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LONDEN – De Britse premier David
Cameron zegt dat hij ‘alles zal
doen’ om de bewoners van de
Falklandeilanden te beschermen.
Een overdracht van het gebied aan
Argentinië is onbespreekbaar.
Cameron kreeg woensdag een
brief van de Argentijnse president
Cristina Kirchner. Ze eist terugga-
ve van de eilandengroep die ooit
onder de naam Las Malvinas bezit
was van haar land. Londen en Bue-
nos Aires vochten dertig jaar gele-
den een oorlog uit om de Falk-
lands. De Argentijnse president
verwijst naar een resolutie van de
VN uit 1960 om een einde te ma-
ken aan ‘alle vormen van kolonia-
lisme’. De Falklanders houden in
maart een referendum over hun
status. Verwacht wordt dat ze bij
Groot-Brittannië willen blijven.
Cameron vraagt Argentinië de uit-
komst te respecteren.

door onze correspondent
Oscar van Dam

WILLEMSTAD – Het was druk, gezel-
lig, hartelijk op de nieuwjaarsrecep-
tie van de gouverneur van Cura-
çao. Maar de nieuwjaarsgroeten
waren over het algemeen opval-
lend bescheiden. ,,Dat 2013 maar
een saai jaar mag worden”, zei een
bankier met een glimlach. ,,Ik
hoop dat 2013 heel rustig blijft”,
liet een hoteleigenaar weten. Een
hoge militair zei vooral ‘rust in de
toko’ te verlangen.
Wat is er aan de hand op het ei-
land? Door iedereen wordt gewe-
zen naar de politiek. Men wil geen
schandalen meer, geen geruzie.
Op de laatste dag van 2012 kreeg
Curaçao een nieuwe regering, het
kabinet-Hodge. Dit zogenaamde
takenkabinet krijgt zes maanden
om problemen op te lossen die al
langere tijd spelen, maar door ge-
wone politici niet zijn aangepakt.
Alle ministers in het kabinet, on-
der leiding van bankier Daniel
Hodge, zijn werkzaam in het be-
drijfsleven of hebben een hoge
functie op een ministerie. Van hen
wordt verwacht dat ze kennis van
zaken hebben om onder meer de
begroting op orde te krijgen, de
pensioenleeftijd te verhogen, de
dure zorg aan te pakken en de cri-
minaliteit te bestrijden. Hete hang-
ijzers die al lang bekend zijn, maar
waaraan te weinig is gedaan in de
afgelopen jaren.
Daniel Hodge is de derde premier
die Curaçao in 2012 mocht verwel-
komen. Minister-president Gerrit
Schotte, die op 10-10-10 was aange-
treden, moest eind september ver-
trekken nadat twee parlementa-
riërs zich na veel discussie hun
steun introkken. Sindsdien leidde
Stanley Betrian een interimrege-
ring.
Vandaar de verzuchting van ‘rust’.
Op Curaçao wil men geen ‘gedoe’
meer. Maar saaie vakministers die
hun werk doen. Daniel Hodge liep
ook op de receptie rond. Iedereen
wenste hem welgemeend succes.

door onze correspondent
Simon van Woerden

BUENOS AIRES – De Peruaanse pa-
leontoloog Klaus Hönninger
maakt zich grote zorgen over de
schade die coureurs en toeschou-
wers van de jaarlijkse Dakarrally
zullen toebrengen aan zeldzame
fossielen in Peru’s woestijnen. Van
5 tot 20 januari scheurt een stoet
van meer dan zeshonderd rally-
voertuigen voor de vijfde keer
over het Zuid-Amerikaanse conti-
nent. De race gaat door woestijn-
en en over bergtoppen, van de Pe-
ruaanse naar de Chileense hoofd-
stad.
Volgens Hönninger dreigt schade
aan het mondiale erfgoed. In de
woestijn liggen duizenden unieke
skeletten van reuzenhaaien, walvis-
sen en andere zeedieren die soms
meer dan 20 miljoen jaar oud zijn.
Die fossielen vertellen de geschie-
denis van de Stille Oceaan. Maar

er is een groot gebrek aan kennis
hierover onder het publiek, aldus
Hönninger. Hij steekt veel energie
in voorlichting maar dat wordt
hem niet altijd in dank afgeno-
men. Rallyliefhebbers vinden hem
irritant. Ze hebben meer op met
de sensationele passage van het
motorcircus dan met de zorg om
fossielen.
Hoewel Hönninger denkt dat cros-
sen in zijn werkgebied geen kwes-
tie is van kwade wil, maar eerder
van onwetendheid, is de weten-
schapper niet de enige die hoon
moest verduren. Maria Reiche, een
beroemde Duitse archeologe die
zich inzette voor de Nazca-lijnen -
reusachtige landtekeningen in de-
zelfde regio - werd eveneens bela-
chelijk gemaakt om haar werk.
Aan haar tomeloze inzet om met
een bezempje de zogeheten geo-
gliefen bloot te leggen en te onder-
houden hield ze de bijnamen la
gringa loca (de gekke buitenland-

