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Nieuws in vogelvlucht
PEW YORK—VN-secretarisPe-
r de Cuellar ontkende dat er een
ÏPasse is in het Iraq- Iran- vredes-
lerJeg. Hij zei dat het de "goede
i^t" uitgaat. De strijd in het Golf-
ftoed ging door. Iran maakte mel-_ van grote zeges op het centrale
'It. Iraq heeft weer terugtrekking
"öen 48 uur van zijn troepen uit
111 aangekondigd. Iran wijstdirect
6rleg metIraq van de hand zolang
]>og geen bestand is, maar Iraqs't direct overleg als voorwaarde
T een bestand. In VN- kring
*rst teleurstelling over de harde
jaksehouding. Maandagkomt het

'"rapport uitover het gebruikvan
eniischewapens in de Golf- oorlog.
a 9 zou daarin aangeklaagd
Wen.

JUODE JANEIRO— Zuidame-
Jaanseen Westafrikaanse landen
«teneen "dumpwachf'opdiemoet
*rkomen dat industrie- landen
"i chemischval in ontwikkelings-
Iden dumpen. De dumpwacht
"et oa controle op schepen uitoefe-
w welke mogelijk chemisch afval
"Voeren. Het besluit werd geno-
JD op de conferentievan 22 landen
Hke aan het zuiden van de Atlan-
"he Oceaan liggen.

*****ISLAMABAD—Minstens4Wes-
f-pese ambassadesinKabul gaan

P personeel dat niet direct nood-
■elijk is naar huis sturen ivm de
Baalde raket- beschietingen van
Hlad door het verzet. Andere lan-. ditvoorbeeld volgen.De VS
fcken er niet aan.

—De 35 landendie deel-
toen aan deEuropese veiligheids-
Werentie (CVSE) verlengen de lo-
lde gespreks-ronde met minstens
*eek. Daarna bekijkt men ofmen
't overleg voortzet of dateer een
'chnische onderbreking" komt.
'treces isoverigenskorter dan was
'"''gesteld. Sindsnovember86isde-
ICVSE-conferentieaan degang,hij
W al lang moeten zijn afgesloten
Nr Oost en West konden het niet
N worden over een slot-document.
[Mensenrechten vormen hierbij

* belangrijk obstakel.

Amsterdam—Dedollarsteeg
fjdag alsnog 1 cent en had in
TOterdam als slotkoers2,1090 gul-
ï> tegen 2,0990 donderdag. Ver-diende centralebanken zoals diep Nederland intervenieerden. De
J* Jones index in Wall Street ging
ÏJ omhoog: met 46,40 punten naar

MOSKOU — SU- leider Gor-
|_ov heeftop eenvoltalligezitting
Jj> het Centrale comité aangedron-
Jop strengere straffen voor perso-
p die "ethnische onrust"proheren
.^aien. Hij uitte zich weerbezorgder de tegenstand van conservatie-
Njde tegen de hervormingen.Na-
Jlalistische hartstochten komen
tegenstanders der hervorming

?d van pas, zei hij. In de SU-repu-rk Armenië zijn 44 gerechtelijke
2Jf- onderzoeken begonnennaar de
?*nte onlusten over het conflict
?Jd de enclave Nagorny-Karabach
_* -ich wilde aansluiten bij Ar-Ne.
.MOSKOU — Om zich beter teJ^nen weren tegen de zware mis-
|*d in de SU- hoofdstad krijgen de
roten van de auto- patrouilles in
jSkou het recht rubber knuppels,
JJn en schilden te gebruiken. Dit
?dat een agent doordronken jonge-
g was gedood. De Moskou- autori-ten lijken bereid tot meer open-
ed op dit gebied.

k^OENSDRECHT—Een delega-
Jj SU- inspecteurs kwam vrijdag-
Iföiiddag op de vlieg- basis
«^nsdrechtaan om daarna te gaan
|»*r kruisvlucht- wapens zijn ge-
ratst. De inspectie- werkzaamhe-
l'Jgebeuren inzake het INF- ak-J^tl.Daar staat 24 uur voor. Daar-
j?Wftmen4uur detijdomeenrap-
ftop te stellen.Menwordtbegeleid

een VS-delegatie.

— De 8e overleg-ronde
«J 1 de VS en Griekenland over een
[j*U\v verdragover militairebases is
|?idag beëindigdzonderdatmenna-p tot elkaar is gekomen. Komt er
K? 11 nieuw verdrag dan moeten de
£ over 17 maandenhun bases ont-Vn.

— Nelson Mandela|!| Hiet dat ereen heksenjachtkomt
jrhetin brand stekenvan zijn wo-

lkje in Soweto door leerlingen van
S Middelbareschool.De gevangen
taande ANC- leider was wel ge-bokken van dit nieuws. Hij wili^t dater over debrand een politie-

'Port wordt opgesteld.

KOSTEN VREDESMACHT
Op de hoorzittingkwamen ook

de 44 miljoen dollar ter sprake
die de VS weigert te betalen, zo-
langergeenofficieel document is
waaruit blijkt dat de Sovjetunie
haartijdelijkpersoneel bij deVN
sterk heeft ingekrompen en
meeris gaan werkenmetfuncti-
onarissenmet een vaste aanstel-
ling, ditom dekansen op spiona-
gete verminderen. Volgens Wal-
ters is datal lang gebeurd enzou
het benodigde document voor 1
oktober opgesteld kunnen wor-
den, waardoor de 44 miljoen dol-
larzouden vrijkomen.

De kosten van een vredes-
macht in Iran, Iraq en de Golf
worden op twintig totdertigmil-
joendollar geschat.

BELANGRIJKEROL
Tijdens zijn diplomatieke

loopbaan heeftPérez de Cuellar
deVNzien uitgroeienvan een or-
ganisatie waarin de super-
machten en de Westerse landen
langzaam maar zeker numeriek
het onderspit delfden tegenover
de ontwikkelingslanden, die nu
verre in de meerderheid zijn. De
VN speelden en spelen een be-
langrijke rol bij dekolonisatie-
processen . Ookgroeidenhetaan-
tal internationale onder-
organisaties van de VN, zoals de
Wereldgezondheids- organisa-
ties en nam hun macht toe, met
name dievan deWereldbank en
het Internationaal Monetair
Fonds. tn.TTegelijkertijd raakten de VN
verder verwijderd van zijn oor-
spronkelijke taak op het gebied
van vrede en ontwapening. Ver-
band leggen tussen sociaal- eco-
nomische vraagstukken en ont-
wapeningenvrede isechter geen
taboe meer bij de VN.

Ook voor "de eerlijke vredes-
makelaar" Pérez de Cuellar
blijft hetafwachtenna hetsucces
van een regeling voor de Rus-
sische troepen- terugtrekking
uit Afghanistan --het VN-

monument van de hoop datDie-
goCordóvez oprichtte, een ande-

re Zuidamerikaan met een nog
rijkere VN-loopbaan achterzich.Voor onderhandelingen bij deVNmoetjenu eenmaalminstensmet zn drieën zijn en vaak met
nogveel deelnemers.

Collega nog in handen ontvoerders

Ontvoerde Nederlander
Colombia vrijgelaten
DIEMEN —Een van de

twee medio februari ontvoer-
deNederlanders inColombia
is vrijgelaten. Het is H. Bol-
huis dieevenalszijnlotgenoot
J. Meertens in dienst is bij
HollandChemical Internatio-
nal in Diemen.

De beide HCI- employees die
uitgeleend waren aan de Colom-
biaanse dochter- onderneming
werden op 19 februari uit het
kantoor van hun bedrijf ont-
voerd door mannen die er uit za-
gen alspolitie- agenten. Het Co-
lombiaanse bedrijf voert de on-
derhandelingen met de ontvoer-
ders. Meertens wordt nog

vastgehouden. Over de ïaenti-teit der ontvoerders is nog nietsbekend. Erzouden slechts finan-ciële motieven achter de actiezitten.

GOEDECONDITIE
volgens dewoord- voerdervanHCI verkeert Bolhuis lichame-lijk en geestelijk in goede condi-tie. Hij is inmiddels op "een veili-ge plaats" herenigd met zijn di-rectefamilie. Menwilde nietzeg-gen of hij in Nederland is en

t^u 1"?1- .lleen hiJ vrijgelaten.In het belang van de veiligheidvan Jan Meertens verstrektemen niet meerinlichtingen.

VREDESWERK PEREZ DE CUELLAR VEILIG GESTELD
Vertrouwen in Verenigde Naties in algemeen toegenomen

VS komen over brug met
hun contributie aan VN

WASHINGTON— De Amerikaanse ambassadeur bij
de Verenigde Naties, VernonWalters, heeft vrijdag ver-klaard datzijn regering eind ditjaarruim een derdevan
de achterstallige contributie hoopt tebetalen. Dit om de
VN in staat te stellen deVN-waarnemers inAfghanistan
en mogelijk een vredesmachtin Iraqen Iran te betalen.
Op een hoorzitting van de Amerikaanse Senaatscom-
missievan BuitenlandseZakenzei Walters dathetnog te
vroegwas omte stellen,dathet uitstellenvan debetaling
van 530 miljoen dollar aan achterstallige contributies
een negatiefeffect had op devredesmissies van de VN.

Walterszeidattegen het einde
van het jaar 188 miljoen dollar
betaald zouden kunnen zijn, het
bedragvan de contributies voor
1988. De voorganger van Wal-
ters, Donald McHénry, dieonder
president Carter de VN-
ambassadeur van de VN was,
stelde vast dat de secretaris- ge-
neraal van de VN, JavierPérez
deCuellar, evenveel tijd kwijt is
aan het treffen van regelingen
om de elektra- rekeningen van
de VN te betalen als aan het be-
vorderen van devrede.

FORSTOEGENOMEN
Maar algemeen lijkt het ver-

trouwen in VN-vredesplannen,
het nut van VN-waarnemers en
VN-vredesmachten fors toege-
nomen na de Afghanistan-
doorbraak.Niet alleen in degan-
gen van de wolkenkrabber van
de VN in New York heerst een

aarzelend optimisme dat devre-
des nu op uitbreken staan voor
veel ontwikkelingslanden, na-
dat veertig jaar geleden de su-
permachten en de Westerse lan-
den hun oorlogen beslechttenen
van hete op koude oorlog over-
gingen, zondernogte tornen aan
eikaars grenzen, alleen — indi-
rect via wapenhulp en politieke
steun — aan die van anderen.
Als de Veiligheidsraad op een
punt altijd zeer verdeeld is ge-
weest, dan is het wel dat van
sancties zoals wapenembargo's
tegen oorlogszuchtige staten.

CONFRONTATIE
Deregering heeftgeweigerdeen afgevaardigde naar hetvoorover-leg testuren envan deguerrillabewegingenwas alleeneen vertegen-woordiger van M-19 aanwezig, diedoor devorigeregering amnestieisverleend. Deregering weigerde anderevertegenwoordigers van deguerrillabewegingen een vrijgeleiderte garanderen om in de hoofd-stadBogota bij het overleg te kunnen zijn.In juni leek het nog tot een confrontatie te komen tussen debisschop en linksiactivisten diehetkantoor van deCELAMbezettenen hetpersoneelgijzelden. De bezetting werd uiteindelijkvreedzaambeëindigd.

Fernandes Mendes voorzitter Bureau
Racisme-bestrijding

UTRECHT - Mr H.K. Fer-
nandes Mendes is benoemd tot
voorzitter van het bestuur van
het Landelijk Bureau Racisme-
bestrijding (LBR) in Nederland.
Hij volgt mrH. Pos op dievanaf
april 1985 voorzitter is geweest.

Fernandez Mendes (36) is af-
komstig uitSuriname. Als LBR-

bestuurder is hij benoemd op
voordracht van het Nederlands
JuristenComité voor demensen-
rechten. De nieuwe LBR-
voorzitter is als wetenschappe-
lijk medewerker verbonden aan
dejuridischefaculteit (vakgroep
staatsrecht) van deRijksuniver-
siteit inLeiden.

Bogota afzijdigbijM-19- initiatief
Vooroverleg ten einde
voor nationale dialoog
BOGOTA — Vertegenwoordigersvan Colombia's politieke

partijen, kerk, vakbonden, de guerrillabeweging M-19 en hetbedrijfsleven hebben vrijdag de voorbesprekingen afgerond
om tekomen toteen"nationale dialoog"om een eindetemakenaan hetgeweldin hetland, datnaarschatting deafgelopen der-tig jaar aan meer dantweehonderdduizend mensen het levenheeft gekost.

Ineen gezamenlijkeverklaringwerdhet hoofdvan deLatijnsame-
nkaanse bisschoppenconferentie (CELAM), mgr Dario Castillón,aangewezen als leider van de commissie dievoor 22 september vanditjaar een vredesakkoord gaat uitwerken.Een Senatorvan deregerende Liberale partij,Ricardo VillaSalce-do, zei eerder op de dag tegen journalistendat ook deregering en dedrugsmafia voor het vredesoverleg zouden worden uitgenodigd,maar daarvan was in deverklaring niets terugte vinden.

Politiek en
huwelijk

ROME — Ook politieke ac-
tiviteiten kunnen volgens
Egidio Turnaturi van deRota
tot ontbinding van een huwe-
lijk leiden. DeRota is de Vati-
caanse rechtbank die zich
vooral met huwelijkszaken
bezighoudt. Een reden voor
het annuleren van het huwe-
lijk kan zijn, dat iemand op
het moment dathijofzij in het
huwelijk trad, actie voerde
voor legalisering van abortus
ofechtscheiding.

Deze week kwam het jaar-
verslag van deRota over 1986
uit. Daaruit blijkt dat deze
rechtbank datjaarhet huwe-
lijk heeft ontbonden van een
Italiaanse communist, die
heeft verzekerd dathij alleen
maar onder druk van zijn
moeder enzijn ex-vrouw voor
dekerk was getrouwd. Hij gaf
toe, dat hij met een "zuiver
atheïtische levensovertui-
ging" voor de priester was
verschenen.

Curasao
Culinair

inde

Vandaag nummer 4 in on-
ze serie Curacao Culinair.
Rieldo Frans, deCurasao-se Chef deCuisine van het
vermaarde Amsterdam
Hilton Hotel, vertelt zijn
succes-verhaal aan Toine
Diepstraeten.

Smakelijk lezen!
Op pagina 7

In Midden Amerika
OAS- secretaris
vertrouwt op verder
vredesoverleg

WASHINGTON-OAS- se-
cretaris generaal Joao Cle-
mente Baena Soares zegt er
"vertrouwen in te hebben dat
we aaneenhervatting van het
vredes- overleg" in Midden
Amerika toekomen.

De hoogste functionarisvan de
Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS) zei dit tegenover
een Spaans tv- station nadat hij
een ontmoeting had gehad met
leiders van het Nicaraguaanse
verzet. Hij wees er op dater een
verzoek isvan deNicaraguaanse
regering en een ander van het
verzet om de Verificatie- com-
missie een uitspraak te laten
doen over een paar specifieke
punten ui het Akkoord van Sa-
poa. Baena Soares is lidvan deze
commissie.Hijgingnietnaderin
op dekwesties waarovermeneen
uitspraak wil horen. Hij zei niet
pessimistisch te zijn over een
spoedige voortgang van het vre-
des- proces.

WASHINGTON- Een VS- jury
heeftdonderdagformeel 8Libiers be-
schuldigdvan spionageenz.Geld dat
voor Libische studentenwasbedoeld
hadden zij gebruikt voor inlichtin-
gen- werken Libisch geldwerddoor-
gesluisdnaar linkse VS groeperin-
gen.Ookzou meneen moord-aanslag
nebbenvoorbereid op een hoge VS-
regerings- functionaris.

Voortvarende besluitvorming nodig

Berenschot zegt dat verder
advies geen zin zou hebben

WILLEMSTAD — Het Ne-
derlandse organsatie- bu-
reau Berenschot heeft na
overleg met de Antilliaan-
seregering besloten deAn-tillen niet langer van ad-vies te dienenover de sane-ring van de overheid. Dat
verklaarde Berenschot
vrijdag in een persbericht.
Deze verklaring doet
vreemd aan,na deuitspra-
ken van premier Maria Li-beria- Peters dat deAntilli-
aanseregering niet langer
het nut inzag om Be-
renschot als adviesbureau
aan te houden en daarom
het contract heeft opge-
zegd.

Volgens het persberichtvan Berenschot dat inNeder-
land werduitgegevenheeftde
taak van dit bureau weinig
zin meer. De regering van
Maria Liberia- Peters dat na
de val van het kabinet van
Don Martinaeindmeiaanhet
bewind kwam, volgt een

"andere koers" om het begro-
tings- tekort aan te pakken
"met minder nadruk op ge-
dwongen ontslagen". De sa-
menwerkingwordtop 1 okto-
berbeëindigd.

Volgens het bureau is het
succesvol terugdringen van
de overheidsuitgaven op de
Antillen op dit moment voor-
al afhankelijk van voortva-
rendebesluitvorming door de
bewindslieden en van mede-
werking van het ambtelijk
apparaat.

Berenschot werd in 1986
door deAntilliaanseregering
van Don Martina ingescha-
keld om te helpen bij desane-
ring van de overheidten einde
de begroting van de Antillen
en Curacao, als grootste ei-
land, in evenwicht te bren-
gen. De regering- Martina
had mede op basis van de on-
derzoeken en adviezen van
Berenschot besloten tot reor-
ganisatie en drastische af-
vloeiing bij vele over-
heidsdiensten.

Situatie Casseres blijft kritiek
WILLEMSTAD—De situ-

atievan gezaghebber Ronald
Casseres blijft ernstig, zo
wordtvandaag gemeld in een
zeersummierpersbericht van
de arts dr Bauf die contact
houdt met zijn Amerikaanse
collegae.

De gezaghebber is wel in
staat om te praten maar
wordt nog steeds kunstmatig
beademd.

De oorzaak voor
temperatuur verhoging is
vooralsnognietbekend, aldus
het persbericht.

M om/terctam/tor» S
f simplementeemihó \

Einde van wereldreis van Abel Tasman

DELFZIJL - Na een dertienmaanden durende zeereis naarde andere kant van de wereld'(vanuit Nederland gezien) is hetzeilschip Abel Tasman weer te-

Defzii eerd in de thuishaven
Het jachtAbel Tasman(genoemdnaardeGroningseont-

heeft defeeste-oin eden biJgewoond van hetJUU- jarig bestaan van de staatAustralië.

Debemanning wisselde steeds,
zodat 99Nederlandsejongensen
meisjes detocht innegen etappes
konden meemaken.De Abel Tas-
man is nog in het nieuws geweestdoor een aanvaring met een zei-lendedeelnemer uitEcuador.Hetschip werd — net op tijd voor de
groteparadewaaraan duizenden
vaartuigen meededen — gerepa-
reerd.



Mensen

De eigenaar van deeerste super-
markt opAruba, NICKY HABI-
BE en zijn echtgenote Fanchi,
herdachten woensdag het feit
datzij vijftig jaargeleden in het
huwelijksbootje stapten. Samen
met familie, en familie van de
Venezolaanse filmster Raul
Amundaray, die met dochter
Omyra is getrouwd, werd het
gouden feest gevierd.

De PROTESTANTSE GE-
MEENTE ARUBA heeft begin
deze week afscheid genomenvan

het echtpaar f\et en Joke Mul-
der. Piet werd vier jaargeleden
als rekenplichtige in de mari-
nierskazerne geplaatst en keer-
de giteren terug naar Neder-
land. Joke Mulder was actief in
de creche en vrouwenbond, ter-
wijl haar man een groot aandeel
hadin deopknapbeurt van de ou-
dekerk en vernieuwing van de
grote Protestantse Kerk. Piet
Mulder is een veelzijdig man en
zijn vertrek is een gevoelig ver-
liesvoor de gemeente. Datkwam
bij het afscheid zondag dan ook

duidelijk naar voren. Dominee
van der Poel had een af-
scheidsgedicht, en als herinne-
ring kreeg het gezin een fraaie
pentekening van dekerk.
Het Japanse AUTOCONCERN
HONDA laat 600.000 wagens
van het model Honda Civic te-
rugroepen naar de garage. Een
woordvoerdervan HondaNeder-
land verklaarde dat het in Ne-
derland gaat om 11.000 auto's
van de bouwjaren 1984en 1985
diezijnuitgerust meteenmecha-

nische benzinepomp. Aanlei-
dingvan deterugroepactie iseen
mogelijk defect raken van het
membraan in de benzinepomp,
waardoor deze pomp kan gaan
lekken en er brandgevaar ont-
staat. Honda Nederland is nog
geen"extreme gevolgen van het
eventuele defecttegengekomen,
aldus dewoordvoerder. Bezitters
van bedoelde auto's zullen bin-
nen één a twee wekenbij hun ga-
rage terecht kunnen.
Het Nationale AIDS-comite van
Zwitserland heeft ineen bepaald
niet over één nacht ijs gaande
Neue zucher zeitung, gevraagd
om een HOMOFIELE MAN die
als adviseurvan dehomofiele ge-
meenschap kan optreden en
haar kan zeggen hoe men de im-
muunziekte kan ontlopen. In
"personeel gevraagd" staat dat
de kandidaat goed ingevoerd
moet zijnin de"verschillende ho-
mofiele scenes". Dat hij prettig
in de omgang, goedgemutst en
ongecompliceerd moet zijn en
dat hij onafhankelijk en in een
groep bekwaam kan functione-
ren. Volgens de Wereldge-
zondheids- organisatie van de
Verenigde Naties heeftZwitser-
land na Frankrijk het op één na
hoogste gemiddelde aan geval-
len van AIDS inEuropa.

Een rooms-katholieke PRIES-
TER in Tanzania is tot vijfjaar
gevangenisstraf veroordeeld,
omdat hij in strijd met de wet,
slagtanden van olifanten in zijn
bezit had. De 224 slagtanden
hadden een totale waarde van
ongeveer 100.000 dollar.DeEer-
waarde uit het zuiden van Tan-
zania, werd in staat vanbeschul-
diging gesteld, en veroordeeld
toteen daghechtenis. De officier
ging in beroep, en het ge-
rechtshof in dehoofdstadveroor-
deelde depriester tot vijfjaar ge-
vangenisstraf. De max-
imumstraf voor het misdrijf is
vijftien jaar.
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The MiamiHerald,De HaagscheCou-
rant, De Brabant Pers.
DRUKKERIJ:Rotaprtnt NV
DISTRIBUTIE(abonnementen):
Curacao: Disirico NV, tel.: 370903,
370504en370304.
Voor klachten gelieve dezenummers
op te betten. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Giro rek.
nr.: 208.000, Maduro's Bank rek. nr.:
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
Aruba:N_ssaustraat 110,te1.:24333.
Boneire (abonnementen en incas-
so): mv.A. Wong-Loi-Sing, Noord Sa-
lifta.

Lossenummers 60 cent:
Abonnementsprijsopalle eilandenvan
deNederlandseAntillen vijftien gul-
denpermaand.

BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeeposf); jaar-
-Brks vooruit te betalen.

Tom Poes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2092 — Heer Bommel nam vlug afscheidvan deburgemeester
en decommissaris. Hij had hetergkoud gekregen inzijnnatte
jasenook overigens hadzijn humeur ernstigonderhetgebeur-
degeleden.

Zonder veel woordenreed hij danook met TornPoes huis-
waarts. Maar opBommelstein begon hij weer eenbeetje schik
in het leven te krijgen.

"De kachel brandt en er staateen warme maaltijdklaar, als
mijn neus me nietbedriegt!" sprak luj. "Precies wat een heer
nodig heeft. Die Joost is toch maar een voortreffelijk iemand,
wat jij,jongevriend? Die laat zich nietdooreen schurkachtige
pruikenmaker bij deneus nemen.Plicht gaathem voor alles!"

Op datelement zwaaide de deuropen en detrouwe knecht
tradbinnen meteen dienbladvol dampende schalen,terwijlhij
met weke stem een gevoelig lied zong.

EINDE VANDIT VERHAAL

"Wat betekentdat?!"riepheer Ollië onthutst. Hij staarde ge-
schoktnaar het hoofdvan dezingende bediende en plotseling
drong het tot hem door, dat Joostnog steeds zijn zangpruikje
droeg. Met een ruk trok hij het hemvan de schedel, zodat de
zang ineen schorre uithaal eindigde. Toenhiefhij een verma-
nende wijsvinger op.

"Ikwil ditnietmeer zien", sprakhij. "Dat gedoe metpruiken
moet uit zijn. Een heer laat zich niet dooreen schurkachtige
pruikenmaker bij deneusnemen, zoals ik daarnet tegen Torn
Poes zei. Maar een eenvoudig persoon moet daarmee oppas-
sen. Daarom zal ik dezepruik bewaren, want alser in dithuis
gezongenmoetworden, zal ikhetzèLfdoen, alsjebegrijpt, wat
ik bedoel".

"Ik begrijpt het, met uw welnemen", zei Joost een beetje
spijtig.

TELECURACAO
ZATERDAG: 16.30 Spotlights on
sports; 17.30Telefiesta metTante Irma
en Tante Shirley; 18.30 Special:
«Festival Caribeno»; 19.30Kachu met
Gibi Bacilio; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30 Carrousel met Gonzalo Cuales;
21.30Estreno: «Deathbyprescription»;
22.00 Wega di Number Körsou; 22.10
vervolg Estreno; 23.00 Sluiting.
i
ZONDAG: 16.10 Sena di Senor/17.00
Sala di konsierto; 17.45Wega di Num-
ber Körsou; 18.00 Telepatria met Chin
Behilia; 19.00Alt; 19.30Modaku Myle-
ne; 20.00Notisiero Tele-8; 20.30Shete
dia; 21.00Our House; 22.00Documen-
tary special; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
29 juli 1988 vanaf 08.00 uur t/m 1au-
gustus 1988om 07.00 uur.
Dokter Wiedijk, Sentro MedikoMarie Pom-
poen, tel.: 615265/615044; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00uur;spoedgeval-
len:tel.:Bl26l b.g.g.625822/625800toes-
tel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr.Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
29 juli1988 vanaf 17.00uur t/m 1 au-
gustus 1988om07.00 uur
Dokter Nivillac, Dokterskamer Brievengat,
tel.: 76280/76281; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
615828 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende

artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDE DISTRICTBANDABAO
29 juli 1988vanaf 17.00 uur t/ml au-
gustus 1988om07.00 uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
75761 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen,Schellens,Luca-
cius en Spong).

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

#*** *
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterBerna-
dina,tel.: 85853, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30 uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleenvolgens afspraak.

*****NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuracao):Kantoor Rio
Canario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-
opend van maandag t/mvrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; de wacht heeft zuster Samson,
tel.: 616718.

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

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

*****
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
Groot Kwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdagen vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
de stukkenéén uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45en
17.00 uur.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
öOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
Otrabanda, Winkel Centrum Colon, tel.:
625633/625634.
Punda
Antiliana,Kaya flamboyan 1-A,tel.: 76200/
76208.
zondag
Otrobanda
Sta Maria, Winston Churchillweg 155, tel.:
80800.
Punda
Cerrito, Winkelcentrum Promenade, tel.:
76155/76689.
VERLOF BEGRAFENIS:
30 juli:P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillweg 157-E.
31 juli:H.R. Andrade, Vesuviusstraat 19.

*****
DIVERSEN

ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEVH
GING ■Brievengat: iedere maandag;B
woensdagavond om 19.30 uur te Jiraj<H
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond ■
19.30 uur te Openbare Basisscb'H
Brievengat. H
Bandabao: iedere donderdagavond*
19.30uur gebouw Credit Union SanP&U

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaß
vond om 19.30 uur te Centrum Abrawß
achterKooyman. H
SantaRosa: iederemaandag- enzateWl
gavondom 19.30uurteAloëstraat 12. I
ZONDAG H
DIVERSEN ■POMPSTATIONS ■openvan 08.00-15.30 uur: ■Craz- De Ruyterkade, Isa - Salina, Gasoß
Sorsaca, Van derDijs - Rio Canario, Cm
word- Gasparito, Curoil - Colon, GalmeißJCerrito, Curoil -Sta. Rosa, Jansen- Sta.■ria, Isa- Sta. Helena. H
openvan 07.00-23.00uur: ■Curoil - Magrietlaan. H
MAANDAG I
DIVERSEN ■TOERISTENSCHIP:O9.OO-18.00uur'C«
Costa' - S.J. ■t*** *
KERKDIENSTEN I
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. "M
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoc_B
(Ned.). " ■BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00uur; -fl
06.00 en 09.00uur. ■BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon.: 108
en 18.00uur. ■BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zfl
19.00uur; zon.: 09.00en 19.00uur. ■
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zfl
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans)■
19.00 uur. ■GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw vanBfCarmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00(_«■
en 18.00uur. I
JANDORET (O.L.Vrouw van GoedeRaaß
zon.: 10.00en 19.00uur. I
HULPKERKBOCA SAMI: zat.: 18.00M
zon.: 08.00 uur. I
JANWE(H. Hartvan Jesus): zat.:19.00(*■
z0n.:08.30,12.00en 19.00uur (Ned.). I
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zfl
19.00uurj zon.: 11.00 en 18.00uur. ■MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.'8
08.30en 19.00uur. I
OTROBANDA: I
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00■
19.00uur I
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11fl
(Engels) en 19.00uur. ■
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 <M
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur. ■
SANTA MARIA:zat.: 18.30uur;zon.:07.d|
09.00en 18.30uur. I
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.31
09.00en 18.30uur. I
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur; zofl
20.00 uur. I
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracü
zat.: 07.00 en 19.00 uur; zon.: 08.00,10.'
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L. Vrouw van Fatima):zi
18.00 uur; zon.: 09.00 en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 ui
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zd
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00uur; zoi
06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): z3
18.30 uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.

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

*** * #

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTI
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00 uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uur p'reekdienst.
Emmy BertholdKleuterschool, Sun
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamonts
dienst.

