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Ahmed Gaiop het ogen-

raakten vermist in Libanon
in de periode 1982-1986. Het
Israëlische ministerie van
Defensie verklaarde dat het
had vernomen dat een van
de
zeven
militairen,
Rachamin Al-Sheikh, dood
is. Daarnaast had het ministerie duidelijk bewijs dat
luchtmachtofficier Ron Arad,
wiens vliegtuig boven het
zuiden van Libanon werd
neergehaald, nog in leven is.
Een pro-Iraanse groepering in Libanon heeft woensdagavond de vrijlating van
51 Arabieren door Israël verwelkomd en direct gereageerd met een boodschap over

In Joegoslavië

Leger luistert
niet naar bevel
president
BELGRADO - Het Joegoslavische leger heeft

een bevel van president
Stipe Mesic om alle eenheden binnen 48 uur
terug te trekken in de

kazernes afgewezen.
Dit heeft het ministerie

Defensie donderdag in Belgrado verklaard, zo meldt het Joegoslavisch persbureau
van

Tanjug.

De legertop zal geen
gehoor geven aan het bevel
als het Joegoslavisch presidium niet met besluiten
komt die in overeenstemming zijn met het wapenstilstandsakkoord dat
begin september na bemiddeling van de Europese
Gemeenschap tot stand
kwam. Mesic gaf woensdagavond in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber van het leger de
opdracht om alle eenheden
binnen 48 uur terug te
trekken. Het leger zegt
bevelen van het presidium
te willen uitvoeren, maar
geen gehoor te geven aan
"eigenmachtige beslissingen van een enkel lid".
De opperbevelhebbers van
het collectieve staatspresidium vormen samen met
de generale staf het oppercommando, aldus het ministerie.

Wegenspoging moordaanslag op burgemeester
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week

enkele

schoten af op de burgemeester van Canapi, die
echter ongedeerd bleef.
' talta Brandao verwijt Fernandes da Costa de pers
informatie te hebben toegespeeld over malversaties met een fonds van een
liefdadige

instelling
zuster,
zijn
waarvan
voorCollor,
Rosane Malta
deining
hierzitter is. De
over liep zo hoog op dat er
een echtscheiding dreigde
tussen de president en zijn
echtgenote. Deze hebben
zich laatst publiekelijk
met
weer verzoend

elkaar.
Malta Brandao heeft al
eerdei een vuurwapen

gebruikt. Op vijftienjarige leeftijd schoot hij
een politieke tegenstander
van zijn familie dood.

American Express-prijs

Curasao:
Niemansland

voor project Statius

verantwoordelijkheid
opeiste van de ontvoering
van M^n die op 12 mei 1989

verdween.

bereid
Israël
is
opnieuw gevangenen vrij
te laten in ruil voor meer
informatie over gevangen
of verdwenen Israëlische
soldaten.Dat hebben militaire bronnen in Israël
donderdag bekendgemaakt. Israël liet gisteren
51 Libanezen vrij, in ruil
voor informatie over twee
van de zeven Israëlische
militairen die sinds 1980
in Libanon worden vermist. De Israëliërs zouden volgens dezelfde militaire bronnen momenteel
wachten op een gedetailleerd verslag van de
gesprekken die de VN-

secretaris-generaal
Javier Perez de Cuellar

in Iran heeft gevoerd.

Praag

of Den Haag

zetel conferentie

-

MOSKOU De Amerikaanse minister van Buiten
landse zaken, James Baker, zal deze week met zijn
Sovjetambtgenoot Boris Pankin spreken over de
uitnodigingen voor de vredesconferentie over het
Midden-Oosten. Dit heeft een Amerikaanse topambtenaar donderdag gezegd. Van Moskouse zijde is Praag
voorgesteld als zetel voor de Midden Oostenconferentie. Ondertussen blijkt PLO-leider Arafat in
tijdnood te geraken voor wat betreft het oproepen van
een zitting van het voorlopige Palestijnse parlement.

Minister Baker, in
Moskou voor de Conferentie
voor Veiligheid en samenwerking in Europa, zei
woensdag na afloop van
besprekingen met Sovjetpresident Michail Gorbatsjov en
de Russische leider Boris
Jeltsin ervan overtuigd te

nieuwe president van Suriname, Venetiaan verzekerd van samenwerking
met zijn regering. Dat
gebeurde in een "persoonlijke boodschap" van Bush
via de ambassade van de
Verenigde Staten in Para-

maribo.
Bush zegt te weten dat de
nieuwe Surinaamse president voor een "grote uitda-

ging* staat in zijn streven tot
het consolideren van democratisch burgerbestuur, het
herstellen van de economie,
en het onder controle
brengen van de handel in

verdovende middelen. Volgens de Amerikaanse president betekenen de verkiezing en inauguratie van Venetiaan niet alleen de terugkeer van democratie in Suriname.

Ze zijn ook van groot
belang voor het totale Westelijk halfrond, dat op weg is
naar het historische moment
waarop alle landen, aldus
Bush, democratische regeringen zullen hebben.

'Ii
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samen met

Washington de

vredesconferentie wil organi-

seren. Tijdens de top in
Moskou afgelopen juli verklaarden Gorbatsjov en de
Amerikaanse president, George Bush, in oktober een
vredesconferentie te willen
organiseren in een poging
het Arabisch-Israëlisch conflict op te lossen.

GEEN RESERVE

De Sovjet-minister van Bui-

tenlandse zaken, Boris
Pankin, heeft woensdag voorgesteld om de vredesconferentie over het MiddenOosten in Praag te houden,
zijn oude standplaats toen
hij nog ambassadeur was.
Praag was tot de democratisering die president Vaclac
Havel aan de macht bracht,
een belangrijk trefpunt voor
uiteenlopende Arabische rege-

ringen en oppositiegroepen.

Pankin verklaarde zich tegen
Washington als lokatie maar
niet tegen Den Haag. Zowel
Israël als de Palestijnse Bevrij-

dingsorganisatie PLO, Syrië
en Egypte stemmen in met
Den Haag. Pankin verklaarde voor zijn ontmoeting
met zijn Amerikaanse ambtf vnoot dat de Sovjetunie geen
enkele reserve heeft wat de
vredesconferentie betreft.
Dinsdag verscheen een commentaar in het voormalige
partijdagblad
Pravda
waarin werd gepleit tegen
deelname van de SU.
PLO-leider Yasir Arafat
raakt in tijdnood bij de voorbereidingen voor een nieuwe
zitting van het Palestijnse

parlement-in-ballingschap.

De oppositie binnen de PLO
heeft zoveel eisen gesteld
dat het onzeker is geworden
1 of de zitting zal doorgaan.
Als het aan de oppositie ligt,
wordt de zitting uitgesteld,
maar enkele Arabische regeringen oefenen grote druk

uit op de PLO-leiding om het
parlement aan de vooravond
van de voor oktober geplande vredesconferentie een
mandaat te laten uitwerken.
Afgelopen zondag werd door
de PLO in Tunis bekendgemaakt dat de aangekondigde
zitting van het Palestijnse
parlement drie dagen werd
uitgesteld, van 20 naar 23
september.
SAMENSTELLING

De oppositie binnen en
buiten de PLO tegen een
zitting van het parlement op
korte termijn, heeft ernstige
vormen aangenomen. Wat de
partijen
verschillende
gemeen hebben, is dat men
vindt dat de samenstelling
van het parlement, de Palestijnse nationale raad (PNR),
gewijzigd moet worden. Onderhandelingen tussen PLOkopstukken en de dissidenten
hebben tot nu toe geen enkel
tastbaar resultaat opgeleverd, behalve dan dat Arafat
persoonlijk

praat
met
mensen en groepen die de
PLO-leiding tot nu toe links

liet liggen.
Zo heeft Arafat beloofd

op

korte termijn te gaan praten
met Ahmed Jibril, een man
die vroeger binnen de PLO
bijna even belangrijk was
als Arafat en die in tegenstelling tot Arafat niet met
zijn mannen uit Libanon
werd verjaagd. Het is de
eerste keer sinds jaren dat
zon gesprek plaatsvindt.
Op 5 en 6 september was
Arafat in Khartoum om daar
persoonlijk de onderhandelingen te leiden met Harnas,
de organisatie van het Islamitische Palestijnse verzet.
Op korte termijn zullen dan
nog in het Libische Tripoli
onderhandelingen volgen met
de partij die momenteel het
dichtst bij Arafats politiek
staat, het Volksfront voor de
Bevrijding van Palestina, de
PFLP van George Habbash.

Het Democratisch front

(DFLP)

van

■W I L L E M S TAD
CARACAS
Het Doneher
House Museum in Oranjestad, St. Eustatius (foto) is
één van de achtprojecten van
cultureel-historische waarde
in de Caribische regio dat in
aanmerking komt voor een
donatie van 10.000 dollar
van de Amerikaanse betaalAmerican
kaart-firma
Express. Voor het tweede achtereenvolgende jaarkeert American Expres dat bedrag uit
aan drie projecten in ontwikkeling en vijf die al gereed
zijn, maar het geld goed
kunnen gebruiken. De bekendmaking wordt vandaag
gedaan in Caracas, Venezuela, tijdens de jaarlijkse
conferentie van de Caribbean
Tourism Organization.
Het gebouw in kwestie is
een voormalig woonhuis dat
omgebouwd wordt tot
museum waarin allerlei
aspecten van de geschiedenis
van Statius aan het licht
komen. American Express ontving in totaal 48 vezoeken
van 18 van de 33 Caribische
(ei)landen die kunnen meedoen om in aanmerking te
komen voor een "American
Expresspreservation award.
Behalve het museum-project
in Statius, hebben ook resin
tauratie-projecten
Jamaica (een voormalig
gerechtsgebouw in Kingston)
en Dominica (een oude windmolen) de prijs gekregen. De
volgende eilanden krijgen
verder een donatie voor reeds
afgeronde cultureel I historische projecten: St Kitts, Bermuda, Puerto Rico, Antigua
en Bahamas. Een internationale, deskundige jury heeft
de keuzen gemaakt. De criteria waren het belang van
het project voor de gemeenschap, het kwaliteitsaspect,
het exclusieve van het project
en het effect daarvan op
andere soortgelijke projecten.

—

Palestijnse verdeeldheid legt
schaduw op komend M.0.-overleg

Bush steekt Surinaamse
collega riem onder hart
-
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een Britse gijzelaar. "De
Britse piloot Jack Mann is in
leven en verkeert in goede
gezondheid", verklaarde de
revolutionaire rechtvaardigheidsorganisatie die de boodschap vergezeld liet gaan
van een kleurenfoto van
Mann. Het was de eerste
keer dat een organisatie de

zijn dat Moskou nog steeds
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Hawatmeh zal daar ook bij
zijn. Beide groepen hebben
hun hoofdkwartier in Syrië.
In 1988 steunden zij de
besluiten van de laatste Palestijnse nationale raad, die
toen de Palestijnse staat offi-

cieel uitriep, bereid was
Israël impliciet te erkennen

en naar onderhandelingen te
gaan op basis van alle VNresoluties die over Israël en
de Palestijnen zijn aangenomen.

GEEN SCHOT
Al bij al zit er geen of weinig
schot in de besprekingen
welke Arafat voert met verschillende facties binnen de
Palestijnse wereld. Het
overleg met Harnas lijkt mislukt en de dialoog met .een
groepering bestaande uit intellectuelen, academici enz. is
ook al afgesprongen. Juist
deze groep stond steeds dicht
bij Arafat. Deze groep is
echter van mening dat Arafats groep Fatah eindelijk
een partij moet gaan worden. Het verzet tegen Arafat
en zijn Fatah welke binnen
de PLO de lakens uitdeelt en
tegen de manier van optreden van Arafat is omvangrijk.
Zoals het er nu naar uitziet, zou de zitting van het
Palestijnse parlement PNR
alleen doorgang kunnen vin-

den onder druk van de landen die zoals Jordanië geen
enkel bezwaar hebben tegen
een gezamenlijke JordaansPalestijnse delegatie naar de
vredesconferentie. Zon dele-

gatie moet namelijk rugdekking hebben van het Palestijnse parlement, in de vorm
van een nieuw mandaat.
Bovendien is de officiële tijd
voor een nieuwe PNR-zitting

al verstreken.
De pressie zou ook van
andere landen kunnen
komen die de hervorming
van het parlement geen
warm hart toedragen, om
andereredenen dan Jordanië,
maar met hetzelfde effect.
Zoals Khaled al-Hassan deze
week zei, lid van het dagelijks bestuur van de PLO
maar inmiddels Arafats verklaarde vijand wegens diens
beleid in de Golfoorlog: Er
zijn mensen in de PLO die
wegens de interne oppositie
buiten de PLO op zoek gaan
naar landen als bondgenoten,
"wat voor prijs men ook daarvoor zal moeten betalen." En
Khaled Al-Hassan behoort
niet eens tot deradicalen.

Weer doden door
geweld in Z -Afrika
JOHANNESBURG -Vier

donderdagochtend in het zwarte
woonoord Vosloorus in
Zuid-Afrika omgekomen
bij een aanval op een bus.
Een woordvoerder van de
politie maakte bekend dat
een man met een vuurwapen
op de bus had geschoten. Vijf
anderen raakten donderdag
gewond toen zij uit een rijdende trein werden gegooid.
Volgens de politiewoordvoerder bleef het geweld donderdag beperkt als gevolg
van massale inzet van veiligmensen zijn

heidspolitie.
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Eerste paal voor Ambassador Suites

Nog wachten op goedkeuring BC

NV Stadsherstel startklaar
—

WILLEMSTAD De NV
Stadsherstel kan ieder
moment
opgericht
worden. De statuten zijn
klaar, de Raad van Commissarissen is gekozen en
een directeur is benoemd.
Volgens Maarten Smit,
hoofd van het secretariaat
en
Stadsvernieuwing
belast met de oprichting
van de NV Stadsherstel,
is het wachten alleen nog

op het bestuurscollege,
dat het Monumenten subsidiestelsel moet goedkeuren. Ook de monumentenlijst, waar circa 900
beschermde panden in
zijn beschreven, ligt klaar.
Als de NV Stadsherstel
eenmaal zal zijn opgericht,
wat binnen een paar weken
wordt verwacht, dan kan het

Monumentenbureau van de
DROV aan de slag gaan met
het aanschrijven van eigenaren van beschermde
panden. Dat zal in fasen,
uitgaande van vier actiegebieden, gaan gebeuren. De
wijken Pietermaai, het Stegengebied, IJzerstraat en
omgeving en het Koralengebied zijn als dergelijke prio-

BVO boeken

—

Winkeliers Bloempot
Center verenigen zich
WILLEMSTAD —De eigenaars directeuren van de
16 in het Bloempot Shopping Center op Zuikertuintje gevestigde zaken
gaan hun eigen belangenvereniging oprichten. Dat
heeft onder meer te
maken met de hevige concurrentiewaarmee ditwinkelcentrum te maken
heeft en nog zal krijgen,

voltooiing van de
diverse winkelprojecten
op Salina. Belangrijk is
dat de huurprijzen van de
lokalen op Bloempot niet
verder omhoog gaan: dat
na

zal verhinderend werken
verdere ontwikkevan
het project; dit
ling
in
was
het verleden al het
geval. Positief is dat nu
alle lokalen en faciliteiten
in het winkelcentrum ver-

voor

huurd zijn.
Dat verklaarde gisteravond mevrouw Lorna Elenburg, eigenaresse van de in
Bloempot gevestigde zaak
Caribele Arts & Crafts ter
gelegenheid van de officiële
opening van het eveneens op
Bloempot gevestigde cafe- res-

L'Ambiance.
in het 'hart'
LAmbiance
van het winkelcentrum staat
waar voorheen 'De Pul en
het pannetje' gevestigd was.
De zaak, een cafe-terrasrestaurant, werd opnieuw
ingericht en staat ook onder
nieuw management van
Edward Palm. Hij is tevens
manager van het restaurant
Bon Apetit in Punda. In L'
taurant

-

— Niemand minder dan de ambasMWUsLEMSTAD

sadeur van het koninkrijk
der Nederlanden bij de EG,
(foto),
Nieman
Peter
de
kraan
gisteren
bediende
van
voor het heien
de eerste
Ambiance zal men in een paal (andere foto) voorde 138
tropische sfeer kunnen ambassador suites aan de
genieten van een hapje en oostelijke zijde van het Prindrankje: van ontbijt tot diner. cess Beach Hotel (PBH). Dit
Het cafe is 's avonds open. Er project maakt deel uit van de
is wekelijks een happy hour uitbreiding van het Princess
met dansgelegenheid, terwijl Beach dat ook over 2 nieuwe
er regelmatig evenementen restaurants en in totaal 350
zullen zijn in de trend van nieuwe kamers zal bescliterair cafe: jonge artiesten hikken, evenals een nieuwe
krijgen er de kans hun keuken. De ambassador
talenten aan een breder suites, 130 luxe junior suites
en acht zeer luxe suites,
publiek te tonen.
Mevrouw Elenburg verwaarvan één met penthouse,
klaarde gisteren tijdens een zullen binnen eenjaar gereed
druk bezochte receptie dat zijn. Ze worden vernoemd
momenteel 50 mensen bij naar de eilanden van het
Bloempot shopping center koninkrijk, Holland en
werkzaam zijn en dat dit Europa. De junior suites
aantal best weleens zou krijgen een oppervlak van ca.
kunnen toenemen al naar 55 vierkante meter, waarbij
gelang het project goed loopt. inbegrepen een royaal terras.
Bovendien zijn de suites breed
Bloempot, zei ze, is onderopgezet en worden ze voormeer door de lokatie en bouwzien van de nodige comfort.
stijl anders dan andere winkelcentra, maar moet het
wel van hetzelfde pubiek
hebben: vandaar dat de winkeliers dekrachten gaan bundelen in een belangenvereniging. Dan zal men ook samen
diverse activiteiten kunnen
ondernemen en andere zaken
kunnen regelen. Dat zal hard
nodig zijn gezien de vele
projecten die op Salina
gebouwd of gepland zijn.

Speciaal aan het ontwerp is
dat de vorm naar de zee in
hoogte toeneemt. De richting
van de suites is gebaseerd op
het uitzicht op zee. De panoramaliften die in het gevelontwerp zijn opgenomen
geven een mooi uitzicht zowel
vanuit de lift, als vanaf het
strand. Het ontwerp en de
bouwbegeleiding zijn de ver-

antwoordelijkheidvanhetinge-

nieursbureau Grabowsky &
Poort International (GPI). Het
ontwerp is in handen van
GPI- architect ir. J. Krantz.
PBH-manager Torn Ovenneer herinnerde er gisteren
tijdens de ceremonie aan, dat

het dit jaar25 jaargeleden is
dat de (toenmalige prinses)
Beatrix de eerste steen voor
dat hotel legde. Het gehele
renovatie I uitbreidingsproject
bij het Princess Beach
"nieuwe stijl" zal in
november '92 voltooid zijn.
Bij de eerste paal-happening
waren ook andere EG- ambas-

sadeurs present, evenals
uit de toeristen en
bouwwereld.
mensen

WILLEMSTAD De Fundashon Material pa Skol
heeft een nieuwe serie
boeken gemaakt die speciaal bestemd is voor het
schooltype
nieuwe
LADVO/BVO. De schoolboeken behandelen onder
meer de vakken verzorging, economie, biologie,
gezondheidskunde en
staatsinrichting.
Het beroeps voorbereidend
onderwijs is geheel nieuw
voor Curacao en is onlangs
gestart op een aantal
scholen. Het lesmateriaal
moest daarvoor opnieuw ontworpen worden. Dat gebeurde door een eilandelijk
docententeam onder leiding
van de Fundashon Material
pa Skol. Het lesmateriaal
dat nu is uitgebracht is overigens nog maar een begin:
er zal nog veel meer ont-

worpen dienen te worden,

aldus de FMS.
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De Amerikaanse levensmiddelengroep H.J. HEINZ heeft
in het eerste kwartaal van
het op 30 april eindigende
boekjaar 1981/1992 de winst
met 77 procent zien stijgen
van 143 miljoen dollar tot

254 miljoen dollar. De toeneming is met name het gevolg
van de verkoop afgelopen
juni van de maisverwerker
Hubinger, waarop een boekwinst voor belastingen werd
behaald van 221 miljoen

dollar.

riteitsgebieden aangemerkt.
Dit zijn overigens wijken
waar de eilandsdienst Stadsvernieuwing, die in september 1989 werd opgezet,
al een tijd druk doende mee
is. "Er is ook zojuist een
projektteam verkeer en parkeren opgericht dat zich zal
gaan bezighouden met de

bereikbaarheid van met
name Punda en Otrobanda',
aldus Smit.
Overigens komen ook de
wijk Scharloo en de omgeving van het Brionplein in
aanmerking om tot actiege-

bied te worden bestempeld.
Om te beginnen zullen de
eigenaren van panden van
de eerstgenoemde actiegebieden worden aangeschreven door het monumentenbureau van de DROV. Zij
zullen uitvoerige informatie
over hun panden krijgen en
worden geïnformeerd over de
rechten en plichten die verbonden zijn aan het hebben
van een monument. Daarnaast krijgen zij uitleg over

financieringsmogelijkheden.

LOKET
Monumenten
Stichting
De
eveneens in
Curacao,
Fonds
wording, zal zich gaan bezighouden met het verstrekken
van
zachte leningen en
restauratievergunningen.
"Daar zal de eigenaar van
een monument bij een loket

-

-

terecht kunnen voor al

matie en afwikkeling
zaken over zijn

*

'

beschermd aangemer)
pand", aldus Smit. Deze sti
ting kan echter pas h*
loket' openen als het sul
diestelsel door het BC :
zijn goedgekeurd.
Het is een forse

zo

operat

meent

Smit.
vinden dat het al
maal lang duurt, maar
komt echt nogal wat kijk
bij de oprichting van de'
Stadsherstel.' Deze NV
een uitvoerende instantie,
onafhankelijk van de ov
heid zal gaan operert
Hoewel het met geld uit o*
mensen

wikkelingssamen werking'
stand is gebracht, zal Ij
voornamelyk met fïnan**
ring van particulieren ga
draaien, maar ook de Kot\
deko heeft zich aangeffl*
als aandeelhouder. "De d<»
stelling is tweeledig: en*
zyds is het een commercw
instelling die zichzelf n*d
bedruipen en in staat n*d
zijn om de aandeelhoudd
uit te betalen; anderzijds:
het een instelling met &
ideëel doel, namelijk "*
behoud van
meent Smit. Taak van de V
Stadsherstel zal praktik
gezien het aankopen, rest»1
reren en exploiteren
ga'
monumenten,
inhouden, zo zei hij.

monument^

*"

Kodela stelt:

Transformator niet altijd
voor particulier gebruik
—

WILLEMSTAD
Een
transformator, aangevraagd
door een grote klant van
Kodela, kan ook bestemd zijn
om andere woningen in de
wijk van stroom te voorzien.

naar Kodela te sture'
duidelijkheid te vragen.
Tben het centrum in 19'
aan Kodela vroeg om stroop
toevoer, scheen het elektrtf
teitsbedijf om de een I
Dit zegt adjunct-directeur
andere duistere red*
Hubert Lopez van Kodela als daartoe niet voor te vind*
reactie op de grote verbazing te zijn. Sosiedat NashoJi'
bij Sosiedat Nashonal pa Siepa Siegunan moest vo**
gunan over de steeds hoger
18.000 gulden een transftwordende elektriciteitsrekemator aanschaffen, aid*1,
ningen.
Ronnie Kleinmoedig. voo*
zitter van het bestuur v»>
Volgens het blindencenhet blindencentrum. Lop*1'
trum maakt Kodela gebruik
van Kodela snapt niet wa»1
van haar transformator om
Kleinmoedig dit bedrag va?
andere woningen en het windaan haalt. "Hoe komen -"
kelcentrum Cozy Point van erop?,"vraagt hij zich af. Met
stroom te voorzien. "Het is
stal laat een klant van c*?
niet bij voorbaat uitgesloten
groot gebouw een elektriC'
dat andere woningen van teits-instituut bouwen, zod*1
deze tranformator gebruik aan de grote behoefte vo<'
kunnen maken.'aldus Lopez. daan kan worden, ald**s
Sosiedat Nashonal pa Sielopez. Op verdere vragell
gunan vindt het vreemd dat wil hij niet ingaan, omd*»1
Kodela geen uitleg over de het een zaak is die met <*"
oplopende rekening kan klant en niet met de pe**
geven. Het bejaardencentrum besproken moet worden.
heeft nu een achterstallige
De begroting van Sosied*'
rekening van 30.000 gulden pa Siegunan wordt voO*
en is niet in staat die af te
zeventig procent gesubsi'
betalen. Het centrum heeft dieerd door de overheid; de
inmiddels haar advocaat de rest van de uitgaven haal'
opdracht gegeven een brief men uit fundraising.

Belangrijk is dat de huur
van

de winkelruimte niet

omhoog-gaat, aldus Lorna
Elenburg.
Bloempot is het bezit van
Domhof Estates. Het beheer
is in handen van het makelaarskantoor Rapid.

Fundashon Kas Popular
,
,
~

L

roept sollicitanten op voor de funktie van:

PROJECTLEIDER
Funktie-informatie:
Het toetsen van bouw- en werkplannen (bestek en tekeningen);
Het coördineren en begeleiden van uit te voeren werken;
het toezicht houden op werken in uitvoering;
het bijhouden van een projectadministratie.

