zodat er eveneens sprake
isvan "goodwill" reis.

Gedurende het verblijf in Ne-
derlandzijn alle leden van beide
groepen ondergebracht bij Ne-
derlandsefamines in plaats van
hotels. Dit heeft volgens de
zegsman eveneens bijgedragen
tot het leggen van waardevolle
contacten w->der. jds.

Staatsinrichting Antillen
WILLEMSTAD-Toen 35

jaargeleden — in april 1953
— het boek van mr. H.L.
Braam over de staatsin-
richting van de Nederlandse
Antillen "Hoe Ons Land Ge-
regeerd Wordt" voor deeerste
maal verscheen, schreef de
toenmalige gezaghebber van
het eilandgebied Curagao in
een "ter inleiding" o.m. het
volgende: "Aangezien de stof
zodanig behandeld is, dat het
boekje prettigte lezenis, twij-
fel iker niet aan dat ditboekje
meerdere drukken zal be-
leven".

Geheel overeenkomstig de-
ze uitgesproken verwachting
zijn sedertdien nog 6 edities
van dit boek verschenen. Re-
centelijk verscheen de zeven-
dedruk,thans onder denaam
"Beknopt leerboek van de
staatsinrichting vafti de Ne-
derlandse Antillen" en gesto-
ken in een nieuw gewaad,
waarbij op deomslag in over-
eenstemming met de nieuwe
staatkundige positie van deNederlandse Antillen de zes
sterren in de Antilliaanse
vlag vervangen zijn doorvijf.
■In deze nieuwe druk is dan
ookmetrecente staatkundige
ontwikkeling van de Neder-
landse Antillen rekening ge-
houden. Onlangsbood de au-
teur een exemplaar van het
nieuwe boek aan de gevol-
machtigde minister van de
Nederlandse Antillen E. (Pa-
py) Jesurun. Daarbij be-lichtte hij de motieven die
hem ertoe brachten om een
boekje over de staatsin-
richting van de Nederlandse

Antillen te schrijven. Hij
wees daarbij op de staatkun-
dige ontwikkelingen die ge-
durende de periode 1948 —1951 opgangwaren gekomen
en dieeen groeiendepolitieke
belangstelling van de bevol-
king van de Nederlandse An-
tillen tot gevolg had: alge-
meen kiesrecht, een geheel
gekozen Staten, Interimrege-
ling en de eilandelijke
zelfstandigheid.

Met het doen verschijnen
van zijnboek had hij dan ook
voor ogen een poging om de
bevolking in het algemeen,
maarmeer nogdejeugdin het
bijzonder, op een eenvoudige
wijze denieuwe staatkundige
positie van hun land te leren
kennen. De in de loop der ja-
ren verschenen nieuwe druk-
ken hebben steeds gelijke
tred gehouden metbelangrij-
ke wijzigingen in de wetge-
ving op staatsrechtelijk ge-
bied.

En zoals reeds vermeld is
ook deze laatste zevende druk
"up to date".

In zijn dankwoord wees-Je-
surun op de belangrijkste be-
tekenis die het boekje heeft
gehadvoor hetonderwijs over
de staatsinrichting van de
Nederlandse Antillen, getui-
ge het feit dat het zowel op
scholen als op diverse cursus-
sen wordt gebruikt.

De minister was van me-
ningdatBraam met zijnboek
een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan het sti-
muleren van de kennis over
de staatsinrichting van de

Nederlandse Antillen. Voor-
al in tijden als deze is hetvan
belangdatdejeugdzichterde-
ge bewust maakt van de
staatkundige ontwikkeling
van deNederlandse Antillen
en in het bijzonder met het
historisch aspect van deze
ontwikkeling. Dat het boek
na 35 jaar nu zijn zevende
druk beleeft, is het levendige
bewijs dathet in een behoefte
voorziet.

Jesurun sprak de hoop uit,
datBraam, zelfgedurendeve-
le jarenlidvan de Staten van
de Nederlandse Antillen ge-
weest zijnde, in de toekomst
zijn bijdrage zal kunnen leve-
ren opdat ook in een andere
behoefte wordt voorzien, n.l.
debehoefte aan een werkover
de parlementaire geschiede-
nis van de Nederlandse An-
tillen.

Het"Beknopt leerboek van
de Staatsinrichting van de
Nederlandse Antillen" geeft
eveneens een beknopt over-
zichtvan het Statuutvoor het
Koninkrijk der Nederlanden,
de Samenwerkings- regeling
Nederlandse Antillen en
Aruba en wijdt een speciaal
hoofdstuk aan deverschillen
tussen de staatsinrichting
van de Nederlandse Antillen
en die van Aruba.