REDEYE By Gordon Bess

HENRY By Dick Hodgins
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Schottegatweg Oost 209
TEL: 616218

ZATERDAG: 19.00 uur TMC Jeremiah
Johnson; 20.05 TBSObjective Burma;
21.00 TMC Campus Man; 22.50 TBS
Three Stooges; 23.00 TMC Slumber
Party Massacre; 23.05TBSNighttracks
(till 6.00 am.); 23.30TMC Footloose.
ZONDAG:02.20TMCTheturning point;
19.00 uur TMC Campus Man; 21.00
TMCFerrisBueller's dayof»; 21.00TBS
National Geographic Explorer; 23.00
TMCTurtle Diary; 23.00TBSSports Pa-
ge; 23.30TBS JerryFalwell; 24.30TBS
WorldTomorrow.
MAANDAG:01.00TMCDeskSet; 01.00
TBS Christian Children'sFund.

*** * * I

i*f De heer Th.C.M. Schouten en Dr. J.M.Salazar Bucheliy^A
Eg- Mevr. A.M.G. Schouten-Ecury Sra. A. Grueso de Salazar

f% kondigen het huwelijk aan van hun zoon participan el matrimonio de su hija l
I Robby Ana Maria t

met con
Dra. Ana Maria Salazar Dr. Eugene Robert Schouten

Kerkelijke plechtigheid 6 augustus 1988,7 p.m., in dekapel van hetGimnasioFemenino i

te Bogota. „^ I
Receptie aansluitend in de Club de la FflC, aldaar. jjd

V flruba Rockville, Md. 20850, U.S.A. jB
2^*>__K , Pi-dra Plat 72fl _f 8 Lochness Court dSJ

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
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BEETLE BAILEY By Mort Walker



GEEN SCHENKING
"Daar staat tegenover dat het

geen schenking maareen lening
betreft, weliswaar tegen de
'zachte' voorwaarde van 2,5 pro-
centrente, maar tocheen bedrag
van zon 170 miljoen datwe over
dertigjaarzullen moeten terug-
betalen. Een hypotheek dus op
devolgende generatie".

Jeserun is niet bang voor pot-
tenkijkers diekomen toezien hoe
dat geldwordt besteed, zoschrijft
het Algemeen Dagblad. "Minis-
ter De Koning kent ons, onze
mentaliteit, de cultuur, maar
ook onze drift tot sanering waar-
mee we zelfde zaken op eenrijtje
proberen tekrijgen.Dat meerbe-
zuinigd zal moeten worden dan
de nu geplande 800 miljoen gul-

den staat vast. In de lonen is al
gesneden. Dat zal wat dras-
tischermoeten", zozegt Jesurun.

Hij gaat verder: "Daarnaast
zullen inderdaad de accijnzen
omhoog moeten. Wat de genot-
sartikelen, zoals alcohol, par-
fums en sigaretten betreft kan
dat wat mij betreft 'sky high\
Benzine — en diekost nu bij ons
een cent of zeventig — is een
andere zaak. Wij hebben geen
treinen, trams en bussen, zoals
hier inNederland.Er rijdenklei-
ne particuliere busjes en er is
veel personenvervoer. Je zal er
dusuiterst zorgvuldig mee moe-
ten omspringen".

LEERGELD
"En dan is er de sociale tole-

rantie. Als jein inkomens snijdt
en aan koopkracht gaat tornen,
zal je dat varkentje zorgvuldig
moeten wassen, anders krijg je
ongenoegen. Wat dat betreft
hebben we in mei 1969 leergeld
betaald toen er een massaal op-

roer uitbrak en delen van Wil-
lemstad in vlammen opgingen.
Toch zullen we bakens moeten
verzetten als we uit het dal wil-
len komen. We zullen sneller
moeten beslissen, óók waar het
detoeristen- industrie betreft".

"Brieven schrijven is uit. Cor-
responderen doejein veel geval-
len per telefax. Dat is minuten-
werk. Als jevooraan wil komen
in dewereld zal je jelevensritme
nog verder moeten versnellen.
Goed — het is al aangepast bij
ons, maarhetkan nog beter. Za-
kendoen in die wereld is, ook
voor bedrijven,keihard. Daar zal
jedewerkwijze van je land naar
moetenrichten. Het ontbreekt
ons nogweleens aan slagvaardig
handelen. Nederland ziet bij-
voorbeeld kans in één Paaswee-
keinde 600.000 toeristen te trek-
ken meteenklimaat dathet niet
haaltbij hetonze. Opschaalmoe-
ten wij dat ookkunnen".

Over Aruba heeft Jesuruneen

genuanceerd standpunt, zo
schrijft het Algemeen Dagblad.
"Het is geen schande om toe te
geven datAruba, datnu een sta-
tus aparte heeft binnen ons ko-
ninkrijk, ons nog wel eens het
een en ander afsnoept waar het
de toeristen- industrie betreft.
Maarvergeet danook nietdatzij,
als een geschenk Gods, veel
mooiere stranden hebben. Het is
er bovendien allemaal wat
kleinschaliger, en dat trekt.
Vooral Amerikanen", zegt de ge-
volmachtigde minister.

De krant: " De strijdbijl met
Aruba is begraven. Op Jesuruns
kantoor hangt een prachtig
schilderij van een doorrotsen ge-
vormde natuurlijkebrug opAru-
ba". Jesurun zegt vervolgens:
"Zodra ik terug ben van de reis
metministerDeKoning langs de
vijf Antilliaanse eilanden (naar
Aruba ga ik niet mee, want dat
hóórt niet), geef ik in Den haag
een feestje voor hetgezamenlijke
personeel van deAntilliaanse en

de Arubaanse vertegenwoordi-
gingen.Danbied ik deArubanen
dat schilderij aan als symbool
voor debrug dieer tussen henen
ons zal groeien".

De ondanks zijn 57 jaar nog
zeer dynamische Jesurun heeft
meer plannen om de Antillen te
verkopen, aldus het Algemeen
Dagblad. "We moeten veel meer
aan public relations gaan doen",
zegt de gevolmachtigde minis-
ter. "Zo zal er, op schaal natuur-
lijk, een gezamenlijke Kamer
van koophandel voor Nederland
en de Antillen moeten komen.
We doen wat dat betreft al het
een en ander, maar het is nog te
pietepeuterig. Akkoord, verge-
lijk hetmaar met detoeristenbu-
reaus diewe inNewYorken in de
Venezolaanse hoofdstad Cara-
cas hebben".

"Propaganda maken voor je
land. Dat iswat ik bedoel. Ik heb
geen zin om hier alleen maar op
mijn pensioen en een lintje te
gaan zitten wachten. Ik wil iets

voor deAntillenbetekenen. Niet
dat ikeen monumentvoor mezelf
wil oprichten, maar latenwe wel
wezen: iedereenstreefttoch naar
wapenfeiten,naar eenvruchtba-
re periode in zijn leven".

Voorts gaat de gevolmachtig-
de minister uitvoerig in op de
misverstanden die in Nederland
kunnen groeien tussen Antillia-
nen en Nederlanders vanwege
de taal- barrière en waardoor
discriminatiekan ontstaan: "We
moeten onze beste mensen af-
staan die dan als tolk moeten
optreden in vaak ellenlange
rechtszaken die er niet geweest
zouden zijn als er — soms maar
met twee woorden — een betere
kennis van het Nederlands zou
zijn geweest. Ik zie het als een
van mijn taken om het Neder-
lands in deAntillen te propage-
ren. Mensen die niet willen of
niet kunnen, moeten zich maar
met hun Engels in de Verenigde
Staten, ofmet hun Spaans in La-
tijns- Amerika behelpen als ze
weg willen"

SCHERPE CONTROLE-MOGELIJKHEDEN ZAL PREVENTIEF MISDRIJVEN TEGENGAAN
Commissaris van Politie Fred Wiel:

Politie moet meer
bevoegdheden krijgen

[WILLEMSTAD —"Depolitie zou meer bevoegdheden moe-
'ftkrijgen om optetreden. Danzou erpreventiefmeerbereikt
ftnnen worden.Het willekeurig aanhouden van automobilis-
'ft om alcohol- controle uit te voeren, is volgens de huidige
'Wgeving bijvoorbeeld nietmogelijk." Dat zegt commissaris
tol politie, Fred Wiel, in een gesprek met deAmigoe.
iDe afgelopen week is een publieke discussie los gekomen
Wr aanleidingvan hetongeval op deweg naarStaCatharina
parbij een jongevrouw om het levenkwam. De man diehet
Keval veroorzaakte doordat hij te hard reed, kan veroor-
'Sld worden op grond van 'dood door schuld.
liet ongeluk op de weg naar
la Catharina is niet het eerste
Igeval waarbijeen onschuldige
Utomobilist het slachtoffer
'ordt. De bevolking werd al
teerdere malen geschokt door

ongevallen waarbij
Icohol ook vaak een rol speelt.
11kwamen ruim een jaar gele-
&ft enkele mensen om het leven
Ü hetbusongeval opBanda Bou.
[b chauffeur bleek onder in-
(öed van alcohol tezijngeweest:
fjis nogsteedsnietveroordeeld,
«ikele maanden geleden kwam
*ftmanom hetleven bij eenern-
fee aanrijdingop dezogenaam-

'EEG-weg. De oorzaakvan het
!Jgevalwasdateen andere auto-
mobilist te hardreed.

OPSCHUDDING
Het recente ongeval zorgde
'or extra opschudding omdat

J(ftulieleden van de jongevrouw

'e om het leven kwam, zelf het
in handen wilden nemen:

in het ziekenhuis op
yk naar de 'dader' die evenwel|'6t gevonden werd. Daarbij

' *tden enkele bedden en een■ agentje met eten voor de pa-
ctenomver gegooid.De broers

aangehouden door de po-«e.
Opschudding veroorzaakte
*t ongeval ook op de EHBO-
pleling van het ziekenhuis.
°lgens het ziekenhuis- perso-- e6lzou debestuurderdieheton-eVal veroorzaakte en daarbij

?k gewond raakte, onder in-
°ed van alcohol zijn geweest.
etpersoneel zou depolitie heb-
6ft geadviseerd een bloedtest af
'ftemen. Dit is evenwel niet ge-
'ftrd. Commissaris Fred Wiel
*ft Politie ontkende dit: de be-Vrder zou twee biertjes ge-
f»nken hebben, aldus getui-
'ftverklaringen.
i Volgens Wielkampt depolitie, met het handicap dat
[toestemming gevraagd moet, voor een bloedtest. Om-Jt hetvaak voorkomt dat debe-
(okkene ook gewond is, is dat
'ft nietmogelijk.
De commissaris van politie er-

teftde dat er meer gedaan zou

moetenworden om debevolking
ervan te doordringendat decom-
binatievan alcohol enrijden ern-
stige gevolgen kan hebben. Hij
voegde hierwelaan toe dater ge-
middeldper dag 1 a 2 automobi-
listen worden aangehouden op
grondvan overmatig alcohol- ge-
bruik.

Depolitie kan ditechteralleen
doen indien er een verdenking is
dat een automobilist onder in-
vloed rijdt. "De politie heeft
slechts controle- bevoegdheid",
aldus Wiel. "In het verleden
werd de wet ruimer geïnterpre-
teerd enkon depolitie wel wille-
keurig mensen aanhouden voor
bepaalde controles. Door dejuris
prudentie is dat tegenwoordig
niet meer mogelijk." Hetzelfde
geldt voor controle op bijvoor-
beeld het bezit van drugs ofwa-
pens. Ook daarvoor moet een
duidelijke verdenking aanwezig
zijn.

Volgens Wiel zijn de gevolgen
duidelijk zichtbaar: in hetverle-
den waserminder wapenbeziten
werd er minder vaak onder in-

vloed van alcohol gereden. Hij
pleit dan ook voor uitbreiding
van debevoegdheden van de po-
litieomdat dater toekan bijdra-
gen dater weer verbetering in de
situatiekomt. "In onze cultuur
past hetbovendien wel dat depo-
litie meer bevoegdheden heeft",
aldus de commissaris van po-
litie.

BERECHTEN
Zowel Fred Wiel als Officier

van JustitiemrDick Piar erken-
nen dat ook het berechten van
overtreders een preventieve
functie heeft. Indien men weet
dat tehard rijden ofrijden onder
invloed zwaar gestraft wordt,
kan ditvan positieve invloedzijn
op het rijgedrag van de bevol-
king. Het is daaromte betreuren
dat het berechten van de ver-
dachten in dergelijke zware on-

gevallen die de gemeenschap
ernstig schokken,zo lang op zich
laat wachten.

Het Openbaar Ministerie
meent dat de 'schuld' bij depoli-
tie ligt. Piar: "Zolangwijhet pro-
ces verbaal niet binnen hebben,
kunnen wij niets doen. Dat laat
soms heel lang op zich wachten.
Als wij niet genoeg bewijs heb-
ben, bestaat hetrisico dat dever-
dachte wordt vrijgesproken."
Fred Wiel liet weten dat "de on-
derbezetting bij de politie en het
vele werk" er vaak de oorzaak
van zijn dat processen verbaal
niet snel genoeg afgewerkt wor-
den. Op devraagofditsoort 'zwa-
re zaken' dan geenprioriteitkrij-
gen, antwoordde Wiel dat dat
wel het geval is, maar dat het
juist ook moeilijke zaken zijn
waarbij vele getuigen gehoord
moeten worden.

Parera
WILLEMSTAD — Woensdag

is inhetbijzijnvan een aantal ge-
nodigden, met militair ceremo-
nieel, het commando van de Ma-
rinebasis Parera door kapitein-
luitenant ter zee R.H. Zuidema
overgedragen aan luitenant-
kolonel der mariniers W.J.M.
Fluitsma.

Kapitein-luitenant ter zee
R.H. Zuidema heeft gedurende
een jaar het commando gevoerd
over de Marinebasis Parera en
gaat de functie aanvaarden van
hoofd afdeling operaties bij de
staf van decommandant der zee-
macht in het Caribisch gebied.

Luitenant-kolonel der mari-
niers W.J.M. Fluitsma heeft de
afgelopen periode defunctie ver-
vuld van eerste officier van de
Van Ghent- kazerne in Rotter-
damen isbestemd om de functie
van commandant Marinebasis
Parera een drietal jarente gaan
vervullen.

”Maandag begint nieuw hoofdstuk”
Gomes Casseres tevreden
over werk Action Group
WILLEMSTAD -Aan-staande maandag zal deDowntown Management Or-ganization officieel opgerichtworden. Voor het einde vanhetjaarzal deCuracao ActionGroup alle werkzaamhedenaan deze nieuwe organisatieoverdragen. Het zijn de win-keliers uitPunda en Otroban-da zelf die dan moeten wer-ken aan een 'Festival MarketPlace dat door de Action£ro}£? »,? ganB werd ge-bracht. Maandag begint ereen nieuw hoofdstuk", zeivoorzitterRon Gomes Casse-res gistermiddag tijdens eenkleine ceremonie om het pro-ject Viva

rPunda' officieel te
starten. Met planten, decora-tieve vuilnisbakken,
sierschildjes aan de lan-taarnpalen en kleurige vlag-gen, moet de binnenstad eenfleurigeruiterlijk krijgen.

Ron Gomes Casseres sloot gis-
termiddag een hoofdstuk af: het
hoofdstuk van de Curacao Acti-on Group die in 1985werd opge-
richt doorzakenlieden die vrees-dendathetrapport van het inter-
nationale adviesbureau ArthurD. Little in een bureau-lade zou
verdwijnen. Dè actiegroep nambijvoorbeeld de aanbevelingenvan hetbureau over om deCura-caose binnenstad nieuw leven in
te blazen. Alhoewel daar al lan-
ger door bijvoorbeeld de Dienst
ruimtelijke ordening en huisves-
ting op werd gewezen, deed hetbureau een aantal voorstellendie commercieelhaalbaar leken.

VERLOEDERD
De binnenstad was verloe-

derd,verhaalde Ron Gomes Cas-
seres gistermiddag: de gebou-
wen werden niet onderhouden,
deparken en pleinen warenver-
waarloosd, zaken sloten hun

deurenen erkwamen geen nieu-
we winkels, er was geen interes-
se van de politici voor de bin-
nenstad en het ergste: steeds
minder mensen bezochten de
binnenstad.

"Vandaag, in 1988 ziet hét er
heel anders uit, alhoewel het
Eroces om tot een Festival Mar-

et Place te komen, nog verre
vanklaar is", aldus devoorzitter
van de Action Group. "Er is een
nationaal bewustzijn dat de re-
novatie van debinnenstad nood-
zakelijk is en ditheeft politieke
prioriteit. Ook de winkeliers in
Punda en Otrobanda zijn
doordrongen van hun morele en
financiële plichten en dragen bij
aan depromotie van Ban Punda
en activiteiten in Otrobanda."

VOORUITGANG
Gomes Casseres noemde vele

voorbeelden van devooruitgang:
er komen nieuwe winkels in de
stad; er zijn veel restaurants bij-
gekomen, de Waterfortbogen
trekken vele mensen; de par-
keermeters betekenen een ver-
lichting van het parkeer- pro-
bleem; de gebouwen en pleinen
worden opgeknapt en ook de
cruise- terminal is mooier ge-
worden. "Er zijn nog veel meer
voorbeelden die ikkan noemen,
maar ditzijn er een paar om aan
te tonen dat er vooruitgang
wordtgeboekt ondanks detegen-
werking diewij ondervinden."

De Curasao Action Group, die
de afgelopen jarenal nauw sa-
menwerkte met zowel dewinke-
liers als de Curagaose overheid
meent dat haar taak nu vervult
is: maandagwordt deDowntown
Management Organization offi-
cieel opgericht en de werkzaam-
hedenvan de Action Group wor-
den in de komende maanden
overgedragen.

De zakenlieden hebben zelfal
300.000 gulden op tafel gelegd

om deze organisatie professio-
neel op te zetten. De overheid
heeft een bedrag van 400.000
gulden toegezegd. Dat bleek
gisteren uit de speech van gede-
puteerde Dito Mendes de Gou-
veia die belast is met de ont-
wikkeling van de binnenstad.
Datheeftpolitieke prioriteit, be-
vestigde de gedeputeerde. Het-
geen ondermeerblijkt uithetfeit
dat200 schildjes met opschrift
aanlantaarnpalen, de9 planten-
bakken, de 32 prullebakken,
vaandels, vlaggen en vlagge-
masten door de overheid zijn be-
taald. Dat project kostte 70.000
gulden en is bedoeld om Punda
een fleuriger uiterlijk te geven.
Spoedig zal in Otrobanda
soortgelijke actie ondernomen
worden, onder het mom "Ariba
Otrobanda".

STEUN
"Ik ben er van overtuigd dat

een gerenoveerde en actievolle
binnenstad de basis is voor onze
lokale commercie, ons toerisme,
definanciële sectorenvele ande-
re sectoren. Daarom isons beleid
erop gericht om projecten te sti-
muleren en samen te werken
met deprivate sector", aldus Di-
to Mendes diebenadrukte datde
private sector op volledige steun
van de overheidkan rekenen.

Mendes wees erwel op datniet
verwacht moet worden dat de
binnenstad in een paar jaar tijd
weer de glorie van vroeger terug
heeft. Er moeten beslissingen
genomen worden voor de lange
termijn: er moeten structurele
veranderingen komen, aldus
Mendes.

Gevolmachtigde minister in vraaggesprek met Algemeen Dagblad

Jesurun: Antillen moeten de bakens verzetten
IWILLEMSTAD -De nieu-« gevolmachtigde minister
to de Nederlandse Antillen
Den Haag, Edsel (Papy) Je-

joirun zegt vandaag in een
S 'aaggesprek met het Neder-
"tadse ochtendblad Alge-meen Dagblad, datdeNeder-
"idse Antillen "teleurges-
to" zijnover hetdoorNeder-
Hïd toegezegde bedrag aan
egrotingshulp. "Zonder

*eer", ze^Jesurun.
Oe schrijver van het artikel,
frard Bergers, stelt, dat minis-

g r drs Jan deKoning van Antil-
*anse en Arubaanse Zaken

«ten "lange gezichten" zal krij-, Ijl van zijn Antilliaanse confra-
■!rs, wanneer hij volgende week
:i *r aankomt voor het halfjaar-
fee bestedingsoverleg.

1 jesurun in het interview: "In
"zeven weken dat ik hier nu

u 'jn land vertegenwoordig, heb
9 ervaren hoe strak hier wordt

Als je dan miljoenen
"oet lenen aan een land, ben je

tegenover de belastingbetaler
zonder meer verplicht uiterst
voorzichtig en zuinig met dat
geld om te gaan. Vandaar dat we
'maar' dehelft hebbengekregen
van wat we vroegen".

WILLEMSTAD-Tijdens een
bijeenkomst inPunda werd gis-
termiddag het hoofdstuk 'Cura-
saoAction Group'afgesloten. Te-
vens werd hetprogramma om de
binnenstad fleuriger te maken,
gestart.

Foto: voorzitter Ron Gomes
Casseresaan het woordin het bij-
zijn van ondermeer gedeputeerde
Ricardo Isebia, directeur Butöt
van de DROV, voormalig gede-
puteerde Reintje Martina en en-
kele zakenlieden.

7_i ijj: The Aruba ï^\frWmL M. Exempt K/SOf \^\Wmmsnd^Dutch Caribbean Zero Tax v\\
Translated and Edited by ArubaCorporate Attorney

Raymundo H.D. Debrot
U kunt inschrijven bij:

BOEKHANDEL SALAS __?n f?»
Fokkerweg 50 S^^t Tel.: 612303/612201 Mn' I

__«[]___&__l|ffl■____?

v^^^jT^W HNj_CUISINE SUISSE ET FR ANCAISE

V^^*"^__B7 ) Voor reserveringen:
Wj^ÈËm*' Tel.: 625666/625667

%£. FESTIVAL DES FONDUES
De laatste week

Fromages
Fondue defromage Maison (2 Pers.)
Cheesefondue. withsltveronions, homandpickles
Fondue aux Tomates (2 Pers.)
with tomatoesandBasil

Fondue Schabzieger (2 Pers.)
modewitho spicy herbal-cheesefrom Switzerland

Fondue au fromage blanc (2 Pers.)
Cheesefondue with curds verylight

Fondue a L'aneth (2 Pers.)
withfresh dill

Fondue Tessinoise (2 Pers.)
withfresh peppersandpaprika
Fondue aux herbes (2 Pers.)
with differentfresh herbs

Fondue Chinoise (2 Pers.)
chicken-breast, pork-tenderloinand vealwith vegetables to be cookedIn chickenboullhnwithsherry
Fondue Bourguignonne (2 Pers.)
beef-fondue, servedwith fruits, potatoes andseveral sauces
Fondue Pêcheur (2 Pers.)
seafood fondue, with fish bouillon, sauces, rice,pickles andfruits
Fondue americaine (2 Pers.)
Seafoodfondue, breadedseafood,sauces, fruits andpotatoes

Dessert WT==4==^J """^Fondue Helene IsfesJ^M (2 Pers.)
meltedchocolatewith pears If '®-]___fj|::-*
Fondue auMiel ..______..."_ (2 Pers.)
meltedchocolate, honey, cognac andfruits

Fondue au mokka (2 Pers.)
meltedchocolate, coffee andfruits

Fondueau chocolate (2 Pers.)
the classici withrum, biscuits andfruits.

Ontvangen: Kwaliteits Herenschoenen
van debekende^^. BRUNO CARINI

. &) « NEV HEK*
bij "j^m^ Alleen verkrijgbaar:

\J Curacao " Aruba Mfcfr^iteui_^r\. 1miplmliiiii ilomi Wmk
_r^^^^^^^^^^/^___IDIEREN SEfe-I BESCHERMING "E"

Vncuracao 54300
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Honduras oefent
met Amerikaanse
troepenmacht

TEGUCIGALPA — Onge-
veer elfhonderd Amerikaan-
se soldaten zijn zaterdag be-
gonnenaan gezamenlijke oe-
fening met het Hondurese le-
ger. Men oefent zich in hetre-
ageren op een subversieve
aanval welke de "veiligheid
en rust en orde in Honduras
bedreigt". Zo legde men in de
Hondurese hoofdstad uit.

De Amerikaanse soldaten zijn
van de Zevende lichte infanter-
tie- divisie uit Fort Ord in Cali-
fornie. Van Hondurese zijde
doen 950 militairen mee. Behal-
ve hetoefeneninvechten moeten
deze troepen ook helpen bij de
aanleg van wegen op het platte-
land en het slaan van putten.
Verder deelt men voedsel uiten
les-materiaalenhelptmenbij de
medische verzorging. Het over-
vliegen van de Amerikaanse
troepen is de grootste operatie
van ditjaaropditgebied tenaan-
zien van Honduras na de actie in
maart. Toen brachten de VS
3200 militairen over naar Hon-
duras. Dit gebeurde omdat vol-
gens Washington toen Nicara-
gua Honduras was binnenge-
vallen.

Argentijnse
communist duikt
onder na op-
pakken Chilenen

BUENOS AIRES — De ad-
vocaat van de voortvluchtigeBoris Resin heeft voor zijn
cliënt de garantie gevraagd
dathij niet wordt ingesloten.
Resin is ondergedoken toen
de Argentijnse politie een
groepjeChilenen arresteerde
datmen ervanverdenkt guer-
rilla- plannen tekoesteren.

De naam van Resin werd in
verband met deze Chileense
groep genoemd. Resin staat be-
kend als een fervente commu-
nist. De aangehouden Chilenen
zijn ook communisten. Zij wer-
den betrapt met wapens, ex-
posieven en materiaal dat ver-
wees naar deChileense commu-
nistische guerrilla-beweging.

Hetboven water brengen van
ditvermeende guerrilla- project
in Argentinië heeft de nodige
aandacht getrokken. Chili is albegonnen met deeerste stappen
om de uitlevering te verkrijgen
derChilenen.

Buiten kust Mexico
Olieput Pemex
staat in brand

MEXICOSTAD- Specia-
listen van het Mexicaanse
staatsolie-bedrijfPEMEX be-
studeren de mogelijkheid om
het vuur onder bedwang te
krijgen in een derolie- putten
in de Golfvan Mexico.

Het vuur woedt in de Ceiba
113- put in een gebied waarin
zich geen menselijke nederzet-
tingen bevinden. Het heeft dan
ook geen slachtoffers gekost. De
brandende put ligt op driehon-
derdmetervan dekust. Debrand
ontstond toen men bij het boren
op een diepte kwam van 5.747
meter. Bij Pemex zei men dat
men de brand op eigen kracht
kan blussen.

4
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■ i=P^ Verkrijgbaar bij: [
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Emanstraat 57 - Oranjestad - Tel.: 25402

— Maggy's— Botica's en drugstores in de hotels

op Curacao: Botica Cerrito. !
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Tot ziens bij:

JË Vail (QjOPp 1
| ar^a n.v: I

San Nicolas Oranjestad
zePPenveidstraatsl Nassaustraat

Net even iets beter.
____________H

A great way
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"' ___^_B*É_-TMr^ x 'im\ _S_ B*l. - llW^,«|P^^*«lSMf |§ Phere at La Quin*a Beach

Fresh Water Pool, Pool j
Snack Bar, "Cattle Baron" 1
Restaurant. i^^

For more information & ■ *
reservations please call us.
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HKt|nHHH La Quinta Beach Resort
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■ _Z_ \^_^ l^V °P Aruba in een uitstekende L

C^^l/^mSI wagen te "Wen, en
j^Cfef^Sf^fiël! °P Kosten van

I^s^ll^^^ CARIB MOTORS
gratis een vliegreis naar

RlAyf^ Europa te maken.
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ER ZIJN TWEE WINNAARS.
r _

Al
Voor ieder: »(
EEN RETOUR VLIEGPASSAGEARUBA " AMSTERDAM
en Ned. ’. 1000.-zakgeld. Bi— ' Of

U reist in de periode van 15 januari -28 maart 1989. *
lederekoper van een nieuwe wagen, in deperiode van 1 au- *
gustus 1988tot en met 31 december 1988 neemt deel. o

in*

II _PfTsW__-ff?M[

■ Ifll-JWill-il HONDA., . *

■________■ t^DaEVVOO ï■■■■■■---■-I _, ,^L .-_. "^M^ DAEWOO MOTOR CO.LT_.

DAIHATSU ISUZUKII

Trekking van deze "eind van het jaarcampagne"
op Driekoningen 6 januari 1989.

Komt eens praten, kijken en proefrijden bij Aruba's autohande-
laar met de grootste keuze

CARIB MOTORS
L.G. Smithboulevard 112 - Tel.: 21840-27178-33757
"Big or small we have them all."

iT>^_^-____-____-_____^__-____>________^
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OJ@Lb. J.ARENDS &/®f© SONS INC.

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

I

K__/_i__/__/_z_/__/_/_^^

I BO TAMBE TA PROBECHA Dl E VAKANTIE __—p^^ \| SPECIALCU \\ TOYOTA 1
E_JE_JEÉ mm® _JE_l(-_l GL__ J^^fl V, II * _s_^

TAOFRECERIBA STARLET V COROLLA 4DRS.??????? V| CU FACILIDAD DI PAGO! \o_ _\l^___i|

I i—^^v <v II C STARLET J> PRIJS PRIJS SPECIAL +^ gI II STD. SINfiIRCO AF. 14.690 AF. 1 4.1 90
| STDCUHIRCO AF. 16.085 AF. 15.580 .

fIUTOM.SIN RIRCO AF. 16.250 AF. 15.700 /^'^-iUk
RUTOM. CU RIRCO AF. 17.645 | AF. 17.090 | Ji .

