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Nieuwsinvogelvlucht
NEW YÜKK — VN- secretaris

Perez de Cuellar bevestigde maan-
dagdat Iran geenvoorwaarden heeft
gesteld voor de aanvaardingvan de
Veiligheidsraads-resolutie over een
staakt het vuren in de Golf- oorlog.
Hij heeft de kwestie langdurig be-; sproken met de Iraanse ambassa-
deur.Iraq deeldemee de Iraanse me-, dedeling te bestuderen en zei dat de
Vrede moetrusten op de principeszo-

I als president Hysayn diezondag ui-
I teenzette. De VS waren voorzichtig
| inhunreactie, Nederland bij monde
i VanministerVan denBroek wasveel

enthousiaster.
*****LONDEN—De olieprijzenstegen

"öaandag flink na het Iraanse be-
sluit.Men verwacht datde OPEC nu
Weer een hecht blok gaat worden.
Ookwerd deprijs beinvloeddoor het
geruchtdatOpecsprijzen-comité bij-
eenkomt.

*****AMMAN — Jordanië en Egypte
die achter Iraq stonden in de Golf-
oorlog noemdenhet Iraanse besluit
een"eervollebeslisingeneenpositie-
ve stap". InKuwayt reageerde men
verrast. De Golfstaten dieook achter
Iraq stonden toondenzich enigszins
terughoudend.

*****MOSKOU — Moskou bood het
Westen aan gedetailleerdegegevens
te verstrekken over de kracht van
zijn leger in Oost Europa, welke cij-
fers gecontroleerdkunnen worden

| aan hetbeginvan nieuweconventio-
nele onderhandelingen. Aldus de

! SU- ontwapenings- expertKarpov
van Buitenlandse zaken. Het
Oostblok wil kennelijk de impasse
doorbrekenrond het overleg in We-
nen over een nieuw forum voor con-
ventionele ontwapening.

NEW YORK—Afgetreden Justi-
tie- minister Meese heeft
Waarschijnlijk wetten overtreden
maareen procestegenhemisnietge-
wettigd, aldus een rapport van een
speciale officieier van justitie.Een
derwetten isdiewelkehetregerings-
functionarissenverbiedtvanhunbe-
voorrechte positie gebruik temaken
om eigen belangente dienen.Heton-
derzoekspitste zichtoeophetfeit dat
Meese deDefensie- leverancierWed-
tech aan overheids- contracten had
geholpenen dathijbetrokkenwasbij

f'lannen voor de aanlegvan een olie-
eiding in Iraq.

*****PRETORIA—Eenvan deinvloe-
drijksteregerings- getrouwe Zuidaf-
fikaanse kranten Beeld heeft bij
Mandela's 70e verjaardag om diens
vrijlating gevraagd.Verlenging der
detentieis schadelijkerdanwanneer
hij vrij rondloopt. Waarnemers zeg-
gen datMandela eigenlijkde blanke
regering heeft gegijzeld. Dit bleek
Wel uit het verbiedenvan alles wat
naarMandela's verjaardagverwees.
Voorlichtings- minister Van der
Merwe zei dat de tijdvoor Mandela's
vrijlating nog niet gekomen is. Zijn
Vrylatingkan leiden"tot oproer, ge-
Weid en dood", zei hij.

JERUZALEM— Tijdens een al-
gemene staking inbezet gebied deed
zich geweldvoor. Tot de stakingriep
dePLO op wegens solidariteitmetde
2000Palestijnse gevangenen in een
gevangenis in deNegev-woestijn.Er
raakten 5 jongePalestijnen gewond.
Vanmorgen begon een 24 uurs- sta-
king van de Arabische gemeentera-
denuitprotest tegenhetsteedsmeer
slopen door Israël van zonder ver-
gunning gebouwdewoningen en ook
tegen de slechtefinanciële situatie.
In het door minister Van denBroek
bezochte Palestijnse vluchtelingen-
kamp dedenzich maandagrelletjes
voor waarvan hij nietsmerkte.

*****
AMSTERDAM — De dollar ging

maandag iet omhoog en sloot in
Amsterdam op 2,1180 gulden tegen
2,1110naeenmiddenkoersmaandag
Van 1,1345.De goedeberichten over
deVS-handels-balansdroegenhier-
toe by. Vanmorgen daalde de dollar
tot een middenkoersvan 2.1000.De
Dow Jones index in Wall Street deed
ditgisterenal: met11,56punten zak-
te hij tot 2117,89. Volgens hetVS-
Centralebanken- systeem FED was
de benuttings- graad in junide
hoogste sindsmaart80.Deindustrie,
de openbare nuts- bedrijven en de
mijnen in de VS hebben, gecorri-
geerdvoor seizoens- invloeden,in ju-
ni83,1%vanhuncapaciteitbenut.In
meiwas dat82,09.

HARARE — Zimbabwe heeft op
hoog niveau op last van president
Mugabe excuses aangeboden voor
het onder bedreiging met vuurwa-
pens vasthoudenvan de Britse La-
bour- leider Kinnock. Hij en zijn
Vrouwwordengerespecteerdegasten
genoemd. Hii verklaarde het inci-
dentvoor gesloten.

KHOMEINI KIEST VOOR ZIJN REVOLUTIE
Vreemde mogendheden moeten uit Golfverdwijnen

Iran aanvaardt terugtrekken
achter internationale grenzen

LONDEN—Eenbestand indeGolfoorlogbehelst dat
zowel IranalsIraqhuntroepenachterde internationale
grenzenterugtrekken. Dit heeft deIraanse opperbevel-
ebber verklaard. Verdermoeten vreemde mogendhe-

den uit dePerzische Golf verdwenen, heeft Aki Akbar
Hashemi Rafsanjani maandagvoor de Iraansetelevisie
gezegd. De uitzendingis opgevangen door de BBC.

Rafsanjani, die ook voorzitter
van het parlement is, sprak tot
het Iraansevolk enkele uren na-
dat zijn land verklaard had, dat
het de VN-resolutie voor een be-
stand aanvaardt, die de Veilig-
heidsraad van de volkerenorga-
nisatie een jaar geleden opstel-
de.Heteerste van detien artike-
len waaruit resolutie 598 be-
staat,roept op tot eenbestanden
het terugtrekkenvan detroepen
op de internationale grenzen als
een eerste stap naar een volledi-
geregeling.

TERUGTREKKEN
OP de Iraanse televisie kreeg

Rafsanjani de vraag voorgelegd
naar veroverde gebieden in Iraq
en Iran nu Iran deresolutie van
de VN aanvaard heeft. Hij
antwoordde: "Uit de aard der
zaak moeten beide partijen te-
rugkeren naar deposities die als
internationale grenzen gelden.
De Irakezen staan bijvoorbeeld
in één van onze steden -Naftshahr. Enkele Iraanse
bergtoppen zijn nogin dehanden
van Iraq. Op sommige plaatsen
houden wij enkele Iraakse heu-
vels bezet. Als deresolutie aanv-
aard wordt en handen en voeten
krijgt, is dat (terugtrekken) het
eerste dat gedaan moetworden".

Op de vraag naar de uitvoe-
ring van de VN-resolutie zeiRaf-
sanjani, dat de algemene ver-
gadering en de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties "alsre-
gel" eentijdstip vaststellen voor
hetbestand. "Daarna worden de
paragrafen van de resolutie in
volgorde uitgevoerd. De partijen
moeten terugkeren naar erken-
de internationale grenzen zoals
in de resolutie omschreven.
Krijgsgevangenen moeten wor-
denuitgewisseld. De commissie
diezal vaststellen wie de agres-
soris,moet methaarwerkbegin-
nen. De buitenlandse mo-
gendheden die zich in de Per-
zische Golfbevinden, moeten er
weg. Danzullenerbesprekingen
gehoudenwordenover de uitein-

delijke oplossing van het
vraagstuk".

Iraq, datverklaard heeft dere-
solutie uit te voeren als Iran dat
ookdoet, heeftvoorzichtig gerea-
geerd opdeverrassende aankon-
diging vanTeheran. Iran hadtot
nu toe geëist dateen internatio-
naal college Iraq als agressor in
de oorlog aanmerkte, wilde het
deresolutie aanvaarden.

Artikel 6 van de resolutie
vraagt de secretaris- generaal
van de Verenigde Naties het
vraagstuk te onderzoeken om
eenonpartijdig lichaamtebelas-
tenmet een onderzoek om vast te
stellen wie in 1980 met het
conflict begonnen is.

Rafsanjani verklaarde, dat
het geschil met Iraq "op-
geschort" is met het aanvaarden
van deresolutie door Iran, maar
dathet nietvoorbij is. De Iraanse
strijdkrachten dienen op hun
hoede teblijven.

OPLUCHTING
De Iraanse stap is volgens

waarnemers een uiting van de
toenemende oorlogsmoeheid
van de Iraanse bevolking en hetgevoel datIraq niet met militai-
re middelen op de knieën kan
worden gekregen. De experts
voorzien, dat dit gevoel van op-
luchtingonder de Iraanse bevol-
king, zeker op dekorte termijn,
deboventoon zalvoerenoverver-
wijten waarom de oorlog, met
zijn massieve verwoesting en
grootscheepse verliezen, zo lang
moest duren.

Sommige experts suggereer-
den, en zij kregen daarin later
gelijk dooreen verklaringvan de
Iraanse president Al Khamenei,
dat Khomeini persoonlijk, die
lang is beschouwd als een vurig
aanhanger van het voortzetten
van deoorlog, uiteindelijkmoest
kiezen tussen het conflict en het
voortbestaan van zijn Islami-
tische republiek.

Beëindiging van de vijande-
lijkheden zal echter leiden tot

nieuwe problemen voor de lei-
ders in Teheran als kwesties die
lang sluimerden, weer op de
voorgrond raken. "Er is een
structureel probleem hoe jeeen
maatschappij die acht jaar oor-
log en tien jaarrevolutie voerde
naar normalisering wilt leiden.
"We zullen meer politiek gaan
zien. De oorlog had depolitiek
bevroren". Zo zei een deskun-
dige.

Jackson steuntDukakis
Democraten vereend op
weg naar Witte Huis

ATLANTA—JesseJacksonheeftzichmaandagop deeerste
dagvan deDemocratische partijconventie achter Michael Du-
kakis geschaard.Tijdens een bijna drieuur durende"topcon-
ferentie" met Dukakis vlak voor het begin van deconventie
kreeg dezwarteburgerrechten- activist detoezegging, dathij
eenbelangrijkerol in deverkiezingsstrijd omhetWitteHuiszal
mogen spelen. Verder beloofde Dukakis Jacksonook een be-
langrijke stem in hetformuleren van hetpolitiekeprogramma
van deDemocraten.

Het "herenakkoord" tussen Dukakis en Jackson werd met op-
luchtingbegroet in Atlanta. Veel Democraten vreesden, datde con-
ventie,waarop Dukakis morgen tot deofficiëleDemocratische kan-
didaatvoor het Witte Huis zal worden gekroond, zou worden ver-
stoorddooreen gekibbeltussenDukakis en Jackson, dievorigeweek
zijnwoedemaarnauwelijkskon bedwingen toen de gouverneur van
Massachusetts hem passeerde en de Conservatieve Texaanse Sena-
tor en miljonairLloydBentsen alstweede mankoos.

GEENCONFRONTATIE
Jacksonkondigde aan, dathij op de conventie alle mogelijkheden

zal gebruiken om zijn standpunten te laten doorklinken."Debatten
enberaadslagingenprikkelen dezielvanonzedemocratie.Wijzullen
debateren over het beleid, over deprioriteiten en derichting", aldus
Jackson.Volgens waarnemers zal Jackson, die ditkeer over elfhon-
derdafgevaardigden op deconventie beschikt, hetniettoteenpolitie-
ke confrontatie latenkomen.

Jackson,dietijdens deDemocratische voorverkiezingen metzeven
miljoenstemmenalstweede eindigde naDukakis, zei dathijeen sym-
bolische worpnaar denominatie zal doen.Maarhij lietweten, dathij
geen onrust zalzaaien opdeconventie doorzichkandidaat te stellen
voor hetvice-voorzitterschap.

Inruil voor zijnsteun heeft Dukakis een groot aantal plaatsen in-
geruimdvoor aanhangersvan J^cksopnin zijn Democratie National
Committee, het verkiezingscomité van de Democraten. Het vrede-
sakkoordmet Jacksonbetekent eenbelangrijkeopstekervoor Duka-
kis die dezwarte achterbanvan deBaptistendominee hardnodigzal
hebben om zijn Republikeinse tegenstander, vice-president George
Bush, te verslaan.

Iraq vecht
door tegen

Iran
NICOSIA — Iraakse

bommenwerpers hebben
dinsdag de Iraanse stad
Ahvaz aangevallen.
Dinsdagochtend hebben
Iraakse en Iraanse vlieg-
tuigen lucht- gevechtenge-
leverd boven deGolf.

Baghdad meldde vanmor-
gen dat het een Iraans vlieg-
tuig had neergeschoten. Te-
heran op zijn beurt meldde
dat men twee Iraakse vlieg-
tuigen had neergehaaldbij de
aanval op Ahvaz. Iraq be-
richtte eveneens datmen zon-
dag en maandag61 gevechts-
vluchten had uitgevoerd te-
genIraanse stellingen aan di-
verse sectoren van het front.
Dit alles gebeurde nadatIran
had meegedeeld de resolutie
van de Verenigde Naties te
aanvaarden over een staakt
het vuren.

NEW YORK—De VS- bankwe-
reld lijkt een goed2ekwartaal achter
derug te hebben.Verleden jaarken-
merkte deze periode zich door grote
voorzieningen aan dereserves voor
mogelijkeverliezen op leningen aan
de 3e Wereld.

Wachten is op tegengifuit VS

Man ernstig aan toe
na beet ratelslang

ORANJESTAD — Een
29-jarigeman werdzondag
in de omgeving van Jama-
nota enArikok dooreenra-
telslang gebeten en ligt
voor behandeling nog
steeds in de intensive care-
eenheid van het Dr Hora-
cio Oduber hospitaal. Ter
behandeling van het pa-
tiënt werd tegengif uit de
Verenigde Staten ge-
vraagd.

Een beet door een ra-
telslang is binnen vijftien tot
twintigminuten fataal, tenzij
men de juisteeerstehulpweet
toete passen. Dit was ook het
geval met de 29-jarige man

waarvan familieleden direct
te werk gingen in een poging
hetgifuithet lichaam van het
slachtoffer te krijgen.

Op last van de huisarts
werd het slachtoffer naar het
ziekenhuisvervoerd, waarhij
in de intensive care- eenheid
werd opgenomenen onderbe-
handeling staatvan internist
Varela.

Terwijl op het tegengif uit
de VS gewacht werd, kreeg
het slachtoffer het nodige se-
rum toegediend. Het zag er
maandagavond naar uit, dat
het slachtoffer, na het tegen-
gif te hébben gekregen, de
slangebeet zal doorstaan.

Meteen belangrijkste man van verzet
Kolonel Bermudez gekozen
in bestuur van contra's

SANTODOMINGO—KoIo-
neI Enrique Bermudez is ge-
kozen in hetzeven man tellen-
debestuur van het Nicaragu-
aanse verzet (RN). Hij is de
eerste militair die daarvan
deel uitmaakt en is daarom
meteen demachtigste man in
het bestuur van de contra's.
InManagua was de eerste re-
actie dat de"hardelijn defini-
tiefheeft gewonnen".

De verkiezing van Bermudez
in hetbestuur van de anti- San-
dinistische guerrilla- beweging
werdeen feittijdens dealgemene
vergadering in deDominicaanse
Republiek. Met zijn verkiezing
wordt het stagnerende vredes-
proces in Nicaragua nog verder
bemoeilijkt. Voor Washington
wordt dezaak nu wat gemakke-
lijker omdat Bermudez op één
lijn zitwatstrijdbaarheidbetreft
tegen communisten en wat dies
meerzij alspresidentRonald Re-
agan.

Bukman naar
Suriname

DEN HAAG— Minister drs
Piet Bukman van Ontwikke-
lings- samenwerkingvan Ne-
derland isaan zijn tweede be-
zoek aan Suriname begon-
nen. Hij ging met dehoop, al-
dus een officieel communi-
que, dat het ontwikkelings-
overleg inParamaribo"inpo-
sitieve zin kan worden afge-
rond".

Op debegroting vanBukmans
departement is voor dit jaaraan
ontwikkelings- hulp voor Suri-
name maximaal honderd mil-
joen gulden uitgetrokken. In re-
gerings- kringen in Suriname
verluidt dat Bukman komt met
tachtig miljoen gulden als nood-
hulp. Daarover wildemen inDen
Haag niets loslaten. Het overleg
van minister Bukman in mei in
Suriname leverde niets op.

Dallas TimesHerald:

Enthousiast
over Aruba

ORANJESTAD —Inde
zondag-editie van 'Dallas Ti-
mes Herald' wordtin een arti-
kel doorKim Marcum en een
serie kleurenfoto's uitge-
breid aandacht besteed aan
Aruba.

Marcum heeft het over
"hotspot' voor devakantie en dat
Aruba een warm welkom heeft
voor personen die op zoek zijn
naar zonenzand. Hijschrijft ook
over dezee, destranden, dewind
en de vriendelijkheid van de
mensen. Kim Marcum wijdt in
zijn artikel eveneens aandacht
aan de geschiedenis van Aruba
vanaf 1636 en deveranderingen
die op het eiland plaatsvonden.

BELANGRIJKSTE MAN
Bermudez dieonder de door de

Sandinistenweggejaagde en ge-
hate Somoza kolonel was van
diens even gehate Nationale
gardeis nu debelangrijkste man
geworden in het "dagelijkse be-

stuur" van het verzet. Hij heeft
namelijk de leiding van deonge-
veer tienduizend contra's. Hij
vindt in dat bestuur tegenover
zich Adolfo Calero die zijn ver-
klaarde vijand is.Tevenswerden
gekozen de voormalige Sandi-
nistAlfredo Cesar en deMiskito
indiaan CliffordDiego.

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salü.^/

SCHEVENINGEN - De
dansgroepMangueira op debou-
levard in Scheveningen, waar
veel mensenondereen aarzelende
zomerzon getuige waren van een
Caribbean weekend. Voor de tal-
loze liefhebbers van reggae, sal-
sa, tumba, samba, bosa nova en
calypso was delage temperatuur
geen probleem. Voor echt hoge
temperaturen zorgde de groep
Trafassi (van 'Wasmasjien).

] I

fi V Curacao - Aruba {

’ eenvoudigweg de beste \



MENSEN

Neen dit is niet de nieuwe
partner van deze politieman,
maar één van de honderd
BEERTJES die door een Ameri-
kaans bedrijf aan de politie be-
schikbaar werden gesteld. Het is
debedoeling dat dezebeertjes ca-
deau worden gedaan aan mis-
deelde en mishandelde kinde-
ren. Op die manierwil men enig-

zins goed maken wat diekinde-
ren allemaal te verduren
krijgen.

s|r $ ;fc' ift )}t

De 24-jarige CanadeesKenneth
James Parks uitPickering bij
Toronto stapte een jaargeleden
ongeveer al SLAAPWANDE-
LEND in zijn auto, reed 23 kilo-
meter en vermoordde zijn

*****
schoonmoeder in haar bed. Zijn
schoonvader verwondde hij met
messteken. Eenrechtbank heeft
hem op grondvan hetfeit dat hij
al slaapwandelende te werk
ging, van alle beschuldigingen
vrijgesproken. Naarhet dagblad
"Globe and Mail" eind vorige
week berichtte, waren jury en

rechter van mening dat Parks
niethadbeseft wathij deed.Toen
hij van moord opzijn schoonmoe-
der was vrijgesproken, probeer-
de de aanklager zijn veroorde-
ling wegens poging tot moord op
zijn schoonvader te verkrijgen.
Hijdacht datSparks na demoord
op zijn schoonmoeder wakker
moest zijn geworden, omdat pe-
zen in zijn hand doorgesneden
waren. Maar derechter wees de
veronderstelling af en nam aan
dat het slaapwandelen in beide
gevallen had voortgeduurd. Na
zijn daad meldde Parks zich bij
de politie. Parks, wiens vrouw
achter hem is blijven staan,
neemt nu middelen in en slaap-
wandeltniet meer.

Een jongetje van acht jaar in
Cleveland in Ohio heeft eind vo-
rige week een verblijfvan zes en
een halfuur in een VRIESKIST
OVERLEEFD. Hij was op zoek
gegaan naar een ijslolie en was
in dekist in de garage gevallen.
Zijn hulpgeroephadmen niet ge-
hoord. Toen men JosephKrogg
vond was zijn temperatuur ge-
daald tot 21 graden celsius en
had zijn hart opgehouden te
kloppen. Overgebracht naar het
Sint Joseph ziekenhuis verna-
men de ouders dat dekans 1 op
1.000.000 was dat hun zoon zou
overleven. De artsen wisten na
vier uur werken het hart weer
aanhetkloppen tekrijgen. Daar-
na zouden zij vaststellen of het
kind bijna onvermijdelijk her-
senletsel van het avontuur had
overgehouden

Een Hongaarse vrouw die geen
woord engels spreekt en 50 jaar
doorbracht in een Brits zieken-
huis voor GEESTESGESTOOR-
DEN omdat niemand haar fami-
liekon opsporen, is vorige week
vrijdag huiswaarts gekeerd. De
78-jarige Maria was in het zie-
kenhuis opgenomen toen zij 29
jaarwas. Zij leedaan zwaarmoe-
digheid na de doodvan haarmoe-
der, die haar naar Groot-
Brittanië hadgebracht. De auto-
riteiten wisten niet wat zij met
de vrouw aanmoesten en zagen
geen kans om na de tweede we-
reldoorlog haarfamilie opte spo-
ren. Achtien maanden geleden
werd iemand in dearm genomen
die Hongaars spreekt en die
moest proberen haur familie te
achterhalen, omdat het zieken-
huis over een paar jaar sluit. In
een halfuur hoorde dezepersoon
meerover Maria danhet zieken-

huis in 50 jaar. Ze was de eerste
die een zinnig gesprek met de
vrouw hadsindseenhalve eeuw.
Intzekwam erachter datMaria's
familie, die haar allangals dood
opgegeven had, afkomstig was
uiteen dorpbij Bak inhet Zuid-
oosten van Hongarije, en datzij
vijfnog levende zusters had en
neven en nichten die ookkinde-
ren hebben. Maria vertrok naar
Budapest met een berg cadeaus
van het personeel van het zie-
kenhuis en van vrienden. Op de
luchthavenvan dehoofdstadvan
Hongarije zouhaar familie haar
opwachten

*****
De CHINEZE AUTORITEITEN
hebben de verkoop van een
schoonheids produkt stopgezet.
Het produkt werd op de markt
geadverteerd als een middel dat
sproeten liet verdwijnen. Woe-
dendevrouwen gavenhetmiddel
er deschuldvan dat hun liefdes-
leven geruïneerd werd. Meer
dan tweehonderd vrouwen in
Guizhou, Zuid-China die het
middeltje gebruikten , kwamen
tot deontdekking dathun sproe-
ten meer werden in plaats van
minder. Een vrouw beweerde
zelfs dat haar man alle interesse
in sex verloor omdat haar uiter-
lijkwas beschadigd. Nog een an-
dervertelde nadat ze het middel
hadgebruikt, dathaarmannine-
teen om echtscheiding vroeg.
Een medisch team ontdekte la-
ter dat decrème een gevaarlijke
hoeveelheid koolzuur en andere
chemicaliën bevat.

