
De instantie die tot doel
heeft de voornaamste eco-
nomische sector van Cura-
çao, de toerisme-industrie,
te ontwikkelen en uitvoe-
ring te geven aan het toe-
rismebeleid, blijkt een ne-
gatief eigen vermogen te
hebben. Dit negatieve ver-
mogen bereikt mogelijk
het niveau van een tekort
van 4,8 miljoen.

Dit blijkt uit een onder-
zoek door Stichting Over-
heidsaccountantsbureau
(Soab) in opdracht van mi-
nister-president Stanley
Betrian van het interim-
kabinet dat nog geen drie
weken geleden aantrad.

De financiële tekorten
van Curaçao Tourist Board
(CTB), dat bestuurd wordt
door overheidsstichting
Curaçao Tourism Deve-
lopment Foundation
(CTDF), komen voor de
meeste personen als een
onaangename verrassing. 

In 2010 sloot CTDF nog
af met een positief resul-
taat van bijna 1,3 miljoen
gulden. Maar nu blijkt dat
het verlies over 2011 zo’n
3,2 miljoen bedraagt. Ook
voor 2012 stevent het toe-
ristenbureau af op een ne-
gatief resultaat. Tot en met
juni stond teller op -1,5
miljoen, maar het huidige

boekjaar zal naar verwach-
ting van CTDF zelf wor-
den afgesloten met een
negatief resultaat van 3,6
miljoen.

De voornaamste reden
is dat het ministerie waar-
voor El Hakim tot eind vo-
rige maand verantwoorde-
lijk was haar beloftes niet
nakomt. Initieel had het
ministerie van Economi-
sche Ontwikkeling (MEO)
voor 2012 een subsidie
toegezegd van 25 miljoen
(was 20,9 miljoen in 2011)
en in aanvulling hierop 10
miljoen uit de logeer-
gastenbelasting (was 9
miljoen een jaar eerder).

Dus een totaal budget
van 35 miljoen. ,,Dit bud-
get is bevestigd door het
MEO op 29 december
2011 en hier heeft het
CTDF ook haar begrote
uitgaven voor 2012 op ge-
baseerd”, meldt Soab over
wat het bestuur van CTDF
opgeeft over de oorzaak
van het tekort.

Later, in mei 2012, volg-
de overleg tussen het toe-
ristenbureau en het mi-
nisterie van Financiën,
waar El Hakims partijge-
noot George Jamaloodin
(MFK) de bewindsman
van was, met als voor-
naamste doel overeen-
stemming te bereiken:
niet over de hoogte maar
over het moment waarop
CTDF de baten uit de lo-
geergastenbelasting zou
ontvangen. Maar tot grote
verrassing van CTDF werd
tijdens dit overleg met
ambtenaren van de toen-
malige minister Jamaloo-
din duidelijk dat het toe-
ristenbureau over 2012

‘geen aanspraak zou kun-
nen maken op de baten uit
de logeergastenbelasting’.
Deze waren namelijk al
opgenomen ten behoeve
van de pot van de algeme-
ne belastingmiddelen.

Het budget zou dus be-
staan uit alleen de toege-
kende subsidie van 25 mil-
joen in plaats van de 35
miljoen waarop per 1 janu-
ari 2012 was gerekend.
CTDF heeft haar begro-
ting aangepast, maar er
waren toen al vele uitga-
ven gedaan en commit-
ments aangegaan op basis
van het oorspronkelijke
budget.

Inmiddels heeft CTDF
de toezegging gekregen
dat in ieder geval 4 mil-
joen van de opbrengst van
de logeergastenbelasting
zal worden uitgekeerd.
Een eerste bedrag van 1
miljoen is onlangs ontvan-
gen. Maar zelfs rekening
houdend met deze 4 mil-
joen wordt een verlies van
3,6 miljoen geprojecteerd
over 2012.

Verlies door aanspraken
op garanties

Fors investering
Parasasa-strand
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Ook CTB 
in de min
El Hakim kwam toezegging aan toeristenbureau niet na

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Toeristenbureau CTB zit zwaar in de financiële min, voor-
namelijk doordat het ministerie van nu ex-minister Nasser El Hakim
(MFK) van Economische Ontwikkeling een hogere subsidie en een gro-
ter aandeel van de logeergastenbelasting toezegde dan uiteindelijk werd
waargemaakt.

Alles voor de Curaçaose vrouw

Gerda Gosepa is uitgeroepen tot de Unsung Hero van 2012. De award van de CIBC
FirstCaribbean International Bank voor burgers die bijzonder goed werk in de samen-
leving verrichten ging naar Gosepa voor haar onstuitbare inzet voor de emancipatie
van de Curaçaose vrouw. ,,Gerda Gosepa ís zorg, toewijding en doorzettingsvermo-
gen”, zo liet de organisatie weten. FOTO JEU OLIMPIO

Screeningswet van kracht
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De Statenle-
den zijn unaniem akkoord
gegaan met de screenings-
wet, ofwel de ‘Landsver-
ordening integriteit (kan-
didaat-)ministers’, die van-
daag in de Curaçaose Cou-
rant gepubliceerd wordt,
waarmee de wet ook direct

van kracht is. Dit houdt in
dat alle te benoemen mi-
nisters na de verkiezingen
van morgen volgens deze
wet gescreend moeten
worden.

Er was een meerderheid
van 11 Statenleden aanwe-
zig die allemaal akkoord
gingen met de wet, inclu-
sief de door de regering in-

gediende nota van wijzi-
ging. De FOL-fractie was
de enige fractie die, in de
persoon van Anthony Go-
dett, schitterde door afwe-
zigheid, maar dat kon de
goedkeuring van de wet
niet tegenhouden. 

BOB-wet is er ook bijna
Op pagina 4

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Een man die
gisterochtend op onver-
antwoordelijke wijze ach-
ter de auto van interim-
premier Stanley Betrian
reed, is door de politie aan-
gehouden. 

Dat heeft politiewoord-
voerder Reginald ‘Reggie’
Huggins gisteren bekend-
gemaakt. ,,De man kon

door zijn onverantwoorde-
lijke rijgedrag makkelijk
een verkeersongeluk ver-
oorzaken”, vertelde Hug-
gins. 

De man, die op de weg
achter Esperamos Super-

market achter de dienst-
wagen van interim-pre-
mier Betrian reed, weiger-
de zich bij de politie te le-
gitimeren en veroorzaakte
een scene door de politie
te bedreigen en te beledi-

gen. De man is dan ook
aangehouden voor onver-
antwoord rijgedrag en be-
dreiging en belediging van
een agent in functie. 

Gedurende de dag was
er sprake van verschillen-
de geruchten als dat mi-
nister-president Betrian
zou zijn aangevallen door
deze persoon. Hier was,
volgens Huggins, echter
geen sprake van. 

Advertentie
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Automobilist
veroorzaakt chaos
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Frente Sivil: Ga stemmen!Definitieve
uitslag op 
24 oktober
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel er morgenavond na het sluiten van
de stembureaus een eerste verkiezingsuitslag zal komen,
kan het Hoofdstembureau pas op 24 oktober de defini-
tieve uitslag geven.

Dat maakte Liza Dindial van
het Hoofdstembureau gisteren
bekend. Morgen mag er tussen
8.00 en 19.00 uur gestemd wor-
den bij het stembureau dat op de
oproepingskaart staat aangege-
ven. Er zijn 1.346 duplicaten van
de oproepingskaart gemaakt
voor mensen die er niet één had-
den ontvangen of kwijt waren
geraakt. ,,Deze hoeveelheid
geeft een indicatie dat de interes-
se om te stemmen nu groter is
dan bij vorige verkiezingen”, al-
dus Dindial.

Het is onduidelijk hoeveel
kaarten en nog niet zijn opge-
haald, aldus Dindial. Wel geeft
zij aan dat het er op lijkt dat er
meer kaarten zijn opgehaald
dan bij eerdere verkiezingen,
wat zou kunnen duiden op meer
interesse om te gaan stemmen.
De vier vrije uren die iemand
krijgt om te gaan stemmen, zijn
niet op een andere dag te decla-
reren als vrijdag toevallig al een
vrije dag is, liet Dindial heel dui-
delijk weten. Het is enkel en al-
leen bedoeld om de kans te krij-
gen om een stem uit te brengen.

Om te mogen stemmen heeft
iedereen naast de oproepings-
kaart een geldig identiteitsbe-
wijs nodig, zoals een sédula, Cu-
raçaos rijbewijs of een paspoort.
Wie één minuut na 19.00 uur
bij het stembureau komt, mag
zijn stem niet meer uitbrengen,
benadrukte het Hoofdstembu-
reau gisteren.

Politiekorpschef Marlon Wer-
net gaf gisteren aan dat het ver-
boden is om een optocht op de
weg te veroorzaken door in een
lange autostoet door de straten
te rijden. Ook is het verboden
om in het stemlokaal foto’s te
maken met een camera of tele-
foon en ook mag er niet gefilmd
worden. Aanhangers die hun
politieke leider vergezellen naar
het stembureau zullen buiten
het stembureau moeten blijven
om te voorkomen dat het proces
wordt opgehouden. 

Om de hele gang van zaken in
de gaten te houden, zijn interna-
tionale waarnemers naar Cura-
çao gehaald, die vanavond een
instructie krijgen. Dit betreft een
waarnemer van Sint Maarten,
van Aruba, uit de Dominicaanse
Republiek en uit Trinidad. Ook
zijn er drie beroepsconsuls, uit

de Verenigde Staten, de Domini-
caanse Republiek en Haïti, naar
Curaçao gehaald om het proces
in de gaten te houden. Deze ze-
ven personen zullen morgen tij-
dens de verkiezingen op ver-
schillende locaties aanwezig zijn
om te observeren.

Doordat er met papier en pot-
lood wordt gestemd, zal de uit-
slag morgen niet snel bekend
zijn. 
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Zita voor Curaçao, 
Curaçao voor Zita.

Als statenlid of minister zal ik ons
land helpen leiden naar een toekomst met perspectief.

Ik vraag je om op mij te stemmen, Zita Jesus Leito, 

nummer 2 van PAR.

Waar anderen 
een probleem 
zien, zie ik een 
oplossing.

529-0020      

facebook.com/zita.jesusleito

zitajesusleito@gmail.com

Meer dan ooit is het 
belangrijk dat we een 
autonoom land zijn 
binnen het Koninkrijk. Ons 
paspoort is onze garantie 
en bescherming.
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Fundashon Frente Sivil nam gisteren in aanwezigheid van de pers
voorlopig afscheid met een laatste boodschap aan het Curaçaose
volk: ,,Ga stemmen en stem bewust.” Tijdens de persconferentie in
SSK gistermiddag blikten Ivan ‘Onny’ Gonet en Ruben Suriël terug
op het ontstaan van de pressiegroep en werd nogmaals benadrukt
dat de groep door geen enkele politieke partij wordt gestuurd. 

FOTO JEU OLIMPIO

Videoclip Bai 
Gaña Baka is
weer online
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De videoclip ‘Bai
Gaña Baka’ van Enmeris was
gisteravond weer op YouTube te
bekijken. Dit gebeurde nadat de-
ze er eerder af was gehaald om-
dat ene Roger Castillo Valencia,
die zich voordeed als vertegen-
woordiger van Televisora del Sur
SA de CV, wegens zogenaamde
inbreuk op eigendomsrecht, be-
zwaar had gemaakt tegen het
toegankelijk maken van de vide-
oclip via YouTube. Niets is ech-
ter minder waar, meent Enme-
ris. In een brief, opgesteld en ge-
stuurd door zijn advocaat Mirto
Murray, stelt de zanger dat hij de
auteur van zowel de woorden als
de muziek van ‘Bai Gaña Baka’
is en als zodanig over alle au-
teursrechten ten aanzien van het
werk in kwestie beschikt. ,,De vi-
deoclip is op Curaçao opgeno-
men en geregisseerd door de
heer Ryan ‘QD’ Navarro, terwijl
tussen hem en Enmeris afspra-
ken bestaan aangaande het
plaatsen van de videoclip op
YouTube”, zo staat in de brief.
Na navraag door Murray is ge-
bleken dat bij het bekende Vene-
zolaanse televisiestation TeleSur
Venezuela geen Roger Castillo
Valencia bekend is, terwijl bij
nader onderzoek ook zou zijn
gebleken dat het bij het bezwaar
gebruikte e-mailadres niet van
het genoemde station is. ,,Bij
een zoekopdracht in Google op
Televisora del Sur SA de CV
komt Televisora Mexican Del
Sur SA de CV uit de bus, doch
ook haar website en e-mailadres-
sen kloppen niet met die opge-
geven door Castillo Valencia.”

Bij Enmeris is de indruk ge-
wekt dat doelbewust getracht is
zijn videoclip te weren van You-
Tube onder het ‘voorwenden
van valse redenen’. 



Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer-
commissie voor Koninkrijksre-
laties wil weten of gedurende de
politieke crisis van de afgelopen
weken op Curaçao fundamente-
le burgerrechten in het geding
zijn geweest.

Dat blijkt uit de schriftelijke
vragen die de fracties naar aan-
leiding van de begroting 2013
voor Koninkrijksrelaties hebben
gesteld aan minister Liesbeth
Spies van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Uit de
maar liefst 44 vragen spreekt
een grote zorg over de situatie op

het eiland: ,,Op welke wijze
heeft de (Nederlandse, red.) re-
gering zorg gedragen voor het
waarborgen van de fundamente-
le menselijke rechten en vrijhe-
den, de rechtszekerheid en de
deugdelijkheid van bestuur uit
het Statuut tijdens de recente
politieke crisis op Curaçao en de
daaruit voortvloeiende machts-
wisseling?”, luidt een van de vra-
gen. ,,In hoeverre is er op Cura-
çao de afgelopen periode sprake
geweest van een ernstige in-
breuk op fundamentele rechten
en vrijheden of een situatie
waarin rechtszekerheid of deug-

delijk bestuur niet langer ge-
waarborgd waren en de interne
controlemechanismen feitelijk
disfunctioneerden?”, aldus
vraagt de commissie verder. Die
wil van Spies ook horen wat zij
‘een aanvaardbare balans’ vindt
tussen de mate van autonomie
en de verantwoordelijkheid van
het Koninkrijk en welke vormen
van hoger toezicht er binnen het
Statuut mogelijk zijn.

De zinsnede in de begroting
‘dat het in kleine gemeenschap-
pen van belang is dat rechters en
officieren enige afstand hebben
tot de gemeenschap, in verband
waarmee Nederland rechters en
officieren van justitie ter be-
schikking stelt’ heeft de vraag
opgeroepen of ‘lokale functiona-
rissen die afstand doorgaans
niet bewaren?’

Zorgen bestaan er ook over de
financiële situatie van Curaçao
en Sint Maarten: ,,Wie draagt
het financieel risico voor de
overheidsleningen van Sint
Maarten en Curaçao? Wordt er
door de autonome landen ook
geleend via de overheids-nv’s?
Zo ja, bij wie en voor welk be-
drag? Heeft het Cft hier controle
over?”

,,Kunt u de laatste stand van
zaken geven wat betreft de aan-
wijzing van de Rijksminister-
raad aan Curaçao? Kunt u hierin
meenemen hoe het staat met de
financiën van Curaçao en of zij
inmiddels voortgang hebben ge-
maakt met het op orde krijgen
van de financiën? Kunt u tevens
aangeven wat er gebeurt wan-
neer dit niet zo is?”

De commissie wil voorts we-
ten welk bedrag het afgelopen
jaar door Nederland is uitgege-
ven aan financiële verplichtin-
gen ten aanzien van de verschil-
lende Koninkrijksdelen, uitge-
splitst naar beleidsterrein zoals
justitie, onderwijs, etc. en naar
eiland.

Een andere vraag heeft betrek-
king op de migratie binnen het
Koninkrijk: ,,Kan een overzicht
worden gegeven van de voor-
waarden die aan Nederlanders
worden gesteld om zich in één
van de overige Koninkrijksdelen
te vestigen, en van de voor-
waarden die aan Koninkrijks-
onderdanen worden gesteld, die
zich in Nederland willen vesti-
gen?”

Spies zal de vragen nog deze
week schriftelijk beantwoorden
zodat de begroting volgende
week plenair door de Kamer kan
worden behandeld.

Dat werd in verband met de
derde editie van het succesvolle
internationale jazzevenement
door Bon Intenshon opgeknapt
in overleg met eigenaar Vittorio
de Stefano van het World Trade
Center (WTC).

Als ex-minister Cooper niet
goed weet hoe het precies zit,
moet hij zich of beter informe-
ren of het nalaten foutieve me-
ningen te verkondigen. De
MAN-politicus beweerde dat Eli-
as helemaal niets zou hebben
geïnvesteerd in de upgrading
van het strand dat ook wel be-
kend staat als het Sonesta-
strand, zoals het ernaast gelegen
hotel (nu Marriott) voorheen
heette. En dat het een vereffe-
ning van een oude schuld van
Bon Intenshon aan De Stefano
zou betreffen. ,,Ik heb geen
schuld aan De Stefano. Nooit ge-
had ook. Waarom zou ik?”, al-
dus Elias. ,,Hij vroeg juist aan
mij of ik die uitbreiding, iets wat
hij zeer toejuichte, kon financie-
ren want op dat moment had hij
zijn liquide middelen hard no-
dig voor andere projecten. Hoe
Cooper aan dit verhaal komt is
mij een volslagen raadsel.”

Het is niet de eerste keer dat
iemand van de politiek zich
mengt in een kwestie die het
CNSJF betreft. In 2010 beweer-
de een politicus van de vorige co-
alitie dat de stichting geen om-
zetbelasting zou hebben afge-
dragen. ,,We hebben toen gelijk
aangetoond met bewijzen dat
zulks geen correcte weergave
van feiten was.”

,,De ob is daarna zowel in
2011 en afgelopen maand voor
het jaar 2012 tijdig afgedragen.
Zo ook de loonbelasting die ver-
schuldigd is vanwege het feit dat
buitenlandse artiesten die hier
optreden lokaal loonbelasting-
plichtig zijn. Die afdrachten zijn
ook zowel in 2010, 2011 en re-
centelijk voor 2012 netjes ge-
daan.” Er werd dus direct afgere-
kend, hoewel volgens sommi-
gen zo’n groot en voor de
Curaçaose economie belangrijk
evenement in aanmerking zou

moeten komen voor vrijstelling
van ob.

Te goeder trouw
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Veel geld 
gestopt in
Parasasa
Fundashon Bon Intenshon: Ex-minister 
Cooper verkeerd geïnformeerd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gregory Elias van goede doelenstichting
Fundashon Bon Intenshon, initiator en
organisator/financier van het Curaçao North Sea Jazz
Festival (CNSJF), reageert geduldig maar wel zeer ver-
baasd over uitspraken van oud-minister Charles Cooper
(MAN) over het Parasasa-strand.

Rechten van burgers in geding?

Op pagina 14

Rasta Mozes weigert zich weer te identificeren
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De
bekende Rasta
Mozes, die ge-
heel bedekt en
met een indianentooi op overal
met zijn fiets naartoe rijdt, is

gistermiddag bij Kranshi aange-
houden nadat hij zich weigerde
te identificeren toen hij zijn
stembiljet ging ophalen. Tijdens
de verkiezingen van januari
2010 weigerde Mozes ook al om
zijn gezichtsbedekking af te
doen. Mozes werd toen medege-

deeld dat hij niet mocht stem-
men, waarna hij voor Kranshi
ging staan met een demonstra-
tiebord met daarop de tekst ‘Fas-
cisme is op Curaçao neerge-
daald. Kranshi heeft mij mijn
stemrecht ontnomen. Schen-
ding van mensenrechten’. 
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Hubert Frans is 69 jaar geworden en gaf talloze kinderen blokfluitles. FOTO PERCY WERNERS

Afscheid van meneer Frans
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Akademia di 
Músika Edgar Palm neemt
vandaag afscheid van blokfluit-
leraar Hubert Frans. Meneer
Frans doceerde 46 jaar blokfluit
aan de muziekschool in Emma-
stad.

In zijn jonge jaren studeerde
Frans aan de kweekschool in
Nederland. Daar bekwaamde hij
zich in het instrument. Daar-

naast volgde hij ook privé-les-
sen. Meneer Frans doceerde
vanaf 1965 aan de muziek-
school. ,,In die tijd kon je geen
muziekinstrument leren spelen
als je niet eerst blokfluitlessen
had gevolgd”, vertelt voormalig
directeur Edsel Provence. 
Volgens hem was Frans een
strenge maar toegewijde leraar.
,,Hij had vaak snoepjes voor 
de leerlingen bij zich. ,,Hij

speelde de sopranino, de so-
praan, de bas en de tenorblok-
fluit.”

Frans had zo zijn favoriete
nummers die zijn leerlingen
tijdens een uitvoering speelden,
het volkslied van Curaçao bij-
voorbeeld. Zijn leerlingen speel-
den ook ‘Nos a sali paranda ku
un pia di ham’ op de blokfluit.
Niet als begeleiding, ze speel-
den het liedje zoals je het zingt.

OM: Gerrit
Schotte had
voorrang
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten
dat oud-premier en MFK-leider Gerrit Schotte het dode-
lijke auto-ongeluk in 2005 niet heeft veroorzaakt en
daardoor destijds niet is vervolgd. 

De verkeerspolitie en een offi-
cier van justitie waren vlak na
het ongeval op de plaats delict
aanwezig en hebben geconclu-
deerd dat Anna Maria Grion-
Rossi voorrang had moeten ver-
lenen aan Schotte, die op een
voorrangsweg reed. Het feit dat
Schotte met 116 kilometer veel te
hard reed op de weg waar maxi-
maal 60 kilometer per uur gere-
den mocht worden, was kenne-
lijk niet voldoende voor het OM
om een zaak aan te vangen.

,,Het OM wordt verweten dat
het geen proces-verbaal in de
zaak heeft opgemaakt, de zaak
niet heeft onderzocht en dat het
de betrokken partij, de heer
Schotte, niet strafrechtelijk heeft
vervolgd”, aldus het OM in een
gisteren uitgegeven persbericht.
,,Op basis van onderzoek ver-
richt door de politie en een offi-
cier van justitie is men tot de
conclusie gekomen dat de heer
Schotte het verkeersongeval niet
had veroorzaakt en niet straf-
rechtelijk moest worden ver-
volgd.”

Indien de nabestaanden het
destijds oneens waren geweest
met het feit dat het OM niet tot
vervolging overging, had er een
artikel 15 procedure begonnen

kunnen worden. Dat is niet ge-
beurd. Ook is er geen civielrech-
telijke procedure gestart om
schade te verhalen. Wel heeft de
dochter van de overleden vrouw
verschillende brieven naar
Schotte gestuurd, waarin zij
naast excuses ook om een geld-
bedrag zou hebben gevraagd. 

Schotte heeft daarop aangifte
gedaan bij het OM op 20 sep-
tember. In de brief had Susanna
Grion, dochter van de overleden
vrouw, 30 september als deadli-
ne gesteld. Deze week kwam er
een filmpje naar buiten van
pressiegroep Frente Sivil waarin
zowel Susanna als zoon Ferruc-
cio zouden aangeven nooit excu-
ses van Schotte te hebben ont-
vangen. 

Ook kwamen in het filmpje
omstanders aan het woord die
getuige waren van het ongeluk.
Een onbehandeld detail is het
verhaal van de omstanders
Charlotte van Lennep en Roli
Perret Gentil die zagen hoe een
andere auto vlak na het ongeluk
kwam aangesneld, waarop een
man twee zwarte tassen uit de
achterbak van Schotte’s auto
haalde en daarmee wegreed,
Schotte gewond in de auto
achterlatend.