Taxatie-rapport beslist
over toekomst Windmill
—

WILLEMSTAD
Uit een taxatie-rapport moet blijken
horeca-project
het
Windmill gaat gebeuren.
wat
Nadat bekend is
de windmolen waard is, zal curator
Tweeboom kijken of één van de gegadigden in aanmerking
kan komen voor het opkopen van Windmill.
wat er met

Op dit ogenblik is de taxateur bezig met een rapport,
dat vervolgens weer naar
cutaror Tweeboom gaat. Als
geen van de geïnteresseerden
bereid is een redelijk bod te
doen voor het horeca-project,
gaat de hypotheker over tot
veiling.
Marco de Castro, presidentcommissaris van de Windmill, gelooft nog steeds in
het droomproject, ondanks
het feit dat deWindmill nooit
goed gelopen heeft. De bedoeling was dat er een kunstijsbaan aangelegd zou worden,
maar daar is het nooit van
gekomen."lk ben ervan overtuigd dat de windmolen het
project kan worden zoals het

oorspronkelijk moest zijn."
Bij de bouw van de Wind-

mill bleek dat het kapitaal
dat ervoor beschikbaar was,
reeds was verbruikt. Tot een
andere financiële structuur
is het nooit gekomen. Als
alternatief werd bedacht dat
de molen dan maar verkocht
moest worden. De onderhandelingen met geïnteresseerde
kopers begonnen; van de elf
gegadigden bleven in totaal
vier over. Tijdens de onderhandelingen werd het project echter op 30 augustus
failliet verklaard door het
Gerecht in Eerste Aanleg.
Als er voor de Windmill
een bedrag van 1.2 miljoen
gulden neergeteld wordt, kunnen alle schuldeisers en de
financiers (de aandeelhouders en onder meer Korpodeko) worden terugbetaald.

r
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—Funktie-eisen:
HTS bouwkunde;
——
als
Bekend
—— Leidinggevende
Geboden wordt:
salaris
— Een

Diploma
bouwkundige;
Enige ervaring
zijn met toegepaste automatisering in de bouw;
capaciteiten.

aantrekkelijk
afhankelijk van opleiding en ervaring;
Goede sociale voorzieningen (o.a. goede pensioenregeling).
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een cv., kunt U binnen 14
dagen richten aan de

—
De bestelling is aangekomen,
wij verwachten U

La lasa Hmarilla
Punda
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J||3L|é9jbhJ

Fundashon Kas Popular,

Plaza Mundo Merced No. 3, Curacao.
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Rapport: rampenbestrijding 'rampzalig'

Washington
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I De nieuwe kollektie is |
| op elkaar afgestemd I

Aidsbudget en inspraak
Antil enop PAHO agenda
. WILLEMSTAD
—
volksgezondminister

komen tot gezondheidszorg
voor allen in het jaar 2000 en
cholera in Amerika.
De minister zal van de
gelegenheid gebruik maken
om besprekingen te voeren
met de directeur-generaal
van de PAHO, dr C. Guerra
de Macedo. Daarbij zal ook
de jaarlijkse contributie van

De

van
en milieuhygiëne

heid
Stanley Inderson zal

op

30 september aanstaande
Washington verdekken om de jaarlijkse
vergadering van de directing council van de Pan
Health Organisation (PAHO) bij te

J-aar

de PAHO aan de ordekomen.
Momenteel is een bedrag van

Op de agenda
onderwerpen die

s-aan
Voor

46.000 gulden gereserveerd

de
Nederlandse
Antillen en Aruba. Gezien de
huidige ontwikkelingen in de
gezondheidszorg en de vele
projecten die op stapel staan
is het dringend gewenst dat
er meer fondsen ter beschikking komen. Een verzoek
daartoe is reeds ingediend.
voor

de Nederlandse

"^tillen
2,j-*, zoals de vaststelling

van groot belang

an het

programmaover 1992budget Eraidswerd
reeds
100.000 US dollar toege-

J993.

legd ter financiering van

nationale aidsproMinister

pamma. zal nagaan wan-

Tevens staat op de agenda
het internationaliseringsbeleid. Bij een vorige bespreking met dr. Guerra de
Macedo is overeengekomen
dat de Antillen in dat kader
een actievere rol toebedeeld
zullen krijgen in de PAHO,

***derson

neer

de Antillen over dit
Beld kunnen beschikken.
De PAHO bijeenkomst zal
"teer algemeen gewijd zijn
aan aids, moeder- en kind*org en programma's voor
ouderschap, eva'Uatie van strategieën om te

wat een meer autonome deelname aan de vergaderingen

—

wordt.
Deze nieuwe regeling heeft
te maken met het opdoeken
van de financieringsconstructie die bekend stond
onder de naam Calco. Dat
was een Curagaose nv; Calco
werd opgeheven toen de Curagaose overheid alle betrokkenheid bij de ALM opzegde.
De ALM aandelen zijn sinds
een halfjaar in handen van
de centrale regering (circa 60
%) en de KLM (de rest).
De DC-9-80 (MD-80) toestellen van de ALM werden
in het begin van de jaren '80
gekocht. Met deze toestellen
vliegt de ALM voornamelijk
naar bestemmingen buiten
deAntillen en Aruba.

Op
WILLEMSTAD
y*"ijdag 20 september vindt
ll* het

ITC de ondertekening
van de herfinancievan de
DC-9-80-toestellen van
\*ee
de ALM. De nieuwe finanzijn de Nationale Invesde
jerings Bank (NA) en
firma Heller
financial Inc. Om hoeveel
Seld het gaat en onder welke
voorwaarden dat verstrekt
y°rdt, zal tijdens de bijeenkomst bekend worden
gemaakt, werd namens de
meegedeeld. Tijdens de
zullen de ALM en
de NlB samen een donatie
aan een instel""e. die nog niet genoemd

Plaats

ciers

ministervergezelt naar Washington maken onder anderen

deel uit: gedeputeerde

Nelson Monte,

GGD-hoofd

Mac Kibbelaar en de gevolmachtigde minister van de
Antillen in Washington H.
Henriquez. Het is overigens
voor het eerst dat een delegatie, samengesteld uit
bewindvoerder van zoveel verschillende eilanden van de
Antillen, deelnemen aan een
dergelijke conferentie.

sloten bij de Antilliaanse
Vereniging van Makelaars
(A.V.M.T.), werken aan de
opzet van een wettelijk
vastgesteld reglement.
Dat zou in de nabije toekomst dwingend moeten
kunnen worden opgelegd
aan elkmakelaars- en taxatiekantoor. De vereniging
hoopt op deze wijze met

ging 4,4
j^'eggingsresultaat
omhoog

naar f 1, 25
J^-cent
er aandeel. Het eigen ver-

T^gen nam met 31 procent
i°eet tot ruim f 306 miljoen en

J?

totale belegde

vermogen
37 procent tot f 551

Hoen.
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OudMVTLLEMSTAD
galerijHollandse geveltjes,
tjes en pilaren rijzen uit de
grond: de karakteristieken
van de Curcaose architectuur. De bouw van de Salina
Shopping Galleries verloopt
voorspoedig. Het splinternieuwe winkelcentrum in wording is ontworpen door Associates Architects en zal naast
winkels ook kantoren en restaurantsgaan herbergen. Volgens eigenaren Ramesh en
John Daryanani zullen er
ongeveer dertig panden
gevuld kunnen worden
waarvan overigens al een
flink deel verhuurd is.
Ramesh Daryanani, eigenaar
van Palais Hindu NV, verwacht dat de opening van de
Galleries eind januari volgend jaar zal plaatsvinden.

sluiten tegen nieuwkomers
WILLEMSTAD — De name de activiteiten van
lokale makelaars, aange'een aantal nieuwe kan-

"^genomen tot f 36,18, na
,e*"rekening van het divirnd over 1990. Het directe
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toren' aan banden te
leggen.

Volgens de bezorgde makelaars beschikt een groot deel

de makelaars die zich
onlangs -met name vanuit
Nederland- op Curasao
hebben gevestigd, niet over
de 'juiste kwalificaties en
know how. De A.V.M.T.
vreest dat er om die reden
problemen zullen ontstaan
bij het opstellen van koopaktes en taxatierapporten,
waar de klant op den duur de
dupe van wordt.
Het is de A.V.M.T. verder
een doorn in het oog dat veel
van de nieuw gevestigde makelaars tarieven berekenen, die
ver onder de tarieven liggen
die door de vereniging
worden gehanteerd: 4% voor
bebouwd onroerend goed en
6% onbebouwd. Die praktijk
zou direct ten koste gaan
van de A.V.M.T.-leden.
Op een onlangs gehouden
algemene ledenvergadering
koos de A.V.M.T. verder een
nieuw bestuur. R. Salas werd
voorzitter, M. Pieters secretaris en E. Joubert penningmeester. Tot erelid werd
benoemd Edgardo Salas,
wegens zijn bijzondere verdiensten met betrekking tot
het beroep van taxateur.

van

W^WIj|J |

Winkelcentrum Brievengat
Tel.: 37605 S

j

Hoofdprijzen
Landsloterij

—

De
WILLEMSTAD
hoofdprijzen van de 19e
trekking van de Landsloterij zijn heden
gevallen op de volgende
nummers:
eerste prijs:
f. 100.000,-: nr 21220
tweede prijs:
f.30.000,-: nr 21673;

■

en derde prijs:
f. 10.000,-: nr 28503.

—

WR.LEMSTAD
Het
rapport "Voorkomen is beter
dan genezen' dat in opdracht
van het Nederlandse Rode
Kruis is opgesteld en een
inventarisatie is van de
ramrampzalig gebleken

penbestrijdingsmogelijkheden

op de Nederlandse Antillen,
is in Nederland door onderzoeker Hofman aangeboden
aan de minister van volksgezondheid en milieuhygiëne
Stanley Inderson. Dit rapport komt tot de conclusie dat

de Benedenwinden 'helemaal
niet voorbereid zijn op een
eventuele ramp. Het is slecht
gesteld met derampenbestrijding op de Nederlandse
Antillen. De enige organisatie die zich werkelijk over
deze zaken bekommert is het
Rode Kruis, die echter alleen
op Curagao en St. Maarten is
georganiseerd. Alleen St.
Maarten heeft een scenario en
ervaring op het gebied van
stormrampen en er is een
actief Emergency Operation
Centre. Geen van de vijfAntilliaanse eilanden heeft een
officieel door het Bestuurscol-

'Wettelijk reglement opleggen'
Makelaars pogen rijen te

Deintrinsieke waarde per
NMB VASTGOED
*°NDS is in de eerste helft
,ai* het jaar met 4 procent

CHIC

van plaatsingsmogelijkheden
voor Antillianen in de beleidsen planningsorganen en commissies van de PAHO.

SaliñaGalleries in wording

Herfinanciering DC -9 toestellen

I Boutique /v.'QLJ

inhoudt. Meer concreet gaat
het hierbij om het benutten

PROFIJT
Minister Inderson zal tevens
een voorstel presenteren tot
hernieuwde gestructureerde
samenwerking met de
PAHO, die ertoe moet leiden
dat de Antillen meer profijt
kunnen trekken van het lidmaatschap van deze organisatie. Van de delegatie die de

j"Najaar 1991 " I

lege goedgekeurd rampenplan. Alleen de luchthavens
beschikken over een plan
omdat dit nu eenmaal een
internationale vereiste is. Het
rapport zal binnenkort aan
de diverse Eilandgebieden
worden aangeboden voor commentaar en aanvulling. Op
de foto v.l.n.r. gevolmachtigd
minister Jesurun, minister
Inderson en de heren Van
Weel en Hofman.

'Geen moeilijke discussiepunten'

Knoppel wil periodiek overleg
tussen Koraal Specht en ABVO
—

De directie van Koraal Specht en de
WILLEMSTAD
dienstgroep van de ABVO moeten voortaan maandelijkse
besprekingen houden. Dit was het voorstel van minister van
justitie Ivo Knoppel tijdens het gesprek gistermiddag -na de
walk-out door het personeel van de gevangenis- met de
directie van Koraal Specht en de vakbond ABVO.

beveiliging binnen het
gebouw drastisch wordt verbeterd. Volgens hem zijn het
problemen die makkelijk opgelost kunnen worden. "Het
zijn geen van alle moeilijke
punten. Daarom was de
bespreking gistermiddag ook

Dit heeft Knoppel vanmorgen aan de Amigoe verklaard. De minister was gistermiddag tijdens het
gesprek enigzins verbaasd te
horen dat er geen periodieke
vergaderingen plaatsvinden,
terwijl hij dat een halfjaar
geleden ook al had voorgesteld. "Na dat voorstel is er
slechts één keer vergaderd,"
aldus Knoppel. De minister
heeft gistermiddag geëist dat
hij ervan op de hoogte wordt
gesteld als een maandelijkse
bespreking tussen de dienstgroep en de directie van de
gevangenis, niet door gaat.
"Ik wil dat dan van beide
partijen tijdig horen."
Knoppel is ervan overtuigd
dat de ontevredenheid bij
het personeel van Koraal
Specht veroorzaakt wordt
door het feit dat er geen
communicatie plaatsvindt.

maar van korte duur. "Volgens de minister isoleert de
directie zich nu en wil het
personeel een grotere parti-

Het personeel wil meer
betrokken worden bij beslissingen door de directie van
de gevangenis en eist dat de

Befaamd journalist
gastspreker persclub
—

WILLEMSTAD De Curagaose journalistenvereniging,
Prensa Uni, organiseert op 5
oktober in het Van der Valk
Plaza een fundraising-diner
met als gastspreker de internationaal bekende journalist
James Whelan. Hij heeft vele
jaren voor diverse media als
correspondent in LatijnsAmerika gewerkt en is een

de officieuze adviseurs
van president Bush op dit
gebied. Kaarten voor dit evenement kosten 150 gulden
en zijn te koop bij Prensa
Uni-bestuursleden Rudsel
van Lamoen (Nobo), Hubert
Paulina (Z-86), Elvin
Maduro (La Prensa), Reyna
Joe(TeleCuragao), Billy Jonckheer (Ultimo Noticia) en
Edsel Evertsz (Radio Hoyer).
Het betreft de tweede
lezing van de media-club in
het kader van de Eddie
van

Oleana lezingen cyclus. De
eerste vond plaats op de dag
van de pers en werd verzorgd
door advocaat Gilbert de
Windt.
Gastspreker Whelan heeft
in Buenos Aires, Caracas en
San Juan gewerkt voor UPI;
verder werkte hij onder
andere bij The Miami News,
de oudste krant in de VS,
The Sacramento News en
was hij redactiechef bij The
Washington Times. Hij
schreef verder 5 boeken en
ontving de Overseas Press
Club Award voor zijn
stukken over Latijns-Amerika. Hij is volgens sommige
media kennelijk een van de
weinige niet-officiële adviseurs van president George
Bush.

De lezing van James
Whelan begint om 8 uur 's

avonds.

cipatie.
Daarnaast willen ze dat
bevordering in salaris en
rang sneller gaat dan tot nu
toe het geval is. Vooral aspirant-bewakers blijken volgens Bèbè Rojer, voorzitter
van de ABVO, lang te moeten wachten op bevordering
in rang. "Dat geeft een psycholgische dreun," aldus
Rojer. Zo zijn de meesten
allang van hun aspirantfunctie af, maar hebben nog
geen extra streep op hun
mouw. Volgens Knoppel is
dit ook een punt dat door
gesprekken gemakkelijk opgelost kan worden. Wat de
veiligheid betreft, liggen er
bij Landsgebouwen Dienst
plannen voor een moderne
beveiliging.
Morgenochtend vergadert
de dienstgroep van de ABVO
met de directie van Koraal
Specht en directeur Miedema. Alle punten die naar
voren zijn gebracht door het
personeel worden dan tot in

'

de detailsbesproken. Als oplossingen niet in zicht zyn, zal
Knoppel weer bereid zijn om
aan tafel te gaan. "Dan
zullen we proberen toch de
nodige oplossingen te

zoeken."

Volgens Rojer van de
ABVO hebben enkele directieleden van Koraal Specht
de vakbond nooit als gelijke
partner gezien. Dat is dan
volgens hem ook de reden
dat vergaderingen tot niets
leidden. "Ze vergaderen met
ons en willen

het alleen voor

het zeggen hebben."
Gisterochtend legden tweehonderd werknemers van de
gevangenis, waaronder een
groot aantal bewakers, het
werk massaal neer om hun

ontevredenheid over de leiding van en de veiligheid
binnen de gevangenis te
uiten.
Concrete eisen
hadden de bewakers niet,

wel wilden ze onmiddellijk
een gesprek met minister
van justitie Ivo Knoppel. De
walk-out duurde tot halftien;
op dit tijdstip verklaarde Knoppel bereid te zijn voor een
gesprek met de vakbond
ABVO en de directie van
Koraal Specht.
Rojer vindt het jammer
dat er pressie uitgeoefend
moet

worden om tot een ver-

gadering te komen. "Een
bespreking is eigenlijk
gewoon een routine kwestie.
Daar zou je geen druk voor
moeten uitoefenen, maar op
Curasao loopt dat vaak de
verkeerde kant op en moeten
werknemers een walk-out of
een staking houden om een
gesprek te krijgen."

Het stoffenpaleis

"LA CONFIANZA"
is verhuisd naar de

Sha Caprileskade 12,
met een zeer grote variatie aan prachtige
stoffen naar de laatste mode o.a.
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stof,
gestreept, balletjes
flanel, enz.
Ook hebben wij mooie gordijnstoffen,
voering, plastic, linoleum.
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Heeft U ons nog niet een bezoekje gebracht?
Kom langs; U wordt met vreugde verwacht

-^

'Befcjjf^de 'Handelskadt eens van de andere kant
deppend van een heerlijke cocktail op ons
"Harbourside Terrace Biedt
'Bistro Le Clochard
een verrassend uitzicht op de oude stad.
"Lven verrassend is de locatie.
'Bistro Le Clochard vindt u in het achttiende
eeuzvse (Riffort in Otroèanda.
11 dineert in de sfeervolle gewelven die
herinneren aan Buskruit en musketten.

Van exceptionele kwaliteit zijn ook_onze
typisch Zwitserse en franse gerechten:
het resultaat van dertien jaarculinaire
zorg en vakmanschap.
o(pin eens langs voor een vorstelijk.diner
van historische klasse,
sÊHËËÊ

<&:£s3k le v
ggCIjOCHAB^D
kfuktn isgtoptnd voor CuncA
(f a7jÏs?j .
"""**"us. '/■"■ vr- van 12-14 uur
**Cipsf?lj["j van

Ws^Sffl

'■

■

,

fo

en ednir

in

van IS3O 22.45 uur. Zo. atU.cn £nu,
lo.gtsloun. TeU/ocm 625.666 /625.667

lid van Chaine des Rötisseurs

I
AMIGOE

4
Distributor and
salesrepresentatives
WANTED

TE HUUR

centraal gelegen,
volledig ingerichte

privé telefoon

Abu Dhabi laat tien van
dertig BCCI-topmensen vrij
-

Please call
Debra Mastrianni
23000 (Aruba)

1

Voor verdere

\A

informatie:

■■

R

B

U

ABU DHABI Van de
ongeveer dertig BCClfunctionarissen die afgelopen zondag in Abu
Dhabi zijn aangehouden
voor ondervraging, zijn
er dinsdag tien vrijgehen
laten.
Onder
niet
echter
bevinden zich
een
voorNaqvi,
Swaleh
malig directeur van de
bank die vorige week in
de Verenigde Staten schuldig is bevonden aan het
witwassen van drugsgelden, en Zafar Iqbal, de
directievoorzitter van
BCCI (Bank of Credit and
Commerce International)
sinds vorig jaar.
Onder de vrijgelaten functionarissen zijn er drie met een
Brits paspoort terwijl in
totaal twaalf houders van
een dergelijk paspoort waren
aangehouden. De aangehouden functionarissen zijn
vastgehouden in een gastenverblijf van de regering van

A

"WHERE THE DREAM BEGINS"

IfeL: 20720

La Cabana, Aruba's largest prestigious Timeshare Resort is still interviewing for:

*

LOTTO ARUBA
16 Sept 1991
PROME PREMIO

HOUSEKEEPING: FLOOR SUPERVISOR

——
——

Must have worked at least 5 years as Room Attendant
Supervisory Skills
Fluent in languages
Able to work flexible hours
ROOM ATTENDANTS
HOUSEMEN (midnight Shift)

F&B CASHIER SUPERVISOR
* ACCOUNTING:
Flexible working hours

——
——

MAVO or equivalent
Fluent in languages
Must have at least two years experience as an F&B Cashier in a Hotel.

rt»B CASHIER
STOREROOM ATTENDANT/RECEIVING CLERK

* FRONT OFFICE: TELEPHONE OPERATORS (Experienced)

PA SOLAMENTE
f 3,- FLORIN
LOTTO ARUBA

FRONT OFFICE CLERKS (Experienced)

—— MAVO/HAVOas
——

Experience
Front Office Clerk
Fluent in languages
Outgoing personality

OOMRJTFRLANB
COMPUTER

SOLUTIONS']

Mngn.Dir.:

■
■

Bachelor's Degree in Hospitality Management
Knowledge
Computer System
Knowledge of both Timeshare and Transient reservation system
Fluent in languages
Must be able to compose letters
Experience in Reservations and Front Office of a 400-600 rooms property
Good Supervisory skills

L^mJ1

1| MJ

for
"INTELLIGENT MINDS'

Remberto (Remy) Arendsz

Em
wL

Bachelor's Degree in Hospitality Management
Strong and outgoing personality
Assist F&B Mgr. in all phases of operation
Must be able to train personnel
organizing skills
budget,
implement F&B plans etc.
Must be able to

Innovative Software & Network Designs
The latest in Hardware & Software

Wide variety of personal computers ranging
from 286/16 Mhz to 486/50 Mhz
such as : A.D.C / SEAGATE / A.O.C
" Brandnames
ARCHIVE corporation / Dtk / ITT / intel/ SIIG
A.P.C(American Power Conversion) / The Complete PC
■ Notebook Laptops : SHARP/MAGNAVOX/LEADING EDGE

"

■

TEL: 23253

greep te weren. Gorbatsjov

HOSTESS P.M.
WAITERS
BUSPERSONS

ARUBA

* FOOD PRODUCTION: STEWARD

ARUBA DAILY

|

} ENTERTAINMENT
Aruba's Best-Loved
/ffitf^fllv
Imported Wine
{

»I
I

RIUNITE ON ICE

(K2fei2.S?

Mercurius Trading Company

>«^,2^—'pa**

/f.,ri*W>n§?^n,rf>/n.fv»
*'^

(L^JUuy£^ltVg»Ldvy> IN

RESTAURANT
Steak and Seafood

t

Restaurant

HUAC MAN
SHIFT ENGINEER
POOL if BEACH BOYS

STOREKEEPER/HELPER

*

■)
J

|

Today at
8:30 p.m.

f
|

1

CAR CRASH
"POINT BREAK"

———

Must love to work with people & children
Flexible working hours
Fluent in languages

WE CARE!!!

I

18yrs.

TE HUUR

WONING

f. 800,- p/mnd.
Tel.: 47889
(na 2.00 p.m.)

'

BRANDPREVENTIE?

ANSUL

A^
onderzo^

kerde hij zijn gehoor. "U
hebt nu te maken met de
unie

van
soevereine
staten. De grote Eurazi-

sche democratie zal tot de
toenadering tussen de
twee continenten bij'
dragen*.
Maar verklaringen over

democratie en mensenrechten zijn niet voldoende, erkende de president, hij vroeg ook om
juridische en economische
ondersteuning vanuit het
Westen. "We moeten met
name letten op de minderheden binnen gebieden die
toetreden tot, of zich afscheiden van, de unie.
De Baltische staten
hebben dat niet afgewacht.
Nadat de Sovjetunie
vorige week Estland, Letland en Litouwen als onafhankelijke landen had
erkend, zijn zy dinsdag
opgenomen als lid van de
CVSE. Werden ze bij eerdere conferenties door Scandinavische delegaties binnengeloodst, nu mochten
zij hun rechtmatige, alfabetische gerangschikte,
plaats innemen. Estland
voor het naburige Finland,
en Letland en Litouwen
aan weerszijden van Liechtenstein.

geen verlenging

akkoord VS-bases

Tel.: 36770
Aruba
Voor decoratie van Uw huis, kantoor of zaak, kom bij
ons langs. Wij hebben de mooiste

KUNSTMATIGE PLANTEN
en van de beste kwaliteit.
Wy verwachten U.

Wy exporteren.

te zijn tot een staakt-hetvuren. Dat staat in een
verklaring van het NDF
die in de Filipijnse hoofdstad Manila werd verspreid.
Een bestand zou de weg
kunnen vrijmaken voor vredesbesprekingen met deregering, aldus het NDF. Als
voorwaarde stelt het NDF
dat de regering het verdrag
over de verhuur van de Amerikaanse militaire basis Subic
Bay niet moet verlengen. De
senaat beslist deze week in
een tweede stemronde of het
verdrag met de Verenigde

Staten, dat deze

maan»

afloopt, met nog eens tie- 1
jaar zal worden verlengd. -11
eerste instantie is het vef'
drag door de senaat afg^
wezen.

Twaalf van de 23 sen*'
toren spraken zich uit tege* 1

verlenging van het verdrag
President Corazon Aquin^
riep de senaat zondag op he*
akkoord toch te ratificerefl'
Met zijn aanbod hoopt he'
NDF, een overkoepelenorgaan van zo'n tien links*
groeperingen, dat de senfl'
toren volharden in hun stand'
punt. Volgens het NDF zo*1
met het verbreken van °c
militaire overeenkomst me'
de VS de oorzaak van he'
gewapend conflictworden weg'

1

genomen.

-

voerd. Eerder werden er
ook Sovjet-journalisten
ontvoerd

MARTIJN TRADING COMPANY: tel. 21492, 23962, Italiëstraat 1, Oranjestad.

CON-^-""^v.\
C pfl*\jcl\

\o^!S"ot**l)

\i^^^

WACHT NIET TOT DE BRANDWEER LANGS GEWEEST IS
(voor of na de brand)

-

Wilhelminastraat 67c

Volgens
WARSCHAU
Poolse
en
telede
radio
visie heeft een Servische
commandogroep
zaterdag twee Poolse journalisten van een regionale krant uit Lodz ont-

Bel voor uitgebreide informatie, of kom langs:

46261,

zullen moeten verbrekenj
zelfs het emiraat zulle 11
moeten verlaten.
Het hoofdkantoor v'
BCCI in Abu Dhabi is ver*
geld nadat de autoriteitalle documenten in bes»
hadden genomen. Abu Dh»
is met een belang van 7'
procent veruit de groot*
aandeelhouder van BCCj
Vorige week stelde
Dhabi een eigen
in naar de frauduleuze pr*fl
tijken van debank, die infl**!
dels al over de gehele werej
de poorten heeft moetfl
sluiten als gevolg van de afl
het licht getreden gigan*!
sche fraude.

ontvoerd

aanbevolen door professionele brandbestrijders
voor draagbare blussers
voor automatische brandblussystemen
een complete brandpreventie-lijn
montage, inspectie en 5 jaar garantie
uitgebreide after-sales-service
eigen technische dienst.

* GENERAL MECHANICAL CONTRACTORS, FIRE & SAFETY
SULTANTS:
tel.:
Fortheuvelstraat 6, San Nicolaas.
* HAGEMEYER ARUBA N.V.: Fergusonstraat 114, Oranjestad.

rissen hun banden met BC

Journalisten

ANSUL,

*

Voorwaarde:

-

- ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE -

——
——
——
—

sprak als overwinnaar,
toen hij zijn gasten het
verhaal over de putsch en
de overwinning van de
democratie vertelde. Die
hadden aangetoond dat de
hervormingen na zes jaar
wortel hebben geschoten,
betoogde Gorbatsjov. "Het
volk wil wel orde en stabiliteit, maar niet door totalitaire middelen".
Een versnelde opmars
richting markteconomie,
dat is de taak die Gorbatsjov zich heeft gesteld.
De versnelde ontmanteling van de Sovjetunie
heeft de Sovjetpresident
dan ook niet overrompeld.
"Alles wat nu gebeurt is in
overeenstemming met
mijn diepste overtuigingen
en voornemens", verze-

MANILA De Filipijnse
communistische guerrillagroep het Nationaal Democratisch front (NDF) heeft
zondag verklaard bereid

v. 2 slaapkamers

f

*'

Linkse guerrilla bereid
tot bestand met Manila

APPLY AT: Personnel Department
La Cabana Beach and Racquet Club
L.G. Smith Blvd. 250
Tel.: 39000.

|

-

ACTIVITIES: ACTIVITIES COORDINATOR

Join the La Cabana team. We work together to provide excellent service. We provide excellent
wages, periodic salary reviews and create a great working environment.

VANAVOND GEZELLIG UITGAAN'?
Dan natuurl'i'< naar restaurant
CATTLE BARON. Met internatio- i
nal9 keuken, uitstekend voedsel, gezel- "
lige bar en pnma service.
1
Diner6p.rn.-n p.m.
Smith B 0"1- 223.
Tel 22977

LG-

Must have experience as First Cook

& REPAIR
* MAINTENANCE
PAINTER

'

Drive In:

V

—

'

i

action

CAFETERIA ATTENDANT
NIGHT CLEANERS
COOK

X|

-

MOSKOU In eigen
land mag zijn positie
dan wel zijn verzwakt,
voor de internationale
gemeenschap kan Sovjetpresident Michail

eerden de ministers van
de CVSE-lidstaten hem als
het gezicht van de veranderingen in zijn land, die
eind augustus sterk
genoeg bleken om de staats-

skills
personality
Ability to train personnel
Good
Relations skills

BROTHER/HEWLET PACKARD
■ Digitizers/Mice/Scanners/Fax-modems/U.P.S's
Tape-BackUp units

■

Gorbatsjov als winnaar
bij CVSE binnengehaald

Gorbatsjov niet meer
stuk.
Met een staand applaus

DININGROOM MANAGER

Printers: OKIDATA/EPSON/SEIKOSHA/PANASONIC

CUMANA 77

RESERVATIONS MANAGER

——
RCC
——
——
—
* F&B DEPARTMENT: ASST. FOOD «V BEVERAGE MANAGER
——
——
—— Good
forecast,
labor,
MAVO/HAVO
—— Strong
Supervisory
Outgoing
——
— Guest

I

Abu Dhabi en zijn daar*
dens hun ondervraging g*
behandeld, zo lieten enkel*
na hun vrijlating weten.'
bankkringen in Abu Dh*
wordt aangenomen dat
het onderzoek sommige
de aangehouden function

Ook juridische steun uit Westen nodig

BELLMAN

* RESERVATIONS:

1991

Staat stelt eigen onderzoek in naarfraude-bank

j£kk LA CABANA

for a nationally known professional Hair Care Products for
Curacao and Bonaire.