WARSCHAU — De begrafenis
van de voormalige Solidariteits- ad-
viseurStrzelecki werd aanleidingtot
een belangrijke samenkomstvan de
oppositierond Walesa. De overlede-
nene werd eind juni overvallenen
mishandeld. Hij overleed zonder tot
bewustzijn te zijn gekomen. Men
neemt aan dathet een gewone mis-
daad is geweest.In de rouwmis ging
een hulp- bisschop van Warschau
voor.

*****

Bij de SETAR herdachten de
hoofd technisch opzichters PE-
DRO ANGELA (2e van rechts)
en RUFO ANTHONY (4e van
rechts) het feit dat ze 25 jaarin
dienst waren. De jubilarissen
werden toegesproken door mi-
nisterMrAngel Bermudez diede
bekende enveloppen met inhoud
overhandigde. Op de foto: De ju-
bilarissen, hun gezinsleden en
waarnemend hoofd van de SE-
TAR, Hermand Richardson (3e
van rechts).

vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.
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Alteadvertentiesvoordekomendedag
mc>etenldagvanteTOrenvoorvieruur
binnenzijnof opdezeffdedagvóórtien
uur.
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7AMCDTICC, >.k<ZOEKERTJES versch.jnen op
!nsf9 en *<**$,T *"nnen«*"»dag tussen 07.30-16.00 uur worden

opgegeven, behalveop zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
dorKtertagvóór twaalf uurbinnenzijn,
kunnendedagdaarop(dusdinsdagen
vrijdag) verschijnen
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Tromp-Van der SchootDjisbie Fran-
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Schoot enEtteenLandsmark,
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SINTMAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel.:
873869(Fransekant).
Abonnementen advertenties:
The Chronicle. Grounddove Road,
P«nteBlanche, 'tel.:23919.
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HILVERSUM
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Jos dcRoo en Victor Haikamp: Radio
Nederland Wereldomroep (tel: 035-
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ThervfiarmHerald,DeHaagscheCou-
rant, Dc Brabant Pers
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DISTRIBOTIE (abonnementen):
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TomPoes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2Q82 — Torn Poes verzon een list en ging aan het werk. In descjiertswinkelwaarhij almeergeweestwas;kocht hijopnieuw
ee>i vlaspruikje. Dat knipte luj netjes bij, verfde het zwart met
eeft flesje Oostindische inkt en fatsoeneerde het toen opzijn
hdjofdopzon manier,dathetop Harewar'shaarwerken begon
tejlijken. En zo vermomd stapte hij tenslotte café 'Het Raad-huis' binnen.

paar zaten heer Bommel en de pruikenmaker achter eenwarme groc hunverdere plannen te bespreken.
'Het wasknap werk,datje deburgemeester ende commissa-ris versierd hebt," sprak deheer Harewarprijzend. "Datgeeft

vertrouwen, want danvolgt derest vanzelf Wekrijgen dehele

~;~- -~ v,^,e greep. Het is natuurlijk jammer,datde vrouwen
toch niet hetjuisteinzicht in mannelijkeidealenhebben en we
hebben ze altijdbuiten hetfijnere werkkunnen houden.Groteuitvindingenopatoom-en haarwerkgebiedzijn zuiver manne-
lijk, wat jij?"

"Juist!" riep heer Ollie uit. "Zuiver heer-achtig, als u beg-rijpt, wat ikbedoel!"
Öp dat ogenblik tikte Torn Poes de pruikenmaker op deschouder. "Ikwil ook graagmeehelpen", zei hij bescheiden.
"Torn Poes!" riep heer Bommel verheugd.Doe jetoch mee?Dat is fijn!"
"Ach ja",zei Torn Poes. "lets waar iedereen aan mee doet,

moet wel goed zijn!Zeg maar wat ik doenmoet!"

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vand
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen I
spoedgevallen telefoon 641658 bellen 9
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis
trikten kunnen voor spoedgevallen dj
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbelle»
het antwoordapparaat zal dan mededeW
wie de dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynwei
naast UNA, tet.: 85544):openingstijden val
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uut
op zon- enfeestdagen alsmede op werkd»
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tefl
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRItf
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17
tel.: 82947/81078; geopend van maandaj
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterda!
degehele daggesloten; na 17.00uurkunti
dezustervan de wacht bellen: zusterLeito
tel.: 641217, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAÜ: 14.00-16.00uurallefli
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (vool
heen WijkverplegingCuracao):Kantoor RiCanario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;g1
opendvan maandag t/mvrijdag van 07.0C18.00 uur; de wacht heeft zusterBeaumori
tel.: 676240.

GEZINSVERZORGING (Kwidó pa Famia!
geopend van maandag t/m vrijdag va
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sti
Maria 17, tel: 80222.

FUNDASHONLECHI Dl MAMAKORSOL
voor meer informatie kunt u de volgend
nummers bellen: 75628,672289en555W
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoe
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maar
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.3
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteker
de stukkenéén uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsda
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45 e
17.00uur.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parerc
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend va
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterda
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel
54300.
BOTfCA BANDABAO: dagelijks geopen
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Sta Maria, Winston Churchillweg 155, tel
80800.
Punda
Antillana,Kaya Flamboyan 1-A, tel.: 76200
76208.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE
GING
Brievengat: iedere maandag- e
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajars
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond or
19.30 uur te OpenbareBasisschoc
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond oi
19.30uur gebouwCredit Union San Pedrc
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag:

TELECURAÇAO
TELECURACAODINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45Infor-
me deportivometHectorRosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.30 RVD-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Enkuentro met Paul de Windt;
21.30Tesoro diKörsou met Hermanito;
22.00 Wega di NumberKèrsou; 22.10
Hot Shots; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

DINSDAG 19 JULll9fiAMIGOE

HENRY By Dick Hodgins

Wega di NumberCURAÇAO

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

2

(Jjonïmex)

-"■ \

SEE YOU LATER

TEL. 00312152 63125

JAN AUKE.
V J



MARTINUS ARION: WE HEBBEN EEN ACHTERSTAND VAN JAREN IN TE HALEN

Minister Inderson bij afsluiting cursus Portugees:

Mythe talenbeheersing
nieuw leven ingeblazen

WILLEMSTAD—"Metdeafsluitingvan dezecursus Brazili-
aans- Portugees hebben we deeerste steen gelegd om een my-
the die langzaam aan hetuitstervenwas, nieuwlevenui te Ma-
len. Ikbedoel demythe dat indeNederlandseAntillen zo veel
talen gesproken worden. Het isbekend datdekennis van bui-
tenlandsetalen bij degemiddeldeAntilliaannietmeerzogroot
is en datbeheersing van meerdere talen zelfs iets byzonders
gewordenis. HetUjkterop datdeinteresse voorvreemde talen
niet meerzogroot is en datheeft totgevolg datweer aanprobe-
ren te ontkomen om metbuitenlanders te praten. Dat waren
dewoordenvanministerStanleyInderson diegisteravondzijn
collega van Onderwijs vervingbij deuitreiking van decertifi-
caten aan de deelnemers van een cursus Braziliaans- Portu-
gees. Deze cursus was georganiseerd door het Institute Lin-
guistiko Antiliano (ILA) en was meer een "wanhopige stoot"
van ditInstituutom debevolkingtebewegenmeer aandachtte
geven aan dekennis van vreemde talen.

Directeur Frank MartinusArionvan hetHA gafui een ge-
sprek met deAmigoe meerinformatie over hetTalencentrum
dathy opCuracao wilrealiseren,bijvoorbeeldalsfaculteitaan
deUniversiteit "We hebben een enorme achterstandin te ha-
len; en dat voor een land datpretendeert een communicatie-
centrum te zyn", aldus Martinus Arion.

Onder groot enthousiasme
van de deelnemers van de cur-
sus, sloot minister Inderson gis-
teravond in de aula van de Uni-
versiteit zijn speech afmetenke-
le woorden in het Braziliaans-
Portugees. Voor een deelnemer
die slechts enkele lessen heeft
bijgewoond (hij stopte met de
cursus toen hij minister werd;
red), waszijn uitspraak formida-
bel goed, liet één van de organi-
satoren weten. Inderson kreeg
dan ook een staande ovatie.

METHODE
Er werd meer Braziliaans-

Portugees gesproken. Bijvoor-
beeld door cursusleider Luis
Carlos Neves wiens moderne
aanpak tijdens deze cursus zeer
goed isaangeslagen. Inhetbegin
gafhij les vanuit het Spaans,
maar al zeer snel werd er alleen
nog maar Braziliaans- Portu-
gees gesproken.

Deze nieuwe methode zal ook
bij andere cursussen geïntrodu-
ceerd worden, liet directeur
ïrank Martinus- Arion van het
IÏA weten. De zogenaamde
communicatieve methode' is er
nietopgericht om de deelnemers
maandenlang in de banken te
houden en veel grammaticale
bagage mee te geven maarheeft
als doelomeeneenvoudigewoor-
denschat bij te brengen zodat
men zich bij de dagelijkse zaken
kan uiten. "Men leert defunctio-
nele aspecten van het leven on-
der woorden te brengen: zich
voor te stellen, naar de weg te
vragen, eenrestaurant binnen te
komen enzovoorts. De construc-
ties worden simpel gehouden;
het gaat erom dat men durft te
spreken ineenvreemde taal", al-
dusMartinus- Arion.

Lof was er voor hem gistera-
vond,met name geuitdoor direc-
teur Rudy Naaldijk van het de-
partement van Onderwijs. De
cursus heeft, integenstelling tot
vaak hetgeval ismet ditsoort ac-
tiviteiten, geen subsidie nodig
gehad van de overheid. Integen-
deel, aldus Naaldijk onder luid
gejoel in deaula, het ILAheeft er
Zelfs een kleine winst aan over
gehouden. Martinus- Arion be-
vestigde diten voegde er aantoe
dat dat mogelijk was zonder de
cursus al te duurte maken. In to-
taal zijn er zon 150 deelnemers
begonnen. Bijna honderd daar-
van hebben hun examen al afge-
legd. Een kleine groep moet als-
nog examen doen omdat zij in

verband met vakanties niet eer-
der opkonden gaan.

TALENCENTRUM
De belangstelling voor deze

cursus geeft het ILA weer hoop
dater een goedebasis is voor de
start van een super modern ta-

lencentrum. "Dat bestaat al op
papier", aldus Martinus- Arion
die evenwel nuchter genoeg is
om in te zien dater nog heelwat
tijd overheen zal gaan voordat
deze grote investering werke-
lijkheid wordt. De bedoeling is
dat het geen gewoon talen-
centrum wordt maar dat met be-
hulp van audio- visuele appara-
tuur vrijwel elke taal die men
wenst, gegevenkanworden. Ook
als daarvoor geen docenten be-
schikbaar zijn. Uiteraard zullen
inhet centrum demeergangbare
talen onderwezen worden, maar
op verzoek van een klant moet
het ook mogelijkzijnomeen cur-
sus Arabisch of Japans en elke
andere'bijzonderetaal' te geven.

Het is de hoogste tijd datzon
centrum gerealiseerd wordt,
meent Martinus- Arion die de
cursus Braziliaans- Portugees
een "wanhopige stoot in die
richting" noemde. HetILAwil de
mensen enthousiastmakenvoor
een talencentrum, niet op de
laatsteplaats omdat er een flin-
ke investering gevraagd wordt.
"Ik ben van mening dat het een
project is dat gerealiseerd kan

worden door samenwerking tus-
sen de overheid, de universiteit
en de handel. Ook de laatste,
groepkan eenfinancieel steentje
bijdragen. Indien dekennis van
vreemde talen immers vergroot
wordt, heeft de handel daar ook
baatbij", aldusMartinus- Arion.

...MichaelEllis (links) ontvangt
het diploma uit handen van do-
centLuisNevis.RoseHeye(twee-
de van links) kijkt lachend toe,

evenals minister van Arbeid en
SocialeZaken drsStanley Inder-
son, die minister Ellis Woodley
van Onderwijs verving. DrsRu-

dy Naaldijk, directeur van het
departement van Onderwijs
(derde van rechts) en drsFrank
Martinus Arion hebben ook ple-
zier.

ACHTERSTAND
Hij sprak zijn verbazing uit

dateen eiland datpretendeert de
'schakel' tezijntussenEuropa en
Latijns- Amerika voor wat be-
treft de handel, nog geen talen-
centrumheeft."Elders inhetCa-
ribisch gebied bestaan al jaren-
lang dergelijke centra: we heb-
ben een achterstand van 25 a 30
jaar in te halen", aldus Marti-
nus- Arion.Er moetvolgenshem
ook niet meer te lang gesproken
worden: "het is tijd voor actie".

Totdat het talencentrum ge-
reed is, zal het ILA cursussen zo-
als deBraziliaans Portugese cur-
sus,blijven verzorgen. Daarmee
wil hetILA nietalleen dekennis
van vreemde talen opvijzelen,
maareveneens"de bevolking ge-
voelig maken voor de noodzaak
van een talencentrum", aldus
Martinus- Arion.

Overheid wilpersoneel beschermen
Werknemers kunnen alsnog
voor wachtgeld kiezen

WILLEMSTAD — "Het zou
heel interessantzijn omte we-
ten hoe de verschillende be-
drijven deinformatiehebben
gekregenover welke werkne-
mers aanstaandevrijdag een
lumpsum krijgen uitgekeerd.
Die informatie is niet ver-
strekt door de overheid", al-
dus gedeputeerdeRicardo
Isebia die zich geconfron-
teerd ziet met het probleem
dater beslag is gelegd op de
lumpsum- uitkeringen van
meer danveertigprocentvan
dewerknemers die dat geld
vrijdag moeten ontvangen.
Hij isvan plan om dewerkne-
mers dekans te geven alsnog
voor wachtgeld te kiezen:

"dankan de schuld aan debe-
drijven diebeslag hebben ge-
legd, over een aantal jaren
worden uitgesmeerd."

De werknemers van bedrijven
zoals Semako, diebijnatwee jaar
geleden gesloten werden, ont-
vangen sinds die tijd wachtgeld.
Toenhetwettelijkmogelijkwerd
gemaakt om dewachtgeld-rege-
ling omtezetten ineen éénmali-
ge uitkering, werd besloten dat
ook deze groepdaarrecht ophad.
Zij werden voor de keuze ge-
plaatst:wachtgeld teblijvenont-
vangen,ofhetresterende deel in
éénkeer te ontvangen.

SCHULDEN
Een grote groep verkoos de

laatste mogelijkheid: aanstaan-
devrijdagontvangen zij een som
geld waarmee de band met de
overheid verbroken wordt. De
bedoeling van de lumpsum-
regelingwas,zo werdbij deintro-
ductietenminste aangekondigd,
om ambtenaren te stimuleren
zelf ietste beginnen.

Van diedoelstelling lijkt—in
ieder geval bij deze groep—niet
veel terecht te komen, nu een
groot deelvan hun uitkering di-
rect naar bedrijven moet waar
nog schulden open staan. Veel
werknemers blijken schulden te
hebben: opreeds meer dan veer-
tigprocentvan deuitkeringen is
doorverschillende bedrijven be-
slag gelegd. Ook gedeputeerde
Isebia moest erkennen dat het
niet de bedoeling was van de
overheid om éénmalige uitke-
ringen te verschaffen ter dek-
king van openstaande schulden.

De bedrijvenhebben beslagla-
ten leggen omdat zij vrezen dat
debetrokkenen met deuitkering
naar het buitenland vertrekken
en zij nooit meer een cent zullen
zien van de achterstallige
schuld. De overheid is nu ver-
plichtom medewerking te verle-
nen aan deze bedrijven, aldus
Isebia. Het is een legale stap.

BESCHERMEN
Hij wil echter ook dewerkne-

mers beschermen. Alhoewel de

werknemers bij hun keuze reeds
begeleid werden en zij meerdere
malen op de gevolgen van een
lumpsum zijn gewezen, zijn er
werknemers bij dievrijdag meer
dan de helft van hun lumpsum
aan schulden zullenzienopgaan.
Die werknemers wil Isebia nog-
maals dekans geven om voor de
wachtgeld-regelingtekiezenzo-
dat de schulden over een aantal
jaren uitgesmeerd kunnen
worden.

In ieder geval worden alle
werknemers, op wiens
lumpsum- uitkeringbeslag is ge-
legd, door de overheid voor vrij-
dag op de hoogte gesteld. Isebia
laat bovendien een lijst maken
van alle werknemers bij wie de
schuldenlast meer dan vijftig
procent van de lumpsum- uitke-
ring bedraagt. Met hen zal ge-
praatworden enzij zullenhet ad-
vies krijgen om de wachtgeld-
uitkering te hanteren.

GOEDELES
Volgens Isebia is dit"een goe-

de les voor detoekomst". De nog
actieve ambtenaren die ontslag
hebben aangevraagd en hierbij
voor een lumpsum- uitkering
opteren, zullen in de toekomst
nogbeterbegeleid worden bij het
makenvan diekeuze. "Dat is on-
zetaak: deoverheidheeftook een
educatieve taak", aldus Isebia.
Dat de plannen van de overheid
om ambtenaren te stimuleren
zelfeenbedrijftebeginnen op de-
ze manier in hetwaterdreigen te
vallen, erkende Isebia. Hij ver-
wachtevenwel datdat in detoe-
komst anders zal liggen. De be-
trokken werknemers dievrijdag
hun lumpsum ontvangen, heb-
ben immers al bijna twee jaar
wachtgeld ontvangen. Niet al-
leen is hun lumpsum- uitkering
daardoorbeduidend lager, maar
zijkiezen vaak ookom anderere-
denenvoor dezeuitkering.

Nieuw mag dwangsom niet opeisen
Boilers blijven voorlopig
op weg naar Bottelier liggen

WILLEMSTAD — Het is
niet op heteerste gezicht zon-
neklaar dat A.J. Samander
niet aan hetvonnis heeft vol-
daan waarin hij verplicht
werd de ijzerenboilers op de
tussenweg van de Caracas-
baaiweg naar de beg-
raafplaats Bottelier te ver-
wijderen. Eigenaar Angel
Nieuw van de begraafplaats
mag daarom dat vonnis, van
17mei, niet executeren en de
dwangsom van 25.000gulden
per dag, dat Samander zich
niet aan hetbevel houdt, (het-
geen inmiddels is opgelopen
totmeer dan 1miljoengulden;
red) niet opeisen. In een bo-
dem-procedurezullen depar-
tijen moeten uitvechten of de
boilers, die er nog steeds lig-
gen maar de weg niet langer
versperren, daaronrechtma-
tigzijn.

Enigemaanden geledenbegon
eigenaar Angel Nieuw van de
begraafplaats Bottelier een kort
gedingtegen zijn 'buurman'A.J.
Samander. Laatsgenoemde had
ijzeren boilers geplaatst op de
toevoer- weg vanaf de Caracas-
baaiweg naar de begraafplaats
waardoor het verkeerwerdopge-
houden. Het was niet langer
mogelijk voor twee auto's om el-
kaar te passeren. De daad van
Samander vloeide voort uit een
geschil tussen de twee partijen
over het terrein waarop de aan-
voerweg gelegen is. Samander
heeft andere plannen voor dat
terrein, maar kan die plannen

niet uitvoeren omdat juridisch
geregeldis datdieweg moetblij-
venbestaan.

..de stalen boilers op de toe gangsweg naarBottelier...

PASSEREN
Samander heeft de boilers na

de uitspraak op 17 mei ver-
plaatst zodat dekleinste breedte
van de doorgang tussen de boi-
lers nu 7.88 meter is. Dit is vol-
gensNieuw echter nietvoldoen-
de: zijn interpretatie van het
vonnis is dat de boilers volledig
verwijderd moeten worden want
deze ijzeren wrakken ontsieren
het straatbeeld en hinderen de
mensen nog steeds. Bovendien
zou de oude toestand, waarin
twee auto'selkaarzonder moeite
konden passeren, niet zijn her-
steld. Nieuw eist dan ook de
dwangsom opvan25.000 gulden
per dag dat Samander niet aan
net vonnis zou voldoen.

Om een rekening van inmid-
delsmeer dan 1 miljoenguldente
voorkomen, spande Samander
daarop weereenkort geding aan
tegen Angel Nieuw. Bij de uit-
spraak gistermiddag bleek
echter dat dekort gedingrechter
geen uitspraak kan doen.
Rechter mr Stoové stelde in zijn
overwegingen dat het "op het
eerste gezicht niet zonneklaar
is" dat Samander niet aan het
vonnis heeft voldaan. Nu Sa-
mander voldaan heeft aan de eis
om deweg- versperring op terui-
men, lijkt volgens derechter
"aan destrekkingvanhet vonnis
te zijn voldaan". Een uitspraak
overdedwangsom,zal degewone

rechter moeten doen.
Nieuw heeft bij de behande-

ling van dezaaknog aangevoerd
datdeboilers en een nahet von-
nis van 17 mei daarbij geplaatst
wrak van een oplegger, geheel
verwijderd dienden te worden
omdat zij daar slechts zijn ge-
plaatstomNieuw dwars tezitten
enbovendien, geletophetkarak-
ter van de weg als toegangsweg
tot een begraafplaats, ontsie-
rend en strijdig met het doel van
de erfdienstbaarheid zijn. De
rechterblijft echter,ondanks die
argumentering, op het
standpunt staan dat Samander
aanhetbevel lijkt tehebben vol-
daan, "waarmee niet gezegd wil
zijn datde huidige toestand niet
onrechtmatig is jegensNieuw".