BOB-wet is er ook bijna

Er wordt bovendien alles aan 
gedaan om ook de Wet Bijzon-
dere Opsporingsbevoegdheden
(BOB-wet) nog voor de verkie-
zingen of op de dag van de ver-
kiezingen af te kondigen en in
werking te laten treden. Dit is
aangekondigd door interim-pre-
mier Stanley Betrian. Volgens
Statengriffier Franklin Hanze is
dit nog niet zeker, omdat aan de
BOB-wet wat meer haken en
ogen zitten. Met de BOB-wet
heeft het Openbaar Ministerie
(OM) meer opsporingsmogelijk-
heden om ook verdergaande
onderzoeken te kunnen doen
naar kandidaat-ministers, zo is
de gedachte. Volgens parlemen-
tariër Pedro Atacho (PAR) is de
wet een formalisering en ver-
sterking van de geschreven en
ongeschreven staatsregels. De

wet past in de Staatsregeling
waarin staat: ,,Bij landsverorde-
ning worden regels gesteld ten-
einde de rechtmatigheid en inte-
griteit van bestuur en het be-
stuurlijk handelen alsmede de
deugdelijkheid van het finan-
cieel beheer te waarborgen.”
Atacho ziet daarom met deze
wet de integriteit van de rege-
ring gegarandeerd. Ook past de
wet binnen de grenzen van
internationale verdragen omdat
de vrijheid van een volk wordt
bedreigd door een niet integere
regering die aan de touwtjes
trekt. De screeningswet schrijft
enkele voorwaarden voor waar-
aan kandidaat-ministers moeten
voldoen en ook minimaal zes
onderzoeken op het gebied van
justitie, staatsveiligheid, be-
lastingen, ongebruikelijke trans-
acties, gezondheid en door ge-
zinsleden verstrekte informatie.

Vervolg van pagina 1
screening



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Twee dagen voor

de verkiezingen van 19 oktober
is Dominique Adriaens gisteren

ingezworen als minister van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning van het interim-kabi-
net van Stanley Betrian.

Adriaens legde de eed af bij
waarnemend gouverneur van
Curaçao Adèle van der Pluijm-
Vrede, omdat gouverneur Frits
Goedgedrag nog altijd met hart-
klachten kampt. Hiermee is
Adriaens de vijfde minister in
het interim-kabinet van Stanley
Betrian. 

Om de ministersploeg van het
interim-kabinet compleet te ma-
ken, had de politieke partij FOL
van Anthony Godett drie kandi-
daten aangeleverd: Julio Con-
stancia, Dominique Adriaens en
Reinaldo Carolina. ,,Adriaens
zou een goede kandidaat zijn
want er zitten nu alleen nog
mannen in het kabinet”, liet Go-
dett eerder weten. 

Eerder haakte Henri Jourdain
af als vijfde minister, hoewel hij
zich vereerd voelde om deel te
nemen aan het interim-kabinet.
,,Ik zag het als een gelegenheid
mijn land te dienen op een mo-
ment dat dit hard nodig is. Maar
in korte tijd zijn mijn gezin en ik
en mijn moeder, die al op leef-
tijd is, bedreigd op zo’n manier
dat ik begin te vrezen voor de
veiligheid en fysieke integriteit
van mijn moeder, mijn gezin en
mijzelf.”

Dominique Adriaens vreest
geen bedreigingen. ,,Ik zou niet
weten waar men mee zou kun-
nen komen. Ik ben heel blij dat
ik gevraagd ben, ik vind het be-
langrijk dat ik eventueel deel kan
uitmaken van een interim-kabi-
net om aan de taken die vastge-
steld zijn te kunnen bijdragen.”
Het allerbelangrijkste aan-
dachtspunt is volgens Adriaens
momenteel het begrotingste-
kort. ,,Daaraan hangt heel veel,
het proces kan gaan lopen of
blijft stil staan.”

Adriaens voelt zich op haar
plek in het ‘kleine, zakelijke,
snel handelende interim-kabi-
net’. ,,Met mijn werkervaring
denk ik dat ik in staat ben om
snel te schakelen, lijnen uit te
zetten en te handelen. Als pro-
fessional voel ik me thuis.”
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  IZALINE    
    CALISTER 
  KANDELA

MORE INFO? CALL 465 3300, 
VISIT WWW.FUNMILES.NET OR 
FACEBOOK.COM/FUNMILES

Tickets available at the Fun Miles offi ce 
or Mensing’s Caminada.

ENTRANCE
600 FM + ANG 50.- 
or 3,500 Miles

November 3 | Octagon Plaza Avila | 8:30PM
November 4 | Octagon Plaza Avila | 7:00PM

1,250 
FUN MILES! 
Available at 
our offi ce.
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Zest Beach Café  CURAÇAO  TEL: +(5999) 747 0633  WWW.BEACH RESTAURANTS.COM 

ZZONDAGONDAG  21 21 OKTOBEROKTOBER  
ZZESTEST  BBEACHEACH  CCAFÉAFÉ  
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Dominique Adriaens in kabinet Betrian

Dominique Adriaens legt de eed af bij de waarnemend gouverneur van Curaçao, Adèle van der Pluijm-
Vrede. FOTO CELLYMAR MARTIS

Don Martina
steunt Cleopa
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Don Martina, oprichter en decennialang
leider van politieke partij MAN en naamgever van menig
Antilliaans kabinet, spreekt openlijk zijn steun uit aan
ex-MAN-politicus Eugène Cleopa die bij de verkiezingen
morgen nummer drie staat op de lijst van PAIS.

Cleopa zelf was al sinds begin
jaren negentig actief voor MAN.
In april 1991 stond hij voor het
eerst op de verkiezingslijst van
de (donker)blauwe partij. De 44-
jarige op Curaçao geboren politi-
cus deed in totaal aan elf ver-
schillende Eilandsraads- en Sta-
tenverkiezingen mee. Bij de
laatste stembusronde in au-
gustus 2010 stond hij nummer
vier op de verkiezingslijst van
MAN. 

Maar afgelopen juli zegde
Cleopa als eerste zijn vertrou-
wen op in de regering Schotte
(MFK/PS/MAN) die toen geen
meerderheid meer had, waarna
uiteindelijk - nadat ook MFK’er
Dean Rozier zijn steun introk en
beiden als onafhankelijk Staten-
lid verder gingen - het kabinet
viel. Toen was nog niet bekend
dat Cleopa hoog op de lijst van
PAIS zou komen, na oprichters
Alex Rosaria en Mike Franco.

De steun van Don Martina,
hoewel geen lid meer van de
blauwe partij, is veelbetekenend.
Cleopa heeft in Martina altijd
een groot voorbeeld gezien. Om-

gekeerd is Martina zich steeds
meer een vreemde gaan voelen
binnen de MAN, zeker onder
leiding van Charles Cooper.
MAN is sociaal-democratisch,
maar de ideologie is op de
achtergrond geraakt. De steun
van Don Martina en een andere
MAN-coryfee Stanley Inderson
aan Cleopa/PAIS is bedoeld om
ook andere ‘MANistas’ aan te
sporen hun voorbeeld te volgen.

PAIS lijkt al overtuigd van een
goede uitslag. ,,We gaan voor de
triomf vrijdag”, zegt Franco.
,,PAIS heeft in de campagne
duidelijk aangetoond het enige
alternatief te zijn voor een veran-
dering. De bevolking is de poli-
tiek van de laatste tijd moe en wil
nieuwe ideeën, nieuwe gezich-
ten en een nieuwe richting.” De
partij van lijsttrekker Rosaria
laat de vraag met wie er straks
zal worden samengewerkt af-
hangen van de uitslag, maar ook
de principes die de partij uit-
draagt, zoals fatsoen, respect,
screening van alle kandidaat-mi-
nisters en overeenstemming
over actieprogramma.



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens een pers-
conferentie die wellicht bedoeld
was als grande finale, legde
MFK-partijleider Gerrit Schotte
nog één keer aan de kiezer uit
waarom deze zijn stem op het
MFK moet uitbrengen. Aardolie
en aardgas. Dat waren de kern-
woorden. Daar draaide het alle-
maal om. Het ging om onder-
zoeken in de diepe wateren van
Curaçao. Nee, het ging duidelijk
niet om onderzoeken naar kar-
kó. Schotte genoot zichtbaar ie-
dere keer weer als hij zijn ge-
hoor ‘Nee, het ging niet om kar-
kó’ voorhield. Het ging ook niet
om koeienmelk. Nee.

Shell, Repsol en Murphy
Overseas Ventures waren maar
in twee dingen geïnteresseerd:
in aardolie en aardgas. Voorma-
lig premier Etienne Ys (PAR)
had contracten met alle drie de
maatschappijen getekend in
2005. Partijgenote en ook ex-
premier Emily de Jongh-Elhage
had het contract met de drie
maatschappijen verlengd. 

De SER (Sociaal Economische
Raad), waarin interim-premier
Stanley Betrian zitting had,
zorgde ervoor dat de wet niet in
de Staten behandeld kon wor-
den. Er zou meer tijd nodig zijn
om de wet op te stellen. Schotte
vertoonde kaarten aan het pu-
bliek van de plekken waar de olie
en gas zich bevond. Bijvoorbeeld
een kaart uit 1981 van BP. Maar
er waren ook andere kaarten en
foto’s. Foto’s waarop te zien was
dat Etienne Ys bijvoorbeeld aan
boord was van een schip dat seis-
misch onderzoek deed naar de

aanwezigheid van aardolie en
aardgas. Voormalig premier De
Jongh-Elhage heeft altijd ont-
kend dat het schip hier was voor
seismisch onderzoek.

Er lag een draaiboek klaar

voor de winning. Volgens Schot-
te zou al in 2018 de eerste pro-
ductie plaats kunnen vinden.
,,Zij weten hiervan maar willen
niet delen. Zij willen de natuur-
lijke rijkdommen van Curaçao

aan anderen overdragen.” Bij de
komende verkiezingen gaat het
om de keuze tussen mensen die
Curaçao verdedigen en zij die
het land verraden. ,,Het is een
strijd tussen goed en kwaad.

Tussen leugens en de waarheid.
De kaarten spreken de waarheid.
De sociale achteruitgang van
Curaçao is te keren. Als het land
zijn natuurlijke rijkdommen ge-
bruikt, wordt Curaçao een
supermogendheid.”

Het woord is aan de kiezer.
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Schotte pronkt met olie en gas

Geen band
tussen Frente
Sivil en PAR
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is absoluut geen
financiële of operationele relatie
tussen de PAR en de organisatie
Frente Sivil. Dit laat woordvoer-
der Lyndon Comenencia van de
gele partij weten in een reactie
op de aantijgingen van een lo-
kaal radiostation dat deze relatie
zou bestaan.

,,De herkomst van de valse be-
richtgeving ligt blijkbaar in het
feit dat de PAR een reclame-
ruimte op het lokale radiostation
heeft afgestaan aan de organisa-
tie Frente Sivil. De PAR had
door onvoorziene omstandighe-
den besloten niet meer verder te
gaan met het politieke program-
ma. We hebben de indruk dat,
doordat het station hier op het
laatste moment achter is geko-
men, dit bewust of onbewust
wordt geïnterpreteerd als bewijs
van zogenaamde samenwer-
king. Die relatie bestaat dus
niet”, aldus Comenencia.

‘Grande finale’ MFK-leider in teken van natuurlijke rijkdommen
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Motie tegen Statengroep erdoor
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een Staten-
meerderheid van elf heeft
gisteren een motie tegen
een Venezolaanse groep
van Parlatino goedge-
keurd. 

Deze groep zou in een ak-
koord van 9 oktober hebben
aangegeven ‘dat het interim-ka-
binet van Adèle Banderpluim
Vrede op illegale en willekeurige
wijze en tegen de Staatsregeling
van Curaçao in, vier nieuwe le-
den zou hebben ingezworen’.
Hiermee zou volgens de Vene-
zolaanse groep ‘de juridische or-

de van het Land Curaçao worden
overtreden’. ,,Deze beschou-
wing strookt niet met de waar-
heid omdat de waarnemend
gouverneur van Curaçao - die
verkeerd wordt genoemd in het
akkoord - in geen enkel interim-
kabinet zit. Bovendien vond de
benoeming van de vier interim-
ministers plaats met de steun
van een meerderheid van de Sta-
ten die op democratische wijze
is gekozen.” Dat stelt de Staten-
meerderheid in de motie. 

En: ,,Het besluit van de Vene-
zolaanse Statengroep van Parla-
tino om de poging van het
Nederlands Koninkrijk om Cu-
raçao te rekoloniseren te veraf-
schuwen, is een belediging je-
gens de waardigheid van het Cu-
raçaose volk omdat Curaçao,
conform beslissingen van het
volk democratisch geuit tijdens
het referendum van 15 mei
2009, een autonoom land
binnen het Nederlands Konink-
rijk is.” 

De Venezolaanse Statengroep
heeft een oproep gedaan aan de
internationale gemeenschap en
de democratische krachten van
het Latijns-Amerikaans conti-
nent om een positie te bepalen
tegen de zogenaamde overtre-
ding van de Staatsregeling van
Curaçao. Volgens de Staten-
meerderheid in hun motie tegen
deze Venezolaanse groep is deze
oproep gebaseerd op verkeerde
informatie. ,,Het is het Curaçaos
parlement geweest dat in een
motie, gedateerd 13 september
2012, de gouverneur heeft ver-
zocht om een interim-kabinet te
benoemen dat zitting neemt tot-
dat een nieuwe regering na de
verkiezingen van 19 oktober
2012 is gevormd”, aldus de
meerderheid der Staten. 

De groep Venezolaanse Sta-
tenleden heeft dit foutieve ak-
koord gestuurd naar Parlatino,
Unasur, Celac, het Curaçaos
parlement, het Nederlands Ko-
ninkrijk, het Venezolaanse mi-

nisterie van Buitenlandse Za-
ken, het Nationale Assemblee
van Venezuela en zowel de Ve-
nezolaanse als internationale
media.  In de motie die tegen de
Venezolaanse groep is aangeno-
men, is besloten om het foutieve
akkoord dat bij alle bovenver-
melde instanties is ontvangen,
af te wijzen. Hierbij wordt geïn-
formeerd dat Curaçao niet is ge-
rekoloniseerd door het Neder-

lands Koninkrijk en dat het inte-
rim-kabinet van Curaçao op ba-
sis van een verzoek van een Sta-
tenmeerderheid is benoemd.
Ook zal aan alle genoemde in-
stanties een Spaanse vertaling
van de brief van de gouverneur,
gedateerd 24 september 2012,
gericht aan de Statenleden van
Curaçao, waarbij wordt aangege-
ven dat het verzoek wordt uitge-
voerd, worden gestuurd. 

Karchi Mi Sosten heeft 
‘status van visitekaartje’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Op dit moment
heeft de ‘Mi Sosten-kaart’ dezelf-
de status als een visitekaartje, de
consument heeft nu nog geen
voordeel van de kaart. Er moet
eerst voldaan worden aan een
aantal voorwaarden. Welbe-
schouwd heeft de kaart op dit
moment geen waarde.”

Dat verklaarde waarnemend
woordvoerder Anne-Mae Jose-
phina van Bònt di Konsumidó di
Kòrsou op de vraag wat de huidi-
ge waarde van de kaart is. De
bond heeft als belangenbeharti-
ger van consumenten een analy-
se gemaakt van de kaart die on-
langs door partijleider Gerrit
Schotte (MFK) werd gelanceerd.
De minder bedeelde burger die
zijn stem op Schotte uitbrengt,
krijgt vanaf januari 2013 maan-
delijks een bedrag van 100 gul-

den in ruil voor zijn stem. Voor-
waarde is wel dat Schotte weer
premier wordt. De kaart heeft
als naam ‘Mi Sosten’- ‘Mijn
Steun. De opzet is dat zo’n
15.000 mensen van de kaart ge-
bruik gaan maken.

Josephina benadrukt dat de
bond zich niet met politiek in-
laat. ,,We hebben sec gekeken
naar wat de consument nu aan
deze kaart heeft. Eerst moet er
aan een aantal voorwaarden vol-
daan worden. De MFK moet
eerst gekozen worden en vervol-
gens in de regering gaan zitten.
Dan moet er nog een regeerpro-
gramma worden opgesteld. De
middelen voor de kaart moeten
geregeld worden. Er zijn een
aantal vervolgstappen die geno-
men moeten worden voordat de
consument baat heeft bij de
kaart.”

Advertentie
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Gewijzigde tijden Aqualectra
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra zal vrij-
dag tijdens de verkiezingen an-
dere werktijden hanteren. Alle
kantoren van het nutsbedrijf wij-
zigen de openingstijden. De kas-

sa’s en informatiebalie’s zijn van
8.00 tot 10.00 uur geopend voor
het publiek. De storingsdienst,
bereikbaar op 08000135, is zoals
gewoonlijk wel 24 uur per dag
bereikbaar. 



Het debat
Ik kijk nooit naar TeleCuraçao,
dat moet ik eerlijk toegeven; ik
heb daar de moed niet toe.
Maar voor de acht belangrijkste
personen van het land Curaçao
op dit moment, wil ik mij toch
even vermannen. Ik zap snel
naar onze nationale zender. Ze
zijn aan het aftellen..., span-
nend. Nog drie minuten, nog
twee minuten, nog een minuut,
nu gaat het gebeuren, ik zit op
het puntje van mijn stoel. Nee
hoor, niks ervan, even geduld
hebben. Maar lang kun je niet
op het puntje van je stoel blijven
zitten, dat realiseert TeleCura-
çao zich niet. 
Wat gebeurt er nu? Nu komt de
grote baas vertellen dat de spel-
regels veranderd zijn, omdat er
een verdacht mailtje schijnt te
circuleren. Ik snap er de ballen
van. De oude spelregels ken ik
niet, dus de nieuwe zeggen mij
niets. Debat is debat, vind ik.
Eindelijk, de gespreksleider
komt in beeld en stelt voor om
snel te beginnen. Geen slecht
voorstel. De eerste vraag gaat
over het tekort op de betalings-
balans, meteen de moeilijkste.
Spraakverwarring alom. De een
heeft het over de uitgaven van
de overheid, de andere over de
startpositie van 10-10-’10. De
vraag is hoe de tekorten in te
perken. Met andere woorden,
wat moet er in de toekomst
gebeuren. Maar iedereen heeft
het over wat in het verleden wel
of niet gebeurd is, tot een van
de leiders wijselijk ingrijpt. 
De discussie gaat nog even door
totdat het tijd wordt voor de
volgende vraag: ,,Hoe komt het
dat het financiële debacle nu
pas aan het licht komt?” De
belangrijkste vraag van de
avond, wat mij betreft, want ik
moet 2.000 gulden gaan bijdra-
gen. Nu wordt het spannend.
Wacht eens even. Wat gebeurt
er? Ik kan het niet geloven. Nu
breekt mijn klomp! Ik heb geke-
ken naar de lijsttrekkersdebat-
ten op de Nederlandse zenders.
Ik heb gekeken naar Obama
versus Romney op CNN. Ik heb
geluisterd naar de monologen
van Chávez. Maar dit heb ik nog
nooit meegemaakt. Het debat
wordt onderbroken voor Wega
di Number Kòrsou. Gokken is
belangrijker dan de toekomst
van het land. Gokken is belang-
rijker dan het land regeren.
Gokken is belangrijker dan
stemmen. 

Ik hou mijn hart vast. De poli-
tieke leiders gaan vreselijk
stampij maken. Er blijft geen
spaander heel van de studio.
Heremetijd. Van de schrik ga ik
plassen.
Ik kom terug en durf niet naar
het televisiescherm te kijken.
Het derde winnende nummer
wordt getrokken. Wat? Het
debat wordt gewoon voortgezet,
niets aan hand. De vraag wordt
herhaald, want die is inmiddels
iedereen kwijt, zo belangrijk is
het debat. Ik zie een leider nog
snel op zijn iPhone kijken hoe-
veel hij gewonnen heeft...

Roy Evers, Curaçao 

Overpeinzing…
Als partijlid van de PNP sinds
1970 vraag ik mezelf af of ik
ook na zoveel jaren mijn princi-
piële overtuigingen overboord
zou kunnen gooien. Dit in ver-
band met het feit dat de politiek
leider van een nieuwe opko-
mende partij totaal afwijkende
meningen verkondigt in verge-
lijking met wat hij tot voor kort
zei. Hij was een felle strijder
voor de onafhankelijkheid van
Curaçao en propageerde deze
mening in alle publieke forums
en bijeenkomsten over dit
onderwerp, zoals tijdens het
referendum voor de keuze door
het volk voor een nieuwe politie-
ke status van ons eiland.
Bij de start van een Nederlands
bedrijf was deze thans politiek
leider gevraagd om de officiële
opening te verrichten en hij
heeft bewust de directeur en
genodigden geschoffeerd door
hen toe te spreken in de Papia-
mentse taal. Was dit weer een
blijk van of een prelude op zijn

diepgewortelde overtuiging dat
ons eiland zich los moet maken
van Nederland?
Ik ben nog steeds trouw en
toegewijd lid van de PNP, onder
meer omdat deze partij de band
met het Koninkrijk der Neder-
landen wil handhaven en sa-
men met de andere drie landen
wil samenwerken, met alle
voordelen voor land en volk van
Curaçao. Natuurlijk is het leven
één groot leerproces waardoor
je best eens van standpunt kunt
veranderen. Maar vaste overtui-
gingen zitten diepgeworteld en
bepalen mede wie jij bent. Je
bent toch niet geloofwaardig als
je zo snel en gemakkelijk van
overtuiging verandert.

Helga Mensing, Curaçao 
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Half, tijdelijk zwaar bewolkt
met plaatselijk een bui en
kans op onweer. De wind
waait tussen uit richtingen
tussen noordoost en zuidoost
en is zwak tot matig; wind-
kracht 2 tot 4. De zee zal over
het algemeen rustig zijn, met
golfhoogtes van minder dan 1
meter.

Overwegend half bewolkt
met enkele buien.

VANDAAG

MORGEN

HET WEER OP
DE ANTILLEN

4468 5036 0124
De publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Woensdag 17 oktober

ARGO
Nieuw deze week
Dagelijks: 18:15 21:00
Zat. en zondagmatinee: 12:45 15:30 

MOONRISE KINGDOM
Nieuw deze week
Dagelijks: 17:30 19:45

FRANKENWEENIE 3D
Dagelijks: 17:45 20:00
Zat. en zondagmatinee: 13:15 15:30

TAKEN 2
Dagelijks: 17:15 19:30 21:45
Late Show vr. en zaterdag: 22:30
Zat. en zondagmatinee: 12:45 15:00

LOOPER
Dagelijks: 18:30 21:15
Zat. en zondagmatinee: 13:00 15:45

TROUBLE WITH THE CURVE
Dagelijks: 17:45 20:15
Late Show vr. en zaterdag: 22:45
Zat. en zondagmatinee: 12:45 15:15 

DREDD
Laatste week 
Zat. en zondagmatinee: 12:45 

HIT & RUN
Laatste week
Late Show vr. en zaterdag: 22:00
Zat. en zondagmatinee: 15:00

ALEX CROSS
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
Zat. en zondagmatinee: 13.00 15.15

PARANORMAL ACTIVITY 4
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.00 19.15 21.30
Zat. en zondagmatinee: 12.45 14.45

TINKER BELL: SECRET 
OF THE WINGS 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 16.45 18.45 20.45
Zat. en zondagmatinee: 12.45 14.45

SINISTER
Dagelijks: 17.45 20.15
Late Show vr. en zaterdag: 22.45
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.15

HERE COMES THE BOOM
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.00

PITCH PERFECT
Dagelijks: 20.00
Late Show vr. en zaterdag: 22.30

HOTEL TRANSYLVANIA 3D
Dagelijks: 17.45
Zat. en zondagmatinee: 13.15 15.30

RESIDENT EVIL: 
RETRIBUTION 3D
Laatste week
Late Show vr. en zaterdag. 22.45

18 - 24 OKTOBER

B I O S C O P E N

18 - 24 OKTOBER

www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

Advertentie
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LEZERS AAN HET WOORD

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

Het nieuwe Koninkrijk

ILLUSTRATIE RUBEN L. OPPENHEIMER/BRON NRC HANDELSBLAD

Meer ingezonden brieven
Op pagina 18



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De RBC Royal
Bank heeft na de ‘Walk for Life’
een donatie gegeven aan het
Prinses Wilhelmina Fonds
(PWF) en het Ronald McDonald
House Charities Curaçao

(RMHCC). Het succesvolle
evenement was georganiseerd
ter ondersteuning van bewust-
wording van kanker bij kinde-
ren en om fondsen op te halen
voor het Kinder Kanker Fonds
van het PWF. Een deel van de
opbrengsten gaat ook naar het
Children’s Cancer Fund van de
RBC Bank dat als doel heeft
kinderen in het Caribisch ge-
bied met kanker die geen verze-
kering hebben voor het dekken
van de medische kosten te hel-
pen. 