KANTOORRUIMTE
met

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

De Poolse ambassade is naar
eigen zeggen al bezig om de
vrijlating van de twee Poolse
mannen te bewerkstelligen,
die blijkbaar verdacht
worden van spionage. Sovjetpresident Michail Gorbatsjov
heeft zaterdag op televisie
een beroep gedaan op de
bevolking van Joegoslavië en
in het bijzonder Kroatië om
twee Russische journalisten
op te sporen, die al zes dagen
vermist worden.

iiiiisiii:

■

v

v.

öeaokiMPvc

The Accounting Department of Playa Linda Beach Resort has vacancies for:

A GENERAL LEDGER CLERK

(with "Praktijkdiploma Boekhouden" or M.E.A.0.)

AND

TWO ADMINISTRATIVE ASSISTANTS
(with "MAO-Diploma" or HAVO/ VWO-Bookkeeping)

Further requirements:

skills
—— Computer
Very independent person
Own transportation
—— Responsible,
mature and a good teamworker.

-

For information and appointments please call the Personnel Department at 31000 ext. 807.

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1991

Werleman: 'Volksgezondheid
zelf ligt op intensive care'

Contract bij de Orioles

AGENDA

f

—

ORANJESTAD De wagens, die de laatste tijd
door directie Volksgezondheid gekocht worden om
als ambulancewagens te

\

dienen, zijn niet geschikt

©<DS»©

voor dat werk. Aldus een
kritiek van PPN-leider
Eddy Werleman op de
ambulanceservice.
Volgens
Werleman
moeten
vrienden een
genoegen worden gedaan
door hen deze wagens te
laten bestellen zonder rekening te houden met de eisen.

Parfait Amour the most exotic of
all liquers

V

Kantooruren

J

08.00-12.00/

amigoe:

00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

TeLEFOON:
a

24333 Voor spoedgevallen
kantoortijd: 21639, 22316 en 24508.
ra 9eboy 127-257
TELEFAXj 22368.

°*NKREK

nr 10.815445 Banco di

l-aribe

"OLITIE:

100

ALARMCENTRALE: 115.
BEKERTJES verschijnen op dinsdag

en

[Wag en kunnen iedere dag tussen 08.00-00/14 00-17 00 uur worden opgegeven;

"alve op zaterdag Alleen zoekertjes, die
P baandag en
donderdag vóór 10.00 uur
nnen zi|n, kunnen de dag daarop (dus
ns dag en vrijdag) verschijnen.

j»OSCOPEN
RIVE-in 2o 3o

'B|r).

,

uur p 0 Brea|, ( action

'

CA ("acMdienst)
P»h
at>«o brug: del Pueblo, tel.: 21253.
,rl
->« dl brug: San Lucas.
********
DOKTOREN

"^CHTREGELING
<yar> 18.00-07.00

uur):

"raniestad, Madiki, Tanki Flip, Noord. Tanki

r^den, Paradera en Sta Cruz: dokter R
j^a. Irenestraat 21, tel.: 21839/21380.

rjrï°*ler*-nio.u'<o, Savaneta

en San Nicolas:
c Boderie via Centro Medico San
""colas (tel 48833) of via Alarmcentrum

(115).

ongelukken of
n of BRANDGEVALLEN.
ander ongeluk, gelieve Alarmcenale op te bellen, tel.: 115.

********

£ ENTRO

MEDICO CARABOBO (Engear,dstraat 7, tel 21777): de wacht heeft
'a L G Beke-Marlinez, tel.: 24696

:

V\/yt
jLftf/
/ïr[JD

PHONE:
38200
39008

-

22,

W.J 24444) dagelijks van 07.30-12.00/13.507 00 uur.
te Paradera (tel: 25543) van
uur; dinsdag: San Nicolas
(23425) van 08.00-11.00
[^Boet/Noord
r; woensdag Santa Cruz
2B288) van
Jj
o

J^andag

Jt-00-H.OO

uur;

donderdag: Dakota

f?008).
(23168). Savaneta
x '020) enOraniestad
Brazil (48301) van 08.00-11.00

,*Rt-OTICS

'":

ANONYMOUS HELPLINE:
38989 (24 uur per dag).
Vragen? Bel dan 23040/

3S? tussen 07.30-12.00/13.00-16.30 uur.
pRIDE (Van Walbeeckstraat 25. tel.:
3j?^'
*899): geopend op dinsdag, woensdag
8
|fi

donderdag

van 14 00-18.00 uur voor

-mingen omtrent preventie alcohol/

N Smisbruik

q^STY INTERNATIONAL ARUBA: P.O.

*

tel 27808/48124.

ül««lultsn"d blf:

Checkpoint Color

"" Columbusstraal
** Port of Call
\^PUya Undt.
i

J

1B00 MTV Video Clips:
I^^pERDAG:
°o Cartoons; 19 40 Showbiz Today;

o

}

0
'rtffj Telen oticias; 20.30 Gobierno ta
2! go CNN international News;
j
V*sBeverly Hill Buntsz; 22 45 Movie:
STker'; 23.30 Sports Tonight; 24 00

"Hing

********

wBELMUSEUM:

van
Itojl

geopend op elke

ag van 10 o°-1200 uur en zondag
'1-00-12.00 uur in de protestantse

E0 H,STORIKO ARUBANO: openings-

"iflÜl baandag t/m vrijdag van 09 00-12.00/
-Iv*"

UUf°o-19 oo uur; zaterdag van 09.00-12.00

Uj?EAU LEVENS-.

GEZINS- EN HUWE-

JKSMOEILUKHEDEN (Layex Building,
19): iedere werkdag van
0?
m.30-^
00/13 00-16 30 uur (OOK mogelijk
*Dr

aak te maken via tel.: 23145 01

r^ —

U lest Uw dorst het best met

ES

-v

Naarmate rechtsgemeenschappen meer op elkaar zijn
aangewezen en minder in
nationaal of zelfs regionaal
isolement kunnen gedijen,
groeit de behoefte aan begrip
voor eikaars recht. Juristen

zullen zich dan ook moeten
verdiepen in de overeenkomsten en verschillen die er
tussen hun eigen, nationale
recht en het recht van
rechtsgemeenandere
schappen bestaan.
De rechtsvergelijking
houdt zich bezig met het
opsporen, analyseren en verklaren van overeenkomsten
en verschillen tussen verschillenderechtsstelsels. Het
loot aan de stam van de
rechtswetenschap, opgekomen aan het eind van de
negentiende eeuw onder
invloed van de toen heersende internationalistische
geest. Als jonge wetenschap
beschikt de rechtsvergelijking nog nauwelijks over een
eigen 'paradigma', dat wil
zeggen een fundamentele
theorie met algemeen aanvaarde ideeën over het object, het doel en de methode
van het vakgebied. Over deze
vragen is veel getheoretiseerd, maar over de antwoorden zijn de beoefenaren
van de rechtsvergelijking het
bepaald nog niet eens geworden. Zo wordt bij voorbeeld
nog gestreden over de kwestie of de rechtsvergelijker
een waarde-oordeel mag
geven over uiteenlopende
oplossingen die in verschillende rechtsstelsels voor een
bepaald juridisch probleem
gehanteerd worden. En zelfs
is men het er niet over eens
of rechtsvergelijking een
een
'wetenschap'
of
'methode' genoemd moet
worden.
Ook over het doel van de
rechtsvergelijking lopen de
meningen uiteen. Volgens
sommigen zou de rechtsver-

'

uitstekend om te mixen.
Be stel bij Uw kruidenier.

\^

—

Victoria Bottling
a
Company

25111).

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO
DAKOTA (openingstijden): dinsdag van
16 00-20.00 uur en vrijdag van 17.00-19.00 uur.
TENTOONSTELLING (tot 28 september):
09.30-12.00/14.00-17.30 uur van werken
van Anton Vrede - Artgallery Artishock,
Wilhelminastraat 19.

SPECIALE AANBIEDING )
f CASH
CASH
CASH

SPLIT AIRCONDITIONERS
f, 1699,—
.f* 1899,—

Superior Rex 12.000 BTU
Superior Rex 18.000 BTU

ER IS GEEN BETERE -

VOLLEDIGE GARANTIE
Beperkt uit voorraad leverbaar
exclusief installatie-kosten
n.v.
TECHNISCH BEDRIJF ARUBA
22828 38521

©KOEL

-

-

Rococo Plaza Tanki Leendert 158-GTel.:

-

KTBA voor al Uw eloctrische- airconditioning en
loodgietersinstallaties.

Protest tegen dure woningen

AVP-statenlid kritisch
over inkomsten toerisme
—

StaORANJESTAD
tenlid Armand Engelbrecht (AVP) heeft naar
aanleiding van het jaarverslag 1990 van de Algemene Rekenkamer van
Aruba schriftelijk vragen
gesteld aan de minister
van economische zaken
over het aanzienlijk dalen

van de opbrengst per toerist in 1990vergeleken met
het jaar 1988ten tijde van

het kabinet-Eman.
Het Statenlid vraagt of de
minister kan bevestigen dat
in 1990 van elke toerist 808

Amerikaanse dollar in de
overheidskas kwam vergeleken met 972 dollar in 1988
(een daling van zeventien
procent); uit casinorechten
13,40 florin per toerist ontvangen werd tegen 15,11 flo-

rin per toerist in 1988 (daling van bijna twaalf procent); de opbrengst uit logeergastenbelasting 2,96 florin
per toerist bedroeg, terwijl
in 1988 de opbrengst 3,51
florin bedroeg ofwel bijna
zestien procent minder.
Is deze inkomstenderving
het gevolg van vooral de

'Aruba moet zich meer richten
op rechtsstelsel van de VS

ProORANJESTAD
fessor mr. Th.M. de Boer
spreekt morgen ter gelegenheid van de opening
van het academisch jaar
1991-1992van de Universi-

Uniek noemt hij het dat
alleen op Aruba waar korte
afstanden te ryden zijn, ambulancewagens defect raken.
"Erger nog", zei hij, "als je
hoort wat het defect is en
waarom dit niet tijdig gerapporteerd wordt. Er dient een
betere controle te komen op
de ambulancewagens omdat
hier mensenlevens op het
spel staan. Onze volksgezondheid is al een hele tijd in
de intensive care unit en wil
nog lang niet eruit komen',
aldus Werleman.

Schriftelijke vragen Engelbrecht

Prof. de Boer bij opening academisch jaar:

is een betrekkelijke jonge

I .^TJTJjI 11 1 jT|tsi

>DAG

Cruz 55-B tekende baseballspeler Calvin Maduro (17)
het contract als beroepsspeler
in de organisatie van de Baltimore Orioles.
Calvin Maduro begon als
little leaguer te spelen bij
Aruba Rotary, vervolgens in
de SeniorDivision met Ramco
en tot voor kort met Miller in
de jeugdcompetitie. Zijn
talenten als pitcher deed de
scout van Baltimore Orioles,
Chu Halabi, in Calvin een
toekomstige big leaguer zien
en bood hem een contract
aan. Calvin Maduro vertrekt
binnenkort naar de Instructional League van de Baltimore Orioles in Sarasota,
Florida.
Op de foto tekent Calvin
Maduro (midden) het contract in het bijzijn van zijn
ouders en (achter hem) scout
Chu Halabi.

kleiner wordende wereld
ondergaat hetrecht in toenemende mate de invloed van
een internationale wisselwerking op sociaal, economisch,
cultureel en politiek terrein.

LG. SMITH BLVD. 17
P.O. BOX 2088
ORANJESTAD, ARUBA

IT GELE KRUIS ARUBA
U|GELINGENBUREAU
(Koningstraat
Jr

— Ten
■huizeORANJESTAD
van zijn ouders te Santa

teit van Aruba.
De tekst van zijn rede luidt
als volgt: In een steeds

TRAVEL SERVICES
V.I.P. TRAVEL SERVICES

(pJjOO-1100

5

AMIGOE

moeten
gelijking zich
op
richten
de harmonisatie
of eenmaking van wetgeving
(streven naar een 'wereldrecht'), anderen zien in de
rechtsvergelijking veeleer
een middel tot vergroting
van kennis en daarmee tot
een beter inzicht in het eigen
recht. Zelf beschouw ik de
mogelijkheid om ons bij de
ontwikkeling van ons eigen
recht te laten inspireren door
buitenlands rechts als het
belangrijkste doel van de
rechtsvergelijking.
De vraag is echter welke

buitenlandse rechtsstelsels
voor ons als inspiratiebron
in aanmerking komen.
Behalve voor de bevrediging
van intellectuele nieuwsgierigheid, lijkt het weinig
zinvol om rechtsstelsels die
weinig met elkaar te maken
hebben (zoals bij voorbeeld
Zweeds recht en SaudiArabisch recht) met elkaar
te vergelijken. Om enige richting aan de selectie van de te
vergelijken rechtsstelsels te
geven heeft de algemene
theorie van de rechtsvergelijking zich van oudsher
gericht op de indeling van
rechtsstelsels in 'rechtsfamilies', maar ook hierover
bestaat allerminst eenstemmigheid. Met name de plaats
van religieus-georiënteerde
rechtsstelsels en van derechtsstelsels in het Verre Oosten
en in Afrika is omstreden.
Wel bestaat er een redelijke
overeenkomst tussen 'Germaanse' en 'Romaanse'rechtsstelsels. Het belangrijkste
bezwaar dat tegen dit soort
indelingen valt aan

te

voeren schuilt in hun eenzijdigheid: zij richten zich
vrijwel zonder uitzondering
op gemeenschappelijke kenmerken van stelsels van privaatrecht, zodat zij voor de
staatsrechtelijke of strafrechtelijkerechtsvergelijking nauwelijks bruikbaar zijn.

Wanneer de rechtsverge-

lijking gebruikt wordt ter
bevordering van de kwaliteit
van het eigen recht, waarbij
de kennis van buitenlands

recht vooral dient als arsenaal van kennis en bron van
inspiratie, zijn de bestaande
indelingen wellicht minder
relevant. De vraag door welk
buitenlands recht men zich
het best zou kunnen laten
inspireren, zal dan volgens
heel andere maatstaven
moeten worden beantwoord.
Mijns inziens zal men zich
dan eerder moeten laten
leiden doorbestaande economische, culturele of politieke
bindingen met andere rechtsgemeenschappen dan door de
'stijl' die rechtsstelsels met
elkaar gemeen hebben, gelet
op hun ontstaansgeschiedenis of op de manier waarop
binnen die stelsels recht

toename van toeristen die

gebruik maken van 'package
deals' (verslag Centrale
Bank)? Is de minister het er
mcc eens, dat de cijfers van
inkomsten per toerist
1986: 874 dollar, 1987: 942,
1977:972,1989:890 en 1990:

—

—

een verschil van toe808
weergeeft
rismebeleid
tussen hetkabinet-Eman (professionalisme) en hetkabinetOduber (amateurisme) en dat
dit verschil ook weergegeven
wordt voor wat betreft de

logeergastenbelasting?
Het feit, dat luchtvaartmaatschappijen besloten
hebben hun stoelencapaciteit te verminderen op
vluchten naar Aruba (American Airlines) of te stoppen
met vluchten naar Aruba

dat
ook cruiseschepen Aruba niet
meer aandoen, doet Engelbrecht vragen of de minister
het met hem eens is dat met
de dag het toerismeniveau
(Continental Airlines) en

gemaakt of gevonden wordt.
Ibegespitst op Aruba en

Nederland roept deze bena-

dering de vraag op door welke

rechtsstelsels deze landen

zich het best zouden kunnen
laten inspireren. Voor Nederland vormen de overige EGlanden waarschijnlijk de
meest vruchtbare inspiratiebron, terwijl Aruba zich wellicht minder op de Nederlandse rechtsontwikkeling
zou moeten oriënteren dan
op die in de Verenigde
Staten of in sommige Latijnsamerikaanse rechtsstelsels.

en opbrengst uit toerisme
achteruit gaan. Engelbecht
wenst te vernemen wat de
minister van plan is te doen

om toeristen met meer 'spending power' aan te trekken.
Het Statenlid wenst
verder te vernemen waarom
het kabinet-Oduber het succesvolle toerismebeleid van
hetkabinet-Eman niet voortgezet heeft en welk het

beleid van het kabinetOduber is om in de toekomst
de belangrijkste economische
het toepijler van Aruba
risme
te verbeteren.

—
—
PPN: 'Beslag op inkomen
echtgenote machtsmisbruik'
leggen
ORANJESTAD — Oppodat plaatsvindt, want zelfs in gevallen
sitiepartij PPN is helewaarom

maal niet te spreken over
de wijze waarop de regering belasting aan het
innen is. De regering in
haar streven meer geld te
aldus PPNkrijgen
leider Eddy Werleman
laat ook op het salaris
van de echtgenote beslag
leggen, niettegenstaande

—

—

er sprake isvan een huwelijk op voorwaarden. Hij

vraagt zich af hoe dat
mogelijk kan zijn.
De regering zou er goed
aan doen de bevolking uit te

dat er geen sprake is van
huwelijk op voorwaarden is
er volgens Werleman een
gerechtelijke uitspraak die
een dergelijke praktijk ver-

biedt.
Werleman stelt niet te
begrijpen waarom op Aruba
geen respect getoond wordt
voor een gerechtelijk vonnis
door over te gaan tot beslaglegging. Hij kan geen andere
conclusie trekken dan dat
machtsmisbruik gepleegd
wordt tegen de belastingbetaler.

'Tekort ruim zeven miljoen'

AVP dringt aan op onderzoek
bij Water- en Energiebedrijf

—

ORANJESTAD
De
AVP-fractie heeft per brief
een beroep gedaan op Statenvoorzitter Felix Flanegin de Staten zo
spoedigmogelijkeenbeslissing te laten nemen voor
een onderzoek door de
Algemene Rekenkamer bij
het Water- en Energiebedrijf (WEB).
Het is bekend, aldus de
AVP-brief, dat in de begroting 1991 een WEB-tekort
van 4.1 miljoen florin is opgenomen. De WEB-directeur
verklaart nu voor de radio
dat er een tekort van ruim
7.0 miljoen is en dit is zeer
alarmerend, vindt de groene
partij.

Bovendien, zo vervolgt de
AVP-brief, verklaarde de
minister-president datderegering plannen heeft om het
WEB te privatiseren en dat
reeds een nv werd opgericht
om het WEB over te nemen.
Dit alles, zonder de Staten te
benaderen.
De minister-president verklaarde ook, aldus AVP, dat
de veranderingen die zullen

komen voorwaarde zijn van
de Nederlandse regering en
dat deze veranderingen een
verhoging inhouden van de
water- en stroomtarieven.

Lezing over

sportmedicijn

—

ORANJESTAD
Dr.
Omar Reyes uit Venezuela
zal in het komend weekeinde
een lezing geven over sportmedicijnen en aspecten
hiervan. Dr. Reyes is secretaris-generaal van de Federation Panamericana de Medicina Deportiva.
De lezing is op zaterdag
14 september van zeven tot
negen uur 's avonds in het
auditorium van het Bushiri
Beach Hotel. Dokters,
andere personen werkzaam
op medisch gebied, sportleiders en andere belangstellenden zijn welkom op de
lezing, die gratis is.

MSAN SALVADOR -

Tijdens een sabotage-actie van
de Salvadoraanse guerrilla
tegen de bouwnijverheid wer-

den ook deze twee woningen
vernield. De campagne is een
protest tegen de hoge prijzen
in de woningsector.

ATEX '91 vanmorgen geopend

—

ORANJESTAD
In het
Americana Aruba Hotel
vond vanmorgen om
negen uur de 'general session' plaats van de Aruba
Travel Exposition (ATEX),
die door een kleine achthonderd reisagenten en
andere personen werkzaam in het hotel- en reiswezen bijgewoond wordt.
De general session werd
geopend met toespraken door

minister-president Nelson
Oduber, minister van toerisme ing. Eddy Briesen en
directeur van Aruba Tourism Authority (ATA) Remigio Wever, nadat de voorzitter van Aruba Hotel &
Tourism
Association
(AHAIA) Ed Malone een introductie had gegeven.
Vooruitlopend op de ATEX
hielden de ATA, AHATA en
AHMSANA (dè vereniging
voor marketing en sales van
Arubaanse hotels in het buitenland) dinsdag hun werkvergadering. De vergadering
werd woensdag voortgezet
met de partners in de luchtvaart.

Op de agenda van de
general session van vanmorgen staan onder andere:
verslagen over nieuwe produkten in de toeristenindustrie en luchtvaart en verslag
door de PR-fïrma Lou Hammond & Associates, die de
Arubaanse toeristenbelangen

Penvrienden
in Amerika

—

Jongens
ORANJESTAD
meisjes
en
van Aruba tussen
twaalf en zestien jaar oud,
die in het Engels met Amerileeftijdgenoten
kaanse
corresponderen,
willen
kunnen dit doen via het speciale programma 'Receive a
free USA pen pal' van de
Student Letter Exchange in
Waseca, Minnesota.
Student Letter Exchange
bestaat al 57 jaar en heeft
sindsdien duizenden jongens
en meisjes uit de gehele wereld door correspondentie met
elkaar in contact gebracht.
Lokale jongens en meisjes
die aan dit speciale programma willen meedoen,
moeten een brief studeren
aan
Student
Letter
Exchange,
215
Fifth
Avenua, S.E., Waseca, Min-

in de Verenigde Staten behartigt. In de middaguren is de
ATCA-marketplace in Americana Aruba, terwijl vanavond een bonbini-receptie
van de ATEX in Divi Divi

Beach

gehouden.

wordt

Hotel

Vrijdag en zaterdag zullen
bezoeken worden gebracht
aan de verschillende hotels,
waarna de afgevaardigden
individueel de andere activiteiten op het programma
zullen bijwonen. De ATEX
zaterdagavond
wordt
besloten met een afscheidsreceptie in La Cabana Beach
& Racquet Club, aangeboden
door de regering.

TOYP-project
van Jaycees

—

ORANJESTAD In het
kader van het dertigjarige bestaan van de Netherlands Antilles en Aruba
Jaycees wordt een gemeenschapsproject TheOutstanding Young Person
(TOYP)

georganiseerd.

Doel van dit project is om
tien personen in de leeftijd
van achttien tot veertig jaar
die zich op een of ander
gebied op Aruba en in de
Nederlandse Antillen onderscheiden hebben, te huldigen.
Een jury zal uit de ontvangen voordrachten de winnaars aanwijzen.
De verschillende organisaties, verenigingen en insti-

tuten in de gemeenschap
hebben een formulier
gekregen waarop zij hun kandidaten en hun prestaties
kunnen invullen. Dit formulier moet uiterlijk 15 september ingediend worden bij
een van de volgende personen: Gloria Windfield (tel.:
47745/21950), Stanley Dabian (45756/21415) of Arielle
Croes (30435).

Toyota-tennis

—

ORANJESTAD Het populaire Toyota 100 Plus-tennistoernooi wordt van 11-26
oktober voor het vijfde achtereenvolgende jaar georganiseerd door Meiveld Tennisclub.
nesota 56093 USA met verHet toernooi werd voor
melding van hun naam,
eerst gehouden in 1987
het
adres, leeftijd en geslacht.
in
welk
jaar het duo Eddy
Binnen korte tijd ontvangt
Ras/Klaas
LeGrand kammen dan een brief van een pioen
werd.
Hierna volgde
Amerikaanse student van
hattrick
de
van
Humphrey
dezelfde leeftijd.
Hosé/Tawa Irausquin dat
zowel in 1988, 1989 als 1990
de titel bemachtigde. Dit duo
is ook Arubaans/Antilliaanse
Anton Vrede
kampioen door op Curacao
ORANJESTAD
Vanaf Iyo Pimentel/Boy Mau-Asam
vandaag is er een expositie te verslaan.
Inschrijfformulieren voor
te bezichtigen van werken
het Toyota 100 Plus-tennisvan Anton Vrede. Dit is van
toernooi zijn reeds verkrijghalftien tot twaalfuur 's morgens en van twee uur tot half baar bij debar van Marlboro
zes 's middags in Artgallery Tennispark en bij General
Artishock (Wilhelminastraat Store en moeten uiterlijk 30
ingediend
19). De expositie blijft tot 28 september
september open.
worden.

Expositie

—

I
AMIGOE
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Betoging in Georgië

Caracas belooft Paramaribo hulp

Arron: van Nederland
genereusheid verwacht
PARAMARIBO

KEURING MOTORRIJTUIGEN PERSONENVERVOER
De Minister van Justitie maakt hierbij bekend dat
een ieder die in het bezit is van een personenvervoersvergunning, zoals t.b.v. Autobus, Taxi, Toerwagen, Ongeregeld vervoer, Verhuur - Motorrijtuigen, inhetbezit moet zijn van een geldig keuringsbewijs conform het Landsbesluit Personenvervoer en conform de Wegenverkeersverordening;
- dat gelet op deartikelen3 en 4 van het Landsbesluit
Personenvervoer de keuringstermijn voor boven
staande motorrijtuigen met ingang van 15 September 1991 vastgesteld wordt op telkens uiterlijk zes maanden;
- dat voor dekeuring retributie verschuldigd is a F.
25,= per keuring conform het Retributiebesluit
Dienst Technische Inspecties;
- dat genoemde termijn voor elk motorrijtuig afzonderlijk van kracht is ingaande de keuringsdatum
voor de eerst volgende keuring op zijn vergun-

ningskaart, met officiële begindatum 15 Septem
ber 1991.
De keuringen geschieden aan het keuringslokaal
San Nicolas door de Dienst Technische Inspecties.

■

-

TBILISI In de hoofdstad van de Sovjet-republiek
Georgië werd door ongeveer
zevenduizend menseneen beto-

ging gehouden ten gunste van
de zittende regering welke
nog stoelt op het communisme oude Sovjet-stijl. President Gamsakhurdia zei te

dat er door het aan
Moskou trouwe leger een complot beraamd wordt om hem
opzij te schuiven. De oppositie tegen de huidige regering neemt steeds meer toe in
vrezen

Georgië.