Nieuw werd door de kort ge-
dingrechter dan ookverboden
om deaangevangenexecutie van
het vonnis voort tezetten totdat
in eenbodemprocedure daarover
een uitspraak is gedaan. Indien
Nieuw dit verbod overtreedt,
staat hem een dwangsom te
wachten van 25.000 gulden per
dag, met een maximum van
250.000 gulden.

Omdat Samander "kennelijk
volhardt in het dwarszitten van
Nieuw" en hij twijfel heeft ver-
oorzaakt over de nakoming van
het eerste vonnis, meentrechter
Stoové dat ook hij in de proces-
kosten moet dragen. De kosten
worden tussen de twee partijen
gecompenseerd.

KLM bestelt drie Boeings 737-400
WILLEMSTAD — De KLM

heeftbij Boeingeenbestelling
geplaatst voor drie vliegtui-
gen van het type 737-400. De
nieuwe vliegtuigen zullen
worden geleverd in septem-
beren oktober 1989.

Ze zullen voornamelijk wor-
den ingezet ophetEuropeserou-
tenetwerkvan deKLM.Met deze
bestelling is een bedrag gemoeid
vancirca 170miljoen gulden, in-
clusiefreservedelen e.d.

De 400 is de nieuwste versie
van het best verkochte straal-

verkeers- vliegtuig totnu toe, de
Boeing 737. De 737-400 onder-
scheidt zich van de 737-300,
waarvan de KLM er tien in ge-
bruik heeft (plus drie in bestel-
ling), door de 2.90 meter ver-
lengde romp en het 450km ver-
grote vliegbereik. In de Boeing
737-400 is in deconfiguratie, zo-
als door deKLM besteld, plaats
voor 143 passagiers (737-300:
124passagiers).

Beste wensen Eman
voor Casseres

ORANJESTAD — Minister-
president mr HennyEman zond
gisteren een telegram aan dege-
zaghebber van Curacao, Ronald
Casseres, diein het Jackson Me-
morial Hospital, in Miami, ver-
pleegd wordt. "Wij wensen u een
spoedig herstel toe en hopen dat
Üzeerbinnenkort weerthuiszal
zijn", aldus het telegram van
premier Eman.

Wijzigingen
TeleCuraçao

WILLEMSTAD — De uit-
zendingen van TeleCuracao
beginnen morgen om zeven
uur,inplaatsvanomhalfvijf.

Dit in verband met de beg-
rafenis van decameraman Ir-
ving Legrand, die vorige
week overleed.

Loos alarm
WILLEMSTAD — De politie

werd naar het Curagao Sea-
Quarium gedirigeerd. Daar had
men volgens melding een lijk
zienronddrijven. Depolitie en de
haven- patrouille stelden samen
een onderzoek in. Zonder resul-
taat.

r ~^«Heeft U gasten uit hetbui-^tenland, komt U dan eens 1
lekker lunchen of dineren

Restaurant [j|fflH|l
La Bistroeüe alal
Tel.: 76929 of 70408

Elke dag geopend.
IDIEREN^I BESCHERMING "«"
\miMCuracao 6430°
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WILLEMSTAD—Vers van de
pers: het derde deel in de serie
Zjozjoli van pater Paul Brenne-
ker: "Theologievan destraaf'.De
titel dektde inhoud volledig.

In het boekje staan verrassen-
de,zeerlezenswaardige interpre-
taties van deBijbel dievoor iede-
reen begrijpelijk zijn — en vaak
'doordenkertjes' blijken.Brenne-
ker heeft met dit werk wederom
eenbelangrijke bijdrage geleverd
aan dekennis over het Antilli-
aanse (Curacaose) volk.

Alleen al nummeréén van het
boekje is demoeiteenhetgeld van
kopen waard. Citaat: "Tio Dodo
zit in de schaduwvanzijn huisje
enrookt zijnkachimba. Hijkijkt
naar de wolken en zegt: "God is
groof.Datkanikbeamen. "Maar
jekunt hem nietzien". Nee, nee,
ook dat is waar. Dan staart hij
wat in deverte, doetnog een trek
aan zijn pijpje en korrigeert
zichzelf: "Dat is te zeggen, als je
goedkijkt, zie jeGod overal".Do-
do, jijbent wat men noemt een

\ras- theoloog".
Twee-en-negentig bladzijden

vol met deze juweeltjes. Voor
slechtsvijfgulden, wantdedruk-
kosten van dit 'meesterwerkje'
zijn betaald door het Overlegor-
gaanKulturele Samenwerking
Nederlandse AntiUen, OKSNA.

Deel één in de Zjozjoli- reeks: heet "Volkskunde' en deel twee; "Brua". ledereen die van Cura-

'"cao houdt, dient deze boekjes te: bezitten- AM.

Een droom wordt j
werkelijkheid...

Cas Abao!
L _ —Mf TE KOOP f

RIANTE BOUWPERCELEN,
VANAF 1000 m 2.

|
Allemaal met zeezicht,

geasfalteerde wegen en ondergrondse
aansluitingen voor water, elektriciteit,

l telefoon en cable TV. M
r ; : ~%

NV I
Developers ofCasAbao j

V VOOR NADERE INLICHTINGEN BEL: TEL. 75914 JJP



Bohica niet present
bij cao- ondertekening

ORANJESTAD — De vak-
bond FTA heeft in het afgelo-
pen weekeinde twee cao's
nietkunnen tekenen met Bo-
hica nvvoor dehotelwerkne-
mersvan hetAmericana Aru-
ba Hotel en met Aruba Con-
cordevoor decasinowerkne-
mers.

FTA-voorzitter,Anselmo Pon-
tilius, verklaarde, dat toen het
moment aanbrak voor onderte-
kening van decao metBohica nv,
de FTA te horen kreeg dat niet
Bohica maar RJS Management,
de groep die het hotel leidt, zou
tekenen. De FTA protesteerde
hiertegenomdat dewerknemers
alleenBohica nv alshun werkge-
ver kennen.

Besloten werd, dat de advo-
caat van Bohica nv, mr Roy
Brown, een tripartiete overeen-
komst (FTA,Bohica nv,RJS Ma-
nagement) zou opstellen, in een
pogingomuitdeontstane impas-
se tegeraken.

Pontilius verklaarde verder,
datdeFTA eenbriefaan derege-
ringzal sturen waarin wantrou-
wen wordt uitgesproken in de
mensen van Bohica, omdat de
FTA alzes maanden metBohica
aan het onderhandelen is en dat
decao- ondertekening geen door-
gangvond omdat Bohica nietwil
tekenen.

Ook bij Aruba Concorde vond
de ondertekening geen door-
gang. Hier was geen sprake van
een cao, maar van een pakket
voor salariskorting. Ditmaal
waren de casinowerknemerszelf
onderling niet met elkaar eens
en werd besloten de onderteke-

ORANJESTAD—Naarthans
blijkt heeft niet alleen deAmeri-
kaanse vice-president, George
Bush, een dankbriefgeschreven
aan premier mr HennyEman in
verband met de medewerking
van Aruba in deuitlevering van
AlvaroRodriguez Triana.

Ook de minister van Buiten-
landse Zaken, George Shultz,
heeft eendankbriefgestuurd die
een meer persoonlijke aard had
datdievanGeorgeBush. Dit was
dereden, dat debriefvan Shultz
niet buiten de publiciteit werd
gehouden. Het Nederlandse
dagblad 'De Telegraafheeft ook
de briefvan George Bush op de
voorpagina gepubliceerd samen
met foto's van George Bush en
Henny Eman.

ningaan tehoudentotaanstaan-
dewoensdag.

ORANJESTAD - Om de
kleinkinderen in de vakantie
kennis te laten maken met het
bejaardencentrum Kibrahacha,
waar hun grootouders hun tijd
door brengen, wordt morgen,
donderdag 20 juli, een open dag
gehouden.

WAARSCHUWING
De commandant van de mariniers-
kazerne Savaneta maaktbekend dat er
op
woensdag 20 juli 1988van 07.00 uur
tot 23.00uur en
donderdag21 juli 1988van 07.00uur
tot 15.00uur
eenschoolschietoefening gehoudenzal
worden op Anabui. Er zal geschoten
worden metscherpe munitie. Het onvei-
lige gebied aan landzijde zal afgeba-
kend worden met rode vlaggen en
waarschuwingsborden.
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HYlinnni Koop NU een Hyundai
BBi^g en U heeft kans gratis de Olympische
| g Spelen in Seoul (Korea) bij te wonen!

(geldig van Mei t/m Augustus 1988)

ledere winnaarkrijgt: V _jr
= 1 Retourvliegpassage Aruba - Jtm. hL
= 10 dagen verblijf van 17-27 septem- t/*^ Jber. Inbegrepen Hotel. m^l IméW^v
= Vliegticket en tour naar Hyundai Fa- YQflö^j Bn )
= Toegangskaarten voor 10 dagen, w wMmmém

Hyundai -Reeds vanaf ’.13.850.- m B B)
Financiering 36 maanden.

I PRIMA AUTO SALES Inc.
Komt de nieuwe modellen zien en proefrijden in onze showroom

■ Fergusonstraat 42A - Tel.: 32578 en 28200.

ORANJESTAD - Maandag
werd een protocol getekend tus-
sen de Setaren dePTT, waarbij
aanwezig warenministermrAn-
gel Bermudez, de voorzitter van
de Setars raad van bestuur Boy
Escalona, drsDeck, directeurT-
elecommunicatie van dePTT, Se-
tars waarnemend directeurHer-

TAPARTICIPA
na su pasajeronan eu entrante

19 JULI'BB
e busnan lo

NO PASA DEN NASSAUSTRAAT
TE CU PROXIMO AVISO

E busnan eu mester a pasa den Nassaustraat lo sali for di Oranjestad
Busstation viaL.G. Smith Blvd. -AdriaanLadeBlvd. i ta sigisuruta normal.
Arubus n.v.ta suplicasuclientelapa tuma cbusnanna OranjestadBussta-
tion.

I Gerencia Arubus n.v.

SHOWROOM FERGUSONSTR. 41 J
JÊBBêEijM

Semi-automatic washing machine

ü GoldStar

INTRODUCTIE j9k
PRIJS Vs 3

V^_L-^ Facilito

r^—""ilI =IS JL!" J
COMPUTER SERVICES N.V.

PERSONAL COMPUTER TRAINING
Registration now in progress!!!

Days: Monday - through - Friday
Time: 7:30 a.m. to 4:30 p.m.

Courses — Introduction to Data Processing— Introduction to P.C. (children from 12to 18
«ears)/ordprocessing (WordPerfect)— DBASE 111 plus Beginners andAdvanced— LOTUS 1-2-3Beginners and Advanced.

For more information pass by or call.
We ere located at Columbusstraat 4-B, Tel.: 33129 -
33132.
Courses will start weekof July25,1988.

j ASÜTiADAiLY~~~~
ENTERTAINMENT

/ vNI//^- designed to be different
V GfI^wFTHS Weare themost popularDisco and entortalnment
( (tk^Utj^T-J complex in Aruba. Oursound pounds and our lights .
) rij De bestePizza haart U bij _

_,— 1^

ttjSK» AWAY TEL.: 33541 . JM*
\ Detopnlghtclub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. -( vanAruba
( I >f7V GOJJDEN TULIP/ ■ ■ ilXli ARUBA CARIBBEAN
) ■■ \N)V RESORT* CASINO ,
( Floating Restaurant 7~2&%Z>
( UryLl proudlypresents:
( (onder nieuwe directie) Vegas goes Latin j, zeer verzorgde rijsttafel. jjjj,% owswinging House- (

Openll.oo-mlddemacht. dailycurtain time 10.30pjn. )
', Happy Hour6.00 -8.00 Ta- except Mondays., iy yjgnggkr Clubopen from 9°°p m"litl 2:00a*m' 'I * " Cover charge show-time$7.50 min. 2drinksper person
I

j ... .i i Forreservations please call33555

( Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz.
( Dat viert ook U natuurlijk in ' _
| WIJHEBBENOOK

CATERING SERVICE.
i—. ; )

-^ phone: 32040 \
V^/iVrïaftßAPv^^' v o'stadaruba (

1 tT > Zondag: gestoten. ./

HetRestaurant met Surinaamse allures,
zonder pretenties., - H

Boulevard Theatre
n iyHiy at 8.00 & 9.30 p.m.

CODILL DUNDEE II "venture 14yrs.

r Today at 8.30[]| "LESSTHAN ZERO"
drama 18yrs.

BENT U AANSPRAKELIJK...
WIJ BETALEN rfTTff^mM^^mr^Een ongeluk zit in een klein hoekje. In het dagelijks leven --PR pFn E* I Ikunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade die u toe- IPR^^n U Elf "SsU;brengt door eigen handelen, dat van uw werknemers, gezins- jM^ruf É "^ ** Mnleden en uw huisdieren. Dat kan u fry Ui I I w Ëf ■, ■veel geld kosten. En dat terwijl 1 1 Jij Jl|
FATUM u een moderne en ade- I"ATI IHJI L' ïttiïiafiSl^^quate aansprakelijkheidsverzeke- ril I I IUI S :̂;l::j3Br
ring kan aanbieden voor een IHI Ulll INH^flKj BS %■ \relatief lage premie. Vraag uw T^tP IBSdagent. Hij Weet er alleS Van. NationaleNederianden f\f [PW

EMPLOYMENT OPPORTUNITY: V
Captains for Sailing CharterYachts located in Aruba andBonaire. Must have
Captain's papers or equivalentexperience.
TakingapplicationsnowforSeptemberopenings.Sendresume' ofexperience
with addressandtelephonefor interview to: m. Wiggins

Scotlandstraat nr. 5
Eagle, Aruba.

\M >*®Km PETFALEVf ARUBA N.V.

VOOR AL UW:kozijnen, ramen, deu-
ren in CEDERHOUT.

DRUIVENSTRAAT 8 - Tel.: 23194.V >
me MM ——MM MM HM uw-

TEC INC.
Gevraagd: medewerkerbelast metreparatie enonder-

houd van elektronische apparaturen.
i Opleiding: MTS-electra of gelijkwaardig. Sollicitanten
\ kunnen zich tijdens kantooruren aanmel-

den, werkuren 8-12 1-5 Te 1.:24590/21304.

Business friend,
I, Roberto Arends, take pleasure in introducing
you andyour business to the new computerworid,
that will contribute to the improvement and ma-
nagement ofyour business.
We have such a wide variety of computer-systems
and services to offer you, that any space will be
too small to give a good explanation.

Feel free to call me at:

C.D.P./MINIHOUSE n.v.
Vondellaan 21 Telephone: 28829.

and I shall be very pleased to visit you with all the
information.

technische ontwikkeling en dege-
zamenlijke aankoop van materi-
alenenprodukten ter verkrijging
van een attractievereprijs. Ook
houdt dezesamenwerking deuit-
wisseling van expertise in en be-
staanerplannen omeen 'interna-
tional freephone service' tussen
ArubaenNederlandin te voeren.

manRichardson en de directeur
van Nepostel, Bieren. Hetproto-
col houdt in een wederzijdse sa-
menwerking en assistentie tus-
sen SetarenPTT.

MinisterBermudez verklaarde
bij de ondertekening,dat deze sa-
menwerkingzal helpen in de op-
leiding van hetpersoneel, de



AGENDA

ARUBA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
l+ll: 20.00+20.30 uwCrocodileDundee II
(14jr.).
DRIVE-IN:2o.3ouur/.ess(nanZero (18jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Sta Cruz, tel.: 28028.
Paribabrug: SanNicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
Frederiks, Stadionweg 27,tel.: 24482.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter D. Bislip, via Centra Medico San Ni-
colas tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300
(hospitaal).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30 uur; zaterdagvan 08.30-12.00
uur. De wachtheeft dokterA.E. Hart.
CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): draN. Al-
varez-Quezada, via Centra Medico Cara-
bobo.

**» » *WIT GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
tel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen,tel.: 115)

#*"* *

TELEABUBA
DINSDAG: 18.00fiobotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
program; 19.45Actualidad; 20.00Tele-
noticias; 20.30Alf; 21.00Falcon Crest;
22.00Larry King show; 22.50 Showbiz
today (CNN); 23.00 Moneyline (CNN);
23.30 Sports tonight (CNN); 24.00Slui-
ting.

WOENSDAG:lB.ooHeman&TheMas-
tersoftheuniverse; 18.30CNN interna-
tional news; 19.30Small wonder;20.00
Telenoticias; 20.30Bistaariba (live);
21.15Documentary; 22.00 Larry King
show; 22.50 Showbiz today (CNN);
23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00Sluiting.

diversen
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
Hjks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
Uur informatiesvia verkeerstoren.

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
'18.30-19.30 uur.
koningin wilhelmina fonds (tei.:
24652/22817): informatiecentrum
*oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
baandag van 1f30-20.30 uur cursus voor
gevorderdenen van20.30-21.30uur Franse
literatuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-

woensdagvan 19.00-20.00
üur cursus voor beginners -Colegio Aruba-no, lokaal 61/62.(nieuweFransecursus voorbeginners
*n gevorderden begint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid-
maatschap kunnen zich opgeven bij
Marie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
*Wtti Dijkhoff (28652).

Woensdag
diversen
indian rock garden waterslide:
"laandag,dinsdag,woensdagen vrijdag ge-
opendvan 10.00-18.00 uur; donderdag de
Steriele dag gesloten.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/m vrijdagvan 09.00--]2.00/16.00-19.00 uur;zaterdag van 09.00--12.00uur.
stichting tot bevordering ver-antwoord OUDERSCHAP (Famia Pla-
Jea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00--16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
£>, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/225.

Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uurteNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centra diBarrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822;donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07.30-12.00/13.00-16.30uur (ook mogelijk
afspraakte makenvia tel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELING KRANT- ENTIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ooktus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30uur
('s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in demiddaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uurstudiezaalopenvoor
publiek

CENTRO KIBRAHACHA (dagverbhj.
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23(tel.: 28159).

Mr Bodeker tijdelijk
naar Curasao

ORANJESTAD—Mr JanBo-
deker, die jarenlangwaarne-
mend notaris was ten kantore
van notaris mr Edgar Laclé, is
voor korte tijdnaar Curacao ver-
trokken. Hij gaat als waarne-
mend notariswerkenophetkan-
toor van notaris mr Van der
Plank.

NATIONAAL COMITE
Daarom dienter zonderuitstel

een nationaal comité te komen
om duidelijk vast te stellen wel-
ke onafhankelijkheid Aruba in
een gemeenschap met Neder-
land wenst. Als we dat nu niet
doen — we kennen de Neder-
landse politicireeds goed genoeg— dan worden wij straks ge-
confronteerd met verrassingen
die we nooit gewenst hebben.

Wat verscheidenheid van de
economie betreft, haalde Croes
aan hoe gevaarlijk dit kan zijn
omopéén pijler van het toerisme
te bouwen. Met nadruk stelde
hij, dat toerisme goed is, maar
wel delicaat. Wat de jeugdbe-
treft wil Croes dat alles gedaan
wordt om destrijd, vooral, tegen
verdovendemiddelen aan tebin-
den.Dit zal met allekracht moe-
ten geschieden met nog meer
steun aanFADA en het instellen
van een rehabilitatie- centrum.
Ook zal het aantal sportieve en
culturele activiteiten moeten
worden opgevoerd.

IDEFRE
Ook ten aanzien van de sport

zal de IDEFRE een actievere en
belangrijkere rol moeten gaan
spelen. IDEFRE zal bij de sport
voor de scholen meer variatie
moeten brengen en men moet
zorgen, dater ook in devakantie
activiteitenplaats vinden.

Rudy Croes noemt het depar-
tement van Volksgezondheid
een "heteaardappel"(hij kanwe-
ten hoe daar de gang van zaken
is, want hij is werkzaam op het
Lands- laboratorium -red). Zon-
der uitstel moet een directeur
wordenbenoemd omdater einde-
lijk een gezonde organisatie
komt. Hetzelfde geldt voor het

Lands- laboratorium. De Ambu-
lancedienst moet adequaat ma-
teriaal terbeschikking krijgen.

Voorts wordthettijd, datwan-
neer een patiënt in het hospitaal
wordt opgenomen, dat hij de
centrale persoon is. Het is niet
nodig, dat één specialist de pa-
tiënt onderzoekt, maar indien
mogelijk drie artsen om geza-
menlijk een oordeel over de pa-
tiënt te vormen. Het moet ook
nietzo zijn, dateenpatiënt inhet
hospitaal uren moet zitten
wachten voordat hij onderzocht
ofbehandeld wordt.

Ondertussen al naar VS
Op verzoek van
FBI man opgepakt

ORANJESTAD — Reeds
enigetijd werd doordeFBI in
verband metbestrijding van
de misdaad gezocht naar de
verdachte J.A.

Verschillende landen werden
door deFBI hiervanop dehoogte
gesteld en verzocht de man aan
te houden. Afgelopen week
kwam de man op Aruba aan en
werd ingevolge het verzoek van
de FBI aangehouden. Inoverleg
met de politie besloot de man
vrijwillig met de FBI-agenten
naar de Verenigde Staten terei-
zen, die hiervoor naar Aruba
kwamen en zaterdagmorgen
methem naar deVSvertrokken.
Nadere bijzonderheden waarom
deman doordeFBI werdgezocht,
waren niet voor publicatie be-
schikbaar.

SAN NICOLAS- Minister-
president mrHennyEman en mi-
nister van Welzijnszorg mr Mito
Croes brachten maandageen be-
zoek aan watovergebleven is van
netgebouw van Centro diBarrio
LagoHeights, datin hetweekein-
de het slachtoffer van een grote
brand werd. Terplaatse werden
de bewindslieden rondgeleid
door bestuursleden van het
buurtcentrum dievoor de nodige
uitleg zorgden.