I dgQROLLA 4DRjT> . . Sl|lliiß fI SIN RIRCtT AF. 17.425 AF. 16.870 fI STD. CU RIRCO AF. 18.855 AF. 18.300
RUTOM. SIN RIRCO AF. 18.865 AF. 18.260 Z? |

i RUTOM. CU RIRCO AF. 20.275 AF. 19.670 ~ i

I

ARUBAN DAILY '
ENTERTAINMENT

1 c

(Sf^ffff^Aanstaande zondagavond 11.00 \B^__E^ uur:Annual Back to School 1

lv^/ Modeshow 1988/89e\_7 Midnight: Show van de Veiiezo- f
oSKl,,aansezan9er
SLtttf** JoseAntonio Bordell »

i * i
-ÉM-f _fV_- GOLDEN TULIP__ ll'Arl ARUBACARIBBEAN <

V3___/ RESORT*CASIN0 l
Floating Restaurant _^_____3__T '/>A// NIGHTCLUB

»Jf*/l_il proudly presents: ■
onder directie Leny & Eduardo Vegas goes latin
fis- Ace. by our swinging House-
Open: 11.00-middernacht. bandFerrari.
Happy Hour: 6.00-8.00 Taiy daily curtain time 10.30 p.m. IWever. except Mondays
Zakenlunches: O.a. Club openfrom 9:00 p.m. till2:00a.m.
N_ft_iRanu* on __i__ Via Cover charge show-time $7.50 min.2 drinks'r____ names en Verse VIS. For reservations please call 33555

_C__Lr-.._-^ S^ZZZI phone: 32040: o'stadaruba
c~^^ ,^-n^j Qpen. Dageijjks 7.30 - 4.00 p.m.|

-s Zondag: gesloten. ,
Het Restaurant met Surinaamse allures, c
zonder pretenties. \. . jd

| Gezellige sfeer, goede service E

'< vindt U in >
dcctaiidamt W'J verwachten Uvoor lunch '<Htb lAUHANT (1 2.00-3.00), HAPPY HOUR y

(6.00-7.00) of dinner (18.00-.
23.00).; C-fó_l___^j^l_-__.C)M Telefoon 22977 of 27833.

j

Boulevard Theatre
i n
Today 8.15-9.15-10.15

"RAMBOIII"
action 14yrs.

Midnight Friday & Saturday at 12.00
"RAMBOIII"

action 14yrs.
Matinee Sunday at 6.00

"DAREDEVIL DUCKS"
all ages

>■ " -
Tl-» ,A W_- Today at 8.30 & 12.00JLiriVC - J II Sunday at 9.00

" BATTERIES HOT INCLUDED "science - fiction 14yrs.
lumf»—an '
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AGENDA

ARUBA

kantooruren amigoe: 08.00-12.00/
14.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallennakantoortijd: 21639,
22950en 22316.

Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.

IPOLITIE: 100.
iALARMCENTRALE:IIS.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
.halve opzaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00 uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop(dus

'dinsdag en vrijdag) verschijnen.

IBIOSCOPEN'Boulevard theater1+11:20.15,21.15,22.15en 24.00 uurßam-
Wolll (14 jr.).ORIVE-IN: 20.30+24.00 uur Batteries nog
deluded (14jr.).

jBOTICA'S(nachtdienst)
'Pabao brug: SantaAnna, tel":28181.Zariba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

'WachtregelingDOKTORENOranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Wenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.- Cuba, via Dr Horacio Oduber hospitaal,
"el.; 24300.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterB. Britt-Croes,viaCentraMedicoSan'Nicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Croes, te1.:21522/24300(hospitaal).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
%aat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
baandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
Mur. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (LG.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): draL. Be-
ke-Martinez viaCentra Medico Carabobo.

JVITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
4loord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
VO2O/48301: San Nicolas: te1.:45906; Da-

kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
«en of ander ongeluk gelieve
\lanncentrale opte bellen,tel.: 115)

J
TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30Animated classics; 19.20Leu fo'i

kas; 20.00 Mama's family; 20.30. Hun-
ter; 21.25 CNN international news;
21.55 Estreno: «YortheHunter»; 23.30

4 Sports tonight(CNN); 24.00Sluiting.

1 ZONDAG: 17.00 Style with Elsa
' Klensch; 17.20 This week in review;

18.05 In search of ; 18.30 National
Geographic; 19.30 Showtime; 20.30
Purba kv keshi; 20.45This week in Ja-
pan^.ooQuoVadis?22.lsCNNinter-
national news; 22.45 Hillstreet Blues;
23.30 Sports tonight (CNN); 24.00Slui-
ting.

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

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

; uur informaties viaverkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00 uurperdaggeopend(alleen geslo-

I ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
i s^pr r>7 00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45

I /18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -
Paardenbaaistraat8 (boven).

SPORT
BILJARTEN: 19.30 uur Uratakavs Rocky's
Place - ASVTrappers-clubgebouw.

ZONDAG
BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
l+ll-18 00 uutDaredevilDucks (alleleeft.)
20.15,21.15en22.15uurf____./// (Hjr.).
DRIVE-IN-21 00uurßatteries not included
(14 jr.). .....
DIVERSEN
SPORTBILJARTEN-14.30 uur Technicos vs Sta.
Cruz -ASV Trappers-clubgebouw.
VITALITYH_ALTHSTUDIO.OI^urstert
35-km wandelmars van Lago Colony naar
ArubaConcorde Hotel.
MAANDAG
f_DIARNROCK GARDEN WATERSLIDE:
maandag,dinsdag,woensdagenvri|dagge-
opendvin 10.00-18.00 uur; donderdagde
geheledag gesloten.

MUSEO HISTORIKO ARIfANa ope-
ningstijdenmaandagt/my .dagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN W"**^Wilhelminastraat 19): iedere^9 van
07.30-12.00/13.00-16.30 uur(«* "9elJ*
afspraak te maken viate1.:23145of 25111).

CENTRO KIBRAHACHA .(^S"*'l^
voor bejaarden): open^gB"^"^;
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantoouren

(07.30-12.30/14.00-17.00uur - Pieora nat

23(tel.: 28159).

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELUK
GEHANDICAPTEN«MANNAOBHA». elke

maandag en donderdag van °fo^nfuur gelegenheid om producten te kopen in
hetoude gebouwvan «Bibito Pm», t/oPro-
testantse kerk, Piedra Plat.

KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00en 19.00 uur.
DAKOTA: zat.: 19.00 uur;zon.: 08.00 uur.
EMANUELKAPELzat.: 19.00uur
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.JU en
18.00uur. „./wonORANJESTAD: zat ■ 19.00uur; zon.. 0b.30,
10.00en 19.00uur. .„„,_

PARADERA: zat "19 00uur; zon.. 10.00en
17.30uur.
POS CHIQUfTO: zon ; 08.00uur
SAN NICOLAS:zon.: 08.30en 18.30uur
SANTA CRUZ: zat "19 00 uur;zon.. 06.30,
09.00en 18.30uur. ..,-„SAVANETA:zat-1900uur;zon.:17.30uur.
TANKILEENDERT: zon.: 09.00uw-

*** * *
PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
ORANJESTAD 10 00 uur ds A. van den
Doel (crèche)
SEROE COLORADO- 08.30 uur ds A. van
denDoel.
PIEDRA PUT: 1900 uur avonddienst.
SAN NICOLAS: geen dienst.
DE NIEUWAPOSTOLISCHE KERK (Schu-
bertstraat 12):09.30 uurkerkdienst.
KAPEL MARINIERSKAZERNE SAVANE-
TA: 10.00uur kerkdienst. Na dedienst iser
koffie en afscheid van ds Feenstra en ken-
nismaking met ds J G Majoor inhetMilitair
Tehuis.

Jeugdbaseballers
naar Japan vertrokken

ORANJESTAD - Met Eas-
tern Airlines is vrijdagmiddag
een Arubaanse jeugdbaseball-
delegatie naar Japan vertrok-
ken om daar Aruba te vertegen-
woordigen.

De delegatie staat onder lei-
ding van Booshi Wever, twee
trainers, een delegatielid en
veertien spelers. Van Aruba
werd naarLos Angeles gevlogen
en van daar gaat men metKore-
an Airlinesnaar Japan.

Ook deAntillenzondeneen de-
legatie naar Japan. Booshi We-
ver zal in Japan een base-
ballcongres bijwonen.

Seminar van

Northern Telecom
ORANJESTAD — Het

Amerikaans /Canadese be-
drijfNorthern Telecom hield
op vrijdag — in samenwer-
king met Setar—een seminar
in hetBushiri Beach Hotel.

Op het seminarkonden de
deelnemers onderanderekennis
maken met Northern Telecom's
produkt, Norstar Meridian, een
digitaal lijnkiezerssysteem.
Sprekerstijdens hetseminarwa-
ren Boy Escalona, ing Hermand
Richardson, respectievelijk
voorzitter vanRaad van Bestuur
en waarnemend directeur van
Setar, en L. Lebon (sales mana-
ger) en Eddy Senior (vertegen-
woordiger) van Northern Tele-
com. De deelnemers waren af-
komstig van deRadiodienst Ne-
derlandse Antillen, Bonaire,
Sint Maarten, Setel en Setar.

ZAKENVARIA
VOOR EEN welverdiende va-
kantie metzijn gezin verblijft op
Aruba de heer en mevrouw
Kortman uitNederland, Noord-
Brabant. Ten kantore van mr
Hendrik Croes— die aljareneen
goede vriend van defamilie is —had de Amigoe een gesprek met
deKobus Kortman, dieprodu-
cent is van het Nederlandse
"nerkprodukt 'Minoxidil'. Het
enigekosmetischeprodukt waar-

van is bewezen dat het de
haargroei opnieuw kan ac-
tiveren.

Kortman zette deAmigoe ui-
teen dat de Amerikaanse multi-
national Upjohn steeds weer is
beweerd, teneigengunste, datde-
ze haargroei herstellende lotion
een geneesmiddel zou zijn. In te-
genstelling met de wetenschap
vanKortman, dathet hier een ge-
woon kosmeticum betreft. Up-
john heeft zijn zaak voorgelegd
aan het oordeel van derechter en
kreeg telkens orgelijk.Laatst nog
bij arrest van het HofDen Bosch

van 18 januari 1988 — waarinondubbelzinnig het kosmetisch
aspect door hetHofwordt onder-
schreven.

Inmiddels is dit Nederlandse
produkt in tal van landen en bin-
nenkort ook in de Verenigde Sta-
ten vrij alskosmeticum verkrijg-
baar. Minoxidil wordt in de Ne-
derlandseAntillenenAruba ver-
tegenwoordigd door Cleopatra,
Emanstraat57.

Bij de foto: Kobus Kortman
metmrHendrik Croes tijdens het
exclusieve gesprek met de
Amigoe.

Progreso di Pueblonan 2
PANORAMA DI E

MUNDU
DI NOS TEMPO

12.E speranza eu tabata ex-
isti binti anja pasa pa eu vn
desarolloberdadero no akeda
cumpli. Naturalmente algun
pasonan tantobilateral como
multilateral a ser tuma aser-
ca di e esfuerzonan di cada

Pais pajuda cierto nashonan.
'ero necho ta eu sm tin mes-

ter dibai analisa cifras i
13. stadisticanan, tm miyo-

nes dihende eu no tin speran-
zapa motiboeu nan situashon
a empeora drasticamente.
14. Asina nos por menshona
tambe eu e distansha entre
paisnan desarolla di e asina
jamanorteiesnan disureu ta
den desarollo ta bira mas
grandi. E ultimonan aki tin
problemanan principalmente
dene sectornan diproducshon
i distribushon di alimento,
hygiena, salubridad i bibien-
da, falta di awa imal condis-
honnan di trabow speshal-
mentepa hende muher.

Paisnan rico den vn forma
accelera a drecha nan situas-
hon, eu consequensha eu e
paisnan den desarollo a keda
mas atras ahinda.

E diferenshanan cultural i
di baloman mester ser anadi
na e distansha eu ta ser crea.
Pasobra hopi biaha nan no ta
cai pareeuw eu egrado di de-
sarollo economico, loke ta ni-
fica eu e distansha entrerico i
pober ta bira mas fuerte
ahinda.
is.Aserca diemal situashon,
socio economico aki, mester
anadi e situashonpreocupan-
te aribanivelcultural: ta tra-

Ta akidi analfabetismo, e im-possibilidad pa hanja partici-
pashon denensenjanza avan-sa, incapacidad pa participa
na eadelanto di epropio nas-
hon, diferente forma di ex-
plotashon, idioperashon eco-
nomico, soshal,politico i reli-
gioso,iopreshontambedi der-
echonan humano i discrimi-
nashonracial.

Aserca die derechonan aki
eu ta wordo oprimi principal-

mente den paisnan sub-
desarolla tin vn derecho mas
eu ta wordo oprimi esta esun
di initiativa economico. Op-
reshon diederecho akibou ca-
padi igualdat,no ta trese igu-
aldatberdadero sinovn nive-
lashoneu ta bai abou.

E situashon aki natural-
mente tin consequensha pa e
diferente nashonnan. Paso-
bra ta sosode asina tanto eu
vnnashon ta wordoroba/pri-
va di suestado soberano.

Desarollo eu no ta tene cu-
enta eue derechonan manera
ariba menshona ta vn desa-
rollo humano?Esaki no ta vn
forma di pobreza? Si cierto
derechonan no ta wordoreco-
noci, derechonan manera li-
bertad di ejerce religion, pa
participa na adelanto di e
pais, libertadpalantaorgani-
sashonnan i smdicatonan, li-
bertadpa tumainitiativaeco-
nomico, esaki no por wordo
considera igual nae ausencia
di bienes material? Pues e
sub-desarollo dinos tempo no
ta solamente uno economico
sinotambecultural, politico i
simplemente humano.

...Etasigui...
ERIC ILLES

Rei socialis
tïtTIMÖoE£ADANANigleB_a^^festöt*_|Lj^rvè_ittaün

«iïrttóra jpartlóular pa dttfia giiia den pr^blemahatt -Oshal
dcrtjtnujttdö.papaléöXlileu süeneyuimß^nmiNovmum
dlanja 18-1tabatauttpunto disahda^ Degp_i.es dveseyasigi
d«an P_bloVim Sü"PopulationProgressïö' 1 (ptogtfiW% *pü-blonan} .a ____tl_i-?< Ibïnti(20) anja deapués,ö_ JÖFT<
actual Papa apübli-astt söllicihidoKei sodadis;

Tabate lapeiiaöraun biel. anb^smj^DmSöBhai dügïe-
siakatölika E^ororiefttattos4en^u^^
hjïai pa nos próbïëtttaitfM soshal»Cv eintena^nxn mnos _
ha^a tabon pa haci«nteadffp&bött i éotapilaghonmetdi e
-ft-yeJica afct. msm*üM «vtarda public dienkatfc__*ik
nieuw-blad diie,ö.Mm»r. ïwS.

Talrijke evenementen op Zeeroverspier

Alles klaar voor zwem
oversteek Rolly Bisslik
ORANJESTAD -Alles is

klaar voor de grote zwemo-
versteek van Venezuela naarAruba doorsportinstructeur/
otatenlidRollyBisslik opzon-dag 7 augustus. Hij start om
zesuur in deochtendbij Cabo
»anRoman (Venezuela) naar
de pier van Aruba Dolphins,
oavaneta. Een afstand van
*B>4 km die Rolly Bisslik in
acht tot negen uur hooptafte
'eggen.

Het voornaamste doel van de-
ze zwemtocht is dat deze — sa-pen met de op die dagte houden
Jandactiviteiten — de eerste
jundraising vormt voor de aan-
lag van een Olympisch zwem-
bad. Persoonlijk hoopt Rolly

Bisslik door dezeprestatie inhet
'GuinessBook ofRecords' te wor-
denopgenomen als deeersteper-
soon die het kanaal tussen Aru-
ba en Venezuela oversteekt.

LANGERE AFSTAND
Op 10 juliheeft Rolly Bisslik

een langereafstand—hettraject
van 31,4km tussen Punta Baso-
ra bij Seroe Colorado naar het
PlayaLinda Hotel— inacht uur
en 38 minuten afgelegd als zijn
laatste lange-afstand- training.

In verband met deze zwem-
tocht heeft het bestuur van
Zwemvereniging Aruba
Dolphins een commissie be-
noemd voor het organiserenvan
activiteiten bii de Zeeroversüier

te Savaneta gedurende de uren
datRolly Bisslik aan hetzwem-
men is.

ACTIVITEITEN
Enkele activiteiten die al be-

kend zijn: biketour, waterballet,
windsurfing, waterskiing, mu-
ziek en dansshows, stands met
crioyo-eten en dranken, radio-
en teleton. De bedoeling is, dat
deze activiteiten de eerste
fundraising opleveren voor de
aanlegvan het zwembad.

Hetgeheelzal doorradio en te-
levisie worden uitgezonden. De
Aruba Dolphins- commissie ver-
wacht datvelen op 7 augustus de
weg naar de Zeeroverspier zul-
len weten te vinden.

YMCA- pep- cursussen

SAN NICOLAS-De jaarlijk-
se pep-cursussen van de YMCA
gaan op 15 augustus van start.
Naast de bekende cursussen die
al jarenworden gegeven, zijn dit
jaar enkele nieuwe cursussen
bijgekomen, zoals het maken
van artikelenmet schelp-en,met
zeezand, weven en een make-up-
cursus. Meer informatie over de
pep-cursussen zijn verkrijgbaar
bij YMCA-San Nicolas (tel.:
45303/45746) en YMCA-Dakota
(23072/31301).

LEEFTIJDSGRENS VERHOOGD TOT ZEVENTIG JAAR
Oranjestad: nog geenplan voor aanzoeken kandidaat

Aruba kan in Raad State
ORANJESTAD — Uit het Afkondigingsblad Aruba

1988 nummer 31 bbjkt dat hetKoninklijk Besluit van 1
november 1984, houdende voorschriften ten opzichte
van de staatsraad, benoemd voor bepaalde in artikel
dertien tweede lid van het Statuut voor het koninkrijk,
blijkt datniet alleen deNederlandse Antillen maar ook
Aruba in aanmerkingkankomenvooreenüdin deRaad
van State.

Toen destijds oud-gouverneur
drsBen Leito in Nederland ging
wonen,werd hij reeds lid van de
Raad van State voor Antilliaan-
se Zaken. Na de ingang van de
status aparte werd ook een
plaats ingeruimdvooreen moge-

lijk Arubaans lid van de Raad
van State.

Een dergelijk lidwordt op
voordracht van deregering van
Aruba bijKoninklijk Besluit be-
noemd. Het Antilliaanse enAru-
baanse lid dienen hun vaste

woonplaats in Nederland te
hebben.

LEEFTIJDSGRENS
In het gewijzigd Koninklijk

Belsuit is inmiddels ook de leef-
tijdsgrens voor het Antilliaanse
en Arubaanse lid vastgesteld op
zeventig jaar. In eerste instantie
werd bij de benoeming van het
Antilliaanse lid dit bepaald op
vijfenzestig jaaromdat anders de
ontslag leeftijdsgrens vijfjaren
boven de pensioengrens zou ko-
men te liggen.

Inmiddels heeft de regering
van de Nederlandse Antillen
verzocht de leeftijd waarop het
Antilliaanse lid van deRaad van
Statevan hetkoninkrijk ontslag
wordt verleend, alsnog vast te
stellen opzeventig jaar.

Op Aruba zijn nog geen plan-
nen om een persoon aan te zoe-
ken als lid van deRaad van Sta-
te. Ditzal op een latere datumge-
beuren.

Aruba in
finale op
St Croix

ORANJESTAD — Doordat
hetArubaanseSeniorLeague
baseballteam gisteren op St
Croix een 11-9 overwinning
behaalde op de Virgin Is-lands, heeft Aruba zich ge-
plaatst in definale.

Aruba zal hierin vandaag nog
moeten uitkomentegen Venezu-
ela datnog steeds ongeslagen is.
Enige dagen geleden versloeg
ditzelfde Venezuela Aruba nog
met 19-1. Indien Aruba vandaag
van Venezuela wint, zal een
tweede wedstrijd tegen de Vene-
zolanen nodigzijn. In iedergeval
is Aruba nu reeds subkampioen
SeniorLeagueLatijns-Amerika.

Brandweer: blus-
apparaat in auto

ORANJESTAD—DecentraIe
dienst Brandweer is de laatste
tijd vrijveel uitgeruktvoor auto-
branden. In ditverband raadt debrandweer eenieder aan een
kleine blusapparaat in zijn auto
te nemen. Hierdoor kunnen de
automobilistenhun auto vaneen
grotebrand besparen voordat debrandweerwagen ter plaatse is.

Bursalen
vertrokken

ORANJESTAD — De Aru-
baanse bursalen zijn vanmiddag
naar Nederland vertrokken
waarzij doorfunctionarissenvan
hetArubahuis zullen worden op-
gevangen. Gedurende de eerste
twee dagenzullen debursalen de
nodige inlichtingen krijgen over
het wel en wee van het leven in
Nederland, waarna zij op
dinsdag 2 augustus naar hun
studieplaats zullen vertrekken.

Keuren begint
veiligheids-
gordels van auto’s

SAN NICOLAS — Vooruit-
lopend op het in november
verplicht stellen van veilig-
heicisgordels inauto's, zal het
Eersoneelvan hetkeuringslo-

aal ingaande maandag al
controleren op deugdelijk-
heidvan veiligheidsgordels.

Worden de gordels in orde be-
vonden, dan komt op de keu-
ringskaarteen extra stempel.De
automobilist hoeft niet extra tebetalenvoor hetgoedkeuren van
de gordels en voorraadgevingen
door het personeel. Men betaalt
alleenvoor hetkeuren van deau-
tozelf.

Eddy Pol geeft
cursus voor
wielrenners

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Wielrennersbond orga-
niseert zondag 31 julieen clinic
over wielrennen, welke cursus
gegeven wordt door wielerkam-
pioenEddy Pol. De aanvangstnd
is tien uur in het IDEFRÉ-
centrum in het voormalig San
Pedro hospitaal. Alle wielren-
ners en liefhebbers zijn welkom.
Men moet wel zijnracefiets mee-
nemen.

Antilliaanse
premier op Aruba

ORANJESTAD — De Antilli-
aanse premier Maria Liberia-
Peters is vanmorgen op deAru-
baanse luchthaven aangeko-
men, waar zij begroet werd door
haar collega premier mr Henny
Eman. Zij Kwam naar Aruba in
verband met devergadering van
de ODCAvan Caribische landen
welke dit weekeinde op Aruba
wordtgehouden endoor deAntil-
liaanse premier geopend zal
worden.

Wilt U gezellig en goedgaan lunchen ? \%

n ,r„ __*S___\ IDan natuurlijk naar fe-XsÈ^^^C-^
Elke dagvan 11.30-14.30. II
De menu's voor de volgende week:
MAANDAG : HUTSPOT MET GEHAKTBAL II
DINSDAG : BAMI GORENG MET SATE, KROEPOEK EN l

GEBAKKEN El \
WOENSDAG : KIP CORDON BLEU MET RIJST OF PATAT

EN GEMENGDE SLA
DONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE-

BROOD EN BOTER
VRIJDAG : GEBAKKEN RED SNAPPER METAARDAP-

PELEN EN VERSE GROENTEN
ZATERDAG : HOLLANDSE BIEFSTUK MET AARDAPPE-

LEN EN VERSE GROENTEN.
Het is goedzaken doentijdens een gezellige lunch. So^

[ZATERDAG 30 JUU 1988
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' ledereen is altijd Happy
met

|PEPSI|

Bestel bij Uwkruidenier
Victoria Bottling

Company j

Rococo Plaza
LXV

] ANTIEK & CURIOSA
Tanki Leendert 158-Tel.: 34478

'i IN-en VERKOOP
van Antiek

Open: 9.30-11.30
14.30-16.30.
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Doe-het-zelf AIDS-test
UTRECHT —De door het chemisch concern Du Pont de Ne-

mours ontwikkelde doe-het-zelfAidstestwaarmee binnen een
kwartier deaanwezigheid van antistoffentegen het Aidsvirus
kan worden aangetoond, schiet duidelijk te kort op het punt
van degevoeligheid. DrsR. van den akker(microbioloog) van
hetRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
constateert ditna een proef met 163 bloedmonsters.

Van deze monsters waren er 86 antistof-positief en 77 antistof-
negatief. Van denAkkermeldt in het Nederlandstijdschrift voor ge-
neeskunde dat bij zeven monsters in elk van de twee groepen (veer-
tien intotaalofwel 8,6procent) deutislag niet waste bepalen doordat
het bloed niet, zoals debedoeling is, door de drager heen werd geab-
sorbeerd. Op deporeuze "drager" worden eventuele antistoffen door
een eiwit gebonden.

Van deresterende 79 positieve monsters kwamen er vijf (zes pro-
cent) als "negatief' uit de test, terwijl acht van deresterende 74
monsters een twijfelachtige reactie vertoonden. In de groep antistof-negatieve monsterskwamen geenfout-positieve reacties voor.

DuPont zegt in debijsluiter datpositieve reacties zo mogelijk door
een andere test moeten worden bevestigd. Volgens Van den Akker
wordt hiermee in strijd met de werkelijkheid de suggestie gewekt,
dat de kans op fout-negatieve uitslagen (een negatieve uitslag bij
iemand die toch besmet is) zeer gering is.

Nieuwe verworvenheden
moderne geneeskunde
Aantal staaroperaties in
Nederland sterk gestegen

UTRECHT—Hetaantal staaroperaties isdeafgelopen jaren
in Nederland zeer sterk toegenomen. De stijging deedzich
vooralvoorbijbejaarden van75 jaarenouder,eengroepwaar-
in het sinds 1975meer danverdubbeld is.Maarook in degroep
tot 45 jaarsteeg het met bijna dehelft.

Dr D. Hoogendoorn van de stichting Informatiecentrum voor de
Gezondheidszorg schrijft deze ontwikkeling in het Nederlands tijd-
schrift voor geneeskunde toe aan deovergang van het verwijderen
van de lens met het omringende kapsel, naar een operatie waarbij
alleen de lens wordt verwijderd en wordt vervangen door een
kunstlens.

Het totale aantal operaties is
gestegen van ongeveer 4.900 in
1971 tot 18.750 in 1986. Dat
komt neer op een stijgingvan 44
tot 126per 100.000inwoners. De
implantatie van een kunstlens
heeft nu vrijwel algemeen in-
ganggevonden.

In deperiode 1979-1985 zijn in
totaal tweehonderd sterfgeval-
lengeregistreerd bijbijna 79.000
lensextraties. De sterfte neemt
sterk toe bij stijgende leeftijd,
maar de sterfteper 10.000opera-
ties vertoont een dalende lijn,
vooral in de leeftijdsgroepen bo-
ven de65. Hoogendoorn voegt er
bovendien aan toe, dat de "na-
tuurlijkesterfte"vaneen zo oude
bevolkingsgroep ereigenlijkvan
zou moetenworaen afgetrokken.

Hoogendoornnoemt demoder-
ne staaroperatie met de inplan-
ting van een kunstlens één van
devele nieuwe verworvenheden
van de medische kliniek. Soms
lijkthetervolgenshem opdatde-
genendiesteedswijzen opde stij-
gende kosten voor de ge-
zondheidszorg te weinigoogheb-
ben voor uiterst belangrijke
nieuwe mogelijkheden die de
moderne geneeskundezieken en
gehandicapten kan bieden.

De oogartsprof. drP.T. V.M. de
Jong (Oogziekenhuis Rotter-
dam)schrijft datzelfseen leeftijd
van boven de honderd tegen-
woordig dankzij de nieuwe ope-
ratie- technieken en -materialen
geenbelemmering meer hoeft te
vormenvoor een vervangingvan

-
deeigenlens dooreenkunstlens.
De kunstlens heeft ook de bril
met dikke glazen(de 'staarbril')
overbodig gemaakt.

De bejaarden lijken volgens
De Jong het meest te profiteren
van de veiliger geworden
technieken. Niet datze er langer
door leven, maar de kwaliteit
van hun leven verbetert wel.
"Soms blijken demente bejaar-
den na de cataract- extractie
minder dement dan men aan-
nam", aldus De Jong.

Boekengeschenk

WILLEMSTAD-Consul- ge%
neraal José Angel MarchentMAcosta van Venezuela fJinksmheeft het hoofd van de openbarei
bibliotheekRose- Marie dePaulaI
een boeken- selectie 'Consultor v
Visual' aangeboden. Het is een I
schenking van de Venezolaanse
maatschappij 'VeneLibros'.

Een en andergebeurde in aan-
wezigheid van de voormalige
consul- generaalPablo Marquez
GilenLicenciadaßerthaCapella
(rechts), coördinatrice van het
Venezolaanse instituut tot be-
vordering van culturele samen-
werking.

Binnen 24 uur in Colombia:
Twaalf doden door geweld

BOGOTA— Opverschillen-
de plaatsen in Colombia zijn
op één en dezelfde dag twee
vakbonds- leiders vermoord,
een burgemeester, een in-
specteur van politie en acht
campesinos.

Burgemeester Ramiro Garcia
die vermoord werd behoorde tot
de Conservatieve partij en be-
kleedde die functie in Conventi-
on op 450 km ten noordoosten
van Bogota. In Barrancaberme-
ja, de oliehaven- stad op 320 km
ten noordoosten van Bogota,
werden twee vakbondsleiders
gedood en wel van debond bij het
staatsolie- bedrijf Ecopetrol. Zij
werden opstraat doodgeschoten
door jongelui diezich bedienden
vaneem motorfiets, waarmee zij

vlug na de aanslag wisten te
vluchten. Er kwam daarbij ook
nogeen burgerom het leven.

MOTIEF ONBEKEND
Eduardo Sanchez die inspec-

teur van politie was in Aquas
Claras inhetoosten vanhet land
werd ook op straat vermoord.
Ook in dit geval wist de dader te
ontkomen. Men heeft geen idee
wat er achter deze aanslag zit.

Opeen landgoed bij destadPu-
erto Libertador op 420 km ten
noordenvan Bogota werden acht
campesinos het slachtoffer van
een overval door een aantal ge-
wapende mannen. Dit soort ma-
samoordenkomt in Colombia op
het platteland de laatste tijd wel
meer voor.
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HELP WANTED
MANAGER FOR GROWING INNOVATIVE
SAILBOARD COMPANY.

Experience in the following areas is required - whole-
sale manufacturer of sailboard products, managerial
position of equipment rental, schools/clinics, retail
(buying, merchandising, budgets & projections).
Please send resumé to P.O. Box 256, Oranjestad -Aruba.v J

——— ______ i i .. i ._____.

TELEARUBA N.V. is een commercieel bedrijf,
waar ruim 30 medewerkerswerkzaam zijn, die geza-menlijkzorgdragenvoor de dagelijksetelevisieuitzen-dingen.

Momenteel vaceert bij TeleAruba defunctie van

DIRECTEUR (m/v)
Gegadigden voordezefunctie dienen minimaal tebe-
schikken over:

— H.8.0. opleiding— Ruime managementervaring— Ruime ervaring opcommercieel gebied— Kennis van de media— Goede contactuele eigenschappen— Kennis van desociale, educatieveenculturele
ontwikkeling van Aruba strekt tot aanbeve-
ling.