(AFP-satellietfoto)

Bij presentatie boek over val kabinet-Cals

Oud-premier Biesheuvel:
kabinet Lubbers-Kok valt
-

DEN HAAG
Oudpremier mr. B.W. Biesheuvel verwacht dat
het kabinet Lubbers/
Kok valt. Volgens hem
lijkt de huidige politieke situatie als "twee
druppels water" op de
situatie in 1958 en 1966.
Ook toen kwam er een
vroegtijdig einde aan
waarin
kabinetten

sociaal-democraten en

Vandaaghervatting vredesconferentie; EG-heli beschoten

Kroatische gezant: overleg
zinloos bij voortduren geweld
-

BELGRADO De vrelesgesprekken over Joegoslavië die op initiatief
/an de Europese Gemeenschap gehouden worden,
rijn zinloos zolang het
geweld in het land aanloudt. Die scherpe kritiek spuide de minister
van Buitenlandse zaken
van Kroatië, Zvonimir
Separovic, woensdag vlak
voor zijn vertrek naar Den
Haag.
Daar wordt vandaag (donderdag) de vredesconferentie
voortgezet. Ondertussen
duurden ook woensdag de
gevechten in Joegoslavië
tussen de verschillende partijen onverminderd voort.
Separovic zal donderdag in
Den Haag Kroatië vertegenwoordigen, maar doet dat
"met volledige ontevredenheid". "Mensen worden
gedood en mensen lijden.
Onder dergelijke omstandigheden is een vredesconferentie een illusie', zei hij.
De minister van Buitenlandse zaken deelde verder
mee dat de Kroatische president Franjo Tudjman Lord
Carrington, de Britse voorzitter van de conferentie in
Den Haag, en de Nederlandse
minister van Buitenlandse
zaken Hans van den Broek

gevraagd heeft een nieuwe
oproep te doen aan alle partijen om een wapenstilstand
in acht te nemen. De EG zou
zich voor een nieuw staakthet-vuren moeten inzetten.
Separovic zei het Europa kwalijk te nemen dat het zo
langzaam en ondoelmatig reageert op het geweld in Joegoslavië.
WERVELWIND

De Amerikaanse minister
van Buitenlandse zaken
James Baker waarschuwde
woensdag in Moskou voor de
erstige
economische
gevolgen van de oorlog in
Joegoslavië. Daarbij richtte
hij zich vooral tot de Servische leiding en het Joegoslavische federale leger. "Je kan
geen welvaart en veiligheid
bereiken voor je eigen volk
doormiddel van geweld. Dan
creëer je alleen een wervelwind van armoede, onrust en
verlies.* De krachten die
geweld gebruiken, isoleren
zich steeds verder van het
nieuwe Europa en zorgen
ervoor dathun eigen mensen
het economisch steeds moeilijker krijgen, verklaarde de
bewindsman op de CVSEbijeenkomst over mensenrechten in de Sovjet-hoofdstad.

Industriekinden dubbele moraal verweten

President Colombia:
komt nieuwe cocagolf
BOGOTA

-

De Colombiaanse president Cesar

Gaviria heeft woensdag voor een tweede cocaïnegolf
in Europa en Azië gewaarschuwd. Na een lichte
teruggang in de cocaïneconsumptie in de Verenigde
Staten, versterken de drugskartels momenteel hun
activiteiten in de Europese en Aziatische wereld. Dat
zei Gaviria in de Colombiaanse hoofdstad Bogota bij
de opening van het eerste wereldcongres voor politieambtenaren.

De vierdaagse byeenkomst in Bogota staat vooral in het
teken van de ontwikkeling van effectieve methodes om de
handel in verdovende middelen te bestrijden. Gaviria
beschuldigde de industrielanden ervan niets te doen tegen
het witwassen van uit drugshandel verkregen gelden.
Volgens hem is er sprake van een dubbele moraal als kleine
coca-boeren in ontwikkelingslanden bestraft worden als ze
coca-bladeren verbouwen, terwijl de industrielanden niet
optreden tegen de consumptie van en handel in verdovende
middelen.
Een woordvoerder van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA zei dat de positie van het eens zo machtige
drugskartel in de Colombiaanse stad Medellin aan het
wankelen is, maar dat de handel in cocaïne vanuit Colombia
onverminderd doorgaat. Bovendien is volgens hem de kans
groot dat Colombia omstreeks de eeuwwisseling een grote
producent van heroïne gaat worden. De Colombiaanse
politie heeft in het zuidoosten van het land onlangs een veld
ontdekt waar tweeduizend hectare papaver werd verbouwd.
Van papaver kan heroïne gemaakt worden.
De zegsman van de DEA zei dat het nog te vroeg was om
het effect te kunnen meten van de overgave van Pablo
Escobar aan de Colombiaanse justitie. Het hoofd van het
drugskartel van Medellin meldde zich op 19 juni vrijwillig
bij de autoriteiten op voorwaarde dat hy niet aan de VS werd
uitgeleverd. De grondwetgevende vergadering van
Colombia besloot in juni dat geen Colombiaanse burger aan
een ander land kon worden uitgeleverd.

- Neder-

land moet een "genereus
gebaar" maken om de
nieuwe Surinaamse regering uit een diep dal te
halen en de democratie te
ondersteunen. Dit zei
Henck Arron, voorzitter
van het Nieuw Front, op
de internationale luchthaven bij Paramaribo bij
zijn terugkeer uit Venezuela, waar hij besprekingen voerde met president Carlos Andres Perez.

De Joegoslavische president Stipe Mesic beval eenheden van het federale leger
in Kroatië woensdag binnen
48 uur naar hun kazernes
terug te keren. De Kroaat
Mesic, die aan de leiding van
het Joegoslavische collectieve
presidentschap staat, deed
al eerder een beroep op het
door Serven gedomineerde
leger om de slagvelden van
Kroatië te verlaten, maar
kreeg toen geen gehoor. Het
leger handelt volgens Mesic

momenteel buiten het kader
van de grondwet en pleegt in
feite een staatsgreep. Delen
van het leger voeren, zo verklaarde Mesic in de in Belgrado verschijnende krant
Borba, een veroveringsoorlog

tegen Kroatië.
BESCHOTEN

In de Servische enclave Krajina in het zuidwesten van
Kroatië gingen de gevechten
woensdag ook door, ondanks
het feit dat de Nederlandse
EG-afgezant Henry Wijeen
dinsdag
naendts
akkoord over een wapenstilstand met de Servische guer-

rillaleider Milan Babic
tekende. De helicopter van
de Europese Gemeenschap
met Wijnaendts aan boord
werd overigens woensdagavond in de omgeving van
Okucani beschoten en moest
een noodlanding maken. Het
Joegoslavische persbureau
Tanjug meldde dat bij de
beschieting geen gewonden
vielen.

christen-democraten
regeringsverantwoordelijkheid deelden.
De kans dat het kabinet
Lubbers/Kok de rit uitzit,

acht Biesheuvel klein.
"Het zou mij verrassen',

zei hij woensdag in Den
Haag bij de presentatie
van het boek "De val van

het kabinet-Cals* van dr.
H.A.C. Notenboom. De
christen-democraat Biesheuvel wees erop dat net
als in 1958 en 1966 de

PvdA ook nu twee forse
verkiezingsnederlagen
heeft moeten incasseren.
De PvdA, en vooral de
"achterban in het land',
raakt bij verkiezingsnederlagen altijd snel van
streek. En opnieuw is er
binnen de PvdA sprake
van "onbehagen*. Dit keer

over aantasting van het
stelsel van sociale zekerheid, aldus de oud-premier.

Dat over het lot van het
huidige kabinet wordt
beslist op het partijcongres van de PvdA op 28
september in Nijmegen,
noemde Biesheuvel in
stryd met de staatsrechtelijke regels. Die beslissing
hoort in de Tweede Kamer
te vallen. "Daar ligt een
taak voor Woltgens (PvdAfractievoorzitter) om

dat

het congres duidelijk te
maken*,

zei Biesheuvel.

"De val van hetkabinet-

Cals* is een studie naar de
financiële politiek van de
toenmalige Katholieke
Volkspartij (KVP) in de
periode
1963-1967.
Auteur Notenboom was
jarenlang de financieel specialist van de KVP-fractie
in de Tweede Kamer. In
die hoedanigheid was hij
in 1966 nauw betrokken
bij de opstelling van de
beruchte motie, vernoemd
naar zijn fractievoorzitter
drs. W.K.N. Schmelzer. De
aanvaardingvan die motie

in "De nacht van
Schmelzer* betekende het
einde van het kabinet-Cals/
Vondeling.

Van den Broek op CVSE-vergadering:

Bescherming minderheden
moet heel snel geregeld
-

MOSKOU De etnische
conflicten in verscheidene
delen van Europa maken
het noodzakelijk snel te
werken aan de bescherming van de rechten van
minderheden. Dit heeft
minister Hans van den
Broek dinsdag in Moskou
gezegd bij de opening van

de Conferentie voor Veiligheid en samenwerking
in Europa over mensenrechten.
In zijn rede haalde Van
den Broek de etnische conflicten tussen Armenië en
Azerbajdzjan aan, en de
onrust in Joegoslavië,
zowel in Kroatië als in de
overwegend door Albanezen bewoonde pro-

vincie Kosovo. Geweld is
volgens hem geen oplossing. "Ogenschijnlijk kan

hierdoor de orde hersteld
worden maar het maakt
een oplossing tussen de
partijen alleen maar moeilijker". Beter is het de
rechten van minderheden
te definiëren en erop toe
te ziendat ze worden nageleefd. Daarom moet het
begrip "minderhedenrechten" snel worden uitgewerkt. "Anders ontstaat
er een fragmentatie die
de minderheden niet ten
goede komt, dan is er geen
structuur voor samenwerken", verduidelijkte
de minister nadien op een
persconferentie.

EG-waarnemers:

door Kroaten
beschoten

-

DEN HAAG Kroaten

zijn verantwooordelijk
voor de beschieting van

de helikopter waarmee
minister Van
den
vertespeciale
Brock's
genwoordiger H. Wijnaendts woensdag naar
Okucani vloog.

Dit heeft de Nederlandse
generaal J. Kosters don-

derdag op een persconferentie in Zagreb meegedeeld. De helikopter werd
door meerdere kogels getroffen. Een daarvan, aldus
generaal Kosters, vloog
vlak langs het hoofd van
Wijnaendts. Brigade-generaal Kosters, de hoogste
militair bij de EG-waarnemersmissie in Slovenië en
Kroatië, bevond zich aan
boord van de helikopter
die op weg was naar het
gebied waar al ruim een
week wordt gevochten om
de controle op de autoweg
Belgrado-Zagreb.

Gerente di WEB ta partisipa lo siguiente:

Suriname heeft volgens
Arron een "financiële
injectie* nodig van Nederland en "die mag niet gekoppeld worden aan een programma van herstel, groei
en aanpassing". Arron vergelijkt de Nederlandse houding van nu met die in 1980,
na de eerste militaire staatsgreep, toen Den Haag een
bedrag van vijfhonderd miljoen gulden verstrekte aan
de toenmalige president
Henk Chin A Sen. "Waarom
wel aan Chin A Sen onder
een militair regime en niet
aan Venetiaan onder een
democratisch bestuur?",
vraagt Arron zich af. Hij wil
geen bedrag noemen dat hij
van Nederland verwacht,
maar laat wel doorschemeren
dat Suriname meer dan vijfhonderd miljoen gulden zou
moeten krijgen, zonder dat

Nederland hier voorwaarden
aan koppelt.
Arron reageerde op de uitspraak van minister Jan

Tur kuenta atrasa mester keda kansela
promer kv bolbe konekta e meter. Pa
konekta e meter atrobe mester hasi vn
petishon i paga e suma di Afls.ls,- na
WEB.

WEB no ta garantisa kv por konekta vn
meter kita, ariba e mesun dia.

samenwerking dat hij wilj
wachten met hulp aan Suri-j
name totdat beide landenl
hun totale relatie hebben
herijkt. Pronk vindt dat hervatting van hulp een "onder-'
deeltje' is. Kort na de verkiezing van de nieuwe president het de Nederlandse rege-!
ring weten dat ze "naar vermogen* bereid is Suriname
te steunen bij de oplossing

van problemen.
TOEZEGGING
De toekomstige president Ronald Venetiaan heeft nog niet
gereageerd op de houding

van Pronk. Venetiaan wil
"overbruggingshulp* totdat
Suriname de economie structureel heeft aangepast. Die
hulp is volgens hem dringend gewenst om een "redelijke start* te maken en het
hoofd boven water te
houden.
Venezuela heeft Suriname
economische en politieke
steun toegezegd. "Gezien de
problemen in Suriname is
Venezuela bereid het proces
van economisch herstel en
de herdemocratisering naar
vermogen te ondersteunen",
aldus Arron na zijn bezoek
aan Caracas. Hij wilde nog
niet zeggen waaruit de Venezolaanse steun bestaat. De
Venezolaanse president,
Carlos Andres Perez, woont
maandag in Suriname de
inauguratie van Venetiaan
bij als president. Hij leidt
een delegatie waarin ook vier
ministers zitten.

Krachtmeting onderweg met congres

Bush: geen sprake van

belofte bankgarantie
-

WASHINGTON De Amepresident
rikaanse
Bush
heeft
George
woensdag
tegengesproken dat hij keiharde
beloften heeft gedaan dat
de Verenigde Staten aan
Israël kredietgaranties
voor de huisvesting van
immigranten zullen aanbieden ter waarde van

tien miljard dollar. Met
zijn uitspraak leek het
uitzicht op een krachtproef hierover met het

congres toegenomen.
Bush sprak tot verslaggevers bij het Witte Huis, terwijl hij en regeringsfunctionarissen een intensieve campagne voerden om het congres er toe te brengen de
goedkeuring voor de kredietgaranties met vier maanden
op te schorten. Israël wil de
garanties, verspreid over vijf
jaar, om te helpen de huisvesting van geïmmigreerde
Sovjet-joden te verzorgen. "Ik
heb mij nooit op cijfers vastgelegd", zei Bush, die
klaagde over "misleidende
berichten in de kranten uit
Israël*.
Bush heeft met kracht opgeroepen tot opschorting van
nieuwe stappen over de kredietgaranties met vier
maanden. Dit omdat goedkeuring van de hulp nu "ten
koste zou kunnen gaan van
het vredesproces*. De president wil dat minister James
Baker van buitenlandse
zaken eerst de weg geheel
heeft kunnen vrijmaken voor
de langverwachte vredesbe-

Medewerker
van Sacharov
chef bij KGB

-

Kobransa di awa te kv kensumo di
yiili mester ta paga mas tarda dia
13 di september 1991. Meteman di
awa di abonadonan kv no a paga
na tempo ta wördu deskonekta*

Pronk van Ontwikkelings-j

Jevgeni
MOSKOU
Savostijanov, de voormalige leider van de
verkiezingscampagne
van de in 1989 overleden dissident Andrej

Sacharov, zal het
nieuwe hoofd van de
KGB, afdeling Moskou,
worden.
De benoeming werd
gemeld door "Kuranty",
het blad van de Moskouse
stadsraad. De 39-jarige
fysicus was tot heden algemeen directeur van het
bureau van de Moskouse

burgemeester. Kuranty
geeft Savostijanov de eer
de eerste niet-militair aan
de top van de KGB te zijn.
Vroeger kregen nieuwe topfunctionarissen van de
KGB automatisch een
hoge militaire rang.

sprekingen
tussen
staten.

in

oktober

Israël en Arabische

Het Israëlische ministerie
wil tot
eind 1992 in debezette Gazastrook en westelijke Jordaanoever
25.000
nieuwe

van Volkshuisvesting

woningen bouwen. Dat is
een verdubbeling van het

aantal woningen dat in maart
jl officieel werd verwacht.
Dit heeft de linkse KnessetDaddy
afgevaardigde
verwijtende
Tzucker in
zin
geschreven in een brief aan
premier Shamir. Tzucker
heeft de situatie ter plaatse
persoonlijk onderzocht. Zo
zouden er tot eind 1992 zeventigduizend
kolonisten
kunnen worden ondergebracht, een verhoging van
zeventig

procent

ten

opzichte van het huidige
aantal.
De Israëlische minister
van Justitie Dan Meridor
heeft woensdag gezegd dat
Israël zich er niet van laat
weerhouden om het Amerikaanse congres te benaderen
voor een bankgarantie, ook
niet als deAmerikaanse regering bereid is de "schade" die
Israël hierdoor lijdt, te compenseren.

Hoge Raad: IRAlid mag aan Bonn
uitgeleverd

-

DEN HAAG De Hoge
Raad heeft dinsdag het
verweer tegen de uitlevering van de 24-jarige IRAverdachte
Donna
Maguire afgewezen. Dat
betekent dat Maguire, een
van de vrijgesproken verdachten van de moord op
de twee Australische toeristen 27 mei vorig jaar in
Roermond, aan Duitsland
mag worden uitgeleverd.
Staatssecretaris Kosto zal binnen enkele weken beslissen
of de uitlevering ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Duitsland heeft om de uitle-

van
vering
Maguire
gevraagd omdat zij wordt

verdacht van betrokkenheid
bij enkele moordaanslagen
in Osnabruck, Hannover,
Munster en andere plaatsen
in Duitsland. Twee andere
leren, Scan Hick en Paul
Hughes, die werden verdacht
van de IRA-aanslag in Roermond, zijn reeds 16 juli aan
Duitsland uitgeleverd. Maguire zit tot de beslissing van
de staatssecretaris vast in
het huis van bewaring in
Maastricht.
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Inderson bezoekt Ajax

Undeba en Dominguito:
bloedeloos gelijkspel
—

KATRIN KRABBE: wil niet
tegen Ottey lopen

Gefrustreerd over gedrag Krabbe

Ottey heeft kater van

WK atletiek verwerkt
BERLIJN - Merlene
heeft haarkater van
Jptey
""e
wereldtitelstrijd ver-

kerkt.

Na haar zege in Keulen op
e 200 meter zegevierde de
Jamaicaanse bij de grand
Pr *x-wedstrijd in Berlijn op
?e halve afstand. Ottey won
jl1.10,84 seconden, de tweede
tlJd van het seizoen.
Katrin Krabbe, in Tokyo
bl J de WK twee keer te sterk
Ottey, prefereerde de
~?0 meter boven de sprint,
was duidelijk te sterk
°or haar concurrenten. Met
liep ze eveneens de
'^cede tijd van het seizoen.
Ottey had bij de wedvrijden in Duitsland graag
genomen op KraOp dringend advies van
'"aar coach Thomas Springsliet Krabbe de duels
cchter aan zich voorbijgaan.

..

revanche

**"*

Sport
Agenda
Sentro

deportivo

j^embad)

körsou

00--12.00/14.00-17.00 uur;
„?""Sdag-vanen 09
donderdagmorgen gesloten.

jj^'NA BENNIE LEITO

J^Dend
':

op woensdag van 14 00-16 45

va" vrijdag van 20 00-22 00 uur; zaterdag
'3.00-17.00 uuren zondag van 09.30-<3n/14 00-17.00 uur.

artlacor Bowling Club, Chuchublweg)

0

maandag t/m donderdag
n
v 17 00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
uur tot na 02 00 uur; zondag
a"a'1600
13.00 uur.

,

"

bChAAKVERENIGING CURACAO
ft**B.H*h)

9re maandagavond om 20 00 uur gelesen"eid tot schaken.

j.

.^HAAKVERENIGING
öi Barlo Janwè)
»j?n,r°
S^ 6 zaterdag van 0900-13.00
JANWE

j

uur
en -training voor de jeugd vanaf

'0123 jaar.

De houding van de Duitsers irriteerde Ottey. "Ik was
klaar voor een duel met
Katrin. Als ik in Berlijn beide
nummers had gelopen, was
zij waarschijnlijk overgestapt
naar de 400 meter", uitte de
31-jarige Jamaicaanse haar
frustratie.
Ottey kreeg wel haar
revanche op de Amerikaanse
Gwen Torrenee, die haar in
Tokyo op de 100 meter ook
nog van het zilver afhield.
Torrenee kon haar rivale niet
verontrusten. Met 10,96 bleef
ze ruim bij Ottey achter.
Bij de mannen won Leroy
Burrell zijn tweede honderd
meter in drie dagen. In Berlijn finishte de winnaar van
het zilver in Tokyo in 10,04.
De Canadees Surin werd met
10,23 op eerbiedige afstand
tweede.
Verspringer Mike Powell,
in Tokyo goedvoor het wereldrecord van 8.95 m, won in
Berlijn. De Amerikaan bleef
op 8.10 steken. Als excuus
voerde Powell een lichte spierblessure aan.

Kogelstoter
gebruikt dope

- De Noorse kogelstoter Georg Andersen,
OSLO

winnaar van zilver tijdens
wereldkampioende
schappen atletiek, blijkt
bij dopingcontrole positief te zijn bevonden.
"DagDit
heeft
bladet'gemeld. De Noorse
maakte
sportfederatie
van
in
de
urine
bekend dat
op
na
een
controle
Andersen
van
juli
sporen
4
verboden
middelen
stimulerende
werden aangetroffen.
Acht weken later eindigde
Andersen met 20,81 meter
achter de Zwitser Werner
Gunthor als tweede in Tokyo.
Andersen wilde geen commentaar geven.

WILLEMSTAD
In de
openingswedstrijd van de
eindronde van het eredivisie kampioenschap zijn
en
Undeba/Nederex
niet
Dominguito
Centro
verder gekomen dan een
doelpuntloze puntendeling. Gemeten naar het
aantal reële doelkansen
was Centro Dominguito
ondanks de blanco score
de beste ploeg op het veld
ofschoon het vanaf de 41e
minuut met één man
minder heeft moeten
spelen.
De (terechte) verwijdering
van Rubinet Sylvanie in de
41e minuut wegens een
ongeoorloofde tackle tegen
Manuel
Undeba-speler
vergeen
Ricondi betekende
mindering van de kracht en
vechtlust van deDominguitoploeg. Integendeel, de overgebleven tien man verhoogden hun inzet en compenseerden ruimschoots het
verlies van één speler.
Centro kon daardoor toch
frequenter en met de nodige
stootkracht aanvallen en
schiep zich dan een zestal
reële doelkansen vergeleken
met een viertal

- In Düssel-

ieslissing

tst

.

over de toevan Alex Blan-

"st op de Duitser
q '
Rocchigiani, Euroj/azianiv
e 8 ka: ïpioen in het halflonkt voor de
.Middels 33-jarige Amsterdammer een lucratieve
jeugd als bokser. Een
e°-erlaag betekent vrijwel
e*er het einde van zijn profdie hij in 1979

anere,

Bt{*rtte.

Blanchard staat voor een

i^are

opgave. Rocchigiani
sinds zijn toetreding
v
de rijen der profs 31
Ka*tijen, die hij allemaal won.
e titelhouder versloeg in
i

,

°

*-t verleden al eens
ai *ders Lefeber en

deNederHeld met

*e«ïiak.
Drie jaar geleden verarde de 27-jarige Duitser

de wereldtitel in het supermiddengewicht (IBF-versie).
Nadat hij drie keer die titel
met succes had verdedigd,
werd de kampioensgordel
hem vorig jaar ontnomen.
Rocchigiani kon vanwege problemen met justitie niet
binnen de vereiste termijn
een gevecht om zijn titel
leveren. Tegen Blanchard zet
hij voor de eerste keer zijn
Europese titel op het spel.
"Het wordt een mooie
wedstrijd", voorspelt de uitdager, wiens profboekje 47
partijen telt, met veertig over-

winningen, drie nederlagen

vier keer onbeslist. "Rocchigiani is een echte
knokker en nergens bang
voor. Hij staat rechts voor en
dat maakt het voor mij niet
gemakkelijker. Het wordt een
kwestie van alles of niets. Ik
durf niet te denken aan een
nederlaag. In dat geval
en

tuigende overwinning.
De finaleronde, welke zoals
bekend over een hele competitie gaat, wordt vrijdagavond
voortgezet met de wed-

-

strijden Sithoc
Jong
Colombia en De Koning
Centro Hubenil Mahuma.

-

milieu-hygiëne drs. Stanley
Inderson heeft tijdens zijn
verblijfin Nederland een bezoek gebacht aan de voetbalclub FC Ajax te Amsterdam.
Dit bezoek is georganiseerd
door enkele spelers van Ajax
die al heel lang goede contacten onderhouden met minister Inderson. De minister
kreeg een uitgebreide rondleiding binnen dit voetbalbe-

drijf alwaar tevens kennis
werd gemaakt met leden van
de directie van FC Ajax.

Op de ene foto (vlnr):
Stanley Menzo (keeper), Arie
van Eyden (directie), Aaron
Winter en Brian Roy (spelers), minister Inderson en
Tjon St. Jago van het Antil-

lenhuis.

Op foto twee (vlnr): Roy de
Miranda (voetbalmakelaar),
Bergkamp (speler), Inderson
en

St. Jago.

Mike Powel
geblesseerd
BRUSSEL - Het meedoen
Powell aan de
van

zei Powell, die verder de
confrontatie met Carl J^ewis
niet uit de weg wil gaan<
"Een gezonde concurrentie
kan de grenzen van het verspringen alleen maar verleggen", aldus Powel, "en de
negen meter is zeker geen
eindpunt."
Zijn fabuleuze sprong in
Tokyo droeg hij nog op aan
zijn moeder, zijn grootmoeder
en aan alle mensen die in
hem zijn blijven geloven
ondanks zijn jarenlange rol
in de schaduw van Lewis.

dreigt voor mij het beruchte
zwarte gat."
Het duel om de Europese
titel kent een lange en chaotische voorgeschiedenis. De
Brit Torn Collins, die Blanchard in 1987 verrassend
onttroonde, deed begin dit
jaar vrijwillig afstand van
zijn titel. Hij vond de gage
voor het duel met zijn op
revanche beluste uitdager te
laag.
Het gevecht om de vakante titel tussen Blanchard
en Graziano Rocchigiani,
wiens broer Ralf in 1986
kansloos van de Amsterdammer verloor, ging twee

keer niet door. Voor het duel
op 1 maart trok Rocchigiani
zich terug, de wedstrijd op
31 mei werd door Blanchard
afgezegd. De Brit Crawford
Ashley mocht met Rocchigiani vervolgens om de titel
strijden. De Duitser won krap
op punten.

De voormalige Berlijnse
sportarts Ulrich Sunder verklaarde in een interview met
de krant Neues Deutschland
dat het toedienen van anabolen ónder streng medisch
toezicht niet uitzonderlijk

ling in aanmerking.

Major League
- De deuitslagen
Ameri-

NEW YORK

van de gisteren in

kaanse honkbalcompetitie
gespeelde

Bergkamp maakt in laatste seconden gelijk

Nederland in kleurloos duel
gelijk tegen Polen: 1-1
-

EINDHOVEN De twijfels rond het Nederlands
elftal zijn toegenomen na
het zwakke gelijke spel
(1-1 hvocnsdagavond in de
vriendschappelijke wedstrijd in Eindhoven tegen
Polen. Het zwakke duel
bood weinig houvast voor
de serieuze ontmoeting
met Portugal, op 16
oktober in Rotterdam.

Rechtzaak Mike Tyson
eind januari gepland
-

-

Opnieuw is
BERLIJN
door een direct betrokkene bevestigd dat door
atleten uit de voormalige
DDR systematisch dope
is gebruikt.

De arts zei dat demethode
werd toegepast bij krachtsporten, zwemmen en atletiek. Alleen daarvoor gesc' ikt geachte topsporters
kwamen voor een behande-

Strijd om wereldtitel gaat door

INDIANAPOLIS De Amerikaanse bokser Mike
Tyson is voorgeleid in
Indianapolis. De oudwereldkampioen kreeg de
beschuldiging voorgelezen, dat hij een achttienjarige deelneemster
aan een miss-vcrkiezing
zou hebben verkracht.

Dope-gebruik in
DDR niet ongewoon

was.