Premier Eman sprak daarbij
dehoop uit datspoedig een natio-
naleactie vanstart gaatomLago
Heightsaan een nieuw gebouwte
helpenen datderegering alle me-
dewerkingzalgevenaan dezena-
tionale actie.

NIETEEN HUIS
Uitvoerig stond de be-

windsman stil bij de door de op-
positiefelbekritiseerde aankoop
van het huis van de erven
Arends. Aan de hand van kaar-
ten liethijzien, dathet hier niet

om één huis gaat, maar om een
geheleblok vanruim vijfentwin-
tighonderdvierkante meter, dat
past in deplannen omvan deom-
geving een regerinscentrum te
maken, zoals andere landen ook
kennen. Hij liet deplannen zien
om voormalige Eilandsontvan-
gers- kantoor te verbouwen, als-
mede vanhet Landskantoor een
gebouw voor Buitenlandse Be-
trekkingente maken.

Hierbij komt een ontvan-
gstzaal metpatio, zodat hier de-
legatieskunnen worden ontvan-
gen en andere gebeurtenissen
kunnen plaatsvinden. Op de bo-
venverdiepingkomt meerruim-
tebeschikbaar voor de minister-
raad.

Uitvoerig stond de be-
windsman stilbij deverschillen-
de taxatie- rapporten over het
Arendsblok. Voordat beslissin-
genwerdengenomen,werden de
nodige studies gemaakt van de
grondprijzen, diein deomgeving

erg verschillend waren en van
tweehonderd tot duizend florin
per vierkante meter kwamen.
Toen voor het blok van Arends
dit op achterhonderd vierkante
meter kwam, kon men daarmee
leven.

NIET BIJ MEP ALS FAMILIEPARTIJ
Prioriteiten vanRudy Croes alspoliticus:

Staatkundige toekomst, jeugd
sport en volksgezondheid

ORANJESTAD—Debroer vanwijlenBetico Croes,Rudy
Crocs, heeft in eenradio-uitzending verteldwaarom hij in de
actievepolitick isgegaannahetoverlijden vanzijnbroerBeti-
co Crocs. Hij heeftzich altijdvoor depolitickgeïnteresseerden
is ondermeeréén dermede-oprichtersvan deMEPen heeftin
alle campagnesen activiteitensteeds naast BeticoCrocs deel-
genomen. Voortswerd hij dooreen groepvan debevolking be-
naderdin depolitick te gaan,terwijldefamilieCrocszich una-
niem achterhem schaarde. Wel met gemengde gevoelensten
opzichte watbroer Betico Crocs isoverkomen.

IN zijn radio-toespraak wees
Rudy Croes erop, dat hij zich
vooral zal bezig houden met de
staatkundige toekomst, een ver-
scheidenheid van de Arubaanse
economie, de jeugd, sport en
volksgezondheid. Croes stelde
vast, datmenkortgeleden duide-
lijk te horen kreeg, dat Aruba
zich gereed moet maken om in
1996onafhankelijk teworden.

AIDS-CONTROLE
Ermoeteenstrengerecontrole

op venerische ziekten komen.
Hetzelfde geldtten aanzien van
Aids, hetgeennu alleenmaarge-

schiedtbij bloedgevers. Dit moet
uitgebreidworden totde groepen
die het kunnen krijgen en over-
brengen. Zo spoedig mogelijk
dienter in hethospitaal een scan
tekomen voor spoedgevallen.

Tenslotte ontkentRudy Croes
tenstelligste, dathij opde MEP-
lijst gaat omdat de MEP een fa-
miliepartij wordt. "Betico Croes
was de leider en dat is Nelson
Oduber nu, die daartoe door ze-
venhonderd wijkleiders—waar-
onder ikzelf — gekozen werd",
aldusRudy Croes. Hij steltin al-
le oprechtheid en eerlijkheid al-
leste doenvoorArubawat in zijn
vermogen ligt.

Rudy Croes ondertekende zijn
verklaring met 'E cambio posi-
tivo^

REGERING GEEFT INHOUD APARTE STATUS
MinisterFrank Booi over aankoopArends-complex:

Regerings- centrum
uiterst belangrijk

ORANJESTAD — Ministervan Publieke Werken, drsFrank Booi, stond gistera-
vond in het BUVO-televisie-
programma uitvoerig stil byderecente aankoop van hetpand van de erven EloyArends aan de Wilhelmina-straat, dat door de oppositiegretigwerd gebruiktom poli-tickmccte spelen."Zg dieniet
zien, datwij planmatig desta-tusaparte en detoekomstvan
eigen land inhoud willen ge-ven,waardoortevens aaneennatie gebouwdkan worden",aldus minister Booi, "zijn
blind ofzq willen niet dathetAruba goedgaat".

Hij haalde er de nodigekaar-ten en tekeningen bij om te be-
wijzen, dat deregering aan eenregerings- centrum bouwt,waarvan de gehele blok — enniet één pand zoals de oppositiesteeds doet, voorkomen — eenbelangrijk deel vormt. MinisterBooi stond uitvoerig stil bij deplannen van deregering om debinnenstad van Oranjestad mee
te laten groeien met de ontwik-kelingen die overal óp Arubaplaats vinden. Aan de hand van
tekeningen en filmopnamens
liet hij zien hoe gewerkt wordt
aan het Waterfront, deverfraaiïing van de Nassaus-
traat, welk in volle gang is, hetLagoen voor het gouver-
neurshuis dat schoongemaakt
zal worden enz. Ook departicu-
lieresectorwerkt meeen is over-
al met verbouwingen en ver-
nieuwingenbegonnen.

PLANMATIG
De bewindsmanbetreurde het

dat één der taxateurs, die ook
nog voor devorigeregering tax-
aties maakten, bij het politiek
spelen in discrediet werd ge-
bracht. MinisterBooiherhaalde,
dat de regering planmatig zal
blijven doorwerkeninhetbelang
van Arubaenvooral om destatus
aparte en Aruba als land meer
inhoud te geven. Hij hoopte dit
met zijn BUVO-praatje bij het
volk tehebbenkunnen bewijzen.

SAN NICOLAS- Ter gele-
genheid van hetvijftig-jarig be-
staan van Union MutualistaBo-
naireano werdeen loterij gehou-
den met een auto als hoofdprijs.
Deze hoofdprijs werd gewonnen
doorminister vanJustitie, Watty
Vos, terwijl de tweede prijs, een
kleuren televisie en video-
apparaat, naarVis vanLucor Je-welryging.

Bijdefoto: ministerVos(links)
ontvangt desleutelsvan zijnauto
uithanden vanLourdesNicolaas
en Vis (rechts) zijn tweede prijs
uithanden vanWinstonSt. Jago.

Tien kilometer
ORANJESTAD — Golden

Tulip SocialCluborganiseert
* een 10-km wandelmars op
vrijdag 22 juli. Deze 10-km
wordt beschouwd als opwar-
ming voor de grote 35-km
wandelmars op31 juli.

De 10-km wandelmars start
omzevenuur 's avonds opdepar-
keerplaats van hetGoldenTulip
en gaat hierna via Palmbeach,
Noord, Turibana, Salinja Cerca,
Westpunt, Malmok, Smith Bou-
levard terug naar het Golden
Tulip.

Tijdens demars zorgt Edi-Tec
voor passende muziek. Er zijn
§rijzen beschikbaar gesteld en

e deelnemers krijgen voor het
inschrijfgeld een softdrink en
een barbecue na afloop.

In Venezuela
Verhoor van
dr Aparicio in
voorbereiding

ORANJESTAD — Van jus-
titiële zijde op Aruba worden
contacten gelegdmet de Ven-
ezolaanse politie (PT J)om nu
zonder uitstel dr Aparicio te
horen inverband metdefrau-
de met dokters- rekeningen
uit Venezuelavoor indatland
behandelde Arubaanse pa-
tiënten.

Dr Aparicio heeft destijds toe-
gezegd naar Aruba te komen
dochis tot ophedennietversche-
nen. Inmiddels worden nog
steedspatiënten van Aruba naar
Venezuela gestuurd, doch de
regering heeft nieuwe contacten
laten leggen, ondermeer watop-
name in ziekenhuisbetreft.

De problemen rond de fraude
met rekeningen voor behande-
lingheeft hetzenden van patiën-
ten niet stopgezet. Vast staat
wel, datbij betalingen strin-
gentere controle zal worden uit-
geoefend.

FTA boos
ORANJESTAD — FTA-

voorzitter Anselmo Pontiliu -
is niette spreken overhetfeit,
dat deregering het verzoek
heeft afgewezen dat de ont-
slagen werknemers van het
casino van Bohica nvover het
uitkeringsbedrag geen Soli
dariteits- belasting noch In-
komstenbelasting moesten
betalen. Ook werd afgewe-
zen, dat deoverheid deverze-
kerings- premie voor de ont-
slagen werknemers en hun
gezinbetaalt, hetgeen voor de
toekomst precedenten zou
scheppen.

In verband met het afwijzen
van de belasting- inhouding
wijst Pontilius erop, dat de In-
specteur der Belastingen — vol-
fens de FTA — de ministervan

inanciënwist teovertuigen dat
ontslagen personeel geen belas-
tingen behoefde te betalen. De
FTA is niet eens met de wijze
waarop deregering antwoordde
en wijst erop, dater toch een mo-
gelijkheid was geweest om aan
tafel deze zaken te bespreken.

WIE BETAALT
Daarom komt de FTA-

voorzitter met enige vragen aan
de regering, zoals wie dekosten
heeft betaald van de Neder-
landse voetbalspelers, die twee
weken vakantie op Aruba heb-
ben doorgebracht. Voorts wil de
FTA weten hoeveel geld er be-
steed is aan politieke program-
ma's, zoals 'Aruba awe', 'Bista
ariba' enz. Weliswaar wordt ge-
zegd, aldus de FTA-voorzitter,
dathet hier televisie- program-
ma's van de overheid betreft,
maar iedereen weet welke poli-
tiekepartij er achterzit.

VOORLICHTING
In ditverbandwijst deFTA er-

op, datreeds twee jaar lang de
FTA om voorlichtings-program-
ma's vraagt, onder meer om het
fiubliek uit teleggen hoeeen be-
asting- formulier moet worden

ingevuld.
Voorts wijst de FTA-leider er-

op, dathetvolk inslaap moetval-
lennu dezaken beter gaan, inte-
gendeel het volk moet kritisch
blijven en vooral wijzen op de
fouten die worden begaan door
de ovehreid.

Tenslotte leverde de FTA ook
felle kritiek op de aankoop van
hethuisvan deervenArenas aan
deWilhelminastraat. De gehele
gangvan zaken wijst er volgens
deFTA op, "dat wij geen Staten
hebben die een krachtig beleid
kunnen voeren". De regering
leidt deStatenen datnoemtPon-
tilius een gevaarlijke situatie
voor Aruba.

Beroep Von Kaenel
tegen uitwijzingbij
Raad van Advies

ORANJESTAD — Hetberoep
datRon yonKaenel van ClubVi-
sagebij degouverneurheeft aan-
getekend tegen zijn uitwijzing,
omdat hij niet in het bezit was
van een werkvergunning —
ofschoonreeds tien jaaropAruba
fewerkt zonder problemen mei

e Justitie — is door de Procu-
reur Generaal inmiddelsvan een
advies voorzien. Nu moet de
Raad van Advies nog een beslis-
sing nemen over welk advies
men gaat uitbrengen,waarna de
gouverneur zijn beslissing kan
nemen op het beroep, dat Von
Kaenel bij hem aantekende.

Wega di NumberAruba
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NOOIT MEER ADVOCAAT GEWEEST
TotSandinisme overgegaan bij zien van onrecht

Carlos Tunnerman Bernheim:
revolutionairen christen

MANAGUA — Carlos
Tunnermann Bernheim
wordt door sommigen om-
schreven als een verwarde
persoonlijkheid en door
anderen weer als een
duistere figuur. Er zijn er
ook die hem juist prijzen
als een man die weet te
luisteren. Tunnermann be-
schouwt zichzelf gewoon
alsrevolutionair.

De schijnwerpers zijn de
laatste tijd voortdurend op
hem gericht geweest als am-
bassadeur van Nicaragua in
het hol van de leeuw, in Was-
hington. Onder niet al te
vriendelijke pressie van het
Witte Huis heefthij deAmeri-
kaanse hoofdstadmoetenver-
laten maar hij hoopt nog
steeds op een comeback, zij
het dan in de functie van am-
bassadeur bij de Organisatie
van Amerikaanse Staten
(OAS).

GEDULDIG
De Amerikaanse senator

Christopher Dodd zegt van
Tunnermann: "Altijd ishijat-
tent wanneer je hem opbelt.
Hij weet te luisteren, gedul-
digen nooit verdedigt hij iets
zonder de motievenuit teleg-
genopgrond waarvan deSan-
dinisten dezeofgene stapzet-
ten ofbeslissing nemen".

"De revolutie was nood-
zakelijk", zo wordt Tunner-
mann niet moe te zeggen. Hij
isvoorbereid opopmerkingen
over zijn nietzo Spaans klin-
kende naam. Grootvader
Tunnermnann,zo legt hij dan
uit, kwam uit Leipzig om de
koffie- handel op te vatten
metDuitsland. En al spoedig
opende hij het Casa Alemana
in Managua. Hij was lid van
een Lutherse familie van
kleine bankiers. Dat Casa

Alemana draait nog steeds.
Deze Tunnermann huwde
met een Nicaraguaanse en
overleed tijdens een vaft zijn
zaken- reizen en wel in
Frankrijk.

Bernheim, zo vervolgt de
diplomaat het uitleggen van
zijnnaam, is denaam vaneen
Joodsefamilieen is afkomstig
uit Straatsburg. Hij kwam in
diezelfde periode in Nicara-
gua aan. Precies als met va-
der Tunnermann was
Bernstein een rabbijn die de
familie achter zich liet toen
hij trouwde meteenkatholie-
ke vrouw in Nicaragua. "De
twee takken van de familie
floreerden in een volkomen
Nicaraguaans klimaat", zo
stelt Carlos Tunnerman
Bernstein voldaan vast.

Carlos Tunnermann stu-
deerde rechten. Hij werd
hoogleraar in de rechts- we-
tenschappen aan de Autono-
me universiteit van Nicara-
guaen was ook eens minister

van Nationaal onderwijs

Zijn trouw aan de Sandi-
nistsche revolutie is een be-
wuste daad geweest en zijn
opname in derevolutie was
een daadwelke hij vanuitzijn
rechtskundige achtergrond
verantwoordt. Toen Anasta-
sio Somoza, de vader van de
later doordeSandinistenver-

f'aagde Anastasio SomozaDe-
)ayle, werd vermoord in 1956

werden er geweldige klop-
jachten gehouden.ln een
daarvanwerd een studie- ge-
noot opgepakt van Carlos
Tunnermann, dieTomas Bor-
ge heette. Niemand wilde
hem verdedigen.

De advocaten waren bang
voor dekinderen van Somoza.
"Ik hebhemmetsuccesverde-
digd. Maar hij werd toch ge-
vangen genomen. Ondanks
het feit dat de rechtbank
vaststelde dat hij onschuldig
was. Op dat ogenblik heb ik
gezworen dat ik nooit meer
rechten zoupracticeren, nooit

meer", aldus Carlos Tunner-
mann.

Borge begon aan zijn lang-
durige gevangenschap en
Tunnermann begon aan zijn
"bekering", zoals hij het
noemt. Mijn persoonlijke be-
slissing de Sandinisten te
gaan steunen enme geheel te
wijden aan hun strijd kwam
doordat ik geleidelijk begon
te erkennen dat zij de enige
macht vertegenwoordigden
die in staatwas het land opde
weg te helpen van een struc-
turele hervorming, waarin de
fundamentele waarden van
het christendom tot uitdruk-
king gebracht worden", aldus
Tunnermann.

Hij is de anti- thesis van
wat eenvurigerevolutionaire
"comandante" is. Zijn colle-
ga's noemen hem een dan ook
"diplomaat met witte
handschoenen".

Acht jaarGolfoorlog:
ruim één miljoen doden

PARIJS—De oorlogtussen Iran en Iraq, het langsteen
bloedigste conflict in demodernegeschiedenisvan hetMid-
den-Oosten,brak in 1980 uit. Hetconflict, datvoortkwam
uiteen grensgeschil,heeftnaar schattingaanruim éénmil-
joenmensenhetleven gekost.Drie maanden geledenwaser
nog geen enkel uitzicht op een einde aan het conflict, dat
niet alleen metbloedige veldslagenlangs degrens werd uit-
gevochten, maar ook met bombardementen op steden en
aanvallen opkoopvaardijschepen in de Golf. Hetkeerpunt
kwam inapril toen deIraanse marine gedecimeerd werd in
een treffen met deAmerikaansevloot in deGolfen Iraakse
troepen een reeks vernietigende offensieven inzetten.

Hierbij een overzicht van debelangrijkste gebeurtenis-
sen in deGolfoorlog.

22 september 1980: Iraakse
troepen vallen Iran binnen, vijf

dagen nadat Iraq het akkoord
van Algiers uit 1975over dever-
deling van de waterweg Shatt
Al-Arab had opgezegd.
september 1980: Iraakse troe-
pen veroveren de Iraanse ha-
venstad Khorramshahr.
juni 1982: Iraq biedt Iran een
wapenstilstand aan nadat
Iraanse troepen Khorramshahr
hebben heroverd. Teheran ver-
werpt het Iraakseaanbod en eist
dat president Saddam Husayn
als oorlogs- misdadiger terecht
staat.

juli 1982: Het Iraanse leger
dringtvoor heteerst sindshetbe-
gin van de oorlog Iraq binnen en
ontketent het 'Ramadan'- offen-
sief.
oktober 1982: Iraq laat weten,
dat het toch de grenzen aan-
vaardt zoals die zijn vastgelegd
in het grensakkoord uit 1975.
februari 1983: Iraanse troepen
beginnen heteerste"dageraad"-
offensief tegen Iraakse stellin-
gen in hetzuidoosten van Iraq.
maart 1984: Iraanse Revolutio-
naire gardisten nemen de olie-
rijke, kunstmatige Majnoon- ei-
landen in de moerassen ten
noorden van de Iraakse ha-
venstad Al-Basrahin.
maart 1984: Deskundigen van
de Verenigde Naties stellen
vast, dat Iraqchemische wapens
heeft gebruikt tegen Iraanse
troepen.april 1984:Iraq brengt een Sau-
disch tankschip, dat op Iran
vaart totzinken. Het ishetbegin
van de 'Tankeroorlog" waarmee
de twee landen eikaars olie-ex-
port proberen te treffen.
Sindsdien zijn 540 koopvaardij-
schepen in de Golfaangevallen.
maart 1985: Iraq bestookt
Iraanse steden. Iran slaat terug
met raket- beschietingen op
Baghdad. Bij deeersteronde van
de "Stedenoorlog" vallen aan
beide zijden honderden doden
onder de burgerbevolking.
februari 1985: Een bemidde-
lings- pogingvan VN-secretaris-
generaal Pérez de Cuellar loopt
op niets uit.
februari 1986: De Veilig-
heidsraad van deVNroept beide
partijen inresolutie 582 op vijan-
delijkheden te staken. Iran ver-
werpt de oproep van de V-raad.
Iraanse troepen veroveren het
schiereiland Faw in het zuiden
van Iraq.
januari 1987: Iran lanceert een
offensieftegen A-Basrah.Bij het
vijfweken durende offensiefko-
men volgens Amerikaanse
schattingen45.000 Iraanse mili-
tairen en 20.000 Irakezen om.
mei 1987: Het Amerikaanse fre-
gat 'Stark' wordt per vergissing
aangevallen dooreen Iraaks ge-
vechtsvliegtuig. Na de aanval,
die aan zeventien opvarenden
het leven kost, besluit Was-
hington oorlogsschepen naar de
Golf te sturen om Kuwaytse
tankschepen te beschermen te-
gen aanvallen van Iran.
juli 1987: De Veiligheidsraad
neemtresolutie 598 aan. Iran en
Iraqkrijgen opdracht devijande-
lijkheden onmiddellijkte staken

en hun troepen achter de inter-
nationaal erkende grenzen te-
rug te trekken. Iraq gaat ak-
koord meteen staakt-het-vuren,
als Iran deresolutie ook aan-
vaardt. Iran weigert echter en
eistdat Iraqeerst als aanstichter
van de oorlog wordt ge-
brandmerkt.

februari 1988: Iran en Iraq be-
stoken eikaars steden. Daarbij
wordt Teheran voor het eerst
doorraketten getroffen.De nieu-
we "Stedenoorlog"kost aan dui-
zenden burgers hetleven.

maart 1988: Iran beticht Iraq
van een aanval met chemische
wapens op de stad Halabja in
IraakseKoerdistan. Volgens Te-
heran zijn bij de aanval op de
stad, die kort te voeren door
Iraanse troepen wasingenomen,
vijfduizend mensenomhet leven
gekomen.

april 1988: Amerikaanse oor-
logsschepen verwoesten twee
Iraanse olieplatforms, nadat een
Amerikaans fregat op een mijn
gelopen is. De vergeldingsactie
loopt uit op een treffen met de
Iraanse marine, waarbij zes
Iraanse schepen worden uitge-
schakeld.
april 1988: Iraakse elitetroe-
[>en heroveren het schierei-
and Faw tijdens een verras-

sings-aanvaldie36uur duurt.
DeheroveringvanFawvormt
een keerpunt in het slepende
conflict tussen de twee
landen.
juni 1988: Iran lijdt een reeks
nieuwe nederlagen. Iraakse
troepen verdrijven het Iraanse
legeruit demoerassentenoosten
van Al-Basrah. Khomeini be-
noemt de voorzitter van het
Iraanse parlement, Rafsanjani,
tot waarnemend opperbevelheb-
ber. Iraanse troepen moeten de
Majnoon-eilanden, die het sinds
maart 1984 inhanden had,prijs-
geven.
3 juli 1988: Iran doet voor het
eerst zinds zeven jaar weer een
beroep op de Veiligheidsraad,
nadat een Amerikaansekruiser
een Iraanse verkeers- vliegtuig
met 290 mensen aan boord had
neergeschoten.
12 juli1988:Iraqmaaktbekend,
dat het de hele regio-Zoubeidat
in het zuidwesten van het land
heeft heroverd.
18juli1988: Iranmaaktbekend,
dathetresolutie 598van de Vei-
ligheidsraad aanvaardt.