Evenals de vorige drukken
is ook ditboek verschenen bij
De Wit Stores N.V. te Aruba.

Het is tegen de prijs van
NA/.19,50,- verkrijgbaar bij
de boekhandels in de Neder-
landse Antillen en op Aruba.

... deauteur van het boek "Be-
knopt Leerboek van de Staat-
sinrichting van de Neder-

landseAntillen", mr. H.L.
Braam, biedt het eerste ex-
emplaar aan bij de gevol-

machtigde minister van de
Nederlandse Antillen, Edsel
(Papy) Jesurun.

InzamelingRotary Foundation
219 miljoen dollar ter
bestrijding polioziekte

WILLEMSTAD —De Rota-
ry Foundation heeft zich tot
doel gesteld de ziekte polio
over dehele werelduit te ban-
nen. Daartoe werd het ambi-
tieuzeproject Polioplus opge-
zet. De geschattekosten hier-
voor zijn 12f miljoen dollar.
Op de conventie van Rotary
International te Philadelphia
in mci werd bekend gemaakt,
dat 219 miljoen gulden voor
dit project bij elkaar is geza-
meld. De Rotary Foundation
gaat nu aan de slag en hoopt
inhet jaar2000dewereldpoli-
ovrij te hebbengemaakt Dan
zullen alle kinderen gevacci-
neerd zijn. In deafgelopen 15
jaarzijn al 54polio projecten

afgewerkt. Hierbij werden
250miljoenkinderen vooreen
totaalbedrag van 40 miljoen
dollar ingeënt. Vorig jaarzijn
110miljoenkinderen gevacci-
neerd.

De Rotary Foundation is in
1917 opgericht en vormt een on-
derdeel van Rotary Internatio-
nal.Doelstellingvan deFounda-
tion is hetbereiken van eenbete-
re verstandhouding en vrede in
dewereld doormiddel van inter-
nationale liefdadigheids- en op-
voedings- programma's. De
Foundation geniet nog maar
weinig bekendheid. Toch zijn al
immense bedragen besteed om
de wereld te helpen. De steun is
afkomstig van ruim een miljoen
Rotarians over de hele wereld.
Als men dezeFoundation op een
Bijzondere maniersteunt, wordt
als waardering de Paul Harris
medaille uitgereikt. Men wordt
dan een Paul Harris Fellow. De
Rotary Club heeft onlangs aan
gouverneur prof dr R.A. Romer
enpresident Lusinchi van Vene-
zuela deze medaille uitgereikt.
In maart is deRussische leider
Gorbatsjov vanwege zijn 'glas-
nost'politiek ter bevordering
van de wereldvrede voorge-
dragen.

Sedert de oprichting is 289
miljoendollar aanbijdragenbin-
nengekomen. Was de hulpverle-
ningin debeginjaren incidenteel
en afhankelijk van toevallige
omstandigheden, later werden
de projecten meer gecoördi-
neerd. De voornaamste bijdra-
gen zijn gegeven aan:— Uitgifte van beurzen. Sinds
1947 hebben meer dan 17.000
studenten uit 110 landen beur-
zen gekregen voor een totaal be-
dragvan 126miljoendollar.Van
1986 tot 1987 hebben 1300 stu-
denten uit 73 landen .4,3 mil-
joen dollar aan beurzen ont-
vangen.— 3-H grants (Health, Hunger,
Humanity). Sinds 1978zijnin 40
landen een totaal van 66 projec-
ten van één tot vijfjaar gestart
en/ of afgerond, wat 16 miljoen
gulden heeft gekost.— Group Study Exchange.
Jaarlijkskunnen teams van vierof vijfjonge mensen (niet- Rota-
rians) in deRotary districten
reis- en verblijfkosten aanvra-
gen voor een vier tot zes weken
durende rondreis om onderwijs-
kundige en cultureleervaringop
te doen. Meer dan 2300 teams uit
119 landen hebben reeds meege-
daan.Detotalekotsten totnu toe
zijn 18 miljoen dollar.— Vanaf 1985 is al meer dan 1,4
miljoen dollarbesteed aan speci-
aleRotary toelagenvoor leraren
om te werken in ontwikkelings-
-1 a n d e n
—In 1985 heeft deRotary Foun-
dation besloten om onmiddellij-
ke steun te verlenen bij grote
rampen en noodsituaties.Tot nu
toe is hiervoor al meer dan
900.000 dollar uitgegeven.