Naasteen aantal gesprekkenkan deselectieprocedu-re een psychologische test omvatten.
Sollicitatiebrieven dienen binnen 14 dagen na ver-schijning van dezeoproep gericht te worden aan:
het Hoofd van hetBureau Organisatie & Efficiency, p/
a Bestuurskantoor Aruba.

■ —_■_—-. i —_—»— ■■ ■ —■ i —^—_————_■ ,

BEKENDMAKING
De Minister van Financiën, A.W. Engelbrecht, maakt hierbij bekend dat
met ingang van 1 augustus 1988 de volgende tariefposten van de
Landsverordening In- Uit- en Doorvoer alsvolgtzullen gekten:
Tariefpost Omschrijving Nieuw

Tarief

44.02.8 Andere artikelenvan houtenenz. 7.5
(juwelendoosjes, vazen en asbakken)

83.05.8 Overigeverlichtingstoestellen, enz. 7.5
85.07 Microfoonsen statieven 7.5
85.08.111.a Draagbareradio's 7.5
85.08.111.b Overige ontvangstoestellen 7.5
91.03.A Straat-, toren- en wedstrijdklokken 7.5
91.03.D Overige (klokken, pendules, enz. niet 7.5

vallendeonder 91.03.A,Bof C)
92.01.A Piano's 7.5
92.01.B Overige (piano's ) 7.5
92.02 Orgels metpijpen, accordeons 7.5
92.05.A.1.b Platenspelers 7.5
92.05.A.1.C Tape-recorders 7.5
92.05.A.11 Video-recorders 7.5

92.05.8.1! wordtverdeeld in 2nieuwe
posten:

92.05.8.11 Banden, films, draad, enz. geprepareerd
voorhet opnemenvan geluid

92.05.8.11.a Nietvoorbespeeld 7.5
92.05.8.11.b Andere 22

92.05.8.111 wordt verdeeldin 2 nieuwe
posten:

92.05.8.111 Banden, films, draad, enz.voor het opnemen
en weergeven van geluiden beeldenvoor de
televisie

92.05.8.111.a nietvoorbespeeld 7.5
92.05.8.1i1.b Andere 22
95.01.A Beeldjes, fancy-artikelen zomede 7.5

versieringsvoorwerpen en voorwerpen
dienendevoor stoffering.

Aruba, 29 juli 1988.
De Minister van Financiën
A.W. Engelbrecht.

ATA AKI BO OPORTUNIDAD
STUDIAV LO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
ta participa eu e siguiente cursonan lo bai cuminsa.
Haci vso di e oportunidad aki Inscribi.

CURSO Dl CONVERSACION NA INGLES:
Dia di inscripción: 2 diaugustus na Immaculata Huis-
houdschool (Sta. Cruz) pa 7.30'0r di anochi.
E curso lo cuminsé dia 9 di augustus.

WAITER/WAITRESS:
Dia di inscripción: 2 diaugustus na Immaculata Huis-
houdschool (Sta. Cruz) pa 7.30'0r di anochi.
E curso lo cuminsa dia 8 di augustus.

Tur e cursonan ariba mencionatadirigi principalmen-
teariba practica. Pa mas informacion yformulario por
jama tel. 33331 of acudi personalmente na Job
Centre den Biblioteca Nacional na Oranjestad, G. Ma-
durostraat 13.
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VAN
MAANDAG TOT DONDERDAG

9.15 A.M. - 5.00 P.M.
VRIJDAG

10.15 A.M. - 6.00 P.M.

( NON-STOP )

ID.--
INTERBANK

ARUBA N.V.

ORANJESTAD - In aanwe-
zigheid van president- directeur
Lio Capriles, directeurRon Co-
mes Casseres, de manager
EvertPiaren hetpersoneel van de
Maduro &Curiels Bank werdhet
feit gevierd dat tijdens de bouw-
werkzaamhedenhethoogstepunt.
werd bereikt. De bouw, welke

wordt uitgevoerd door construc-
tiebedrijfAngelino Apolinario
en IPO nv is een uitbreiding van'
het huidige bankgebouw inKra-
lendijk. Ook de architecten van
hetbureau PlanD-2, irDito Ab-
bad en ir E. Matthew die de lei-
dinghebben over de bouw waren
aanwezig.

Eveneens werd defeestelijk
gelegenheidbijgewoond doorge
deputeerdeRamoncito Booi. NL ,
afloop van het officiële gedeeln '
werd doordebank aan deaanwelm.
zigenen dewerknemersvan beidl
constructie en installatie bedrij*- -ven het traditionele spantenbiel
en enigesnacks aangeboden.

.B-S. —^—^^—

FURNITURE STORE NV
RESTONAM di TAPIJT den

diferente Tamano,Sorto y Coló.
na Prijsnan di GANGA.

Algo Increible
Q* a di 29 Juli pa Augustus 2 *S&^'VQ^ dén nos iuga di Tapijt na Playa. ~ 4

■——m—mmmm^mm
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Te gast bij
Toine Diepstraeten

aan tafel

RIELDO FRANS
CuraçaoseChef de Cuisine

HILTON AMSTERDAM:
’Een goede kok raakt
nooit uitgeleerd’

;2ijnverschijning in debarvan
It fameuze Hilton hotel in het

van Amsterdamvalt di-
«top.
et rijzige gestalte van de 40-

-'fige Rieldo Frans steekt dan
*prachtig aftegen zijn hagel-
?Koksuniform.'M" de Cuisine' staat er in dui-'ijkerode lettersopzijnrevers.
6h vriendelijke lach eneenmo-
Jfft goudkleurig montuur zijnlichts- bepalend voor onze in
jjl ornaat geklede ge-sekspartner.
«e geboren en getogen Cura-

zwaait sinds 1982 de
*pter in dit befaamde Amster-
*töse hotel, waar vele groten
p aarde zich tijdens hun ver-
f'jf culinair lieten verwennen.
.te herinnert zich bijvoorbeeld
'et de spraakmakende logeer-
Jtij van ex-Beatle John Len-'len ziin Japansevrouw Yoko\ die hier een week inbed la-jpineen poging dewereldvrede
Sdichterbij te brengen,
"ot één van de vaste gasten
" Hiltons eigen discotheek

wordt bovendien nie-
i?Hd minder dan kroonprins
'Hem Alexander gerekend,
"carrière van Rieldo Frans is

een succes-story in optima for-
ma. Zijn levensverhaal vormt
dan ook het ondubbelzinnigebe-
wijs, datCuragaoweldegelijkcu-
linair talent in huisheeft.

De sympathieke Cura?aoë-
naar geeft zelf het recept voor
een smaakmakende loopbaan:
"Hetbelangrijkste isom nooit te-
vreden over jezelf te zijn, want
een goedekok raakt nimmer uit-
geleerd".
Deze stelling heeft hij verheven
tot zijn levensfilosofie. "Ook al
hebiknu deleidingover eenkeu-
kenbrigade van 16 man, datbe-
tekent nogniet, dat ditvak geen
geheimen meer voor me heeft.
Integendeel, ik leer nog iedere
dagbij".

Als we ons volgens afspraakomtwaalfuurbij derecep-
tievan hetHiltonHotel in Amsterdam melden, heeft pu-
blicrelations manager JosévanAken eenteleurstellen-
de mededeling.

"Het spijt ons verschrikkelijk, maarhet gesprekmoet
twee uur worden uitgesteld. Er is onverwacht een groot
gezelschap gastenaangekomenen de sous-chefvan onze
keuken is vandaag niet aanwezig. Wekunnen de chef
zelf dus nu onmogelijk missen".

Wist u, dat de man waar het hier allemaal om draait
een echte Curagaoënaar is?

14 JAAR GELEDEN
Het begon allemaal in 1964

toenRieldo alseen 16-jarige 'du-
velstoejager' een baantje in het
toenmalige Inter Continental
hotel wist te bemachtigen. Hij
bleeftwee jaar in dienstvan dit
hotel, dat tegenwoordig Plaza
heet. Daarna werkte hij bij
Country Innen het Hiltonwelke

hotels tegenwoordig ook eenandere naam voeren.

LUISTEREN
NAAR
LEERMEESTERSFRANK MAYNARDEN
GUILLERMONEEF

Rieldo gafzijn oren en ogengoed de kost en luisterde aan-
u°f r.naar adviezen van zijn

r" i' *?* waren onder anderefrank Maynard, sinds enige ja-
reü ",ager van Princess Be-
ach; «jruillermo Neef, directeurvan net Curasao Toeristenbu-reau in de Benelux en JoachimJesse die later in de Verenigde
t,ta*?_ls gaan werken.Mijnvoorliefde ging alsnel in
?e"enting van dekeuken", ver-telt Rieldo. "Ik begreep van hen,dat ik nogveel moest leren. Dan
moetjeniet te langinéénkeukenblijven hangen, maar regelma-
tig van baanveranderen".Het Sheraton opende op Aruba
zijn deuren, dus Rieldo sollici-

teerdeen werd aangenomen.La-
ter, weer terug in het Hilton op
Curasao werd de leergierige
'koksmaat' naar Canada uitge-
zonden. "Het koken werd toen
een deel van m'n leven," zegt
Rieldo nu. "Niet zomaar een be-
roep om jeboterham mee te ver-
dienen, maar een vak waar ik
graaginwilde uitblinken. Daar-
doormerkte ik in Canada, dat ik
onvoldoende kennis bezat. On-
danks het feit, dat ik toch ove
veel culinaire zaken al aardi,
kon meepraten".

In zn weinige vrije tijd pr-
beerdeRieldo doorzelfstudie zii
achterstand goed te mak_.
Overal waar dejongeCuragase

kok kwam, speure hij naar
kookboeken. Dats een hele
verzameling gewcden," ver-
haalt hij lachend, Vaar ik nog
dagelijks op terugvl. Hetis een
bron van inspirate, want een
goede kok moetaa zichzelfblij-
ven schaven".

Uit deverhalenanzijnCana-
desecollega's envt eigen litera-
tuur- onderzoelwerd Rieldo
duidelijk, datvorzijn toekomst
een stage in Eujpa onontbeer-
lijk zou zijn. 1ni977 ging deze
wens in vervulhgen mocht hij
in de Hilton hods van Amster-
dam en Brussezijn kennis ver-
rijken.
In 1980vestigeRieldo zich defi-
nitief(?) in Areterdam om twee
jaar later al ti chef-kok van de
16 man teilene keukenbrigade
van het Hiltn te worden be-
noemd. "Eerhele zware baan,
maar enornuitdagend," luidt
zijn eigen ooleel.

"Op topdgen verzorgen wij
voor de vast gasten 400 ontbij-
ten, evenzoeel lunches en di-
ners, terwijVe inhetaparteres-
taurant- geeelte ook nog eens
150 lunche en diners kunnen
uitserverer'.
Bij het saronstellen van dc me-
nu's laat Ifeldo zich leiden door
dc aanbieingen van het mo-
ment. "Bc les altijd dcprimeurs
en delica_sen, diebij dctijdvan
het jaarbren. Dat is goed voor
een econoiischebedrijfsvoering

;nveel gasten blijken deze aan-
pak te waarderen'.

Op de dagvan ons gesprek be-
veelt Rieldo zijn gasten zeewolf
aan. Maarhij liktzelf—bijwijze
van spreken—nogz'n vingersaf,
bij de gedachte aan de spaghetti
methazelnoten van een paar da-
gen eerder. "Dat bedoel ik nou
met jezelfblijven ontwikkelen.
Opeen gegevenmomentdachtik
waaromzoueenpastavan hazel-
noten nietkunnen? Dan moetje
hetgewoon proberen!"

Het Hilton in Amsterdam
heeft Rieldo de afgelopen jaren
allekans gegeven zijn culinaire
blik te verbreden. Hij werd uit-
gezonden voor o.a.promotie- fes-
tivals naar Afrika,Kuwait en
Griekenland. Daarnaast leerde
hij heelwatkneepjes vanhetvak
in deHiltonhotels vanBazel, Zu-
rich en Genève. En uit Hong
Kong kwamen twee koks over,
dieRieldo een 'lesje Chinees ko-
ken kwamen leren.

Onze 'eigen'Rieldo Frans kan
dank zij zijn liefde voor het vak
en zijn doorzettings- vermogen
op het hoogste niveaumakkelijk
mee. Zo stondhij o.a. samen met
dekokkin van de Spaanse ko-
ning Juan Carlos aan het for-
nuis.
Aan het einde van het gesprek
heeft meesterkok Rieldo een

aantal adviezen voor zijn Cura-
gaose vakbroeders. "Probeer
voor een stage in het buitenland
in aanmerking tekomen en doe
vooral veel aanzelfstudie".

Hij verheugt zich erop om een
keer samen met zijn Cura§aose
collega's in dekeuken tekunnen
staan.
"Ik heb al eens met Guillermo
Neefvan het Toeristenbureau
over dat idee gesproken. En wie
weet, kom ik ooit nog eens naar
ons eiland terug om er een res-
taurant te beginnen. Helemaal
naar mijn eigen opzet en aan-
pak". Voorlopigis datechter nog
een droom. "Maar wel een
mooie", zegt Rieldo Frans kij-
kend naar de Hollandseregen.

■Rieldo Frans, gefotografeerd inzijn meesterkok-tenue.

■Rieldo Frans, inzijnfunctie alschefvan dekeukenbrigade van het vermaarde Amsterdam HiltonHote

GESCHOKT
BlaKe Zuidafrikanen uit

Kaaptad, die de film nog
hadao gezien, waren ge-
schok en diep onder de in-
drukVolgens Gary Fryer,
een stdent,zou iedereen'Cry

Freedom' moeten zien omdat
hij demensen aanhetdenken
zet. "Defilm wektgeen agres-
sie op, jevoelt je geschokt".
Een andere jongeblanke zei
dat de film "zeer ontroerend"
was. Tijdens de voorstelling
was het doodstil in.de bio-
scoop,maar er volgdeapplaus
toen tegen het einde van de

film de namen van Zuidafri-
kanen werden afgebeeld die
de afgelopen jaren in de ge-
vangenis zijn overleden.

’Cry Freedom’ verwijderd uit Zuidafrikaanse bioscopen.JOHANNESBURG —Set hoofd van deZuidafri-
?aanse politie, generaal"ïennie de Witt, heeft vrij-
dag beslag laten leggen op
?Ue kopieën van de film■pry Freedom'. Volgens
'tem gaat hetomeen propa-
ganda- film die in strijd isJ^et de bepalingen van de
tyee jaar oude noodtoe-stand.
, De film ging eerder op dejjagin vele bioscopen in pre-
mière, vrijwel onmiddellijk

hij door de hoogsteeen-

suur- autoriteiten was goea-
gekeurd. Maar een paar uur
later, nadat een bom was ont-
ploft in eenbioscoop in Johan-
nesburg, verbood minister
van Justitie, Kobie Coetsee,
verdere voorstellingen omdat
de film de binnenlandse vei-
ligheid in gevaarbracht.

De film over de zwarte stu-

dentenleider Steve Biko is
volgens Coetsee illegaal om-dat hij gebaseerd is op een
boek van de gebanae blankejournalistDonald Woods. Hij
bedoelde datWoods, diena de
dood in gevangenschap vanBiko in 1977naar het buiten-
land vluchtte en het boek
schreef, niet door deZuidafri-

kaanseersmagworden geci-
teerd.

Sommige toeschouwers
toonden zich geschokt door
beelden van de politie die op
zwarte demonstranten schiet
en razzia's in een illegale ne-

derzetting uitvoert, door de
beeldenvan hetmartelen van
Biko door politie- agenten.

Blanke Zuidafrikanen krij-
gennormaliter datsoort beel-
denover deonrust in de zwar-
te steden niet te zien. Toen
twee jaargeleden de noodtoe-
stand was afgekondigd, werd
namelijk politieke berichtge-
ving aan banden gelegd. Ra-
dioentelevisie, in Zuidafrika
in staatshanden, mogen
sindsdien niet berichten over
het anti-apartheids- protest.

Curaçao Culinair
opzaterdag

Hetpublicrelations- bureau MPIProduktiesver-
vaardigde, op verzoek van de directie en redactie
van deAmigoe, een serievan vijf pagina's met arti-
kelen dieeenoverzicht trachtente gevenvan decu-
linaire mogelijkheden op Curacao. De serie is be-
doeld om een stimulans te zijnvoor:

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

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

De kok: In deze serie artikelen krijgt dekok een
waarderingvoor zijnprodukt dathij /zij indekeu-
kenklaar maakt,metliefdevoorhet vak.Een stimu-
lans om in detoekomst nog lekkerder en attraktie-
ver tekoken.

Suggesties
Heeftusuggestiesoverres-

taurants, koks, menu's of
hebben wij inuwogeniets on-
juistbeoordeeld, of een res-
taurant over hét hoofd ge-
zien: schrijfdaneenbriefaan
Toine Diepstraeten Culinair,
p/a Amigoe, dan wordt uw
suggestie en/of aanbeveling
later behandeld.Curasao

Culinair
ineen serie vit vijf
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Vitali
Korotitsj,
hoofd-
redacteur
van
Ogonjok:

’Kritiek
is nu
een
kwestie
van
tactiek’

Vlakna de partijconfe-
rentie heb ik eenkies
laten trekken. Toen
ik weer bijkwam uit

! deverdoving hoorde ik een stem
! die zei: Doet u uw mond eens
| dicht. Ik dacht:verrek, isdeglas-
;nostnu alafgelopen?" VitaliKo-
[rotitsj (52) is zonder twijfel een
;van de meest besproken figuren
|in perestrojka- land. En een van
de meest controversiële.

De een prijst hem omdat hij
met zijn weekblad 'Ogonjok'
('Vuurtje') het ene taboe na het
andere doorbreekt en als geen
ander het tempo van de glasnost
erin houdt. De ander haat hem
omdat hij voor niemand ontzag
heeft, reputaties kan breken en
zich daarbijkennelijk verzekerd
weet van de onuitgesproken
steun van Gorbatsjov, met wie
hijpersoonlijk op zeer goede voet
■staat. Een derde categorie ver-
werpt hem als een politieke
windhaan; een verwijt datonder
■meer onderbouwd wordt met de
verwijzing naar een nogal stui-
tend anti- Amerikaans boekje
dathijnoggeen tien jaargeleden
heeft geschreven.

Feitbij ditallesisdatKorotitsj
zich in de twee jaar dat hij nu
hoofdredacteurvan 'Ogonjok' is,
zodanig als glasnost- kampioen
in de kijker heeft gespeeld, dat
zijn hoofd het eerst zal vallen
mocht het in perestrojka- land
ooit mislopen.

Vitali Korotitsj: 'Het isveil gemakkelijkeromonder eentotalitair regime te leven'

Vitali Korotitsj: 'Het is veel ge-
makkelijker om onder eentotali-
tairregime te leven.

UITGESLOTEN, De kans daarop achtKorotitsj
,zelfoverigens na derecente par-
tijconferentie in Moskou vrijwel
uitgesloten. "De bureaucraten
-lebben weliswaar openlijk ge-
tuigd van hun onvrede met de
glasnost", herinnert hij zich uit
eigen waarneming, wanthij was
een van de 4991 gedelegeerden,
,"en ik wil niet zeggen dat de
weerstand tegen deglasnostniet
groot zou zijn. Ik heb verbaasd
gestaan bijvoorbeeld, hoeveel
gedelegeerden in dewandelgan-
gen voor meer glasnost waren,
maar als ze in de buurtvan hun
conservatieve kameraden kwa-
men,hoorde jeopeensheel ande-
re geluiden. Maar goed, dereso-
lutie over de glasnost is ongewij-
zigd aangenomen, en daar ging
het om. Daarmee is het begrip
fopenheid' gelegaliseerd".

Hoekon dieresolutie bij zoveel
tegenstand ongeschonden er-
door komen? "De mensen in de
zaal waren eenvoudig bekafvan
de voorgaande discussies. Zes
-uur lang was er gepraat over de
ingewikkelde resolutie aan-
gaande de politieke hervormin-
gen en de overdracht van de,macht van departij aan devolks-

vertegenwoordigingen. Indiere-
solutie is er van alles geamen-
deerd. Toen daarna deresolutie

; over de strijd tegen de bureau-
cratie aan de ordekwam, begon-

nen ze uit de zaal te roepen:
"Chvatjit! Genoeg! Ophouden!.
Dus zo kwam het dat drama-
tische resoluties als die over de
bureaucratie, de glasnost, de
verhouding tussen de nationali-
teiten en de herziening van het
rechtsstelsel zonder discussie
unaniem zijnaangenomen".

"Ik heb me toen gerealiseerd
dat democratie, zoals wij diewil-
len, heel hard werken betekent.
Hetis veel gemakkelijkeromon-
der een totalitair regime te le-
ven. Achter de tafel zeggen ze
watjesteekt jehandomhoog, ie-
dereen is ervoor en klaar is
Kees".
Hoe moet ik dat interpreteren?
Heeft deconferentie zich klakke-
looseenpakketbeslissingen door
de strot latenduwen?

"Ik zeg alleen dat de mensenmoewaren enbangvoor verdere
discussies. De naaste toekomst
zal uitwijzen hoeveel mensen er
werkelijk voor of tegen de glas-
nostzijn. Dekomende wekenzul-
len de verhoudingen uitkristal-
liseren. Eindvan demaandkomt
er weer een plenum van het
Centraal Comité van de Partij.
Dat betekent dat er vanaf nu
weer enorme discussies zullen
ontstaan. En de pers zal daarin
een groterol spelen. Het isnu al
zo, dat hoofdredacteuren elkaar
opbellen omdat ze hun positie
willen bepalen en van de ander

willen horen hoe het nu verder
moet. U moet het zo zien, datde!,
conferentie slechts derichting \van de verdere ontwikkelingen
heeftaangegeven. Deuitvoering
van de resoluties is aan het
Centraal Comité. Ik verwacht
wat snelle ontwikkelingen".

Betekent datnuook dateropkor-
te termijn meer eten en ge-
bruiksgoederen in de winkels
zullenkomen?

Korotitsj: "U bent net zon ro-
manticus als ik.Nee, ikvrees dat
wevoorlopig alleen op een toena-
me in deproduktie van boeken
en documenten kunnen reke-
nen. Maarzondertwijfel is debe-
langrijkste vraag dieer vandaag
gesteldkan worden: slagenwij er
nu eindeüjk in het volk normaal
van voedsel te voorzien? Daar
gaat het"om. Want als hét volk
genoeg teetenheeft,kan het ook
andere problemen op een rusti-
ger wijze tegemoet treden. Maar
ja, het is gemakkelijker om over
aardappelstepraten danomzete
poten. Het is voor dit land een-
voudigerom met deAmerikanen
een pariteit op wapengebied te
realiseren daneen pariteit in de
worstvoorziening. En wat dat
pratenbetreft: alleonderwerpen
die opdepartijconferentie aan de
orde zijn geweest hebben we al
twintigjaarvoordat deperestroj-
ka begon besproken".

Maar loopt die perestrojka dan
geen gevaar, als is gebleken dat
praten toch geen effect heeft?

"Nee, ik denk van niet. De
mensen begrijpen dat het hele[ hervormingsplan een gecompli-

ceerde zaak is. Onze tegenstan-
dershebbener een gewichtig ar-
gumentbij, datiswaar. Alsweze
ju met een stuk brood de mond
Joudenkunnen snoeren, zou dat
let tempo van de perestrojka
aanzienlijk versnellen. Maaron-
derschat intussenniet heteffect,
d_t wij nergens meer bang voor
ziji".
j
Opde partijconferentie voerdeooh\de verguisde Boris Jeltsyn
het boord. Hijzeiondermeer,dat
hij \en interview aan Ogonjok
hadtegeven maardatdatnietge-
plaa\t was. Waarom niet?

"Ef■konier. in dat interview
passie mij in een
moeilijk parket zoudenbrengen.
Jeltsy» vervlecht zijn politieke
oorde^n met zijn persoonlijke
observatie. Hij had veel kritiek
op enkMe'leden van het Politbu-
ro, voonl opLigatsjov. Als ikhetgepubliceerd had, had ik Li-
gatsjov^m een reactie moeten
vragen.'Ëh dat wil ik niet. U
moetbegrijpen: kritiek isin deze
tijd eenKyestie van tactiek".

Hoe liggeAdekaarten wat datbe-
treftbij de\ersoonvan desecreta-
ris-genera^ van departij? Iskri-

tiek op Gorbatsjov in de pers
taboe?

"Kritiek opdepartijleider is in
dit land een enorm psycholo-
gisch probleem. Ik herinner me
hoe we vorig jaar met een stel
hoofdredacteuren bij Gorbatsjov
op bezoek kwamen. Een van ons
zei: de statistieken worden ge-
bruikt om ons te bedriegen. Pu-
bliceer dat dan, zei Gorbatsjov.
Maar die statistieken worden
aan U gegeven en u gebruikt ze
zelf, alsof ze correct zijn,
antwoordde die hoofdredacteur.
Bekritiseer mij dan, zei Gor-
batsjov. Dieredacteur huildebij-
na: Maardatkan ik niet,Michaïl
Sergejevitsj!Riep hij uit".

"Voelt u wel? En los van die
schier onoverkomelijke psycho-
logische drempel, met alle liefde
voor de waarheid wil ik Gor-
batsjov niet bekritiseren, want
ik wil hem'nu niet zwakker ma-
ken. Veelvanwater met depere-
strojka gebeurt, heeft met hem
persoonlijk te maken. Als politi-
cus leidt hij dat proces. Nog-
maals:het is eenkwestie van tac-
tiek".

ZELFVERTROUWEN
Hoe beoordeelt u Gorbatsjovs po-
sitiena departijconferentie?

"Hij is er met meer
zelfvertrouwen uitgekomen. Hij
heeft laten zien dat-hij de mees-
ter van het kasteel is. Zijn te-
genstanders willen hem wel

dwarszitten, maar ik geloofniet
datze er dekans toe krijgen. Zewerken als stof:nietactief. Want
ze hebbengeen ideeën.

Intussen is het idee van Gor-
batsjov omtrent de nieuwe su-
perpresident, diezowel de staats-
als departijmachtzalkrijgen, in
de resolutie behoorlijk afge-
zwakt. De bevoegdheden die hij
inzijn speech opsomde, zijn door
de vergadering in deresolutie
weggelaten.
"Wezijn niet tot de conclusie ge-
komen datweeenpresident naar
westers model nodig hadden.
Aangaande het leiderschap van
dit land zullen er nog verdere
voorstellen komen. Het be-
langrijkste is nu dat er wetten
aangenomengaan worden diede
voortgang van de perestrojka
moeeïijk maken. En daartoe
heeil de conferentie alle moge-
lijkheden gegeven. We moeten
rustigkijken wat er mogelijk is.
Voor Gorbatsjov is er voorlopig
geen alternatief. Laten we eerst
eenskijken hoehij zich alsleider
verder ontwikkelt".

"Ik denk persoonlijk niet dat
Gorbatsjovooit in eenStalinkan
veranderen. Er is gezegd dat in
de toespraken van de partijlei-
ders van derepublieken te veel
lofaan Gorbatsjov doorklonk en
dathij zich datzal laten aanleu-
nen, ïk geloof dat die machine,
die onderBrezjnev op gangisge-

komen, nog steeds werkt. ErzijD j
veel mensen die op een stereoty-'
pc wijze, zoals vroeger gebruik--1
lijk was, op de persoon van de
partij- secretarisreageren. Maar
Gorbatsjov heeft een jongere en
meer kritische geest dan zijn
voorgangers".
Opdeconferentie neeft menu een
verklaring laten afleggen ovet
een artikel in Ogonjok, waarin V
zegt dater vier gedelegeerden iï
de zaal zaten die bij corruptie-
schandalen betrokken zijn zon-
der datv hun namen noemt.

"Dat is een heel belangrijke
zaak. En als we erin slagen oß>
daarin de onderste steen boven
te krijgen, zal dateen grote pre-
cedentwerking hebben. Wan*
dan zal iedereen weten dat de
wet inderdaad voor iedereen*
zonder onderscheid, geldt".

"De kwestie is dat de ot__?r'
zoeks-rechter Gdljan,diein OeZ'
bekistan alvijfjaareen wijdver-
takt corruptienet probeert te
ontrafelen,bij mij kwam met de
klacht dathijzijn onderzoek niet
kon voortzetten. Hij was nu op
eendermatehoog niveauaange-
land, dathij de sanctievan deOf
perste Sovjet en dehoogste paf'
tijorganennodighadwildehij de
ruggegraat van decorruptiebre-
ken.En diesanctiekreeghij niet-
Hij werd enwordt steedshevige'
tegengewerkt, omdat er nu echt
heel grote namen bij betrokken

(Haagsche Courant)

SCHRIK
Al bijna 350 miljoen gulden

Ser jaarbedraagt deomzet en in
e verwachtingen liggen steeds

hogere bedragenverankerd. Het
is dezeexplosieve groei die impo-
neert en tegelijk ook schrik, ver-
warring en zelfaversie veroor-
zaakt. Wantbij de Lochs en op de
eilanden hoor jeook praten over
een duivels monster, dat niet
meer te controleren is. Over ern-
stige vervuilingvanhetwateren
verstoring van het natuurlijke
evenwicht.

Vissers klagen dat zij steeds
meer vaste visplaatsen moeten
opgeven, omdat dieworden inge-
nomen door de steeds grotere
drijvende kooien, waarin de
zalm, zoals dat dan heet, leven-
dig wordt gehouden en gekoes-
terd. En de dierenbescherming
waarschuwt dat er rondom deze
drijvendekooien op grote schaal
moord en doodslagplaats vindt.
Van zeehonden, aalscholvers en
reigers, die het op dekracht van
hun natuurlijke hongerdriften
opde ingesloten zalm hebben ge-
munt.

De Marine Conservation So-
ciety heeft op grond van een uit-
gebreide studie berekend dat er
jaarlijksnu zon duizend zeehon-
den, tweehonderd reigers en
ruim tweeduizend aalscholvers
worden gedood in enbij deSchot-
se viskwekerijen. Deels door af-
schieten, deels door de bescher-
mende netten van dekooien,
waarin zij verstrikt raken.