ECHTGENOTE
Klein, krachtig, voor-

zichtig. Dat is Tunnermann.
Hij is ook een man van hetge-
zinenhij is eenvan deweinige
diplomaten die samen met
zijn eigen levensloop die van
zijn vrouw Rosa geeft: een
verpleegster die in Zwitser-
land heeft gestudeerd, die in
Bogota biologie studeerde en
diezich in kunst bekwaamde
aan de katholieke universi-
teit van Washington.

Zij samenbekennen biblio-
theek- ratten te zijn, begerige
lezers. Zij is 51 jaaren hij 55.
Men zegt dat zij de grootste
Eersoonlijke collectie boeken

ebbennaast deNationale bi-
bliotheek van Managua.
Maar bovenal is en blijft hij
Sandinistischerevolutinair
én christen. Zoals hij ook zei
toen hij de Verengde Staten
achter zich liet.

Speciale postzegels Caribische landen
Nederlandse cricketfans willen
'king of sports' populariseren
"door Victor Hafkamp-
HILVERSUM—Op6 au-

gustus organiseren cric-
ketfans in Nederland een
wedstrijd tussen cric-
ketspelers uit de Neder-
landse hoofdklasseen hun
coaches (professionals).
Het doelvan diewedstrijd
is de 'king of sports' wat
Eopulairder te maken bij

et Nederlandse volk. Het
ziet cricket altijd nog als
een elitairebezigheid voor
mannen met een luis-
beschaafd accent en een
indrukwekkend banksal-
do. Bart de Roode van de
Hilversumse Cricketclub
HCC, vindt het volkomen
onterecht, dat zijn sport
als elitair wordt afgeschil-
derd.

"lemand die cricketwil beoefe-
nen,hoeft niet eerst inzagete ge-
venvanzijn bankdaldo. Wegaan
die wedstrijdin Hilversum orga-
niseren om de veertien miljoen
Nederlandersmeervertrouwd te
maken met onze sport. Vijfdui-
zend Nederlanders beoefenen
deze sport en willen graag meer
beoefenaars aantrekken. Je
kunt jegeen goedkopere uitrus-
ting voorstellen dan die voor
cricket. Witte kleren zijn vol-
doende. De rest levert de club",
aldus DeRoode, een van detop-
mannen van financier Ecofïnan-
ce en onlangs nauw betrokken
met detransfer vanFrankRijk-
aard van Ajax naar Portugal.

De meeste Nederlandse huis-
gezinnenkunnen tegenwoordig
deuitzendingen van deHCC vol-
gen enraken daardoorook meer
vertrouwd met sporten die in
Groot-Brittannië populair zijn.
Cricketis navoetbal demeestpo-
pulaire sportinhetVerenigdKo-
ninkrijk en de BBC zendt alle
testmatches—zeker in grote in-
ternationale werdstrijden—live
opdetelevisie uit.Brittenvolgen
deresultaten van detestmatches
met ingehouden adem. Een ne-
derlaagtegen andereprominen-
te cricketlanden als Australië,
India en het team van West-
Indië worden als niet veel min-
der dan nationale rampen be-
schouwd.

'DOOD'
De Australiërs verbijsterden

de Britten in 1882 door hen in
Engelandteverslaan. Dat leidde
tot een overlijdens- annonce in
The Times', waarin de lezers de
doodvan decricketsportwerdge-
meld.

Het Britse cricketzou worden
gecremeerd en de as zou naar
Australië worden gebracht. Nog
steeds spelen Engelsen en Asu-
traliërs om de 'ashes'. Ter gele-
genheid van de 200ste verjaar-
dag van het moderne Australië

hebben de Britse en Austra-
lische posterijen zegels uitgege-
ven met een identiek ontwerp.
Eén van de zegels heeft als the-
ma de sportbetrekkingen tussen
beide landen en daarbij kon de
cricketsport niet ontbreken.

Vandaar de afbeelding van de
beroemde cricketer W.G. Grace
op een Britsezegel van 34 pence
in Australië één dollar.

Cricket geniet in het gehele
Gemenebest een grote populari-
teit.Vandaar dater in de loop der
jarenoppostzegels van diegebie-
dennogaleens cricketers zijn af-
gebeeld. Zeker ook in West-
Indië, waar het voor een jongen
een droombeeld is ooit een be-
kende cricketer te worden, zoals
opdeAntillen enArubaeen car-
rière alsbaseballspeler voor jon-
gensals een groot ideaal geldt.

OUDHEID
De oorsprongvan hetcricketof

varianten van deze sport ligt in
de oudheid. Het woord 'cricket'
wordt voor heteerst genoemd in
een Frans manuscript uit 1478.
In de zeventiende eeuw werd
cricketinEngeland alsfrivoolen
decadent beschouwd. De sport
werd nogal eens op kerkpleinen
beoefend, maar beslist niet op
zondag.De vroegstbekende wed-

strijd, Kent tegen Surrey, werd!
in juni 1709 gehouden. Vanuit
Engeland verbreidde de sport
zich snel over andere delen van
dewereld. Leden van de'East In-
dia Company' speelden het spel
in gebieden ver buiten Enge-

land.
In het Caribisch gebied werd

het spel volgens officiële gege-
vens voor het eerst beoefend in
1806. Maarin 1979 werd een in-
teressante vondst gedaan die op
eennog vroegere beoefeningvan

de sport op net eiland Barbados
wees. In derivier de Tweed vond
men de gespvaneen ceintuur, zo-
als die door cricketersin de mid-
Victoriaansetijdwerd gedragen.
Maarde ceintuur in derivier wastochafwijkend. Op degespervan
zag men de afbeelding van een
mulat, een slaaf, tijdens debeoe-
fening van het spel. Een aantal
andere details deed het vermoe-
denrijzen, datde gesp uitBarba-
dos afkomstig was en weluit de
periode van vóór 1780. Hetis het
oudst bekende artifact dat de
cricketsportbuitenEngeland tot
onderwerp heeft.

Pedro Chamorro: democratischeprincipes aanhouden

Militaire leider contra's
in bestuur van verzet

SANTO DOMINGO — De
militaire commandant van
hetNicaraguaanse verzet ko-
lonel Enrique Bermudez
heeft pogingen ondernomen
om als lid gekozen te worden
vanhetbestuur van ditverzet
dat uit zeven man bestaat.
Bermudezwil metzijnverkie-
zing uiteindelijk een reorga-
nisatie bereiken van het ver-
zetenzijn leiding.

Hij deeldezijnplannen meetij-
denseen bezoek aan de Domini-
caanseRepubliek. Volgens Ber-
mudez moet men zijn ambitie
zien inhetlicht van de noodzaak
dat ook de militaire vleugel ver-
tegenwoordigd moet zijn in het
verzets-bestuur. Uit zijn uitla-
tingenwerd welduidelijk dathet
huidige bestuur intern ten
zeerste is verdeeld. Het is in dit
bestuur dat de politieke beslis-
singenworden genomentenaan-
zien van het verzet.

BIJDRAGE EENHEID
Bermudez is demening toege-

daandatzijncamapgne ominhet
bestuur te worden opgenomen
een bijdrage is aan de eenheid
binnen het verzet. Dit geeft een
beeld van eensgezindheid, integ-
ratie enparticipatie, aldus deko-
lonel die dezetitelkreeg ten tijde
van de Somoza- dictatuur toen
hij by hethogerekader van dege-
hate Nationale garde behoorde.
Alle fracties moeten namelijk
zich betrokken voelen bij de
stryd tegen het Sandinisme en
zijn regering in Managua, zo
meent Bermudez.

De 56- jarigemilitairmaakte
zijnkandidatuur bekend tijdens
eenpers- conferentie voordat de
algemene vergadering van het
Nicaraguaanse verzet begon in
de Dominicaanse hoofdstad. Dit
soort vergaderingen is altijd
achtergesloten deuren. Deze al-
gemene vergadering telt 54 ge-
delegeerden die deverschillende
Nicaraguaanse bevolkings-
groepen in ballingschap verte-
genwoordigen zoals onderne-
mers, werknemers enz. Hetis de
algemene vergadering die de le-
denvan het bestuur aanwijst.

Nietiedereen was enthousiast
over het planvan Bermudez. De-
ze zouzo teveelmachtkrijgen, zo
vond men. Eenvanzijnverklaar-
de tegenstanders,Pedro Joaquin
Chamorro, dieeenderoprichters
was van deverzets- structuuren
diedccl uitmaakt van deleiding
daarvan maakte duidelijk dat
Bermudez als hij inderdaad in
het verzets- bestuur wil opgeno-
men wordenhijeerst zijnmilitai-
re functies zal moeten neer-
leggen.

Voor Chamorro isheteenprin-
cipe- kwestie. Het komt er op
neer dat "wij als verzet in bal-
lingschap dezelfde democra-
tische beginselen moeten nako-
men zoals wij die dadelijk in Ni-
caragua willen vestigenna onze
overwinning". Nog een andere
duidelijke uitspraak van Cha-
morro: "Je hebt een bestuur van
zevenman. En éénvan henheeft
een pistool. Dan moet je wel de
man volgen die het pistool
heeft". Niet alleen Chamorro
staatkritisch tegenover Bermu-
dez. Velen in het anti- Sandinis-
tische verzet blijven in Bermu-
dez een vertegenwoordiger zien
van het verdreven Somoza- be-wind.

TWIJFELS CALERO
De eventuele komst van Ber-

mudez in hetbestuur doet twij-
fels ontstaan over de politieke
toekomst van Adolfo Calero. De-
ze is de politieke leider van het
bestuur. Caleroheeft samen met
Chamorro een mislukte poging
ondernomen omBermudez hele-
maal uit het verzet weg te wer-
ken. Dit deden zij nadatBermu-
dez zes militaire commandanten
aan dekant hadgeschoven, zoge-
naamd wegens gebrekaan disci-
pline.

JAKARTA — Ongeveer 11.000
inwoners van het Indonesische ei-
landMakian moeten evacueren we-
gens een dreigende uitbarstingvan
de Kiebessy- vulkaan die al sinds
1890slapende is.

*****

CARIBEAN
Het ongeëvenaarde klimaat

van deCaribische eilandenheeft
ertoe bijgedragen dat het Cari-
bisch gebied over voortreffelijke
batters en bowlers beschikt.

Dit jaarishettachtig jaargele-
den, dat het Westindische cric-
ketteam volledig als
'testmatchteam' werd aanvaard.
Hetmag sindsdienofficiële wed-
strijden spelen tegen de grote
landen als Engeland, Australië
en de landen van het subconti-
nent, India enPakistan.

Voor de tachtigste verjaardag
van deemancipatie vanhet Wes-
tindische cricket gaven deposte-
rijen van Barbados, Trinidad &
Tobago en Jamaica speciale ze-
gels uit. De drie genoemde lan-
den zijn de belangrijkste leve-
ranciers van spelers voor het
Westindusche team. Op de ze-
gels zien we portretten van be-
roemde cricketers uit die landen
en debefaamde ceintuurgesp.

SPELERS
Barbados beelde opzegels van

15,45,74cents en 2 dollar despe-
lers E.A. Martindale, George
Challenor, Harold Austin en
Frank Worrell af.

In Jamaica zijn het Jackie
Hendricks, GeorgeHeadley, Mi-
chael Holding, R.K. Nunes en
Allan Rae op zegels van 25, 55
cent, 2,3 en 4 dollar.Trinidad &
Tobago lietzijn keuze vaLlen op
George John, Learie Constanti-
ne, SonnyRamadhin, Gerry Go-
mez en Jeffrey Stollmeyer (30,
65,95cent, 1.50en 2.50dolar). In
1975 gaven verscheidene Cari-
bische posterijen zegels uit, om-
dat het team van 'West Indies'
dat jaarde World Cupwon.

UitDominicaanseRepubliek

Illegalen snel
gepakt in Miami

MIAMI — Vijf Dominica-
nen die illegaal de Verenigde
Staten wilden binnenkomen
werden bij deze poging aan-
gehouden.Deze operatie had
niet zoveel om het lijf omdat
de Dominicanen als plaats
voor hun landing gekozen
hadden voor een stuk strand
waar deKustwacht een ka-
zerne heeft.

Twaalf uit de Dominicaanse
Republiek komende adspirant-
immigranten klommen uit hu»
boot voor de kust waar twee
Kustwachters dievrij van dienst
waren eenen ander zagen gebeu-
ren terwijl zij aan het vissenwa-
ren. Ditbetekende datvijfvan de
mannen al zwemmend weiden
ingerekend. De andere illegalen
wisten te ontkomen.

CLIMACARS

AüTOAmCoïBmONING: * HerstlA-Tel. 672059 Sta. Rosa

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 20 juli 1988

vanaf09.00 t/m 16.00uur
* Plantage Blauwen geheel Boca SintMichiel.

iQgKODELA^S

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID
MEDICIJNEN

Maximumprijzen eilandgebiedenBONAIRE enCURACAO, ingaande 19juli 1988;
fab./merk kleinhandel consument

Ovostat3x22 ORGANON ’.13.28 f. 17.26 +1.73
Nordiollx2l WYETH ’. 2.19 ’. 2.85 +0.14
Nordettelx2l WYETH ’. 2.26 ’. 2.94 +0.12Trinordiollx2l WYETH ’. 3.08 ’. 4.00+0.28

Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 op te
bellen.

Oe Minister van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid.
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SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

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

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

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00uur Sorpresavs Alpha-SentroDepor-
üvo Kórsou.

TAFELTENNIS
(Curasao Tafeltennis Bond)
20.00 uur damestoernooi - Recreatie-
centrum Irene Morenote Suffisant.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
Van de Amerikaanse baseball-
wedstrijdenvan maandagzijn:

AmericanLeague:
New York Yankees - TexasRan-
gers 7-2, BostonRed Sox -Minne-
sota Twins 6-5, Milwaukee Bre-
kers - Kansas City Royals 6-1,
Detroit Tigers-SeattleMariners
12-3,TorontoBlue Jays- Califor-
nia Angels 12-0, Oakland Athle-
tics - Cleveland Indians 7-2.
NationalLeague:
Chicago Cubs-SanFrancisco Gi-
ants 8-3, (le) Atlanta Braves -Philadelphia Phillies 9-8, (2e)
Philadelphia Phillies - AtlantaBraves 4-1, Cincinnati Reds -New Vork Mets 2-1, Houston
Atros - Montreal Expos 6-1, Los
Angeles Dodgers - Saint Louis
Cardinals 1-0.

Kenneth Croes zwemt
op 28 augustus
vaar Venezuela

ORANJESTAD — De anti-
drugsatleet Kenneth Croes, die
ev<mals StatenlidRolly Bisslik
eigendemaand al zwemmende
de overtocht naarVenezuela wil
öiaken — terwijl Rolly Bisslik
het van Venezuela naar Aruba
doet — zal dit op 28 augustus
aanstaande gaan ondernemen.
De anti-drugs- commissie, die
Voor de nodige propaganda voor
Kenneth Croeszorgt,houdtmor-
genmiddag een persconferentie

Casa del Mar om nadere bij-
te verstrekken.

Bridge- uitslagen

WILLEMSTAD — De laatste
Wedstrijdvan de 'dinsdag- avond
Vakantie toernooi' van Bridge
"lubAsientokende devolgende
Resultaten:
1- Groot/Roerhorst 61.88 2.
Echtpaar Kruisheer 59.90 en
echtpaar Berenos 59.90 3.
EchtpaarVan denEnde 58.13 5.
"fongers/Valkenberg.

Daardoor is de eindstandin dit
■°ernooi als volgt:
{" Echtpaar Berenos 61.72 2.
echtpaarVan denEnde 58.85 3.
»an Opstal 58.00 4. De Vries
(<Hevr) 56.30 5. Groot/RoerhorstN.95 6. De Vries (hr) 52.62 7.m Winkel 52.48 8. Ton Jilesen5100.
v De volgende competitie van
bridge Club Asientobegint van-
?Vond 19juliteRust & Burghom
"^lfacht 's avonds(op tijd!).

WILLEMSTAD — De uitsla-gen van de eerste (van de in to-
jaalzes) wedstrijd- avond van
% vakantie- bridge- toernooivan Bridge Club Corsow waren
J's volgt:

*" DeVries/Van denEnde 69.27
:■ Echtpaar Van Bochove 61.46
ï- Echtpaar Kruisheer 57.29 4.
%ibeek/o'Brian 54.17.

De tweede wedstrijd- avond
aanstaande vrijdag 22juli

PUats in de zaal te Scherpen-
Hvel.
.Zowel bij het toernooi van

als datvan Bridge Club
jj^rsowzijn bridge- paren nogan hartewelkom.

Softbal en voetbal
overheidspersoneel
, ORANJESTAD—Sportinsti-
£jut IDEFRE organiseert een

en een voetbaltoernooi
eerstvolgende activiteitenN>r de overheidsdiensten. Dezejj^rnooienbeginnen eind juliof?egin augustus. De over-heidsdiensten die van de party

Men zijn, hebben toten met 22
{*« de gelegenheid hetinschrijf-
x'mulier en inschrijfgeld in te
?lenen bij IDEFRE, in Oran-"ttad.

STUIPTREKKINGEN
InLuz-Ardiden trad dedoodin

van de 75- ste Tour. Wat over-
bleef was het vooruitzicht van
zes dagen stuiptrekkingen. Alle
prijzen werden in Luz Ardiden
verdeeld. Dat zal er waarschijn-
lijk als volgt uit gaan zien: de
eindzege met de gele trui voor
Pedro Delgado, tweede plaats,
bergklassement en combinatie-
klassement voor Steven Rooks,
wittetrui voor Erik Breukink en
de groene trui voor Eddy Plan-
kaert.

De grote Pyreneeën- etappe
met zes scherpe pieken kreeg
maandag in tropische hitte een
verloop als een gladde zee. Er
was nauwelijks strijd, de besten
deden niets dan consolideren,
zich niet bekommerend om de
uitslag van de etappe. De 25-ja-
rige Spanjaard Cubino, profi-
teerde van de passiviteit.

Hij bekroonde een solo over de
Tourmalet met de etappezege.
De sterksten uit de Tour fi-
nishten op zes minuten, de
zwaksten vielen vanzelf af. De
Tour-geschiedenisbereiktevoor
Frankryk een ongekend diepte-
punt. Na Fignon stapten ook
Bernard en Mottet af. Voor de
start inLa Baule, vijftien dagen
geleden, ging het Franse wieïer-
volk nog weddenschappen aan
over: 'Wie van de drie?'.

Zes minuten na de binnen-
komst van Cubino demonstreer-
dePedro Delgado voor de vierde
opeenvolgendekeer dathij de al-
lerbeste in deze Tour is. In de
slotklimnaar hetnieuwgebouw-
de ski-dorpLuz-Ardiden maakte
hij demonstratief een eind aan
het staccato demarreren van de
Colombiaan Fabio Parra. Het
wasoverigenstotvierkeertoe de
ongelooflijk goedrijdende Geert-
Jan Theunisse, die daar steeds
een eind aan maakte.

Theunisse toonde zich wede-
rom de superknecht voor Steven
Rooks en gelijk voor zijnex-kop-
manDelgado. Toenook nog eens
deFransepunkerPensee aanhet
demarreren sloeg,vond Delgado
het welletjes. De Spanjaard ging
op depedalen staan, danste soe-
pel langs iedereen en hep m de
laatste tweekilometer 38 secon-
denuit. Precies zoals hij het een
dag eerder ook had gedaan m
Guzet-Neige.

GEERT-JANTHEUNISSE
Geert-Jan Theunisse, vierde,

en Steven Rooks, vijfde, vonden
het allang best. Theunisse
spurtte eveneens nogweguit het
eerste pelotonnetje in de hoop
een plaats op te schuiven m het
algemeen klassement. Dat luk-
te, Theunisse ging de verzwakte
Colombiaan Lucho Herrera
voorbij en nestelde zich op een
vooraf voor onmogelijk gehou-
denvijfde plaats.

Voor Theunissewas de laatste
daginhethooggebergte niet met
die opzet begonnen. De bedoe-
ling washet behouden van depo-
sities: de tweede plaats van
Rooks, zijn berg- en lapjestrui
plus deeerste plaats in het ploe-
gen- klassement (gele petten).
Aan allevoorwaarden vanploeg-
leider Jan Gisbers werd
ruimschoots voldaan.

Steven Rooks had de grote
kruistocht door de Pyreneeën
met enigevreestegemoet gezien.
De hernieuwde kennismaking
met dezebergketen was hem af-
gelopen zondag maar matig be-
vallen. Zijn zorg was ongegrond.
Op deeersteberg, dePortetd As-
pet, versloeg hij Robert Millar.

De Schot ging er vervolgens
wel vandoor in en groepje, maar
dit kon gezien de lengte van de
rit, dezwaarte van debergen eu
de warmte van de zon als
zelfmoord worden aangemerkt.
Zo was het ook. Na de Col du

Mente was Millar terug en
kwam hij in het stuk niet meer
voor. Rooks was ook eerste opde
Peyresourde en kon zich vervol-
gens zeker wanen van zijn over-
winning in het bergklassement.
Een primeur voor Nederland.

Derest ging meer ofmin van-
zelf. Er werd niet voluit ge-
koerst. Op de Aspin opende de
Spanjaarden het offensief waar-
uit Cubino triomfantelijk te-
voorschijn kwam. De besten uit
het klassement, de Canadees
Bauer uitgezonderd, onderhiel-
deneenrustig klimtempo.

Lucho Herrera probeerde één
keer de boel overhoop terijden.
Op de Tourmalet werd zijn de-
marrage directbeantwoord door
Delgado en even later ook door
Theunisse met Rooks aan zijn
wiel. De Colombiaan werd ver-
volgens niet meer opgemerkt.

Depassiviteit bood ErikBreu-

kink degelegenheid dewittetrui
van het jongeren-klassement te
heroveren op de Mexicaan Raul
Alcala. De kopman van Peter
Post begon trouwens slecht. Op
de eerste col, de Portet d'Aspet,
kwam hij dooreenschakelfout te
vallen. Breukink moest met een
sneeinzijnneus verder opzijnre-
serve- fiets.