Het negatieve resultaat over
2011 wordt met name veroor-
zaakt door aanspraken die zijn
gemaakt op garantiestellingen -
afgegeven garanties - ten behoe-
ve luchtvaartmaatschappijen 
om een luchtverbinding met 
Curaçao op te zetten Hierbij stelt
CTDF zich tot een afgesproken
limiet garant voor eventuele
(aanloop)verliezen door on-
volledige bezetting van de vluch-
ten.

In 2011 is onder andere door
de Amerikaanse maatschappij
Continental Airlines en het loka-
le vliegbedrijf Insel Air aan-
spraak gemaakt op deze garan-

ties. Er zijn drie garantstellingen
goedgekeurd door de bestuur-
sleden. De garantie aan Conti-
nental van 2010 bedroeg 1,8 mil-
joen dollar (3,3 miljoen gulden).
De garantstelling aan Insel
(2011) bedraagt 650.000 dollar
(bijna 1,2 miljoen gulden). Ook
Air Berlin kreeg vorig jaar 
een garantstelling van CTDF en
wel voor het bedrag van 1 mil-
joen euro (bijna 2,5 miljoen gul-
den).

De liquiditeitspositie van
CTDF omschrijft het Soab-rap-
port als ‘precair’. De werkzaam-
heden van CTDF worden onder
meer gefinancierd met een kre-
dietfaciliteit van 1,8 miljoen gul-
den bij de MCB (Maduro & Cu-

riel’s Bank); hier staat een ter-
mijndeposito van eveneens 1,8
miljoen als garantie tegenover.

CTDF schommelt qua liqui-
diteiten rond het nulpunt, waar-
bij de maandelijkse storting van
de subsidie van 2,1 miljoen
wordt gebruikt om de ontstane
tekorten aan te zuiveren.

Er is sprake van ‘afnemende
ratio’s voor zowel de liquiditeit
als solvabiliteit’ (eigen vermogen
gedeeld door het totaal vermo-
gen). Over 2011 is zelfs sprake
van een negatieve solvabiliteits-
ratio van -0,11. ,,Dit impliceert
dat de kans toeneemt dat de
CTDF met name op de lange ter-
mijn niet aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen.”
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$92,08
per vat

gisteren

vandaag

$92,09

Pensioen medewerkers Caresto

Makelaarskantoor Caresto heeft een overeenkomst getekend voor het aangaan van een collectieve pen-
sioenregeling bij pensioenverzekeraar Ennia. Het betreft een pensioenplan waarbij ook het personeel
zelf gestimuleerd wordt om te sparen voor een onbezorgde oude dag. Caresto Internationaal is een
makelaars- en taxatiekantoor dat in 1974 opgericht is door Jaap Dicke en in 2008 is overgenomen door
Charlie Henriquez. FOTO ENNIA

Kans groot
op verlies
van A-status
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao zal hoogstwaarschijnlijk de A-sta-
tus die het in november vorig jaar kreeg van een van ’s
werelds grootste financiële kredietbeoordelaars,
Standard & Poor’s, verliezen. Dat valt op te maken uit de
onlangs boven tafel gekomen brief van José Jardim,
destijds de secretaris-generaal van Financiën. 

,,Zoals reeds aan u bericht
wordt de financiële kwalificatie
periodiek gereviseerd en de hui-
dige ontwikkelingen in de over-
heidsfinanciën zullen hoogst-
waarschijnlijk negatieve conse-
quenties hebben voor de
financiële kwalificatie van Cura-
çao, indien niet de nodige bijstu-
ring plaatsvindt. Dat kan inhou-
den dat de vooruitzichten voor
Curaçao worden omgezet van
een stable outlook in een negative
outlook, terwijl een downgrading
per direct niet uitgesloten is. 
De kritieke situatie waarin de
overheidsfinanciën zijn beland,
vereist aanvullende ombuigin-
gen.”

Over de brief van 29 juni
2012, waar hier uit geciteerd
wordt, heeft de ex-minister van
Financiën George ‘Jorge’ Jama-
loodin (MFK) eerder bewust ge-
logen en ontkend dat de financi-
ële situatie zo slecht is. De op de-
ze brief gebaseerde aanwijzing
vanuit de Rijksministerraad was

volgens Jamaloodin en de toen-
malige premier Gerrit Schotte
(MFK) helemaal niet nodig. 

In de reclamespotjes van Ja-
maloodin pronkt hij nog steeds
met de positieve beoordeling
van Standard & Poor’s. In die
tijd schreef Jamaloodin de A-sta-
tus toe aan ‘de gedecideerde wij-
ze waarop de huidige regering
haar financiële huishouding re-
gelt’. Het bureau kwam tot de
positieve rating vanwege de ze-
kerheid die het Koninkrijk geeft
aan Curaçao, waaronder het juri-
dische systeem en het onafhan-
kelijke karakter hiervan en de
schuldsanering door Nederland.
De controlemechanismen op
het gebied van pensioenen
droeg ook bij aan het positieve
oordeel. De A-status betekent
een grote capaciteit om financië-
le compromissen aan te gaan,
maar tot op zekere hoogte. De
status geeft aan dat de financiële
situatie wel gevoelig blijft voor
economische ontwikkelingen.

Verlies door aanspraken op garanties

Van onze redactie
New York - De beurzen in New
York deden het gisteren rustig
aan. Positief nieuws over de
Amerikaanse huizenmarkt
stond tegenover teleurstellende
berichten van de zwaarwegende
fondsen IBM en Intel.

De Dow-Jonesindex sloot vrij-
wel onveranderd op 13.557 pun-
ten. De brede S&P 500
steeg 5,99 punten (0,4
procent) tot 1.460,91
punten en de technolo-
giebeurs Nasdaq klom
2,95 punten (0,1 pro-
cent) tot 3.104,12 punten.

Het aantal in aanbouw geno-
men huizen in de Verenigde
Staten steeg in september in het
hoogste tempo sinds juli 2008.
Ook nam het aantal afgegeven
bouwvergunningen flink toe. In
september werd een begin ge-
maakt met de bouw van
872.000 woningen, een stijging
van 15 procent ten opzichte van
de 758.000 stuks in augustus.
Economen hadden gerekend op
770.000 woningen. Huizen-
bouwer Horton won 4,1 procent.

Bank of America wist in het
derde kwartaal winst te boeken

ondanks een forse schikking die
het concern in die periode trof.

De op een na grootste
bank van de VS behaal-
de een nettowinst van
340 miljoen dollar. Een
jaar eerder bleef onder
de streep 6,2 miljard

dollar over. Het aandeel zakte
0,2 procent.

De Amerikaanse chipfabri-
kant Intel bracht dinsdag na-
beurs zijn kwartaalcijfers naar
buiten. Intel boekte in het derde
kwartaal meer omzet dan ver-
wacht. Voor het vierde kwartaal
voorspelde de grootste chipfabri-
kant ter wereld een omzet die la-
ger is dan de verwachtingen van
de markt. Intel daalde 2,5 pro-
cent.

Het Amerikaanse technolo-
gieconcern International Busin-
ess Machines (IBM) rapporteer-
de dinsdag na de slotbel een klei-

ne winststijging over het derde
kwartaal. De omzet zakte met 5
procent. IBM moest 4,9 procent
omlaag.

De Amerikaanse lichtbronle-
verancier Cymer steeg bijna 50
procent. Het bedrijf wordt over-
genomen door de Nederlandse
chipmachinefabrikant ASML
voor ongeveer 1,95 miljard euro.

Advertentie

W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels,

Reischeq

Overboe

USD-Amerikaanse Dollar 1,77

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 226,24

GBP-Engelse Pound Sterling 2,81

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 192,87

CAD-Canadese Dollar 1,79

EUR-EURO per EUR.100 231,56

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00
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Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Boliv

Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralba

Aank

RBC Royal Bank doneertWall Street
doet het 
kalm aan
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Door Arjen van Rijn

Is het wenselijk dat kandidaat-
bewindslieden inclusief de
beoogde minister-president

worden gescreend op veilig-
heids- en integriteitsrisico’s? Ja,
uiteraard. Het is van het groot-
ste belang dat de hoogste be-
stuurders van het land zuiver op
de graad zijn en niet chantabel.
Anders kunnen ze niet het
morele gezag opbouwen dat
nodig is om zo’n verantwoorde-
lijk ambt op de juiste wijze te
kunnen vervullen en kunnen ze
niet met goed fatsoen van hun
ambtenaren handhaving van
orde en recht eisen. Als het dak
lekt wordt het hele huis nat.
Alleen een ambtsdrager die een
voorbeeld is voor de overheids-
organisatie en voor de burgers
doet goed volgen. 

Is het wenselijk dat er een
wettelijke regeling komt die een
goede screening van kandidaat-
bewindslieden waarborgt? Jaze-
ker. Uiteraard is het allereerst
de verantwoordelijkheid van
politieke partijen zelf om met
acceptabele kandidaten te ko-
men. Dat is een kwestie van 
de kiezers serieus nemen. 
Maar met vrijwilligheid alleen 
is het niet gedaan. Gentlemen’s
agreements zijn een wankele
basis voor het krijgen van 
goede bestuurders. Bovendien
is het goed als er een breed
debat plaatsvindt over de 
criteria en voorwaarden die 
voor zulke hoge functies beho-
ren te gelden. De integriteit 
van onze bestuurders is een
algemeen belang. Het parle-
ment is de aangewezen plek 
om daarover te beslissen in de
vorm van algemene regels die
gelden ongeacht tijd en politie-
ke kleur.

Getuigt de nieuwe Landsver-
ordening integriteit (kandidaat-
)ministers dan ook van de juiste
aanpak om een en ander te
regelen? Het antwoord daarop
is helaas niet in alle opzichten
positief.

In beginsel dient iedere bur-
ger in staat te zijn om minister
of premier te worden. Dat is een
democratisch principe. Om
redenen van algemeen belang
mogen daar bepaalde beperkin-
gen aan worden gesteld, maar
die beperkingen mogen ons
open systeem niet méér aan-
tasten dan strikt noodzakelijk.
Politieke kleur of andere per-
soonskenmerken mogen al
helemaal geen rol spelen. Net
zo min mogen bepaalde oplei-
dingseisen worden gesteld. De

kiezer bepaalt wie het vertrou-
wen krijgt om het land te lei-
den. Dan gaat het niet om diplo-
ma’s en doopbrieven. Dit is de
reden dat, voor zover er al eisen
aan de benoembaarheid van
ministers mogen worden ge-
steld, dit in de Staatsregeling
wordt geregeld. Het gaat om
staatsorganen die in de consti-
tutie in het leven worden geroe-
pen. Dan moet het ook de con-
stitutionele wetgever zijn die de
nadere voorwaarden regelt óf -
dat mag ook - alleen het kader
aangeeft en de uitwerking ver-
volgens aan de gewone wetge-
ver overlaat. De Staatsregeling
zegt op dit moment alleen dat
een minister ingezetene van
Curaçao moet zijn, het Neder-
landerschap moet bezitten en
niet van het kiesrecht mag zijn
uitgesloten. Drie redelijke voor-
waarden. That’s it. Meer is er
niet. In de Staatsregeling staat
niet dat een minister aan be-
paalde veiligheids- en integri-
teitseisen moet voldoen. De
Staatsregeling geeft ook geen
bevoegdheid aan de gewone
wetgever om zulke regels vast te
stellen. Dit betekent dat de
Staatsregeling op dit moment
geen grondslag biedt om zulke
regels via een Landsverordening
integriteit (kandidaat-)ministers
te maken. Dat kan spijtig zijn,
maar het is wel de staatsrechte-
lijke realiteit. Het is ronduit
opmerkelijk dat in de Memorie
van Toelichting bij de scree-
ningslandsverordening met
geen woord over dit probleem
wordt gerept en dat ook geen
redenering is ontwikkeld om
het tot stand brengen van de
landsverordening desondanks
te rechtvaardigen. Een vorm van
struisvogelpolitiek: als we het
probleem niet noemen is het er
ook niet.

Even opmerkelijk is het tegen
deze achtergrond, dat voor een
toekomstige wijziging van de

screeningslandsverordening
juist wel een gekwalificeerde
meerderheid nodig zal zijn van
tweede derde van het aantal
zitting hebbende leden. Ook dit
is namelijk iets wat aan de con-
stitutionele wetgever is voorbe-
houden. De Staatsregeling bevat
de procedures voor de totstand-
koming van wetgeving. Die
houden in dat wijziging van de
Staatsregeling alleen via zo’n
gekwalificeerde meerderheid
mogelijk is - fundamentele
beslissingen over de staatsin-
richting moeten op brede con-
sensus berusten - maar dat voor
gewone landsverordeningen
een gewone meerderheid van
de helft plus 1 juist al voldoende
is. Daar kan je in een gewone
landsverordening als de scree-

ningslandsverordening niet
zomaar een uitzondering op
maken want dan ga je op de
stoel van de constitutionele
wetgever zitten. Dat is niet
correct, want de constitutionele
wetgever is niet gevraagd.

Gegeven het ontbreken van
een constitutionele basis is het
ook slecht uit te leggen dat het
handelen in strijd met bepaalde
voorschriften van de
screeningslandsverordening
strafbaar wordt gesteld. Dit
vraagt om problemen. Proble-
matisch is tot slot ook dat de
definitie van het screenings-
onderzoek niet limitatief is,
maar dat degene die het onder-
zoek doet verder mag gaan als
hij of zij dat nodig acht. Een
open einde dus. Dat is slordig.
Als het gaat om een staatsambt
dat in de constitutie is omschre-
ven dient een wettelijke rege-
ling die beperkingen oplegt in
dat geval ten minste een precie-
ze omschrijving van die beper-
kingen te geven. 

Een rechter is niet bevoegd
om na te gaan of de screenings-
landsverordening eventueel in
strijd is met de Staatsregeling of
het koninkrijksrecht. Dat
scheelt weer. Des te zwaarder
weegt echter de verantwoorde-
lijkheid van de wetgever zelf om
geen dingen te doen die eigen-
lijk niet kunnen. Bovendien

mag de rechter de screenings-
landsverordening wél beoorde-
len op eventuele strijd met de
grondrechten. Die strijd is niet
al evident aanwezig, want
grondrechten mogen beperkt
worden als dat gerechtvaardigd
is. Op zichzelf acht ik een scree-
ningsregeling die de toelating
tot het ministersambt beperkt
niet onredelijk of disproportio-
neel. Maar onredelijk kan zij
wel worden vanwege het feit dat
de constitutie zelf de beperking
niet toelaat. Dat kan te zijner
tijd een boeiende discussie
worden.

Wat te doen? In de Staatsre-
geling opnemen dat door een
veiligheids- en integriteitsscree-
ning de benoembaarheid tot
minister en premier mag wor-
den beperkt. Dat kan een moei-
zaam traject gaan worden maar
een werkelijke keuze is er niet.
Tot dan zullen de Staten via de
vertrouwensregel moeten af-
dwingen dat alleen personen
die de toets doorstaan tot de
hoogste regeringsambten wor-
den geroepen. Het zijn dus
weer de Staten waar alles om
draait.

Arjen van Rijn is buitengewoon
hoogleraar Staatsrecht en Staat-
kundige vernieuwing aan de Uni-
versiteit van de Nederlandse Antil-
len op Curaçao.
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Screeningslandsverordening ontbeert grondslag

De Staatsregeling zegt op dit moment alleen dat een minister inge-
zetene van Curaçao moet zijn, het Nederlanderschap moet bezitten
en niet van het kiesrecht mag zijn uitgesloten, aldus Van Rijn.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Schiphol - Het masterplan
van Curaçao Airport City zal tijdens een
bijeenkomst in Nederland wederom wor-
den toegelicht. Hiermee wil Curaçao Air-
port Holding (CAH) nieuwe onderne-
mers en investeerders aantrekken. Cura-
çao Airport City wil zich positioneren als
een veilige toegangspoort van en naar La-

tijns-Amerika, door het aanbieden van
groene hightech en innovatieve produc-
ten en diensten. Tevens wil de luchtha-
ven honderd procent zelfvoorzienend
worden in groene energie en hiermee de
eerste luchthaven in de regio of zelfs de

wereld worden die dit presteert.  De CAH
is vooral op zoek naar ondernemers en
investeerders op de gebieden van make-
laardij, toerisme, landbouw en horeca.
Tevens worden projectontwikkelaars,
energiebedrijven, industriële logistiek,

ICT en researchbedrijven gevraagd om
een bezoek te brengen aan de bijeen-
komst. Op 24 oktober vind de uitleg
plaats in het World Trade Center Schip-
hol Airport. Kosten bedragen 249 euro.
Aanmelden kan via de website van mede-
organisator Carekine.

Airport City gepromoot

www.carekine.com i
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Het is duidelijk dat de nieuwe regering die na de verkiezingen van vrijdag 19 okto-

ber 2012 Curaçao zal gaan besturen een zware taak te wachten staat, meent de

grootste werkgeversorganisatie, de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Daarom stel-

de de VBC een uitgebreid wensenlijstje op van wat naar het oordeel van de zaken-

wereld sociaal, financieel, economisch, maatschappelijk en politiek vereist is de

komende regeerperiode: ,,Enkele bouwstenen die een bijdrage kunnen leveren tot

het oplossen van de meest urgente vraagstukken waarmee Curaçao wordt gecon-

fronteerd.” Het Antilliaans Dagblad besteedt hier de komende dagen aandacht aan

in de serie ‘Stemadvies VBC’.

Leefklimaat 
Een goed leefklimaat vormt
een voornaam onderdeel van
een gezond investeringskli-
maat. Belangrijke onderdelen
van een goed leefklimaat
zijn: gezondheidszorg, pensi-
oenen, veiligheid en onder-
wijs. 

Met betrekking tot de
onderdelen gezondheidszorg
en pensioen wordt verwezen
naar punt 3. 

Veiligheid en aanpak van
de criminaliteit vereist voort-
zetting en intensivering van
de ‘zero tolerance’-aanpak,
opvoeren recherchewerk,
bemoeilijken van invoer 
van drugs en wapens en
nauwere samenwerking op
internationaal gebied. In de
optiek van de VBC is grens-
overschrijdende criminaliteit
bij uitstek een Koninkrijk-
saangelegenheid waarbij van
met name Nederland een
veel grotere participatie in de
ruimste zin des woord ver-
langd mag worden bij de
bestrijding, aanpak en pre-
ventie hiervan. 

Voorts zou overwogen
kunnen worden om een
rouleerstelsel van politie,
recherche, bewakingsper-
soneel en andere geüni-
formeerde diensten 
binnen het Koninkrijk in te
voeren. 

In het kader van scholing
en opleiding kan het belang
van permanente educatie 
niet genoeg worden bena-
drukt. In tegenstelling tot 
het voeren van symbool poli-
tiek in de vorm van wijzigen
van namen van scholen dient
de nadruk gelegd te worden
op verbeteren en verhogen
van het niveau van het onder-
wijs. 

Skol por nada mag een
lovenswaardig streven 
zijn, echter de vraag dient
gesteld te worden hoe een
dergelijk beleid structureel
gefinancierd moet worden en
of een dergelijk stelsel bij-
draagt aan het vergroten van
de eigen verantwoordelijk-
heid. 

Door de overheid is trans-
nationaal onderwijs tot een
nieuw economische speer-
punt aangewezen. Een bij-

zonder goed initiatief welke,
mits goed uitgevoerd, het
onderwijsniveau zal doen
verbeteren en tot een grote
deviezengenerende activiteit
kan uitgroeien. De grote
kernpunten op dit terrein, te
weten accreditatie en toela-
ting van buitenlandse stu-
denten, dienen snel opgelost
te worden. 

Armoedebestrijding 
Het beste programma 
om armoede te bestrijden 
en aan te pakken is scheppen
van productieve arbeids-
plaatsen. Derhalve werk,
werk en nog eens werk. 
Productieve werkgelegen-
heid ontstaat automatisch
indien economische groei
wordt gestimuleerd. Het
belang van economische
groei is evident en wordt
hiermee benadrukt. 

Initiatieven om werkzoe-
kenden her- en bij te scholen
moeten worden toegejuicht
en gestimuleerd. Op deze
wijze wordt de startpositie
van werkzoekenden verbe-
terd. 

Relatie 
Koninkrijk 
Niet ontkend kan worden 
dat het deel uitmaken van 
het Koninkrijk der Nederlan-
den een belangrijke ‘asset’
vormt voor ons investerings-
klimaat. 

In plaats van een emotio-
neel beleid te voeren van zich
af te zetten tegen met name
Nederland, zoals thans door
de regering wordt toegepast,
wordt gepleit voor een zake-
lijke aanpak waarbij gestreefd
wordt naar optimalisering
van wederzijdse belangen.
De intra-Koninkrijks han-
delsrelaties zouden aanzien-
lijk uitgebreid kunnen wor-
den wat ten goede zal komen
aan beide partners. Onder

meer zou hierbij gedacht
kunnen aan door vorige
bewindslieden opgestarte
verkenningen en gesprekken
betreffende het streven naar
een situatie van medegelding
van belastingverdragen welke
Nederland met andere lan-
den afsluit. Ook verdere
intensivering van bezoek van
toeristen uit Nederland dient
sterk bevorderd te worden. In
dit kader zou het idee van
invoering van een ‘pre clea-
rance,-stelsel van personen
(en ook goederen) weer op de
agenda geplaatst kunnen
worden.

Tripartiete 
aanpak 
Internationaal blijkt dat een
tripartiete aanpak, waarbij
sprake is van dialoog tussen
de sociale partners, het beste
resultaat oplevert ten aanzien
van een gezonde en even-
wichtige sociaaleconomische
ontwikkeling. Al jaren wordt
geprobeerd dit concept op
Curaçao (Kolaborativo) van
de grond te krijgen, echter de
bereidheid bij de politieke
bestuurders is niet groot
vanwege het feit dat zij be-
vreesd zijn dat er een stuk
‘macht’ ingeleverd moet
worden. 

Aruba is veel later begon-
nen met deze aanpak doch
wat zij binnen korte tijd
bereikt hebben is indrukwek-
kend. Invoering van een
verplicht pensioenstelsel per
1 januari 2012 en structurele
verlaging van de utiliteitsta-
rieven (water en elektra) zijn
twee zeer concrete voorbeel-
den. Wat even belangrijk en
misschien nog wel belangrij-
ker is, is dat het vertrouwen
in Aruba groot is. 

De VBC is er nog immer
van overtuigd dat het model
van dialoog tussen sociale
partners de beste basis vormt
om tot een duurzame sociaal-
economische ontwikkeling te
komen. Het dicteermodel
welke het MFK/PS/MAN-
kabinet heeft toegepast heeft
niet gewerkt doch de maat-
schappelijke verdeeldheid
vergroot en het vertrouwen
aangetast.

Advertentie

Vrijdag 19 oktober zijn 
wij vanaf 12:00 uur 
gesloten in verband met 
de verkiezingen.

Gewijzigde
stembureaus
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor enkele districten zijn de stembureaus
of de namen van de stembureaus gewijzigd. Dat maakt
het Hoofdstembureau bekend. 

Op de oproepkaart staat het
correcte stembureau. Stemmers
wordt dan ook verzocht goed op
de oproepkaart te kijken op welk
adres zij hun stem kunnen uit-
brengen.

Zo is de naam van het stem-
bureau in Soto veranderd van
Bellisima Kleuterschool naar
Don Sartoschool. Stemdistrict
85 moest voorheen stemmen bij
Maris Stella Horeca op Brakke-
put Ariba, dit keer is dat bij Ma-
ris Stella Vsbo in Montaña di
Rey 4.