Met name dezeehondis een ge-
duchte vijand van dezalmvisse-
rij. En deviskwekers praten niet
graag over hun bloedige oorlo-
gen met deze vermetele te-
genstander, waarvan het ge-
schatte aantal de laatste jaren
tot zon 200.000 in de Britse
wateren is toegenomen. Wel na-

tuurlijk over het uitAmerika af-
komstige experiment met felle
geluidsstoten in een uitersthoge
frequentie. Met behulp van een
door een windmolen telkens
weer opgeladen batterij, worden
de hoge schrik geluiden onder
water geproduceerd. Men is er
zeker van dat zij een solide af-
weer vormen tegen de meeste
zeehonden.

HONGERIGEN
Echter niet als het gaat om de

meest hongerigen onder hen.
Want er zijn er die het toch blij-
ven proberen door 'geluidsbar-
rière van de schrilleverschrik-

kingen' heenbreken «^vervol-
genshun gestroomlijndejtoppen
diep in de mazen van de Hskooi-
en drukken, wild happend naar
het gekrioel van de zalmbinne-
nin. Die beten leiden dak vaak
toteen hap uithetlijfvan n zil-
te kwekeling.En tegelijk V>t im-
mense drift en woede vyn de
mannen op het plankierrondom
de drijvende visKOoien.

Van de wal afgezien lijit het
alsofzij op het water lopen.Met
hun gele oliepakken en We
laarzen gebuktonder lange stok-
ken van hun schepnetten i* de
driftige kabbeling van het '.nd
doorwaaideLoch, net alsboeren

inhetveld.
David Vaughnkon dezeverge-

lijking wel aan, toen hijons mid-
den in de Loch Nevin voorging
langs zon drijvende kooi van
12x12 m. En wij oog in oog ston-
denmet zontienduizend zeerrij-
pe exemplaren van een vis, die
wij in levende vorm alleen maar
kenden van vroeger: het grote
mysterieus groene aquarium in
de etalage van Amsterdams ge-
notmiddelen- specialist Dikker
& Thijs,waarin dezalmtraagen
verdrietigrond zwom. Duidelijk
opweg naar het einde.

Hier in de metersdiepe net-
kooien was zünpositie inzoverre

anders, dat hij er met tiendui-
zend tegelijk perkooi toch meer
ruimte had. En in de aanloop-
tocht van de zee door het Loch
ook meer van zijn natuurlijke
element bleef. Compleet met de
roepstem van het grote avon-
tuur; de verre trektocht naar
vreemde wateren, die van de
zalm één van de meest roman-
tische en intrigerende vissen
maakt.Beginnendvanaf hetmo-
mentdatvoorhemofhaarhet le-
ven begint in een pure, schone,
koele zoetwaterstroom met een
hoog zuurstofgehalte. In de late
hemt als het zalmvrouwtje met
veel zorg en inzet tussen de
steenslag en het zand op debo-
dem haar plekjes vrijmaakt om
kuit te schieten. Soms wel twee-
tot driemaal toe, waarbij in to-
taal tussen de acht- en ze-
sentwintig- duizend eitjes kun-
nen worden gelegd om doorhet
mannetje te worden bevrucht.

EEN WONDERBAARLIJKE VERMENIGVULDIGING IN DE SCHOTSE WATEREN

Zalm in
overvloed

Hetis alweer enige ja-
ren geleden dat En-
gelands grootste ac-
teur Sir Laurence

Oliviereen bozebriefschreefaan
'de Britse spoorwegen, omdat zij
het hadden durven tebestaan de
fameuze kippers, ofte wel de ge-
kookte haring, te wippen uit de
traditionele samenstelling van
hun ontbijt-tussen- de-rails.

i Sir Laurence eiste niet alleen
<le onvoorwaardelijke terugkeer
ivankippers in de selectievan al-
le mogelijke eiergerechten, ge-
bakken ham en worstjes, prui-
men en marmelades, maar ook
jdat hun herkomst onverbreke-
lijk verbonden zou blijven met
Loch Fine; de grote zilte inham
■aan de westkust van Schotland.jjWantdaar is volgens dekenners
_e haring het lekkerst en de
'techniekvan hetroken hetbeste.
IDe woede van Sir Laurence
Jieeft maar gedeeltelijk succes
gehad. En in het serveren vanJiritishRailways van kippers-
J>p- niveauzit danig de klad.

is er kans op bittere
tijden, nu er in Schotland inder-
daadsprake isvan een soortwon-
derbaarlijke vis- vermenigvul-
diging, waar de haring welis-
waar buiten staat, maar die de
mogelijkheid van straks volop
feerookte zalm alsnieuwetroef in
pet ontbijt van de Britse spoor-
wegen niet uitsluit.
; Het grote visioen is zalm in
pvervloed. In allerlei maten en
gewichten. En in prijzen die ook
uitde smallere beurs betaalbaar
eijn. Aan de Schotse westkusthoor je er de betrokkenen
hartstochtelijk over praten. Zij
-teken uitvoerig de loftrompet
over hun zalmkwekerijen; goed
.oor 12.700 ton het afgelopen
Jaar en voor het einde van de
eeuw minstens 50.000 ton per
jaar. Vergeleken bij het begin

I'an detachtiger jaren,toen jaar-
ijks 500 tonvan deze luxe vis alheelbijzonder was, metrecht een

fantastische groei.En watniette
zeggen van de financiële omzet

in dejongeSchotseviskweek- in-
dustrie, die in de moeizame eco-
nomische ontwikkelingen van
de Hooglanden endeAtlantische
eilanden al aanzon 500 mensen
werk biedt.

Het roken en zouten van dezalm wordt alleen doorvakmenfc n met jarenlangeervaring gedaan.

VETRESERVES
Het is in deze periode dat de

zalm zich niet of nauwelijks
voedt, terend op de vetreserves
die tijdens het verblijfin de open
zee zo rijkelijk zijn aangelegd.
Maar de tocht stroomopwaarts
in derivieren enbeken is buiten-
gewoon zwaar, zoals dat ook
geldt voor de teeltperiode zelf,
vol afmattende onderlinge ge-
vechten. En als na 90 tot 130 da-
gen, afhankelijk van de water-
temperatuur, de peervormige
eitjes uitkomen, zijn de meeste

zalmouders zoafgepeigerd en af-
getakeld, datzij deroepstem va»de zee niet meer kunnen volgeP
en in het zoete water van hit°
voortplanting dedood vinden.

Het kroost begint als larfjeS
van 20 mm, voorzien van eeß
buideltje voedsel waarmee ziJ
anderhalve maand toe kunneD'
Daarna begint hun jachtopklei-
ne insecten en wormpjes en eep
periode vantussen deéén en v$
jaar, die de zalm vervolgens af-
wisselt met zngrote geheimzifl'
nige tocht naar het diepe zoute
water van de zee waarvoor het
uiterlijk verandert van bruin efl
roodachtig in hetzoetewater, tot
donkerblauwopderug, zilverofde flanken en crèmekleurig wit
op debuik inhet zoute waterval»
dezee.

Watstelt dezalmen in staat ifi
recordtijd van zoetwatervisse'1
te veranderen in zoutwatervis-
sen?WatbeweegthenomnaééD>
twee ofdriejarigverblijfin dez>*'
tewaterlagenteemigreren na^het zoete water? Hoe komt b .*datzij over een afstandvan dul'
zenden kilometers, die met cc"
fascinerende snelheid van zo"
50tot 100km perdag worden a>'
gelegd, feilloos terugkeren na^
de plek waar zij jaren gelede1*hun bestaan begonnen zijn? Hej
zijn vragen waarop Davi 0
Vaughnnaast ons op dewankel*
evenwichtsbalk langs de grote
viskooien in Loch Nevin gee"
antwoord weet. „

.vervolg oppag 1"
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UITZONDERLIJKEILAND
Hoetink betwijfelt of deze

structurele eigenschappen van
.toagao wel algemeen bekend

*_n. "Ik weet niet in hoeverre er
*to goedbegripbestaatbijdeCu-
ragaoënaars in het algemeenover de speciale functie van Cu-*agao in het verleden. Bij een
aantal mensen die zich bezig
{touden met de sociaal- we-tenschappelijke bestudering
ï^beteilandbestaatde neiging
jm wagaoterangschikken on-?er de grotegroep Caribische ei-landen, ofte praten in termen*an de derde wereld en daneen
___*al structurele eigenaardig-
-2!?en °P *e sommen die al deze
«ebieden gemeenschaoneliik

hebben, zonder datmenoogneeft
voor het heel speciale, ik zou
haast zeggenstad-staat- achtige
kwaliteiten die Curagao in het
verleden heeft gehad en die het
tot een uitzonderlijk eiland ma-
ken. Datuitzonderlijke zouikbe-
nadrukt willen zien.

Behalve op de toekomst richt
Hoetink zich in de nieuwe druk
van zijn studie ook op het verle-
den. In 1958 gebruikte hij in het
voetspoor van Professor Van
Lier de term "gesegmenteerde
maatschappij" om Curagao te
kenmerken. Daarom verstond
men een maatschappij die was
opgedeeld naar cultuur, sociale
positie en ras. De verschillende
groepen zouden onderling wei-
nigcontact hebben. Van dit idee
is Hoetinkteruggekomen. "Al in
mijnproefschriftbleek daterwel
degelijkveel meercontacten wa-
ren dan detheorie veronderstel-
de. In de jarenerna, toen ik me
bezig hield met het vergelijken
vanverschillende maatschappij-
en, werdhet me steeds duidelij-
ker datjeeen starredefinitievan
een gesegmenteerde maatschap-
pij niet kan volhouden. Jekan
wel zeggen dat er in het begin
van de kolonisatie even sprake
was van een gesegmenteerde
maatschappij, maar al in het
tweede moment vinden er alle
mogelijke contacten plaats en is
er culturele uitwisseling tussen
de groepen. Wel waren die groe-
pen hiërarchisch geordend,
maar door de culturele uitwisse-
ling overen weerkwam eencreo-
liserings- procesopgang.Er ont-
stonden door de sexuele relaties
ook hele nieuwe groepen. Kor-
tom: na de koloniale inbezitne-
mingkwam er een maatschappij
dieveel gecompliceerder was en
tegelijkertijd poreuzer dan het
starre begrip gesegmenteerde
maatschappij lijkt te sug-
gereren".

Het startpunt voor alle Cari-
bische eilanden is volgens Hoe-
tink hetzelfde: een dominante
moeder1andsegroepen een daar-
aan ondergeschikte groep die
hoofdzakelijk uitslavenbestaat,

met daartussen groepen die een
soort tussenpositie innemen.Hoetink: "Interessant is juist datbij een vergelijkingblijkt, dat demate van vermenging, de mate
van creolisering bij hetzelfdestartpunt verschilt. Boeiend
wordt het als mengaatproberente verklaren waardoor de ver-schillen zijn ontstaan".

INDIAANSEINVLOED
Hoetink vraagt zich in zijn

nieuwehoofdstukookafofer welvoldoende rekening is gehouden
met de Indiaanse invloed op deCuragaose cultuur. "Onderzoek
op een eiland als Barbados waarde Indiaanse bevolking hele-
maalnietzo grootwas,heeftaan-getoonddatde Indiaanse invloedsterk is onderschat. Jemoetnietvergeten dat de Indianen in hun
eigen gebied woonden enzich opalle mogelijke wijzen hadden
aangepast aan het milieu. Denieuwe groepen, ofze nu uit Eu-ropa of Afrikakwamen, haddenzeker in de allereerste periode
moeilijkheden met hun aanpas-
sing. Hetligt voor dehandtever-onderstellen dat ze daarbij ke-ken naar de Indianen. Op zon
manierkan wel eensmeervandeIndianen zijn overgenomen, danwe altijd dachten".

"De mensen dieindejarenvijf-
tig, zestig in het Caribisch ge-bied werkten, hadden wel eensdeneiging om alles watniet Eu-ropees was, alsAfrikaans te dui-den. Natuurlijkzyn er heel veelAfrikaanse erfenissen, maar erzijn aanwijzingen dat zelfs debosnegers in Suriname, diementoch als eenAfrikaansegroepbij
uitstek ziet, in een aantal vanhun culturele vaardigheden
sterk zijnbeïnvloed doordeIndi-
aanse cultuur. Dat zal elders inhet Caribisch gebied ook wel zo
zijn. De aardrijkskundige na-
menen dievanplanten en dieren
zijn vooreenheelbelangrijk deel
Indiaans. Maar ook allerlei pro-
dukten: de hangmat en het aar-
dewerkbijvoorbeeld".

Hoetink verklaart uitvoerig
hoe het kwam dat zoveel niet-
Europees culturele kenmerken
werden toegeschreven aan een

Afrikaanse herkomst. Daarbij
speelde het echtpaar Herskovits
en hun navolgers een grote rol.
Het echtpaar leefde in Noord-
Amerikaen stuitte daarop onge-
loof dat er onder dezwarteAme-
rikanen een eigen cultuur zou
bestaan.

OVERDRIJVING
Hoetink: "Toen dachten veel

Noordamerikanen nog: diemen-
sen hebben geen cultuur, ze zijn
als slaven gekomen en alles wat

ze hebben, hebben ze van ons.
Daartegen heeft het echtpaar
Herskovits zich terecht verzet,
zijwilden dusaantonen dateruit
het gebiedvan herkomst van de
slaven wel degelijk allerlei inte-
ressante resten zijn gebleven in
Noord- Amerika. Maar vervol-
gens hebben ze dat ook gedaan
voor alle mogelijke Caribische
landen en daarbij zijn ze
misschien niet geheel vrij ge-
weest van enige overdrijving.
Men suggereerde zelfs dat het

gebied van herkomst in Afrika
precies zou zijn aante geven. Ze-
ker kan uit bepaalde gebruiken
niet worden afgeleid dat de sla-
venbevolkinguit eenbepaald ge-
bied afkomstig was.

Somskan een bepaald gebruik
door één of twee mensenzijn in-
gevoerd, omdatzij toevalligken-
nis hadden van bepaalde ritue-
len. Zij kunnen danvan een be-
paald Afrikaans volk afkomstig
zijn, terwijlderest vande slaven-
bevolking die derituele kennis
nietbezat, uiteenheel ander ge-
bied afkomstig was".

De critici van Herskovits zeg-
gen ook, dathij te weinig reke-
ning hield met de specifieke
omstandigheden in het nieuwe
land. Hoetink: "Om een voor-
beeld te geven: men wijst erop
dat een typisch Afro- Ameri-
kaanse eigenaardigheid is daterzon grote nadruk ligt op da-
discherelaties. Er zijn heel veel
termen in het Caribisch gebied
om paren aan te duiden van on-
geveer gelijke leeftijd van het-
zelfde geslacht: shipmate, mati,
sippi, malungoofbatiment. Men
denkt dat het eigenlijk termen
zijn dieteruggaan ophet slaven-
vervoer. Het waren groepen van
dezelfde leeftijd en hetzelfde ge-
slachtdieaanelkaargeketendin
het ruim van het schip de over-
tochtmoesten maken. Daar ont-
stonden vaak hele intense ban-
den tussen twee mannenof twee
vrouwen en tot op de dag van
vandaag zijn dit soort banden
bewaard gebleven, vaak met de
bijbetekenis dat mensen een-
zelfde zware lot hebben onder-
gaan. De critici van Herskovits
zeggen: dat is nou een element
van de Caribische cultuur, dat
niet rechtstreeks uit Afrika
komt, maar dat is ontstaan tij-
dens hetproces van devorming
van een slavencultuur".

Hoetinksteltvoor ombijdebe-
schrijving van een cultuurreke-
ningtehouden metdrieverschil-lende lagen in de cultuur. "Er is
allereerst,wat ik zou noemen, de
sociologische cultuur. Die ont-
staat tussen mensen die in een-
zelfde sociaal- economische posi-
tie zitten. Ze komt in alle maat-
schappijen voor, denkmaar aan
alle mogelijke groeperingen die
een eigen taal ontwikkelen: sol-
daten, matrozenen gevangenen.
Dezevormvancultuurishetpro-
duktvan eenklasse, zoals desla-
vencultuur.

Daarnaast heb je een ander
cultuurbegrip en dat noem ik de
antropologische cultuur. Dat is
het geheel van cultuurelemen-
tendat demensen juistverbindt,
ookals zetot verschillende klas-
sen behoren, het iskenmerkend
voor het gebied waar ze wonen.
OpCuragao ziin datbijvoorbeeld
detumba en de taal. Dat zijn de
begrenzende attributen die ma-
ken dateenBenedenwinder zich

herkent en zich tegelijkertijd af-
grenst van al degenen die deze
attributen niet hebben. Het is
dus een verbindend element dat
boven deklasse uitstijgt en dient
als grensmarkeerder.

Dan is er nog een derde cul-
tuur, die jeetnische cultuur zou
kunnen noemen. Deze wordt
vaak bewust bevorderd door
groepen die zich in een zekere
strijdpositie bevinden, diebezig
zijn met watmen hunemancipa-
tie noemt. In het Caribisch ge-
bied kun je denken aan Black
Power.

De drie cultuurvormensamen
vormen het conglomeraat waar-
uit een totale cultuur is opge-
bouwd, enerzijds gebonden aan
klasse, anderzijds daarboven
uitgaanden geldendvoorhethe-
le territoir, en dan zijn er soms
duidelijke strijdculturen van be-
paalde groepen in de maat-
schappij .

Puzzel van de week

HORIZONTAAL: 1.Bakenstok; 5. Bediende; 9.Voordelig; 14.Be-
kende plaats in dekaashandel; 15. Nodig om bier te maken; 16.
Mannelijkdier; 18.Auto; 19.Dwaas; 20.Wig; 22. Stip; 24. Strem-
sel;25.Eminentie; 26. Slaghout;27.SoortOnderwijs; 29.Voorzet-
sel;31. Getijde;32. Gek;33. Eivormig; 35.Soort maag;37.Rookge-
rei; 39. Meubelstuk;40.Beteuterd; 42.Ouderwetsmuziek- instru-
ment; 44. Maar; 45. Deel van de dag; 46.De Heer; 47. Bewonde-
raar; 49. Overste; 50.Adem; 52. Munt;54. Zeertalriik;56. Griffel;
57.Schuifbak; 59.Verwaande houding;61. Drankgelegenheid; 62.
Zeer;63. Voegwoord;64. Tros;66.Tennisterm; 68.Soortpapagaai;
69. Eerste vrouw; 70. Zich voeden; 72. Heks; 74. Soort stof, 75.
Verdriet; 76.Ruw afrukken; 77. Adreskaart; 78. Kanteel.
VERTIKAAL: 1. Ten opzichte van; 2. Levensbeginsel; 3. Soort
verf; 4. Bijwoord; 5. Onhandelbaar; 6. AmsterdamsPeil; 7. Getij-
de; 8. Electrisch geladen deeltje; 10.Reeds; 11. Een heleboel; 12.
Begrip; 13. Kameraad; 15. Lidwoord; 17.Lage temperatuur; 20.Hulzen van korenaren; 21. Groente; 23. Medicijn; 26. Assistent
welpenleidster; 27.Bescherming Bevolkings Dienst; 28. Organi-
satie van Amerikaanse Staten; 30. Manier van lopen; 32. Inhet
Groot;33. G ïbergte inRusland; 34.SoortDans; 36. Voormelk;38.

Vlasafval; 39. Soortkraag; 41.Keukengerei; 43.Een Zekere; 46.
Sportwerktuig; 48. Snavel; 49. Verwaande houding; 51. Ondeel-
baar bestanddeel; 53. Vordering; 55. Bittere vloeistof; 56. Tijd-
perk; 58. Vervoermiddel; 60. Veerkracht; 62. Onbebouwd stuk
frond; 63. Een ogenblik; 65. Boom; 67. Speelgoed; 68. Gier, 69.

elwoord;71. Neon;73.Muzieknoot; 74.Overdreven;75.Lithium.

DE NIEUWE VISIES VAN HARRY HOETINK

Boeiende verschillen
in Caribische cultuur

door JOSDE ROO

’De Indiaanse invloed op deCuraçaose cultuur is sterk onderschat’Hoetinks studie gingover Cura-
Sao zonder de Shell. Deze perio-

e, zo steltHoetink nu, heeft bij
de recente ontwikkelingen een
Eotere actualiteitswaarde ge-

egen.Men zou moetennagaan
in hoeverre de vroegere econo-
mische functies van Curagao op
een structurele basis berusten,
een basis die in de toekomst
"Hogelijkkan wordenversterkt.

Hoetink hierover: "In hetver-
leden speelde Curagao een speci-
ale rol binnen het Caribisch ge-
bied. Hethadgeenplantage- eco-
nomie zoals het merendeel van
de eilanden. Net als St. Thomas
.adhet in deachttiendeenzeker
to de negentiende eeuw een rol
als economisch zenuwknoop-
Punt. Het was een overslagha-
ven, het had verbindingen met
«Ie grote eilanden en met grote
delen van dekusten van het na-
bije Zuid- en Midden- Amerika.
Wet was ook een overslaghavenyan ideeën, ik denk dan aan het
toternationaal georiënteerde
onderwijs van Habaay. Deze
overslagfunctie lijktmeookvoor
de toekomst van betekenis. Als
°°it onverhoopt de olieraffinage

minder betekenis zal wor-
den, moet men hetvan een aan-
talstructurelevoordelen hebben
die de ligging van Curagao met
*lch meebrengt. Daartoe horen
de politieke stabiliteit, de be-
geerlijke natuurlijke diepe ha-vens, hetfeitdat hetbuiten deor-
fcaanroutes ligt, een goed ge-
dooldebevolking en internati-
°nale contacten opfinancieel en
ec°nomischterrein dieer al vele
Seneratieszijn. De lessen die we
uithet verleden kunnen leren,
kunnen dienen als projectiesvooreentoekomstwaarinde hui-
dige industriële basis van Cura-sao wellicht zwakker is".

Hetpatroon van de oude Curacao-
se samenleving van Harry Hoe-
tink stamt uit 1958. Nu is er een
vijfde drukuitgekomen van deze

baanbrekende studie. Hoetink heeft er een
nieuwhoofdstuk aan toegevoegd, waarinhij
ingaatopzaken diehij sinds 1958ietsanders
is gaan zien. Als ik zijn ruime werkkamer
hoog in de Utrechtse universiteitstoren bin-
nenkom, citeerik eenfragment uitzijn nieu-
we voorwoord: "Ik heb het altijd als een
complimentbeschouwd dat ditboek niet al-
leen veel is gelezen, maar dat ook andere
schrijvers er graag, en soms met grote vrij-
moedigheid, uit hebben geput". Het is een
heel galante manier om te zeggen datvelen
zonder bronvermelding hele passages heb-
ben overgeschreven. Hoetink lachend: "Zo
zag ik het vroeger ook wel, maar ik ben het
anders gaan zien. Het is natuurlijk vleiend
voor jedat hetgebeurt en ikziehetnuwerke-
lijk als een compliment".

OPLOSSING

HORIZONTAAL: 1. Kadaster; 8. Pemmikan; 15. Laars; 16. Ro-mer; 18. Terne; 19. Irak; 21. Eek; 23.Rans; 24. Mos; 25. Via; 27.
Dik; 29. Met; 30. On; 31. Morgenvroeg; 35. Ne; 36. Ral; 37. Artis;
38. Gas; 40.Dor; 41. Pui; 43. Kus; 45. Fielt; 48. Wel; 50. Am; 52.Medestander; 55. Me; 56.Rad; 58. Tas; 59. Tui; 60. Pal; 61. Tree;
63. Lee; 65.Bord; 66. Onera; 68. Menen; 70. Tinne; 71. Negatief;
72. Register.

VERTIKAAL: 1.Klimop; 2. Aaron;3. Daas; 4. Ark; 5. Ss; 6. Er; 7.
Roe; 8. Pek; 9. Er; 10.Mt; 11. ler; 12.Kram; 13.Armen; 14.Nestel;
17. Meent; 20. Sir; 22. Rio; 25. Vol; 26. Aga; 27.Drs; 28. Keg; 31.
Marum; 32. Ereis; 33. Villa; 34. Gaper; 36. Rok; 39. Sul; 42.Kar-
ton; 44. Set; 45.Fes; 46. Etten; 47. TNT; 48. Wei; 49. Kelder, 51.
Marne;53.Dal; 54. Dun; 55. Marne;57. Deeg;60.Pont; 62.Era; 63.
Lef; 64. Eer; 65. Bis; 67. AT;68. Me; 69. Ne; 70. Ti.

UITHET GROTE aantal in-
zendingen van deze Amigoe-
kruiswoordpuzzel van verle-
den week is uiteindelijk als
gelukkige winnaar(es)van de
weekprijs van 25 gulden ge-
trokken:

Oplossingen moeten inge-
diend zijn op Curagao vóór
donderdagmorgen (4 augus-
tus) tien uur en opArubavóór
woensdagmiddag vijf uur en
duidelijkopdeenveloppe ver-
melden:
KRUISWOORDPUZZEL.
Curagao-P.0.8. 577; Aruba-Nassaustraat 110en Bonaire- Kaya Gobernador Debrot
154,t.n.v. deheerHubertLin-
kels.

B. Gomez
Kaya Cupido 12

Willemstad
Curagao

De winnaar(es)kan zijn/haar
prijs na identificatie afhalen
opnetkantoor van deAmigoe
op Scherpenheuvel (tot 15.00
uur 's middags).

DE GOEDE inzendinghad er
aldus uitmoetenzien:

IDENTITEIT
Herhaaldelijk blijkt in Hoe-

tinks nieuwe hoofdstuk dat hij
verschillenbinnen hetCaribisch
gebied benadrukt. Pleit hij er-
voor om meer te gaan letten op
fiunten waarin deCaribischeel-
anden onderling verschillen?

Hoetink: "In ieder geval is dat
iets wat ik zeker niet verwaar-
loosd zouwillenhebben. Ikerken
natuurlijk dat er verwantschap
is tussen de verschillende Cari-
bische maatschappijen, die ver-
wantschap is overduidelijk,
Maar daarmoetje nietbij blijven
stilstaanalsjezoektnaarhetka-
rakteristiekevan eencultuurals
deCuracaose.Dan ishetnietvol-
doendeomte zeggen:hetisAfro-
Amerikaans ofAfro- Caribisch.
Dat is het allemaal wel, maar
wat is nujuisthetCuracaosevan
het Caribische? Dat is het mo-
ment waarop jeover identiteit
kan praten".

"Het is niet zo dateen Curaga-
oënaaren eenCubaanofeenTri-
nidadian onderling verwissel-
baar zouden zijn in hun cultuur.
Ze hebben wel degelijkeen hele-
boel gemeenschappelijk, maar
ze hebbenookheel apartekarak-
teristieken en een eigen invul-
ling van hun cultuur. Om een
voorbeeld te noemen: Nanzi is
een bekende figuur in het hele
Caribisch gebied, maar alleenop
Curasao is Nanzi getrouwd met
Shi Maria, dat wil zeggen met
Maria, dusmet een katholieke.
Datkomt elders in hetCaribisch
gebied niet voor omdat voor een
protestant de figuur van Maria
geen betekenis heeft. Het huwe-
lijktussen dietwee is eentypisch
Curagaose uitvinding geweest
Ik vind het juist interessant om
dat soort kenmerkende onderf
scheidende aspecten te bena-
drukken, zonder daarbij te ver-
geten dathetgaatom een groter
cultuurgebied met veel ge-
meenschappelijks".
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"We weten eigenlijk nog maar
zo weinig van deze bijzondere
vis", mompelthij ietwat gelaten,
terwijl we voor ons in de vaag
doorzichtige leigrijze diepten
van het water staarden, waaruit
voortdurend met fantastische
sprongen zalmen omhoog scho-tenomernaenige onberispelijke
salto'sweerinterug tekeren. "Ze
zijn in goeiedoen, datkan jewel
zien", sprak David Vaughn. "We
voeden ze naar behoefte met een
combinatie van vismeel en soja.
Maar de bedoeling blijft om het
natuurlijke proces van de zalm-
in-groei zoveel mogelijk te im-
miteren".

Beginnend met deplastic gril-
len, die de steenslag en hetzand
opdebodemvan derivieren en de
bergstromen moeten vervangen
in debroedeentra, waar dekuit
van het zalmmoedertje met de
hand wordt afgeknepen en het
levenselixer van het mannetje
als het ware wordt gemolken. In
de eerste fase blijven de jonge
zalmen in de zoetwaterbassins
totdat hun kleur verandert en
het zilver aan de flank en op de
buik aangeeft, dat zij rijp zijn
voor dezilte overgang en despec-
taculaire slotfase van hun groei-
proces.

In dit geïmiteerdegroeiproces
heeft de zalmkweker al veel ge-
leerd. Hij weet dathij znkooien
niet tevolmag stoppenen diepin
het water met tijstroom aan
drijfboeien moet ophangen om-
dat anders, hoe gek net ook
klinkt, er zalmen zeeziek kun-
nen worden. Hij weet ook dat 50
tonzalm per jaar100 ton voedsel
vergt. Twintig procent daarvan
zakt door de mazen van het net
naar de bodem van het Loch. Te
zamen met deuitwerpselen van
de vis.

Heteffect daarvan is hetzelfde
alsbij rioolafval van mensen. En
onder dekooien ontstaatvervui-
ling waarvan dezalm last krijgt

als de tijstromen niet sterk ge-
noeg zijn om het afval af te voe-
ren en dekooien moeten worden
verplaatst.

Er zijn nu 207 viskwekerijen
in Schotland en de Schetlandei-
landen. Voornamelijk gericht op
de produktie van zalm. De be-
langstelling voor nog meer pro-
duktie neemt voortdurend toe.
Maar de ruimte voor geschikte
kweekplaatsen wordt snel
schaars. En het is in deze snelle
ontwikkeling, datbij allepartij-
en het tandvlees omhoog is ge-
gaan. Bij deplaatselijke vissers
is hetverzet tot eenkookpunt ge-
rezen op wat zij beschouwen als
de incompetentie van de Crown
Estate Commissioners, de in-
stantiedievanuit hetverre Lon-
dengaat over het waterbeneden
de Schotse vloedlijnen en vol-
gens de vissers met vergunnin-
gen heeft gesmeten ten behoeve
van potentiële viskwekers. Met
geen enkel begrip voor hun zo
langbestaande visrechten.