In de beklimmingen reed hij
zijn eigen tempo. Hij haaldeveel
renners in en tot zijn eigen ver-
bazing sloot hij in de slotklim
naar Luz-Ardiden aan bij de
groepvan de geletrui. "Dat was
mooi", wist Breukink, "al was
het niet zo zeer mijnverdienste.
De koers bood me de gelegen-
heid."

Over eenvlak parkoers, uitge-
zonderd dePuy deDomevandon-
derdag, zal de 75- ste Tour naar
zijneindelopen. De tijdenvan de
sprinters zullen terugkeren. Al-
leenongelukkenkunnen dehui-
digeposities nogaantasten.

Pedro Delgado, bijna Tour-
winnaar, zei nergens bang voor
te zijn. "Het is voor elkaar", zei
hij inLuz-Ardiden.

Wat nogresteert isdestrijdom
derode trui. Eddy Planckaert,
hetenige Belgische lichtpunt, is
de leider in het tussensprint-
klassement, zoals ook in het al-
gemeen punten- klassement.
Planckaert wil zijn groene trui
graag opsieren met een etappe-
overwinning. Hij heeft daar de
rode trui, zolang in hetbezit van
Frans Maassen, ploegmaat van
sprintkoning Jean-Paul van
Poppel, graag voor over. Die ma-

noeuvres moeten de Tour de
laatste dagen interessant
houden.

Dekortste etappe van de Tom-
was dievan vanmorgenvan Tar-
bes naar Pau, 38kilometer. Het
peloton werkte deze etappe met
een gezamenlijk vertrek in een
razende vaart af. De start van
hetritje overnoggeenveertig ki-
lometer was in feite ook het be-
gin van de finale, waardoor het
vrijwelonbekende gebeurenzich
voordeed dat de sprinters vanaf
het begin voor in het veld reden.

In het enorme tempo viel er
even een gaatje in hetveld. De
eerste groep, met Steven Rooks,
nam een voorsprong van een
tiental seconden op derest, met
onder andere Pedro Delgado.
Dat verschil kon uiteraard niet
worden gehandhaafd.

In de slot kilometers te Pau
probeerde JelleNijdam, net als
in de vijfde rit, de sprinters te
verrassen. De pogingvan de Ne-
derlandse specialist in het tij-
drijden werd in de laatste kilo-
meter gesmoord in een tegenac-
tie van ploeggenoten van Bon-
tempi, dieeindelijk hun kracht-
sprinter zijn ritzege wilde be-
zorgen.

Adri van der Poel, slim als
geen ander, profiteerde van de
Italiaanse inspanningen, reed
een tandje kleiner dan de echte
sprinters en had daardoor in de
niet eenvoudige aankomst net
iets meer versnelling in de be-
nen. Hij bleef de BelgDe Wilde,
deAmerikaanPhinneyen deIta-
liaan Bontempi voor op de eind-
streep.

BLIKVELD
Nog en anderlegendarisch we-

reldrecord van die historische 18
oktober 1968 stond op de vierdedagvan de Olympische kwalifi-
catiesin hetblikveld. De 8meter
90 centimeterver van Bob Bea-
mon had in Indianapolis verbe-
terdkunnen worden.Carl Lewis en Larry Mirickshadden de supervorm ervoor.Slechts de atmosferische
omstandigheden waren minder
ideaal. Het duel, dat Lewis met
8,76 met twee centimeterin zijn
voordeel besliste, moest worden
onderbroken door een fikse re-
genbui.

Bob Beamonkeek zelftoe hoe
Myricks de jacht op zijn we-
reldrecord opende meteeneerste
sprong van 8,43. Lewis had een
minder antwoord: 8,34. Daarna
kwam Myricks met 8,55. Vlak
voor hetonweer losbarstte haal-
deLewis met 3,2meterrugwind
(de enigesprongvanhet duomet
teveel windvoordeel) 8,55.

Na de bui kwam Myricks di-
rect tot8,74 wateen verbetering
van zijn persoonlijk record bete-kende met acht centimeter. Le-
wis, sinds 1981 al 24 duels onge-
slagen tegen Myricks, haalde
slechts inspiratie uit dereuzen-
sprong van zijn concurrent. Hij
verbeterde tot 8,76, de opéén na
beste sprong uitzijn loopbaan.

Lewis kwam in de drie spron-
gen daarna nog een keer ver,

8,68, maar was ook twee keer
foutief in afzet. Myricks maakte
één fout en scoorde nog 8,55 en
8,08. Olympisch kampioen Le-
wis, die zijn tweede nummer in
Indianapolis in goud omzette,
kwam vijfjaar eerder in het-
zelfde stadion tot zijn beste ver-
richting ooit: 8,79. Myricks had
8,66staan tot gisteren. De strijd,
waarbij het duo liefst acht keer
verder kwam dan 8,34, gaat te
boek als debesteverspring- wed-
strijd uit dehistorie.

TOUR ZO GOED ALS BESLIST NA BERG-ETAPPES
Frans drama: Mottet en Bernard staken de strijd

Etappe-zege Adri van der Poel
PAU/LUZ AKDIDUIN —De NederlanderAdri van der

Poelheeftvanmorgen demini- etappe tussen Tarbes en
Pau over38 kilometer gewonnen. Derenner uit deploeg
van Theunisse en Rooks verraste in de massale aan-
komst van dezestiende etappe uit deRonde van Frank-
rijk gereputeerde sprinters alsPhinney, De Wilde, Bon-
tempi en Elliott.

Gisteren won de Spanjaard Cubino uit de ploeg Min-
quez de vijftiende etappe. Hij had na de 181 kilometer
tussen St Girons enLuz Ardiden met zes zware cols een
voorsprong vanbijna zes minutenop deFranse Tourve-
teraan Duclos-Lassalle. Ook na de rit van vanmorgen
blijft Pedro Delgado in de gele leiderstrui en volgt Ste-
ven Rooks alsbeste Nederlander op detweede plaats in
het algemeen klassement

De winnaar van de vijftiende
etappe, Cubino, staat bekend als
een van de grootste talentenvan
de nieuwe Spaanse wielergene-
ratie. Laudelino Cubino wordt
doorploegleider JavierMinguez
zeer voorzichtig begeleid. De 25-
-jarige coureur uit Salamanca
baarde dit seizoen opzien door in
deRonde vanSpanje dertien da-
gen de geletrui te dragen. In het
eindklassement van de Vuelta
de Espana bezette hij de vierde
plaats.

UITSLAGEN:
Enkele van de uitslagen van de
tot en met gisteren gehouden

fire- Olympische wedstrijden in
ndianapolis zijn:

Dames:
800meter: 1. Gallaher 1.58,012.
Floyd 1.59,20 3. Clark 1.59,93.
400 meter: 1.Dixon 50,38 2. Ho-
ward50,40 3. Brisco 50,53.
Speerwerpen: 1. Mayhew 63,66
m2. Smith56,463. Sutfin56,08.
Heren:

Gullit uitgenodigd
voor conferentie

AMSTERDAM — Ruud
Gullit is doorJavierPerez de
Cuellar, de secretaris-
generaalvan de Verenigde
Naties, uitgenodigd in Oslo
een conferentie over apart-
heid bij te wonen. De zaak-
waarnemer van de voetbal-
ler,Cor Coster,heeft ditgiste-
ren inAmsterdam bevestigd.

Gullitdroegeerderdit seizoen
zijntitel van Europees 'voetbal-
ler van het jaar' op aan Nelson
Mandela, de gevangen leider
van deverboden Zuidafrikaanse
verzets- organisatie ANC.

De conferentie wordt van 22
tot 24 augustus in de Noorse
hoofdstad gehouden. Coster
heeftAC-Miïan voorzitter Silvio
Berlusconi pertelex opdehoogte
gesteld vandeuitnodiging en te-
vensverzocht deNederlandse in-
ternational voor de bijeenkomst
vrij-aftegeven.Gullitis momen-
teel op vakantie. De Italiaanse
competitie begint, in verband
met deOlympischespelen,pas in
oktober.

Op de conferentie zullen ver-
der onder andere ministers van
Buitenlandse Zaken uit Afri-
kaanse landen aanwezig zijn.
Doel van de bijeenkomst is aan-
dachtte vragenvoor de slachtof-
fers van hetappartheids- regime
van Zuidafrika.

800 meter: 1. Gray 1.43,96 2.
Everett 1.44,46 3. Baskin
1.44,91.
10 km: 1. Bickford 29.07,35 2.
Plasencia 29.08,59 3. Porter
29.09,92.
400meter (halve finale): A-serie

1. Reynolds 44,65 2. McKay
44,813.Valmon45,01. 8-serie 1.
SteveLewis 44,11 (junioren we-
reldrecord) 2. Everett 44,32 3.
Robinzine 44,67.
Verspringen: 1. Carl Lewis 8,76
m2. Myricks8,743. Powell 8,36.

Carl Lewis nadertrecord van Bob Beamon

Twee reuzen en een nieuwe ster
in Amerikaanse atletiek-strijd

INDIANAPOLIS — Terwijl twee erkende reuzen van de
Amerikaanse atletiek, Carl Lewis en Larry Myricks, elkaar
opzweepten tot hetbeste verspring- duel uit degeschiedenis,
werd tussen detropischebuien dooreen nieuwe stergeboren.
SteveLewis, een 19-jarigestudentuitSanta Monica, verbeter-
de bij deOlympische selectie-wedstrijden in Indianapolis op
een nattebaanzijneigen junioren-record op400meter tot44,1seconden.

Voor de 1.88lange atleetbete-
kende die tijd, een halve seconde
beter dan twee dagen eerder,
vooral een riante kwalificatie
voor definale van het zwaar be-
zette nummer. Onder betere
omstandighedenkan hetna een
dagje rust echter nog wel eens
snellergaan.De concurrentie in
de Verenigde Statenis opde400
meterbikkelhard.

Steve Lewis klopte met zijn
44,11 Dany Everett (44,32), de
atleet die hem het hele seizoen
was voorgebleven. In de andere
halvefinale wonHarryReynolds
in 44,65. Reynolds is de snelste
man op de 400 meter op zee- ni-
veau. Zijn tijd van44,10, de der-de uit de geschiedenis, werdgisteren tot opeenhonderste van
een seconde benaderd doorLewis.

De 43,86, het wereldrecord
van Lee Evans van de Olym-pische 400 meter van 1968 in
hooggelegen Mexico-stad, lijkt
onder idealeomstandigheden inIndianapolisrijpvooreen serieu-
ze aanval.

BENAUWDE MOMENTEN
De sterkste spelers plaatsten

zich uiteindelijk voor dekwartfi-
nales. Eldred vd Hout die in de
eerste ronde vrijgeloot had, be-
leefde in dezekwartfinale zeer
benauwde momenten. Hij moest
aantreden tegen de goed op dreef
en al warm gespeelde Ornelio
Martina.

Martina won de eerste game
en had nogmaarééngame nodig
om dedrie- setter tegen deCura-
caose kampioen winnend af te
sluiten.Eldred moestallesuit de
kast halen, zowel op technisch
alspsychologisch niveau.

Gelukkig voor hem vond hij
juist op tijd zijnritme en haalde
de winst in detweede game bin-
nen, na angstvallig tegen een
flinke achterstand (6 punten) te
hebben aangekeken. De derde
gamewerd geconcentreerder ge-
speeld door Vd Hout en winst
voor dekampioen was verdiend,
2-1.

Een anderekwartfinales gin-
gen tussen Lualdi Westmaas en
Ronaldi Vos. Deze twee voerde
een complete showopmetRonal-
di(Nonno)Vosin dehoofdrol. Na
een achterstand van één game
werd detweede doorRonaldi ge-
wonnen en had de derde en

laatste game de volle aandacht
van het aanwezige publiek.

Lualdi die net een titanen-
strijdtegen Eric Isenia achter de
rug had,kon deconcentratieniet
meervast houden en sloeg deene
na de andere bal over, tot grote
vreugde van Vos die bij fouten
vanzijntegenstandereen feestje
gaf.

Ballesteros wint British Open
LYTHAM STANNES — Se-

veriano Ballesteros heeft het
open kampioenschap van
Groot- Brittanniê op zijn
naam geschreven. In de
laatste ronde boog de Spanj-
aard, dievolgende week niet
van departy is opdeopenNe-
derlandse titelstrijd in Hil-
versum, zijn achterstand van
twee slagen op de Zimbab-
waan Nick Price in een voor-
sprongvan twee om. De Brit-
se titelverdediger NickFaldo
werd derde.

De 31-jarige Ballesteros
speelde maandag een uitsteken-
de laatste ronde, waarvoor hij
maar 65 slagen nodig had. Zes
onder par en de beste van het
toernooi.

Zijn totaal over vier ronden
was 273 slagen, elfonder par,
was een record in de geschiede-
nis van de'Britse. De Spanjaard
had in vier jaar geen overwin-
ning behaald in een van detwee
belangrijkste golf- toernooien,
die van de Verenigde Staten en
Groot- Brittannië. Het eerste
won hij in 1980 en in 1983, in
Engeland was hij eerder num-
mer éénin 1979 en 1984.

De eindstand in Lytham St
Annes dit jaarwas:
1. Ballesteros (Spa) 273slagen2.
Price (Ziml 275 3. Faldo (GBr)
2794. Couples (VS) enKoch (VS)
2816. Senior (Aus) 282.

...Seve Ballesteros ...

Wedstrijden tafel
tennis beker

WILLEMSTAD—De Curaca-
ose Tafeltennis Bond(CTTB) or-
ganiseert deze dagenbekerwed-
strijden voor individuelen en
clubs. Gisteren vonden in de
sportzaal Irene Moreno te Suffi-
sant de heren- seniorenwedstrij-
den plaats. Vanavond zullen de
dames- senioren om de CTTB-
cup strijden.

Morgenavond 20 juliis het de
beurtaan deveteranen(35 en ou-
der). De jeugdzal zich op 21 juli;
(jongens) en 22 juli (meisjes) op
de groene tafel met elkaar kun-
nen meten. De junior- kampi-
oenschappen zijn voor deelne-
merstot 16 jaar.

De bekerwedstrijden begin-
nen steeds om achtuur's avonds
in detafeltenniszaal IreneMore-
no te Suffisant.

Wat de club- kampioenschap-
penbetreft, deeltCTTB mede dat
de inschrijvingenvoor dezekam-
pioenschappen tot en met 20 au-;
gustus gedaan kunnen worden;
bij het bestuur van de bond. De
categorieën waarin gestreden*
kan worden zijn: A- en B klasse
voor dames en heren. C klasse
voor dames en heren (oudere
jeugd).Recreatie-klasse voor da-
mes en heren. Jeugd-klasse voor
jongens en meisjes. Men kan
hiervoor terecht bij de secreta-
resse van CTTB, Maggie Sprock.
„Voor meer informatie kan men
zichbegevennaar detafeltennis-
zaal Irene Moreno.

Veteraan Onnie Wong grote verrassing

Curacaose tafeltennis beker
voor Eldred van der Hout

WILLEMSTAD — Eldred van der Hout heeft gisteravond
voor de eerste maal de Curacaose Tafeltennis- beker gewon-
nen. De 18-jarigespelerbehaalde in definale met22-24,21-14,
21-11 een ovenvinning op zijn oudere broer Shanley van der
HoutDe groteverrassing van debekerstrijd was de43-jarige
veteraan Onnie Wong dietot aan de halve eindstrijd metzijn
veel jongere tegenstanders afrekende.

In de sportzaal Irene Moreno
werden gisteravond de beker-
wedstrijden voor heren van de
Curacaose Tafeltennis Bond
(CTTB) afgewerkt. Ongeveer 21
deelnemers hadden zich voor de
strijd ingeschreven en er werd
via een knock- out systeem ge-
speeld.

Omdat er een gebrek aan
scheidsrechters was moesten de
spelers in de voorronden zelfde
scores bijhouden. Dit ging ten
koste van het spel- peil, omdat
het moeilijk bleek deconcentra-
tie temoetenverdelenover zowel
het tafeltennissen en het bijhou-
denvan de stand.

ONNIEWONG
Ondertussen had de 43- jarige

Onnie Wong afgerekend met
verschillende jongetegenstan-
dersen stond in dekwartfinale
tegenoverRaymond Begina. Be-
gina,ook niet deeerste debeste,
werd door het vertragend spel
van Wong geheel van zijn apro-
pos gebracht.

Hij kon het geduld niet
opbrengen om een opening te
zoeken in de verdediging van
Wong en verloor door onbe-
heersteaanvallen deeerste en de
derde, beslissende, game.

"Ik ga even dezaak sluiten en
dan ben ik zo terug", was het
commentaar van de chinees
Wong. En inderdaadbleekWong
tussen debedrijven doorzijnres-
taurant te runnen. Dit natuur-
lijk tot grote hilariteit van het
publiek.

Dat Wong op zijn leeftijd nog
tot de halve finale doordrong
pleit niet voor devechtlusten ca-
paciteit van de jongere gene-
ratie.

Shanley vd Houtrekende in de
kwartfinale afmet het jonge ta-
lent Vernon Pieternella om ver-
volgens in dehalve finale tegen-
over Wong te komen. De strijd
van deze twee kwam in de scha-
duw van de andere halve finale
tussen Eldred vd HoutenRonal-
diVos te staan.

Eldred enRonaldi vonden wel
een scheidrechter om hun partij
te leidenenkonden zich aldusbe-
ter op hun spel concentreren. Er
werd dan ook een mooie wed-

strijd neergezet door de beide
heren.

Eldred won de eerste partij
welliswaar met 21-13 maar de
vechtlust en de verbetenheid
van Ronaldi Vos stegen met de
minuut dat de wedstrijd vorder-
de. Hij trok detweede game met
21-16 naar zich toe. In de derde "en beslissende game ging de'
strijd vrijwel gelijk op.

BESTEPARTIJ
Zowel wat spanning als)

schoonheidbetrofwerd dezepar- '"tij verreweg de beste vande'
avond. Eldred had het psycholo- ï
gisch voordeeltje dathij en nie- ',
mand anders dehuidige kampi- \
oen is en maakte dat via enkele )
prachtige slagenwisselingen,
duidelijk. 21-15 voor Eldred, die 'daarmee in definale stond.

Deze finale werd een familie-
aangelegenheid voor deVan der
Houts. Shanley had op de
achtergrond zijn halve finale te-
gen Wong gewonnen. Ook met
moeite, wanthet werd 2-1 in ga-
me standen.

Wie dacht dat broer Shanley
de finale eenvoudig gewonnen
zou geven, had zich vergist. Hij!
was het die de eerste gamemet!
24-22 naar zich toetrok. Eldred '
pakte game twee met 21-14 en
met een furieus offensief op de ";
backhand van oudere broer ;
Shanley wonEldred ook de derde ;
en beslissende game met 21-15. ;
ScheidrechterKirindongo moest j
het publiek enkele malen om »
stilte vragen opdat de spelers «
niet afgeleidwerden.

Voor Eldred van derHout is ï
het deeerste maal dathij deCv- !
racaose beker wint. Vorig jaar !
was hetRimane Brons die debe- !
ker opeiste. Hij kon de titel niet \
verdedigen omdat hij momen- !
teel in Nederland verblijft voor \studie.

Vanavond vindt in de
sportzaalIrene Moreno debeker-
strijdvoor damesplaats.De wed-
strijden beginnen om achtuur 's
avonds en het beloofd een inte-
ressante happeningte worden.
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'Nederland maakt het Suriname onterecht moeilijk'

Commentariërend artikel Arthur
Kibbelaar in Nederlandse krant

Arthur Kibbelaar- Ki-
cardo heeft in De
Volkskrant van zaterdag
jl.een opiniërend artikel
gepubliceerd over de hou-
dingvan Nederland tenop-
zichte van Suriname. De
auteur is vierde jaars stu-
dent Internationaal Recht
aan deRijksuniversiteit te
Leiden.

"Ik heb het artikel ge-
schreven naar aanleiding
van een seminar datik had
gevolgd, op suggestie van
mijnhoogleraar. Ikgaover
dit onderwerp ook een
scriptiemaken", zozeivan-
morgen Arthur tegenover
deAmigoe.

NA HETBEZOEK van minister
Bukman in mei aan Suriname,
waar onderhandelingen hadden
plaatsgevonden over hervatting
van dehulp, werd Bukman in deTweede Kamer en daarbuiten
feprezen over zijn optreden. Bij

eze algehele ingenomenheid
met het beleid van Bukman
dient een kanttekening te wor-
dengeplaatst.

De Nederlandse regering
rechtvaardigde de opschorting
van de hulp in 1983 met een be-
roep op de flagrante schending
van de mensenrechten. De de-
cembermoorden waren voor de
Nederlandse regering ontoe-
laatbaarenreden on het verdrag
tussen Nederland en Suriname
op te schorten.

De activiteiten van
Arthur Kibbelaar, zoon
van Thelma en drMacKib-
belaar (hoofd GGD), heb-
ben hem een assis-
tentschap opgeleverd van
één jaarbij professor Van
Dam, hoogleraar Interna-
tionale Economische Be-
trekkineen.

Na zijn studie in Leiden
hoopt Arthur, die nu 22
jaaris, een 'post graduate'
opleiding in de Verenigde
Staten te kunnen volgen:
"Wat ik daarna ga doen?
Daarover moet ik nog na-
denken", aldus Arthur
vanmorgen via detelefoon.

Voorwaarde voor de hervat-
ting van het samenwer-
kingsverdrag was dater in Suri-
name concrete stappen moesten
worden gedaan in de richting
van de democratisering.

Nu zou men verwachten dat
een besluit om de ontwikke-
lingshulp tehervatten,wordt ge-
baseerd op devraag ofer in Suri-
name daadwerkelijk "stappen in
de richting van democratise-
ring" zijn gedaan.

GELOOFWAARDIGHEID
In feite heeft minister Buk-

man andere overwegingen toe-
gevoegd namelijk de vraag hoe
de ontwikkelingshulp wordt be-
steed. Dat werd echter in decem-
ber 1982 niet alsreden genoemd
voor het opschortingsbesluit.