Mike

Ivo van Damme Memorial, vrijdag in Brussel, is
onzeker geworden door
een lichte blessure.
De wereldkampioen verspringen liep in een wedstrijd in Berlijn een spierverrekking in de rechterbil op
en wil pas op het laatste
moment beslissen of hij in
Brussel aan de start verschijnt. Getracht wordt Powell, die met links afzet, met
massage en fysiotherapie op
tijd fit te krijgen.
Op een persconferentie
blikte de wereldrecordhouder
al vooruit naar Barcelona
'92. "Een gouden medaille is
voor mij belangrijker dan de
afstand die daar ik spring",

Uitslag van titelgevecht voor
carrière Blanchard beslissend
valt vrijdagavond de

— Min■isterWILLEMSTAD
van volksgezondheid en

tweede ronde scoorde Vesta
kort na elkaar doelpunt
nummer twee en doelpunt
nummer drie voor een over-

minder kans-

Vrijdagavond strijd om Europese titel

L 0f*

rijke schoten op het doel van
Undeba. In totaal werden
zes kaarten uitgedeeld door
scheidsrechter Papa Girigorie, driemaal geel voor
Undeba, tweemaal geel en
één rood voor Centro. Het
0-0 gelijkspel is overigens
een herhaling van het resultaat van hun wedstrijd in de
tweede competitieronde.
In de eerste divisie ging de
eerste ontmoeting tussen
Vesta en Scott Special. De
Sta. Mariaploeg revancheerde zich voor de twee in
de voorronde geleden nederlagen met een 3-1 overwinning. Vesta nam de leiding
met 1-0, Scott Special
maakte gely'k, maar in de

Tyson reageerde niet,
noemde alleen zijn naam,
betaalde een borgsom van
30.000 dollar (bijna 60.000
gulden) en stond na vier
minuten weer buiten. Op 27
januari 1992 begint zijn straf-

zaak. Tyson wordt beschuldigd van verkrachting, crimineel gedrag en wederrech-

telijke vrijheidsberoving. De
maximum-gevangenisstraf
hiervoor is in totaal 60 jaar.
Het gevecht op 8
november in Las Vegas tegen
wereldkampioen zwaargewicht Evander Holyfield,
waarbij Mike Tyson als uitdager optreedt, komt door de
affaire niet in gevaar.

De sportcommissie van Nevada heeft geweigerd Tysons
licentie in te trekken. Bob
Arum, zaakwaarnemer van
George Foreman (die dan in
beeld zou komen) had
daarom gevraagd. Volgens
de commissie was er niet
voldoende bewijsmateriaal
om Tyson een boksverbod op
te leggen.

Oranje, met Rijkaard maar
zonder Van Basten, ontsnapte in zijn eerste oefenduel van 1991 zelfs aan een
nederlaag.
Bergkamp
pas
in de slotminuut
maakte
gelijk, nadat de Poolse
defensie een schot van Gullit
slecht had weggewerkt.
Twee minuten eerder
waren de Oosteuropeanen op
voorsprong gekomen. Ziober,
vorig seizoen met Montpellier verantwoordelijk voor de
Europese uitschakeling van
PSV, scoorde na een individueel hoogstandje.
Veel meer gebeurde er
niet in de kleurloze ontmoeting, die gespeeld leek te
worden voor de 0-0. Aan de

opdracht van Rinus
Michels werd ook niet voldaan. De bondscoach had
zich ten- doel gesteld er voor
het publiek een leuke ontmoeting van te maken. Dat
lukte in het geheel niet.
Nederland kreeg slechts
kansjes, nauwelijks echte
mogelijkheden.
Polen,
evenals Oranje nog volop in
derace voor kwalificatie voor
de Europese titelstrijd, was
voor de spektaculaire ontknoping zelfs het dichtst bij
een doelpunt. Van Aerle
redde kort na rust op de
doellijn toen Van Breukelen
al verslagen was. Veel meer
was er voor de 87e minuut
eerste

wordt door alle drie boksorganisaties erkend. De World
Boxing Council (WBC) heeft
al gezegd dat Tyson
onschuldig is en het gevecht
kan doorgaan.
Verwacht wordt dat de
International Boxing Federation (IBF) en de World
Boxing Association (WBA)
een soortgelijke verklaring
zullen uitgeven.

Huistra (links)
slechts sporadisch in

(rechts) en

waren

beeld.
DEBUUT RIJKAARD
Zelfs het debuut van Rijkaard, terug na ruim een
jaar te zijn weggeweest, verliep onopvallend. Als middenvelder speelde hij vooral
in dienst van de ploeg. Op
persoonlijk succes was hij
niet uit. Zijn klasse en

waarde voor het Nederlands
elftal voor de ontmoetingen
met Portugal en Griekenland zijn echter onomstreden.
Michels zal waarschijnlijk niet al te veel sleutelen
aan zijn formatie, als op 16
oktober tegen Portugal in
Rotterdam waarschijnlijk
meer

beslissingen

gaan

vallen. Uiteraard keert Van
Basten terug, wellicht ook
Van 't Schip, waardoor
Gullit in het centrum van de
aanval Van Basten zou
kunnen gaan steunen. Dat
kan dan weer ten koste gaan
van Bergkamp, die op internationaal niveau uiteraard
nog niet zo superieur kan
zijn als in de vaderlandse
competitie.
Achterin speelde Nederland feitelijk zonder linksachter. Richard Witschge, op
moment wisselspeler bij
het
niet te genieten.
Barcelona,
dekte zoals dat
Oranje miste woensdagheet
de
zone.
Hij werd naar
de
briljante
avond
gedrukt,
achteren
omdat
momenten van Van Basten.
Polen
vaak
met
drie aanvalKieft, en zelfs Bergkamp,
kunnen in de kleine ruimte lers voetbalde. Kosecki, een
niet wat het geblesseerde goede speler die uitkomt voor
fenomeen van AC Milan wel het Turkse Galatasaray,
kan. De steun van de speelde min of meer als echte
flanken, zoals sinds een jaar rechterspits.
gebruikelijk permanent bezet
in het Nederlands elftal, was

-

Het gevecht Holyfield
Tyson om het wereldkampioenschap zwaargewicht

niet opzienbarend. Gullit

I

uin

wedstrijden

luiden:
AMERICAN LEAGUE:
Seattle Marmers Toronto
Blue Jays 7-3, Detroit Tigers
BostonRed Sox 8-2, Kansas
Minnesota
City Royals
,''BalttrH6rè*Oribles
Twins 4^l
New -Vork1-YAttkeé»'4-2,Oakland A's Chicago White
Sox 6-5 (10 inn ),'Tè*ïs Rangers California Angels 11-9
(12 inn), Cleveland Indians
-Milwaukee Brewers Uitgesteld.
NATIONAL LEAGUE: Atlanta Braves
San Diego
Padres 1-0, Los Angeles Dodgers Houston Astros 9-1,
Pittsburgh Pirates St. Louis
Cardinals 3-1, New York
Chicago Cubs 4-1,
Mets
San Francisco Giants Cincinnati Reds 4-2, Montreal
Expos Philadelphia Phillies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-5.

-

-

Tennisranglijst

na het US Open

-

NEW YORK De wereldranglijst van de professionele tennissers ziet er
na de open Amerikaanse
de mannen
en
bij
vrouwen respectievelijk
als volgt uit:
1. Edberg" iZwe) 3776
punten, 2. Becker (Dvi) 3501,
3. Courier (Vst) 2885,4. Lendl
(Tsj) 2789, 5. Stich (Dvi)
2566, 6. Forget (Fra) 1946, 7.
Sampras (Vst) 1650, 8.
Agassi (Vst) 1622, 9.'Bruguera (Spa) 1578, 10.;Novacek (Tsj) 1523.

Nederlanders: 32. 'Haarhuis 820, 38. Krajicek 763,
40. Siemerink 736, 41.^0-6-vermaris 700, 90. Eltingh
399, 127. ? hapers 295.

Vrouwen:
1. Seles Hoe' 65, 2. Graf
(Dvi) 232, 3. Sabatini (Arg)
205,4. Navratilova (Vst) 165,
5. Sanchez Vicario (Spa) 148,
6. Capriati (Vst) 129, 7. Mary
Joe Fernandez (Vst) 127, 8.
Martinez (Spa) 119, 9. Novotna (Tsj) 100, lO.Manuela
Maleeva (Zwi) 89. 32. Schultz (Ned) 30, 58. Bollegraf
(Ned) 23, 84.Jagerman (Ned)
14.

I minors 1

Lccp

6 ¥M zcndaö 15 september 1991

Start: 18.00 uur bü Rum Runners Finish: Rumours Seaquarium
Inschrijving 1

Runners

uur van tevoren bü Rum

t.b.v. tiet Code r ruls

I

—I2llIllClII"$-

8

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1991

AMIGOE

Minister bezoekt postkantoor

Martina Navratilova

regelt 'scheiding'

-

MarFORT WORTH
tina Na vratilova heeft buiten de rechtbank om een
regeling
financiële
getroffen met haar voormalige levensgezellin
Judy Nelson.
Dat maakte Linda Dozoretz, woordvoerster van de
tennisvedette, in Fort Worth

/■
I&*
I ï^^f^^f
flr
:^^ë,: /I I

bekend.
] Judy Nelson, een voorma-

lige schoonheidskoningin,
'leefde zeven jaar samen met

/Iff

'Navratilova. Na de breuk
.meende Nelson recht te
hebben op de helft van het
vermogen van de negenvoudige winnares van Wim-

Vrijdag 15.00-19.00 uur. Lasar 101

Volgens Nelson verdiende
Navratilova tijdens de duur
van derelatie ongeveer acht
miljoen dollar (Zestien miljoen gulden). Ze spande een
rechtzaak aan, maar ging
nog voor de uitspraak akkoord met een door Navrativoorgestelde
lova
afkoopsom.
Het bedrag werd niet
bekend gemaakt.

'

nog wel laten
J soms
gelden. Tijdens de zesde

etappe in de Ronde van
Catalonië, de zogenaamde
Koninginnerit, rook de
oude vos zijn kans.
Op de flanken van de Mont
|,
Caro (eerste categorie) reed
' hij 500 meter voor de finish
weg van zijn mede-vluchter
zegej. Pedro Delgado. Herrera
4.16.16,
met een
t vierde in

~

van twaalf
, voorsprong
seconden op de Spanjaard.
j

v De Sovjetrus Oegroemov
v werd derde op 24 seconden.
Herrera verklaarde na
g
-zijn
indrukwekkende triomf
v
zijn
afscheid
van de wieler{.

(-* sport met een jaartje te
j willen uitstellen. Twee

v Spaanse ploegen (Kelme,
j Amaya) en drie Italiaanse
(Carrera, Gatorade,
5 formaties

.
l

i

(
>

hebben belangstelling getoond voor de kleine
renner, die na een teleurstellende Tour had aangekondigd eind dit seizoen te
Postobon)

stoppen.
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Woensdag 4 sepSTAD
tember bracht de nieuwe minister van verkeer en vervoer,
Desta Nisbeth, samen met de

Miguel Indurain eindigde
woensdag als vijfde, met een
van
27
achterstand
eindzege
De
kan
seconden.
de Tour-winnaar nauwelijks
ontgaan. De Spanjaard heeft
in het klassement een voorsprong van precies een
minuut op Delgado. Donderdag (vandaag) staat de
zevende en laatste etappe op
het programma, een vlakke
rit met start en finish in

Tortosa. Indurain won de
Ronde van Catalonië eerder
in 1988.
De Nederlanders moesten
woensdag genoegen nemen
met een bijrol. Eddy Bou-

klasseerde zich als
beste, op de twintigste
plaats en een achterstand
van 2.10. Gert-Jan Theunisse moest als 46ste ruim
vier minuten (4.27) op Herrera toegeven.
mans

De Spaanse Once-ploeg
maakte in Tortosa bekend,
dat Eduarde Chozas het volgende seizoen in dienst van
rivaal Artiach rijdt. De Spanjaard, de nummer 37 van de
FICP-lijst, tekende voor twee
jaaren bedong in die termijn
een vergoeding van twee mil-

joen gulden.
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CURACAO INTERNATIONAL
TRUST COMPANY N.V.

I

|

zoekt

GEMEUBILEERDE OF
ONGEMEUBILEERDE

HUURWONINGEN
met 2 of 3 slaapkamers in

een goede buurt

Aanbiedingen voorzien van prijs, kunt u richten
via.de afdeling Personeelszaken, of via telefoon
615555.
De Ruyterkade 62
P.O. Box 812
Curacao N.V.

directeur der Posterijen van
de Nederlandse Antillen,
Ramon Galmeijer, een werkbezoek aan de postdienst van
Sint Maarten. Minister Nis-

!

j

I

Het klassement ziet er nu
als volgt uit:
1. Indurain 17.38.34, 2.
Delgado 1.00, 3. Zulle 1.30,
4. Mejia 1.32, 5. Oegroemov
1.36, 6. Hogde (Aus) 1.44, 7.
Echave 1.52, 8. Rincon (Col)
2.20, 9. Hampsten (Vst) 2.21,
10. Murguialday 2.25.
Nederlanders: 19. Bouwmans 3.43, 42 Theunisse
7.22, 59. De Koning 10.52,
79. Hanegraaf 14.08, 92. Siemons 16.02, 114. Hermans
20.50, 120. Beuker 22.07,
135. Dekker 33.20, 137 en
laatste Leysen 34.45.

Bakhuis
Curiel &
Partners

Touche Ross
* registeraccountants
belastingadviseurs
* managementconsultants
*
* administratieconsulenten
voor

twee van onze stafmedewer-

ONGEMEUBILEERD OF
GEDEELTELIJK GEMEUBILEERD HUIS
(met minstens 2 slaapkamers)

en een

RUIM GEMEUBILEERD APPARTEMENT
in een rustige buurt

Aanbiedingen:
Schriftelijk: P.O. Box 809 of aan het adres Scharlooweg 41
Telefonisch: 614288 of 614535 Mevr. E. Maynard.

beth werd op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen
op postaal gebied alsmede
van het project 'nieuwbouw
postkantoor Sint Maarten.
Het nieuwe gebouw werd ontworpen door het architectenbureau Broos van Werkhoven
nv en de aannemer is
Simpson Construction nv.
Directie en personeel van
het postkantoor
Sint
Maarten maakten van deze
gelegenheid gebruik met de
van
nieuwe
minister
gedachten te wisselen over

-

troebelde vertrouwensband
weer aan te halen. "De basis
om voldoende vertrouwen
voor het komende seizoen te
creëren, is gelegd', meende
Krikke. "Er blijft altijd een
litteken over, maar beide partijen hebben zich uitgesproken er volgend seizoen
weer voor honderd procent
tegenaan te gaan", aldus de
manager.

Breukink stelde dat hij
niet alleen voor zichzelf aan
de tafel was gaan zitten,
maar ook het ploegbelang in
het achterhoofd had. "Ik zit

graag in een ploeg waar een
goede sfeer heerst. Het vertrouwen bij bepaalde mensen was wat weggevallen
door het voorval tijdens de
Tour", zei de kopman.
Voor Breukink is ploegleider Jan Gisbers de aangewezen man om volgend jaar
bij de grote ronden de formatie als hoofdverantwoordelijke
te
begeleiden.

ring."
De klassementsrenner, bij
wie veel buitenlandse
ploegen na het Töur-echec
aanklopten voor een mogelijke overgang, krijgt op medisch vlak flinke zeggenschap.
PDM heeft een aantal kandidaten op het oog om de vacature van de verdwenen ploeg
arts Wim Sanders in te

-

Aruba Ariba

—

Op de
ORANJESTAD
derde avond van de zesde
competitieronde van bridgeclub Aruba Ariba scoorden
de volgende paren boven de

vijftig procent:
Heer Penning/mevr. Vos
69.587c; heren TjonKon Sang/
Marapin 66.25%; dames

Eilers/Haupt 55.00%; heren
Van Veen/Nijkmap 52.50%;
echtpaar Nierop 50.82% en
mevr. Flanegin/heer Jacobusse 50.42%.
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BERLIJN Tijdens de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van het Internationale Olympische
Comité in Berlijn wordt
de erkenning van de Baltische staten besproken.
Een woordvoerder van het
Comité bevestigde dat in Lau-
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weer vertrouwen in elkaar
BREDA Erik Breukink
zal zijn nog eenjaar doorlopende contract bij PDM
uitdienen, üe kopman van
de Nederlandse formatie
streek, in het bijzijn van
zijn vader, de laatste
plooien van het Tourdrama met zijn werkgever
glad.
Het gesprek diende met
name om de enigszins ver-

1

tic

Ö 2 4 ALL 4 LOVE color me badd
W

dienstaangelegenheden.
Op de foto: minister Nisbeth, directeur Galmeijer en
Clive Hodge, chef postkantoor Sint Maarten.

Contract wordt gewoon uitgediend
breukink en PDM hebben

"Werken met Jan zal wel
lukken. Hij moet de eerste
man blijven voor het grote
werk. Hij is tenslotte de persoon met de meeste erva-

Wij zoeken op korte termijn
kers

Il II M 51.U%.-irtn 7- >^i».->irt»sn.

31 fl H r*^T^,i^r^M».->t»*»**»*|.

Spaarzame uitschieter Herrera
in bergrit Ronde van Catalonië

_ITORTOSA

C
tiein

Indurain kan eindzege niet meer ontgaan

klimmen
worden overwinningen
van klimspecialist Luis
i Herrera spaarzamer. In
bergritten wil de 34-1 jarige Colombiaan zich

\^^^*^^
"

Praaantatia Willaa DaWcar.

bledon.

- Met het
der jaren

s

vullen. Breukink kan zijn
veto uitspreken bij de aan-

stelling van de opvolger.
Volgens Krikke is het
uitgesloten dat de ler Scan
Kelly volgend seizoen nog
voor de formatie actief is.
Kelly kreeg een sterk verminderde aanbieding voor
komend seizoen en weigert
die te accepteren. De 35-jarige ler kan uit diverse
aanbiedingen van buitenlandse ploegen kiezen.

WILLEMSTAD
Dinsdagavond 10 september
streden bij bridgeclub
Asiento vijftien paren in de
meesterpuntencompetitie. De
uitslag van deze (derde) wedstrijd was als volgt:
1. Dames Saladin/De Vries
57.92 procent; 2. dames Roose/
Berend 57.50; 3. heren Brown/
Van den Ende 56.94; 4. heren
Moenier-Alam/Saladin 55.90;
5. echtpaar Hollman 55.21;
6. mevr. Bergsma/heren De
Paula 54.86; 7. heren Cox/
Blufpand 53.33.
De volgende wedstrijd is
aanstaande dinsdagavond 17
september om half acht op
Rust & Burgh.

BETALEN MET EEN CHEQUE EN DE ZEKERHEID
HEBBEN DAT HET WORDT GEACCEPTEERD !
KAN DAT?
JA, DAT KAN MET DE GEGARANDEERDE

CITCO-CHEQUE
»,
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ALLE GEGARANDEERDE CITCO-CHEQUES
WORDEN TOT MAXIMAAL ANG.2SO,DOOR CITCO BANK GEHONOREERD.

ESCORTSERVICES

ALS GEBRUIKER BENT U ER ZEKER VAN DAT lEDEREEN
UW GEGARANDEERDE CITCO-CHEQUE ACCEPTEERT.

zoekt voor part-time:

DAMES

ALS ACCEPTANT BENT U ER ZEKER VAN DAT U UW
GELD ONTVANGT, ZONDER DAT U DAARVOOR EXTRA
KOSTEN IN REKENING WORDT GEBRACHT.

om toeristen en zakenmensen te escorteren

Vereisten:

*
*
*
*
*

*

Sympathiek met goede omgangsvormen

Aantrekkelijk en verzorgd uiterlijk
Goede gesprekspartner
Goede beheersing van de Engelse, Nederlandse of
Spaanse taal

EEN GEGARANDEERDE CITCO-CHEQUE IS BIJNA
HETZELFDE ALS ANG. 250, CASH GELD !!!

Meerderjarig
Eigen transport

CITCO Bank Antilies N.V.

Schriftelijke sollicitatieste richten aan:

Escort Service P.O. Box 4926 of via
Fax. no. 369629
met korte resumé en adres oftelefoon no. waar U te bereiken bent vooreen interview.
Of U kunt een telefonische afspraak maken. Tel. 369214

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wy voor U uitvoeren zonder U
te storen, doch ditmaal moeten wij de stroomvoorziening on-

derbreken op:

MORE THAN JUST A BANK

—
V

cs?

JBegin

f

Ontbijt

de dag met een

toastje met heerlijke jams
gemaakt met PUUR FRUIT

van Bon Maman, Cornel

.

15 augustus 1991
Van 9 uur t/m 13 uur

een heerlijke pannekoek

en Esperamos Supermarket
Juan Domingo gedeelte Mahuma
»»»»»»»»

VERMONT MAPLE SYRUP.

Ged. Roodeweg vanaf Kortijn weg tot Crolstraat.
Mgr. Nieuwindstraat. San Matheo wijk, Volksbondstraat, van
Heerdstraat, Hoekstraat, Javastraat, Piet Heinstraat, Crolstraatde
Jongstraat, ged. Donkerstraat, tussen van Heerdstraat en ged.
Suma trastraat en ged. Ojedastraat tussen van Heerdtstraat en Jan

Erasmusstraat, Boerhavenstraat, Swammerdamstraat, van Swietenstraat, ged. van Leeuwen hoekstraat t.h.v. Technisch College
St. Jozef, Hammelbergweg, Winkel Centrum Colon,
Telefoon Centrale Otr., St. Elisabeth Gasthuis, Grand Central

1
.-^«P?
,i^-»lll
/^Ê^k

I

M

g^j^t^^^^^

en dat met een heerlijk
kopje vruchten thee...

--^B^ejy»>vy

een fantastische
manier om de dag te
beginnen.
Wat

""""*"

Allemaal en nog veel meer
te verkrijgen bij

HM4M

Juan Hato Kaya A, Kaya B, Kaya C, Kaya D, en Kaya E.

Va**

1

Sta. Rosaweg 17
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— "Het is verdrietig

■Is je ziet hoe het afloopt. Voor mij ging het er om met
)e bevolking samen te werken en het ging er hoe
,tnger hoe meer op uitdraaien dat het Junglecomzich ging keren tegen de bevolking waar het
mando
Joor vocht. Ik kan daar niet langer medewerking aan
*rlenen". Frits Hirschland, voormalig platenpro,ucer, is na een avontuur van enkele jaren als
rHviseur van het Junglecommando in Nederland
Het Junglecommando heeft voor hem

fefinitief

afgedaan.

1" "Het commando bestaat

meer', zegt hij. "Het
fceft al zijn goede mensen
fcrloren. Wat er nu nog over
f. zijn plunderende bendes
lie in het grensgebied met
fans-Guyana
geweld
'legen, mensen mishandelen
1- roven". In augustus 1990
ichtte hij met enkele
Aderen het HumanistichCen*i*m op, maar ondervond
'ervolgens veel tegenwerking
'an het Zeister Zendingsgenootschap (ZZG), dat naar
p'fschlands zeggen
aan
Mereen vertelde dat humaatheïsten zijn die met
'e duivel samenwerken. "Die
van het ZZG gingen
bovendien zó amateuristisch
k werk, datje er niet lekker
fan werd. En omdat we geen
|H*st konden maken, helaas,
r'Jn we niet in staat geweest
P1,6c- Junglecommando onder
duim te houden*.
De bendes die uit het comontstonden, worden
tL geleid door Henk Papoto,
jjicieel Henk Ritfeld. Door
f?' rschfield wordt hij gekwa|!''ceerd als een 'pure moorHij wordt door de
paar'.
ransen gezocht wegens
omdat hij een taxi■"auffeur met een schroeveraaier zo heeft verwond dat
e man later aan zijn verkondingen is bezweken.
*cc man plunderen regelat»g Victoria. Dat zijn toch
jllngen
die voor mij nie te
zijn. Hoe
°bel het afschieten van een
an als Bouterse ook mag
"■'J*l! met deze club liever
"et

.

——

J'sten

lansen

mando

Jv°ord,

Met*.

|l[ Voeger hadden de com-1 ar*danten het commando
gelijk in de hand, stelt
grits Hirschland. "Ook de
van Ronnie BrunsjM met zyn 29 vrouwen.

.

de goeden zyn verJ-aar
enen. De Nederlandse rege-

,L°e^*

Ing heeft vier jaar lang via
I7e Zeister Zendingsgenootchap alle brandstoffen en
sel geregeld, evenals de
Cntgeweren.
Nederland
j^ e
t de zaak aardig onder8
Und met de overtuiging
zi Jds dat ze het wel
la
voortzetten. Maar
b is er plotseling mee

h

.

7

gehouden'
Wegvallen

van

de hulp,

«Ss tieel
voor het voortl:)e"
sta

1

an van het commando,

er *oe da* er ongecon"
erde
groepen opereren,
,Jl en van
voedB6-en siga"
rett ei
"lemand
die een uzi
j^
handen
j„ZlJn
heeft en een
B
re' Wil hebben gaat er
echt et net om' vragen',
Jes
ew 2schland
smalend- HiJ
""eeft
scePsis °ver de
Hi PeueliJkheden van de
*e president Ronald
■rol
ve

*.

*

f

i-ee^

Venetiaan om de militairen
uit het machtscentrum te
verdringen. "Dan mag Venetiaan eerst wel een uzi in
zijn handen hebben of zich
door gewapende mannen gesteund weten. Dat betekent
dathet buitenland hem gewapenderhand zal moeten
steunen*.
Hij hoopt dat de druk
vanuit het buitenland kan
worden uitgeoefend door het
stationeren van Amerikanen
in Frans-Guyana en het voor
de kust leggen van vliegdekschepen met militairen van
verschillende mogendheden.
Bouterse zou daar zo van
kunnen schrikken dat hij
naar het buitenland vlucht.
"Dan krijgen we geen interventie, zoals in Panama waar
veel bloed vloeide. Kijk, het
leger is een rotte kies in de
Surinaamse gemeenschap.
Een interventie zou er toe
kunnen leiden dat die rotte
kies wordt getrokken. Maar
het nadeel van bij voorbeeld
zon Amerikaanse interventie
zou kunnen zijn dat de
patiënt, als het spuitje is
uitgewerkt, niet alleen de
rotte kies, maar het hele
gebit mist*.
Frits Hirschland is van
Suriname gaan houden in de
jaren dat hij als 'commandant potlood' Ronnie Brunswijk c.s. bijstond met advies

fikse ruzie was afgetreden
als vice-voorzitter van deDuitse regeringspartij CDU van
kanselier Helmut Kohl, stapt
nu ook uit de bondsdag. "De
politiek heeft nooit onderdeel uitgemaakt van mijn
levensplan', aldus de vroegere violist en advocaat tegenover Die Welt. De ruzie ontstond over het verwjt dat de
DDR-CDU te nauw gelieerd
geweest zou zijn aan de communisten indertijd.

en correspondentie. Hij zal

het tropische land missen
zodra hy zijn appartement
in Den Haag weer betrokken
heeft. En hij zal graag teruggan, als ze hem voor organisatorische taken zouden
vragen. Maar eerst wil hij
nog zoveel mogelijk in de
publiciteit brengen hoe zorgelijk oost-Suriname er aan
toe is, hoe dringend nodig de
hulp aan de bosnegerbevolking en hoe onzorgvuldig
Nederland ten opzichte van
het commando en de bevolking daar heeft gehandeld.
"Ik houd van eerlijk voor
je mening uitkomen. Velen
hebben me steeds als een
halve gare gezien die met
indianenverhalen
naar
buiten trad, maar ik zal ze
eraan herinneren als deware

Top. voor deur
van China
en Vietnam

feiten boven komen*.

Reisagenten New

Yorkopbezoek

—

■

WILLEMSTAD
Gistermiddag konden kinderen,
in het auditorium van de
Openbare
bibliotheek
genieten van de streken van
Kompa Nanzi.
Dit gebeurde middels uitgebeelde verhalen van Wijnand Stomp. Op voortreffelijke wijze worden door hem
verhalen uitgebeeld die niet
alleen de streken van Kompa
Nanzi laten zien, maar ook
diens slimheid. Ook de humor

ontbreekt niet aan de vertelsels.
Op bijgaande foto: Kompa
Nanzi kreeg duidelijk bijval
zijn

van

Een zonnescherm
voor Uw auto van
DOMO!