ELVIS
Ook Elvisheeft nogbij ons ge-

diend, wordt nietzondertrots ge-
meld in het divisie-museum. Al-
le 'bollen' die nieuwzijn in West-
Duitsland wordenverplicht door
het museumgejaagd waarwordt
verhaald van alle vroegere hel-
dendaden. Zonder kennis van
het heroïsche verleden schijnt
een soldaat niet te kunnen
vechten.

De Amerikanen zijn er mees-
ters inzich niet aantepassenaan
een andere cultuur. De meesten
die in West-Duitsland zijn gele-
gerd, vooral militairen met een
lagere rang, wonen in speciaal
aangelegde dorpen. Keurige rij-
en flats van een paar verdiepin-
gen. Bij de kruidenier is het ei-
genBudweiser-bier volop tekrij-
gen. Soldateninkorte broek ha-
len grote zakken houtskoolvoor
de zoveelste barbecue-party. De
auto's met Amerikaanse num-
merborden, zijn bijna allemaal
uit deVSgevoerd. Jezietwelwat
Mercedessen en Golfjes, het
liefst uitgerust met de bredere
Amerikaanse banden.

Zachtjes rijdt een soldaat in

zijn sleeoverhetkazerneterrein.
Hij heeftkeiharde disco-muziek
aanstaan. Naast hem ligt een
propvol koffertje met cassettes.Zal hetslagveld Europa'er zo uit
gaanzien?

"Als we het over zouden doen
zouden we de aparte woonge-
meenschappen niet meer bou-
wen. Het beleid is er nu zoveel
mogelijk op gericht om de mili-
tairen onder de Westduitse be-
volking te mengen. Ikzelf bij-
voorbeeld woon in een dorpje
waar ik aanbeide kantenDuitse
buren heb",zegt majoorKutnick
En dat dat 'gemütlich' is nemen
we graag aan. Velen tekenen na
twee ofdrie jaarbij. Fort Hood in
Texas lijkt dan ook een minder
aantrekkelijk oord dan het
centraal in Europa gelegen
Frankfurt. Reizen door Europa
ispopulair.Daarbij wordt deGl's
niets in deweg gelegd. Bangvoor
aanslagen zeggen ze niet te zijn.

MARINE HARVEST
Verschillende organisaties

zijn nu in het geweer gekomen
tegen de vervuiling en aantas-
ting van het milieu. De viskwe-
kers onder leiding van de groot-
ste, Unilever-dochter Marine
Harvest, weerleggen debeschul-
digingen over de vervuiling on-
derhet motto datzij juistdaaral-
les tegen doen. Omdat zij met
hunkwetsbare produkt deeerste
slachtoffers van vervuiling zul-
len zijn.

Anders ligt het als genetische
gevaren ter sprake komen. De
uiterstriskante kruising tussen
dewilde zalmenen de uitkooien
ontsnapte produkten van de
zalmkwekers, die toteen drama-
tische verzwakking en degene-
ratie van dewilde zalm kan lei-
den.Want hetkan dan waarzijn
dat er in de laboratoria van de
kwekers steeds meer vorrWi-.-

genworden gemaaktalshetgaat
om een ideale op de consumptie
toegespitstezalm, vast staat dat
die in net wilde spannende be-
staan in de natuur geen schijn
van kans heeft.

Ondanks de spectaculaire
groei van de gekweekte zalm is
er niemand die het vrije bestaan
van de wilde zalm in de weg wil
staan.Hetis eenthema datbij de
kwekers gevoeliger ligt danhet
gejammer dat nu steeds luider
opstijgt uit de Hooglanden. Het
zijn deprotesterende stemmen
van schoonheids- commissies en
natuurbeschermers die zich
steeds feller verzetten tegen de
snellegroeivan de drijvendevis-
kooien op Schotlands fraaiste
waterspiegels. Als irriterende
dissonanten in het beeld vol
Wagneriaanse grandeurvan het
natuurschoon ter plaatse.

Voor kreten als 'de verloede-
ring van Loch Levin' en 'de
moord op Loch Sunart' waar nuzon tweehonderd viskooien zijn
gepland, deinzen de kwekers
niet meer terug. Voor hen staat
uitbreiding van de produktie nu
letterlijk als een paal boven wa-
ter. Het gaat uiteraard om een
grotere afname doorhetpubliek,
dat met name Schotse zalm be-
schouwt als een weliswaar ui-
terst smakelijke, maar tegelijk
zeer dure delicatesse. In heelzn
exclusiviteit vooral verheerlijkt
in de gelukzalige dampen uit de
plaatselijke rokerijen, waarin de
geurvan eiken, whisky enrum,
onmiskenbaar is.

De wonderbaarlijke zalmver-
menigyuldigingkan natuurlijk
opbasis van teveel van het goe-
de, averechts werken, tenzij, ja
tenzij Sir Laurence Olivier be-
reid is om nógeens een briefaan
de Britse spoorwegen te schrij-
ven. Kipper is geen zalm, dat is
waar. Maar uit Loch Fine komt
tóch een hele goeie, en met zorg
gerookt,isdie nietteversmaden.

DISCUSSIE
Niets wijst erop dat deze Ame-

rikaanse militairen van plan
zijn om Europa te verlaten. Ze
weten van de permanente dis-
cussie in deVS om de troepen te-
rug te halen. Het argument: het
kost ons een lieve duiten deWes-
teuropese bondgenoten doen
veel minderaandefensie.Wijbe-
talenzon 16procentvan onsbru-
to nationaal produkt aan defen-
sie, de bondgenoten gemiddeld
drie. Zo versterkt West-Europa

de eigen economie op Ameri-
kaansekosten.

De tegenargumenten zijn
echter legio. De laatste twintig
jaar is de Europese bijdrage met
meer daneen derde gestegen.De
Europese bondgenoten nebben
meer dan3 V.miljoen mannen en
vrouwen in dienst, terwijl een
vergelijkbaar aantal mobiliseer-
baaris. Intotaal stellen deEuro-
pesebondgenoten90procentvan
de NAVO- manschappen en 95
procent van de divisies ter be-
schikking voor de verdediging
van Europa. Een groot gedeelte
van deWesteuröpese troepen zit
echterniet pieperste jassenin de
kazerne, maar zit thuis en heeft
een baan. Om dezoveel tijd wor-
den dereservisten opgeroepen
voor herhalings- oefeningen.
Het opkomst- percentage is
daarbij groot.

Ook worden oefenterreinen
('Rijdt u nog even met uw tank
door mijn schuurtje, dan geef ik
dekosten wel op aan de schade-
commissaris') enopslagplaatsen
aan de Amerikanen terbeschik-
king gesteld. Bovendien draagt
Europa bij aan de lasten en risi-
co's van de nucleaire afschrik-
king.

De discussie over de lasten-
verdeling is nu tijdens de presi-
dents- verkiezingen in de VS
weer inallehevigheid opgelaaid.
Wellicht dat de onderlinge ver-
wijten na hetbehalen van de be-
oogde stemmenwinst voorlopig
weer verstommen.

MajoorKutnick wil niet in-
gaan op devraag wanneerhet er
nu echt van komt dat deAmeri-
kanen zich zullen terugtrekken.
Speculeren over wat de nieuwe
president van de VS zal doen en
wat er zal gebeuren als Michaïl
Gorbatsjov zijn woorden in da-
denzalomzetten iserooknietbij.

Militairen, ook Amerikaanse
bemoeien zich in het openbaar

niet met politiek. De afschrik-
kingstaak zo goed mogelijk uit-
voeren en verder niet moeilijk
doen, is het parool.

Het moet duidelijk zijn dat in
Europa gelegerde Gl'snog steeds
paraat zijn. Ook al zijn na het
INF-akkoord de op het land ge-
stationeerde raketten voor de
middellange en kortere afstand
verdwenen, er blijft nog genoeg
over om Iwan tegen te houden.
Zowel op conventioneel als nu-
cleair gebied.

VOLGESTOUWD
Afgezien van de arsenalen

strategische wapens waarmee
Amerikanen en Russen elkaars
grondgebiedkunnen bereiken is
het zogeheten Europese theater
aan beide kanten volgestouwd
met oorlogs- materieel. Aantal-
len geven is zinloos. Daarwordt
al 15 jaar in Wenen, bij de
MBFR- onderhandelingen, over
gepraat.Het Westen zegt dat de opga-
ven van de Sovjets over de aan-
tallen troepen en tanks veel te
laag zijn. Het zou gaan om een
verhouding van 2:1, of zelfs 3:1.
Het Oosten legt op zijnbeurt de
nadruk op het Westerse over-
wicht ophet gebied vanvliegtui-
gen en aanvals- helikopters.

Met Michaïl Gorbatsjov in het
Kremlin lijkt er beweging te ko-
men in de starre houding die de
Russische diplomaten in de con-
ventionele ontwapenings- on-
derhandelingen alzo lang weten
aan te nemen. De top van het
Warschaupact heeft in mei 1987
het voorstel van Gorbatsjov aan-
vaard om tot asymetrische re-
ducties tekomen:het Oosten zou
bereid zijnmeertroepenterug te
trekken, tot achter de Oeral.

InWenenwordtdezerdagenin
de Conferentie over Veiligheid
en Samenwerking(CVSE, waar
32 landen— Oost, West en neu-

traal — aan meedoen) druk ge-
praat overeenmandaatvoor een
nieuw onderhandelingsforum
voor conventionele ontwape-
ning. Dat lijkt nu niet ver meer
weg omdat beide partijen de
MBFRgraagwillen opheffen om
met nieuw elan en op andere
voorwaarden weerom detafel te
gaanzitten. Grofgezegd moeten
eerstnogtwee concessiesworden
gedaan.

Het Oosten moet meer doenop
het gebied van de mensen-
rechten en het Westen moetbij
de nieuwe onderhandelingen
ook willen praten over de nucle-
aire wapens voor dekorte dracht
(SNF). Dit laatste is nogal een
teerpunt voor hetWesten omdat
na het ENF-akkoord is besloten
voorrangte geven aan de onder-
handelingen over conventionele
wapens. Er tekent zich nu een
compromisafdater opneerkomt
dat het Westen wel wil praten
over de nucleaire artillerie,
maar niet over de Lance-
raketten en de vliegtuigen die
kruisraketten kunnen afvuren.
In dat opzicht kan het nog een
spannendezomer worden.

’VAN ANDERE LANDEN COPIEREN DOM’
Havana ziet eerste vruchten van ’morele’ aanpak

Fidel Castro: geen behoefte om
Sovjet-hervormingen na te doen

HAVANA — Wat goed is
voor de Sovjetunie hoertniet
per sé ook goed te zijn voor
Cuba. Dit was de les welke
presidentFidel Castro deCu-
baanse bevolking voorhield
bij gelegenheid van de jaar-
lijkse herdenking van de Cu-
baanse revolutie.

Volgens president Fidel Ca-
stro moge het danwel noodzake-
lijkzijn datereen correctie wordt
door gevoerd om de inefficiency
en dedaarutvoortvloeiende pro-
blemen aan te kunnen vatten
voor de economic maar ditwil
niet zeggen dat men zijn toe-
vlucht moet nemen toteenkapi-
talistische hervorming, waarbij
men overal een bezem er door-
heen haalt. Hetwas duidelijkdat
hij doelde op de aanpak van de
Russische partijleider Michail
Gorbatsjov. De theorie dat men
tot het kapitalisme zijn toe-
vlucht moet nemen om vooruit-
gang te boeken op economisch
(;ebied is volgens de Cubaanse
eider uit denboze.

Hij ontkende echter dater be-
paalde spanningen zouden be-
staantussenCuba en deSovjetu-
nie vanwege het Cubaanse
vasthouden aan de traditionele
socialistischeideologie. Integen-
deel,hij wasvol lof voor de Sovje-
tunie en dankbaar voor de hulp

diemen bijvoorbeeld bij zijnAn-
golese taak kreeg van dekant
vanMoskou. Hoe danook: hetge-
tuigt volgens Fidel Castro van
een verkeerde mentaliteit als
men denkt dat men in elk socia-
listisch land de hervormingen
moet doorvoeren waartoe Mos-
kou besluit. Dit is nietalleen on-
juist,het is ook dom.

In de twee voorgaande jaren
heeft Cuba de economische prik-
kels welke het hadingevoerd om
de economie weer op de goede
weg te krijgen, geleidelijk aan
ingetrokken. Die maatregelen
waren bedoeld als een stimulans
van de productie. Daarna is er
een campagne gekomen welke
de zaak meer van een "moreel"
standpunt aanpakt.

Centraal daarbij staat de na-
druk op de noodzaak dat er een
betere arbeids- discipline komt,
welke lijkt op die van de eerste
"socialistische" periode. "Wij
moeten elkaar het werken niet
opdringen, maar we moeten el-
kaar wel overtuigenvandenood-
zaak om te gaan werken", aldus
deCubaanse leider. Hetcopieren
van buitenlandse systemen is
volkomen fout, zo herhaalde hij
nog eens. Elk land heeft zijn ei-
gen problemen en moet die zelf
oplossen.

Overigens zijn volgens Fidel
Castro de eerste vruchten al te
zien van deze "rectificatie- cam-
Eagne. De arbeids-ethiek isver-

eterd en daardoor ook de pro-
ductiviteit. Het enthousiasme
om te werken onder alle Cuba-
nen is weer toegenomen. Deze
aanpak moet vervolgd worden,
zo vindtFildel Castro.

De
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De Amerikaanse ma-
jooristrots op hetma-
terieel vanzijnbriga-
de. Bijna onafzienba-

rerijen tanks, gevechts- voertui-
genen stukken artillerieworden
in razend tempo getoond op de
Amerikaanse basis in de buurt
van Frankfurt. Het modernste
van het modernste. De Russen
hebben van allesmeer, maarvan
minderekwaliteit. Althans voor
zover ze onze technologie nog
niet hebbengestolen, merktma-
joorKutnick fijntjes op.

'DeRus' zit met negentien di-
visies eentiental kilometers ver-
derop, in Oost-Duitsland. Alshet
moet raast de Ist Armored Bri-

fade 'Spearhead' van Kutnick
innen twee uur met grommen-

de motoren de poort uit.Binnen
twaalf uur zijn de 3800
manschappen en 1600 voertui-
gen in het veld. Omhet gatin de
verdediging op te vullen, 'tofill
the gap' noemen ze dat.

De Amerikanen in West-
Duitsland. Gl's heten ze. Sinds
de Tweede Wereldoorlog zijn ze
niet meer weggeweest. Eerst
was er de strijd tegen Nazi-
Duitsland, daarna de afschrik-
king van het 'Rode Gevaar. Er
zijn nuongeveer 250.000Ameri-
kaanse Gl's in West-Duitsland,
in totaal meer dan300.000 inEu-
ropa.

Het Vijfde Amerikaanse Le-

gerkorps, waarvan de brigade
van majoorKutnick een onder-
deel is, is gevestigd in het hoofd-
kwartier in het monumentale
gebouwvan devroegere I.G.Far-
ben-fabriek. Een Amerikaanse
enclave vrijwel midden in
Frankfurt.

Onafzienbarerijen tanks.De Gl's in West-Duitsland zijn er trots op.

MODERNISERING
Intussen gaat de modernise-

ring van deconventionele ennog
overgebleven nucleaire bewape-
ning keihard door. Wat op de
laatste NAVO-top in Brussel
nogal cryptisch 'op peil houden'
van de bewapening werd ge-
noemdom hettegensputterende
West-Duitsland mee tekunnen
krijgen, zien we bij hetbezoek
aan de Amerikaanse brigade in
Frankfurt inpraktijk gebracht.

Vol enthousiasme worden de
Nederlandse journalisten
rondgeleid en wordt de indruk
Sewekt datzeworden ingewijd in

e grootste geheimen van het
Amerikaanse leger. MajoorKut-
nick: 'Onze brigade is het best

uitgerust.
Op een van de volle par-P

keerplaatsen licht majoor Kut- E
nick met veelbetekenende blik P
een over een gevechtsvoertuig n
gespannen tentdoek op. D«d
GLID wordtzichtbaar. Deafkorr
ting staat voor ground laset s;
identification designator. Het n
wordt gebruikt voor artillerie' a
verkenning. Met de laser wordt s
op het doel gericht, en depositie A
daarvan wordt direct doorge-1
seind naar deeenpaarkilometer ii
naar achteren opgestelde grote t
155 mm houwitzers. Kan niet g
missen, zo wordt verzekerd, v
Voordeelvan hetsysteem, datde s
Russen (nog) niet hebben, is dat 1
niet met radio's wordt gewerkt. §
Radio's kunnen worden opges- s
poord en afgeluisterd, frequen- c
tieskunnen worden gestoord, c

Een andersnufjedatwordtge-1
toond is de UCOFT. Metdatays- c
teem worden tankbemanningeP ?
geoefend. Ineen aantal caissons t
is hetinterieurvan eentank na-
gebouwd. De schutter speelt een
soort videospelletje. Netalsin de
fokhal verschijnen tanks, heli-

optersen soldaatjesdienaarbe-
lievenkunnen worden afgescho-
ten. "Vuur op dekleine mannet-
jes", beveelt de tank- comman-
dant. Het systeem is volgens
Kutnick enorm kostenbespa-
rend. Een echtschotkost immers
2000 gulden. Dat is duur vooral
als het misis.

Een tochtjemet devernieuwde
Abrams-tank ('veel beter dan de
Russische T-80') en de Bradley,
het nieuwe gevechts- voertuig
van de infanterie dat de M-113
vervangt, beëindigt het voor-
lichting.- circus.De Amerikaan-
se militairen zijn tevreden over
hun speelgoed. Hiermee moet
hetkunnen. Een sergeant zegt
grijnzend: "Laat de ander maar
voorzijn land sterven".

(Haagsche Courant)

JAPANSEVOORBEELD
Japan, zo haalde Fidel Castro

aan,heeftzijnhuidigepositie be-
reikt alseen dermeest machtige
economische staten ter wereld
met een gemiddelde van 6,5 dag
vakantie per jaar. Daarom riep
Castro zijn landgenoten op om
meer te presteren tijdens de
werk- uren. Hij ging niet zover
dat hij vroeg om het aantal va-
kantie- dagenvoor deCubaanse
arbeiders te verminderen. Maar
ook steldehijniet voorhetaantal
arbeids- uren te vergroten.

Twee jaar geleden lietFidel
Castro weten dat Cuba op weg
was een land van parasieten te
worden. Met zijn hoge absentie
op het werk en zijn geringe ar-
beids- productivititeit. Ditmaal
noemde hij een lijst opvan pro-
jecten welke klaar waren geko-
men. Hij stelde een aantal daar-
van bij zijn bezoek aan de stad
Santiagoin gebruik.Daartoebe-

hoort een hotel in hetkader van
het bevorderen van het toerisme.
Ook is de vestiging vaneen olie-
raffinaderij zon project. Dit
werd mogelijkmet Sovjet- hulp.

Fidel Castro
komt op bezoek

QUITO—DeCubaansepre-
sidentFidelCastrokomtnaar
de inhuldiging van gekozen
president Rodrigo Bona van
Ecuador op 10 augustus. Dit
gerucht steekt steeds weer
zijnkop opindeEcuadoraan-
se hoofdstad.

Officieel heeft Havana nog
niet laten weten of men de per-
soonlijkeuitnodigingaanvaardt
van Borja. Hetpikante aan deze
zaak is dat onder dehuidige pre-
sident Leon Febres Cordero de
diplomatieke banden met Cuba
enige tijd verbroken zijn ge-
weest. Febres Cordero'sopvolger
is sociaal-democraat.

De Ecuadoraanse pers meldt
dat Fidel Castro aan zijn komst
meteen een officieel bezoek
knoopt. Ookzouvolgensdezelfde
pers- berichten president Daniel
Ortega van Nicaragua eveneens
naar Quitokomen.

...vervolg van pag. 8
Zalm in
overvloed
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VRIEND
Lidbom is een persoonlijke

vriend van Ebbe Karlsson. Bei-
denmaken deeluit vaneen soort
sociaal- democratische broe-
derschap met een politieke en
Vriendschappelijke band, die
Mjde vertakkingen heeft in de
Zweedse arbeidersbeweging enhet staatsapparaat. Deze kring
Van vooraanstaande partijleden
V'erkt al sinds het begin van de
Jarenzeventig aan een soort hei-
lige missie, om van Zweden een
staattemaken die in alle uithoe-ken gestuurd wordt door de ar-
beiderspartij.

Dit mysterieuze netwerk, zon-
der een vaste organisatie, kent
jiaast Ebbe Karlsson en Carl
Lidbom personen als deministerv&n justitieAnna Gretha Leijon,
Politiechef Hans Holmer, de fi-
Jjancieringsman Tomas Fisher

' iedereen weet dat ik gul ben")
j-ft ambassadeur Sverker Aas-from. Zij opererenin de grijze zö-
]*evan demacht. Een speelruim-
te diehen wordt gegeven door de

langdurige regeringsmacht van
de sociaal- democraten.

NONCHALANCE
Het was Hans Holmer die als

leider van het Palme-team lucht
kreegvan een aantal bandopna-
men met afgeluisterde telefoon-
gesprekken tussen verdachte
Koerden. De banden zouden aan-
tonen dater Iraanseplannen wa-
ren om Palme uit deweg terui-
men. De SAPO deedechter niets
met de opnamen. Vooral omdat
er vertaal- problemen zouden
zijn.

Gelijktijdig waarschuwde de
Britse geheime dienstMI 6 voor
een Iraanse aanslag op de
Zweedse regeringsleider. Ookdit keer sloeg de SAPO geen
alarm. Na de moord hadden de-
lenbinnen deveiligheids- dienst
er dan ook allebelangbijom haar
nonchalance te camoufleren, al-
dus Holmer.

Of deze vermoedens juistzijn,
blijft onzeker. Justitieminister
Anna Gretha Leijon weigerde
bewijzen op tafel teleggen 'inhet
belang van hetonderzoek. In po-
litiekringen wordt er echter op
gewezen dat de verdenkingen
slechts als een excuus moeten
dienenom de SAPO definitiefuit
temesten. Dit ondermeermet de
hulp van derijkspolitie- chef en
SAPO-chef, die beiden onlangs
doorLeijon zijnbenoemd.

Het spel draait dan ook om
machten wienuuiteindelijkver-
antwoordelijk is voor de
staatsveiligheid in deScandina-
vische welvaartsstaat.

MACHTSFACTOR
In 1969kwam metOlofPalme

en zijn ministervan justitieLen-
nart Geijer er een nieuwe gene-
ratie sociaal- democratenaan de
macht. Deze nieuwe lichting
stond vreemd tegenover de ge-
heime dienst, een apparaat dat
aan heteinde van de jarenzestig
was georganiseerd, gemoderni-
seerd en daardoor een sterke
machtsfactor was geworden in
de Zweedse samenleving.

Al in 1970 ontdeed Geijer
zich van de SAPO-chefPir Gun-
nar Vingi.Een ouwerot, diePal-
me beschouwt als een veilig-
heids- risico en vertrouwelijke
papieren achter hield voor de
premier. Zijn plaats werd inge-
nomen door een protégé van Ge-
ijer, de jonge Hans Holmer. De
latere politiechef moest de vei-
ligheids- dienst meer partij-
vriendelijkmaken. "Zijn werk had weinig succes.
Holmer verdeelde de SAPO al-
leen, waarfracties elkaarbegon-
nen te bespioneren. Samen met
Holmer maakte ook Ebbe
Karlsson zijn intrede in het
Zweedse staatsapparaat. De
journalistwerd door Geijerinhet
departement van justitie ge-
haald als informatiechef.

In 1973 sloegen mysterieuze

kringen in de SAPO terug. Via
een lek naar de pers werd ont-
huld, dat de sociaal- democraten
er een eigen CIA op nahielden.
De zogenaamde afdeling A 3 die
na vele omzwervingen was on-
dergebracht bij de militaire staf
als informatie- en internatio-
naal bureau (IB). Het resultaat
van deontmaskeringwas, dat de
sociaal- democraten gedwongen
werden hun eigen geheime
dienstte sluiten.

Zoetstof Xylitol gaat
tandbederf tegen

GRONINGEN-Het da-
gelijks gebruik van de na-
tuurlijke zoetstof Xylitol
gaattandbederftegen. Dat
concluderen prof. dr J.A.
Arends en dr M.T. Smits
van de Rijksuniversiteit
Groningen na onderzoek.
De resultaten van het on-
derzoek zijn gepubliceerd
in het internationaal
tandheelkundige tijd-
schrift 'CariesResearch.

Xylitol kan verwerkt wor-
den als mondvloeistof. Het
heeft een remmende werking
op deontkalkingvan tandgla-
zuur en levert daardoor een
bijdrage aan het voorkomen
van tandcaries. Dat Xylitol
leidt tot afname van caries

i was al bekend. In 1975werd

in Finland een grootschalig
onderzoek gedaan naar de
werkingvan dezenatuurlijke
zoetstof. Aan deRijksuniver-
siteit Groningen is via ex-
perimenten komen vast te
staan, dat het dagelijks ge-
bruik van eenkleine hoeveel
Xylitol tandbederf inderdaad
tegengaat.

Bij hetonderzoek werden in
de onderprothese van een
aantal proefpersonen blokjes
tandglazuur gemonteerd die
twee keer per dag moesten
worden ondergedompeld in
drie verschillende testvloei-
stoffen: met water, suiker en
Xylitol. Bij de laatste bleek de
ontkalking aanzienlijk min-
der(65 procent) danbij de wa-
ter- of suikerbehandeling.'

VEILIGHEIDSRISICO
Eind 1975 lanceerden de soci-

aal- democraten een ont-
werpplan om hetpolitiewezen te
decentraliseren en haar macht
te begrenzen. Al snel bleek dat
het bejubelde rapport niet door
de regering, maar door Ebbe
Karlsson was geschreven. Zijn
werkstuk geldt nog steeds als
model voor de toekomstige poli-
tie- organisatie binnen de partij.
Driejaar later duiktKarlsson op
als chef- redacteur van Vast Go-
ta- democraten.In een boos com-
mentaar over een SAPO- onder-
zoek naar de bordeelgewoontes
van Zweedse parlementariërs
haalt hij opnieuw fel uitnaar de
inlichtingendienst. "De SAPO is
een veiligheids- risico. Onder-
zoek de geheime dienst",riep de
toenmalige journalistop.

Tien jaar later heeft hij het
heft ineigen handengenomen,al
strandde zijn heimelijke poging
vroegtijdig. Ook dit keer lijkt de
SAPO achter de onthullingen

van de laatste dagen te steken.
Het geheime sociaal- democra-
tische onderzoek werkt nu als
een soort boemerang voor de
regering. Volgens vakbondslei-
derStig Malm is er dan ook spra-
ke van een hinderlaag waarin
Karlsson is getuimeld.

"Erzijn zoveelaspecten en los-
se draden in deze zaak, dat men
een onderzoek naar de SAPO
moet starten. Het is niet toeval-
lig dat de douane inHelsingborg
juisteen wagen uitkiest, waarin
zich afluister- apparatuur be-
vindt".

De regering heeft dan ook de
onafhankelijke justitie-
kapselier opdracht gegeven een
onderzoek in te stellen naar de
rol van de politie in dit schan-
daal. De betrokkenheid van het
kabinet blijft voorlopig buiten
beschouwing. Een parlementai-
re commissie geeft pas na de ver-
kiezingen in septemberhetgroe-
ne licht voor een ingrijpend on-
derzoek naar de regerings- be-
moeienis.

Een politieke tijdbom lijkt
daarmee voorlopig gedemon-
teerd voor de regering. Het hei-
melijke spel tussen de geheime
dienst en de Zweedse regering
blijft daarmee voorlopig onbe-
slist.Een standwaarhetkabinet
zich zeker niet mee tevreden zal
stellen. ,Haagsche Courant)

OlafPalmekrijgt een button op-
gespeld tijdens een vredes- de-

monstratie in deZweedse hoofdstadStockholm in 1983.

ZWEEDSEREGERING VERSUS DE GEHEIME DIENST:

Voorlopig gelijk spel
in een vuile wedstrijd

InZweden is opnieuw poli-
tieke beroering ontstaan,
nu er meer bekend is ge-
worden van het geheime

" Privé-onderzoek van uitgever
' EbbeKarlsson naar demoord op
(Premier Olof Palme. Achter de
! rug van deZweedse politie heeft
! de sociaal- democratische rege-
ling niet alleen maar nieuwe
f sporen gezochtin de 214jaaroude
1 moordzaak, maar ook heimelijk
' spionage bedreven op de Zweed-
-1 se veiligheids- dienst (SAPO).
i Motief is het sociaal- demoera-
■ üsche wantrouwen tegenover de
f inlichtingendienst. Al meer dan
! twintig jaarleeft de huidige re-
t gerings- partij op gespannen

" voet met deSAPO, dieals organi-

" Satie haar zelfstandigheid heeft
1 bewaard en als éénvan deweini-■ ge delen binnen het Zweedse
■staatsapparaat niet onder
"controle staat van de arbei-
derspartij. Dit ondanks jaren-■ lange pogingen om de geheime■ dienstvia reorganisaties, onder-

i zoeken en persoons- wisselingen
1 te politiseren.

"De SAPO is een staat in de
.aat gebleven", constateerde

Arme Linde, woordvoerster van
de jonge socialisten, vorige
week. Zij spreekt namens velen
inde arbeidersbeweging. Het ei-
genlijke doel van 'Operatie
Karlsson' is dan ook om via een
onderzoek naar demoord opOlof
Palme bewijzen tekrijgen tegen
de verketterde inlichtingen-
dienst.

Bewijzen, diedesociaal- demo
1craat Carl Lidbom, ambassa-
deur in Parijs en leider van een
Onderzoeks- team naar het
functioneren van de SAPO, hard
nodigheeftom degeheimedienst
schaakmat te zetten.

Commissaris Hans Holmer, hier voor de zoveelste keer belaagd doorjournalisten

ZIEKENHUIS-AFFAIRE
Na die plotselinge opheffing

van het IB was hetvooral hetduo
Hans Holmer enKarlsson die de
vertrouwelijke diensten van de
partij moesten waarnemen. In
het najaar van 1975 kreeg dit
tweetal danbok deopdracht van
minister Geijer om de myste-
rieuze ziekenhuis- affaire in Gö-
teburg te onderzoeken.