Nederland verliestaan geloof-
waardigheid als internationale
beschermer van de mensen-
rechten wanneer bij de hervat-
ting van de samenwerkingsrela-
tie het mensenreenten-
criteriumvan het toneel lijkt te
zijn verdwenen. Nü worden eco-
nomische beleidsvoorstellen ge-
toetst als voorwaarde waaraan
de Surinaamseregering moet
voldoen om het geld te krijgen
waar Suriname verdragsrechte-
lijkrecht opheeft.

Geconstateerd moet worden
dat Nederland het verdrag tus-
sen Nederland en Surinamewil
veranderen, dan moet dat de in-
zet zijn van de onderhande-
lingen.

ANDERE CRITERIA
Hetgaat mij er hierniet om te

pleiten voor het al dan niet ver-
anderen van het verdrag tussen

4 Nederland en Suriname. Het
gaat om de erkenning dat er nu
andere criteria worden gehan-
teerd dan ten tijde van de
opschorting.

Een van de oorzaken van dit
beleidvan minister Bukman ten
aanzienvan Surinamekan wor-
den gezocht in andere politiek-
economische belangen. Neder-
land was vóór dedecembermoor-
den al bezig de samenwer-
kingsvorm tussen Nederland en
Suriname teveranderen. Infeite
was al voor de opschorting van
hetverdrag derelatie tossen Ne-
derland en Suriname verre van
optimaal. De voorgeschiedenis
in de commissie Ontwikke-

lingssamenwerking Nederland-
Suriname (CONS) had voor de
opschorting van het verdrag al
geruimetijd gestagneerd.

Verschillende auteurs wijzen
er op dat niet alleen technische
zaken ten grondslag liggen aan
de stagnatie, maarook politieke
overwegingen. De CONS functi-
oneerde vooral niet door de
conflicten die bestonden over de
effectiviteit, keuze enuitvoering
van specifieke projecten. In deze
samenwerkingsrelatie bleek
Nederland al geruime tijd moei-
te te hebben met deverplichtin-
genbinnen de commissie.

Hierdoor wordt begrijpelijk
waarom mensenrechten konden
worden gebruikt omuitingte ge-
ven aan dé onvrede die Neder-
land ten aanzien van de samen-
werkingsrelatie met Suriname
bleek te hebben. Het zou Neder-
land een oplossing hebben gebo-
den om van hetverdrag af te
komen.

NEO-KOLONIAAL
Al eerder is betoogd dat juri-

disch gezien de opschorting op
zwakke argumenten berust. Al-
hoewel men in Nederland de
opschorting op politieke en mo-
rele gronden vrijwel unaniem
heeft verdedigd, is er alle aanlei-
ding deze opschorting vooral na
de recente onderhandelingen in
een anderperspectief te zien.

Suriname blijkt op grond van
historische banden een unieke
positie in tenemen. Deze positie
is echter niet los te zien van een
neo-koloniale opstellingvan Ne-

derlandse zijde. Mensenrechten
worden, zoalsaangetoond, selec-
tief toegepast. Schrijnender is
dat commerciële belangen
doorslaggevend lijken te zijn.

Nederland is nietgeloofwaar-
dig wanneer het zegt op grond
van mensenrechten- schendin-
gen een verdrag op te schorten
terwijl de samenwerkingsrela-
tie uitwijst dat er al andere
conflicten bestonden die onte-
genzeggelijk eenrol spelen.

Nu ook minister Bukman te-
rugkomt met meningsverschil-
len die albestonden tussen Ne-
derland en Suriname voor de
opschorting, moetminstenswor-
denerkend datpolitieke en eco-
nomische overwegingen de on-
derhandelingenmede bepalen.

VOORWAARDE
We staan aan de vooravond

van een tweede serie onderhan-
delingen tussen Nederland en
Suriname.Erkenningvan deon-
gelijke politieke-economische
verhoudingen is eenvoorwaarde
voor een betere relatie. Neder-
land plaatst binnen de samen-
werkingsrelatie commerciële
belangen in eenpolitiek kader.

Mensenrechten aanvoeren als
argument voor opschorting van
de ontwikkelingshulp maar niet
bij de hervatting, degradeert
mensenrechten tot een politiek
wapen. . ,
ARTHUR KIBBELAAR-RICARDO.
Student internationaalrecht aan
deRijksuniversiteit teLeiden.

Delegatie Verpleeghuis Curaçao op werkbezoek in Nederland

WILLEMSTAD — Onlangs
verbleefeendelegatievan het
Verpleeghuis Curacao op
werkbezoek in Nederland.De
vertegenwoordigers van de
Stichting Verpleeghuizen Cu-
racao zijn bezig met de selec-
tie van Antilliaanse be-
roepskrachten die in Neder-
land wonen enwerken, diein
hetbinnenkort te openenver-
pleeghuis op Curacao te-
werkgesteld zullen worden.

Tevens heeft de delegatie een
aantal verpleeghuizen in Neder-
land bezocht en heeft men be-
sprekingen gevoerd met instan-
ties uit de sector verpleegtehui-
zen. VoorzitterFrank Gressman
heeft onder andere met functio-
narissen van deStichtingNeder-
landse Ziekenhuisraad bespre-
kingen gevoerd. Die stichtingre-

gelt in Nederland al hetgeen de
gezondheidszorg in Nederland
aangaat, voor wat betreft zie-
kenhuizen en verpleeghuizen.

De sollicitatie- gesprekken
vonden plaats inhetkabinet van
de gevolmachtigde minister van
de Nederlandse Antillen, het
Antillenhuis teDen Haag.

Gevolmachtigde minister Ed-
sel (Papy)Jesurunontving dede-
legatie uit Curacao in zijn
ambtswoning. Daarbij waren
aanwezig de voormalige direc-
teur van de Stichting Verpleeg-

huizen Nederland, mevrouw
Bravenboer, die in de jaren ze-
ventig veel werk heeft verzet
voor deAntilliaanse zieken- ver-
zorgsters die toentertijd, door
tussenkomst van de Antilliaan-
se regering, in Nederland

werkzaam warenen drsJ.C.G.J.
Timmermans, oud-voorzitter
van de Stichting Verpleeghui-
zen Nederland en tevens oud-
burgemeester van IJsselstein.

Gressman sprak in een kort
woord zijn erkentelijkheid uit

voor demedewerking diededele-
gatie mocht ontvangen van de
gevolmachtigde minister en het
Antillenhuis.

...vlnrP. thijssen (Curacao), drs
J. Timmermans, mevrouw Bra-
venboer, gevolmachtigde minis-
terE. (Papy) Jesurun, Frank
Gressman en P. Rosario (beide
laatsten, van deCuracaose dele-
gatie)...

...het verpleeghuis in aanbouw
aan deWeg naar Westpunt bij de
afslag naarßullenbaai...

Functionaris aangesteld doorKvK

Sint Maarten biedt
Wittebroodspakket aan
PHILIPSBURG — DeKamei
van Koophandel van Sint
Maarten heeft aangeboden
een vertegenwoordiger op
het eiland aan te stellen die
zichtoelegtophet arrangeren
van huwelijksfeesten, cere-
monies en recepties. Dit om-
dat daar het steeds meer
schijnt voor te komen dat
trouwlustige paren hun hu-
welijks- sluiting en hun witte-
broodsweken naar Sint
Maartenverplaatsen.

De nieuwe functionaris kan
alle details regelen, inclusiefde
afspraken met de kerk en de
geestelijkheid, fotografen, bloe-
misten, en deverzorging van het
buffet of diner. Van haliapril tot
half december wordt voor huwe-
iijkspartijen dertig tot vijftig
procent korting gegeven op ho-
telkamers.

Bovendien bieden de groteho-
tels ook Wittebroods- pakketten

aan in de vorm van limousine
service, sunsetcruisesen candle-
light diners. Voor meer informa-
tie kan men zich richten tot de
Kamer van Koophandel op Sint
Maarten, P.0.80x 454 Phi-
lipsburg.

Aerobic-festival
ORANJESTAD — De Anti-

drugscommissie organiseert
een Aerobic Festivafop zater-
dag 23juli.Dit begintom acht
uur's avondsopPlaza Betico
Croes.

Het publiek in het algemeen
en de aerobic- liefhebbers in het
bijzonder kunnen deelnemen
aan dit festival, waarbij Ken-
neth Croes, Maiquito Croes en
leden van deverschillende aero-
bic- gyms als instructeurszullen
optreden. Hetfestival wordtmet
muziek gecombineerd.

S/N ~OKO '

I Vfc/UIKERTUINTJE

I
\\ Originele Shoarma Broodjes Ali frA***^ 6voor - 1b49
W-^*' TiOrigineel Shoarma Vlees . _

1.40
W£s&* J:Knoflooksaus 3.50
4*UlftE!Lf -,
f, X '"^TL^ Turkey Tenderloin g¥ .12.95
71 f Sucadelappen .^l-jlO.BO

!# nie I stobé j4'- 110.80

f ***«*£" Cocosbroodtaart 2.98

aï%Kct| Slagroom Schnit 7.95
Vruchtencake 5.00

W^
f lcJ Witte Druiven 4.95

\&t°-~ 2-85

ftyRadlV;gsri"T-- °'55

IWI, xJ^ Chinesekool 2.75
f-fv'*-jf Ananas 2.95

» ?V|s,a 1-95
|tW£
Ijf? **> *£ Zig-Zagwatten 4.05

/i *|-<ï<i€**"JBaby Powder Vaseline 6.35

f #to^*jßabyShampoo Vaseline 6.10
/j \j^T

Ir* Vi*# Spercibonen 720 9r 1 "60
|f v*^ Marie Biscuit 2.85
/) 5 fJ^ m $ Brokken met vlees 2.21

'S "j Toko^uikertuintje
1 f*e Grutter van altijdvers!!

RIODE JANEIRO—Depo- Voor de actie werd als~codé*
litie van Rio de Janeiroheeft naam gebruikt Mozaiek- opera-
tijdenseen anti-drugs-opera- tie. Volgens Globo- tv bleken
tie zestien handelaren inver- tienvan deaangehoudenenpoli-
dovende middelen gedooden tie- mannen te zijn die met de
er 34gearresteerd. drugs- dealers samenwerkten.

Er werden twaalf wapensbuil
Dit werd maandag vernomen gemaakt en ook hoeveelheden

In Braziliaanse politie- kringen. marihuana en cocaine. Volgens
Hetgingomeenbende welkezes- waarnemers was deoperatie ei-
tig procent van de cocaine- en genln'k een antwoord op devele
marihuana- handel in de slop- kritiek in de pers op de politie
penwijken van Rio in handen waarbij de critici van mening
had. Bij de operatie welke zon- warendathetpolitie-optredenol
dag begon waren 250 politie- het gebrek daaraande handel in
agenten betrokken. drugs bevordert.
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniililiiiniiiiiiiHK|iiHii iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiimiiiiiiiimiiïiii

Toko yZ/ uikertuintje
[»m| heropende ,&***>

I IfeSgll de ®p
Limonadetent!s

I Cola, alle soorten limonade, sodawater, etc,
| Ritz-ijsblokjes. Alle dagen geopend, snelle be-
I diening met een "Smile .

®OFT
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiH

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiniiiiiiHiniiiiiiiiii

Jfe^ Parfums, Bijouteriön,
ww Cosmetica. Ate

L E BEAU GEST E VWm,nCi' 9lCm

gevestigd in Landhuis fë)uikertuintje!
Vanaf nu een schitterende collectie

VAN ALLE GOEDE MERKEN!
(prijzen gelijkaan "tax free"!)

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimmiiiiiiii

Dubbele rijbaan bij Zuikertuintje
WILLEMSTAD-"Het isvoor

ons bedrijf een waar genoegen
met deeerstehandeling te mogen
beginnen van 'de uitbreiding
Schottegatweg Oosf tussen Zui-
kertuintje endeCas Coraweg. Op
deeersteplaats betekent deze uit-
breiding een vooruitgang voor
het verkeer. Het ligt in ons voor-
nemen om deze werkzaamheden
insamenwerkingmetdeafdeling
Verkeerspolitie metzo min moge-
lijk stagnatie voor het verkeer te 'voltooien". ZozeiFransMarcellis
van de Curacaose Wegenbouw-
maatschappijbij deofficiëleaan-

vang van dewerkzaamhedenvan
uitbreiding van de Schottegat-
weg Oost.

'Toorde wegenbouwis hetzeer
belangrijk voor de continuïteit
om door reparaties en uitbrei-
ding van alle wegen op Curacao
waar mogelijk dubbelerijbanen
aan te brengen. Dit zal ook een
verbetering zijn voor de econo-
mische situatie van Curacao".

"Gezien dewerkgelegenheid en
de andere aspecten die gepaard
gaan met de aanleg van dit soort
projecten, zijn wij zeer gelukkig
met het besluit, van het Be-

stuurscollege van het eilandge-
biedCuracaOyOmditsoortprojec-
ten met de meeste spoed in be-
handeling te nemen en goedkeu-
ring te verlenen", aldus Mar-
cellis.

Ook gedeputeerde GeorgeHu-
eckvoerde het woord. Hijwees op
het belang van een goed. wegen-
net, waardoordeverkeers- veilig-
heid toeneemt.

Foto: degedeputeerde en Mar-
cellis op de laadbak bij hetbord,
waarop welk bedrijf welke
werkzaamheden uitvoert.
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AGENDA

BONAIRE

£0LrnE:80O0S&ANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

teLagoen: maandagt/mvrijdag**ï 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00**; zondag gesloten.

EENBARE BIBLIOTHEEKopeningstijden voor hetpubliek)
en donderdag van 14.00-18.00

w; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/♦"00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00»■)
"Peningstyden voor lezers)
""«nsdagvan 14.00-19.00uur.

JOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
■Jngetekende stukken 15.45 uur; gewone
'"Ukken 16.30uur.

CLUBS
s"*anis: donderdagavond 19.30uur- Hotelfcïaire.ï°Ns: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.J°und Table: elke tweede maandag -KWcentrum Terra Corra.
pary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
fesTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
£00-12.00/14.00-15.30uur loketten gee-lend.

[JUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
i^van gelieve contactop te nemen met de
**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

[OLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
r°Pend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-"dagvan 12.00-24.00 uur.
rREEKUUR (gezaghebber): elke donder-"a9van 09.00-11.00 uur op hetße-
P'fskantoor, Kralendijk; laatste donder-Jffl van de maand van 10.00-12.00 uur teRon.
j^OLISHI(tel.: 8198): verzameling Bo-.^eaanse schelpen en koraal; open van
Magt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -%iNikiboko Zuid 3.

IERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
Noord Salifia, tel.: 4255):
dinsdag en vrijdag van 14.00--300 uur en voortsvolgens afspraak.

8^: openingstijden slachthuis maan-
JSt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-(u-00 uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.

MBernarduskerk Kralendrjk:
Jwlijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
S"omotokerkAntriol:
JWlijks 19.30uur;zondag 09.00en 18.00.
I^oovicuskerkRincon:

ookzondag, 19.30uur.
doorgeven

V* ."levr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Colombiaanse
nationale dag
KRALENDIJK — De con-

Jtfvan Colombia te Bonaire
f Octavio Cervantes Pava,
?*elt hierbij mede dat20 juli
jet Colombiaanse volk 178
***onafhankelijkheid viert,
j."anwegeditfeitzalzoals voor-
rgaande jaren ook een
'^nslegging zijn om elf uur
h&torgens op de Plaza Bolivar.

nodigteen iederuit de-
w plechtigheidbij te
i °lenen in het bijzonder de Co-
j colonie en allevrien-*&van Colombia.

Watersnood
inBrazilië:
33doden

Mo DE JANEIRO- Bij
w*°dweer in hetnoordoosten
3Brazilië zijn in deafgelo-
rb. dagen 33 mensen omge-ven. Er werden dertien-j^endmensen dakloos.
J^e gouverneurvan deBrazili-
J|seprovincie Alagoasheeft de
Cf toestand afgekondigd voor!Cigebiedrond dehoofdstadMa-

Zo maakte de politie be-L*l^. De meesteslachtoffersvie-£l& dearmoe- wijken van dezeH,jJvincialehoofdstad. De burge-
van Maceio stelde deaziliaanse regering ver-

k'Woordelijk voor de gevolgen
(^ deramp. De slagregens wa-
iTvoorspelddoorwéer-deskun-
JJ6& maar er waren geen voor-as- maatregelen genomen.
t^°r deze rtjens ontstonden er

en grond- ver-

k\°k in Recife zijn zon vijfdui-
djp mensen dakloos geworden.
k te de hoofdstad van de aan-l^zende provincie Pernam-

Transportexperts
uitAmerica's bijeen

kJjN JUAN- Deskundigen
ijl*ansport- gebied uit deAme-
tó s hebben opPuertoRico hun
l^'e Panamerikaanse congres

Dit gebeurde onder
C^cien van het departement
CJ transporten Openbare wer-
C Van Puerto Rico en de Uni-
WBlteit van Mayaguez. Er wa-
ll^ deskundigen uitArgentinië,
Ij^Üe, Chili, Colombia, CostaO' Venezuela, de Verenigde

en Spanje.

FUNDAMENT VOOR REST ZITTINGSPERIODE
UPB-leider na eenjaarForsa Nobo- bewind:

Tevreden over resultaten
KRALENDIJK — De leider van de Union Patriotico

Bonairiano (UPB) Ch.L.R.(Rudy)Elliskijkt terugop een
regerings- periode van eenjaarwelke concrete resulta-
ten hebben voortgebracht voor de Bonaireaanse ge-
meenschap. "Deze resultaten zijn tot stand gekomen
doorhardwerken, ookal moeternogveel gebeuren, een
jaarGouvernement is snel voortrij gegaan, doch ik ben
na dit jaarheel ergtevreden" aldus deleidervan deUPB
Rurlv Eüis.

Samen met de POB onder de
naam Forsa Nobo heeft de heer
Rudy Ellis een jaar volbracht
waarin ondermeer impopulaire
maatregelen genomen moesten
worden in verband met de pre-
caire financiële situatie waarin
het eilandgebied Bonaire zich
bevond en nog bevindt. Inmid-
delszijn door hardwerkenvan de
Ïedeputeerden Ramoncito Booi,. Meiaan en Carmo Cecilia di-
verse projecten op stapel gezet.
Vele projecten moeten echter
nog gerealiseerd worden, der-
halve kan dit jaar beschouwd
worden als de fundering voor
drie jaarsuccesvol regeren. Al-

dus de UPB-leider.
Deze eilandsregering ging

even door een zeer moeilijke pe-
riode op het moment dat de
Centrale regering viel, met na-
me daar er vanuit Bonaire een
ministergeleverd diendete wor-
den in de nieuwe centralerege-
ring onderleiding vanMariaLi-
beria Peters. Uiteindelijkkwam
men tot een compromis met de
demissionaire ministervan Ont-
wikkelings- samenwerking
Franklin Crestian, die in de-

zeilde positiereeds zittinghad in
het vorigekabinet Don Martina,
waarin minister Franklin Cres-
tian, welke overigens lid is van
de Democratische Partij (PDB)
zijn sporenreeds verdiend had.

Deze unieke samenwerking is
overigens een steuntjein derug,
zo steltmen vast. Mengeeftblijk
van verstandig samenwerken,
waarbij Bonaire alleen maar
baatkan hebben.

Cursus voor serverendpersoneel
Dienst Arbeidszorg weer
met opleidingen begonnen

WILLEMSTAD — Vrijdag
is ernalange tijdweer eenva-
kopleidingvan dedienstvoor
Arbeidszorg van start ge-
fjaan. Het betreft een vakop-
eiding Serverend Personeel.

De dienst voor Arbeidszorg
heeft als haar wettelijk
vastgelegde taakhethulpbie-
denaan werkzoekenden mid-
dels diverse arbeids- voorzie-
ningen, opdat zij werk kun-
nenkriigen ofhunkansen op
werk kunnen vergroten.
Werkzoekenden die daar-
voor in aanmerking komen,
krijgen, naast de aangepast
vorm van hulpverlening op
grond van arbeidszorg, ook
een geleidelijke uitkering.

Eén van de vormen van deze
hulpverlening is de tewerkstel-
ling van werkzoekendenbij een
vakopleiding. Het organiseren
van vakopleidingen door de
dienst voor Arbeidszorg, zijnde
de arbeidsmarkt- instantie van
de eilandelijke overheid, vormt
ook een onderdeel van het ar-
beidsmarkt- beleid van het ei-
landgebied Curacao inhetkader
van de werkloosheids- bestrij-
dingen flexibilisering van dear-
beidsmarkt.

De dienst heeft vanaf 1966 tot
en met 1982 vakopleidings- cur-
sussen georganiseerd en heeft
gedurende die jaren honderden
werkzoekenden een scholing ge-
geven inberoepen alsserverend
personeel, koks, slagers, metse-
laars, lassers,apothekers- assis-
tenten, buschauffeurs etc. De
meesten van hen hebben ook
werk gevonden na de voltooiing
van devakopleidingen.

Vanwege organisatorische
problemen zijn de vakopleidin-
gen van de dienst stopgezet in
1982.Vanafdie tijdzijn er diver-
se organisaties ophetgebiedvan
om-, her- en bijscholing (onder
andere de stichting FEFFYK)
ontstaan. Bij de beslissing van
het Bestuurscollegeen de huidi-
ge leidingvan de dienstvoor Ar-
beidszorg omweermet devakop-leidingentebeginnen, hebben de
volgende factoren een rol ge-
speeld.
- het feit, dat het organiseren
van vakopleidingen vooi
werkzoekenden één van de
wettelijk vastgesteldetaken van
de dienst is;

- het feit, dat de dienst jarenlan-
ge ervaring heeft met het orga-niserenvan vakopleidingen, een
ervaring die ten nuttevan dege-
meenschap gebruikt moet wor-den;- het feit, dat de dienst voor Ar-beidszorg de eilandelijke over-heidsdienst is, diezich moet be-zighouden met dearbeidsmarkten arbeidsmarkt- beleid in hetkader van de werkloosheids- be-strijding en flexibilisering vandearbeidsmarkt.