Stemdistrict 40 is nu Barika
Hel Kleuterschool aan de Lauf-
ferstraat 1A, in plaats van bij het
Mgr. Niewindt College aan de
W.I. Compagniestraat 25. Stem-
district 37 stemt voortaan bij
Sentro di Bario Wishi Marchena

op het adres Wishi 224, voor-
heen was het Wishi 226, bij
Fundashon Pro Alfa.

Ook in stemdistrict 45 is 
een verandering. Konden stem-
mers voorheen naar het St. 
Martinus College op het L. B.
Smithplein 1, nu is het stembu-
reau bij het St. Willibrord Colle-
ge aan de Mgr. Nieuwindtstraat
21.

Stemmers die voorheen naar
het Peter Stuyvesant College
werden gestuurd moeten ook nu
naar de Schottegatweg-Noord
105, maar nu heet dat het Kole-
gio Alejandro Paula. Ook het
Frater Aurelio Sbo aan de Wage-
ningenstraat 22 is van naam ver-
anderd en heet nu Mgr. Zwijs-
sen College. Het adres is gelijk
gebleven.



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zesde editie
van het Polar Beach rugbytoer-
nooi start zaterdag weer en de

Curaçaose Rugby Federatie is
nog op zoek naar teams en indi-
viduele spelers.  Tijdens dit half-
jaarlijkse toernooi wordt er in de

ochtend kennis gemaakt met de
sport rugby waarna de wedstrij-
den beginnen. ’s Middags begint
de semi-pro-competitie met spe-
lers uit Curaçao en teams uit Tri-
nidad en Venezuela. 

Zestien teams hebben zich nu
aangemeld, ervaren en onerva-
ren. Bij de dames zijn er mo-
menteel vijf teams. Graag wil de
organisatie nog meer deelne-
mende teams.

Iedereen kan zich aanmelden,
mannen en vrouwen, het liefst
met een team van vijf spelers en
maximaal vijf reserves. Dit kost
vijftig gulden. Je krijgt een eigen
T-shirt en een korte rugbycur-
sus. Aanmelden kan ook indivi-
dueel. Inschrijven kan via cura-
caorugbyfederation@hotmail.co
m of via 5153375. Aanmoedigen
mag ook altijd. 

De wedstrijden vinden plaats
bijhet Veneto Casino Holiday
Beach Resort.

De groep die is gevestigd
naast het Vigdis Mensing Colle-
ge aan de Corriweg is de achtste
groep van het eerste district van
de grootste scoutingorganisatie
van de voormalige Antillen.

De groep bestaat uit drie sec-
ties. De bevers voor kinderen
van 5 tot 7 jaar, de welpen voor
kinderen van 7 tot 11 jaar en de
verkenners voor kinderen van 11
tot 18 jaar. 

,,Veel verkenners hebben van-
wege studie of andere activitei-
ten zoals sport besloten de groep
te verlaten waardoor er verschil-
len plekken zijn ontstaan voor
nieuwe verkenners. Dat kunnen
zowel jongen als meisjes zijn”,
zo laat hopman Theo Vos weten.

Ouders kunnen kinderen tus-
sen de 11 en 18 jaar inschrijven
voor de verkenners. Inschrijven
voor de bevers en de welpen kan
ook, maar voor deze groepen is

er een wachtlijst. ,,Scouting is
een gezonde organisatie die ou-
ders helpt hun kinderen op te
voeden en kinderen te stimule-
ren om goede burgers te worden
in de toekomst.”

Inschrijven kan zaterdagoch-
tend tussen 10.00 en 12.00 
uur bij het Clubhuis Julio S.
Schouwé naast het Vigdis Men-
sing College (voorheen Pire Col-
lege).

Inschrijving is geheel gratis.
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Futsallers
strijden om
de prijzen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nationale zaal-
voetbalkampioenschappen gaan
deze week onverminderd voort.
Maandag werd de wedstrijd ge-
speeld tussen Ocean View en Fi-
ve Stars waarbij Ocean View
won met 4-1. De Celestial Boys
wonnen met 4-1 van CIU en in
de derde wedstrijd won Nojo
Snack met 3-2 van Ocean View
Elite. 

Op 22 oktober worden de
wedstrijden voortgezet in de Er-
rol Rooi zaal in SDK. Om 19.30
uur begint de wedstrijd tussen
Ocean View F.A. tegen Don Bos-
co, om 20.30 uur tussen San Lu-
cas en Masters Machine en om
21.30 uur tussen Adema en Ca-
ribbean International Universi-
ty.

Buladó haalt
fondsen op 
in strijd tegen 
kinderkanker
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De RBC Royal
Bank organiseerde in september
samen met het Prinses Wil-
helmina Fonds (PWF) de wan-
deling ‘Walk for Life’ met als
doel fondsen op te halen, be-
wustzijn te creëren en een bij-
drage te leveren aan het voorko-
men van kanker bij jongeren.
Ook zwemclub Buladó liep mee,
en hield daarnaast een collecte
onder leden van de club en on-
der leden van andere clubs en
personen in de zwemwereld ge-
durende de Buladó Meet 2012
die op 28 september plaatsvond.

,,Met deze geste wil de club
jonge sporters bewuster maken
van de ziekten die er zijn en die
ook op de deur van jongeren
kunnen kloppen. Ook als is
zwemmen een kostbare sport,
jongeren moeten ook leren dat
ze iets opzij kunnen leggen om
een bijdrage te leveren”, aldus
de club. 

De opbrengst van de collecte
is onlangs overhandigd aan de
RBC Royal Bank. 

De zesde editie van het Polar Beach rugbytoernooi start zaterdag. FOTO CRF

Plek voor
verkenners
bij scouting
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De scoutinggroep Julio S. Schouwe heeft
enkele openingen voor meer jonge verkenners, zo laat
Scouting Antiano weten. 

Zesde Polar rugbytoernooi



Dat blijkt uit het rapport
‘Startklaar voor vier jaar’ dat het
Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) gisteren in het kader van
de kabinetsformatie heeft gepu-
bliceerd. Het rapport bevat meer
lichtpuntjes als het om de Antil-
liaanse gemeenschap in Neder-
land gaat. Zo is de werkloosheid
onder jongeren tegen de lande-
lijke trend in iets gedaald. En
ook stromen er meer leerlingen
door naar havo en vwo en daalt
het aantal voortijdig schoolverla-
ters.

Er mag dan op een aantal ter-
reinen vooruitgang worden ge-
boekt, de situatie is allesbehalve
rooskleurig. Zo stelt het SCP on-
omwonden dat de criminaliteit
onder Antilliaanse jongeren een
groot probleem is. In de groep
Antilliaanse jongens van 18 tot
24 jaar vertoont 13,3 procent cri-
mineel gedrag, bijna vier keer
meer dan autochtone leeftijdge-
noten. Alleen Marokkaanse jon-
gens ‘scoren’ hoger: 19,5 pro-
cent. Van jongens en meisjes
van 12 tot 23 jaar is 55 procent in
aanraking gekomen met de poli-
tie. Voor Nederlandse leeftijdge-
noten ligt dat percentage op 25
procent en voor Marokkanen op
65 procent. ,,De jeugdcrimina-
liteit onder jongens uit migran-
tengroepen is schrikbarend
hoog. Het is een probleem dat al
jaren bestaat en in de oplossing
ervan lijkt weinig schot te zitten.
Een combinatie van maatrege-
len gericht op het terugdringen
van schooluitval, interventies ge-
richt op de sociale kring waar-
binnen de jongeren verkeren,
opvoedingsondersteuning van
de ouders en gerichte program-
ma’s voor de jongeren zelf kun-
nen een bijdrage leveren. We
formuleren het niet voor niets
voorzichtig: veel is al gepro-
beerd, zonder dat het relatieve
verschil met autochtone jonge-
ren duidelijk is afgenomen”, al-
dus het SCP. De werkloosheid
onder ‘niet-westerse allochto-
nen’ is met 15 procent drie keer
hoger dan het landelijk ge-
middelde. Onder jonge allochto-
nen (15 tot 24 jaar) ligt dat per-
centage op 29 procent. Onder
Antilliaanse jongeren is dat 27
procent, een daling met 2 pro-
cent ten opzichte van een jaar
geleden. Dat is opmerkelijk om-

dat de totale werkloosheid is ge-
stegen, verreweg het meest on-
der niet-westerse allochtonen. 

De werkloosheid onder Antil-
liaanse jongeren is overigens
nog altijd drie keer hoger dan
onder autochtone leeftijdgeno-
ten. Dat allochtonen in tijden
van economische crisis eerder
hun baan verliezen en moeilij-
ker nieuw werk vinden is vol-
gens het SCP het gevolg van on-
voldoende taalbeheersing maar
ook van bewuste en onbewuste
discriminatie door werkgevers.

Van de Antilliaanse scholie-
ren volgt 30 procent havo of vwo,
ook dat is een verbetering al
blijft die achter bij bijvoorbeeld
Marokkanen en Turken. Van al-
le Nederlandse jongeren doet 50
procent havo of vwo. ,,Het kabi-
net Rutte legt in het integratiebe-
leid sterk de nadruk op het voe-
ren van generiek beleid. Met dit
uitgangspunt is niets mis. Het
onderscheiden van specifieke
groepen in het beleid kan leiden
tot stigmatisering en uitvoering
ervan is vaak niet eenvoudig. Ge-
neriek beleid moet vanzelfspre-
kend ook personen met een mi-
grantenachtergrond bereiken.
Door de sterke nadruk op gene-
riek beleid en het expliciet af-
schaffen van het specifieke 
doelgroepenbeleid is het beleid
doorgeschoten. Het taboe op
specifiek beleid moet eraf. Som-
mige vraagstukken zijn - naar al-
le waarschijnlijkheid - niet al-
leen met generiek beleid te be-
strijden. Ons onderzoek wijst
namelijk uit dat bijvoorbeeld
verschillen in werkloosheid en
vertegenwoordiging in de crimi-
naliteit niet alleen zijn te ver-
klaren door algemene achter-
standsfactoren als opleiding of
ouderlijk milieu. Etnisch-speci-
fieke factoren en discriminatie
blijken ook belangrijk. Dan kan
specifiek beleid helpen. Dat is
geen kwestie van ideologie maar
van pragmatische keuzen die
bijdragen aan effectief beleid”,
aldus het SCP. Uit het rapport
blijkt dat er in Nederland
141.000 Antillianen en Aruba-
nen wonen. Daarmee vormen
zijn na Turken (389.000), Ma-
rokkanen (356.000) en Surina-
mers (345.000) de vierde ‘klas-
sieke migrantengroep’. 42 Pro-
cent is in Nederland geboren. 
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E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P 
 
Op donderdag 22 november 2012, des morgens om 10.00 uur 
zal, ten overstaan van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens 
waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op 
Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk 
Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en 
vervolgens bij afmijning:  
 
het tot twee maart tweeduizend negen lopend recht van erfpacht 
op een perceel grond gelegen in 
het Tweede District van Curaçao, ter grootte van eenduizend 
eenhonderd tachtig vierkante meter 
(1.180 m2), nader omschreven in meetbrief nummer 15 van 22 
januari 1948, met het daarop 
gebouwde, plaatselijk bekend als BANANAWEG 6. 
 
De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling 
ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden 
onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan 
worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere 
verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De 
executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op 
te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen.  
 
Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een 
schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van 
Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde 
onroerende zaak, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.  
 

NOTARISKANTOOR ESHUIS  
Rooi Catootjeweg 1 Alhier.  
Tel.: 736-5222 – Fax: 736- 5223  
e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com  

De start van het project waarbij de jongeren zaaien bij Plantasgon
Kamara te Scherpenheuvel.

FOTO DIGICEL

SCP ziet
lichtpuntjes
Antillianen
Vooruitgang maar nog niet rooskleurig
Van onze correspondent
Den Haag - De criminaliteit onder de tweede generatie
Antillianen in Nederland is beduidend lager dan onder
de eerste generatie.

Project 
Digicel 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Digicel is deze
week begonnen met het project
‘voorbeeldige scholen’, dat als
doel heeft om aandacht te be-
steden aan wat een school voor-
beeldig maakt. Daarvoor wordt
aandacht besteed aan de inzet
van een school op cultureel-,
natuurlijk- en gemeenschaps-
terrein en andere details die
voor een positief gevoel zorgen
bij de leerlingen. Het project
wordt ondersteund door Fun-
dashon Splikami, welke even-
eens belast is met de uitleg en
de praktische uitvoering. Deel-
nemende scholen leren over
landbouw. Hierbij krijgen de
leerlingen uitleg over het zaai-
en, verbouwen en verzorgen
van fruit en groente, het ge-
bruik van water en het bewate-
ren van gewassen. Het project
zal het gehele schooljaar wor-
den voortgezet en aan het eind
is er een competitie tussen de
deelnemende scholen. ,,Het
gevoel voorbeeldig te zijn moet
gecultiveerd worden in alle
lagen en organisaties van onze
gemeenschap. We voelden de
noodzaak om jongeren in het
bijzonder te motiveren om
voorbeeldig te zijn, en anderen
te inspireren bij hun ontwikke-
ling en doelen”, aldus Thessa
Fleming, marketingmanager
van Digicel Curaçao. 

Van een onzer verslaggevers
Leiden - De Vereniging SIAA
(Societas Iuridica Antiliana et
Arubana) houdt morgen in Lei-
den een discussieavond over de
waarborgfunctie binnen het Ko-
ninkrijk. Panelleden zijn Gert
Oostindie, Hubert Maduro en
Aubrich Bakhuis.

,,Doel van deze avond is om
samen met de gemeenschap in-
houdelijk te discussiëren over
dit onderwerp. Wij merken dat
men de laatste tijd veel informa-
tie krijgt over de ontwikkelingen

binnen het Koninkrijk, maar dat
de achtergrondinformatie vaak
ontbreekt. Om de informatie te
kunnen begrijpen is het van be-
lang om de basis te kennen.
Graag willen wij u uitnodigen
om mee te doen aan deze dis-
cussieavond.”

Maduro is jurist en namens
Aruba Staatsraad van het Ko-
ninkrijk. Hij heeft zitting in de
Raad van State bij koninkrijk-
saangelegenheden. Oostindie is
historicus, sociaal wetenschap-
per, surinamist en antilleanist.

Hij is directeur van het Konink-
lijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV). Bakhuis
is jurist en momenteel promo-
vendus aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. Hij doet onder-
zoek naar het bestuurlijk en fi-
nancieel toezicht op Curaçao en
Sint Maarten.

De avond begint om 19.30
uur bij de rechtenfaculteit van
de Universiteit Leiden in het 
Kamerlingh Onnes Gebouw.
Aanmelden kan via siaa@
hotmail.com.

Debat over waarborgfunctie 
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Kerst vieren bij Renaissance

88 Dieren gesteriliseerd
Van onze redactie
Willemstad - In de wijk Souax
zijn onlangs 88 honden en 
katten gesteriliseerd tijdens een
actie van de Dierenbescher-
ming.

Fundashon Pro Souax had het
buurthuis beschikbaar gesteld
voor de operaties en de opvang
van de dieren. Een groep van vijf
jongeren uit Souax heeft twee
dagen lang flink de handen uit
de mouwen gestoken en daarbij
de vrijwilligers geholpen met
honden ophalen, kennels
schoonmaken, artsen assisteren
en opruimen. 

In totaal hebben twintig vrij-
willigers zich ingezet voor dit
sterilisatieweekend. De dieren-
artsen die dat weekend sterili-
seerden waren Sjoerd de Groot,
Cheryl van Ommen, Odette
Doest en Gregory Vinck.

De bedoeling van deze actie
was om het steriliseren nog
meer onder de aandacht te bren-
gen van de bewoners van Souax.
,,Maar zeker heeft ook karpat-
tenziekte nog steeds veel aan-
dacht nodig: hoe is het te voor-
komen? En natuurlijk: hoe kan
het verholpen worden? Veel
hondeneigenaren zijn zich niet

genoeg bewust van de gevaren
van karpattenziekte en dat het de
honden uiteindelijk noodlottig
kan worden”, aldus de Dierenbe-
scherming.

PAIS: Veiligheid
zaak van iedereen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens de politieke partij PAIS voelen steeds meer bewoners zich onge-
makkelijk en onveiliger. ,,Dit komt onder andere doordat de normen en waarden niet
meer zo nauw genomen worden.”

PAIS wil daarom niet alleen
de verantwoordelijkheid voor
het verbeteren van het veilig-
heidsgevoel leggen bij politie en
justitie maar ook bij andere over-
heidsinstanties, maatschappe-
lijke organisaties, het bedrijfsle-
ven en individuele burgers.

Politie en justitie zullen zich
volgens de politieke partij moe-
ten richten op het strafrechtelijk
gebied van de bestrijding van
criminaliteit. Dit wil PAIS onder
andere bereiken door te investe-
ren in betere technische midde-

len voor de politie en hogere
straffen voor recidivisten.

Maar daar houdt het volgens
PAIS niet op. De regering zou
volgens hen ook met program-
ma’s moeten komen om de
maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en de burgers te
ondersteunen bij de strijd tegen
de criminaliteit. Tevens moet er
aandacht komen voor toezicht
en preventie. ,,Door een ver-
hoogde vorm van toezicht zal
het aantal delicten en overtredin-
gen worden voorminderd of

sneller aangepakt maar wordt
ook verloedering en overlast
teruggedrongen”, meent Geert
Huisman, nummer 17 op de lijst
van de lichtblauwe partij.

Ten slot zal er volgens Huis-
man moeten worden geïn-
vesteerd, onafhankelijk van re-
pressie, in preventie of risicover-
mindering. ,,Deze insteek zal
een preventieve sociaal-culturele
zijn en toegepast moeten wor-
den op de verschillende subdo-
meinen binnen onze samenle-
ving.”

Vijf jongeren uit Soaux hebben
flink de handen uit de mouwen
gestoken en geholpen met hon-
den ophalen, kennels schoon-
maken, artsen assisteren en
opruimen. 

FOTO DIERENBESCHERMING

Bon Intenshon betaalt De Stefa-
no voor het tweedaagse evene-
ment jaarlijks 45.000 dollar
huur en het WTC krijgt daarbo-
ven nog twintig toegangskaarten
per avond (het hoofdfestival be-
slaat vrijdag- en zaterdagavond).
De investering in het Parasasa-
strand is een ‘substantiële’, al-
dus Elias. En dat is in verband
met de derde editie gebeurd om
het terrein waarop het CNSJF
plaatsvond te vergroten. ,,Geheel
te goeder trouw”, benadrukt de
initiatiefnemer, ,,is het strand en
het hele gebied erom heen ver-
fraaid.” Daarvoor is van de toen-
malige MAN-minister Cooper
‘helemaal niets gevraagd’ terwijl
bovendien juist is aangedrongen
om het strand voor het publiek
toegankelijk te houden.

Van de muziekbusiness heeft
de politiek leider van MAN niet

veel begrepen, kan uit de woor-
den van Elias worden opge-
maakt. Of Cooper is geheel ver-
keerd geïnformeerd. Want het
betreft geen winstgevende ope-
ratie. Althans, niet voor de orga-
nisatie, die drie opeenvolgende
jaren verliezen boekte. 

Wel is er winst voor het eiland
als geheel en in het bijzonder
voor bepaalde toeristische secto-
ren. De directe opbrengsten
voor Curaçao voor het jaar 2011
waren 16,3 miljoen dollar. De in-
directe opbrengsten vele malen
groter, maar die zijn niet weten-
schappelijk gemeten of onder-
bouwd.

De directe opbrengsten voor
de Curaçaose economie in 2012

zullen 20 miljoen dollar bedra-
gen. Een finaal rapport daarover
wordt binnenkort verwacht.

De verliezen aan de zijde van
Bon Intenshon worden veroor-
zaakt door de hoge fees die aan
de wereldbefaamde artiesten
moeten worden betaald. Dit ge-
beurt zonder overheidssteun.
,,Waarom doen wij het dan? Ik
zie dit als een bescheiden bijdra-
ge aan de belangrijkste econo-
mische pilaar van de economie,
het toerisme. Dat is niet meer de
sector waarin ik zelf werkzaam
ben, de internationale financiële
dienstverlening, maar meer en
meer het toerisme.” Tot slot
vraagt de voorzitter van Bon In-
tenshon zich af, waarom de
overheid, waarom ex-minister
Cooper, zelf niets heeft gedaan
om ten behoeve van de bevol-
king en speciale evenementen
het strand tegenover het WTC
op te knappen.

Te goeder
trouw

Vervolg van pagina 3
cnsjf

CIFFR verloopt
voorspoedig

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De warming-up
voor de tweede editie van het
Curaçao International Film
Festival Rotterdam (CIFFR)
verloopt voorspoedig. De der-
de film, Moonrise Kingdom,
komt er aan. Een komedie/
dramafilm onder regie van
Wes Anderson. De film
speelt zich af op een eiland
voor de kust van New Eng-
land. In 1965 lopen twee ver-

liefde kinderen weg. Iedereen
is in rep en roer. De sheriff en
de ouders van het meisje
gaan naar hen op zoek.

De hoofdrollen worden ge-
speeld door Kara Hayward,
Jared Gilman, Bruce Willis,
Bill Murray en France
McDormand. De film is ge-
schreven door Anderson en
Roman Coppola. 

Vandaag draait de film in
The Cinemas.

Het Renaissance Resort & Casino zal ook dit jaar uitgebreid Kerstmis vieren en nodigt iedereen die
‘Christmas on the reef’ in Renaissance-stijl wil vieren uit om snel te reserveren. Voor reserveringen of
meer informatie kan gebeld worden naar 4355015 of gemaild naar rcijntje@curacaorenaissance.com.

FOTO RENAISSANCE 



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Veel spannender
zullen verkiezingen op Curaçao
nooit worden. Vrijdag gaat het
niet alleen om het premier-
schap, het draait om de funda-
mentele vraag: welke kant op
met het eiland? Richting welva-
rend paradijs of toch een pira-
tenrots?”, vraagt journalist Ed-
win Timmer zich af in De Tele-
graaf. 

Volgens hem kan er een keu-
ze gemaakt worden tussen de
‘Hollanderhaat’ van Pueblo So-
berano, ‘maffiavriend’ Gerrit
Schotte, het ‘frisse geluid’ van
PAIS of de ‘oude’ PAR. Volgens
Timmer is er wel een lichtpunt
en is Curaçao moe van de poli-
tieke intimidatie.

In het artikel in De Telegraaf
gaat het over de band tussen De-
an Rozier en Gerrit Schotte. ,,Ik
kende hem van vroeger. Een
grappenmaker, die je niet se-
rieus nam. Maar hij beweerde
dat hij zijn leven had gebeterd.
Ik geloofde hem”, vertelt Rozier
in de Nederlandse krant. Zo be-
gon het politieke avontuur voor
Rozier. Volgens de oud-MFK-er
wist hij niets van politiek en
maakten ze hem toch fractie-
voorzitter. ,,Ik begreep amper
wat dat was.”

Schotte regeerde niet alleen
als alleenheerser, ‘hij liet het po-
litieke klimaat compleet ontspo-
ren’ zo staat te lezen in het arti-
kel. Coalitiegenoot Helmin
Wiels van PS mocht ongestraft
roepen dat Nederlanders ‘terug-
gaan in bodybags’. Minster Car-
los Monk betitelde Antillianen
die met de Commissie Rosen-
möller spraken als ‘landverra-
ders’. Rozier: ,,Het was wil-
dwest. De ideologie van Wiels
was sterker dan Schotte. Hij liet
zich meesleuren in het vinger-
wijzen. Maar intern was er altijd
ruzie.” Volgens Timmer vragen
velen zich op het eiland af waar-
om de PAR, met acht zetels gro-
ter dan de MFK, zo slap opposi-
tie heeft gevoerd tegen die boe-
venbende. ,,We hebben hon-

derden brieven geschreven”,
verweert oud-premier Emily de
Jongh-Elhage zich in de krant.
,,Maar nooit kwam er antwoord.
Als wij wilden debatteren, vertik-
te Statenvoorzitter Ivar Asjes
vergaderingen uit te schrijven.
Dat was obstructie. Er bestaat
geen respect meer voor elkaars
mening.” De haatdragende taal

van Wiels zorgt er volgens De
Telegraaf voor dat Nederlanders
zich achter hun oren krabben en
afvragen of ze moeten gaan of
moeten blijven. Maar dit zou, zo
schrijft Timmer, een financiële
ramp zijn voor het eiland omdat
er dan veelal ondernemers in de
toeristenindustrie zouden ver-
trekken. De Jongh-Elhage: ,,Zijn

er Nederlanders die weg willen?
Dan vraag ik u op 19 oktober al-
lemaal die koffers weer uit te
pakken. Want ik heb iedereen
nodig!”