HET AMERIKAANSE bedrijfs-
adviesbureau Petroleum Finan-
ce heefteen overeenkomst geslo-
ten met Wanda Jablonski voor
de overneming van de Ameri-
kaanse onderneming Petroleum
and Energy Intelligence Week-
ly, uitgever van 'Petroleum In-
telligence Weekly' (PIW) — een
gezaghebbend informatieblad
voor de olie-industrie — en het
maandblad 'Petroleum Market
Intelligence' (PMI). Jablonski
zegt vijftien miljoen dollar te
hebben gevraagd. Wat Petro-leum Finance betaalt, is niet ge-
zegd, maar het gaat om "veel
geld".

KRALENDIJK- Vrijdagmor-
gen arriveerde op deFlamingo
airport een groep kinderen van
employees van de MCB Bank uit
Curagao. De groep bestaande uit
75 kinderen en tien leidsters ver-
bleven gedurende één dag in het
kader van een vakantieplan op
Bonaire. In de middaguren ver-
trok degroep weer naarCuragao.

ZAT6RDAG 16 JULI 1988

AGENCIA %^ÏSI FUNERARIA

" EL SEÏMORIAL "
V. BRAKELLAAN No. 3 - GrootKwartier — Tel. 73648

Hierbijmakenwijhet overlijdenbe- M Akend van vÊÊÊÊI m

Margaux Pietersz mm
Datum van de begrafenis zal nader fl
bekend gemaakt worden. gQ

GRADISIMENTUi INVITASHON
Surnan di Roosendaal ta gradisïtur ÉÊ W^^^ÊL
esnan kv di vnófotro maneraa mus- fl T; S\
tra atenshonnaoradimortoientiero fl J§

SUR ARNOLDA K A
LAPLACE \ \rft

Nostapartisipakv tin tresSantu Sakrifisio diMisa. E diananta: i 9- 20-21 diyüliproksimo, denKapeldiKloosterAlverna,6'ordi
Surnan diRoosendaal.

AMIGOE 13

>l**aai^—r~i,~ i ij ii.tic_

CopacabanA

T__.



COMMANDANT MARINE BASIS PARERA
ZOEKTRUIME WONING

(minstens 4 slaapkamers)
Voor detijd van 3 jaar. I

Voor reactie: HOTEL LAS PALMAS Tel. 625200(villa 90)^/'

SQ^Klynveld Peat Grootens
Accountants

ANTILLIANS STUDYING
ACCOUNTING IN THE U.S.A.

KPMG Klynveld Peat Grootens is the local
accounting firm member ofKPMG. In the U.S.A.
the KPMG accounting firm is Peat Marwick.

We are interested in recruiting outstanding
Antillians who are pursuing an accounting
education in the U.S.A. and who might wish
to have a career in public accounting as
Certified Public Accountants.

Qualifying persons are invited to phone (or
write to) Antony Owers (partner), Saul Suchar
or Eithel Vriend to tell us about yourself and
maybe make an appointment for a meeting.

KPMG Klynveld Peat Grootens
P.O. Box 713
Curagao
Phone 73511

f 1TEHUUR
GEVRAAGD:

GEMEUBILEERDE
WONING

teJulianadorp
tot 1000 gld. p.m.

Bel: Tel. 83856

PerInoïemberTEHUIIRGEVRMGD: |
DIRECTIEWONING

in goedebuurt, min. 3 slaapkamers, 2 badka-
mers, gastentoilet, washok, gr.porch, aange-
legde tuin en carport voor min. 4 jaar.
Aanbiedingen: vanaf maandag tijdens kan-

, tooruren: tel. 626433 - 625084.

mm
SAVE UP TO

25%
THIS WEEK END

Friday July 15th,
Saturday July 16th,

and Sunday July 17th 1988

V _====_= '

TEKOGP:
WOONHUIS
te Esperanzaweg
"Goede Hoop"

Zeergeschikt voor combina-
tie woonhuis/kantoorzoals
Dokterspraktijk, Fysiothera-
pie, Boutique, etc.
Vraagprijs: Na’1.135.000.-.
Tel.: 84586 (na 18.00 uur)
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LONDEN — Een Puma- helicopter
met 16 man aan boord met bestem-
minghet boorplatform Vildkatvoor
de Noorsekust maakte een noodlan-
ding op de Noordzee wegens een
technische storing. Alle inzittenden
werden in veiligheid gebracht.