se) en la bruja con la escoba (de
heks met de bezem) over.
Ter bescherming van de fossielen
heeft Hönninger een expeditie sa-
mengesteld van zeventien vrijwilli-
gers plus twee collega’s van zijn pa-
leontologisch museum en hem-
zelf. Verdeeld in twee groepen trek-
ken ze in tegengestelde richting
langs het parcours, om toeschou-
wers voor te lichten over de fossie-
le rijkdommen, hen tips te geven
hoe zich moeten gedragen en om
eventuele schade te documente-
ren. Zo hopen de onderzoekers
het scenario van vorig jaar te voor-
komen.
Hönninger: „De schade was vrese-
lijk. Mensen gebruikten de rugwer-
vels van prehistorische skeletten
als krukjes, lieten tonnen afval ach-
ter en banjerden overal dwars
doorheen.”
Op zijn Facebookpagina heeft de
wetenschapper een originele ma-
nier gevonden om geld voor de ex-

peditie in te zamelen. Een grote
collectie gesigneerde foto’s van
filmsterren, die hij door de jaren
heen verzamelde op premières,
staat in de uitverkoop. Denzel
Washington, vrijwel de hele cast
van Lord of the Rings en de drie
Charlie’s Angels behoren tot dit
walhalla voor filmfans.
Zonder sponsors is Hönninger,
aangewezen op andere methoden.
Van een bevriende drukkerij kreeg
hij de drukkosten van 50.000 fol-
ders cadeau, maar de rest komt uit
eigen zak. „Het enige dat ik niet
verkoop is mijn ziel – ik zal nooit
mijn mond houden als ons natio-
nale erfgoed beschadigd dreigt te
worden. Ik hoop dat het lukt om
schade te voorkomen. Ik ben niet
iemand die nu waarschuwingen af-
geeft om naderhand ‘zie je wel, ik
zei het toch!’ te kunnen roepen.
Maar ik vrees het ergste.”

Morgen in Spectrum, pagina 8:
Een verwoestende race

door Joost Sijtsma

D e hoge Commissaris
voor de Mensenrech-
ten van de VN, Navi Pil-
lay, schrok er zelf van.

Uitgebreid onderzoek van de VN
wijst uit dat er sinds het begin van
de opstand in Syrië, bijna twee
jaar geleden, meer dan 60.000
mensen zijn omgekomen. „Echt
schokkend”, zei de Zuid-Afrikaan-
se Pillay.
De rebellen lijken terrein te win-
nen. Ze strijden tegen een machtig
leger, maar vooral tegen een lucht-
macht die vrij spel heeft. Woens-
dag kwamen volgens de oppositie
zeker dertig mensen om het leven
bij een bombardement op een
tankstation bij Damascus. Hoeveel
doden moeten er nog vallen voor-
dat het Westen in actie komt? De
Servische mortieraanval op de
markt in Sarajevo op 5 februari
1994 waarbij 68 mensen om het le-
ven kwamen, leidde tot ingrijpen
van de NAVO. De schokkende
beelden van de aanslag zorgden er
mede voor dat stellingen van de
Serviërs rond Sarajevo werden ge-
bombardeerd, twee jaar na het be-
gin van het beleg van Sarajevo.
Zover hoeft het in Syrië niet te ko-
men, de opstandelingen zouden al
geholpen zijn met een no-flyzone
die door westerse landen wordt ge-
handhaafd. Een dergelijke zone is
verboden gebied voor de lucht-
macht. Het Westen heeft ervaring
met no-flyzones. Van 1991 tot 2003
patrouilleerden westerse gevechts-
vliegtuigen in twee no-flyzones in
het Iraakse luchtruim om te voor-
komen dat Koerden in het noor-
den en sjiieten in het zuiden door

Curaçao
wil ‘rust in
de toko’

‘Dakarrally beschadigt erfgoed’ Cameron zal
alles doen voor
de Falklands

60.000 doden, hoeveel is
OPSTAND SYRIË ‘Het is duidelijk dat er sprake is van falen van internationale samenwerking’

Syriërs dragen het lichaam weg van een burger die omkwam bij een luchtaanval op de noordelijke stad Al-Bab. De
aanval had in november plaats, maar nog steeds worden steden bestookt.  foto Philippe Desmazes/AFP

Er is regelmatig gesproken
over een no-flyzone boven
Syrië, maar tot nu toe zon-
der resultaat. Wanneer
grijpt de internationale ge-
meenschap in?