Morgen mogen 116.000 kie-
zers naar de stembus. Rozier
vertelt de Nederlandse krant dat
hij blij is dat hij de politiek ach-
ter zich laat. Maar niet voordat

de Staten van Curaçao de wet be-
handelen die de screening van
elke nieuwe ministersploeg vei-
lig stelt. Geen crimineel klimt
nog op de premierzetel. ,,Ik sla
mijn voorzittershamer straks ka-
pot als de screeningstest voor
ministers wordt goedgekeurd!
Zo hard dat Gerrit Schotte het
thuis zal horen.”
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WOW, SAMEN GOED 
GEREGELD!

FATUM.COM   |  777 7177   |   pensioendesk@fatum.com

Bijna iedereen heeft vroeg of laat wel de behoefte aan wat 
extra geld. Denk maar eens aan die geweldige cruise die je 
altijd al wilde gaan maken, of een nieuwe auto. Ook bijvoor-
beeld ouders van studerende kinderen kunnen deze be-
hoefte hebben want ze weten maar al te goed dat de kosten 
hiervoor behoorlijk kunnen oplopen. 

Het hebben van wat spaargeld kan dan veel verschil maken. 
Er zijn ook minder leuke situaties denkbaar waarin extra 
geld nodig kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten 
van een begrafenis of zelfs het wegvallen van een deel van 
het inkomen door overlijden van de kostwinner.

We herkennen bovenstaande voorbeelden allemaal uit onze 
eigen situatie of hebben dit in onze nabije omgeving alle-
maal wel eens gezien. Soms is het zo dat er door de werkge-
ver in de vorm van primaire of secundaire arbeidsvoorwaar-
den al het één of ander is geregeld. Er is dan een financiële 
tegemoetkoming beschikbaar. Helaas is dit niet altijd het 
geval. 

De meest bekende vorm van sparen met de hulp van je 
werkgever is een pensioenregeling. Hierbij is meestal niet 
alleen een pensioeninkomen vanaf pensioenleeftijd gere-
geld,  maar zijn ook de financiële risico’s voor je nabestaan-
den van overlijden voor de pensioendatum gedekt.  Door 
het speciale fiscaal vriendelijke karakter van zo’n pensioen-
regeling is het extra aantrekkelijk om op deze manier geld 
voor later opzij te zetten. Het nadeel is alleen dat je niet 
eerder dan vanaf pensioendatum over je geld kan beschik-
ken als dat nodig zou zijn. Een spaarregeling via je werk-

gever biedt dan een alternatief. Het gaat hier te ver om de 
specifieke verschillen helemaal uit te werken, maar er zijn 
vele mogelijkheden. 

Het is helaas nog lang niet altijd zo dat deze spaarmogelijk-
heden door alle werkgevers aan hun werknemers worden 
aangeboden. Bedenk dan dat het helemaal niet gek is om 
dit, als werknemer, bij je werkgever bespreekbaar te maken. 
Een regeling via je werkgever hoeft overigens niet perse te 
betekenen dat de werkgever alles betaald. We zien in de 
praktijk vaak dat de kosten worden gedeeld met de werk-
nemers. Het mooie van dit soort collectieve regelingen is in 
ieder geval altijd dat je samen met je collega’s kan profiteren 
van schaalvoordelen. 

Voordelen door schaalgrootte

Ook als lid van een belangenvereniging, branchevereniging, 
coöperatieve verenging of serviceclub kan je samen met 
de andere leden van schaalvoordelen genieten. We zien 
steeds vaker dat ook dit soort verenigingen hun leden de 
mogelijkheid bieden om te voorzien in mogelijkheden om te 
sparen. Sparen voor later of voor situaties zoals hierboven 
beschreven. Als de kosten hiervan door de vereniging wor-
den betaald, hoef je jezelf  ook niet langer druk te maken of 
de premie wel betaald is en of de eventuele risico’s wel zijn 
gedekt.  Kortom: gemak en veel voordelen door het samen 
te regelen. 

Valery Sinot 
Manager Marketing & Employee Benefits (Fatum)

‘Belangrijkste verkiezingen ooit’

Halloween
emmers bij
McDonald’s 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - McDonald’s helpt
met Halloween kinderen mee
met het verzamelen van snoep.
Bij elk Happy Meal is een gratis
Scooby Doo-emmer te verkrij-
gen, waarin het snoepgoed kan
worden bewaard. Met Hallo-
ween gaan kinderen wereldwijd
langs de deuren om een snoepje
te vragen. Er zijn drie ontwer-
pen, een met daarop Scooby
Doo, een met de zogenaamde
Mystery Machine en een met de
hele cast van Scooby Doo. 
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N
atuurlijk is het ver-
leidelijk naar het
Willemstad in Bra-
bant toe te gaan en
rond te kijken. Tij-

dens mijn eerste bezoek signa-
leerde ik al meteen Antillianen,
die op hetzelfde idee waren ge-
komen. Zou er iets te herken-
nen zijn? Allereerst wordt dui-
delijk dat het een enorme fortifi-
catie betreft. Grote bunkers uit
verschillende tijden. In de
Tachtigjarige Oorlog, waarin
Nederland min of meer ont-
stond door zich af te zetten te-
gen Spanje, was de plek op de
kruising van waterwegen van
groot belang. Het heette toen

Ruygenhil. Willem van Oranje
besloot in 1583, het jaar voor hij
vermoord werd in Delft, dat het
wallen zou krijgen. Jaren later
kreeg Willemstad zelfs een sym-
bolische functie, want de
bastions, waar de kanonnen op
werden gezet, stonden in aantal
gelijk met de zeven provinciën.
Elk bastion kreeg toen een pro-
vincie-naam: Gelderland, Hol-
land, Zeeland, Utrecht, Fries-
land, Overijssel en Groningen.
De versterking bleef in later tijd
ook van belang. Bij de Fransen,
die hun eigen bouwwerken toe-
voegden, en de Duitsers, die im-
posante bunkers plaatsten. In
1926 werd het officieel als

vesting opgeheven. Eerder
moest een schootsveld vrijge-
houden worden; mocht er niet
dichtbij worden gebouwd. In de
Tweede Wereldoorlog evacueer-
den de Duitsers zelfs de inwo-
ners. 

Rondwandelend zien we een
sfeervolle plaats. Een prachtig
Mauritshuis, waar nu onder an-
dere de toeristeninformatie zit.
Niet ver van daar de Koepelkerk;
de eerste hervormde kerk van
Nederland (andere hervormde
kerken waren katholieke kerken
geweest). Hij werd in 1607 vol-
tooid. Een prachtig straatje loopt
naar de kerk toe en doet erg den-
ken aan de Spaanse Ramblas.
Een pad midden in de straat
omzoomd met bomen, waar je
ook zitten kan. In een andere
straat is van de bomen een tun-
nel gemaakt. De takken zijn aan
elkaar geknoopt tot een dak.
Aan de Voorstraat staat het voor-
malige stadhuis met een toren-
tje en op steenworp afstand het
later gebouwde arsenaal. Zo is

er van alles te zien: D’orange-
molen; een prachtige hoge mo-
len. Twee vreemde bouwsels
waaraan je draaien kan. Ont-
worpen voor de afvoer van het
water. Als men de indrukken op
een terras probeert te verenigen
is het vooral de rust die blijft
hangen. Hierin verschilt Wil-
lemstad het meest van Willem-
stad, waar altijd geluiden en
mensen zijn en steeds iets on-
verwachts gebeurt.

Y.né schreef het volgende ge-
dicht over oorlog. Het is te vin-
den op de historische website
van het stadje:

,,Vlek Ruygenhil,’n heer wil dij-
ken, zend je herders heen / Je bent
krap uit het water en reeds door
Geus en tuig geschokt / Als een
prins je omwalling verzint en jij
plots Willemstad heet.

Van krijgsvolk zul je nu leven de
hel raast buiten je en naakt / zijn
wie daar wonen oogsten rotten als
oorlogen draaien / alle kampen
hitsen op tot redeloos rovernij en
reddeloze moord / Wie verbergen

zich achter de strijd?/ lang nadat
landsheer en keizer vertrokken, ver
van de poelen en dampen van te
vroeg/ verkild bloed staan uit her-
stelde restanten schuld noch boete
op.”

Opstaande van het terras, de
oorlog en rampen in het alge-
meen overdenkend, sta ik oog
in oog met de horizon en zie de
industrie van Moerdijk, waar
zich in januari 2011 de ramp
met een chemiebedrijf afspeel-
de. Willemstad zat op de eerste
rij om het te bezien. De wolken
dreven naar het noorden, weg
van de plaats. Dan sta ik plotse-
ling bij de Belgische begraaf-
plaats. Een ramp in 1940, die
geen enkel geschiedenisboek
heeft gehaald. 200 Belgische
militairen sneuvelden tijdens
een transport naar een krijgsge-
vangenkamp in Duitsland,
doordat hun boot op een Duitse
mijn liep:

,,Hier bevind zich het ge-
meenschappelijk graf van 159 in
de Tweede Wereldoorlog in

Nederland gesneuvelde Belgi-
sche militairen. De meesten van
hen na de capitulatie van België
op 28 mei 1940 door het Duitse
leger in de omgeving van Gent
krijgsgevangen gemaakt. Van
daar werden zij overgebracht
naar Zeeuws-Vlaanderen om
vervolgens met vier schepen op
transport te worden gesteld naar
een krijgsgevangenkamp in
Duitsland. De route liep van 
de Westerschelde via het kanaal
door Zuid-Beveland en de
Oosterschelde naar het Hol-
lands Diep. Ter hoogte van 
Willemstad voer de ‘Rhenus
127’ op 30 mei 1940 over een
Duitse magnetische mijn,
waardoor de met naar schatting
meer dan 1.200 krijgsgevange-
nen gepakte rijnaak midscheeps
explodeerde, in tweeën brak 
en zonk. 200 Belgische militai-
ren kwamen om het leven. 
Zij werden op het erehof bijge-
zet.”

Jan Evens uit Hasselt schrijft
op 23 september 2011: ,,In zijn

dagboek vermeldt mijn vader
hoe hij toevallig even op het dek
was van het derde schip, toen
het schip voor hem op een mijn
liep. Een ooggetuigenverslag
van de ontploffing en de red-
dingsoperatie. Een gruwelijke
ramp. De volgende dag moest
zijn schip reeds verder. Hij ein-
digde in Stalag xviiB en werd
onder andere in Zwettl te werk
gesteld. Ik heb deze week
Krems, Zwttl, en de plaats van
Stalag xviiB in Gneixendorff be-
zocht. Buiten een plaatje en een
betonnen waterreservoir blijft er
niets over (...)”

We beseffen dat we bij ge-
schiedenis de ‘diepte’ missen.
Ineens is de oorlog een heel an-
der verhaal. De inwoners van
Willemstad brachten zoveel mo-
gelijk drenkelingen onder. De
verzuchting van de dichter
krijgt een diepere betekenis
waar hij zegt: ,,Wie verbergen
zich achter de strijd?” De aange-
haalde stukken laten zien hoe
weinig we weten. Van vroeger,

maar ook van vandaag. De scha-
keringen vertellen het echte ver-
haal. De nuances van goed en
kwaad. De schakeringen van al-
truïsme en egoïsme. Pas op 14
april 1950 werd het erehof van
de Belgische militairen inge-
richt en 29 mei van dat jaar
opengesteld. Pas in 1963 kreeg
het zijn huidige vorm met twee
gedenkstenen en een monu-
ment.

Als we diepte missen in de
geschiedenis, dan ligt het voor
de hand dat we ook diepte 
missen in het dagelijks leven.
Maar door het verhaal te vertel-
len dat ons bezighoudt, weten
anderen niet alleen te staan. Zo
kunnen we de handen ineen-
slaan.

Zo begrijpen we onze ge-
schiedenis misschien beter.

www.regionaalarchiefwest-
brabant.nl

www.heemkundekring-
willemstad.nl

Willemstad en Willemstad. Het

eerste welbekend met Punda,

blauwe zee en stevige wind. Het

andere Willemstad op de kop van

Noord-Brabant. Zelfs voor

Nederlanders onbekend. Met een

grijsblauw Hollands Diep en

winderige wolken. Alleen de

naam hebben ze gemeen. Ook

hun functie: versterkingen om

vreemde troepen buiten te

houden.

Tekst en foto’s 
Jan Bouman

Zoeken naar diepte

Aanzicht van Willemstad in Noord-Brabant.Het Mauritshuis.De mooie molen van Willemstad.

Het voormalige Raadhuis. Reusachtige bunkers uit Wereldoorlog II. De eerste hervormde kerk van Nederland staat in Willemstad. De ‘Ramblas’ van Willemstad. Uitzicht op Moerdijk.

Ooit de langste brug: de Moerdijkbrug over het Hollands Diep.

Het Belgisch oorlogskerkhof.

i
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na het
horen van het kopen van
stemmen voor de verkie-
zingen bedachten de
eigenaren van ‘The
White House’ in
Semikok gisteren het
idee om hun stem te
verkopen in ruil voor
hun huis. ,,Wie ons huis
koopt, krijgt onze stem.”

Het idee is bedacht als een
soort grapje, een publiciteits-
stunt. Voor de eigenaresse,
Wilma Ouwehand, is mo-
menteel wel ‘het huis ver-
kopen belangrijker dan stem-
men’. 

De twee eigenaren willen

emigreren naar Amerika
waar zij hun bedrijf ‘First
Tea’ verder willen opzetten,
maar dan moet eerst hun
huis verkocht worden. Vol-
gens hen gaat dit lastig omdat
Curaçao negatief in het
nieuws is gekomen waardoor
geïnteresseerde kopers zich
terugtrekken. ,,Of ze willen
helemaal niet meer op Cura-
çao gaan of blijven wonen of
wachten af wat er nu gaat ge-
beuren. Het gevolg hiervan is
dat wij ons huis niet kunnen
verkopen”, aldus Ouwehand.

Na een brainstormsessie
kwamen de eigenaren gister-
ochtend op het idee om hun
stem te verkopen bij hun
huis. De koper van het huis
bepaalt op welke partij het
tweetal morgen zal stemmen.

Of te bewijzen valt of ze echt
op deze partij stemmen is te
vraag. Vicevoorzitter Liza
Dindial van het Hoofdstem-
bureau meldt dat het maken
van foto’s in het stemhok-
je verboden is en ook
machtigen mag niet op het ei-
land. ,,Ze zullen ons op ons
woord moeten vertrouwen.
Wij zullen dit echt doen, ik
ben te vertrouwen”, zo zegt
Ouwehand. Het enige dat vol-
gens haar te zien is, is hoeveel
personen er in welke wijk op
welke partij gestemd hebben. 

Dindial vindt het hele idee
wel om te lachen, maar tege-
lijkertijd belachelijk. Ook zegt
zij dat het absoluut verboden
is om je stem te verkopen. 

Het voornamelijk wit ge-
schilderde huis ligt aan Semi-

kok A13. Het is een groot huis
met statige koningspalmen
in de tuin. ,,Het is een huis
waar je in gezien mag wor-
den.” Het heeft vijf slaapka-
mers en een extra kantoor-
ruimte. Er is een grote woon-
kamer met zit- en eetgedeelte
en een keuken. Daarnaast is
er een zwembad met jacuzzi
en achter het huis ligt een
stuk grond braak met nog
meer mogelijkheden. Het
huis staat te koop voor
795.000 gulden. ,,Wie weet
kunt u nog wel iets van de
prijs afkrijgen en dan heeft u
in ieder geval twee kiezers die
op u zullen stemmen”, aldus
de eigenaren tot besluit. 

Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Ouwe-
hand via 5156750.

Burgeroorlog?
Hoe triest is het te zien hoe
politici en hun aanhangers
proberen deze rots, waarvan we
allemaal houden, naar de ver-
doemenis sturen in de trant van
het begin van een burgeroorlog.
Zijn enkele van mijn eilandge-
noten zodanig blind geworden
voor egoïsme en honger, voor
geld en macht, dat het hele
eiland hierdoor beïnvloed
wordt?
De huidige situatie doet mij
denken aan de documentaire
over Bob Marley waar te zien is
hoe er een ‘One Love’-concert
werd gehouden. Het concert
dateert van 22 april 1978 en
werd gehouden omdat er een
burgeroorlog gaande was tussen
twee politieke partijen, de Peop-
le’s National Party en de Jamai-
can Labour Party. Bob Marley
riep beide leiders op het podi-
um en hield hun handen boven

zijn hoofd en zong over de
vereniging van beide partijen.
Jammer genoeg kon het concert
het politieke geweld niet stop-
pen. Vanaf het begin van de
oorlog zijn er 16.537 Jamaica-
nen vermoord door hun eigen,
meestal arme landgenoten,
alleen maar wegens een verschil
in mening over een politieke
voorkeur.
Wat wil ik met deze Jamaicaan-
se burgeroorlog illustreren? Dat
wij deze problematiek bij de
wortel moeten aanpakken,
voordat gewelddadige gebeurte-
nissen chronisch worden, met
het gevolg dat het zo sterk in
onze samenleving penetreert,
dat het onmogelijk wordt om de
burgeroorlog uit te roeien, zoals
deze momenteel nog gaande is
in Jamaica.
Veel Curaçaoënaars hebben
genoeg van de vijandigheid die
heerst, en zij brengen tot uit-

drukking dat de enige manier
om de partijen te verenigen
middels bloedvergieten is. Ie-
mand heeft zelfs serieus te
kennen gegeven dat het het
beste zou zijn als dat door een
natuurlijke ramp zou gebeuren,
zoals een aardbeving, orkaan of
tsunami. Persoonlijk ben ik het
niet eens met bovengenoemde
uitdrukkingen. Ik heb nog
steeds vertrouwen in het volk
van Curaçao en dat door het
goede voorbeeld van onze lei-
dinggevenden de frustratie 
van het volk teniet wordt ge-
daan. Verzoening is een plicht.
We kunnen geen politieke vij-
anden zijn, wel tegenstanders.
Oog om oog, tand om tand is
zeer archaïsch. Communicatie
is de enige oplossing, echter er
moet snel tot actie worden over-
gegaan.
Middels democratische dialoog
kan er consensus bereikt wor-
den. Democratische dialoog is
door een organisatie van de
Verenigde Naties genaamd
United Nations Development
Programme in samenwerking
met het ministerie van Econo-
mische Ontwikkeling op het
eiland geïntroduceerd. Meer
informatie hierover is te verkrij-
gen via de volgende website:
http://plannashonalkorsou.blog
spot.com/. Voorts is democrati-
sche dialoog een onderdeel van
een plan genaamd ‘Capacity
delevopment for nation buil-
ding of Curaçao’. Als alle stake-
holders om de tafel zouden
gaan zitten, en een beetje water

bij de wijn zouden doen, dat
ben ik er zeker van dat wij tot
oplossingen zullen komen
opdat ons eiland zich kan ont-
wikkelen. Wellicht ben ik te
optimistisch, evenwel kunnen
we ons de luxe niet permitteren
om pessimistisch te zijn.
Overigens ben ik van mening
dat alle mensen die werkelijk
van dit eiland houden (zonder
persoonlijk gewin op de eerste
plaats te stellen) optimistisch
moeten zijn. Een advies aan een
minister en parlementariër is
dan ook om alsjeblieft niet
arrogant te worden. Neem het
voorbeeld van ‘Doktor’ Moises
da Costa Gomez, onze ‘Vader
van Curaçao’ die voor het wel-
zijn van het hele volk geregeerd
heeft. En daarom moet onze
stem uitgaan naar eenheid,
vrede, respect, spiritualiteit en
rust. Dat moet prioriteit num-
mer één zijn, opdat niet alleen
voor een groep uit de samenle-
ving geregeerd wordt, maar
voor de hele bevolking van
Curaçao. Tot slot een dringend
verzoek: laten wij de beslissing
van het volk respecteren en niet
onsportief worden, ook niet als
een partij ’s avonds heeft ge-
wonnen, maar ’s morgens heeft
verloren.

Arthur Nieuw, Curaçao

Caribisch gebied 
in beweging
In Mexico is de drugsoorlog in
volle gang met vele slachtoffers.
Colombia, Guatemala en Mexi-

co hebben de Verenigde Naties
verzocht om een internationale
drugsconferentie te beleggen.
In Haïti heeft de bevolking
geprotesteerd tegen de verho-
ging van de kosten van levens-
onderhoud en tegen corruptie.
In Panama is de verbreding van
het Panamakanaal in volle
gang. In Suriname is het oud-
lid van het OM mr. Freddy
Kruisland overleden. Hij was
indertijd de vervolgingsambte-
naar tegen de militairen die
daarna in opstand kwamen.
Deze opstand resulteerde in de
militaire staatsgreep. Op Cura-
çao vond de vergadering plaats
van de Florida Caribbean Cruise
Association met vele deelne-
mers. De 67e vergadering van
de United Nations vond plaats
te New York. De Venezolaanse
president Chávez is voor de
derde keer herkozen als presi-
dent van het land. De drugshan-
del vanuit Peru en Colombia
duurt voort.
In Haïti heerst cholera en in
Puerto Rico dengue.

Johan Oldenboom, Curaçao 
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Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

‘Onze stem ruilen voor ons huis’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Houd je afzijdig
van eventuele politieke manife-
staties, wees niet luidruchtig en
onthoud je van politiek com-
mentaar.” Dit meldt Wereldsta-
ge in zijn nieuwsbrief aan stagi-
aires. 

Wereldstage wil de stagiaires
informeren over de verkiezin-

gen en wat zij het beste kunnen
doen op deze dag. Ze adviseren
de studenten om het weekend
rustig door te brengen op
strandjes en rond hun huis-
vesting. 

,,We verwachten niet dat er

veel onrust zal zijn, maar toch
willen we de studenten deze za-
ken op het hart drukken.” Waar-
om het bedrijf dit doet wordt
niet verder toegelicht. 

Wereldstage geeft daarnaast
aan dat er morgen een verbod op

de verkoop van alcohol is. Maar
na navraag bij vicevoorzitter Liza
Dindial van het Hoofdstembu-
reau blijkt dat dit al tien jaar
meer niet het geval is.

Verder geeft het stagebureau
de tip om je als stagiaire goed te

informeren over de verkiezings-
dag via de Nederlandstalige dag-
bladen en radiostations.

Tenslotte wordt er algemene
informatie gegeven, zoals het
feit dat alle medewerkers die
stemgerechtigd zijn op deze dag
vier uur aaneengesloten vrij
moeten krijgen om te gaan
stemmen.

Wereldstage: Houd je afzijdig

Het voornamelijk wit geschilderde huis is
gevestigd aan de Semikok A13. 

FOTO WILMA OUWEHAND



De officier van justitie op Bo-
naire liet naar aanleiding van de
aangifte een groot onderzoek
doen, maar de betrokken offi-
cier, een eerste luitenant, werd
niet aangehouden. Dit leidde
volgens misdaadjournalist John
van den Heuvel tot boosheid op
de werkvloer van de Bonaireaan-
se politie.

Het ‘slachtoffer van de ver-
krachting’ en Ad A. zouden el-
kaar kennen. De vrouw deed op
19 september aangifte.