' 4 PASFOTO Dl KOLO s°> HATO AIRPORT & ■*_>„_, AUGUSTINUS

fMw favoriete winkel
Net binnen: grotecollectie kleding
Zoals: Vakantiekleding

Reiskleding
Unisexschoolkleding
Maternities.

Let op: vanaf nü ook kleding voor
tieners - maten 8 t/m 14.

Chahinda Fashions N. V.
vindt U alles wat U nodig heeft
daaromis onze zaakfavoriet!

OPENBARE VERKOPING
Op maandag 18 juli 1988, des morgens om 10.00 uur, zal ten overstaan van Mr.
J.W.M. Thesselingofzijn waarnemer tezijnen kantore, gelegenaan deEmancipatie
Boulevard 18, in het openbaarworden verkochtkrachtens Rechterlijk Bevel:
A. een perceel grond, groot 775 m2, gelegen inhet TweedeDistrict van Cura-

cao, omschreven in meetbriefnummer 127van 14augustus 1940,methet
daaropgebouwde,plaatselijk bekend alsSEROELORAWEG NUMMERS71
en 71-Aen al hetgeenverderdaartoedooraard, bestemming ofnatrekking
behoort;

B. twee percelen grond gelegen in hetTweede District van Curacao op "PA-
RADIJS", te weten:— een perceel groot 595 m2, omschreven in meetbrief nummer 118van 9

mei 1968;— eenperceel groot 258 m2. omschreven inmeetbrief nummer 82 van 12
april 1948,

methetop diepercelengrondgebouwde,plaatselijkbekendalsPARADIJS
6-B enal hetgeen verder daartoe dooraard, bestemmingof natrekking be-
hoort;

C. hettot 30 juli2042lopendrecht van erfpacht opeen perceel grond gelegen
in hetTweede District van Curacao, bekendals BlokD kavel nummer 26van
hetverkaveli ngsplan "SEROE MAHOEMAOOST", groot735 m2,omschre-
ven in meetbrief nummer474 van 30 november 1981,met het daarop ge-
bouwde, plaatselijk bekendalsKAYA ARANAl6(voorheen ookbekendals
KAYA ARANAD-26)en al hetgeenverderdaartoedooraard,bestemmingof
natrekkingbehoort.

De veilingccndities zijn gedeponeerdte Griffievan hetGerecht in Eerste Aanlegvan
de NederlandseAntillen, ZittingsplaatsCuracao en zullenvanaf acht dagenvóór de
veiling eveneens ter inzage liggenten voornoemdekantore van Smeets & Thesse-
ling.Deze conditieshouden ondermeer in debepaling, datvan iederebieder gevor-
derdkan worden dat hij, ter nakomingvan zijn bod en verdere verplichtingen, een
bankgarantie of anderezekerheid stelt.

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en opte houden
zonder deverplichting daarvoordereden(en) te noemen.

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

OPENBARE VERKOPING
Op dinsdag 19 juli 1988, des morgens om 10.00uur, zalten over-
staan van Mr. J.W.M.Thesselingofzijn waarnemer tezijnen kan-
tore, gelegen aan de Emancipatie Boulevard 18, in hetopenbaar
worden verkocht krachtens Rechterlijk Bevel:

een perceel grond op Cas Coraal in het Tweede District van
Curacao, ter grootte van 1.070 m2, kadastraal bekend als
Tweede District, SectieA, nummer 1987, met hetdaarop ge-
bouwde, plaatselijkbekend alsMoffiweg 13en alhetgeen ver-
der daartoe dooraard, bestemming of natrekking behoort.
De veilingcondities zijn gedeponeerd te Griffievan hetGerecht in
Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, Zittingsplaats Cura-
cao enzullenvanaf achtdagen vóór deveiling eveneens ter inza-
ge liggen ten kantore van Smeets & Thesseling. Deze condities
houden ondermeer in de bepaling, dat van iedere bieder gevor-
derd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere
verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt.

De executant behoudt zich hetrecht voorde veiling uittestellen en
op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te
noemen.

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

PROSPERO BAIZINTERCONTI N.V. f+l
MET SPOED GEVRAAGD ~^f~

Een ARTSENBEZOEKcR(STER)
Vereisten:— niveau HAVO/VWO of

assistent apothekersopleiding
— ruime ervaring als artsenbezoeker(ster)

strekt tot aanbeveling
— eigen vervoermiddel.