Volgens de onthullingen (we-
derom SAPO) hield een sociaal-
democratische functionaris bin-
nen het ziekenhuisbestuur zich
bezig met deregistratie van 'on-
betrouwbare elementen7Naen-
kele dagen speurwerk schoven
Karlsson en Holmer de schuld in
de schoenen van de SAPO. Als
bewijs werd door de pers een on-
dergrondseafluistereentrale ge-
presenteerd. Veel meer kregen
de media echter niet te weten.
Een groot deel van hetonderzoek*
bleef geheim.

Zowel de Zweedse ombusman
als de juridischekanselier, een
onafhankelijkrechterlijk onder-
zoeks- instituut, hielden zich
met het mysterieuze schandaal
bezig. Zij konden echter geen be-
wijs vinden voor spionage van deSAPO. De juridische kanselier,
Ingvar Gyllnas, werd op allerlei
manieren tegengewerkt in zijn
onderzoek. Zo had hij moeite om
van de ondervraagden de wa ir-
heid te horenen werdhem de toe-
gang tot het geheime rappjirt
van Holmer en Karlsson gewei-
gerd.

Na dertien jaarligt deze zaak
nog steeds gevoeligvoor derege-
ring. Nog dit voorjaar weigerde
Anna GrethaLeijon een verzoek
tot vrijgave. Volgens de meeste
Zweedse juristen een teken dat
er iets mis is met ditonderzoek.
Normaal wordt een verzoek
slechts in hoge uitzondering* n
geweigerd.

Ingvar Gyllnas twijfelde er
dan ook niet aan dat de sociaal-
democraten achter de zieken-
huis- spionage staken. Alle be-
trokkenen in het schandaal zijn
niet voor niets lid van de arbei-
derspartij. Volgens vertrouwe-
lijke informatie uit politiekrin-
gen(opnieuw SAPO) zou de oude
oorlogsorganisatie van het IB
zich inhetziekenhuis hebben be-
zig gehouden met oefeningen
voor oorlogssituaties. Dat deze
geheime dienst nog actief was
twee jaarna haar opheffing zou
dan ook dedrijfveer zijn waarom
desociaal- democraten deaffaire
in de doofpot houden.

TWEE MAKELAARSBEDRIJVEN GESCHORST
OokFARC- guerrillabeweginggedupeerddoor witte boord-misdaad

Colombia geschokt door twee
schandalen Beurs van Bogota

BOGOTA- De financiële
wereld van Colombia is ge-
schokt door schandalen wel-
ke zich afspeelden rond de
Beurs van Bogota, waar zich
elke dag miljoenen transac-
ties afspelen. De schandalen
speelden zich af in het we-
reldje van de witte boorden-
dieven die als gemachtigden
optreden voor bedrijven,
banken en gefortuneerden
maar zelfs ook voor de linkse
guerrilla.

Binnen eenmaand tijdwerden
twee firma's met een lange staat
van dienst als achtenswaardige
beurs- makelaars- kantoren de
deur uitgezet bij de Beurs van
Bogota. Zij haddenzichgespecia-
liseerd in beurs- zaken en ver-
handelden aandelen en verleen-
den alle diensten welke van een
dergelijk bedrijf verwacht mo-
gen worden. Reden voor deze
sanctie was dat zij zich gelden
van hun cliënten zouden hebben
toegeëigend. Ook werd de be-
schuldiging geuit datmen gema-
nipuleerd had met leningen. Zo
maakte Carlos del Castillo
duidelijk als president van de
beurs- handel. Hij voegde er on-
middellijk aan toe dat andere
beurs- bedrijven ook tegen hetlicht worden gehouden om te
zien of zij ook soms hebben gef-
raudeerd.

FARC BENADEELD
Het dagblad El Siglo bracht

het bericht dat de guerrilla be-
weging FARC een der slachtof-
fers is geweest van fraudeleuze
handelingen van een der ge-
schorstebeurs- firma's en wel tot
een bedrag van 1,3 miljoen dol-
lar. De voorzitter van de Natio-
nale commisie voor waardepa-
pieren, LuisFernando Uribe,zei
in een vraag- gesprek metRadio
Caracol dat het nog niet is
vastgesteldofdeguerrilla inder-
daad geldheeft verloren.

Het gaatnu e mmaal in ditge-
val om illegaal verkregen geld

enom illegale handelingen, wel-
ke nu eenmaal moeilijk te
controlerenzijn door derden.Als
ditbericht juist is dan is hetvoor
detweede keer datFARC een ka-
pitalistische klap te verduren
heeft gekregen.

Een der leidinggevende figu-
ren van de oudste guerrilla- be-
wegingen, FARC, is JacoboAre-
nas. Deze opereert vooral op het
platteland en wordt doorgaans
doordecampesino-bevolking ge-
steund. Van instelling ishij dog-
matisch Leninistisch- Marx-
istisch. Arenas is detweedeman
binnen deze organisatie en ont-
hulde laatst aan bezoekende
journalisten dat penningmees-
ter FedorRey in 1985kans heeft
gezien zon vijf miljoen dollar
achter over te drukken van de
FARC,waarna hijeen dissidente
groep vormde welke luisterde
naar de naam Ricardo Franco.
Daarna is hij volkomen uit het
beeldverdwenen.

Een ander slachtoffer van
naam is de Banco Central Hipo-
tecario die debeurs- firma Valo-
res Integrados beschuldigde van
verduistering van ruim elf mil-
joendollarwaarmee waarde-pa-
pieren van de overheid hadden
moeten worden gekocht. Dit is
diefstal geweest van ge-
meenschaps- geld, zo stelde Ma-
rio Calderon Rivera vast als ma-
nagervan deoverheads-bank.

GELIJKAAN TERREUR
Hij heeft een officiële klacht

ingediend. Maarkennelijk is de
dader of zijn de daders naar het
buitenland gevlucht. Hij klaag-
de dezewiite boord- misdadigers
aan diehun zakenzo afhandelen
dat het meeste onder tafel ge-
beurt, tegen vaak hoge rentes
waarbij men debelastingen om-
zeilt. Volgens de beurs- presi-
dent moet de schuld ook gelegd
worden bij hen die heel snel rijk
willen wordenen diedebelastin-
genontduiken en die hun gelden

liever beleggen buiten de be-
trouwbare en de wet respecte-
rende instellingen.

In verband met deze ontwik-
kelingen moest het oud- presi-
dent CarlosLleras Restrepo van
het hart dat degenen diezo om-
gaanmet gemeenschaps-geld en
dit verduisteren even schuldig
zijn alsdegenendiezichschuldig
maken aan guerrilla- terreur,
zoals bijvoorbeeld die welke de
laatste tijd tegen de olie- indus-
trie wordt ondernomen.

ONDERZOEK
Onder druk vanhet algemene

protest heeft president Virgilio

Barco besloten de c
ganeneen ondei
stellen naar de I
maatschappijen v.
beurs- makelaars zijn opgei■;
om illegaal geld daarin
kunnen. Maar ook gaat
heid een onderzoek instel
naar bedrijven welke wel
gens dewettelijke nonnen h
delen maar waarvan de c
naars uit het land zijn
nadat zij zich overheid:
hadden toegeëigend. 7
looft dat er bijna twaai:
dollar aan gelden var.
heid zijn verduisterd en
dwenen.

T
EXECUTORIALE VERKOOP

Op woensdag, de 3de augustus 1988, des voormk
dags om 10.00 uurzal ten overstaan van de ono
tekende deurwaarderaan de PuertoRicoweg No. 112
worden overgegaan tot de executoriale verkoop

"deopstallen van een houtenwoonhuis, b .staande uit drie slaapkamers, zit- en eetka- il
mer, bad- en toiletkamer en een betons te- «
nen keuken;
Het geheelheeft deelsbetonnen deelsbete- [
gelde vloeren terwijl het geheel bedekt is 4
met gegolfdezinkplaten; *

Vorenomschreven opstallen zijn gebouwd
op domeingrond, omschreven als blok U :Kavel No. 2van hetverkavel ingsplan Buena* j
Vista ter grootte van 560m 2, plaatselijk be- ,1
kend als Puerto Ricoweg No. 112";

Vorenbedoeld roerend goed is te bezichtigen vanaf 'één uur vóór de verkoop en wordtverkocht bij opbc
tegen gerede betaling. 4
Curagao, 29 juli 1988.
De deurwaarder,
R.C. Ersilia.
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EL SALVADOR VOLGENDE TEGENSTANDER
RaymondRovina: twee doelpunten

Antillen in verlenging
langs Antigua: 3-1

De Antilliaanse selectiebehaalde gisteravond een 3-1
overwinning op hetnationaleelftal vanAntigua. De An-
tillianen hadden daarvoorwel een verlenging nodig. In
de eerstereglementaire negentigminuten kwam de An-
tilliaanse ploeg onder leiding van coach Wilhelm Can-
word niet tot scoren. De ploeg uit Antigua wel. Door de
gelijke totaalstand werd een verlenging noodzakelijk
om uit te maken wie naar de volgende ronde door zou
gaan.De betere conditie van deAntilliaanse selectiewas
uiteindelijk doorslaggevend. Zij scoorde driemaal in de
verlenging.

De 1-0 overwinning in de uit-
wedstrijd is toch niet voldoende
gebleken voor de Antilliaanse
voetbalselectie om gisteravond
in de return probleemloos voor-
bij Antigua te komen. Antigua
bleek een taaie tegenstander die
de reglementafre speeltijd met
een 1-0 overwinning afsloot en
diepas in dedertig minuten ver-
lenging die daarop volgden door
deknieën ging.

Raymond 'Monchin'Rovina en
Broertje Rosina bezorgden de
Antillen met magnifieke indivi-
duele actiesuiteindelijk een rui-
me overwinning in de slopende
conditieslag. De intensieve con-
ditie- trainingen die de selectie
in de afgelopen weken heeft on-
dergaan wierpen gisteravond
hun vruchten af. Het offensief

datdelokaleselectie, ondanks de
vermoeienissen van de regle-
mentaire negentig minuten, in
de verlenging inzette, was over-
rompelend.

De technische superioriteit
van de Antillen waaraan onge-
twijfeld een groot deel van de
3000 toeschouwers was gaan
twijfelen, was opeens ook duide-
lijk zichtbaar. Raymond Rovina
illustreerde dat met twee schit-
terende acties waarna Broertje
Rosina het verschil nog eens be-
nadruktemet een derde treffer.

In dereglementaire speeltijd
was de Antilliaanse ploeg hele-
maal niet uit de verf gekomen.
Deels als gevolg van het her-
haaldelijk falen van Zanin
Andrade die derol van spelma-
ker moest vervullen en dus fre-
quent aangespeeld werd door de
ploeggenoten.

Een duidelijke verbetering
kwam er inhet spel van deAntil-
liaanse selectie toen Andrade in
de tweede helft werd vervangen
door Edmond Francisca die door
zijnagressieviteit alsaanvallen-
de middenvelder veel meer
stootkracht gafaan de voorlinie.

Antigua stond echter toen al
voor. In de38-ste minuut van de
eerstehelft had Dereek Edwards
zijn land opvoorsprong gebracht
met een prachtige kopbal ver
buiten hetbereik vanKeeper In-
gemar Pieternella.

Ondanks een zwaar Antilli-
aans offensief wistAntigua deze
voorsprong tot het einde toe te
behouden. Het enige concretere-
sultaat van de verwoede aan-
valspogingen van deAntillianen
waren deelfhoekschoppen tegen
slechts twee van Antigua. Aan-
gezien de totaalstand 1-1 was
moest, door de goed leidende
Mexicaanse scheidsrechter Ga-
zay Ochoa, worden overgegaan
tot prolongatie van de wedstrijd
met twee maalvijftien minuten.

Edberg moet nog
even wachten

PARIJS — Stefan Edberg
dientnog even te wachten al-
vorens hij de eerste plaats op
de wereldranglijst van de
Tsjechoslowaak Ivan Lendl
overneemt. Na de nederlaag
van deofficiële wereldkampi-
oen in de tweede ronde van
het toernooi van Stratton
Mountain, tegen de onbeken-
de Amerikaan Smith, leek de
Zweed de eerste plaats op de
ranglijst over te hebben geno-
men. Dat bleek echter wat
voorbarig. De calculatiesvan
de spelersvakbond ATP ble-
ken geen rekening te hebben
gehouden met het toernooi
van Bastad. Daar haalde Ed-
berg vorig jaarde eindstrijd,
dit jaarlaste hij, na de winst
opWimbledon, eenrustpauze
in. In deberekeningen, nodig
om te komen tot een gemid-
deld aantalpunten waarop de
positie op de wereldranglijst
wordtbepaald, wasdaargeen
rekening mee gehouden. Het
moyenne van Edberg zakte
daardoor van 146,20 naar
140,93. Hij bleef daarmee
ruim verwijderd van het to-
taal van Lendl dat nog altijd
149,71 bedraagt.

De Tsjechoslowaak begint
daardoor aan zijn 151- ste
week alsnummer éénvan de
wereld. Hij neemt die plaats
in sinds 9 september 1985.
Lendl heeft nogacht weken te
gaan omhetrecord aantal we-
ken dat Jimmy Connors ooit
de beste speler van de wereld
was , te verbeteren. Connors,
dezeweek voor heteerst sinds
vier jaar winnaar van een
toernooi, stond nummer één
van 29 juli 1974 tot 16 augus-
tus 1977. Sinds het instellen
van de ranglijst hebben vier
spelers deeerste plaats bezet:
DeRoemeen Nastase, deAus-
traliër Newcombe, De Zweed
Borg en de Amerikaan
McEnroe.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de wedstrijden in de Ameri-
kaanse baseball- competitiezijn:

American League:

Toronto Blue Jays - New York
Yankees 7-1, (le)Bostonßed Sox- Milwaukee Brewers 6-4, (2e)
Boston Red Sox - Milwaukee
Brewers 5-4,(Ie) Detroit Tigers -Texas Rangers 3-2, (2e) Detroit
Tigers - Texas Rangers 1-2,
Cleveland Indians - Minnesota
Twins 7-0,Kansas CityRoyals -Baltimore Orioles 6-2, Califor-
nia Angels - Chicago White Sox
4-2, Seattle Mariners - Oakland
Athletics 5-3 (10 innings).

National League:
New York Mets - Pittsburgh Pi-,
rates 1-0, SaintLouis Cardinals -Montreal Expos 7-5, Chicago
Cubs -Philadelphia Phillies 6-3,
San Diego Padres - Cincinnati
Reds 5-3, SanFrancisco Giants -Atlanta Braves 5-3, Houston
Astros - Los Angeles Dodgers 3-

Oranje voetbalt
tegen Italië

ZEIST-Het Nederlands
voetbalelftal speelt de
vriendschappelijke wedstrijd te-
genenin Italië tochop 16 novem-
ber. Plaats en aanvangstijdstip
waren de KNVB woensdag nog
niet bekend. De Italiaanse bond
liet vorige week echter al weten,
dat het Olympisch stadion van
Rome was afgehuurdvoor deere-
wedstrijd tegen de Europees
kampioen ter gelegenheid van
het negentig- jarigbestaan van
de Federazione Italiana Giuoco
Calcio.

Aanvankelijk bestond er in
Nederland bezwaar tegen de 16e
november, omdat voor diezelfde
dag hetduelom de supercuptus-
sen PSV en KV Mechelen waj
vastgesteld. Die confrontatie
tussen de Europese bekerwin-
naars is echteruitgesteld, omdat
België op 16novembereen kwa-
lificatie- wedstrijd voor het we-
reldkampioenschap speelt, te-
gen Tsjechoslowakije.

Silver Streak
Raceway-cross

WILLEMSTAD — Zondag 31
augustus worden er op de Silver
StreakRaceway wederom cross-
wedstrijden gehouden. Het gaat
om defietscrossers die op ditmo-
ment de dienst uitmaken hier op
Curagao. De laatste race werd
drie maanden geleden georgani-
seerd en het wordt tijd dat men
weer het wedstrijd element
voelt.

Er zal in verschillende leef-
dijds- klassen gereden worden.
De aanvang van de fietscross-
wedstrijden is omtien uur's mor-
gens. De plaats is Silver Streak
Raceway te Marie Pompoen
(voormalig La Hacienda).

Bridge- uitslagen
WILLEMSTAD- De uitsla-

gen van de bridge- zitting op
dinsdag 26 juli, van de Bridge-
club Asiento - dames waren:
1. Moores/Henriquez64.76 2. Se-
nior/Van der Plank 64.29 3.
Hansen/VanHenegouwen 55.24
4. Boer/Van Vliet 53.33 5. Vd
Velde/Vd Bregge 51.43 6. Bon-
fers/De Vries 50.95 7.Murray
ones/Fishinger 50.48 8. Vd

Jagt/Van Silfliout 49.52 9. Val-
kenberg/Bockhove 46.67 10.
Breusers/Mesker 43.8111. Gub-
man/Vlug43.81en 12.Mooldijk/
Drenth 25.71

ANTILLIAANSE KWAR-
TIERTJES

Hetwerden infeite tweeAntil-
liaanse kwartiertjes. Dankzij
hunuitstekende fysieke conditie
namen deAntillianen reeds snel
het initiatiefen scoorden in de
eerste verlengings- periode de
gelijkmaker. Raymond Rovina
deed hetop zn eentjena een pass
van Wendel Calmes en herhaal-
de dit staaltje in de tweede ver-
lengings-periodeom deAntillen
op 2-1 te brengen.

Broertje Rosina gaf kort voor
het einde uitdrukkingaan de su-
perioriteit van de Antilliaanse
selectie met een derde doelpunt.
Antigua speelde de wedstrijd
overigensmettien man uit.Der-
eek Edwards kreeg hal erwege
deverlengingrood, omdathij ook
zijn vuisten gebruikte om Ed-
mond Francisca van de bal af te
zetten.

"De jongensbegonnen veels te

nerveus aan de wedstrijd. Daar
was geen reden toe", aldus Can-
word na afloop. "De opdracht
voor individuele acties was al
van het beginaf aan gegeven.
Niemand durfde echt het initia-
tieftenemen. Vooralnahet doel-
punt van Antigua werd er
angstvallig verdedigd. Ik heb
Raymond 'Monchin'Rovina met
de opdracht het veld ingestuurd
om de defensie van Antigua dol
te draaien. Hij kan dat als een
van de beste in deze ploeg. Ge-
lukkig legde hij in deverlenging
de faalangst van zich af, net als
derest van de ploeg trouwens",

zei detevreden coachvan hetAn-
tilliaanse elftal.

De Antilliaanse selectie kan
zich dus nu gaan opmaken voor
de strijd tegen El Salvador in de

tweede ronde van de eliminatie-
serie. De Antillen spelen eerst
thuis.De datavoor dezewedstrij-
den zullen tijdens een vergade-
ring van de Concacaf op 13 au-

...De Antilliaanse verdedigink
wordt op deproefgesteld,i '!gustus aanstaande wordel
vastgesteld. !

Steffi Graf
uitgefloten

HAMBURG — Steffi Graf
heeft deze week bij het inter-
nationale tennistoernooi in
Hamburg gemerkt dat roem
soms zeer vergankelijk kan
zijn. De Westduitse winnares
van de grand- slamtoernooi-
en in Melbourne, Parijs en
Londen werd tijdens haar
partij in de tweede ronde uit-
gefloten dooreen deelvanhet
Hamburgsepubliek.

Dat was zo teleurgesteld over
deprestatie van hun landgenote
in het duel tegen de Joegosla-
vische Sabrina Goles, datzij het
betaalde geld voor de toe-
gangsbewijzen terug wilde. De
Westduitse favoriet was danig
van slag, letterlijk en figuurlijk.
In de partij kwam zij tegen de
nummer 46van dewereld met0-
-3 achter. Het duurde 43minuten
alvorenszij de set alsnog met6-4
in haarvoordeel kon besluiten.

De winst kalmeerde het pu-
bliek geenszins. Hetbleefuiterst
kritisch over de prestaties van
Graf. Die reageerde door nog
meer fouten te maken en zeer
kwaad te worden over het onge-
bruikelijk hoge aantal fouten.
De woede bij Grafliep zo hoog op
dat op gegeven moment zelfs va-
derPeter zijn dochter totkalmte
moest manen. Na 69 minuten
kwam er eindelijk een einde aan
de lijdensweg van Graf: 6-4,6-2.

De volgende dag haalde Sten-
haar gram, 's Werelds beste ten-
nisspeelsters versloeg gister-
middag in dekwartfinale van
het toernooiinHamburg deItali-
aanseRafaella Reggi met 6-0 en
6-0. De partij duurde slechts 45
minuten. De Wimbledon- kam-
pioene treft nu in de halve finale
de TsjechoslowaakseRadka Zru-
bakova, die in twee sets (6-2,6-1)
Silke Meier uit West-Duitsland
versloeg. Het toernooiis gedo-
teerd met een prijzenbedrag van
200.000 dollar....Steffi Graf, uitgefloten...

ESTAFETTE PLOEG
De Nederlandse estafette-

ploeg 4x 100meter dameswil in
de 'nacht van de atletiek' zijn
slag slaan. Hetaflossings- kwar-
tet, sinds de nationale titelstrijd
in Groningen in vrede herenigd,
treft vandaag tijdens wedstrij-
deninHechte! hetbesteBelgisch
kwartet en een internationale
selectie.

Nelli Cooman, Gretha Tromp,
Marjan Olijslager en Els Vader
moeten 43,80 seconden lopen om
zich van een startplaats voor de
Olympische spelen te verzeke-
ren. Bondscoach Toine van Gool-
berg wil met scherpe wissels de
drempel naar Seoulbij de eerste
debeste gelegenheid nemen.

Het Nederlandsrecord op deze
discipline staat nu albijna twin-
tig jaarop 43,4 en dateertuit de
Olympische spelen van Mexico.
Met die tijd was het toenmalig
Nederlands- kwartet zelf
eventjes in het bezit van het we-
reldrecord.

De laatste keer datsprint- es-
tafette-ploeg bij een internatio-
naal kampioenschap acteerde
was twee jaargeleden. Door one-
nigheid in de Nederlandse
sprint-elite ontbrak vervolgens
de basis voor een aanvaardbare
staffel, totdat twee weken gele-
den devrede werd getekend.

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uurWildCats/BancodiCaribe vsRoy-
al Scorpions/Maduro& Curiel Bank -Sentro
Deportivo Kórsou.

ZONDAG
VOETBAL
(Federashon Futböl Körsou)
2e+3e divisie
10.00uur SV Dep. Morenovs UDTeraKöra;
12.00uur CCRio Magdelenavs CCWacao;
14.00uurUDDesa vs SV Montagne Abou;
16.00uur SV Rooi Santu vs SV Atomic -
Barber-terrein.
eredivisie
16.00uur U ndebavs De Koning-SentroDe-
portivoKörsou.
BASEBALL
(AA-klasse)
10.30 uur Alpha vs Groot Kwartier Stars/
AGT-CPS - SentroDeportivoKörsou.

BIKECROSS
(Silver Streak)
10.00-17.00 uur crosswedstrijden - Silver
Streak Raceway te MariePampoen.

Aouita: Edinburgh veel te koud

Wereldrecord hoogspringen
voor jeugd-atleteAstafei

EDINBURGH — Said Aouita heeft zijn overwinningen-
reeks in Edinburgh voortgezet. Naar alle waarschijnlijkheid
start deMarokkaan na zijnzege, over deBritten Davis Sharpe
en TornMcKeanvangisteravond, inSeoul ookopde800meter.

Bij dewereld-kampioenschappen voor dejeugdin Sudbury,
Canada, heeft de Roemeense Galina Astafei een nieuw we-
reldrecord hoogspringen gevestigd.Zij verbeterde haar eigen
wereldrecord met twee centimeter tot2 meter.

Aouita zegevierde op de 1000
meter in 2.18,33. Sharpe eindig-
de als tweede: 2.19,89. McKean,
twee jaargeleden achterSeb Coe
op de800 meter Europa's tweede
in Stuttgard, werd derde in
2.20,30. Deze week versloeg
Aouita al de Engelsmannen Pe-
ter Eliott, nummer twee tijdens
de wereldtitel- strijd van vorig
jaarinRome.

De opvallendste prestatie in
Edinburgh kwam op naam van
Natalja Lissovskaja. De we-
reldrecord- houdster uit de Sov-
jetuniewon hetkogelstoten met
21,95 meter. Evenals in Verona
was de 400 meter horden maar
een zwakke vertoning. De Ame-
rikaan Danny Harris, achterEd-
win Moses tweede inRome, won
in een race zonder schittering:
49,59.

De overwinning op de 400 me-
ter was voor 's werelds snelste
man op zeeniveau, de Ameri-
kaan Harry 'Butch' Reynolds.
Strijdig met zijn gewoonte ver-
trok Reynolds voorzichtig om
pas in de tweede bocht aanzien-
lijk te versnellen. Hij noteerde
45,26 seconden. De Roemeense
Paul Ivan, dit iaar aanvoerder
van de wereldranglijst op de
1500 meter, was superieur op de
mijl.

Aouita verscheen vrijdaga-
vond niet op de gebruikelijke
persconferentie na afloop van de
wedstrijden. Via de organisato-
ren had de Marokkaan laten we-
ten datzijn uitsprakenreeds be-
kend waren en dat het voor hem
in Edinburgh veel te koud was
geweest.

Edwin Moses verschijnt op 2
augustus niet aan de start tij-
dens internationale atletiek
wedstrijden in Monaco. De we-
reld- en Olympische kampioen
op de 400 meter horden wil in de
aanloop naar Seoul geen moeilij-
ke concurenten voor de spelen
meerontmoeten.

Ook ten opzichte van deorga-
nisatoren van de Adriaan Pau-
len Memorial (Hengelo) heeft de
32-jarige Amerikaan zich zo op-
gesteld. Voor deze grootste atle-
tiek- wedstrüd in Nederland is
de sprinter Carl Lewis aange-
kondigd als publieks- trekker.
"Moses heeft ons kennelijk de-
zelfde voorwaarden gesteld als
daar in Monaco", bevestigde
APM- directeurRob Kerkhoven,
gisteravond. "Het deelne-
mersveld zou voor hem aan-
leidngkunnen zijn niet te star-
ten. Voor die eisenkunnen wij
niet zwichten. De organisatoren
stellen het deelnemersveld
samen."

Moses won tijdens de Ameri-
kaanse selectie- wedstrijden
voor de Spelen in Indianapolis
zijn specialiteit in 47,37 secon-
den, de Olympische kampioen
van 1976 en 1984 is houder van
hetwereldrecord met 47,02.

JEUGDATLETIEK
Bij de wereld- kampi-

oenschappen atletiekvoor junio-
ren in het Canadese Sudbury
vestigde Galina Estafei een
nieuw wereldrecord bij het
hoogspringen. Het oude we-
reldrecord stond nog geen
maand eveneens op haar naam.
Zij verbeterde haar oude hoogte
van 1.98 m tot 2.00 m. De Roe-
meense atletezal er in Seoulook
bij zijn.

In definale vanhet speerwer-

Een eindigde de Nederlander Jo-
an van Lieshout op de zesde

plaats met een worp van 68.68
meter. Winnaar werd de Sovjet
Wladimir Ovsjisnikov met
77.08. De Oostduitse meisje-
sploeg imponeerde op de derde
dag van titelstrijd in Sudbury
met titelsop de400 en 800 meter
plus de 400 meterhorden.

Devoornaamste uitslagenvan
de derde dag op dittoernooi zijn:

Dames:
400meter: 1.Breuer (ODD 51.24
2. Malone (VS) 52.23 3. Moroz
(Sov) 53.20
800 meter: 1. Bruns (OD1)
2.00,67 2. Gheorghiu (Roe)
2.01,96 3. Buczowska (Pol)
2 02 94
10.000 meter: 1. Ngotho (Ken)
33.49,45 2. Nazarkina (Sov) 3.
Gama(Por) 34.16,13
400 meter horden: 1. Axmann

la
(ODD 57.48 2. Maesnhout (Belt
57.58 3. Rieger(WDl) 57.88 fHoogspringen: 1. Astafei (Roe)(.2.00 m nieuw wereldrecord 2.^Elesina (Sov) 1.96 m 3. Scholzft
(OD1) 1.92 m h
Heren:
400 meter: 1. Jedruszik (Pol) 6
46.192. Ferry (Aus) 46.74 3. Ezinp
uka(Nig) 46.81 f
800 meter: 1. Birit (Ken) 1.50,03.
2. McKay(GBr) 1.50,793. Home-|i
la (Zim) 1.51,34 K
400 meterhorden: 1.Carter (VS)»
49,50 2. Matescu (Roe) 50,70 3..,
Zodinov (Sov) 50,88 E
Verspringen: 1. Bueno (Cub)fc
7.99 meter 2. Isalgua (Cub) 7.78!
3.Hui-Fang(Tai)7.77 "kSpeerwerpen: 1. OvsjisnikoVi
(Sov) 77.08 meter 2. Backley
(GBr) 75.40 3. Reimann (ODD
71.64 fSnelwandelen 10 km: 1. Cruz
(Mcx) 41.16,112. Massana (Spa)
41.33,95 3. Tsjelnitski (Sov)
41.38,86

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVOKORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

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

I ENKELE UNITS TE HUUR
in

Bloempot ShoppingCenter
Redelijke huurprijzen.
Voor verdere inlichtingen:

De Heer T. Domhoff
Tel.: 70713/79963

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebiedCURACAO, ingaande: 29 Juli1988;
verpakking kleinhandel consument

BABYVOEDING
HEINZ (VEN.)

24/134gr. ’. 3.46 ’. 0.16 -0.30
MOLENAAR
Rijstebloem koken

20/200gr. ’. 23.37 ’. 1.30 -0.06
7Granen 12/200gr. ’. 14.68 ’. 1.36 -0.07
Tarwebloem 12/200gr. ’. 15.59 ’. 1.44 -0.08
Rijstebloem
bordklaar 12/200gr. ’. 15.59 ’. 1.44 -0.08
Tarwegries
met honing 12/200 gr. ’. 19.13 ’. 1.77 -0.09

MILUPA
7Granen 20/200 gr. ’. 25.22 ’. 1.40 -0.07

MARGARINE
ALBERT HEIN

dieetmargarine 24/500 gr. ’. 53.40 ’. 2.47 -0.32
margarine A.H. 40/250 gr. ’. 16.06 ’. 0.45 -0.041
halvarineA.H. 40/250 gr. ’. 19.54 ’. 0.54 - 0.0.