Britse jeugd
rebelleert

-

LONDEN Honderden
Britse jongeren hebben
woensdagavond en -nacht
in Newcastle branden
gesticht en de politie bekogeld met stenen en brandbommen.
Ook in de twee voorafgaande

nachten leverden honderden
jongeren in Newcastle urenlang strijd met de politie en
werden er veel vernielingen
aan woningen en winkels
aangericht. De rellen zijn
een reactie op de dood van
twee jeugdige autodieven die
het afgelopen weekeinde bij
een achtervolging door de
politie verongelukten. De relschoppers geven de politie de
schuld van de dood van hun
'kameraden. In de afgelopen
weken deden zich ook onge-

regeldheden voor tussen jongeren en politie in de Britse
steden Birmingham, Cardiff
en Oxford. Het geweld wordt
in verband gebracht met de
hoge werkloosheid en uit-

zichtloze situatie waarin veel
Britse jongerenverkeren. Premier John Major wil een
uitvoerig rapport over de
rellen hebben.

— Deze
■weekWILLEMSTAD
was
een groep reiser

agenten uit New York te gast

in het Princess Beach Hotel.
Ze zijn aangesloten bij CTO

Maryland Chapter.

Silajev neemt ontslag als
de facto premier van SU
-

Litouwen mikt op
Baltische Benelux

-

VILNIUS
Litouwen
streeft ernaar met de twee
andere Baltische staten, Letland en Estland, een samenwerkingsverband te vormen
naar voorbeeld van de
Benelux-landen. De drierepublieken zijn van plan een
economische en douane-unie
met symbolische binnengrenzen op te richten, zei de
president
Litouwse
Vytautas
Landsbergis
dinsdag tijdens een speciale
zitting van het parlement n
Vilnius. Landsbergis onderstreepte dat op dit moment
de terugtrekking van de Scvjetstrijdkrachten het belangrijkste is.

MOSKOU Ivan Silajev,
die na de mislukte staatsgreep door Sovjet-president Michail Gorbatsjov
was benoemd tot feitelijk
interim-premier van de
unie, heeft woensdag verklaard volgende week uit
zijn functie te treden.

Silajev, die officieel hoofd is
van het comité voor de leiding over de Sovjet-economie
en die sedert vorig jaar al
diende als premier van de

Russische federatie gaf geen

reden voor zijn aftreden. De
zestig-j arige Silajev is kennelijk tot zijn stap gekomen
na scherpe kritiek binnen
het comité op het economische beleid van de Russische
federatie, die veel unieeigendommen onder haar controle heeft gebracht. Dit
meldde het onafhankelijke
persbureau Interfax.
De Russische president

Boris Jeltsin bracht na de
staatsgreep per decreet bijna
het gehele financiële systeem
van de unie onder controle
van de Russische republiek.
Dit om onder meer oncontroleerbare overbrenging van
financiële middelen van de
Communistische partij te voorkomen en radicale hervormingen door te voeren bij
banken, het douanewezen en
de centrale ministeries. Ook
de tevoren door de centrale
regering in Moskou beheerste industrieën op Russisch
grondgebied werden in
handen gebracht van de republiek.
Silajev werd op 24
augustus, drie dagen na het
mislukken van de staatsgreep door president Gorbatsjov benoemd tot chefcoördinator van de Sovjeteconomie, als opvolger van
premier Pavlov, die bij de
couppoging betrokken was.

Hj Knip de bovenkant van de
literpakken van Domo.

*
M

Een van onze drielingen staat op het punt
geboren te worden!
En dat vóór de uitgerekende datum!
Kom dit heuglijk feit met ons vieren:
de geboorte van een fantastisch,
nieuw filiaal te BARBER
16 september van 18.00 -1930 uur
En de andere twee van de drieling
zullen ook niet lang op zich laten wachten.
Ook hun geboorte-aankondiging
kunt U spoedig verwachten!

SIf PI %\t
75th ANNIVERSARY

■—i l"-"^

vraagt voor zijn algemene praktijk op Curacao:
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Lever 20 stuks in bij
Trokasentro van Consales,
Consales Cash & Carry.
Bombardiersweg, Suffisant.

Jan Bodegom & Co. N.V. MMMM^^^HH^HMHaMa^^H

V^

J

Your Dutch
Real Estate Broker in the Caribbean

"

Iff B^^^^\

Duncan Fransz & Partners
'
&
Makelaardij O.G. N.V.
International Trade Center
J
Piscadera Bay, Curacao NA
\ m. -JB '/_/
1'
(599-9)636256/636257
Phone:
"*V
Fax: (599-9)636457
xfeïgi"»^
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Geassocieerd met TRENITÉ VAN DOORNE,
advocaten en notarissen, met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Rijswijk en Brussel

.

toehoorders.

-

HANOI Voor het einde
dit jaar zullen China
Vietnam een top
houden als teken van verzoening tussen de twee
communistische landen.
Dit heeft het Vietnamese
ministerie van Buitenlandse zaken donderdag
in Hanoi bekendgemaakt.
Volgens
diplomatieke
bronnen zal de top, waaraan
de secretaris-generaal van
de Vietnamese communistische partij, Do Muoi, en premier Vo Van Kiet zullen
deelnemen, begin november
in Beijing worden gehouden.
Het Vietnamese ministerie
van Buitenlandse zaken verklaarde dat China en Vietnam tot overeenstemming
waren gekomen wat betreft
een bezoek aan China van
Vietnamese leiders.
van
en

PROMES, TRENITE VAN DOORNE
Advocaten / Attorneys at Law
Curacao, Nederlandse Antillen

| r—■

De Maiziere ook
uit bondsdag
BONN - Lothar de Maiziere, die vorige week na een

Kompa Nanzi krijgt bijval

"Restant
Frits Hirschland: unglecommando
roversbende"
iS AMSTERDAM/WILLEMSTAD

9

Duncan Fran» & Partners (mm
Makeiaardii O.G. B.V
)§"/

i-«*j'
Minervalaan2s-27
1077NXAmsterdam
Ftp* 020-6649898/6623949

FÏx: 020-6754745

TE KOOP

RIANT WOONHUIS TE JANTHIEL

ADVOCAAT stagiaire.

Gelegen op 1460 m 2eigendomsterrein
bestaande uit: 4 slaapkamers met 2 badkamers,
woon/eetkamer, keuken, dienstbodenverblijf, sierlijke
tuin met zwembad en deepwell

Ook zij die binnenkort afstuderen worden uitgenodigd te solliciteren.

PR ACHTIGE WONING TE ABRAHAMS!

Gegadigden dienen te beschikken over:

*
*
*
*

een goed juridisch en commercieel inzicht
goede studieresultaten
goede beheersing van de Engelse taal
goede contactuele eigenschappen.

Sollicitatiebrieven vergezeld van curriculum vitae
en studieresultaten te sturen aan Promes,
Trenité Van Doorne, advocaten, Postbus 504,
Willemstad, Curacao, Nederlandse Antillen, ter
attentie van Mr. E.F. Promes.

VRAAGPRIJS: ANG 435.000,-

met 4 slaapkamers en 2 badkamers, studio woon/
eetkamer, Amerikaanse keuken met bar, was/
strijkkamer, 2 ruime appartementen, fraai beplantte
tuin met deepwell gelegen op 995 m 2eigendomsterrein.

VRAAGPRIJS: ANG 275.000,TE HUUR

KANTOORPAND TE EMMASTAD
Totale oppervlakte: 148 m

2

Huurprijs: ANG 3000,- per maand

„^

Duncan Fransz en Partners Makelaardij O.G. N.V.

Zieke kippen

INNGEZONDEN
Een heel goede

taalmethode
INGE SCHUURMANS, ik
heb je kritiek in de Amigoe
van 4 september j.l. gelezen.
Excuseer me het tutoyeren,
ik doe het voor het gemak. Je
was op myn lezing toen ik
een uitleg gaf van mijn
methode en zoals je opmerkt,
zei ik toen al dat ik felle
kritiek verwachtte van
geleerde mensen met allerhande titels. Geleerde
mensen, die, al is de nood
nog zo hoog, geen boeken
schrijven, maar wel gereed
staan om elk initiatief van
mij op dit gebied, de grond in
te boren. Dit maal zijn het
echter geen geleerde heren
die dit gemeen werk doen,
maar een studente aan de
Universiteit van Tilburg. Die
studente heet Inge Schuurmans.

Goede wijn behoeft geen
krans, Inge. Ik redeneer zo:
"Als een boek goed is, vindt
het zijn weg wel in de maatschappij, hoe ongenadig ook
de kritiek mag zijn bij de
geboorte*. Het is niet de
eerste keer dat ik een
methode schrijf, die feitelijk
door andere geleerde
ter
plaatse
mensen
geschreven had moeten
worden. Omdat zij het niet
doen, doe ik het. Een voorbeeld hiervan is Naturantil,
een natuurkunde-methode
voor basisscholen. Nu nog na
meer dan twintig jaar wordt
deze methode op veel
scholen gebruikt. Toch kreeg
ook deze methode een soortgelijke wurgkritiek, zoals van
jouhu. Ik maak me daar niet

druk om.
Voor de argeloze lezer(es),
die niet in de gaten heeft, dat
Inge kritiek levert om te
kwetsen om welke reden dan
ook, wil ik een betere kijk op
de methode geven. 'Nederlands voor Allen' is een
nieuwe taalmethode, die goed
past bij de situatie van nu in

de Nederlandse Antillen. De
algemene klacht is immers
dat Antillianen wel Nederlands verstaan, maar geen
spreekvaardigheid hebben,
wat voor hen funest is bij
voortgezette studie in Nederland. Welnu, mijn methode
leert de Antilliaan Nederlands spreken, begrypen en
schrijven. Het is een
methode voor kinderen en
volwassenen, hoe onmogelijk het ook schijnt voor Inge.
Ik geef zelf jarenlang les aan
kinderen en volwassenen volgens deze methode en met
succes. Het lukt zelfs bij
vreemdelingen, zoals Venezolanen, Engelsen, Haïtianen. En helemaal niet door
'nazeggen' en 'opdreunen',
zoals Inge beweert. Ze weet
er niets van. Ze had best een

(f

Q

voorgesprek met my kunnen

hebben voor ze met Jiaar
harteloze kritiek kwam.
Je doet met dit soort kritiek meer kwaad dan goed,
Inge. Niet zozeer aan mij,
maar aan de hele Antilliaanse gemeenschap. Jouw
kritiek is duidelijk bedoeld,
om onderwijsinstanties in de
Nederlandse Antillen te ontraden de methode in te voeren. Als studente en stagiaire vind ik dat je wat
bescheidener had kunnen
zijn. Je bent pas vier
maanden op Curacao en kent
blijkbaar de onderwijssituatie van dit moment niet
goed. Wanneer de onderwijsinstanties geloof zouden
hechten aan jouwonrechtvaardige kritiek en de methode
uit de scholen zouden weren,
zal de Nederlandse Antillen
nog lange tijd in dezelfde
situatie verkeren als de doodzieke patiënt, die de juiste
medicijn niet wil innemen,
omdat het fleqe waarin het
zit niet mooi is. De tijd zal
leren hoe het gegaan is, Inge.
Kom over vijf jaar terug.
Misschien praat je dan
anders. In elk geval raad ik
onderwijsinstanties,
hoofden van scholen, onderwijzers, ouders en iedereen
aan om niet zomaar te
geloven wat studente Inge
beweert. Het enige wat waar
is van haar kritiek is, dat de
druk en de illustraties beter
kunnen zijn. Dat zou de
boeken echter dubbel zo duur
hebben gemaakt.
Het schijnt dat niets positiefs uit Inge's pen kan vloeien. Inge, waarom schrijf je
niet: "De woordenlijsten in
iedere les worden in vier
talen gespresenteerd, namelijk Nederlands, Papiamentu,
Engels en Spaans. Dat
bespaart de onderwijzer veel
tijd, want er hoeft minder
uitgelegd te worden*. Je had
ook kunnen schrijven: "Van
Sprang legt in de handleiding haarfijn uit hoe de leerling een spreekbeurt moet
houden en zich vlot kan gedragen". Maar dat kwam niet
in je kraam te pas. Een
onbevooroordeeld lezer(es),
die jouw kritiek en de voorbeelden die je geeft, leest,
moet ongetwijfeld tot de conclusie komen, dat Inge spijkers op laag water zoekt. Als
jij de Antilliaanse maatschappij vertegenwoordigde,
zeker het gevoel
zijn opgekomen van: "God,
wat ondankbaar!"
zou bij my

De Nederlandse Antillen
schreeuwen om een nieuwe
taalmethode, een commissie
(die al jarenlang bezig is)
maakt er geen, Inge maakt
er geen, andere geleerde

mensen maken er geen.

MET VEEL tam-tam en
diverse publicaties in de
lokale kranten is de opening
van een 'supermoderne' kippenslachterij annex kuikenmesterij aangekondigd. De
slachterij draait inmiddels
op volle toeren, de exportmogelijkheden worden grondig
bestudeerd (Bonaire wenst
ook verse kip) en menig

Nu
komt Paul van Sprang, die
'snack' adverteert dat hun
meer dan vijftig jaar onderwijservaring heeft, zowel by gegrilde kip nooit eerder
het dagonderwijs als bij het bevroren is geweest en dus
avondonderwys, en maakt in verse staat is verkregen
by bovengenoemd bedrijf.
op pragmatische wijze een
Over het belangrijkste
nieuwe taalmethode, die volkomen past in de huidige aspect van de volksgezondsituatie en waaraan zowel heid en wel te verstaan de
leerlingen als onderwijzers keuring van de kuikens vóór
voordeel zullen hebben. Maar en na het slachten wordt er
géén woord gerept. Wie ziet
dat mag niet van Inge! Volerop toe dat er geen zieke
een
gens haar kan alben
uitgebreide commissie dat. kuikens geslacht, verkocht
Nonsens, Inge! Schreef B.L. en gegeten worden? Het is
overigens onvoorstelbaar dat
van Maasland indertijd ook
niet in zijn eentje 'Nieuwe er geen zieke kuikens zitten
tussen de duizenden die er
taalmethode voor basiswekelijks
geslacht moeten
scholen?
en
die zullen er heus
Ik heb het ook alleen worden
gedaan, Inge. Moederziel niet door de medewerkers
alleen. Ik ben daar trots op! van het bedrijf uitgepikt
Ondanks mijn hoge leeftijd worden.
Eenieder is op de hoogte
heb ik er soms van de vroege
ochtend tot de late avond van het feit dat in de bioaan gewerkt. Jarenlang. Ik industrie zowel preventief als
curatief verschillende diergeheb het gedaan voor deAntilneesmiddelen
worden
vooral
gemeenschap,
liaanse
gebruikt. Welke instantie convoor de Antilliaanse kinderen. Ze kunnen mijn troleert het gebruik van deze
methode goed gebruiken. Wat diergeneesmiddelen, opdat
we bij het nuttigen van een
jammer dat jij mijn geestesniet gratis een
kippebout
kind al bij de geboorte tracht
(met alle
innemen
kuurtje
te wurgen. Have a heart,
vandien)?
gevolgen
Inge! Foci!
Wie
de
controleert
Wat niet eerlijk is van jou,
en
hygiëne,
slachtproces
het
Inge, en waaraan ik me erger
is dat je 'fouten' vindt, die of het bedrijf überhaupt volhelemaal geen fouten zijn. doet aan bepaalde bouwvoorJe schijnt het Nederlands schriften en eisen die ook
toch niet zo goed te gelden voor de slagerijen,
beheersen als je pretendeert. vleesverwerkende bedrijven
en andere slachterijen?
Pak een Van Dale woordenboek, Inge en zoek de Kortom een 'supermoderne'
woorden en spreekwoorden kippenslachterij die technisch
gezien een grote vooruitgang
op, die jij als 'fout' hebt
betekent ten opzichte van
betiteld. Beken in de volgende Amigoe eerlijk, dat je
je boekje te buiten bent
gegaan.

Overigens: sans rancune,
Inge.

PAUL VAN SPRANG
Curagao

het trieste gebeuren op Rooi

Catootje, maar die in hygiënisch opzicht nog steeds in
dezelfde 'dubieuze' toestand

verkeert als voorheen. Het is
sowieso onacceptabel dat er
zich op dit eiland verschillende clandestiene kippen-

Zonde van de tijd
AANSLUITEND BIJ het bijzonder juiste stuk van Nel
Casimiri over Elena de Ru
en TPR nog even dit.

Ik ben niet bij de bijeenkomst in het ITC geweest,
maar wel bij de lezing in de
UNA. Daar heb ik precies
ervaren wat Nel in haar stuk
beschrijft. Waarom haalt
men zo iemand in vredesnaam hierheen? Het was een
knullig, slecht onderbouwd
verhaald met erg goedkope
voorbeelden die niet wetenschappelijk onderlegd waren.
Bij haar presentatie vroeg ik
me af: realiseert ze zich niet

dat ze mensen voor zich heeft
zitten met jarenlange praktijkervaring in de klas? Eigenlijk beledigend vond ik de
manier waarop ze de toehoorders degradeerde tot een stelletje onnozelen.
Ik heb in ieder geval niets
nieuws gehoord en vond het
zonde van mijn tijd. Ik vraag
me afof de Fundashon Material Pa Skol niet beter dit
geld aan materiaal had
kunnen besteden, dat op vele
scholen wèl besteed zou zijn
geweest.

' '

H. BARSON
Curacao

slachterijen bevinden die
jarenlang onder de meest
onhygiënische omstandig-

heden opereren.

Hopelijk zien de autoriteiten, die erop moeten toezien dat de volksgezondheid
optimaal blyft, tydig in dat
slachteryen zonder controle
van overheidswege toch een
bedreiging
potentiële
vormen voor onze gezondheid.

GILBERT J. BRITT

Curacao

Vergadering
vitiligopatiënten

—
staande zaterdagavond van
Aan-

zes tot acht uur vindt de
maandelijkse bijeenkomst
plaats van de Vereniging van
Vitiligo (pigment-ziekte)
patiënten. Op deze bijeenkomst kunnen patiënten met
elkaar in contact treden en
ideeën uitwisselen. Het
bestuur deelt mee dat het
medicijn Melagenina weer
op de markt is.
De vergadering is in het
IPK-gebouw (Consciëntiësteeg, Otrobanda).

Dief krijgt
kogel in arm
WILLEMSTAD

Een

sprong net op tijd weg
waarna de patrouille hem
beet wilde pakken. Tijdens
een wilde worsteling wist
deze hem het mes afhandig
te maken. Het gelukte de
messetrekker te ontsnappen
en een fles op te rapen
waarmee hij de agenten bekogelde. Hijrende richting Wathlingweg en de patrouille ging
er achteraan. Ter aanhouding loste een agent drie
schoten. Ook dat bood geen
soelaas. Enige tijd later ontdekte men de recidivist, staande op een dak van een huis
aan de Haitiweg. Toen de
verdachte geen enkel aanstalten nam om zich over te
geven en hij weer op het

stond te ontsnappen
men
loste
een schot dat de
man raakte in zijn linker
onderarm. De verdachte is
afgevoerd met een ambulance
voor behandeling op de polikli-

punt

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebied Curacao ingaande 11 september 1991.
KOFFIE
Colcale instant

verpakking

groothandel

consument

24/50 gr.
24/100 gr.
12/200 gr.

1.30,87
1.51,47
1.49,40

1.1,43
f. 2,38
1.4,57

Maxwell House
(cotombian supreme instant) 12/7oz.
12/12 oz.
(Colombian suprème)
IN
BUK
MELK
24/410gr.
Carnation evapora
48/170 gr.
MARGARINE
40/250 gr.
Becel
24/500 gr.
6/2 kg.

1.88,41

1.8,18

1.57.94

1.5,36 -4,76

t. 23,12

1.1,07 -0,05

1.23,51

1.0,54

1.59,55
1.66,10
1.62,12

1.1,65

N

-0,03 |

1.3,06 +0,01
f. 11,49+P.59

Voor wat betreft de eilandgebiedenBonaire en Curacao:
ANTICONCEPTIVA
Duotutonlx2l
Diane 35 Ix2l

SCHERING
SCHERING

1.6.47
1.13.78

f. 8,41
1.17,91

Voorinformatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelievetel. 626400toestel 59 off*
op te bellen.

De eerstvolgende publikatie geschiedt op: 25 september 1991.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 19 september 1991 voor 12.00 uur "s
aangevraagd te worden.

middag-

De Minister van Handel, Industr*

en Werkgelegenheid

/T"—N

VEDER & CO. N.V/

((

maakt deel uit van de Anthony Veder
Groep N.V. en houdt zich bezig met
scheepvaartaktiviteiten in de ruimste
zin des woords.
Voor onze administratie zoeken wij op
korte termijn een:

ASSISTENT
ADMINISTRATEUR
Tot zijn taken zullen o.a. behoren:
Mede leiding geven aan de afdeling administratie;
Coördinatie van dagelijkse verwerking tb.v. diverse maatschap-

—
—

—

pijen;

Assistentie bij en voorbereiden
van periodieke afsluitingen en
opstellen van rapportages.

Opleiding:
HAVO
MBA, studerend voor SPD
Goede beheersing Nederlandse/
Engelse taal.

—
—
—

Schriftelijke sollicitaties gaarne aan:

DIREKTIE VAN ANTHONY VEDER
& CO. N.V.

riek.
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presenteert in hetkader van haar
Japanse expositie twee lezingen:

— rond

recidivist heeft
het middaguur een patrouille
van de politie aangevallen
die hem achtervolgde
wegens diefstal. De verdachte
was gesignaleerd op de kruising van de Rooseveltweg en
de Argentinaweg met een
emmer waarin zich gestolen
goederen zouden bevinden
die hij uit een huis aan de
Mexicoweg zou hebben ontvreemd. Toen de agenten
hem wilden aanhouden trok
de man plotseling een mes
en ging een van hen te lijf.
De aangevallen agent

'

"

HET CURACAOSCH MUSEUM

~l—[___

—
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Geniet van de heerlijke en gezonder
gerechten die u maakt met
Jp

1

m

■

VtfHf

"JAPAN AND THE WORLD"
vrijdag 13 september
8:30 p.m.
en

MIKACLE"
" THE JAPANESE ECONOMIC
september

en... doe mee aan het Prijzenfestival!

zondag 15

A

10:30 a.m.

verzorgd door Professor Susan J. Pharr,
Directrice van het
Edwin O. Reischaver Institute of Japanese Studies,
Harvard University.

U bent van harte welkom!
Van Leeuwenhoekstraat
Tel. 623873

Meer dan

fl.lO.OOO,"

JpM

ét \^^

w^ ■■
M maW\v\W
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aan prijzen!

-^

É^.

Zoals: een gasfomuis Magie Chef, een 3-, 5-, 6- of
delige set van Pyrex coming ware, ofeen servies van "*»
6 of 8 personen, een 7-delige pannenset, cash geld &

«^

V

nog vele aantrekkelijke prijzen meer!
Voor elke twee lege pakjes of zakken Pasta GALL"
ontvangt U een lot bij Sentro di Kambio va"

/

C. Winkel en Zonen in de Penstraat.
Trekking: 31 Oktober 1991.

S?NDERDAG

i

12 SEPTEMBER 1991

AMIGOE

11
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Ex-PAN-leider Arthur Scaly:

AGENDABONAIRE ' Autonomie op basis van
gelijkwaardigheid onzin'
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KRALENDIJK
Volgens geschiedenisleraar
Arthur Sealy is de stellingname van het politieke overleg, dat afgelopen weekeinde op Bonaire werd gehouden, te vergelijken met een twijfelachtige zet zoals dat ook
wel gebeurt in het schaakspel. Hij wijst op het revolutionaire idee: alle
eilanden autonoom, maar
met de mogelijkheid m
samen te werken.
En daarin schuilt volgens
Sealy het revolutionaire. Er
is naar zijn mening geen
enkel verschil tussen een
status aparte en autonomie.
Hij gelooft dat alle eilanden
in feite hetzelfde willen als
Aruba. De centrale regering
moet geëlimineerd worden
en tegelijkertijd ook de
functie van gezaghebber.
Arthur Sealy: "Samenwerking wil zeggen, dat de
eilanden verdragen met

elkaar zullen gaan sluiten.
Het is logisch dat landen en
eilanden die de onafhankelijkheid zoeken, tevens
trachten overeenkomsten te
sluiten met andere landen.
Onjuist is het echter, dat de
eilanden van de Nederlandse
Antillen wel onder de kap
van 'moeder Nederland'
willen blijven, alle voordelen
trekken, liegen dat ze autonoom zijn, maar toch in een
Antilliaanse constellatie van
vijf willen blijven*.
Volgens de ex-PAN-leider
is er echter maar één alternatief om in een Antillen van

Moskou: spoedig
amnestie politieke
gevangenen

-

MOSKOU Mensen die
in de Sovjetunie op politieke gronden veroordeeld zijn, krijgen binnenkort amnestie. Dit
heeft minister van Buitenlandse zaken Boris
Pankin woensdag gezegd
op de CVSE-conferentie

over de mensenrechten.
Hij zei dat het proces om
deze mensen te rehabiliteren
begonnen is. Vermoedelijk is
het afgerond voordat de conferentie op 4 oktober eindigt.
Pankin noemde het noodzakelijk dat "dergelijke situaties zich niet herhalen".
Daartoe wil Moskou "mechanismen in het leven roepen
lie de rechten van het indiidu waarborgen*. De Sovj ïtminister sprak zich
erder uit voor een totale
" rijheid van reizen. De Sovjetunie kent nog een aantal
gebieden en steden die voor
buitenlanders gesloten zijn.
Een reis erheen is niet toegestaan zonder goedkeuring
vooraf. Zo mag men niet
meer dan veertig km uit het
centrum van Moskou reizen
zonder een vergunning die
men twee dagen tevoren moet
aanvragen.

vijf te blijven en dat is het
inleveren van het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht. Sealy: "Dat willen ze
niet. Ik zie het al voor me dat
de Verenigde Staten geconfronteerd worden met een
van de staten die om autonomie vraagt*.
Naar de mening van Sealy
zullen de heren politici
moeten stoppen met de verkondiging van onzin, zoals
'autonomie in het koninkrijk, maar wel op basis van
wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Dat verhaal

kennen we al sedert 1983
van Jopie Abraham, die
daarmee op de Top Tien van
onze politieke lijst scoorde,
zegt Sealy. Volgens de exPAN-leider is het juist voor
Bonaire onmogelijk om te
praten over autonomie of
status aparte, want dat betekent tevens decentralisatie.
Voor Bonaire een onmogelijke zaak, aangezien het
eiland over geld noch mankracht beschikt om die status te dragen.
Sealy wijst er eveneens op
dat er al veertig jaar wordt
gepraat over decentralisatie
en dat er niets is gebeurd. De
ex-politicus betwijfelt of deze
situatie nu in vier maanden
wel geregeld zal kunnen worden. Hij gelooft dat Bonaire

draaien wet uit
Sandinistentijd

-

MANAGUA De Nicaraguaanse president Violeta
Chamorro heeft een veto

uitgesproken over enkele
delen van een eigendomswet. Zonder het veto
zouden vele aanhangers
van de huidige Sandinistische oppositie uit hun
huizen en boerderijen
kunnen worden verwijderd.
Chamorro veroordeelde in

een toespraak over radio en
televisie de handelwijze van

devoormalige Sandinistische
regering die vlak voor de
machtsoverdracht op 25 april
1990 staatswoningen tegen
dumpprijzen aan supporters
verkocht. Maar de vorige
maand in het parlement op
initiatief van haar eigen
partij (UNO) aangenomen
wet om de huizenverkoop
terug te draaien noemde zij
"ongrondwettig". "Ik kan niet
toestaan het ene kwaad met
het andere kwaad te vergelden. Dat zou onze grondwet schenden en onze wetgeving verzwakken", aldus
Chamorro.

een gedecentraliseerde eenheid, nu aan de Paboso hebben overgelaten om met heel
veel succes het idee van een
onafhankelijkheid te laten
verdedigen in plaats van een

eenheid.