Vanwege de ernst van de zaak
besloot de politie op Bonaire om
uit Nederland speciale zedenre-
chercheurs naar het Caribische
eiland te laten overvliegen. Het
onderzoek werd op 12 oktober
afgerond. 

Door de betrokken mede-
werker van de Koninklijke Ma-
rechaussee, is ook aangifte 
gedaan, namelijk tegen de aan-
geefster wegens laster, smaad 
en het doen van een valse aan-
gifte. 

Deze aangifte is tevens ‘zorg-
vuldig onderzocht’ door het OM
en ook hiervoor is onvoldoende
wettig bewijsmateriaal aange-
troffen. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS)
geeft 22, 23 en 25 oktober op Bo-
naire, Saba en Sint Eustatius een
presentatie over de Consumen-
tenprijsindex (CPI).

Vanaf 10 oktober 2010 is het
Nederlandse Centraal Bureau
voor de Statistiek verantwoorde-
lijk voor het statistisch program-
ma van Caribisch Nederland.
Eén van de belangrijkste sta-
tistieken is de CPI, waarmee de
inflatie wordt berekend. Voor de
BES-eilanden wordt sinds april
2011 een afzonderlijke CPI bere-
kend en gepubliceerd. Voor Bo-
naire bestond vóór de transitie al

een CPI. Hiervoor was het CBS
van de Nederlandse Antillen
destijds verantwoordelijk. Voor
Sint Eustatius en Saba is voor
het eerst een CPI ontwikkeld. 

De presentaties gaan aller-
eerst over de methodiek. Vragen
als wat doet het CBS aan prijs-
meting, hoe wordt de CPI geme-
ten, en waar en waarvan wordt
deze gemeten, worden beant-
woordt. Er zal een discussie zijn

over verbeteringen van de CPI.
Verder wordt er gesproken over
de ontwikkeling vanaf 2011 van
de consumentenprijzen in Cari-
bisch Nederland Maandag 22
oktober begint om 09.30 uur de
presentatie in de vergaderzaal
van het Golden Era Hotel te Sint
Eustatius. Dinsdag 23 oktober
van 09.30 tot 10.30 uur wordt de
informatie over de CPI gedeeld
op Saba, in de vergaderzaal van
Windward Roads. Op Bonaire
worden de presentatie gegeven
op donderdag 25 oktober van
09.30 tot 10.30 uur in de verga-
derzaal van het RCN-hoofdkan-
toor.  Het CBS nodigt alle be-
langstellenden uit.
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STICHTING NATIONALE PARKEN BONAIRE 
 
 

De STICHTING NATIONALE PARKEN BONAIRE (STINAPA 
Bonaire) zet zich in voor het behoud van de natuur in en om 
Bonaire en beheert daartoe een aantal parken. De organisatie 
fungeert als adviesorgaan aan de overheid en verzorgt 
voorlichting en educatie aan alle belanghebbenden. STINAPA 
heeft momenteel een vacature voor de functie van: 
 
 
 

Coördinator COMMUNICATIE  
 
 
Hoofdlijnen van de functie 
De Coördinator Communicatie verzorgt alle communicatie in- en extern. U geeft op 
praktisch wijze zelfstandig uitvoering aan onderdelen van ons communicatie plan.  
U maakt daarbij gebruik van een breed scala aan communicatie instrumenten zowel 
online als offline bijvoorbeeld brochures, advertentie, radiocommercials, websites en 
social media. Van u wordt verwacht dat u zelfstandig producties opstart en begeleidt.  
U spreekt de taal van ontwerpers, fotografen, DTP’ers en websitemakers en kunt 
beoordelen wat (kosten)technisch realiseerbaar is. In deze functie werkt u als 
stafmedewerker nauw samen met de Algemeen Directeur. 
 
Het profiel 
U beschikt over een HBO diploma in mediamanagement bij voorkeur HBO Media, 
Informatie & Communicatie (MIC). U heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring bij een 
reclame/media bureau of NGO. U heeft  aantoonbaar oog voor de inhoud en de 
vormgeving van crossmediale uitingen, zowel online als offline. U heeft  sterke affiniteit 
met het verhogen van natuurbehoud op het eiland en het verschaffen van informatie 
daarover. U bent een enthousiaste en creatieve persoonlijkheid. U bent ondernemend 
en  communiceert gemakkelijk op diverse niveaus. Daarnaast bent U zakelijk 
realistisch.  
U heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als 
geschrift. Bij voorkeur beheerst u ook actief en passief het Papiaments. Mocht u het 
Papiaments niet beheersen dan verwachten wij van u dat u dit binnen korte tijd leert 
spreken en schrijven. 
 
Het aanbod 
Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.  
 
Uw reactie. 
Voor meer informatie betreffende de functie kunt u een e-mail sturen naar 
director@stinapa.org of telefonisch contact opnemen met de Interim Directeur van de 
stichting, Evo Cicilia op nummer (+599) 717 8444. 
 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u uw motivatie en CV per email zenden aan: 
director@stinapa.org. 
 
U kunt reageren op deze vacature tot 29 Oktober 2012. 
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De deelnemers bij de atoomtijd van VSL in Delft, het nationale meteorologisch instituut van Nederland.
Roderick Martes (Bonaire), Rupert Toré (Bonaire), Errol Busby (Sint Eustatius), Wilma van Zoest (Sint
Eustatius), Rendel Bernabela (Bonaire), Frensel Janga (Bonaire), Dave Levenstone (Saba) en Ronny
Cornelis (IJkwezen Curaçao) waren aanwezig. FOTO RIJKSDIENST CARIBISCH NEDERLAND

Nieuwe ijkmeesters ronden cursus succesvol af
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk/Amsterdam - De af-
gelopen twee weken hebben vier
medewerkers van Bonaire, twee
van Sint Eustatius en één van
Saba met succes een opleiding
tot metrologisch controleur of
ijkmeester afgerond. 

De opleiding vond plaats in
Nederland en werd gegeven
door de Nederlandse toezicht-
houder Verispect. Ook was de
medewerker van het IJkwezen
Curaçao aanwezig die op dit mo-
ment de ijkwerkzaamheden en
het toezicht uitvoert in Caribisch
Nederland.

Iemand die dertig liter benzi-
ne tankt, moet erop kunnen ver-
trouwen dat hij ook echt deze

hoeveelheid krijgt en iemand die
fruit weegt in de supermarkt,
moet ervan uit kunnen gaan dat
het aangegeven gewicht klopt.
Daarom is het in de handel ver-
plicht om geijkte meetinstru-
menten te gebruiken. Bonaire,
Sint Eustatius en Saba gaan van-
af 2013 zelf toezicht houden op
het gebruik van geijkte meetin-
strumenten in de handel. Het
ministerie van Economische Za-
ken, Landbouw en Innovatie
(EL&I) betaalt de opleiding en de
apparatuur waarmee de mede-
werkers straks aan de slag gaan.
De opleiding wordt in het voor-
jaar afgemaakt op Bonaire als
ook de apparatuur daar is geïn-
stalleerd. Vanaf dat moment

controleren de eilanden zelf ki-
lowattuur- en watermeters,
weegschalen, benzinepompen
en industriële vloeistofmeters.
De IJkwet BES bevat voorschrif-
ten voor meetinstrumenten die
in de handel worden gebruikt
zoals de eisen waaraan het in-
strument moet voldoen of de
omstandigheden waaronder het
mag worden gebruikt. Deze
meetinstrumenten worden door
het IJkwezen gecontroleerd en
getoetst aan de wettelijke eisen.

Door deze zogenaamde ijk en
herijk zorgt de overheid ervoor
dat er geen ondeugdelijke appa-
ratuur in de handel komt en dat
te gebruiken instrumenten cor-
rect meten.

Sababank bijzonder gevoelig zeegebied
Van een onzer verslaggevers
The Bottom - De Sababank, het
zeegebied in de noordoostelijke
Nederlandse Cariben, is onlangs
tijdens de 64e vergadering van
het Marine Environment Protec-
tion Committee van de Interna-
tional Maritime Organization
(IMO) officieel benoemd als Bij-
zonder Gevoelig Zeegebied

(PSSA). De vergadering vond
plaats van 1 tot en met 5 oktober
2012 bij het hoofdkantoor van
de IMO in Londen. 

De Sababank is de dertiende
PSSA die door de IMO wordt
aangewezen, en volgt onder an-
dere zeegebieden als de Wad-
denzee en de Galapagoseilan-
den.

Bijbehorende beschermende
maatregelen werden goedge-
keurd door het Sub Committee
on Safety of Navigation (NAV)
tijdens haar vergadering in juli
2012, waarbij een verplicht ge-
bied waar niet mag worden ge-
ankerd door schepen en een ge-
bied waar schepen van 300 ton
of meer niet mogen komen.

Presentaties
over CPI

BES-eilanden

Officier niet
vervolgd voor
verkrachting
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Een hoge marechaussee-officier, Ad. A.
(46), wordt niet vervolgd voor verkrachting. Dit blijkt uit
een persbericht van het Openbaar Ministerie (OM) van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het OM heeft onvol-
doende wettig bewijs kunnen verzamelen om tot straf-
rechtelijke vervolging over te gaan. 



In het magazine komen
meerdere bestemmingen voor-
bij waar ArkeFly op vliegt. Het
blad schrijft over het leuke
strand bij Lac Bay, de barretjes
met Antilliaans bier en het wind-
surfen in ondiep water. Tijdens
een kajaktour kan de natuurlief-
hebber flamingo’s spotten. Voor
ezels, geiten en leguanen kan
een bezoek gebracht worden aan
het nationale park Washington-
Slagbaai. ,,U kunt het eiland ook
per mountainbike of gewone

fiets verkennen, want Bonaire is
prettig vlak.” Zin om lekker uit
te gaan? 

,,Dansen kan bij Beachclub
Spice of Little Havanna.”

Tevens is er een interview met
de 87-jarige Don Stewart, beter 
bekend als Captain Don. ,,Ik
wist dat ik mijn Shangri-La,
mijn paradijs, had gevonden”,
aldus Don over Bonaire. Vol-
gens ArkeFlyer is hij een legen-
de op Bonaire en heeft hij in vijf
decennia veel voor de bescher-

ming van de natuur, zowel on-
der als boven water, betekend.
Mede dankzij Don vinden dui-
kers vandaag de dag 350 soorten
vissen, 120 koraalsoorten en
glashelder water rondom Bonai-
re. 

De ArkeFlyer ligt aan boord

van de vliegtuigen van ArkeFly.
Elke passagier ontvangt een ei-
gen exemplaar. Vier keer per
jaar verschijnt dit blad met een
oplage van 20.000 exemplaren.
Door het herlezen aan boord is
het bereik echter vele malen gro-
ter.
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Bekendmking 

Regeling Naturalisatietoets Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2011. 
De naturalisatietoets bestaat uit drie delen: 
Deel 1: maatschappij- en staatkundige kennis (is al voorbij) 
Deel 2: Taalvaardigheid Papiaments  
Deel 3: Taalvaardigheid Nederlands 

Naturalisatie-
toetsen 

Aanmeldingsdatum Sluitingsdatum Examendatum 

Deel 2 17 september 2012 28 september 2012   6 oktober 2012 (lezen, luisteren, schrijven) 
20 oktober 2012 (spreken) 

Deel 3 15 oktober 2012 26 oktober 2012   3 november 2012 (lezen, luisteren, 
schrijven) 
10 november 2012 (spreken) 

Inschrijfformulier zijn beschikbaar bij het kabinet van de gezaghebber. 
Werktijden van ma t/m do: 08:00-11:00 en 14:00-16:00u 
Werktijden op vr.: 08:00-11:00 en 14:00-15:00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Areglo  di e prueba pa naturalisashon di e Entidatnan Públiko Boneiru, Sint Eustatius i Saba 2011. 
E prueba ta konsistí di tres parti: 
Promé parti: konosementu di sosiedat i konosementu estatal (a pasa kaba) 
Di dos parti: abilidat lingwístiko den Papiamentu 
Di tres parti: abilidat lingwístiko den Hulandes 

Prueba pa 
naturalisashon 

Fecha di registrashon ta 
kuminsá:

Inskripshon ta sera: Fecha di èksamen 

Dos parti 17 sèptèmber 2012 28 sèptèmber 2012  6 òktober 2012 (lesa, skucha, skirbi) 
20 òktober 2012 (papia) 

Tres parti 15 òktober 2012 26 òktober 2012  3 novèmber 2012 (lesa, skucha, skirbi) 
10 novèmber 2012 (papia) 

Formulario di inskripshon ta optenibel na gabinete di gezaghebber. 
Orarionan ta Djaluna te ku Djaweps: 08:00-11:00 en 14:00-16:00u  
Orario djabièrnè: 08:00-11:00 en 14:00-15:00u

De gezaghebber 
dr. L.A. Emerencia 

,,Een week Bonaire begint met ontspannen”, zo staat te lezen in de
ArkeFlyer.

ArkeFlyer
pakt uit met
Bonaire
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Bonaire is veel meer dan een duikeiland.”
Dat schrijft ArkeFly in haar inflight magazine
‘ArkeFlyer’ over de bestemming Bonaire. ,,Heerlijk weg
van alle stress. Een week Bonaire begint met ontspan-
nen.”

Saba in top
10 beste
eilanden
Van een onzer verslaggevers
The Bottom - Saba staat op
nummer 3 in de top 10 van de
beste eilanden in het National
Geographic-boek ‘The 10 Best of
Everything’, geschreven door
Leslie Thomas.

Op de website van National
Geographic vertelt Thomas:
,,Tijdens mijn jaren van eiland-
bevinding, ben ik naar de
meeste plaatsten in het Cari-
bisch gebied geweest. Barbados,
Antigua, Jamaica en vele kleine-
re eilanden. Maar het meest on-
gewone eiland is Saba, ten
oosten van de Amerikaanse
Maagdeneilanden, bijna 873
meter boven zee. Het is de thuis-
basis van 1.500 inwoners, van
wie velen dezelfde achternaam
hebben: Hassell.”

Thomas is een succesvol
schrijver in Engeland die al
meer dan veertig jaar in het vak
zit. Hij schreef meer dan dertig
romans en verschillende reis-
boeken zoals ‘Some Lovely Is-
lands’, ‘My World of Islands’ en
‘The Hidden Places of Britain’.
Gezien zijn interesse in eilan-
den, dacht National Geographic
dat hij de ideale persoon zou zijn
voor het benoemen van de tien
beste eilanden.

Nantucket in Massachusetts
staat op 1 en de Scilly-eilanden in
Groot-Brittannië staan op num-
mer 2. 

Junior
Rangers ook

op Aruba
Van een onzer
verslaggevers
Oranjestad - Parke Nacio-
nal Arikok op Aruba is nu
ook begonnen met het
zogenaamde Junior Ran-
ger-natuurprogramma.
Het succesvolle program-
ma is op Bonaire al enkele
jaren geleden opgezet en
ontwikkeld en heeft als
model gediend voor het
Junior Ranger-programma
dat nu op Aruba wordt
uitgevoerd. Het buiten-
schoolse programma heet
Wild4Life en is gebaseerd
op natuureducatie voor de
jeugd op een leuke, dyna-
mische en interactieve
wijze. Deel van het pro-
gramma van Wild4Life is
het Junior Ranger Camp,
waarbij een groep gemoti-
veerde kinderen gaat kam-
peren in het nationaal park
en intussen veel leert over
de lokale flora, fauna,
cultuur en het belang van
natuurbescherming.



Van onze correspondent
Oranjestad - Het Rode Kruis
komt regelmatig in het nieuws
als er noodsituaties zijn. Het Ro-
de Kruis Aruba is daarnaast ook
heel actief op sociaal gebied om
zo een bijdrage te leveren aan
het verbeteren van de leefom-
standigheden van de zwakkeren
in de samenleving.

Op 25 oktober bijvoorbeeld or-
ganiseert de groep vrijwilligers
die werkt onder de naam ‘Het
Witte Licht’, een ochtend voor
ouderen. Deze groep ontstond
in 2011 en organiseert ieder
kwartaal een activiteit voor de
groep alleenstaande ouderen.
Volgende week staat die bijeen-
komst in het teken van gezond
leven. Een apotheker geeft dan
voorlichting over verstandig me-
dicijngebruik en om het niet bij
mooie woorden te laten, krijgt
iedere bezoeker een medicijn-
doosje. Na de soep krijgt elke ou-
dere een uitnodiging voor het
kerstdiner dat op 3 december
wordt gehouden. 

Op 1 december vindt voor de
eerste keer de Truckersrit plaats.
Het is een idee uit Nederland,
dat jaarlijks plaatsvindt. Mensen
met een beperking rijden mee in
de trucks, onder begeleiding van
vrijwilligers van het Rode Kruis.
Dit jaar wordt de rit voor het
eerst op Aruba georganiseerd ter
gelegenheid van de internatio-

nale dag van mensen met een
beperking, die valt op 3 decem-
ber. De feestelijk versierde para-
de gaat om drie uur ’s middags
van start bij het sportcentrum in
Santa Cruz en gaat naar de YM-
CA in San Nicolas. Het Rode
Kruis vraagt bedrijven die een
truck met chauffeur willen leve-
ren voor deze speciale gebeurte-
nis om zich aan te melden.

Het Rode Kruis is intussen
ook weer begonnen met de jaar-
lijkse inzamelingsactie van
voedsel. Scholen worden aange-
schreven met het verzoek de
leerlingen te vragen een blikje
met het een of ander mee te
brengen. Zo leren kinderen dat
het goed is om te delen met
mensen die onvoldoende te eten

hebben. Het Rode Kruis doet
een beroep op ouders om te hel-
pen door de producten bij het
hoofdkantoor in de Pedro Galle-
gostraat af te leveren, tussen 6
en 18 december.

Een heel andere activiteit is
het geven van cursussen eerste
hulp en CPR. De laatste cursus
voor het brede publiek is op 17
november. Wie mee wil doen
kan zich opgeven via telefoon-
nummer 5822219. De vrijwilli-
gers van het Rode Kruis zijn in-
middels druk bezig met de voor-
bereidingen voor carnaval 2013.
Er worden trainingen en oriën-
taties gegeven. Elke vrijdag tus-
sen acht en tien uur ’s avonds is
er een bijeenkomst voor de vrij-
willigers. Speciaal voor hen is er
een feestelijk Thanksgiving Din-
ner op 23 november als bedank-
je voor de inzet. In het weekend
van Thanksgiving wordt een
grote inzamelingsactie gehou-
den om het werk van het Rode
Kruis mogelijk te maken. 
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Diego de Cuba (links) van Santa Rosa en Byron Boekhoudt van Stichting Hadicurari (rechts) poseren bij
de miniatuurboot, samen met de maker, Agustin de Cuba. FOTO SANTA ROSA

Modelboot voor visserijcentrum
Van onze correspondent
Oranjestad - Agustin de Cuba
heeft een model van zijn eigen
vissersboot gemaakt en die ca-
deau gegeven aan visserijcen-
trum Hadicurari. Ook de boot
waarmee hij de zee opgaat om te
vissen heeft hij eigenhandig ge-
maakt.

Het geschenk werd namens
de Stichting Hadicurari in ont-
vangst genomen door Byron
Boekhoudt, samen met de ver-
tegenwoordiger van de visserij-

afdeling van Santa Rosa, Castro
Perez. De Cuba is een groot lief-
hebber van de zee en een fana-
tiek visser. 

Hij kreeg de inspiratie om de
miniatuurboot te bouwen toen
hij thuis bezig was een boot van
normale afmetingen voor eigen
gebruik te bouwen. Hij deed er
ongeveer een maand over om de
kleine boot te maken. 

Die is 99 centimeter lang, 29
centimeter breed en de kiel
steekt 24 centimeter diep. Alle

details en de zorg die aan het
vaartuig is besteed tonen aan dat
De Cuba niet alleen over visser-
stalent beschikt, maar ook nog
eens buitengewoon creatief is. 

Het bootje krijgt een mooie
plaats in ‘Nos Clubhuis’ om daar
als decoratie maar zeker ook als
inspiratiebron te dienen voor
vissers, maar ook voor mensen
die liever creatief bezig zijn. Het
visserijcentrum is open van acht
uur ’s morgens tot tien uur ’s
avonds.

Misleidende
promotie
verboden
Van onze correspondent
Oranjestad - De Dienst Huur en Consumentenzaken is
een voorlichtingscampagne begonnen over promotie. De
organisatie krijgt steeds vaker klachten van burgers over
producten en diensten die worden aangeboden, maar die
niet waarmaken wat wordt beloofd.

De dienst stelt voorop dat pro-
moties onlosmakelijk verbon-
den zijn met het economisch
verkeer. ,,Promotie houdt in dat
een product of een dienst in de
publiciteit wordt gebracht met
als doel dat er meer van wordt
verkocht.” Dat in promoties de
zaken waar het om gaat heel
mooi worden voorgesteld is niet
zo’n probleem. Een groot risico
is echter dat de consument in-
formatie krijgt voorgeschoteld
die gemakkelijk verkeerd kan
worden begrepen. Een consu-
ment heeft nu eenmaal veel
minder kennis van de meeste
producten dan de producent of
de handelaar. Daarom zijn in de
wet eisen vastgelegd waaraan
promotie moet voldoen.

Wat in elk geval niet mag is
onwaarheden publiceren over

het product of de bestanddelen,
de plaats en tijd van fabricage,
koppelverkoop met andere pro-
ducten, verkopen onder bepaal-
de voorwaarden, met beperkte
garantie of het product vergelij-
ken met andere soortgelijke pro-
ducten. 

De wet schrijft voor dat de ver-
spreider van de misleidende pro-
motie verantwoordelijk is voor
alle schade die daaruit voort-
komt. Degene die de klacht in-
dient, de consument dus, hoeft
daarvoor geen bewijzen te leve-
ren. Wie meer informatie wil
hebben over dit onderwerp kan
contact opnemen met de Dienst
Huur en Consumentenzaken,
via telefoon 5829914 of onder-
staande website.

www.bhc.aw

Drukke
agenda voor
Rode Kruis

Winkeliers
hebben
er zin in
Van onze correspondent
Oranjestad - Minister-president
Mike Eman en minister van In-
tegratie, Infrastructuur en Mi-
lieu Benny Sevinger houden re-
gelmatig bijeenkomsten met
winkeliers uit het centrum van
Oranjestad en het Infrateam.
Winkeliersvereniging Mambo
en alle andere belangstellenden
krijgen dan een overzicht van de
actuele stand van zaken ten aan-
zien van de renovatie van de
binnenstad. Tot nu toe zijn de
winkeliers overwegend positief
over de veranderingen. Hoewel
er wat onrust was over het niet
halen van de deadline van 15 de-
cember, zijn de ondernemers
helemaal tevreden over Plan B.
Dat houdt in dat de Caya Betico
Croes tijdelijk wordt bestraat
met gewone straatstenen, nu
blijkt dat de bestelde natuurste-
nen niet op tijd op Aruba aanko-
men. Het vertrouwen van de
winkeliers is af te meten aan de
renovaties aan de winkelpuien
die hier en daar in volle gang
zijn. Andere ondernemers wor-
den aangestoken door het en-
thousiasme en willen ook nog

voor de decembermaand de win-
kel een opknapbeurt geven.
Door het ontbreken van bestra-
ting en de vele bouwputten, lijkt
de Mainstreet nog lang niet af.
DOW-directeur Jossy Figaroa
vertelt dat dit maar zo lijkt: ,,De
rails zijn klaar, dus in december
kan de tram gaan rijden. Er wor-
den overal bomen geplant. De
mangaten zijn nog even nodig
om alle winkels op de centrale
leidingen aan te sluiten. Daarna
hoeft alleen nog maar de bestra-
ting te komen en dat gaat heel
snel. Echt, half december kan ie-
dereen hier zijn inkopen komen
doen, zonder steeds naar zijn
voeten te hoeven kijken.”

Het Calypso Building is een van
de winkelpanden die op dit
moment wordt gerenoveerd en
op tijd af is voor de feestelijke
decembermaand.    FOTO DIENST 

VOORLICHTING ARUBA

i

De kracht van het Rode Kruis: vrijwilligers en professionals die
samenwerken.



