
Een verticale tunnel in de
aarde waarin onderzoeksappara-
tuur kan worden neergelaten,
een onderzoekslaboratorium dat
werk biedt aan veertig tot vijftig
nog op te leiden lokale mensen,
samenwerking tussen de Uni-
versiteit van de Nederlandse
Antillen en die in Groningen en
internationale aandacht als cen-
trum voor vooruitstrevend kern-
fysisch onderzoek. Curaçao kan
veel baat hebben bij het project,
denkt De Meijer. ,,Het hangt af
van de fondsen die we kunnen
verwerven, en vergunningen
voor het project zijn daarvoor de
belangrijkste voorwaarde.’’ Lukt
het niet om deze tijdig te verkrij-
gen, dan zullen de wetenschap-
pers uitwijken naar Zuid-Afrika,
waar De Meijer part-time hoog-
leraar aan de Universiteit van
Kaapstad is. De professor heeft
evenwel goede hoop voor Cura-

çao, behalve door de steun van
Jacob Gelt Dekker aan het pro-
ject ook op grond van de door
Aqualectra kenbaar gemaakte
wens in het project te participe-
ren. Directeur Steven Martina
zou geïnteresseerd zijn in de
toepassingsmogelijkheden van
geowarmte die vrijkomt uit de te
boren tunnel. ,,De warmte die
vrijkomt uit de aarde is voor ons
op zich niet zo interessant’’, zegt
De Meijer, ,,maar we zouden
wel kunnen onderzoeken hoe
deze door Aqualectra gebruikt

zou kunnen worden voor het op-
wekken van energie.’’ 

De Universiteit van de Neder-
landse Antillen is benaderd voor
samenwerking bij deelonder-
zoek en opleiding van lokaal per-
soneel voor het te bouwen labo-
ratorium op Westpunt. ,,De inte-
resse lijkt groot’’, zegt De
Meijer, die inmiddels met zijn
assistent Van der Graaf naar
Nederland is teruggekeerd om
de verzamelde gegevens te in-
ventariseren en de plannen ver-
der uit te werken. ,,Jullie komen

toch wel terug?’’, vroeg minister
van Economische Zaken Errol
Cova het duo wetenschappers
afgelopen vrijdag, tijdens een
ontmoeting in Kurá Hulanda.
De Meijer antwoordde in april
terug te willen komen voor de
eerste proefboringen op West-
punt. ,,Dat gebeurt met
krachtige waterstralen onder ho-
ge druk’’, verklaart hij. ,,Milieu-
technisch hoeft er geen bezwaar
te zijn, het gaat om een tunnel
met een diameter van slechts
dertig centimeter.’’ 
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OPEN AVOND
Woensdag 12 januari van 19.30 tot 21.00 uur

Gosieweg 22, Willemstad, Curaçao 
Telefoon: (005999) 7371046

SLAGEN BIJ ABEL TASMAN

De instroomcursus is bedoeld voor leerlingen die tussentijds
overstappen naar het Abel Tasman College zodat ze in het vol-
gend cursusjaar eindexamen kunnen doen.

Kenmerken van de Instroomcursus zijn:
• start vanaf januari
• hervinden van studiemotivatie, studievaardigheid en 

studieconcentratie
• les in kleine groepen
• intensieve begeleiding
• eindexamen doen in het volgend schooljaar

www.abeltasmancollege.net IN
ST

RO
OM

CU
RS

US

Het Abel Tasman College is een particuliere school voor 
versneld onderwijs vsbo-tkl/vmbo-tl, havo en vwo

START NU OP HET ABEL TASMAN
COLLEGE EN HAAL

VOLGEND JAAR JE DIPLOMA
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TOERISME

Asjes naar 
vakantiebeurs
Gedeputeerde van Toerisme Ivar
Asjes is deze week in Nederland,
waar hij een bezoek brengt aan
de Vakantiebeurs die van 11 tot
16 januari gehouden wordt in de
Jaarbeurs te Utrecht. Asjes gaat
praten met reisagenten en tour-
operators die Curaçao als reisbe-
stemming verkopen. 

KUSTWACHT

Mobiele walradar
geïnstalleerd
In de strijd tegen de aanvoer van
drugs naar de Benedenwindse
eilanden is vrijdag als nieuw
wapen een mobiele walradar
ingezet. In afwachting van vaste
walradars wordt het apparaat
door de kustwacht gebruikt om
schepen in de omgeving te
traceren. 

STORING

Fort Amsterdam 
slecht bereikbaar
Verschillende overheidsdiensten
in Fort Amsterdam waren afge-
lopen vrijdag telefonisch niet
bereikbaar als gevolg van proble-
men met de telefooncentrale. De
bereikbaarheid kan ook dezer
dagen nog te wensen overlaten. 

Godett zeer vaak afwezig
Van een onzer verslaggeefsters 
Willemstad - De recordaf-
wezigheid van Anthony
Godett bij statenvergade-
ring is naar beneden bijge-
steld. 

In plaats van 37,5 procent van de
bijeenkomsten woonde hij er
slechts 36,3 bij. Dit blijkt uit een
herziening van het onlangs ge-

presenteerde jaaroverzicht van
de Staten. 

Statenvoorzitter Dudley Lucia
heeft de presentielijst moeten
herzien nadat onder meer de
PAR-fractie hem had gewezen
op een verkeerde voorstelling
van zaken. Controle wees uit dat
slechts enkele van de gepresen-
teerde cijfers juist waren. Hier-
uit vloeit voort, dat de gemiddel-
de aanwezigheid bij statenverga-

deringen afgelopen jaar niet
slechts 75,8 procent bedroeg,
maar 93 procent. De PAR-frac-
tie, uitgezonderd Etienne Ys (80
procent), woonde alle vergade-
ringen bij. Ook de PNP liet nau-
welijks verstek gaan, van de drie
statenleden zijn er twee goed
voor elk honderd procent. PLKP-
statenleden Marco de Castro en
Fifi Nieuw klokten respectieve-
lijk 90,9 en 81.8 procent. Vier

van de vijf FOL-leden zorgden
voor een gemiddelde van boven
de tachtig procent, maar dit
werd naar beneden gehaald door
de grote afwezigheid van hun
leider Godett. In de onderste re-
gionen van de presentielijst ver-
keren ook William Marlin van
National Alliance (40,9 pro-
cent), Julian Woodley van DP
Statia (50 procent) en Ray Has-
sell (WIPM, 59). 

Curaçao of
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Professor Rob De Meijer (tweede van rechts), Emiel van der Graaf (tweede van links), in het gezelschap
van Jacob Gelt Dekker en Errol Cova. FOTO ELS KROON
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