Wij bieden de geschikte kandidaat een aan-
trekkelijk salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
U kunt telefonisch 'solliciteren bij Prospero Baiz
Interconti (Pharma) tel.:615844, toestel 10,Mevr.
A. Sprock.

' ■" ■■._■■ ■■■- _______________________ " r^_______________________________________—_*

Skohe bo
smak preferi:

e famoso PK of
DULCEI6 kv

su smak di fruta.

PKiDULCEI6di

WRIGLEY'S
a pega manera vn bals !

"T" NIEUW!
PAKKET AKTIE VOOR BEURSALEN

""""" AEROCARQO
VOOR SLECHTS f 3.50* per kilo!

Verras Uw beursaal In Nederland met een pakket,
(minimum fls 40.- per pakket).

" 'inklusief verzekering.

" aflevering aan huls in Nederland: fls 20.- per zending.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.
CURACAO: Te1.82244, tst. 56 en 24 ARUBA: Te1.22470

ELMERD LIBERIA GERARD BEUGELSDIJK
SHIRLEY MILLERSON

_^

EReportage JifHj
TOUR DE tSlki i

V' i&s? FRANCE IP^U\mF\ rt#ml^\_r____i |)«JE|:
TarVBIOMWStNKJTION SYSTIMS NV '-( CUMCAD ) I

Direkte uitzending

ZONDAG 17 JULI ZONDAG 24 JULI
4.30 - 6.00 p.m. 2.30 tot 4.00 p.m.

allemaal op "Moviechannel"

a.s. Zaterdag en
zondag v.a. 12uur

Heerlijk
SURINAAMS ETEN
verkrijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, Saoto
Soep.
Adres: Cassandraweg 26

V. Telf.: 72860

TEKOOP:
MAZDARX-7

LIMITED
Fully equipped
Na/l. 15.500.-
Tel.: 82245

lAROUSSE
Irestaukan tJ

GOURMETCUISINE

Penstraat5 -Tel.: 55418

SPECIALITEITEN
MENU:

* Romige preisoep.
* Gegrilleerde

zalm met
amandelen.

* Custard cake.
Uw gastheer
Pim Timmermans.. mmimmmmmmmmmmmm—mmU

umiminiumi iiiiimiiimiiiiiiiiiiinij
Voor onzeoptiekvestigingen inCvracao zoekenwijopkorte
termijn een

BEDRIJFSLEIDER
Onze gedachten gaanuitnaar iemand van minimaal25 jaar
met goede contactuele eigenschappen en de bereidheid S ,
om hard te werken. ï
De diploma's j *
Opticien en Contactlensspecialist \ \
zijn vereist.
Wij bieden een uitstekend salaris metprima secundaire ar- * _
beidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Een bunga- ; *low staat terbeschikking.
Een psychologische test kan tot de sollicitatie-procedure ! vbehoren.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzienvan curriculum vitaeen ; \vergezeld van een recente pasfoto, kunt U richten aan:
C. Gravenkamp, Pauwenlaan 97,
2566 TE Den Haag.

' "■ i
i i _h ii

Bedrijf in de koeltechnische sector heeft
op korte termijn arbeidsmogelijkheden
voor

EEN ELEKTROTECHNICUS

met ervaring in instrumentatie en be-
sturingstechniek.

EEN KOELTECHN!£US

metervaring op industriëleencommer-
ciële koel- en airconditioning installa-
ties.
Voor beide functies gaan onze ge-
dachten uit naar een technicus in het
bezit vanrespectievelijkeen MTS diplo-
ma electrotechniek, en werktuigbouw-
kunde electrotechniek of Feffyk diplo-
ma koeltechniek.
Uw schriftelijke sollicitaties binnen 14 da-
gen insturen naar dit blad onder vermel-
ding van letter "J", Curagao.

,i 11,, I, ■ mi,- —■

&> N.V. BiUiton
ÜÜ Maatschappij Suriname <bw> houdt «i* t«ig «t *
„Inning van bauxiet en de verwerking van bauxiet tot aluinaarde.

De mljnactlvltelten worden ontplooid door «en .matschap waarin IMS een

belang heeft van 76». De aluinaarde wordt geproduceerd door een atxJere

_
matschap waarin BVB voor .5» participeert. De jaarproduktle van de

mijn is ca. 2 milten ton bauxiet, terwijl IMS een produktle aandeel

van 630.000 ton per jaar heeft in de aluinaardefabriek.