De leidingvan dedienst iszichervan bewust dathet geven vanvakopleidingen in nauwe sa-
menwerking en coördinatie met
de nadere instanties op dit ge-bied moet geschieden. Het stre-ven is dan ook om op korte ter-mijn te geraken tot samenwer-king. Momenteel worden ervoorbereidingen getroffen ombesprekingen hierover met deandereinstanties te beginnen.Tewerkstelling bij de vakop-leiding van serverend personeel

geschiedt met het doel om de
werkloze aanvrager die daartoe
geschikt is gebleken, door scho-
lingenbemiddeling gelegenheid
te bieden om in een plaatselijk
hotelbedrijf een betrekking alskelner ofserveerster tekrijgen.

De tewerkgestelde werklozen
dienen om voorplaatsing in aan-
merking tekomen eenvooroplei-
ding van tenminste drie klassen
MAVO, ETAO, LTS of HHS-
diplomatebezittenenbovendien
te voldoen aan de gestelde selec-
tie-eisen. De tewerkstelling ge-
schiedt door toekenningvan een
geldelijke uitkering. Het totaal
aantal deelnemers is 24.

De vakopleiding isvrijdag be-
gonnen en eindigt eind decem-
ber. De tewerkgestelden dienen
een dagelijks les- en praktijk-
programma te volgen volgens
het vastgestelde lesrooster. Te-
vens dienen zij gedurende één
maand stage te lopen in een van
de grotehotels, die daartoe volle
medewerkingnebbentoegezegd.

Ook gesproken over garantie voorParker-project

Premier licht BC in over
maatregelen begrotingshulp
KRALENDIJK — Maan-

dagmorgenarriveerde opBo-
naire de minister president
van de Nederlandse Antillen
Maria Liberia Peters in ge-
zelschap van deminister van
Ontwikkelings- samenwer-
kingirFranklin Crestian.

Op de Flamingo luchthaven
werden zij ontvangen door de
waarnemend gezaghebber Ri-
chard Dammers. Na de ont-
vangst begaf men zich naar hetBestuurskantoor alwaar men
een vergadering hield met het
Bestuurscollege in aanwezig-

heidvan degedeputeerden,Booi,
Meiaan en Cecilia.

...de aankomst van de minister
president Maria Liberia Peters
op deFlamingo Airport...

MAATREGELEN
De reden van het bezoek van

de minister president en de mi-
nister van Ontwikkelings- sa-
menwerking was met name om
hetbestuurofficieel opdehoogte
testellenvan degesprekkenwel-
ke onlangs plaatsvonden in Den
Haag tussen een delegatie van
de Centrale regering onder lei-
ding van mevrouw Peters en de
Nederlandseregering.

Dit bezoek waszoalsbekend in
het kader van het verzoek om
verlening van begrotingshulp
waaraan de nodige strenge
maatregelengekoppeld zijn. De-
ze zeer stringente maatregelen
zullen zeer binnenkort
geïntroduceerd worden. In wel-
ke zin concretemaatregelen zul-
len worden genomen wilde men
echter nog niet kwijt.

Eveneens werd gesproken
over de mogelijkheid van het
verlenen van een garantie ver-
klaring van de Centrale over-
heid ten aanzienvan hetonlangs
—doorhet Eilandgebied—goed-
gekeurdeParkerproject. Uitbe-
trouwbare bron vernam deAmi-
goe dat het gaatom een garantie
van tachtig procent. Hêt Be-
stuurscollege van Bonaire zal
echter binnenkort met een ver-
slag komen betreffende de in-
houd van de gesprekken welke
gedurende de vergadering wer-
den gehouden tussen het Be-
stuurscollegeen deminister pre-
sident Maria Liberia Peters en
minister Franklin Crestian.

Frans Sint
Maarten viert
Bastilledag

PHILIPSBURG —De 14e
juliisvoor deFransekant van
Sint Maarten ieder jaar een
dag met officiële bijeen-
komsten en volksfeesten ter
herdenking van de bestor-
mingvan deBastille in Parijs,
die de monarchie ten val
bracht en deRepubliek in het
leven riep.

Er werden toespraken gehou-
den in het Frans en hetEngels
tijdens de herdenkings-
plechtigheid in deMairie, waar-
bij de subprefect mr Senners dehoopuitsprak datvoorde volgen-
de Bastilledag in 1989, de 200e,
het historischeFort StLouis dathetbeeld van Marigotbeheerst,
volledig hersteld zal zijn. De fes-tiviteiten in deverschillendedis-
tricten van de Franse kant zul-
len nog twee weken in beslag
nemen.

LORENZAGODICADO-
RE —Paus JohannesPau-
lus II heeft maandag zijn
bewondering uitgespro-
ken voor de zeventig jaar
geworden Zuidafrikaanse
zwarte leider Nelson Man-
dela.

De paus sprak "groot res-
pect uit voor het menselijke
drama van dezeman". Zo ver-

klaarde zijnwoordvoerder Jo-
aquin Navarro- Valles. Ge-
vraagd of de paus bewonde-
rend over Mandela sprak
antwoordde de woordvoerder
bevestigend. Hij had dit ge-
daantegenover een medewer-
ker tijdens een bergtocht van
zeven uur. De paus viert va-
kantie in debergen van noord
Italië.

AGENCIA %Jif FUNERARIA

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

"Dachteen iederaanzijn naastezoals zij; JEê
wat hadden wij dan eenfantastische maat- ■ >W Wk

Met grote droefheid maken wij bekend dat
op79-jarigeleeftijdvrij plotselingvan onsis _J|ffl

mevr. MARGAUX BURNET " PIETERSZ
(Beter bekend als Margo)

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleancewordt gebodenopwoensdag20juli a.s.van 12.00tot 16.00uur in deR.K. Kerk te Suffisant; waarna eenHeiligeMisaanhaar zalworden opgedragen, gevolgddoordeter aarde bes-tellingop deR.K. Begraafplaats te Sta. Maria.
Namens haardochter : FridaVrede - Burnet en echtgenoot

Paul Vrede
haarbroers en zus : Fiel - Louis en HelenaPieterszhaar zoon : Richard Burnet enLorette Bonaparte
haar schoondochter : Aida Burnet- Jacoba, weduwe van

Alfred Burnet
haarkleinkinderen : EricVrede en JettyVrede

Adele van der Pluijm - Vrede en
echtgenootRob van derPluijm
JoyceLeeflang-Vrede en echtgenoot
Kenneth Leeflang . 'ClaudetteBurnet
ShareUa Burnet en Herbert Does
Melitza Burnet - Fredje Burnet enSherryl Barnet

haar neven en nichten : Maria Felesie - Pietersz en familie
IrmaEpistola en familie
Catarina Virginie en familie
RosaLouisa en familie
Luis Pietersz en familie
IbiPietersz, broers enzusters
Nunu Servania en kinderen
Cay Servania en familie
Freddy Daria en familie
SylvieBurnet en overige familie in Su-
riname
Cornelli Masseeen familie
Ronald Pietersz, broersen zusters.Gerda Siloneroen familiehaar schoonzusters : Anastacia Pietersz
Margarita Pietersz -Pallarez
JohanitaPietersz
MargaritaPietersz -Brigitha

haarpleegzus : AstaKirindongo en haar achterklein-
kinderen

Overigen : Dienlgnacia,CicilLourensz,JuliaAdams
en familie, Nooimien Liberia en familie,
Lorette Bonaparte

Overige familieleden : Vrede-Burnet -VanderPluijm- Leef-lang -Pietersz en Jacoba.L———^—^—^——J

De Antilliaanse Televisie Maatschappij n.v.
maakt het overlijdenbekend op 15 juli 1988 van haar
medewerker:

De heer Irving Lionel Legrand,
beterbekend als " Legrand"

Innige deelneming gaat uit naar zijn diep bedroefde
ouders, broers en zusters en overige familieleden.
De teraardebestelling vindt plaats op 20 juli 1988 te
Bottelier.
Rouwbeklag vanaf 11 uur te Bottelier.

Irving, rust invrede.

Direktie, Staffen Personeel
van TeleCuracao.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OPDINSDAG 19JULI 1988EN TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 180
CAN DOLLAR 1.455 1475 1495
PNDST€RUNG 2.93 2.985 3045NCDGLD 83.94 84.66 8546BOUVAR _ _ _
ZUJ FRANCS 114.53 115.25 116.05FR FRANCS 27.00 28.10 28 80DüTTS€MARri 94.82 95 54 96 34
ÜfftS10 - 10007 10259ITURC 0.96 1.26 132Afl FLORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 19 JULI
1988EN TOT NADER ORDER.
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DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
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WILLEMSTAD - De stafen

het personeel van de Servisio diKöntröl i Seguridat, SKS, heb-
ben onlangs afscheid genomen
van Dionisio de Windt, die met

pensioen gaat. Jansen, de directe
chef vanDe Windt,overhandigde
de scheidende werknemer een
brief waarin erkentelijkheid
wordt betuigd voor de bewezen

diensten.Bij hetafscheid wasook
de dochtervanDe Windtaanwe-
zig. Tevens gaven Venancio Go-
mez en Ricardo van SKS blijk
van hun belangstelling.

9AMIGOE

Dionisio de Windt wegbij SKS
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SURFPLANKF-2 Sunset sla-
lom semi compleet + stapel-
bed. Tel: 75364.

"INBOEDEL. LANGE-
STRAAT 6 boven (zijweg
IJzerstraat), vanaf 2 uur.

WOONHUIS TE Dokterstuin
63 (Bandabao). Informatie op
bovengenoemd adres: 9 am-6
nm.

RUIME FLAT in zeer goede
buurt, ideaal voor echtpaar
zonder kinderen, prijs ’.500
mcl water en gas. Info tel.:
76183 na 6 uur.

VOLLEDIG GEMEUBI-
LEERDE royale 2 slaapka-
merwoning, direct a/h
Spaanse Water, meteigen
strand en steiger, huurperui-
de van 1 aug. '88 tot 1 dec. '88,
opweek- ofmaandbasis. Tel.:
672108.

GEM. WONING te Juliana-
dorp tot ’.1.000,- p.m. Bel
83856.

HUISH. HULPgevraagd. Bel-
len tel.: 89786.
INWONENDE HULP in de
huishouding. Tel.: 87004 na 8
uur 's avonds.

Z.G.A.N. 8Kvoet GES Custom
made surfplank mcl. bo-
ardbagen 4.6m2simmer style
zeil. Tel.: 21369 (Capi).
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I Tot ziens in onze nieuwe zaak, gevestigd naast

BOUTIQUE CHIC N.V., Winkelcentrum Brievengat.
Namens de directie
Eric Odor.

I 21jull 1988van 6.00tot 10.00n.m., waarbU de muziekverzorgdzal
Iworden door „The HappyPeanuts".
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I NIEUWE KURSUS OP CURACAO a

BASIS PRINCIPES VAN MANAGEMENT
Gebaseerd op de ruim 80-jarige ervaring van de "AMERICAN MANAGEMENT ASSO-
CIATION" (AMA) in "Management training", behandelt de kursus op systematische
wijze de belangrijkste facetten van leidinggevende funkties.
Aanvang kursus : Maandag, 22 augustus 1988
Du'ir v/d kursus : 10weken
Docent : René D. Maduro

*>^1 Voertaal : Nederlands/Papiaments
V. Lesuren : Elke maandag van 18.00tot 22.00 uur

Plaats : Neptunusweg 30
Eindexamen : 24 oktober 1988 j^
Minimum eis : Kursisten dienen leidinggevende funktie te bekleden, of door

hun bedrijf daartoe voor de nabije toekomst te zijn aangewe-
zen.

Inschrijvingen : Vóór 17 augustus 1988 a.s.
Inlichtingen : Tel.: 77652/75914

Aan het einde van de opleiding wordt een door het Departement van
Onderwijs erkend examen afgelegd, waarna aan de geslaagden een
AMA-diploma wordt uitgereikt. f?^*y-^

efficiency in operation ÉJG^Y
curacao n.a Brube '<ftL^o^neptunusweg 30 frankri Ikstrsa C 1 'ii P^^=ate1.'77652-789"M te1.2660G

1 ORGEL-PIANO KU
ritmobox, 1 ana biew, ’.600,-
-cash, ’.650 dendospaga. Gan-
ga. Tel.:77897.

TOONBANK; 1 CASH regis-
ter; 3spil grandi,i.z.g.st. Kaya
Rooi Catootje 64. Tel.: 70047.

SURFPLANK F^2
COMPLEET, z.g.a.n., vr-prijs
’.800,-. Tel.: 74203.

GLASTRON FUTURA 15 ft
met 85PK Yamaha, compleet
’.5.000,-; Philips wasmachine
’.475,-, pas opgeknapt; race-
fiets Raleigh, 10versn. ’.150,-;
soundmixer Monacor ’.150,-
-(nieuw). janSofat 160. Tel.:
672287.

EUROP. EIKEN slaapkamer,
bestaande uit bed en matras
140x200,3 deurs linnenkast, 2
nachtkastjes, 4 ladenkast,
grote spiegel in eiken lijst,
vraagprijs ’.3.500,-. Tel.:
674438.

TWEEPERSOONS- BED,
lits-jumeaux, auping (Mes-
ker) ’.600,-. Tel.: 76668.

CURACAOSE POLYESTER
vissersboot, 14 ft, evt. met
trailer.Tel.: 672108.

PORCH-MEUBELS; 3 kavels
te Hoenderberg,resp. 800,700
en 600m 2. Tel.:615161.

GROTE KOELKAST
NA/.600,-; broodrooster
NA’.25,-; koffiezetapparaat
NA/.50,-. Tel.: 78716. Shasta-
weg 17.

WEGENS VERTREK: VW
Kever ’.1.400,-; surfplank
Custom made 2.70 + tuig
’.1.000,-. La Concepcionweg
2-B(na6uur).

BUICK SKYHAWK, bouw-
jaar1985.Tel.:616651/616682.
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81 EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt bekend dat van-
wege het vertrek van DRIE ARTSEN BIJ DE AFDELING JEUGD-
GEZONDHEIDSZORG VAN DE GENEESKUNDIGE- EN GEZOND-
HEIDSDIENST vacatures zijn ontstaan voor meergenoemde funktie.
De Afdeling Jeugdgezondheidszorg bevindt zich momenteel in een fase van
reorganisatie, waarbij de nadruk gelegd zal worden op het optimaliseren van
geboden moeder- en kindzorg.
TAKEN:
— Het periodiek "screenen" van schoolkinderen;
— Het houden van toezicht op de uilvoering van vaccinatieprogramma's;
— Het houden van spreekuren in consultatie en kleuterhureau's;
— Medewerking verlenen bij opzetten en uitvoeren van G.V.0.-aktiviteiten;
— Medewerking verlenen bij het verder ontwikkelen van de Jeugdzorg.
FUNKTIE EISEN:
— Basis artsen examen;
— Affiniteit met de preventieve Gezondheidszorg;
— Goede sociale vaardigheden;
— Flexibele persoonlijkheid;
— Specialisatie sociale geneeskunde richting jeugdgezondheidszorg strekt

tot aanbeveling.
Gelet op het Antillianiseringsproces verdienen Antillianen de voorrang.

AANSTELLING:
Aanstelling geschiedt op kontrakt basis voor de periode van drie jaar en
conform de arbeidsvoorwaarden van de Eilandelijke Overheid.
Een psychologische test maakt deel uit van de selektie procedure.
INLICHTINGEN:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Hoofd van de Afdeling
Jeugdgezondheidszorg, Drs. M. Feliz, telefonisch bereikbaar onder
nr. 627212.
Kandidaten worden verzocht binnen twee weken hun sollicitaties te richten
aan het Hoofd van de Geneeskundige- en Gezondheidszorg, Dr. Mac
Kibbelaar, Piscaderaweg 49, Zaquito, Curacao.

Het Bestuurscollege voornoemd,
De Gezaghebber, De Sekretaris,

Drs. E.R. Wilsoe, a.i. F.R. Suriel, a.i.

Boetiekßougaloo
Valkenweg 18- Julianadorp

OP VAKANTIE T/M 25 juli
de 26e weeropen met een uitverkoop!

Ingenieurs- en architektenburo zoekt voor
spoedige indiensttreding een all-round

CIVIL TECHNISCH TEKENAAR
BOUWKUNDIG TEKENAAR

zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Brieven ondernummer32aan hetburo van dit
blad, uiterlijk woensdag 27 juli aanstaande,
Curacao.

n SETEL
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Servisio di telekomunikashon

SETEL N.V.
zoekt voor haar Telecommunication Resource Center een

AUDIO-VISUAL PRODUCTIONS
ASSISTANT

Dit Center is een gespecialiseerde unit, welke gebruik maakt van
nieuwe technologieën enmoderne systemen voor deverwerking
van informatievoor hetontwerpen, produceren en geven van trai-
ning metbehulp van computers.
Het gebruik van audio-visuele middelen is hierbij onmisbaar.

Taken en verantwoordelijkheden— Het produceren van tekst en grafische tekeningen voor trai-
ningsmateriaal, wandkaarten, posters, brochures en
pamfletten.— Hetassisteren bij enzorgdragenvoor devideo- en geluidspro-
duktievoor trainingsdoeleinden.

Funktie-eisen en -ervaring— Opleiding: M.A.V.0.-4 of daaraan gelijkwaardig.— Opleiding en/ofruime werkervaring met het maken van gra-
fische voorstellingen.— Opleiding en/of ruime werkervaring met audio-visuele
technieken, video- en geluidsproduktie.— Het kunnen werken in team-verband.— In bezit van een rijbewijs B.

De kandidaten moeten de door hen geproduceerde grafische
werkstukken kunnen overleggen.

IndienU er interessevoor heeftom meete doen inhetwerkvan het
SetelResource CenterenUvoor dezefunktie denodigekwalifika-
ties denkt te hebben, stuur dan vóór 29 juli 1988 Uw sollicitatie',
vergezeld van curriculum vitae naar:

SETEL N.V.
Postbus 3177
Willemstad
T.a.v.Adjunkt Direkteur SocialeZaken.

SLAAPKAMERAMEUBLEMENT
2x2 meter + nachtkastjes ’.250.-; Legkast 1.20 -1 - * f
meter ’.100.-; Zitkamerstel met tapijt ’.600.-; Diverse r
lego-spelletjes. 2

* I\ Inlichtingen: tel. 673501. (

I^l SINGER :

■^ Sta. Rosaweg 68
ff%li|KJB Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mihó preislé

For All Cargo to p
ST. MAARTEN

Please contact:

Caribbean Cargo Services N.V.
Vc3 tel.: 672588/671566 fax.: 674366
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'all
ANTILLIAANSE VERFFABRIEK N.V. KOndergetekende bericht, dat in de algemene vergadering van tav

aandeelhouders d.d.5 juli 1988 het dividend overhet boekjaar tag
1987 is vastgesteld op 'erl

20 PROCENT ï
In verband hiermede kan vanaf 1 augustus 1988 worden verkre- B tt

gen op dividendbewijs nr.2o Na/15.20.- per aandeel van »
nominaal Na’lB.loo.-. renHet dividendbewijs is vanaf 1 augustus 1988 betaalbaar in Ne- fcr
derlandbij deAmro BankN.V. te Amsterdam en op Curacao bij ' d<
de Maduro & Curiei'sBank N.V. en deAlgemeneBank Neder- '°g
landNV- Direktie vAntilliaanse Verffabriek N.V. m

Willemstad, 12 juli 1988. jar1 , Jru
tit,

11 f.l ■ I ■ k. :,
v^fl SINCE 1889 B^v
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E
een Grafisch Tekenaar (mnl./vrl.) J

voor onmiddellijkeindiensttreding ;
Ie

Sollicitatiebrieven aan personeelschef \
P.O. Box 2098, Curacao.
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	SCHEVENINGEN – De dansgroep Mangueira op de boulevard in Scheveningen, waar veel mensen ondereen aarzelende zomerzon getuige waren van een Caribbean weekend. Voor de talloze liefhebbers van reggae, salsa, tumba, samba, bosa nova en calypso was de lage temperatuur geen probleem. Voor echt hoge temperaturen zorgde de groep Trafassi (van 'Wasmasjien).
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	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	WILLEMSTAD—Vers van de pers: het derde deel in de serie Zjozjoli van pater Paul Brenneker: "Theologie van de straaf'. De titel dekt de inhoud volledig. In het boekje staan verrassende, zeer lezenswaardige interpretaties van de Bijbel die voor iedereen begrijpelijk zijn — en vaak 'doordenkertjes' blijken. Brenneker heeft met dit werk wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over het Antilliaanse (Curacaose) volk. Alleen al nummer één van het boekje is de moeite en hetgeld van kopen waard. Citaat: "Tio Dodo zit in de schaduw van zijn huisje en rookt zijn kachimba. Hij kijkt naar de wolken en zegt: "God is groof .Datkan ik beamen. "Maar je kunt hem niet zien". Nee, nee, ook dat is waar. Dan staart hij wat in de verte, doet nog een trek aan zijn pijpje en korrigeert zichzelf: "Dat is te zeggen, als je goed kijkt, zie je God overal". Dodo, jij bent wat men noemt een \ras-theoloog". Twee-en-negentig bladzijden vol met deze juweeltjes. Voor slechts vijf gulden, wantdedrukkosten van dit 'meesterwerkje' zijn betaald door het Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse AntiUen, OKSNA. Deel één in de Zjozjoli- reeks : heet "Volkskunde' en deel twee ; "Brua". ledereen die van Cura'" cao houdt, dient deze boekjes te : bezitten- AM.
	ORANJESTAD – Maandag werd een protocol getekend tussen de Setar en de PTT, waarbij aanwezig waren minister mr Angel Bermudez, de voorzitter van de Setars raad van bestuur Boy Escalona, drs Deck, directeur Telecommunicatie van de PTT, Setars waarnemend directeur Her- man Richardson en de directeur van Nepostel, Bieren. Het protocol houdt in een wederzijdse samenwerking en assistentie tussen Setar en PTT. Minister Bermudez verklaarde bij de ondertekening,dat deze samenwerking zal helpen in de opleiding van het personeel, de technische ontwikkeling en de gezamenlijke aankoop van materialen enprodukten ter verkrijging van een attractievere prijs. Ook houdt deze samenwerking de uitwisseling van expertise in en bestaan er plannen om een 'international free phone service' tussen Aruba en Nederland in te voeren.
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