Van onze redactie
Bogotá - In Oslo beginnen de
Colombiaanse regering en de re-
bellenbeweging Farc vredes-
onderhandelingen. Internatio-
naal gezochte Farc-leden zitten
mee als onderhandelaar aan ta-
fel. Ze eisen dat ook hun kom-
paan die in een Amerikaanse cel
zit mee onderhandelt. 

Een afspraak met de vrede, zo
luidt het in een gezamenlijke
verklaring van de Colombiaanse

regering en de linkse rebellenbe-
weging Farc. De gesprekken be-
ginnen in de Noorse hoofdstad
Oslo, maar worden nadien
voortgezet op Cuba. De Colom-
biaanse president Juan Manuel
Santos heeft het vaste voorne-
men om binnen het jaar een ak-
koord te bereiken. Oud-presi-
dent Humberto de la Calle leidt

de vijfkoppige regeringsdelega-
tie. De lege stoel is die van Farc-
strijder Simon Trinidad. Trini-
dad, de krijgsnaam van bankier
Ricardo Palmera, werd in 2004
uitgeleverd door Colombia aan
de VS. Hij zit daar nu een gevan-
genisstraf van 60 jaar uit voor
ontvoering van drie Amerikaan-
se militairen. De drie werden vijf

jaar lang vastgehouden door de
Farc, zo meldt IPS News.

Door Trinidad als onderhan-
delaar aan te duiden, neemt de
Farc stelling tegen de VS. Voor
de Farc heeft de Colombiaanse
regering haar kans op vrede
weggegooid toen ze Trinidad
aan de VS uitleverde. Het inter-
ne conflict werd internationaal.

De Farc noemt de VS de belang-
rijkste financier en militaire
strateeg van de burgeroorlog en
wil dat tijdens het vredesoverleg
de rol van de VS duidelijk vast-
gelegd wordt. ,,Mijn deelname
aan de vredesonderhandelingen
moet kunnen”, zo schreef Trini-
dad aan de Colombiaanse presi-
dent een maand geleden. ,,Het
volstaat dat u die eenvoudige po-
litieke en diplomatieke vraag
stelt aan de VS.” 

Dit percentage is een grote
verandering ten opzichte van
tien jaar geleden, toen in 2011
slechts 46 procent was verze-
kerd bij SZV. Door deze ver-
schuiving is het deel van onver-
zekerden een stuk kleiner ge-
worden, maar nog altijd wel
bijna 12,3 procent (was 30,2 pro-
cent een decennium geleden).

Anno 2011 was van de bevol-
king van Sint Maarten 44,7 pro-
cent voor medische kosten ver-
zekerd bij de sociale verzeke-
ringsbank SVB; 20,2 procent bij
SZV/BZV; 14,6 procent is parti-
culier verzekerd. Er zijn ook klei-

ne categorieën die niet opgeven
(2,9 procent); verzekerd zijn
door hun werkgever (1,7 pro-
cent); een zogeheten PP-kaart
hebben (1,6 procent); zelf niet
weten hoe ze verzekerd zijn (1,1
procent); of via het fonds ziekte-
kostenverzekering overheidsge-
pensioneerden FZOG (1 pro-
cent).

Hoge bloeddruk was en is het
ziektebeeld dat het vaakst voor-
komt. In vergelijking met 2001
zijn er bij de census van 2011
nieuwe ziektecategorieën toege-
voegd. 

Naast hoge bloeddruk zijn

diabetes en astma de meest ge-
registreerde ziektes Bloeddruk
staat met 10,7 procent bovenaan.
Diabetes volgt met 5,4 procent
op de tweede plaats, gevolgd
door astma met bijna 2,7 pro-
cent. Het aantal patiënten dat
lijdt aan hoge bloeddruk is ver-
dubbeld ten opzicht van tien jaar
terug.

Ander ziektes die relatief vaak
voorkomen zijn: glaucoom (ho-
ge oogdruk), hartproblemen,

sikkelcel, kanker, gevolgen van
een hartaanval, ernstige nieraan-
doeningen, dementie/alzhei-
mer, en gevolgen van een be-
roerte.

De bevolking van Sint Maar-
ten wordt ouder. Het aantal per-
sonen van 40 jaar of ouder is
groter dan bij de volkstelling
2001, terwijl het aandeel van
jonger dan 40 jaar is afgeno-
men. Dit is volgens het CBS in
Philipsburg een trend die ook el-

ders in het Caribisch gebied
wordt geregistreerd.

De leeftijdsgroep die de sterk-
ste groei zag is die van 55 tot 59
jaar, terwijl de grootste afname
werd gemeten in de categorie 30
tot 34 jaar. Als de getallen in een
grafiek worden afgebeeld, is een
duidelijk dal te zien bij 25- tot 45-
jarigen, terwijl 45- tot 75-jarige
een pieken vertonen. Een duide-
lijk signaal van een vergrijzende
bevolking, aldus het CBS.
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Deze pasgeslaagde middelbare scholieren zullen vermoedelijk wel allemaal verzekerd zijn voor medi-
sche kosten. Ook hebben zij nog geen last van ouder worden. Maar Sint Maarten telt nog altijd 12,3
procent onverzekerden en de bevolking vergrijst.

Kleiner deel
Sint Maarten
onverzekerd
Bevolking volgt Caribische
trend met vergrijzing

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Bijna 65 procent van de bevolking van Sint
Maarten is voor medische kosten verzekerd bij
SZV/BZV. Zo blijkt uit de resultaten van de Census
2011, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
op Sint Maarten.

Lege stoel bij vredesonderhandelingen

Betrian bemiddelt op Sint Maarten

Premier Stanley Betrian van het Curaçaose interim-kabinet heeft op
Sint Maarten de banden aangehaald met premier Sarah Wescot-
Williams. Tijdens een lunch bij Divi Little Bay is onder andere
gesproken over de huidige politieke situatie op Curaçao. 

FOTO PMPMCURBET



Van onze redactie
Brasilia - In Rio de Janeiro zijn
tanks ingezet om een van de fa-
velas (sloppenwijken) van de
stad vrij te maken van gewapen-
de drugsbendes. Dit is onder-
deel van de zogenaamde ‘pacifi-
catie’ van de favelas, waar drugs-
geweld al jaren een groot
probleem is. Eergisteren ‘vero-
verde’ het leger, in samenwer-
king met de speciale politie-
macht BOPE, de wijken Jura-
mento, Chapadão en
Jacarezinho. Dit zou een bol-
werk zijn van de drugsbende
Commando Vermelho. 

Het leger zette twaalf tanks,
verschillende helikopters en
1.500 man in om de wijken on-
der controle te krijgen. De inval
was enkele dagen geleden al
aangekondigd door de politie,
zodat bewoners in hun huizen
konden blijven. In het gebied
wonen ruim 71.000 mensen.

Aan het begin van de inval klon-
ken enkele schoten, waarschijn-
lijk waarschuwingssignalen van
de drugsbendes. In de dagen
voor de inval werden al 51 men-
sen gearresteerd. Zij zouden te
maken hebben met de drugs-
handel. Ook waren er al vele ki-
lo’s drugs en veel wapens gevon-

den. Tijdens de inval was er
geen verzet, aldus La Chispa. De
drugsbende Commando Ver-
melho verschanste zich in deze
wijken nadat de pacificatietroe-
pen twee jaar geleden het wij-
kencomplex Complexo do Ale-
mão bezetten. Dit was altijd het
bolwerk van de bende.

,,Als ze geen eigendomspa-
pieren hebben, worden mensen
gedwongen te verhuizen. Ze
worden soms zelfs met de dood
bedreigd”, zegt Valbina Miguel
Toribia, lid van de inheemse ge-
meenschap Yanesha in de Ama-
zoneregio Pasco. ,,Sommige
mensen kunnen aantonen dat
hun boerderij van hen is, maar
in andere gevallen nemen be-
drijven hun plek in. Dat bete-
kent dat ze geen andere keuze
hebben dan de strijd aan te gaan
om hun land te behouden.”

Miguel Toribia kreeg te ma-
ken met talloze conflicten van
dit type toen ze leider was van de
Federatie van Inheemse Yanes-
ha Gemeenschappen. Momen-
teel ziet ze soortgelijke situaties
bij andere inheemse groepen in
Peru. Het toekennen van land
aan inheemse gemeenschap-
pen, die meer dan 27 procent
van alle grond in het land clai-
men, gaat sinds een paar jaar erg
traag. Tussen 2006 en 2010,
toen Alan García aan het bewind
was, werden slechts negentien
eigendomsbewijzen toegekend.
Verder werden er 23 ‘territoriale
expansies’ erkend, blijkt uit in-
formatie van het Kantoor voor
de Formalisering van Informeel
Landbezit (Cofopri), zo meldt
IPS News.

In de Andes en aan de kust
verloopt het proces traag, maar
in de Amazoneregio is de situa-
tie chaotischer. In die streek
concentreren zich de investerin-
gen in olie, gas en infrastruc-
tuur. Peru is een wereldmacht
op het gebied van mijnbouw en
heeft aanzienlijke olie- en gasre-
serves. Het is tevens een multi-
etnisch land met 30 miljoen in-
woners. 31 Procent van de bevol-
king is inheems.

Sinds 2010, toen de overheid
het toekennen van eigendomsti-
tels overdroeg aan de regionale
overheden, ligt het proces prak-
tisch stil. Hoewel 24 van de 26
regionale overheden momenteel
officieel in staat zijn deze taak
uit te voeren, ontbreekt het hen
aan de bijbehorende dossiers en
informatie van Cofopri.
Daardoor kunnen ze weinig
doen, stelt het Secretariaat voor
Decentralisatie.

In september 2010 waren vol-
gens officiële cijfers 6.069 boe-
rengemeenschappen in de An-
des en aan de kust, en 1.649 in-
heemse gemeenschappen in de
Amazoneregio, erkend en gere-
gistreerd. Hiervan had 16 pro-
cent nog geen land toegekend
gekregen. 
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De drugsbende Commando Vermelho verschanste zich in de fave-
las nadat de pacificatietroepen twee jaar geleden het wijkencomplex
Complexo do Alemão bezetten.

Brazilie zet
tanks in
tegen bendes

Toekenning
land in Peru
stagneert
Van onze redactie
Lima - De toekenning van land aan inheemse- en boe-
rengemeenschappen in Peru ligt al twee jaar praktisch
stil en veel dossiers zijn verloren gegaan of niet com-
pleet. Het stimuleren van buitenlandse investeringen
gaat echter wel op volle kracht door in dezelfde gebieden.

4 Jaar voor
doodslag
Cubaanse
dissident
Van onze redactie
Havana - In Cuba is de Span-
jaard Angel Carromero veroor-
deeld tot vier jaar gevangenis-
straf voor doodslag op de activist
en dissident Oswaldo Paya. Af-
gelopen juli kwam Paya om bij
een auto-ongeluk; Carromero
bestuurde de auto. 
Ook een andere activist, Harold
Cepero, kwam tijdens het onge-
luk om het leven, zo meldt La
Chispa.

Het Openbaar Ministerie
klaagde Carromero aan voor
doodslag. Hij zou te hard en on-
zorgvuldig hebben gereden. Fa-
milieleden van Paya hebben al-
tijd beweerd dat het incident
geen ongeluk was. Carromero
zou doodsbedreigingen hebben
ontvangen voordat het ongeluk
gebeurde. 

Tijdens het proces zei Carro-
mero diepe spijt te hebben van
het ongelukkige incident dat ge-
beurd is. Hij ontkende echter te
hard gereden te hebben. 

Carromero is 27 jaar en lid
van de jeugdbeweging van de in
Spanje heersende Populaire Par-
tij. 

Hij was in Cuba om dissiden-
ten te ontmoeten en steunen.
Op 22 juli raakte zijn auto van de
weg en reed tegen een boom. Pa-
ya en Cepero zaten achterin, en
kwamen om het leven. Carro-
mero en een Zweedse activist
raakten gewond.
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ALARM
Politie tel: 911
Brandweer tel: 911
Ambulance tel: 912
Sehos tel: 910
Kustwacht tel: 913
SOS-lijn tel: 127
Aqualectra tel: 135
Aids-lijn tel: 128
Kindertelefoon tel: 918

BEREIKB. VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525, page: 550-0941

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses

Margriet”, Sta. Maria 17, 
P.O. Box: 4886. Tel. 8682344, Fax
8681000, E-mail thuiszorg@
witgele-kruis.com. Voor alle aan-
vragen van zorg: Zorgcentrale: tel:
8888889, fax: 8691966. Na kantoo-
ruren en in het weekend: tel:
5103661. Voor alle aanvragen t.a.v.
ouder- en kindzorg:  Consultatie-
bureau Brievengat, Hoek
Vondelstr./ Nilda Pintostr, tel:
7373584 / fax: 7371316

KRAAMCENTRUM
RIO CANARIO 
Schottegatweg Nrd. 43/

P.O 3619 tel: 8691838, 
8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta, 
tel: 8697103

FUNDASHON LECHI DI MAMA
tel: 7672289, 737814, 
7375023, 7377389

DIERGENEESKUNDE
Parera tel: 4627027

APOTHEKEN
Otrobanda
Gosie Tel.: 7379744
Punda
Mampuritu Tel.: 7674750 

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610303 
fax: 4619483

Straatadres: Concordiastraat 22 
E-mail:
Info@ombudsman-curacao.an

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao tel: 6750200
Bonaire tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten)

tel: (599) 5862680 

06.00 VRT Journaal
06.45 De Wereld Draait Door
07.35 NOS Journaal
07.55 Weerbericht
08.00 Spoorloos
08.50 De erfenis van Pim: 

87 Dagen ruzie
09.30 Nieuwsuur
10.25 Weerbericht Amerika 

en Cariben
10.30 Pauw & Witteman
11.20 Terzake
11.55 Iedereen beroemd
12.00 VRT Journaal
12.35 Café Corsari
13.20 De rijdende rechter
13.50 Puberruil Xtra
14.15 Tijd voor MAX
15.00 NOS Journaal
15.10 Sesamstraat
15.35 Het Klokhuis
15.50 Kaatjes tralalaatjes
16.00 De Elfenheuvel
16.15 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
16.20 Blokken
16.45 Thuis
17.10 Dagelijkse kost
17.25 EenVandaag
17.55 NOS Sportjournaal
18.00 VRT Journaal
18.45 De Wereld Draait Door
19.35 NOS Journaal
19.55 Weerbericht
20.00 Bauer’s Zigeunernacht
20.50 Koppen
21.20 Nieuwsuur
22.10 Weerbericht Amerika 

en Cariben
22.20 Pauw & Witteman
23.10 Terzake
23.45 Iedereen beroemd
00.00 VRT Journaal
00.35 Café Corsari
01.20 De rijdende rechter
01.50 Puberruil Xtra
02.15 Tijd voor MAX
03.00 NOS Journaal
03.10 Sesamstraat
03.35 Het Klokhuis
03.50 Kaatjes tralalaatjes
04.00 De Elfenheuvel
04.15 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
04.20 Blokken
04.45 Thuis
05.10 Dagelijkse kost
05.25 EenVandaag
05.55 NOS Sportjournaal

00.10 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS-Journaal

(gevolgd door herh.)
01.10 Vandaag de Dag
01.30 NOS-Journaal
01.40 Vandaag de Dag
02.00 NOS-Journaal
02.10 Vandaag de Dag
02.30 NOS-Journaal
02.40 Vandaag de Dag
03.00 NOS-Journaal
03.15 Nederland in beweging!
03.30 NOS-Journaal
03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS-Journaal
04.35 Heb je dat gezien?
05.00 NOS-Journaal
05.30 Lingo

(Woord- en taalspel)
06.00 NOS-Journaal
06.15 Studio MAX Live
07.00 NOS-Journaal
07.10 NOS-Sportjournaal
07.15 Studio MAX Live
07.40 NOS-Journaal
07.49 NOS-Sportjournaal
08.00 NOS-Journaal

(gevolgd door herh.)
09.35 Heb je dat gezien?
10.00 Pauw & Witteman

(Talkshow)
11.00 KRO Kindertijd
11.01 Ik zie

11.02 Spagaat
11.17 Woezel & Pip
11.22 Grote kunst voor 

kleine mensen
11.25 Sesamstraat
11.56 Politieke Partijen
11.59 EénVandaag
12.00 NOS-Journaal
12.15 EénVandaag
12.45 NOS-Sportjournaal
13.00 Lingo

(Woord- en taalspel)
13.25 Opvoeden doen zij zo

(Realityreeks)
14.00 NOS-Journaal
14.30 Het mooiste meisje 

van de klas
15.30 Van Rossem for President
16.05 NOS/NTR ‘Ik heb nooit 

gelogen:’ Het verhaal van 
Monique van der Vorst
(Documentaire)

17.05 Pauw & Witteman
(Talkshow)

18.00 NOS-Journaal
18.20 Pauw & Witteman

(Talkshow)
19.15 NOS-Journaal
20.13 NOS Tekst-tv
23.55 Nederland in beweging!

00.00 NOS Tekst-tv
01.00 NOS-Journaal

met gebarentolk
01.15 NOS-Journaal
01.30 NOS-Journaal 

met gebarentolk
01.35 NOS-Journaal
02.00 NOS-Journaal 

met gebarentolk
02.15 NOS-Journaal

(gevolgd door herh.)
02.45 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
03.00 NOS-Journaal 

met gebarentolk
03.10 Oog in Oog

(Talkshow)
03.45 Wijn aan Gort

(Realityprogramma)
04.10 DNA onbekend
05.00 De Wereld Draait Door

(Talkshow)
05.50 De Rijdende Rechter
06.20 Cash op zolder

(Veilingprogramma)
06.54 Politieke Partijen
07.00 NOS-Journaal
07.10 NOS-Sportjournaal
07.20 Twee voor twaalf

(Quiz)
08.00 Labyrint

(Wetenschappelijk 
magazine)

08.35 NOS Tekst-tv
08.50 Goudmijn
09.20 Sterren op het doek
10.00 NOS-Journaal
10.10 Man bijt hond
10.30 10 x beter

(Realitymagazine)
11.00 NOS-Journaal
11.05 Nederland helpt
11.35 Tijd voor MAX
12.20 Toen was geluk heel 

gewoon (Komische reeks)
12.55 Man bijt hond
13.25 Recht in de regio
13.55 RKK Kloosterserie
14.25 Twee voor twaalf

(Quiz)
15.05 De vijfde dag

(Actualiteitenprogramma)
16.00 Nieuwsuur

(Actualiteitenmagazine)
17.00 Aids: Vluchten 

kon niet meer
18.00 De kist

(Praatprogramma)
18.25 Nachtzoen
18.35 Nieuwsuur

(Actualiteitenmagazine)
19.35 EénVandaag
20.00 Nieuwsuur

(Actualiteitenmagazine)
20.53 NOS Tekst-tv

00.28 Zapp
00.29 Z@pp/Z@ppelin
00.30 Kabouter Plop
00.35 Bumba
00.40 Sesamstraat
01.05 Het zandkasteel
01.20 KRO Kindertijd
01.21 Ik zie
01.22 Spagaat
01.37 Woezel en Pip
01.42 Grote kunst voor 

kleine mensen
01.45 De wereld is mooi
02.15 Kikker
02.20 Abi
02.30 Mega Mindy
03.00 Wallace & Gromit 

specials
03.30 Bob de Bouwer
03.35 Hoelahoep
03.55 Teletubbies
04.15 Waybuloo
04.30 Klumpies
04.35 Mullewapp
04.40 Bumba in Australië
04.45 Bibbeltje Big
04.55 Casper & Lisa
05.05 Mickey Mouse Clubhuis
05.30 Bol & Smik
05.40 Pingu
05.45 Engie Benjy
06.00 Zoostraat 64
06.10 Babar en de avonturen 

van Badou
06.20 Koekeloere
06.35 Super Grover 2.0
06.40 Mike de ridder
06.55 De wereld is mooi
07.25 KRO Kindertijd
07.26 Manne speelt met Flos
07.29 Ludovic
07.41 Zandwormen auto
07.42 Woezel en Pip clip
07.45 Nijntje en haar vriendjes
07.50 Waybuloo
08.00 Sesamstraat
08.30 Kikker
08.35 Madelief
08.59 Zapp
09.00 Koen Kampioen
09.30 Zappbios-keuzefilm: 

Hans en Grietje
(Familiefilm)

09.31 Zappbios-keuzefilm: 
Wicked science
(Jeugdfilm)

10.45 Heibel langs de lijn
11.00 ZappLive
11.15 Gek op jou!
11.25 ZappLive
11.40 Freek op safari
11.45 ZappLive
12.05 VRijland

(Dramareeks)
12.20 Zapp Your Planet: 

Expeditie
12.45 NOS-Jeugdjournaal
12.55 SpangaS
13.29 Nederland 3
13.30 De Wereld Draait Door

(Talkshow)
14.25 De Rekenkamer
15.00 Premier gezocht!
16.30 NOS op 3
16.45 PowNews

(Latenightnieuwskwartier)
17.10 Fort Boyard

(Avontuurlijk spel)
18.05 De Wereld Draait Door

(Talkshow)
19.00 PowNews

(Latenightnieuwskwartier)
19.20 NOS op 3
19.35 De Wereld Draait Door

(Talkshow)
20.25 PowNews

(Latenightnieuwskwartier)
20.45 NOS op 3
20.54 NOS Tekst-tv

TELEVISIE *

410 BVN

710 NEDERLAND 1

711 NEDERLAND 2

712 NEDERLAND 3

RADIO

06.00 Muziek 
06.30 Nieuws Wereldomroep
07.00 Nieuwsradio ‘Ochtend’
08.00 Muziek
12.00 NieuwsRadio ‘Middag’
13.00 Muziek
17.00 NieuwsRadio ‘Avond’
18.00 Muziek

Korte nieuwsberichten 
09.00 / 10.00 / 11.00 / 14.00 /
15.00 / 16.00 / 19.00 / 20.00

06.00 The Wake-up Club 
met Jochem Smid

09.00 Dwars door de Morgen 
met Vesta Kauffman

12.00 De Lunchbox 
met Egon Sybrandy

14.00 Schakel in! 
met Maarten Schakel

18.00 Dolfijn FM Classics 
met Jochem Gerrits

19.00 Soulgrooves 
met Ruud Zegwaard

22.00 Back2back Relaxx   

Iedere werkdag heeft Dolfijn van 6
uur tot 18 uur nieuwsbulletins op
de hele uren en om 06.30, 07.30,
08.30, 12.30 en 17.30.

All the golden hits from the 60’s,

70’s, 80’s, 90’s until now!

04.00 The Morning Train
Hits in the morning!

08.00 Coffee Break
Hits and coffee!

12.00 Bread And Butter - Enjoy 
your lunch with big hits!

14.00 Afternoon Delight
Fine tunes and big 
hits in the afternoon!

17.00 Hit The Road Jack
The best hits to go!

19.00 Seventies At Seven
Hits from the 70’s only!

20.00 Eighties At Eight 
Hits from the 80’s only!

21.00 Nineties At Nine
Hits from the 90’s only!

22.00 Goodnight Tonight - Easy 
tunes and love songs!

02.00 Nightlife
Big hits for nightowls!

05.30 Ochtendprogramma 
Radio Nederland 
Wereldomroep

06.30 Breakfastclub in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands

08.00 Programma’s in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands

05.45 Nieuws, weer, ochtend-

bladen*
06.30 Ontbijtshow (06.30, 06.50, 

07.00 en 07.15 uur 
nieuws, ochtendbladen)*

08.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

19.00 FM Actueel met nieuws, 
krantenoverzicht,
muziek*

20.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

* In deze programma’s wordt een
bijdrage geleverd door Radio
Nederland Wereldomroep

00.00 PFM Greatest Hits
06.00 Goedemorgen Curaçao 

(Mark van Dale / 
Marek Debicki)

09.00 Koffie Verkeerd 
(Goud & Fout)

11.00 Brunch Cafe 
(Arie Pieter Imhoff)

14.00 Marc In de middag 
(Marc de Roo)

16.00 Vandaag & Morgen
(Folkert Tempelman / 
Pepijn Bierenbroodspot)

21.00 PFM Greatest Hits

Nieuws:
24/7 het ANP nieuws op het 
hele uur. Op werkdagen ieder 
half uur lokaal nieuws.