Onze Materialen Afdeling zorgt voor de Inkoop, het

beheer en de distributie van materialen voor het

mijnbedrl}f te Onverdacht, alsook voor kontrakten met

aannemers en de in- en uitklaring van vracht en

aluinaarde verschepingen. Voor deie afdeling toeken
wij een:

MATERIALS MANAGER

Deze funktlonarls Is verantwoordelijk voor en geeft

leiding aan de Materialen Afdeling.

Profiel van een succesvolte kandidaat:

- Cedegen technische achtergrond,

- Coed ontwikkelde commerciële Instelling,
- Ruime ervaring op het gebied van inkoop, beheer en

distributie van materialen In een technisch productie-

bedrijf, (bij voorkeur ervaring In een bedrijf met

zware grond verzetmachlnesï- Kennis van en ervaring met materialen
beheerssystemen op een mainframe computer,

- Coede kontaktuele eigenschappen.

- Vloeiend in de engelse taal (mondeling en

schriftelijk), ■

- Dynamisch en inventief,

- Leeftijd: tussen 3S en 15 jaar.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties

met curriculum vitae en afschriften van diploma's/

getuigschriften vóór 15 aug. I»M richten aan de

Direktie van de N.V. Bllllton Maatschappij Suriname,

Nlckerlestraat », Paramaribo.
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	WILLEMSTAD – Boekhandel Van Dorp/'Eddine in het winkelcentrum Promenade is gistermiddag 'herboren. Eigenaar Piet Eddine (uiterst rechts) heeft zijn winkelruimte in samenwerking met de Duitse firma Storebest geheel aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Dat wil zeggen, dat deskundigen hem hebben geadviseerd bij het gebruik van de juiste kleuren en licht- effecten. De verbouwing heeft bijna tweehonderdduizend gulden gekost. Minister van Handel, Industrie en Werkgelegenheid Chucho Smits en tal van ambtenaren van zijn departement toonden belangstelling, evenals waarnemend gezaghebber drs Elmer Wilsoe en ABN- directeur (tevens oud-premier) Miguel Fourier. Lionel Capriles, algemeen directeur van Maduro & Curiei's Bank N.V. (tweede van rechts), hield een gloedvolle toespraak, waarin hij er op wees, dat "wij in de Nederlandse Antillen minder moeten praten en vaker de handen uit de mouwen moeten steken". Tevens deed hij een beroep op de media (met name op de Papiaments- talige dagbladen) om het'negatieve'nieuws betreffende de Antillen minder accent te geven en meer aandacht te schenken aan de 'positieve' ontwikkelingen.
	Wega di Number Aruba
	ORANJESTAD – Juan Antonio Samaranch (lOC- voorzitter) poseerde samen met een aantal out- atleten tijdens zijn bezoek aan Aruba. Foto: v.l.n.r. oud- voetballer Gochi Brion; voorzitter van het Arubaans Olympisch Comité Dooley Tromp; Samaranch; premier Henny Eman; oud- voetballer Mundo Kemp; oud- voetballer Jani Brokke; minister van Justitie en Sportzaken Watty Vos; oud- voetballer Juan Briezen, oud- voetballer Leo Rodriguez en minister van Welzijnszorg Mito Croes. Gisteren plaatste de Amigoe reeds het onderschrift, maar door een technisch mankement kon toen de foto niet worden gepubliceeerd. Waarvoor onze verontschuldigingen.
	IN HET AFGELOPEN weekeinde werd in Holiday Inn Aruba een 'export owners conference' van Napa Auto Parts Stores gekouden, die druk bezocht werd door vertegenwoordigers uit de regio. Bij de foto: BUI Pirdue vice-president, Bob McKenna president Napa, Al Donnon general manager Miami Distribution, Ken Manfredy export manager en Laty Wever van Napa Aruba.
	Felicitaties voor Koningin Emmabrug
	Energie uit wind
	PARIJS Chris Marshall, met de teddy beer in de hand, begroetzijn moeder op de luchthaven Leßourget bij Parijs. De elf-jarige Californiër vloog, samen met een volwassene, de route die beroemd werd door de vlucht van Charles Lindbergh. Chris is nu de jongste piloot, die de trans-Atlantische tocht maakte. De oversteek duurde een week.
	KRALENDIJK- Vrijdagmorgen arriveerde op de Flamingo airport een groep kinderen van employees van de MCB Bank uit Curagao. De groep bestaande uit 75 kinderen en tien leidsters verbleven gedurende één dag in het kader van een vakantieplan op Bonaire. In de middaguren vertrok de groep weer naar Curagao.