Sealy: "Daarom vraag ik

mij af of er alleen domme
mensen op dit eiland wonen
die deze idiote situatie niet
zien of niet begrijpen*.

Renovatiebeleid bij overheid
gericht op algemeen belang
KRALENDIJK

—

Momenteel wordt in het
Bonaireaanse overheidsapparaat een renovatieproces doorgevoerd. Dat
geldt niet alleen voor de
materiële situatie, maar
eveneens voor het personeel van de diverse overheidsdiensten.
Waar
nodig zal het personeel
geschoold of bijgeschoold

»ftn

vonden aan de school
voor voortgezet onderwijs Scholengemeenschap Bonaire (SGB).
De huidige directrice

van LADVO is namelijk

al

geruime tijd niet in
actieve dienstwegens zwan-

gerschapsverlof. Willem
of het bestuur van
de SGB het BC daarover
heeft ingelicht en of er een
verzoek is binnengekommen om deze afwezige directrice tijdelijk te
vervangen. De Pabosoleider heeft tot zijn verwondering geconstateerd,
dat de directrice is vervraagt

name.

Het is de vroegere

MAVO-directeur Bihari,

die zoals bekend in juli
ontslag heeft genomen aan
de SGB en naar Suriname
is vertrokken. Willem
vraagt zich af of het niet
mogelijk was om tijdelijk
gebruik te maken van de
onlangsaangetrokken vroegere LHNO-directrice van
de SGB, die na haar verblijf op Aruba twee maanden geleden in dienst
werd genomen op de afdeling Onderwijs (SEF).
Willem wil weten onder
welke voorwaarden deexterne Surinaamse kracht is
aangetrokken en wat de

financiële

gevolgen

daarvan zijn voor het
eilandgebied. Tevens wil
fractieleider Willem weten
of er op de gehele SGB
niet één enkele kandidaat
te vinden was die tijdelijk
de genoemde vacature had
kunnen vervullen.

Gijsbertha: 'Waar blijft
overheidsbeleid Bonaire?'
er eventueel aangebracht
KRALENDIJK — Volin de kunnen worden.
gens de tweede
man

Violeta Chamorro:
Veto voor terug-

beter voor het plan Hirsch
Ballin kan kiezen of voor een
gemeente of provincie van
Nederland. Tot slot zegt
Sealy het vreemd te vinden
dat de UPB en de PDB die
altijd hebben gepleit voor

Paboso klaagt:
'Vervanging directrice
niet door externe kracht'
vangen door
externe
KRALENDUK — Frackracht,
afkomstig
Norwin
uit
Suritieleider
Willem van de Paboso
heeft op grond van
artiekel 26 van de
ERNA gezaghebber mr.
George
Soliana
of
het
gevraagd
Bestuurscollege op de
hoogte is van het feit
dat een wat opvallende
mutatie heeft plaatsge-

Paboso-fractie in de
eilandsraad, Rodger Gijsbertha, is het een schande dat het nieuwe BC na
twee maanden nog steeds
geen
overheidsprogramma heeft aange-

boden. Naar de mening
van de ex-vakbondsleider
kan kennelijk een politieke partij met meer dan

twintig jaar ervaring op
korte termijn geen programma op tafel leggen.

Gijsbertha refereert aan
de verkiezingsleuze van de
UPB, 'Ban pa Seis' (Op naar
de zes zetels in de eilandsraad). Maar een bestuursprogramma blijkt de UPB
echter niet te hebben, merkt
het Paboso-eilandsraadslid
op. Hij ziet zijn woorden
versterkt door het feit dat de
kortgeleden
overheid
begonnen is met het houden
van hoorzittingen van de
sociale partners.
Naar zijn mening is de
bedoeling daarvan om op bredere basis tot een overheidsprogramma te komen. De

ex-STGB-leider vindt echter
dat een politieke partij voor
de verkiezingen zijn beleidsen bestuursprogramma op
tafel moet leggen. Na de
verkiezingen kan de winnende partij dan naar de
sociale partners gaan om na
te gaan welke veranderingen

Geslaagd öogstseizoen AKZO

De partners die in dit soort

gevallen
gebruikelijk
gevraagd worden, zyn volgens

Gijsbertha de vak

bonden, deKamer van Koop-

handel (K.v.K.) en de Vereniging

van

Bedrijfsleven

Bonaire (VBB). Wat Rodger

Gijsbertha minder normaal
acht, is dat deze overheid
ook aan tafel wil gaan om
een bestuursprogramma te
bespreken met de andere politieke partijen, de diversereligieuze verenigingen, de nieuwsmedia en zelfs de politic.
Gijsbertha noemt die houding droevig. Hij zegt dat
vanaf 2 juli het UPB-BC
zitting heeft en hij vindt dat
vanaf dat moment ook inderdaad een bestuursprogramma op tafel gelegd had
moeten worden. Wat Gijsbertha wel is opgevallen, is
de reislust van het BC en
met name die van gedeputeerde Ramoncito Booi. Een
bestuursprogramma heeft
echter het licht nog niet
gezien.

In de kringen van Paboso

herinnert men de gevleu-

gelde woorden die de UPB
altijd placht te bezigen over
gedeputeerde Carmo Cecilia.
"Hij is er mcc bezig". De

Paboso vindt echter dat deze
woorden de laatste maanden
uitsluitend van toepassing
zijn op het Bestuurscollege

van Bonaire.

worden. Indien blijkt dat
een overheidsafdeling versterkt moet worden, dan
zal dat zo spoedig mogelijk gebeuren. Dat geldt
trouwens ook voor de aanschaf van benodigde materialen.
In eerste instantie zal er
veel aandacht besteed
worden aan de afdelingr
financiën, informatie en on.
vanger. Al eerder gedane aanbevelingen op die afdelingen
zijn of worden op korte termijn uitgevoerd. De kosten
daarvanzullen doorheteilandgebied zelf worden opgevangen. In het geval dit problemen oplevert, zal de overheid zich tot Nederland richten om in het kader van
technische bijstand deskundigen beschikbaar te stellen.
genoemde
De
drie
aspecten hebben alle prioriteit op de bestuursagenda
van het huidige UPBBestuurscollege. Met name
de staatkundige structuur,
financiën, onderwijs en
gezondheidszorg. Gelijktijdig
heeft de overheid intensieve
werkzaamheden aangekondigd die zullen leiden tot een
versnelde aanpak van
diverse ontwikkelingsprojecten. Dit zijn projecten die
van belang worden geacht
voor de economische infrastructuur van het eiland.
In de loop van de volgende
maand verwacht de overheid
meer concrete ontwikkelingen op het gebied van de
staatkundige structuur. De
eerste stap daarvoor is afgelopen weekeinde al gezet en
zal op 13 oktober voortgezet
worden op Sint Maarten tijdens het interinsulaire overleg tussen de vijf eilanden
van
de
Nederlandse
Antillen.
Intern zegt de overheid al
veel werk verricht te hebben
om nu reeds een aantal uit-

De beslissingen van de
overheid zullen ondersteund
worden door deskundigen.
Hun eerste en fundamentele
taak zal zijn om de algemene
belangen in het oog te
houden. Voor de overheid is
het evident om de bevolking
een verantwoordelijk en juist
beleid te garanderen. Dat
betekent voor het BC
evenwel, dat er objectief
gekozen zal moeten worden
voor een geëigende richting

die in het algemeen grote
voordelen oplevert voor het
algemeen belang en mis-

schien minder voor het individuele belang. De verantwoordelijkheid die op de schouders ligt van het BC, eist nu
eenmaal een gerichte
aanpak in financieel en administratief beleid.
De
komende veranderingen
eisen zonder meer dat het
eiland maximaal moet
scoren, willen ook minder
belangrijke zaken kunnen
worden aangepakt.
Voor de uit te voeren
ideeën heeft de overheid verschillende scenario's. Die
worden momenteel bestudeerd en het ligt in de bedoeling van de overheid de uitkomst aan debetrokken partners mede te delen. Met de
eilandsraad zullen rechtstreekse contacten onderhouden worden om op een zo
breed mogelijke basis beslissingen te kunnen nemen voor
het toekomstige beleid. Daarvoor zullen hoorzittingen
gehouden worden.

tonnage.
Op de foto: een duidelijk

beeld van de grote hoeveelheid zout die momenteel op
het opslagterrein van de Akzo
Salt Antilles nv ligt.

Programma
schaakclub

—

Vrijdag
KRALENDIJK
13 september zal de schaakcompetitie op Bonaire
geopend worden. Gespeeld
wordt op vrijdag van zes tot
negen uur 's avonds en op
zaterdag van twee tot vier
uur 's middags. Zaterdag zijn
er ook oefeningen voor leerlingen van de SGB. Op woensdagkan er geoefend worden
in het clubhuis van Sabana

Stars (naast het museum).
In oktober zal er een open
schaaktoernooi gehouden
worden op de rustdag tijdens
de Sailing Regatta. Dat is op
16 oktober van tien tot
twaalf uur 's morgens en van
twee tot vijf uur 's middags
in het Sunset Beach Hotel.
Ook dammers zijn welkom.
Op 17 oktober zal er
gespeeld worden tegen de
opvarenden van het Venezolaanse oorlogsschip.
Op 25 oktober zullen de
prijzen voor het schaakkampioenschap worden uitgereikt. In november zullen de
diploma's 'pion' en 'toren' aan
de beginnende schakers
worden uitgereikt.

Uitzicht op zee.
Afspraken tijdens kantooruren
Tel: 5596 (Bonaire)

\
Ergert U zich ook aan figuren die hun afspraken niet
nakomen?

Voor de aanleg van Uw elektrische inCS?--/"")
stallatie in huis of kantoor zult U daar bij ons /- (S/f^)//
geen probleem mee hebben.
/v^OT ->\A~*

Neem een besluit^* C
4 vftlr*
Kies TZ\^« «„..._.
7r\\

Bonaire, Belnem 9, Tel.: 8405

maanden denkt het BC een
algemeen plan op tafel te
kunnen leggen, waarin de
urgente noden die op korte

termijn gelenigd moeten
worden, zijn opgenomen.

w

VERANDERINGEN

rism Corporation Bonaire
(TCB), de begroting voor het
komende jaar en het zogenaamde Structuurplan dat
is ontwikkeld door het Caribbean Development Center
(CDC), hetzelfde adviesbureau dat betrokken is bij de
verandering van het Bonaireaanse Toeristenbureau in
een nv.

gecompenseerd door een aanhoudende droogte in 1991,
zodat toch een goede produktie bereikt werd. Alleen
de jaren 1978 en 1988 overtroffen het in 1991 geoogste

1600 M 2eigendomsterrein.
Prachtig geleden te
Santa Barbara.

een tijdsbestek van twee

Het overheidsbericht maakt
ook gewag van verschillende
veranderingen die al zijn doorgevoerd. Met name op de
Flamingo-luchthaven, de Tou-

zien op een geslaagd oogstseizoen.
De overvloedige
regenval in oktober 1990 werd

MET SPOED TE KOOP
AANGEBODEN OP BONAIRE

gangspunten te presenteren.
Die zullen moeten bijdragen
de onzekerheid weg te nemen
die er nu heerst over de
toekomst van de Antillen in
het algemeen en voor

Bonaire in het bijzonder.
Behalve over de staatkundige herstructurering zal er
ook gesproken worden over
de financiële aspecten.
Bonaire wenst een evenwichtige betalingsbalans, die
gebaseerd is op de cijfers die
de accountants samen met
de medewerkers van de afdeling financiën en het Ontvangerskantoor hebben geproduceerd. Ook zullen daadwerkelijke pogingen ondernomen worden om meer aandacht te besteden aan onderwijs en gezondheidszorg. In

KRALENDIJK — Akzo
■
Salt Antilles nv kan terug-

Gobièrno di Bonaire
TA INVITA
henter pueblo di Bonaire pa mira i skucha djaweps 12 di
september 1991 pa: 6.30-7.00 p.m. na Flamingo Televesion kanal 11 vn programa spesial tokante futuro

STRUKTURA ESTATAL
pa djaweps 12 september pa 8.00- 8.30 pa skucha bos
di Bonaire Un programa spesial tokante futuro

I

STRUKTURA ESTATAL
Bo atenshon ta ser altamente apresia djaweps 12 di
september 1991 riba Struktura Estatal.
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Mensen

De presbyteriaanse kerk van
Australië is woensdag teruggekomen van haar besluit
uit 1974 om vrouwen toe te
laten tot het ambt. Vrouwen
zijn onderdanig aan de man
en niet geschikt voor het
ambt, aldus 124 van de 184
leden van de nationale vergadering van de kerk.
Gevreesd wordt dat de
uitspraak tot een nieuwe
scheuring in de kerk zal
leiden. Het besluit om
vrouwen tot het ambt toe te
laten, leidde indertijd ook al
tot een breuk.
"Ik geloof dat de bijbel ons
leert dat vrouwen niet zullen
heersen over mannen in de
kerk", aldus ds. Chris
Bowser. "Vrouwen moeten
zich stilhouden". Een tegenstemmer zei dat Bowser en
de zijnen niets van de bijbel
hebben begrepen. "De pijn
zal enorm groot zijn."
De vijf vrouwelijke predikanten die sinds 1974 in de
kerk werkzaam zijn, kunnen

I Clarence Thomas en zijn
luisteren aandachtig
tijdens de ondervraging van
de senaat. De ondervraging

vrouw

is beslissend voor het
benoemen van deze opperrechter die niet zo geliefd is
bij vooral zwarten in Ame-

vergeten.

De 43-jarige zwarte
Thomas in juli door Bush
voorgedragen als opvolger
van de eigener beweging opgestapte, met gezondheidsproblemen kampende liberale
zwarte opperrechter Thurgood Marshall zei in Washington dat zijn achtergrond
en ervaringen in het door
rassenscheiding verscheurde
zuiden van de VS garant
staan voor een eerlijke en
fatsoenlijke oordeelsvorming
als rechter.
Hij weigerde voor de
senaatscommissie in te gaan

-

-

voorkomt
rugklachten

rika.

Senaat ondervraagt
Thomas
De door de Amerikaanse
president George Bush voor
een plaats in het hooggerechtshof voorgedragen Clarence Thomas heeft dinsdag op de eerste dag van
een hoorzitting bij de senaatscommissie voor de rechterlijke macht verklaard de
armoede en rassenscheiding
uit zijn jeugd nooit te zullen

Tiltechniek

onderwerpen
zoals abortus, een gevoelige
zaak in deAmerikaanse politiek. "Ik denk dat het geen
pas geeft voor een rechter
om, nog voor behandeling
van een kwestie, al bij voorbaat een oordeel te vormen
en uit te spreken", hield
Thomas zich op de vlakte.
Thomas wordt door vele
zwarten en liberale groeperingen afgewezen, onder
meer omdat hij zich verzet
tegen een voorkeursbeleid
voor minderheden, bijvoorbeeld op het gebied van de
werkgelegenheid.
op specifieke

De senaatscommissie,
bestaande uit zes republikeinen en acht democraten,
zet de ondervraging van
Thomas de komende dagen
voort. De commissie moet
een advies over de benoemingvan Thomas uitbrengen
aan de voltallige senaat die
vervolgens zal stemmen.

Het aantal rugklachten in de
twaalf verpleeg- en verzorgingstehuizen van de gemeentelijke dienst verpleging en
verzorging in Den Haag is de
afgelopen drie maanden met

10 procent
gemiddeld
gedaald. Dat is het resultaat
van het zogenoemde tilproject, waarmee de dienst
medio vorig jaar is gestart.
Volgens de gemeente Den
Haag is het project een goed
voorbeeld van wat nodig is
om de nationale wao-problematiek te helpen oplossen.
Jaarlijks geeft de overheid ongeveer vijf miljard
gulden uit aan wao- en ziektewetgeld wegens klachten
aan het bewegingsapparaat.
40 tot 50 procent daarvan
betreft rugklachten. Het tilproject in Den Haag was
erop gericht het personeel in
de verzorging en verpleging
via een training de juiste
handmatige tiltechniek aan
te leren, zodat rugklachten

kunnen worden voorkomen.
Ook zijn er tilliften aangeschaft.

Amigoe
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Wong (fotograaf)

Carolus.

De laatste werd benoemd

in hetkader van een "reorganisatie* diewerd doorgevoerd
na de nationale conferentie
in juli van het ANC in
Durban, Begin augustus
waren de Mandela's op
bezoek in Zuid-Amerika. De
reorganisatie gaat nog
steeds door, verklaarde de
secretaris-generaal van het
ANC, Cyril Ramaphosa,
dinsdag by de presentatie

het organisatieschema.
Winnie Mandela werd in
mei veroordeeld tot zes jaar

van

gevangennisstraf wegens ontvoering en medeplichtigheid
bij de mishandeling van vier
zwarte jongeren. Een van de
jongens,Stompie Seipei, overleed aan zijn verwondingen.
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Josvan der Schoot
Redactie: Rarmro Tromp, Anna Tromp- Van
der Schoot. Djtsbie Franken (fotograaf)
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Hubert Linkels, Kaya Gobernador N.
Debrot 154tel: 8627

ANP an AP
Samenwerkingsovereenkomst met The
Miami Herald. De Haagsche Courant, De
Brabantse Pers

SINT MAARTEN

DRUKKERIJ: Rotaprint N.V.

BONAIRE

en

Directie:

Leeward News Holding

kaans Nationaal Congres
(ANC) teruggekregen. Ze verloor de functie een halfjaar
geleden. Dat blijkt uit een
dinsdag gepresenteerd organisatieschema van het ANC.
De omstreden echtgenote
van ANC-voorzitter Nelson
begin
werd
Mandela
augustus verwijderd van
Gezondheid en welzijn, waar
zij in 1990 was benoemd. Ze
werd vervangen door Cheryl

Persagentschappen:

Correspondent:

DONDERDAG

DONDERDAG

16.00 Movie: 'Quest for Mighty S»
(Laura Gemser)
17.30 Movie: 'All's Fair' (1989,1
Kellerman/George Segal)
19.00 Movie: 'Some Kind of
derful' (1987, Eric Stoltfl

20.00 Top Cops

gewoon hun werk blijven
doen.
De presbyteriaanse kerk
van Australië is lid van de

Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR), waarbij
ook de gereformeerde kerken
in Nederland zijn aange-

21.00 Trials of Rosie O'Neill
22.00 To Be Announced.

NBC

21.00 Movie: 'Flatliners' (1990, Kj
Sutherland/Julia Roberts)
23.00 Inside the Nfl
24.00 Dream On
24.30 Movie: 'Strapless' (1989,]
Brown/Bridget Fonda).
02.15 Movie: 'Caged Fury' (1990.
Estrada/Richie Barathy)
03.50 Movie: 'Old Gringo' (1989.4
Fonda/Gregory Peck)
05.50 Dream On.

20.00 Cosby Show
20.30 Different World
21.00 Cheers
21.30 Wings

21.30

Een leraar van de koningin
Gerberga mavo-school in
Meerssen heeft met steun
van het Nederlands genootschap van leraren (NGL) een
kort geding aangespannen
tegen het bestuur van zijn
school, waarbij hij vernietiging eist van een rapport
van een privedetective.
Dit is door een woordvoerder van het NGL woens-

dagmiddag meegedeeld en
bevestigd van de zijde van de
president van de Maastrichtse rechtbank, waar het
geding komende
kort
Het bestuur van de
betrokken mavo liet enkele
weken de gangen nagaan
van een reeds een jaar lang
zieke leraar door een privedetective. De leraar kwam
daar achter toen hij van collega's te horen kreeg dat zij
precies wisten wat hij op
bepaalde dagen gedaan had.
Hij schakelde het NGL in

L.A. Law.

C
(On
(

I
II

TELECURAÇAO

DONDERDAG
17.00 Ora pa Mucha;
18.00 E Man Drechi di Dios.
18.15 Agedres na Plaka Chiki
Omalio Merien: 'Agedres kv Kofi

njl

puter';

18.30 Informe Deportivo «H.
Hector Rosario;
18.45 Nieuws in het Nederland*
18.57 Tempu pa Dios;
19.00 Rikesa Universal met Ma*1
Albertina;
20.00 Telenotisia;

20.30 Telenovela: 'Fiera Radic*
21.00 Desirée's Banquet met D**
irée Leito: 'Croissant' (deel 2);
21.15 I Love Lucy;
22.00 Wega di Number Körsou;
22.07 Science & Technology
22.35 Samenvatting Telenotisi^
22.40 Salsa City met Bob Hard*
'New York Salsa Festival';
23.30 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

en

CAROLINA GVZMAJH
POIUJiMAR,
5 SEPTEMBER 1991
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Wega di Number Kòrsou

)

Lisa Marie Fitzgerald

\

Roger Kenneth JapTjong

(

J
j

on September 21, 1991
th
The Magnolia Plantation, 309 S.E. 7 Street,
Gainesville, Fl. U.S.A.
Future address: 6743 S. W. 45th Avenue,
Gainesville, Fl. 32608, U.S.A.

\

\

j

\

By

Dick HodginS

By Addison &

Frank Johnson
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Mike Willemse
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HILVERSUM
correspondenten:

B. Jos de Roo en Victor Hafkamp: Radio
Nederland Werekfomr oep(tel: 035-724300)
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door Marten Toonder
By Mort Walker

BEETLE BAILEY

—

03.35 Gunsmoke
04.35 All in the Family
05.05 Hogan's Heroes
05.35 CNN Headline News.

Correspondent:

Heer Bommel en de Zwelbast

3231 Een kort ogenblik heerste er een diepe stilte.
De burgemeester en de markies staarden met holle
ogen naar Zwelg, de Zwelbast. Toen rezen ze als één
man overeind en sprongen snel in een hoek, waar ze
steun zoekend op elkander drongen.
"Parbleu*, stamelde de edelman en de heer Dickerdack riep met overslaande stem: "Ga w-weg. Bommel!
Ga w-weg!"
Heer Ollie echter stapte glimlachend naar voren en
maakte een wijd gebaar. "Hier is hij dan", sprak hij. "U
ziet, dat een Bommel niet bij de pakken neerzit. 'Zoek
een Zwelbast', zegt men en hupla! Daar is hij".
De markies haalde diep adem en keek met verwrongen gelaat naar Zwelg, die op de achtergrond
bezig was met het opentornen van een kussen. "Fi

nolds)

\

and

I

DONDERDAG
16.05 Flintstones
16.35 Brady Bunch
17.05 Good Times
17.35 Happy Days
18.05 Too Close for Comfort
18.35 Beverly Hillbillies
19.05 Andy Griffith
19.35 SanfordS Son
20.05 Movie: The Way West' ('
Kirk Douglas/Robert Mitchum)
22.35 Clash of the Champions
01.05 Movie: 'Gator' (1976, Bull

GETROUWD:

behalf of their parents we announce the wedding of

{

TBS

dat hoogst verontwaardigd
is over deze "grove inbreuk
van de privacy". Nooit eerder, aldus een woordvoerder
van het NGL, hebben zij
zoiets "smerigs" meegemaakt. "Het rapport van de
privedetective moet vernietigd worden."
Voorzitter J. Rutten van
het schoolbestuur liet weten
dat er geen andere controlemogelijkheid was nadat
diverse pogingen om met de
leraar in contact te komen
geen resultaat hadden opgeleverd. In tegenstelling tot
het bedrijfsleven kent het
onderwijs, aldus Rutten, geen
controle-instantie.
Het
bestuur schakelde daarom
een privedetective in toen de
geruchten steeds talrijker
werden dat de betrokken
leraar elders werkzaamheden zou verrichten.
Het NGL noemt het rapport van de privedetective
een aaneenschakeling van
onbewezen suggesties.

EVERT BROUWER

'

Thompson)

DONDERDAG

Detective bespiedt
zieke leraar

maandag zal dienen.

Winnie Mandela heeft
dinsdag haar functie als
hoofd van deafdeling "Gezondheid en welzijn" van het Afri-

HBO

CBS

Vrouwen moeten
stil zijn

done", prevelde hij, "wijs uw vriend de deur... eh...
hij is hier niet geïntroduceerd.
amice. Hij is... uh
D-deze sociëteit is besloten".
"Wacht even", zei heer Ollie verontwaardigd. "U
hebt zelf gezegd: breng eens zon woeste rover hier!
Dat zei u zelf, als u begrijpt, wat ik bedoel".
Na deze woorden viel er een gedrukt zwijgen,
waarvan de Zwelbast zich echter niets '.antrok. Hij
had het kussenovertrek losgemaakt en gebruikte dat
nu als bergplaats voor een antiek klokstel en andere
kostbaarheden die hij in de lokaliteit aantrof.
Nu werden er echter zware voetstappen op de gang
gehoord. Het waren commissaris Bulle Bas en zijn
wakkere agenten, die het spoor van de bergrover
gevolgd waren en hem nu kwamen arresteren

REDEYE

By

Bill

Yates

&

Mel

Casson
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Fokker op terug-vlucht
—

De dollar is vandaag in
AMSTERDAM
Amsterdam op f. 1,90 beland. Na sluiting van de
Amsterdamse beurs zat er zelfs nog een dalende
tendens in de Amerikaanse munteenheid. Wallstreet
wist gisteren -weer wat op te krabbelen en sloot op
2987 punten. Die stijging wist men vandaag aan het
begin van de handel vast te houden tot zelfs 3007
punten. Wat later moest de Dow Jones weer terug op
In Amsterdam was het
vandaag op de effectenbeurs
doodstil. Verzekeringsmaatschappij Amex heeft zijn resultaten over het eerste halfjaar bekend gemaakt, maar
er werd nauwelijks op gereageerd. Het fonds sloot met
een dubbeltje verlies op
f.49,70.
De ABN Amrobank ligt
sterk in de markt. Een
kleine drie weken geleden
brachten de aandelen f.38.50
op, vandaag moest men vier
dubbeltjes meer op f.40,40
betalen.
Elsevier maakte met f. 1,80
winst een sprong voorwaarts
op f.87,40. Vandaag werd er
door de uitgever een roadshow gehouden in Londen,
hetgeen de waarschijnlijke
oorzaak van de forse stijging
van dit fonds was. Ook VNU
blijft het goed doen. Met een
winst van zeven dubbeltjes
is dit uitgeversconcern op
een zeer acceptabele koers
van f. 78,- gearriveerd.
In verband met een aangekondigde claimmissie van
British Aerospace moest vliegtuigbouwer Fokker op zijn
retour. Na gisteren f. 1,40 te

hebben moeten inleveren,
sloot Fokker vandaag nog

eens negentig cent lager op

217.53

AGENDA CURAÇAO

wijnen, tel 642798 b.g.g 601760.
iedere dinsdag van
09 00-11 00/18 00-20 00 uur

Consultatiebureau

STICHTING VAN HET WITE GELE
KRUIS VOOR GEZINSVERZORGING KWIDO PA FAMIA'

tel: 680222; spreekuren
maandag, woensdag en vrijdag van 08 00-10 00 uur. dinsdag en donderdag van
14 00-16 00 uur.
Sta Maria 17.