MAVESA
12/1 kg. ’. 39.38 ’. 3.64 +0.12

SUIKER
DOMINO

wit 12/5 lbs. ’. 33.26 ’. 2.99 +0.20
MELK IN BLIK
LAPRADERA

gesuikerd 24/397gr. ’. 28.31 ’. 1.31 +0.63
COAST
geëvaporeerd 96/170gr. ’. 33.49 ’. 0.39 -0.02
ROOMBOTER
FRICO 40/1/2lb. ’. 43.76 ’. 1.21 -0.10
BRUUN 24/178 gr. ’. 59.94 ’. 2.77 +0.33

38/362 gr. ’.204.53 ’. 4.73 +0.37
MELKPOEDER
COAST 24/400 gr. ’. 55.34 ’. 2.46 -0.20

12/900gr. ’. 57.01 ’. 4.73 -0.80
GEZOUTEN VLEES
Alle merken
Gezouten varkens- ,
staart 35 lbs. ’. 54.66 ’. 2.12 -0.20
Gezouten varkens-
oren 35 lbs. ’. 45.28 ’. 1.75 -0.11
Gezoutenvarkens-
ribben 35 lbs. ’. 57.34 ’. 2.22 -0.03
Oe eerst volgende publikatie geschiedtop: 16augustus 1988.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op: 11 augustus 1988voor 12.00uur 'smiddags
aangevraagd te worden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve telf.: 613297 op te
bellen.
De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid. -
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AGENDA

BONAIRE

i
rOLIT__BOOO
ÏRANDWEER: 8222|__ICENTRAI__BB4SfOSPITAAL:B9OO

teLagoen:maandagt/m vrijdag
07.00-16.00uur; zaterdag 08.00-12.00

pjr; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
openingstijdenvoor hetpubliek)
Mandag en donderdag van 14.00-18.00
Kir; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
i4.00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00m; openingstijdenvoor lezers)
iMensdagvan 14.00-19.00uur.

'OSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
'ukken 16.30 uur.
lERVICE CLUBS
Swanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel"onaire.
-ions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.taund Table: elke tweede maandag -JuurtcentrumTerra Corra.
Rotary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

IESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
"8.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten goo-
iend.
'UZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
krvan gelieve contactopte nemen met de
"eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

-LITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Isopend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
frdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke -onder-
lag van 09.00-11.00 uur op het Be
.jtuurskantoor, Kralendijk; laatste donder

[m van de maand van 10.00-12.00uur te
'incon.
i -KOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"laireaanse schelpen en koraal; open var
z»nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur "-yaNikiboko Zuid 3.

DIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
'erskliniek Noord Saliöa, tel.: 4255)
'jPreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.0Ó-
'5.00uur envoorts volgensafspraak.

3"W: openingstijden slachthuis maan-
'jagt/mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-
-£.OO uur en donderdag en vrijdag van

1)16.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTEN, «UtBernarduskerkKralendijk:
"agelijks 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00

W--romotokerk Antriol:
"agelijks 19.30 uur;zondag 09.00en 18.00

y'kdovicuskerkRincon:
)Selij_s. ookzondag, 19.30uur.

BIJBURGEMEESTER
De Bonaireaanse groepen als-

mede de andere internationale

groepen werden op 23 juni 1988
welkom geheten in het Raalter
gemeentehuis door de burge-
meester drs W.M. Zuidwijk.
Hierna werden de groepen aan

de gastgezinnen voorgesteld
waarmengedurendehetfestival
werd ondergebracht.

Deze gastgezinnen, aldus een
der organisatoren, "zijii eigen-
lijk de as waar het geheel om
draait, want zonder deze gastge-
zinnenzouden de groepenonder-
gebracht moeten worden in ho-
tels, wat ten eerste financieel
niet haalbaar is en ten tweede
mis je dan een stuk gezellig-
heid".

Sedreko
tennist
op Bonaire

KRALENDIJK — Afgelo-
pen vrijdag arriveerde het
tennisteam Sedrekouit Cura-
cao op de luchthaven van Bo-
naire.

Deze tennis- selectie speelde
vandaag een aantal
vriendschappelijke wedstrijden
op de banen van de Tennisclub
Bonaire in Playa te Kralendijk.
Sedreko was vertegenwoordigd
met een ploeg bestaande uit to-
taal dertien kinderen in de leef-
tijd van twaalf tot negentien
jaar. De Curacaose ploeg stond
onderleidingvanKurt Willems.

De jeugdwedstrijden werden
gehouden van 's morgens negen
uur tot vier uur 's middags. De
Bonaireaanse tegenstanders
waren detennisvereniging Gon-
zales enhet tennisteam SEF.

Alvin Smith naar OHRA-toernooi

WILLEMSTAD — Deze week
is de Curacaose schaak- kampi-
oen Alvin Smith samen metzijn
secondant Omalio meriën naar
Nederland vertrokken, waar hij
in Amsterdam deelneemtaan het
OHRA- toernooi. Morgen vindt
de opening plaats van het 'open'
evenement in Hotel Krasna-polsky. Indien Smith nummer
één of twee wordt, gaat hij over
naar degrootmeesters-groep. Op
de FIDE- rangschikking staat
Smith als nummer 2205 geno-
teerd, een plaats die hem recht
geeft op deelname aan speciale
toernooien, waarin hij het recht
kan verwerven op de titel 'inter-
nationaal meester.Foto: Smith(links) en Meriën.

Italiaanse vakbonds-
leider opbezoek in
Midden Amerika

ROME —DeItaliaansevak-
bonds- leider Giorgio Benve-
nuto van het Algemene vak-
verbond UIL is op rondreis
door Midden Amerika waar
zijnorganisatieverschillende
Projecten steunt.Tijdens zijnrondreis woont hij
°ok de inhuldigingbij van presi-
dentRodrigo Borjavan Ecuador.
De vakbonds- projecten waarin
ook de Italiaanse overheid geld
heeft gestoken zijn een vissers-
project in Costa Rica en een
stedelijk ontwikkelings- project
in Guatemala. De UIL is een van
de drie grotevakverbonden van
Italië en telt 1,3 miljoen leden.

Tijdens internationaal Salland-festival
Tipico Bonaireano en Kibrahacha
komen goed voor dag in Raalte

KRALENDIJK/RAALTE — Gedurende het Salland
Festival, dat jaarlijks in Raalte, Nederland, wordt ge-
houden en waaraan diverse folkloristische groepen uit
Tsjechoslowakije, Spanje, Turkije enBolivia hun mede-
werking verlenen, werd dit jaareveneens opgeluisterd
door de groepen Tipico Bonaireano en Kibrahacha. Dit
bezoek aan Raalte was een onderdeelvan een toer door
Nederland in samenwerking metde StichtingCulturele
Samenwerking (STICUSA).

InRaalte werden de Nederlan-
ders getracteerd op een tipische
Caribische sfeer. Dit optreden
vond plaats op 23 juni, op het
marktplein van Raalte alwaar,
aldus een Nederlandse krant
vermeld, "Brandende vuren,
opzwepende muziek van trom-
mels en triangels, wervelende
bontgekleurde rokken van
donkere schonen de van nature
nuchtere Nederlander tot dan-
sen trachtten te verleiden".

Op deze wijze openden de Bo-
naireanen op succesvolle wijze
het SallandFestival.

BIJZONDERCACHET
lemand die met name veel ge-

daanheeftvoor demuziek van de

groep Tipico Bonaireano en de
dansgroepKibrahacha tijdens
hun verblijfin Nederland was de
Holtense DorethéKraan. Zijwas
degene die beide Bonaireaanse
groepenvoortdurend heeft bege-
leidtijdens hun tournee doorNe-
derland. Ook was haar taak het
onderbrengen bij gastgezinnen
van alle groepleden.

Volgens haar heeft de tipico
een heel bijzonder cachet gege-
ven aan alle optredens geduren-
de de diverse festivals door met
swingende klanken iedereen
met de beentjes van de vloer te
krijgen.

Gaathele gemeenschap aan

Statenlid stelt vragen
over artikel in De Tijd
WILLEMSTAD — Het

MAN-statenlid Harold Anas-
tatia heeft een serie van vra-
gen gesteld aan premier Ma-
ria Liberia- Peters over het
artikel datrecentelijk in het
Nederlandse weekblad 'De
Tijd' verscheen en dat vol-
gens de premier onwaarhe-
den bevat. Het Statenlid is
van mening dat de premier
een rechtszaak moet aan-
spannen om "verschoning
vaneigen naam enfunctie" te
bewerkstelligen. Het artikel
heeft de premier namelijk in
eenkwaad daglicht gesteld
en dat is van negatieve in-
vloed op degehele Antilliaan-
sebevolking, zo meent Anas-
tatia die hierover de mening
van depremier wil horen.

Over het artikel is al veel te
doen geweest. Met name de pas-
sage waarin een 'zegsman' aan
het woord wordt gelaten diever-
telde dat depremier minder net-
te benamingen had gebruikt
voor de Nederlandse premier
Ruud Lubbers, heeft veel
opschudding veroorzaakt. Pre-
mier Maria Liberia- Peters ont-
kent datzij diewoorden heeft ge-

bruikt en heeft daarover een
brief gestuurd aan de hoofdre-
dacteurvan 'DeTijd.

Dat vindt het statenlid van de
oppositie- partij MAN evenwel
niet voldoende. De MAN pleitte
al eerdervoor eenrechtszaak, en
dat doetAnastatia nu nogmaals
in devragen. Volgens Anastatia
werpt dit artikelniet alleensmet
opdepremier en op degeheleAn-
tilliaanse bevolking, maar kan
het artikel ookvan negatieve in-
vloedzijn op derelatie tussen de
Antilliaanse regering en Neder-
land.

Alleen de uitspraak van een
onafhankelijke rechter, kan dit
nog recht zetten, meent Anasa-
tia diewil weten of depremier al
eenrechtszaak is begonnen en
indien ditniethet geval is, wan-
neerzij daarmeebegint.De serie
vragen wordt besloten met het
verzoek aan de minister- presi-
dentom de Statenprecies aan te
geven welke passage's volgens
haar op onwaarheden berusten
enwelke passage's wel juistzijn.

Brandstofprijzen
Curaçao en Bonaire

WILLEMSTAD — Op 1 au-
gustus 1988 worden de consu-
menten-prijzen van kerosine en
gasolie met 1,9cent per liter ver-
hoogd. De prijs- wijzigingen zijn
voor Bonaire en Curagao:kerosi-
ne: 23,2 centper liter en gasolie:
24,2 cent per liter.

Gasolie, bestemd voor KAE /
Kodela is verhoogd met
NA/.19,00 per duizend liter.

Vanavond in Playa- stadion:
Finale jeugdsongfestival
KRALENDIJK — Fundas-

hon Artines organiseert van-
avond de finale van het
jeugdzangfestival in het sta-
dion vanKralendijk.

In totaal zullen vijftien zan-

Eers en zangeressen optreden,
"e muzikalebegeleidingzal ver-

zorgd worden doorArnel i su Or-
kesta.

Het evenementbegintom acht
uur 's avonds. Uit de vijftien
deelnemers zullen de vijf beste
zangers of zangeressen gekozen
worden om Bonaire te vertegen-
woordigen tijdens de finale van
de Nederlandse Antillen, welke
eveneens eindditjaaropBonaire
zal worden georganiseerd. Vol-
gens het comité zijn alle deelne-

mers goed voorbereid zodat de
avond een grandioos succes ver-
diend te worden.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de leden van Fundashon Artines
of bij de kassa van het stadion.
Voor kinderen is er een geredu-
ceerde entree.

Na verdediging van Senderisten- leider

Advocaat in Lima vermoord
doorrechts doodseskader
LIMA — Inhet doorguerri-

la- geweld geteisterde Peru
heeft zich een doods- eskader
gemeld met de moord opeen
advocaat die laatst een be-
langrijk lid van de Sendero
Luminoso guerrilla met suc-
ces had verdedigd. Men
noemt zich hetDemocratisch
commando Rodrigo Franco.

Het stoffelijk overschot van
advocaat Manuel Febres Flores
werd donderdagbuiten dehoofd-
stad Lima gevonden. Het li-
chaamwasverminkt. Latereiste
het Rodrigo Franco- commando
dezemoord opvia een communi-
que voor de pers. De laatste
cliënt van FebresFlores wasOs-
man Morote Barrionueuvo ge-
weest. Van hem wordt aangeno-
men dat hij de rechter hand is
van de leider der Senderisten:
Abimael Guzman. Morote werd
vrijgesproken van de hem ten
laste gelegde moorden sabotage.

Volgens advocaat Lucio Ace-
vebo Cortes gaathet omeen "ex-
treemrechtse groep diewordt ge-
steund door de regeringspartij,
deAmerikaanse volks- alliantie
APRA. Deze advocaat behoort
tot de pro- Sendero Associatie
van democratische advocaten
AAD.
President Brazilië
bezoekt Bolivia

BRASlLlA—President Jo-
se Sarney brengt een bezoek
van driedagen aanBolivia.

Onder meer wordt tijdens dit
bezoek een akkoordondertekend
om de handels- barrières tussen
debeide landen te verminderen.
Ook is er een akkoord over de
aankoop van in Bolivia opge-
wekte electriciteit. Van ge-
dachten wordt verder gewisseld
over de toekomstige aankoop
vanBoliviaans gas.

MINDERHEID
Het was het eerste openbare

initiatiefvan dekant van de op-

Cisitie sinds Namphypresident
eslie Manigat afzette, diebii de

verkiezingen van januari door
eenkleine minderheid derbevol-
king werd gekozen. Die stembus
werd geboycot door devier groot-
ste oppositie- partijen.

Zendelingen op Bonaire
KRALENDIJK —Regel-

matigbezoeken buitenlan-
ders Bonaire, die zich uit-
geven als zendeling. Deze
mensen brengen bezoeken
aan bedrijven en particu-
lieren en trachten op deze
wijze mensen hun geloofs-
overtuiging te verkopen
via boekwerkjes, cassette-
bandjes en andere arti-
kelen.

Ook deze week vertoefden
weer twee — een Engels- en
een Spaanssprekende — zo-
genaamde zendelingenopBo-
naire, uitgerust met dure
lederen attaché koffertjes.
Deze keer echter werden, af-

fezien van de verkoop van
vn overtuiging en waren,

ook horeca- bedrijven en ho-

tels bezocht. Onder meer
werd in één van de twee grote
hotels op Bonaire gevraagd
omgratisonderdak. Deze ver-
zoeken worden op chantage
lijkende wijze gedaan met de
mededeling dat "het andere
hotel" wel gratis onderdak
verleende.

Ook restaurants werden
gevraagd om gratis maaltij-
den te verstrekken. Bij na-
vraag bleek dat geen der ho-
tels gratis onderdak had ver-
schaft, eveneens ging eenzeer
gering aantal restaurants in
op het verzoek om gratis
voedsel.

Men zou de vraag kunnen
stellen op welke wijze de be-
volking behoed kan worden
voor dit soort 'missiona-
rissen.

Door oppositieleiderMare Bazin
Oproep in Haiti voor pact
voor nieuwe maatschappij

PORT AU PRINCE — De
Haitiaanse oppositie- leider
MareBazin die deelname aan
de begin dit jaar door het le-
ger georganiseerde verkie-
zingenheeftvia detv dehuidi-
ge president generaal Henry
Namphy opgeroepen om een
dialoog aan te gaan met de
verschillende sectorenvan de
Haitiaanse maatschappij.

Bazin acht het een goede zaak
wanneer Namphy gesprekken
gaat voeren met de oppositie om
toteen soortnationaalpact teko-
men. Dan moet Namphywel aan
tafel gaan zitten met vertegen-
woordigers van de politieke par-
tijen, dekatholieke kerk, het be-
drijfs- leven, vakbonden, rege-
ring en leger. Aldus Bazin. In
ruifvoor dit 'Nationale pact voor
een nieuwe maatschappij, ver-
zoening, vooruitgang en demo-
cratie"zou hetleger zich moeten
onthoudenvan steunaan deze of
geengroep en zichneutraal moe-
ten opstellen. Bazin zei dit in een
gesprek met het onafhankelijke
tv- station Tele- Haiti.

In Panama:
Hooggerechtshofachter
detentie journalist

PANAMASTAD — Het Pa-
namese hooggerechtshof
heeft vastgesteld dat de aan-
houdingvan dejournalistHo-
mero Londono gerechtvaar-
digd is. Hij was correspon-
dentvoor de Costaricaanse
radiozender Impacto.

Het hooggegerechtshof is de
mening toegedaan dat Londono
inderdaad verdacht kan worden
vanmisdrijven tegen denationa-
le economieen van aanslagen te-
gen de nationale veiligheid door
het verspreiden van valse be-
richten en het illegaal uitoefe-
nen van de journalistiek. Omals
journalisttekunnen optreden in
Panama moet men een docu-
ment krijgen van deregering.
Londono die ook medewerker is
voor de Voice of America werd
onlangs aangehouden. Hij is 38
jaaroud.

WILLEMSTAD-Met ingang
van 1 augustus wordt Venezuela
op Curagao vertegenwoordigd
door een nieuwe consul-
generaal.Pablo Marquez Gil, die
sinds 26 februari 1987 deze
functie vervulde, zal dan worden
opgevolgd door José Angel
MarchenaAcosta. Beiden maak-
ten hun opwachting bij gouver-
neur Dr. René Romer, om af-scheidte nemenenkennis maken.

Foto: Pablo Marquez Gil
(rechts) en JoséAngel Marchena
acosta flinks), samen metRomer.

BONAIRE TRADING COMPANY LTD.

is seeking an
ASSISTANT SECRETARY

towork under supervisionofthe Executive Secre-
taries for the President of this busy company on
Bonaire.
It is essential that typing skills are accurate and
that she is efficient in both the Dutch and English
language.
The ideal candidate will be trained to work on her
own iniitiative in this busy and challenging posi-
tion.
If you are not living on Bonaire, temporary acco-
modation will be taken care of.
Job opportunity is available immediately.
Please send your handwritten letter with informa-
tion on your education and other skills and refe-
rences to:

ThePersonnel Officer
BONAIRE TRADING COMPANY LTD.
P.O. Box 115
Bonaire, Netherlands Antilles.
(All replies will be treated in confidence)

*"»———————-————————-"'
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WILLEMSTAD-Deze week
vertrokken de heren O.L. Schoop
en H.A.M. Concencion, functio-narissen van deDirectie derPos-
terijen, naar Nederland.

Daar zullenzij deelnemen aan
een doordePTTNederlandgeor-
ganiseerde internationale cur-
sus: Internationale Zaken Post.

Het doelvan de deelname aan
het stageprogramma is om meer
kennis en inzicht en vaardighe-
den te verkrijgen op het terrein
van internationale betrekkingen,
tarievenbeleid en voorbereidin-
gen te treffen voor de deelname
aan het te houden congres van de
WereldPost Vereniging in 1989.

Foto: de heer Schoop, waarne-
mend directeurderPosterijen, de
heer Concencion, chef afdeling
Postvervoer in het bijzijn van de
heer Galmeijer, directeur der
Posterijen en mevrouw Pinedo,
hoofd afdelingPersoneelszaken.
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f GoldenDrive-In A
presenteert

vrijdag 9 en 12 uur
zaterdag 9 en 12 uur

zondag 9 uur

_r *ft(a_f_P^^P^>H

"RAMBOIII"
V^ Entree: ’.5.- p.p. J

"te__oopT
diverse auto's

in goede staat van onder-
houd:
AUDI 80 BOUWJAAR 1983
TOYOTACROWN BOUWJAAR 1982
DATSUN SUNNY BOUWJAAR 1983
BUICK SKYLARK BOUWJAAR 1982
BUICK SKYLARK BOUWJAAR 1983
HONDAACCORD BOUWJAAR 1981
HONDAACCORD BOUWJAAR 1983
Te bezichtigen:

BOUWCOMBINATIE
CURACAO II

ITC PROJECT
PARASASSA

Had U een slechtrapport.
Wilt U het nieuwe schooljaar
beterecijfers hebben voorwis-
kunde.

Probeer het met
BIJLES

Voorinformatie:
Tel.: 53256

-—-» —■»—

/ TEKOOP
WOONHUIS

3 slaapkamers, 2 badka-
mers, "Lundia"-ke_ken,
grote living, overdekte
achterporch, grote
bergruimte, geasfalteer-
de oprit.
Direkt beschikbaar.
Prijs: ’.125.000.-.
Kaya Arana 58, Seru Mahuma,

Tel.: 80993 of 611585 J

FOR REKT
bij Schottegatweg-West
A SHOWROOM

of 480m2 including:
* Wall to Wall carpet
* Office
* Storageroom
* Automatic dial alarm te-

lephone.
For information: call 88387 j

->»urirideii.-
met als doel: "Het bevorderen van de industrialisatie van en
de internationale handel met Curacao" vraagt ten behoeve
van deafdeling Projekten een

BEDRIJFSKUNDIGE
Taken 0.a.:— Identificerenvan industriële sektoren danwei specifieke

industriële projekten die levensvatbaar kunnen zijn op
Curacao.— Assisteren van potentiële investeerders/ondernemers '
doormiddelvan o.a.hetevalueren van feasibility studies.

Vereisten:— Bedrijfskundige of bedrijfsekonomische opleiding op
universitair niveau (doctoraal of gelijkwaardig).— Creatieve en dynamische persoonlijkheid.— Goede contactuele eigenschappen.— Vermogen in teamverband tekunnen werken.— Goede beheersing van Nederlands en Engels.— Enige ervaring strekt tot aanbeveling.

De honoreringgeschiedtopgrond van ervaringen opleidingwaar-
naast goede sociale voorzieningen worden geboden.
Gelieve sollicitaties met curriculum vitae te richten aan Curinde
N.V., LandhuisKoningsplein, Willemstad, Curacaoondervermel-
ding van PROJ.

ia_aiM__B__Baß^-aMBiB--BBi-»B-a-Ba_B_B-ia

lAROUSSE
ILüKSTAUKANTl*

GOURMETCUISINE

Penstraat 5 -Tel.: 55418

SPECIALITEITEN
MENU:

* Kip Kerry Soup
* Kalfskotelet

met calvados
* Coupe d'amour

Uwgastheer
Pim Timmermans.

■_———■—-—■■—H

/* \a.s. Zaterdag en
zondag v.a. 12 uur

Heerlijk
SURINAAMS ETEN
verkrijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
KerryKip.

Adres: Cassandraweg 26
V. Telf-: 72860 Jl

Tel.: 624260

N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ
zoekt voor spoedige indiensttreding een

COMPUTER ■ OPERATOR
Funktie-omschrijving:
De funktionariszal belast worden met het zelfstandig uitvoeren vancomputerprog-ramma's aan de hand van "flow-charts" en werkbeschrijvingen.Het verwerken van de gegevens tot eindprodukten (computerlijsten/bestanden).Het zorgdragen voor het na gebruik brandvrij opslaan van de gegevens opslagmedia en procedure handleidingen.
Funktie-eisen:
Opleiding:
H.A.V.O. met wiskunde, eventueel aangevuld met een opleiding tot Computer-Operator. Kennis van de Engelse taal is vereist.
Ervaring:
Ervaring met het werken op een IBM mainframe system 4300 strekt tot aanbeve-ling.
Leeftijd:
Tot 30 jaar.
Geïnteresseerden dienen binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentieeen schriftelijke sollicitatie, voorzien vankopieënvan diploma's en getuigschriften
te richten aan de afdeling Personeelszaken van de N.V. Curacaose DokMaatschappij, Postbus 3012.

SHIRRINE N.V./
Wij zoeken voor onmiddellijke indiensttreding

EEN JONGEDAME
metkennis van en in hetbezitvan diploma'sstenografie Nederlands, Engels
en Spaans en typen. Uitsluitendreflectanten die aan hetbovenstaande vol-
doen, zullen worden geaccepteerd.
Persoonlijk aanmelden GOMEZSHIPPING te Zeelandia, op maandagtus-
sen 2 en 4 uur 's middags uitsluitend.
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LOKALE ë( [K mX Mp SPECIALE
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- - I 11 UNSATURATED fifflÊffii\
HOLLAND - INDIA- INDONESIË- MEXICO - ST. MAARTEN »J 4

SURINAME - VER. STATEN- VENEZUELA - NORMAN'S PASTRY il "Speciale attraktiesvoor dekinderen: BI »«)___! u(ü) 1fZ^ Poppentheater - handenarbeid - T, rnniflMr . -~ ZZKV wonderland-paardrijden. FOR COOKING & SALADS
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GEVRAAGD: '
voor directe in diensttreding voor onze
cosmetische afdeling

VERKOOPSTER
Vereisten: — Enige ervaring.— Eigen vervoermiddel.
Persoonlijke sollicitatie:
dinsdag 2 augustus 1988/tussen 9-12 uur
Hubert Salas & Co.
Fokkerweg 56. J

Inverband metde bouwvan de nieuwePenitentiaire-instelling opSt.Maar-
tenroept deRegering van de NederlandseAntillen sollicitantenopvoor de
vervulling van defunctie van

ADSPSRANT-GEVANGENBEWAARDER
bij het Huis van Bewaring op St. Maarten

FUNCTIE-INHOUD: — het bewaken van de gedetineerden;— het begeleidenvan de gedetineerden;— het beveiligen van het Gesticht;— hetverzorgen van degedetineerden;— het toezicht houden op de gedetineerden.
FUNCTIE-EISEN: — sollicitanten moeten in het bezit zijn van eenMAVO-4 diplomaof een daaraan gelijkwaardi-ge opleiding;— blootsvoets een lengtevan tenminste 1.70 me-

ter, (voor vrouwelijke sollicitanten geldt dezebepaling niet);— een leeftijdvan tenminste21 en ten hoogste29
jaren;— psychotechnische test en medischekeuring.

Arbeidsvoorwaarden:
Indienstneming geschiedt op arbeidscontractvoor onbepaalde tijd naar
burgerlijkrecht.
Geboden wordtvoor detijd vanadspirant-gevangenbewaarder(geduren-
de deopleidingvan 1 jaar)eenbezoldiging conformschaal2vanhetßezol-
digingslandsbesluit van de N.A.
Verder zijn de vigerende rechtspositieregelingen voor het Overheidsper-
soneelvan toepassing.
Uitvoerigeschriftelijke sollicitaties(metbescheiden) dienenbinnen 14da-
genna het verschijnenvan dezeadvertentie teworden gerichtaan de heer
Directeur van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring op Curacao
N.A. Voor inlichtingen kunt U bellen 614577 (Curacao) en 23249 (St.
Maarten).

ÏER
ZIJN VEEL DELICATE

EN MOEILIJK TE
REINIGEN APPARATEN
EN SPULLEN, DIE
AFGESTOFT MOETEN
WORDEN.
Daarom Is er

jj DUST-OFF, droge luchtrj| in een spuitbus, dieLj3 stofen vuil wegblaast.
SHPJ Met de punt van de
J^Ljl spuitbus kunt U veiligJMW het stofuit hoekjes en
X^Ê naadjes verwijderen.

Ideaal voor b.v.:■fl " camara's/lenzen
" film projectors

" pick-up naalden

" CD players & discs

" video recorders
" computers

" telmachines
" naaimachines
" microscopen

M| " alle delicate
instrumenten

Fjl Verkrijgbaar bij:
jUJ FOTO STUDIO TRAMM -gil■ Dr. Maalweg -
$11 Promenade. Colon.

VALCO, Sta. Rosaweg.

THESAFE, DR. "CANNED AIR"CLEANING SYSTEM

***** f X^|^>^
GENEVE —De VS hebben don- f WaSSerettederdagin Geneve tijdens de VN- ont- r—v c—> r—^ r—>

wapenings-conferentie als eerste in- fvj/A \/vj/A. 'zage gegeveninhet aantalfabrieken _~>t_J DI—ALS £,«
waar chemische wapens worden ge- w'i kunnen Uw was compleetver-
maakt. Men riep de SU en andere wOl#en-
landen op hetzelfde te doen.De VS- „£„^„Lmach'"e:. wasse!?' dr°-
fabrieken liggen in de statenColora- vluchter' "^do, Arkansas, Alabama, Indiana en
Maryland. V Vqpr meer inf.: tel. 615188. 1
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fUw favoriete winkel
Net binnen: grotecollectie kleding
Zoals: Vakantiekleding

Reiskleding
Unisex schoolkleding
Maternities.

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

Chahinda Fashions NV.
vindt U alles watUnodig heeftdaarom is onze zaakfavoriet!1 -

The best justgotbetter.
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Próspero Baïz-interconti N.V ~^y~
TE HUUR GEVRAAGD:

EEN GEMEUBILEERDAPPARTEMENT
Aanbiedingen:

PRÓSPERO BAIZINTERCONTII Tel.: 615844 lijn 10 Mevr. A. Sprock
■ j

L----J integrated management and design
project management consultants

IMD is een lokaal, snel groeiend project management bu-reau, met projecten in de ontwikkelings-, ontwerp- en uit-voeringsfase. Een tweetalzusterorganisaties bestrijken degebieden van organisatie-adviserina en van opleidina entraining. De huidige staf bestaat uit 8 professionele mede-werkers.

Voor de voorbereiding & begeleiding van projecten zoeken
wij een dynamische full-time medewerker:

BOUWKUNDIG TEKENAAR
taken: — samenstellen van projectdossiers— volledig besteksgereed maken van pro-

jecten— toezicht houden op de uitvoering van pro-
jecten— hetbegroten van project bouwkosten.

eisen: — opleiding HTS-Bouwkunde— min. 3 jaarwerkervaring opeenarchitecten-bureau, of gelijkwaardig— zelfstandig kunnen werken— goede beheersing van de Nederlandse enEngelsetaai en van het Papiaments— kunnen werken met IBM-PC's, Wordproces-
sing strekttot aanbeveling.

Serieuze kandidaten worden verzocht een schriftelijke re-
actie, mcl. curriculum vitae binnen 7 dagen te richten aan:
Integrated Management and Design, de Ruyterkade nr.
53.
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