FUNDASHON LECHI Dl MAMA
KÖRSOU
Voor informatie tel.: 672289, 648225 of
672699.

APOTHEKEN
NACHTDIENST

V^Koffie

Otrobanda

>

ARTSEN

DIENST
de artsen van Bandabao
* 9l„n Van
■) kunnen In spoedgevallen
l^^Oorci641658 bellen en dan het
ARTSEN

l-^tn

afluisteren. De
c'«n l van de andere medische disnen voor s Poe<-9eva,len
<*"
van hun eigen huisarts
,%n;
|"
e,,*d
an,woordapparaat zal dan
e en
e
wie de dienstdoende arts is.

'l'minraii "T*'*'*
" >TS
r
°

Patiënten)

d,ensidoende

arts belt U tel.:

WIJKVERPLEGING
KRUIS
>5-<-■Weging

Prinses Margriet': con-

te Sta Maria: tel
j^4,3 eaus82947;

:

682344,
Montagne Abao: tel.:
Fensu (Koraal Specht):
Bs hoo,dkan'°or
te Sta Maria 17,
n
£ N a l7 vanuur07 00-12.30/13.00-17.00
bereikbaar: zuster M.
"adinz, 'el
685853

« '1

k:6i

en Kaya

of'"o-üre

.

a'

°°

Muizenberg,
692391

Muizenberg z/n, tel 692390/

Punda

:

Janwé, Caracasbaaiweg 155, tel 617553

DIVERSEN
HEEFT U hulp nodig bel SOS-lijn
127.
LUCHTPOSTSLUITING

(Postkantoor Groot Kwartier)

Nederland: voor gewone stukken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om
11.30 uur; woensdag om 10 15 uur Voor
aangetekende stukken één uur van tevoren
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag om 17.30 uur en zaterdag om
10.45 en 17 00 uur.
De Verenigde Staten en Europa (op
zaterdag): voor aangetekende en gewone
poststukken om 14 45 en 15 45 uur
Het zegelloket is op zaterdag van 07.00-15 00 uur open.

THORAX CENTRUM

(Jan Noorduynweg naast UNA, tel.: 685544):
openingstijden van maandag t/m vrijdag
van 08.00-17.00 uur; op zon- en feestdagen alsmede op werkdagen na 17 00 uur
voor spoedgevallen tel.: 685917

WIJKVERPLEGING

'Osieweg 15. tel.: 692231/

'Pend van 07.00-17.00 uur; de
1 zuster Consencion, tel.;

"Seboy 027-053 b.g.g. 691838.
n<labao. Groot SU Martha
"42555; geopend van 14.00'el c. Wacht heeft zuster Congen-

;;

er-"

885381.
KL|NIEK

RIO CANARIO
4451°'
V"3 SQ?98:i Noofd
en 69183B; voor inforCeov6r I!'enal*
Cl,1«en„,
*°'9 en zorg gedubeva"in 9

43' M'

V^'iéb J,eau zuigelingen: iederedonde-

-5

-3113 30-16 00 uur.
;<,llreau
peuters: iedere dinsa9vani2 30. 1445uur

t,JVf G WIJKVERPLEGING BANiel

648077/648387; open van
m vri|dag
van 07.00-17.00 uur;

De Europese vrijhandelsassociatie (EVA) wil met de
onafhankelijk geworden Baltische staten Estland, Letland en Litouwen praten over
een vrijhandelsakkoord, zo
is zondag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van
EVA-ministers in Helsinki.

De lidstaten van de EVA zijn
Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Oostenrijk,
Zwitserland en Liechtenstein. ***

wel

St. Wiliibrordus.

Mexicaans-Amerikaans overleg

doet de chartervlieger mededelingen over zijn overlevingsplan en zullen we ook meer
te weten komen over een
mogelijk stopzetten van de
vluchten op Aruba en
Curagao.

Dankzij de lagere dollar

moest Koninklijke Olie met
zeventig cent omlaag naar

f. 156,30. Ook het aangekondigde interimdividend van
slechts één dubbeltje winst
op f.3,45 zal hieraan debet

zijn geweest.

Heineken was vandaag
weer eens in the picture en
wist dit met f. 1,80 te vertalen opf. 149,40. College Grclsch wist er ook een gulden
bij te pakken op f.181,50.
Op de lokale markt moest
bandenfabrikant Vredestein
onder invloed van winstnemingen f.0,40 terug op
f.16,10. Pirelli bleef staan op
f.26,10.
Op een biedprijs die
twintig gulden hoger lag dan
de koers van gisteren
werden voor f. 140,- geen
stukken Cindu van de hand
gedaan.
Dat was vandaag wel het
geval voor aandelen Drukkerij De Boer, die gisteren
tevergeefs ter verkoop aangeboden werden tegen een
koers van f.217,-. Vandaag

jQERSEN VAN DE

na 17 00 uur bereikbaar zuster Van Her-

gegadigden te zijn.

op 13 september a.s. om 19.30 uur in de kerk van

tig cent prijs moest geven op
f.3,60. Uiterlijk 25 september

ECO-NOTEN

.yOOR BANKPAPIER
VOOR OVERBOEKINGEN EN BANKCHEOUES

l

bleken

er voor f.210,-

Soeur Eubertha

2993 punten.

,33-51

GEMIDDELDE OBLIGATIE-LENINGEN
■*AN DF NEDERLANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR
DEPARTEMENT VAN KINANCIEN EN GELDIG VANAF
'kDEN 12 SEPTEMBER 1991 EN TOT NADER ORDER.
OBLIGATIELENINGEN PER 88/92
100.99
OBLIGATIELENINGEN PER 1991
100.00
OBLIGATIELENINGEN PER 1987/2002
95.00
X s
OBLIGATIELENINGEN PER 1994/98
100.86
ht
AANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEU£N BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

nodigen U hierbij uit voor een Heilige Mis die voorgedragen zal worden ter nagedachtenis aan:

Dollar gedaald tot F. 1,90

f.31,80. KLM wist één procent hoger af te sluiten op
f.30,30. Dat gold niet voor
Air Holland die nu weer der-

31.48
106.36
1.44

216.73

Het Centro di bario en de
inwoners van St. Wiliibrordus en omgeving

Financieel Nieuws

tockmarkets-JNEWS

i ■*"* ww. u-o»
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CYPRUS AIRWAYS heeft

1990 een verlies
geleden van omgerekend f
3,6 miljoen als gevolg van de
golfcrisis. De omzet nam met

over

18,7 procent toe tot f 330
miljoen door een toeneming
van het aantal vervoerde passagiers met 18,6 procent tot

ruim 978.000. Maar in het
vierde kwartaal leidde de
Golfcrisis tot een forse inkomstendaling en belangrijk
hogere kosten voor onder
meer brandstof en verzekeringen. Het resultaat is desondanks beter dan het verlies over 1989 van f 5,6
miljoen. De maatschappij
sloot eerder dit jaar een overeenkomst met de KLM voor
gezamenlijke lijndiensten via
Cyprus naar Amman, Beiroet en Damascus.
De DUITSE BUNDESBANK
heeft woensdag voor de
periode tot 9 oktober 28 miljard mark aan speciale beleningen toegewezen tegen een
rente van 9 procent. Hiermee is de geldmarkt met 3
miljard mark verruimd nadat
woensdag een belening van
25 miljard mark afliep met
een rente van 8,9 procent.
De Duitse banken hebben op
de nieuwe belening in totaal
voor 67,7 miljard mark ingeschreven. De Duitse centrale
bank accepteerde hiervan 43
procent.

De Amerikaanse banken die
hun DEPOSITO'S verzekeren bij de Federal Deposit

Insurance
Corporation
hebben in het tweede
kwartaal van dit jaar hun
slechtste resultaat voor die
periode geboekt in vier jaar.
Vooral banken in het noordoosten en zuidwesten van de
Verenigde Staten deden het
slecht. In totaal verdienden
de 12.000 banken in de VS in
het tweede kwartaal 4,6 miljard dollar. Het lage winstcijfer is met name het gevolg
van reserveringen voor toekomstige verliezen op
leningen van 8,2 miljard
dollar.
(FDCI)

Machinefabriek PANNEVIS
filters),
waarvan de aandelen in
handen zijn van UPM,
NORO en NEB, heeft een
order van f 5,5 miljoen ontvangen van het Finse bedrijf
Metsa Serla, een van de grootste opdrachten in haar bestaan. Pannevis is optimistisch voor 1991. Vorig jaar
bedroeg het bedrijfsresultaat
f 3 miljoen op een omzet van
f33 miljoen.

De intrinsieke waarde per
aandeel NMB GELDMARKT
FONDS is in de eerste helft
van dit jaar na verrekening
van vennootschapsbelasting
met 2,8 procent gestegen tot
f 52,01. Het fondsvermogen
groeide van f73 miljoen eind
1990 tot f 208 miljoen eind
juni. Het fonds staat sinds
maandag genoteerd aan de
Amsterdamse beurs.

-

NIEUW-VENNEP Het drankenconcern Lucas Bols heeft
in de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van f
53,1 miljoen, dat is 12 procent meer dan in hetzelfde tijdvak
van vorig jaar. De netto-omzet groeide met 13 procent tot f
659 miljoen, voornamelijk door groei op eigen kracht. Het
bedrijfsresultaat ging met 8 procent omhoog .tot f 77,2
miljoen. Dit heeft de onderneming dinsdag bekendgemaakt.

nissen voordoen zal de nettowinst over 1991 hoger zijn
dan vorig jaar (F 90,1 mil-

joen).

-

AMSTERDAM Air Holland bestaat in feite uit
vier doorbanken gefinancierde Boeing 757-vliegtuigen en een geleasde
757, waarmee directeur
op
Block
allerlei
manieren zaken doet. De
meeste
vliegtuigen
vliegen niet in Nederland
maar elders voor andere

luchtvaartmaatschap-

pijen. Air Holland doet dus
zaken met vijf Boeing 7575.
De komende winter vliegt er

waarschijnlijk maar een
eigen vliegtuig, een Boeing
757, onder de vlag van Air

Holland. Drie 757's staan
geparkeerd bij de Britse chartermaatschappij Brittannia.
Een 757 gaat wederom
vliegen voor Air Aruba.
In ruil voor de drie 757's
die vorig jaar naar Brittannia
zijn gegaan heeft Air Holland twee 767's (een groter
vliegtuig) teruggekregen. Daarvan heeft Air Holland er
een ondergebracht by Air
Aruba voor het vliegen
tussen Oranjestad/Willem-

stad en Amsterdam/Keulen.
De tweede 767 vliegt momenteel naar Griekenland,
Spanje en Kenya, maar was
bedoeld voor het openleggen
van de vakantiebestemming
Colombo, die is gestopt omdat
de Golfoorlog roet in het eten
gooide. Air Holland probeert
die 767 nu ook terug te geven
aan Brittannia.

(industriële

Lucas Bols: 12 % winst

De winst per aandeel van
f 10 nominaal nam toe van f
8,14 naar f 8,59 over een met
5 procent verhoogd kapitaal.
Uitgaande van de per 28
augustus doorgevoerde aandelensplitsing in stukken van
f 2 nominaal komt dit neer
op een stijging van f 2,11
naar f 2,22. Indien zich geen
onvoorzienbare gebeurte-

Air Holland: vliegen
onder vlag van anderen

De financiële lasten
stegen in de eerste zes
maanden van f 7,6 miljoen
naar f 10,3 miljoen, wat hoofdzakelijk werd veroorzaakt
door de acquisitie van Riccadonna in Italië per eind 1990
en de overneming van Marau
in Brazilië in april jl. Mede
met het oog hierop werd het

aandelenkapitaal destijds
met. 5 procent uitgebreid door
plaatsing van 310.000 aandelen tegen f 196 bij Amev
levensverzekering.

De winst voor belasting van
het Britse snoep- en drankenconcern
CADBURY
SCHWEPPES is in de eerste
helft van dit jaar gestegen
van 104,7 miljoen pond tot
111,5 miljoen pond (f 368

De 757 die Air Holland

vorig jaar voor vluchten

binnen het Caribisch gebied
bij Air Aruba had ondergebracht, is per 1 mei van dit
jaar teruggetrokken waarna
de Duitse maatschappij
Hapag Lloyd met een 737 in
het Caribische netwerk van
Air Aruba stapte, maar die
zou daar per 1 november
mee ophouden.
De 757 zou in de periode
dat die voor Air Aruba vloog,
aldus een zegsman, verscheidene malen grotendeels leeg
tussen Aruba en Newark
hebben gevlogen doordat een
functonaris van Air Holland
in de boekingscomputer contingenten stoelen had ingevoerd als zijnde gereserveerd
door touroperators terwijl die
stoelen niet waren verkocht.
Op extra boekingen werd
"nee* verkocht omdat de computer zei dat er geen plaats
meer was in het vliegtuig.
Die blokkade in de computer
werd pas na enige maanden

onderkend. De medewerker
"is niet op die verantwoorde-

lijkheid aangesproken*.
Air holland heeft ook een
van haar vliegtuigen ondergebracht bij Air Aruba
waarin het een minderheidsbelang heeft. Onder de vlag
van Air Aruba kan Air Holland lijndiensten vliegen tussen Amsterdam en Oranjestad en Willemstad, waartoe
zij als chartermaatschappij
zelf niet is gerechtigd.

-

■ MEXICOSTAD De
ministers van Buitenlandse
zaken van Mexico en de Verenigde Staten, Fernando Solana (links) en James Baker
(midden), hadden elkaar het
nodige te vertellen, vlak voordat de negende binationale
conferentie begon tussen de
VS en Mexico. Dit gebeurde
in aanwezigheid van deAmerikaanse ambassadeur in
Mexico John Megroponte.

Hoek Loos
goed op peil
SCHIEDAM

-

Hoek Loos

(industriële gassen)

heeft

over de eerste helft van
dit jaar een nettowinst
behaald van f 17,7 miljoen
tegen f 17 miljoen over

hetzelfde tijdvak van 1990.
Per aandeel steeg de winst
van f 13,46 tot f 14,01, zo
heeft de onderneming
woensdag

bekendge-

maakt. Overeenkomstig
eerder uitgesproken verwachtingen geven de winstontwikkeling over het eerste
halfjaar en devooruitzichten
voor de komende maanden
aanleiding te veronderstellen
dat de winst zich over het
hele jaar zal handhaven op
het peil van 1990 (f 30,6
miljoen).
In het eerste semester
groeide de omzet met 13,7
procent van f 162,4 miljoen
tot f 184,6 miljoen en verbeterde het bedrijfsresultaat
van f 22,6 miljoen tot f 24,9
miljoen.

HET WEER

miljoen).

Handelsoverschot
Japan toegenomen

-

TOKYO
Het overschot
op de handelsbalans van
Japan, al jaren een bron
van spanningen met
andere landen, is in
augustus ten opzichte van
dezelfde maand van 1990
met 68 procent gestegen
van 3,42 miljard dollar tot
5,76 miljard dollar, zo
blijkt uit woensdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Japanse ministerie van financiën. Het is
de achtste achtereenvolgende maand met een stijging nadat er vorig jaar
een neergaande lijn was.
Het surplus in augustus was
wel kleiner dan de 6,67 miljard dollar in de voorgaande
maand. Het Japanse overschot in de handel met de
Verenigde Staten nam ten
opzichte van augustus van
het afgelopen jaar licht toe
van 2,82 miljard dollar tot
2,99 miljard dollar. In de
handel met de Europese
Gemeenschap was er een veel
sterkere groei van het overschot, namelijk van 1,11 miljard dollar tot 1,79 miljard
dollar. De export van Japan
nam toe van 22,43 miljard
dollar tot 24,77 miljard dollar, terwijl de import onveranderd 19,01 miljard dollar
bedroeg.

WEERSVERWACHTING geldig tot morgenmiddag
12:00 uur:
Licht tot half bewolkt en overwegend droog.
Matige tot vrij krachtige oostelijke wind (tussen
twaalf en 28 knopen).

WEEROVERZICHT:
Momenteel bevinden zich in het Caribisch gebied
geen storingen die van belang zijn voor het weer op
de Benedenwindse eilanden. In de komende 24 uur
wordt geen verandering in het huidige weerbeeld
verwacht.
Tropische depressie 'Danny' is in de loop van
gisteren verder afgezwakt tot een 'tropical wave',
die verder westwaarts trekt en het weer van de
Bovenwindse eilanden weinig heeft beïnvloed.
Tropische storm 'Erika' is in de Atlantische Oceaan
ter hoogte van de Azoren opgelost en 'Claudette' zal
in de loop van vandaag ook naar verwachting
geheel oplossen.

OVERZICHT WEERSGESTELDHEID
Vanmorgen 08.00 L.T.

Station

Het weer

Aruba

licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
half bewolkt
half bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt

Bonaire
Curagao

StEustatius
St Maarten

Amsterdam
Caracas

Kingston

Miami

New York

Paramaribo

Port-au-Prince
Port of Spain
San Juan
Sto Domingo

licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt

Afgelopen 24 uur
Max

Min Neerslag
mm

33

-34

31
34
16
29
34
32
34
34
36
34
33
32

27

-27

25
28
05
20

25
24

20
20
25
23
26
22

0.0
0.0

0.0
0.0
sp

0.0
0.0
0.0
0.5

sp
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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VOLLE BEERPUT?

Echtpaar zoekt m.i.v.
1 november

sr*s-«n£
"Sr

«»?><jj39

in goede buurt
Huur tot: ±f 1.1500682117

zoekt kontakt met dynamisch persoon (m/v) voor defunktie
van:

Reacties met bijvermelding van kennis en ervaring te
richten aan het adres van dit blad onder letters FT, Curacao.

i

mooie glaxen vaten en
keramiek* schalen en potten

""

,

MANAGER

Ontvangen grote kollektie

__^^ö/\ A1<* A «

PÉröONSAI
Fokkerweg
V^

BONSAIn.tuur.IJK

Bij:

-

-

/^

f

46a -Tel.: 616388 Zuikertulntje Tel.: 79843.

twee slaapkamer

JÊÊkn

Keramiek handgemaakt uit Portugal.
ledere vrijdag nieuwe spullen uit Arte- Bella.
Nu bij ons verkrijgbaar
O.a vasen, grote klassieke ovenpotten voor
planten, rood aarde werk, ovenvast loodvrij,
rietwerken.
En nog veel meer.
Wij zijn geopend op vrijdag en zaterdag van
8.00 t/m 12.00 en van 14.30 t/m 18.30.
Lokatie Orionweg 1. Achter
Scandinavian Centre N.V.
naast de Pepsi Cola fabriek.

APPARTEMENT
volledig gemeubileerd
per dag, per week, per maand.
SEPTEMBER OKTOBER NO« VRIJ

Tel.: 683980

TE HUUR
voor vakantie-gangers
en zakenrelaties:

een 2-kamer luxe

|

\

Voor nadere infor-

matie:

II

1

■

jj
1

Hl

kom 'an9s aan cle

°*schottesatwes (Oost) 199

PEST CONTROL

als middel om internationale
conflicten op te lossen.

Handelsbedrijf met 4 winkels op Curacao heeft de
volgende vacatures:
Voor onze verkoop afdeling:

2 vrouwelijke salesrepresentatives
2 mannelijke salesrepresentatives

ferrero

Minimum vereiste:
Havo
goede kennis Papiaments, Nederlands, Spaans
en Engels

——
gezond
—— werkwillig
persoonlijkheid
— prettige
goede
omgangsvormen
—
Wij bieden:
goede salariëring
—— prettige
werksfeer
goede
mogelijkheden.
carrière
—

verkrijgbaar

t^^Bp^P^d

M

\T

(naast Marlboro)

klSding

voor deze

Santa Rosa weg 17

hondsdagen\

—^__—_^—-—

Gelieve schriftelijke sollicitaties te richten onder #
aan het bureau van dit blad, Curacao.

—.——

7|

'

keur.

In deze hitte kunt U er dan toch leuk uitzien.

I

Graag

f

-

TOKYO De regerende
Liberaal Democratische
partij (LDP) en twee
belangrijke oppositiepartijen in Japan hebben
bekendgemaakt dat zij
bijna akkoord zijn over
een wetsontwerp dat het
mogelijk maakt dat voor
het eerst sinds de Tweede
Wereldoorlog Japanse
troepen in het buitenland
kunnen worden gestationeerd.
De LDP, de Sociaaldemocratische partij en de Komei
partij zijn het eens over de
belangrijkste punten in een
wet die soldaten van het
Japanse leger toestaat deel
te nemen in vredesmissies
van de Verenigde Naties.
"Wij zijn akkoord over de
fundamentele principes,
maar wij weten nog niet hoe
die in een wet in te passen",
zo zei een LDP-woordvoerder.
De Japanse houding tijdens
de Golfoorlog kwam Tokyo
op ernstige kritiek van de
bondgenoten te staan. De
grondwet, opgesteld door de
Verenigde Staten na de
Tweede Wereldoorlog, verbiedt het land geweld te gebruiken of ermee te dreigen

br00d......

Overheerlijk
en gezond

Ut

-X^

HAZELNOOTCRÉME

<*i =ösi^S§^pF

/

tot ziens bij:

j

{

Inclusief ontbijt, lunch, diner (m.u.v. vrijdagavond) en overnachHeen:
Terug:

Donderdag 17 oktober
Zondag 20 oktober

Kosten:

ANG 500,- per persoon

ti\
IV Mi\
JkJ /jflm, \
/
I/«’wi»,
l/"SeSaOTwi^
" *="■»*■»

Reserveer op tijd en

V^

bel tijdens kantooruren: 656310 of de Insulinde: 601340

Appelpie bereid met 100%
Hollandse Roomboter en echte Hollandse
appels.

GEVRAAGD:

Op = Op
Uw bakker, die alles zelf bakt.

Ij ,/yo'- [-^f(

HEER/DAME

Jflüß \
--^ggr^gj^^,

met HAVO of MAVO 4 (Handel) met kantoorervaring, geroutineerd in Data-verwerking op
P.C.
Uitstekend salaris voor bekwame kracht.
Brieven, met vermelding telefoonnummer aan P.OBox 3715, alhier.

GEVRAAGD

-

SALESMAN

fls. 45,-voor een window-unit
ÜRllllu fls 65,- voor een split-unit

'

Voor sollicitatie persoonlijk langs komen bij:

.

OMNI ELECTRONICS
Breedestraat, Punda nr. 40
Tel.: 618688-614070

r^Wl#i
UeiOig t/m
t/m

££S

-_

Deze week van fis. 15,- voor fIs. 13*50

Vr

"Special" op Airco service

CentroComercial

niessen

"

1

Tel.: 680194

COOLTECH

S

natuurlijk

I*l

v ' V II
M^i
/Tr^fA/J

Diony's Cleaning

Il 1/UU fff

BONSAI

Prinses Margrietiaan 12 f
Tel.: 376881
Emmastad
V_^yJ
»
plekje
Curacao
NIESSEN,
MAISON
hetlekkerste
van

if^^^^^

nnitton

Bü

maison

JJ

\L y
/g^Sfff

Neem onmiddellijk kontakt op met

I

f J BANKETBAKKERIJ

-._

Een volle beerput of zinkput,
wateroverlast of moet
M^
Uw zwembad leeg
gemaakt worden?
\ni

(

ontvangen

Venezolaanse kleipotten
Bloeiende en groene kamerplanten
Heel mooi!

|

>

U kunt ook alleen voor de overtocht met ons
mee!
Retour Bonaire: ANG 100,-

\

hebben

BonairelN

Met de INSULINDE naar de Regatta op

Tuincentrum
en Bloemenzaken j

r

V^J_^ BERNINA MODES^^^y

In toekomst
Japanse deelname
mogelijk in
VN-troepenmacht

Op

(j^^BÊÊÊ^

Bernina Modes heeft katoentjes te kust en te

Bel: Tel. 55748

Tel.: 73671 ol 615314

fel.: 611971/656243

UUALI IT

/De koelste
f maakt U zelf.

Power windows.
Prijs fis. 8500,-

ÜÉ

WÊÊÊÊaWKKÊmaasmsmW^''

l^^^^^JiP

Bel ons voor een vrij blijvende inspektie op

\WWKsss.

J

"'T

Problemen met termieten?

f\l IA I l"T\t

AANGEBODEN:

■COMPUTERLESSEN

n&Sk
I
LU»

I

-

--"

_

WOONHUIS

Volledig gemeubileerd,
inclusief service, stroom,
kleuren TV en water voor
max. 4 personen.
Voor informatie:
Tel: 682627

[

-m

"N

TE KOOP CHEVROLET HONZA

Wij gaan voorlopig door met onze Uitverkoop!

TE HUUR AANGEBODEN

1991

SPORTSCHOOL (FITNESS CENTER)

63 61 68

WOONHUIS
TE HUUR

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

eind september 1991

tHet

Archeologisch-Antropologisch Instituut
Nederlandse Antillen (AAINA)

heeft met spoed

ENKELE KRACHTEN

nodig voor het assisteren bij opgravingen van een
belangrijke historische vindplaats te Banda Riba
gedurende drie maanden. De assistentie-werkzaamheden zullen uiteraard worden vergoed. Belangstellenden kunnen telefonisch kontakt nemen met het
AAINA tel.: 616555/613304.

houdt op zondagavond 22 september a.s. haar eerste

Member of the Year Verkiezing
Plaats

Datum
Tijd

-

: Van der Valk Plaza Hotel Penthouse
: Zondag 22 september 1991
: 19.30 23.00 uur.

-

Uit 20 kandidaten wordt een dame, een heer en een jeugdige als winnaar gekozen.
Indien U interesse heeft om af te vallen maar toch eerst ervaringen van anderen wil
horen waarbij U hun "before" en "after look" zelf wilt zien, is dit voor U een unieke
gelegenheid dit evenement bij te wonen.
Het wordt een reuze gezellige zondagavond met show, muziek, lekkere hapjes en
soft drankjes inbegrepen.
Kaarten a f. 40,- te verkrijgen via onze kursussen.

-

/k

WjmÊÊkk praktijkopleidingen
Curacao. Scriartoowag 75

Een korte nieuwe introduktie kursus

-

-

-

-

-

-

Bek Slanke Lijn tel.: 673674 voor informatie.

BOTICA WAMPURITO
Sta. Rosaweg 329
Tel.: 674475

%

Uw Botica met een groot assortiment
cosmetica-producten, shampoo's,
colognes, talkpoeders, etc. etc.
van de beste merken.
Vlotte afhandeling van Uw recepten

Voor een ieder die zich op het gebied van public
relations wil oriënteren

-

-

S__

van het ISW

(begint op 1 oktober 1991)

-

-

D

"'""'

PR-ASSISTENT

Onze kursussen zijn:
Maandag : St. Antoniusschool Santa Maria 6.45 8.00 uur
Radulphus College lokaal 5 Cas Coraweg 6.45 8.00 uur
: Ancilla Domini Huishoudschool Habaai 6.45 " 8.00 uur
Dinsdag
Clubhuis Flamboyant Rio Canario 6.45 8.45 uur
Woensdag : St. Margaretha school kerk van Janwé 6.30 8.00 uur
St. Albertus College Pietermaai 5.15 6.30 uur
Donderdag : San Martin de Porresschool Santa Rosa 6.45 8.00 uur
Mgr. Zwijsencollege Grebbelinieweg 6.45 8.00 uur
: S.D.K. Brievengat tussen 8.45 en 10 uur's morgens.
Vrijdag

-

buro arends

gr

-

Bel voor informatie 612409/612470 of fax. 656370

v

Met ISW/Opleidingen
halen mensen het beste uit zichzelf.
Z

Kom even langs in onze gunstig gelegen botica.
U bent van harte welkom!

/

/