HOYER 2 105.1 FM

DOLFIJN FM 97.3 FM
TDS 98

RADIO KÒRSOU 93.9 FM
TDS 93

PARADISE FM 103.1 FM
TDS 103

GOLD 915 91.5 FM

LASER 101 101.1 FM

Advertentie

belangrijke telefoonnummers

* Wijzigingen onder voorbehoud

Advertentie

Een keer in de 
maand andermans 
boodschappentas 
inpakken? www.voedselbank-curacao.org



Van onze redactie
Den Haag/Genève - Het doel
om voor 2015 de opmars van tu-
berculose (tbc) te stoppen is ge-
haald, meldde de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO)
gisteren. Het aantal besmettin-
gen neemt af. Maar zowel die or-
ganisatie als het Nederlandse
Tuberculosefonds (KNCV)
plaatst fikse kanttekeningen bij
die mijlpaal.

Want nog altijd raken er
wereldwijd zo’n 8,7 miljoen
mensen per jaar besmet met tbc.
En de resistente vormen van de

ziekte rukken op, vooral in Oost-
Europa. Bovendien gaat het niet
lukken om in Afrika en Europa
het aantal sterfgevallen ten op-
zichte van 1990 te halveren, zo
waarschuwt Peter Gondrie, de
algemeen directeur van het
fonds.

,,Dat is ook een probleem voor
Nederland; tbc houdt zich niet
aan grenzen”, licht Gondrie toe.
Hij pleit er dan ook voor om het
geld dat via het zogenoemde

‘Global Fund’ wordt gestoken in
de aanpak van tbc, anders te
spreiden. 

,,Nu krijgen de armste landen
het meest. Dat is positief voor
Afrika, maar niet voor Oost-
Europa. Hoewel overheden 
daar zelf geld in de bestrij-
ding steken, moeten die landen
meer geld en externe expertise
krijgen om de epidemie aan te
pakken.” Ook zou er meer geld
gestoken moeten worden in de

ontwikkeling van medicijnen en
een goed opsporings- en bestrij-
dingsprogramma, zeker gezien
de opmars van resistente varian-
ten. Bovendien is ongeveer ne-
gen procent van de multi re-
sistente tbc zelfs extreem re-
sistent. 

Die variant is nauwelijks te
bestrijden en treft jaarlijks zo’n
40.000 mensen. Bovendien
rukt dat type snel op. In januari
2010 kwam het in 46 landen

voor, nu in 84. In Nederland
raakten in 2011 zo’n duizend
mensen besmet met tbc, net 
zoals in de voorgaande jaren.
Wel steeg het aantal gevallen van
resistente tbc van elf naar vijf-
tien. 

,,We hebben een uitstekend
bestrijdingsprogramma en dat
moet zo blijven, zodat we de ver-
schillende varianten van tbc
vroeg kunnen opsporen en be-
strijden. Want het is ook hier
niet uit te sluiten dat de resisten-
te vorm terrein wint”, zo besluit
Gondrie.

Van onze redactie
Rijswijk - De Algemene Onder-
wijsbond (AOb) vindt het oppor-
tunistisch dat demissionair
onderwijsminister Marja van
Bijsterveldt het vak culturele en
kunstzinnige vorming (ckv) niet
langer wil verplichten als apart
examenvak. Volgens de bond
kunnen hierdoor 1.500 leraren
hun baan verliezen. Van Bijster-
veldt schreef een conceptwets-
voorstel om scholen zelf te laten
bepalen hoe ze cultuuronder-
wijs geven. Dat kan dan nog
steeds door middel van het vak
ckv, maar kan ook bijvoorbeeld
geïntegreerd worden in andere

vakken. ,,Dat betekent in de
praktijk dus einde oefening. Het
is smadelijk voor collega’s die
zich nog niet zo lang geleden
hebben laten omscholen en zich
met veel resultaat inzetten voor
hun vak”, vindt AOb-vicevoorzit-
ter Ben Hoogenboom. ,,Er is

geen objectief onderzoek waar-
uit blijkt dat de huidige invulling
van het vak geen bijdrage levert
aan de vorming van leerlingen.
Deze maatregel lijkt gebaseerd
te zijn op kortzichtig politiek op-
portunisme zonder feitelijke
onderbouwing”, meent hij.

De strafpleiter verweerde zich
gisteren voor de Raad van Disc-
pline, het tuchtorgaan voor de
advocatuur, tegen een klacht die
de deken van de Amsterdamse
Orde van Advocaten tegen hem
heeft ingediend. 

Deken Germ Kemper vindt
dat Moszkowicz te ver is gegaan.
Moszkowicz verscheen gisteren
in persoon. Bij een zitting van de
raad vorige maand bleef hij weg,
evenals bij een zitting bij de
rechtbank over belastingontdui-
king.In het gewraakte interview
noemt Moszkowicz Van Oosten

iemand die tijdens het proces-
Wilders is veranderd in een
‘krampachtige, humorloze ma-
gistraat’, ‘die kennelijk van bo-
venaf was volgestopt met op-
drachten.’ 

Het tweede citaat tast de onaf-
hankelijkheid van Van Oosten
aan, meent deken Kemper. De
uitspraken druisen bovendien in
tegen de advocateneed, die eer-
bied voor de rechterlijke macht
voorschrijft.

Moszkowicz zei een drietal re-
denen te hebben gehad voor de
gewraakte uitspraken. ,,Samen-

gevat kwamen die erop neer dat
men heeft geprobeerd mij kort
te houden op de zitting in de
zaak-Wilders”, zo lichtte hij de
raad toe. 

,,Dat is wat ik heb willen zeg-
gen.” Beledigen of hardop twij-
felen aan de onafhankelijkheid
van rechter Van Oosten was vol-
gens Moszkowicz niet aan de or-
de. Hij vindt bovendien dat de

tijd voorbij is dat rechters niet
bekritiseerd mogen worden en
dat zij voor zichzelf kunnen op-
komen. ,,Daar hebben ze de de-
ken niet voor nodig”, aldus
Moszkowicz. 

De verhouding tussen Kem-
per en Moszkowicz is bijzonder
slecht. De beledigingskwestie is
maar een ondergeschikt onder-
deeltje van een pakket bezwaren

dat de deken aan de raad heeft
voorgelegd. Eind deze maand
doet de raad uitspraak over de
klacht van Kemper over het aan-
nemen van cash geld door
Moszkowicz. Kemper wil dat de
raadsman hiervoor tijdelijk
wordt geschorst.

Over het beledigen van rech-
ter Van Oosten volgt de uit-
spraak op 12 december.
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Advocaat Bram Moszkowicz.

‘Kritiek op
een rechter
moet kunnen’ 
Van onze redactie
Amsterdam - Advocaat Bram Moszkowicz vindt dat hij
niet buiten zijn boekje is gegaan in zijn uitlatingen over
de Amsterdams strafrechter Marcel van Oosten, in een
interview in De Telegraaf vorig jaar. Van Oosten was
voorzitter van de rechtbank in de zaak tegen Geert
Wilders, die werd verdedigd door Moszkowicz.

Onzeker ondanks afname tbc-besmettingen 

Meer begrip voor sluiten
van clubhuis Satudarah
Van onze redactie
Enschede - De acties van politie
en justitie tegen leden van mo-
torclub Satudarah Chapter East
zorgen voor meer begrip voor de
gemeente Enschede, die het
clubhuis van de motorclub wil
sluiten. Dat constateert een
woordvoerder van de gemeente
Enschede gisteren.

Het clubhuis moet volgens de
gemeente dicht omdat het strij-
dig is met het bestemmings-
plan. Dat staat op die plek alleen
bedrijfsactiviteiten toe.

Bezwaren van de motorclub
zijn door een onafhankelijke
commissie van tafel geveegd. Sa-
tudarah heeft nog tot 31 oktober
gelegenheid om bij de bestuurs-
rechter in beroep te gaan tegen
de beslissing van de gemeente.
Dat is volgens de woordvoerder

van de gemeente nog niet ge-
beurd. Volgens hem staat de
door de gemeente gewenste slui-
ting los van de politieactie van
eergisteren.

Het clubhuis van Satudarah
aan de Parkweg was eergisteren
een van de panden waar invallen
zijn gedaan omdat justitie leden
van de motorclub verdenkt van
hennephandel en -teelt. 

Bij de actie werden vijf man-
nen en een vrouw aangehouden
op verdenking van deelnemen
aan een criminele organisatie,
diefstal van stroom voor de kwe-
kerijen en witwassen van mis-
daadgeld. 

Justitie denkt dat de recente
verbouwing van het clubhuis in
Enschede mogelijk is gefinan-
cierd met opbrengsten van de
hennephandel.

Demissionair onderwijsminister Marja van Bijsterveldt wil het vak
culturele en kunstzinnige vorming (ckv) niet langer verplichten als
apart examenvak.

Afschaffen
culturele
vorming kost
1.500 banen



Van onze redactie
Rotterdam - De Kunsthal in Rot-
terdam heeft na de roof van ze-
ven topstukken weinig nieuws-
gierigen getrokken. 431 Mensen
brachten gisteren een bezoek.
Een week eerder waren dat er
nog 565. ,,We kunnen spreken
van een reguliere dag”, aldus
een woordvoerster.

Er waren aanvankelijk meer
journalisten dan bezoekers. De
lege plekken in de Kunsthal zijn
opgevuld met andere werken uit
de particuliere Tritoncollectie,

waartoe de geroofde schilderijen
ook behoorden. 

Welke schilderijen daarvoor
in de plaats zijn gehangen, wil
de Kunsthal niet zeggen omdat
de directie geen nadruk wil leg-

gen op de zeven ‘nieuwe’ wer-
ken. De collectie bestaat in totaal
uit 150 werken.

De Kunsthal was eergisteren
in verband met de inbraak de he-
le dag dicht.
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De Kunsthal in Rotterdam was eergisteren in verband met de
inbraak de hele dag dicht.

Kunsthal
trekt minder
bezoekers
na roof

Zalm blijft
liggen door
besmetting
Van onze redactie
Rijswijk - Door alle commotie rond de met salmonella
besmette zalm van fabrikant Foppen loopt de zalmver-
koop in Nederland terug. Leveranciers, groothandels,
winkels en horeca verkopen tijdelijk wat minder. Dat
blijkt uit een rondgang van het ANP.

Visproductiebedrijf Smit Vis
heeft deze week 25 procent min-
der bestellingen. Een woord-
voerder vindt het logisch dat
mensen zenuwachtig zijn en
daarom tijdelijk minder in-
kopen. ,,Voor ons is dat nu jam-
mer, maar zoiets gebeurt ook bij
verdacht vlees. Dan kiezen con-
sumenten tijdelijk liever voor
vis. Nu is het eens andersom.”
Hij probeert zijn klanten gerust
te stellen door zijn productiecer-
tificaten te tonen. ,,Volgende
week willen we de verkoop weer
wat opkrikken door de zalm in
de aanbieding te doen.”

Sligro-zegsman WilcoJansen
herkent de terughoudendheid.
,,Restaurateurs willen hun klan-
ten een stap voor zijn. Ze willen
de discussie niet aangaan met
klanten, dus kopen tijdelijk an-
ders in.” In de 130 filialen van
Emté, de supermarkten van Sli-
gro Food Group, daalde de zalm-

verkoop de afgelopen weken
met twintig procent. Sinds be-
kend is waar de bacterie vandaan
komt, herstelt de verkoop.

Een woordvoerder van vers-
vishandel Jan van As relativeert
de kwestie: ,,In de huidige ‘wild-
tijd’ wordt altijd extra veel vlees
gegeten. Dan zakt onze verkoop
sowieso tijdelijk in."

In de overige supermarkten
waren de afgelopen weken toch
al weinig zalmproducten te
koop. ,,Fabrikant Foppen lever-
de aan bijna tachtig procent van
de supermarkten. Na zo’n grote
terughaalactie is het aanbod be-
perkt” stelt Mark Janssen, direc-
teur van het Centraal Bureau
voor Levensmiddelen. Nu Fop-
pen zijn productie heeft hervat,
worden ook de supermarkten en
winkelwagens weer gevuld.
,,Consumenten zaten wel te
wachten op hun toastje met ge-
rookte zalm.”

Opnieuw zelfmoord in gevangenis Vught 
Van onze redactie
Vught - In de gevangenis 
in Vught heeft een gevan-
gene afgelopen zondag zelf-
moord gepleegd. Het is al het
vierde geval van suïcide in
Vught dit jaar. Een woordvoer-
der van het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie heeft dat giste-
ren bevestigd.

Het overlijden wordt onder-
zocht door politie, justitie en de
gevangenisleiding. Het ministe-

rie van Justitie laat daarnaast
onderzoeken of er een verband
bestaat tussen de vier zelf-
moordgevallen in Vught.

Dat laatste gebeurt uit zorg-
vuldigheidsoverwegingen; tot
nog toe is er volgens een woord-
voerder van het ministerie geen
enkel signaal dát er een verband
is tussen de vier suïcides. Vught
is één van de vijf gevangenissen
in Nederland met een psychiatri-
sche afdeling, waar gevangenen

zitten die niet in een normale
gevangenis kunnen verblijven.

Afgelopen juli beroofde de
Vughtse gevangene Fred B.
zichzelf al van het leven. Hij zat
vast wegens de moord op zijn ex-
schoonouders in Middelburg.

In 2011 overleden in totaal 39
personen in Nederlandse gevan-
genissen. Elk sterfgeval wordt
onderzocht en gemeld bij de In-
spectie voor de Gezondheids-
zorg.

Spelende schoolkinderen hebben gisterenochtend samen met een
begeleidster een dode vrouw gevonden in het Kralingse Bos in
Rotterdam. 

Kinderen vinden dode vrouw 
Van onze redactie
Rotterdam - Spelende school-
kinderen hebben gisterenoch-
tend samen met een begeleid-
ster een dode vrouw gevonden
in het Kralingse Bos in Rotter-
dam. Dat maakte de politie be-
kend.

Het gaat om een 45-jarige Rot-
terdamse vrouw, die sinds 25
september was vermist. Op 6
oktober deden familieleden aan-
gifte van vermissing. Drie dagen
later vond de politie langs de
Kralingse Plas de auto van de
vermiste vrouw. De wagen stond
geparkeerd nabij restaurant Mi-
nang Kabau.

De politie deed eergisteren
met speurhonden onderzoek in
de omgeving van de parkeer-
plaats. In het deel dat niet met
de speurhonden werd door-
zocht, vonden de kinderen op
herfstexcursie gisteren het stof-
felijk overschot. Op het lichaam
werden identiteitspapieren ge-
vonden die wijzen op de ver-
miste vrouw. Hoe de vrouw om
het leven is gekomen, is nog niet
bekend. De politie heeft een
team van twintig rechercheurs
op de zaak gezet.

De kinderen en hun begeleid-
ster zijn opgevangen door onder
meer slachtofferhulp.



Stiglitz zei ook dat het Inter-
nationaal Monetair Fonds (IMF)
vorige week een beetje te opti-
mistisch was in zijn prognose
dat de economie van de eurozo-
ne in 2012 met 0,4 procent zal
krimpen en volgend jaar met 0,2
procent zal stijgen.

,,Ik ben pessimistischer dan
zij zijn. Ik zie een aanzienlijk ri-
sico van aanhoudende onrust”,

aldus Stiglitz in de marge van
een conferentie van de Organi-
satie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OE-
SO) in New Delhi.

Stiglitz, die als topadviseur
werkte voor de toenmalige Ame-
rikaanse president Bill Clinton,
sprak aan de vooravond van een
belangrijke tweedaagse top van
EU-leiders in Brussel over de cri-

sis in de eurozone. ,,Bezuinigin-
gen brengen Europa naar bene-
den en verminderen de kans om
dingen te laten werken”, zei 
Stiglitz, momenteel hoogleraar

aan New York Columbia Uni-
versity.

De werkloosheid in het bijna
failliete Griekenland is 25,1 pro-
cent terwijl de economie krimpt

en het land met de internationa-
le geldschieters onderhandelt
over meer bezuinigingen. In
Spanje is 24,6 procent van de
beroepsbevolking werkloos.
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Houdt er s.v.p. rekening mee: ons kantoor sluit i.v.m. 

verkiezingen op vrijdag 19 oktober om 12:00 uur. 
-------------------- 

Fabor tene kuenta ku en konekshon ku elekshon nos ofisina 

ta sera djabièrnè 19 di òktober 12 or di mèrdia.  
 

Directie / Gerensia 
 

Econoom en oud-Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz.

Ambassade van VS in
Stockholm ontruimd 
Van onze redactie
Stockholm - De Amerikaanse
ambassade in Stockholm is
gisteren ontruimd vanwege een
mogelijk veiligheidsprobleem.
Dat meldde een medewerker
van de diplomatieke post in
Zweden. Na een paar uur moch-
ten de medewerkers weer terug-
keren naar het gebouw. ,,We
hebben de ambassade ontruimd
en we onderzoeken een moge-
lijk veiligheidsincident”, aldus
de woordvoerder van de ambas-
sade. Volgens een verklaring van
de Zweedse politie was een pa-

trouille naar het ambassadege-
bouw gestuurd nadat daar een
envelop met ongeïdentificeerde
inhoud was ontvangen.

Zweedse media meldden dat
er wit poeder in de envelop zat.
Dat werd later bevestigd door
een woordvoerster van de brand-
weer die met de politie had ge-
sproken. Vanwege de dreiging
moesten alle medewerkers, met
uitzondering van het essentiële
personeel, het pand verlaten. In
het gebouw in een welgestelde
buurt van Stockholm werken
circa 150 mensen.

‘Spanje en
Griekenland
in depressie’ 
Van onze redactie
New Delhi - Griekenland en Spanje zijn in depressie,
niet in recessie. Dit zei econoom en oud-
Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz gisteren. Hij bekriti-
seerde de harde bezuinigingsmaatregelen in deze lan-
den die de economie in een neerwaartse spiraal brengen.

‘John Dalli niet dupe van laster’ 
Van onze redactie
Brussel - Europees Commissa-
ris John Dalli, die zich eergiste-
ren gedwongen zag op te stap-
pen, is niet de dupe geworden
van een lastercampagne of een
val. Het lijkt er veel meer op dat
hij zelf gedragsregels heeft ge-
schonden. Dat stelde het Euro-
pees antifraudebureau OLAF
gisteren.

OLAF onderzocht aantijgin-
gen dat een zakenman die ban-
den heeft met Dalli, geld eiste
van een Zweedse tabaksprodu-
cent. Als tegenprestatie zou de
zakenman de commissaris beïn-
vloeden. 

Dalli was namelijk bezig met
nieuwe regelgeving voor de ta-
baksindustrie.

Het Zweedse bedrijf klaagde
over de zakenman bij de Europe-
se Commissie. Volgens het anti-
fraudebureau is het heel duide-

lijk dat het geen vooropgezette
poging was van de tabaksprodu-
cent om Dalli in diskrediet te
brengen.

OLAF kwam tot de conclusie
dat de commissaris op de hoogte
was van de illegale activiteiten
van de zakenman, die een aan-
zienlijk bedrag vroeg van de
Zweden. Dalli ondernam niets
om dat te voorkomen of te stop-
pen. Ook kaartte de commissa-
ris de kwestie niet aan, laakt
OLAF.

Dalli en de zakenman zijn
beiden uit Malta. Volgens Malte-
se media is de zakenman ook
een politicus en een partijgenoot
van de voormalige eurocommis-
saris.

Dalli zelf spreekt alle aantij-
gingen tegen. Hij zou zijn ver-
trek als grote overwinning van
de tabakslobby hebben bestem-
peld.

Luis Moreno
Ocampo zet
zich in voor
klokkenluiders 
Van onze redactie
Londen - Oud-hoofdaanklager
Luis Moreno Ocampo van het
Internationaal Strafhof gaat
weer de advocatuur in: de Ar-
gentijn sluit zich aan bij een
klein advocatenkantoor in New
York dat vooral klokkenluiders
bijstaat en mensen die strijden
tegen fraude.

Net zoals tijdens zijn jaren bij
het ICC wil hij zo blijven strij-
den tegen machtsmisbruik. Dat
is een rode draad in zijn leven
vanwege zijn land van herkomst
in Latijns-Amerika, waar hij
hielp bij de strafvervolging van
de kopstukken van de militaire
junta. Dit zei Moreno gisteren in

een vraaggesprek met de Inter-
national Bar Association in Lon-
den, het wereldwijde netwerk
van landelijke ordes van advoca-
ten.

Moreno wil twee weken per
maand aan de advocatuur beste-
den en de andere helft van de

tijd aan een boek werken over
zijn tijd als eerste hoofdaankla-
ger van het ICC, van juni 2003
tot juni 2012. Hij hoopt dat boek
over twee jaar af te hebben.
Werk als hoogleraar of voor de
FIFA, waar eerder sprake van
was, is voorlopig van de baan.

Oud-hoofdaanklager Luis Moreno Ocampo van het Internationaal
Strafhof wil twee weken per maand aan de advocatuur besteden en
de andere helft van de tijd aan een boek werken over zijn tijd als
eerste hoofdaanklager van het ICC.



Van onze redactie
Amsterdam - Het aantal dier- en
plantensoorten dat met uitster-
ven wordt bedreigd, staat
wereldwijd op 20.219. Dat blijkt
uit de Rode Lijst die natuurorga-
nisatie International Union for
Conservation of Nature (IUCN)
gisteren presenteerde.

Ieder jaar komen er meer be-
dreigde dieren en planten bij,
zei een woordvoerder van IUCN
Nederland. Vorig jaar stonden er
24.216 dieren en planten op de
Rode Lijst. 

Dat lijkt fors meer dan nu,
maar dat is volgens IUCN
schijn. 

Het verschil komt volgens de
woordvoerder door een andere
rekenmethode, waardoor de cij-
fers van dit jaar en vorig jaar niet
zijn te vergelijken.

Hoeveel Nederlandse dieren
en planten er in totaal op de lijst
staan, kon IUCN Nederland

gisteren niet zeggen. Wel kon de
woordvoerder enkele dieren uit
onze contreien noemen die op
de lijst voorkomen. Zo is de Eu-
ropese nerts in Nederland uitge-
storven en wordt hij wereldwijd
ernstig bedreigd. Ook de paling
moet wereldwijd ernstig vrezen
voor zijn voortbestaan. De Euro-
pese rivierkreeft is ook een be-
dreigde diersoort.

Van de in totaal 65.518 soor-
ten die IUCN heeft onderzocht,

zijn er 795 uitgestorven en ko-
men er 63 niet meer in het wild
voor. Vorig jaar dacht IUCN dat
er 801 uitgestorven soorten wa-
ren. Afgelopen jaar zijn echter
een aantal planten en dieren
herontdekt, waaronder de Eryth-
rina schliebenii, een Tanzani-
aanse boom.

Bijna alle dieren en planten
die het moeilijk hebben, verlie-
zen hun leefgebied aan de
mens. 

Het kappen van het regen-
woud is volgens IUCN de be-
langrijkste bedreiging. Ook ille-
gale jacht, handel, milieuvervui-
ling en klimaatverandering zijn
een crime voor de flora en fauna
over de hele wereld.

Er zijn ook lichtpuntjes. Enke-
le dieren worden minder in hun
voortbestaan bedreigd dan vorig
jaar. Zo gaat het nu beter met de
Stellerzeeleeuw en de blauwe le-
guaan dan vorig jaar.
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Bidzina Ivanishvili is gisteren voorgedragen als de nieuwe premier van Georgië.

Saakasjvili benoemt rivaal tot premier 
Van onze redactie
Tblisi - De Georgische president
Michail Saakasjvili heeft zijn
grote rivaal Bidzina Ivanishvili
gisteren voorgedragen als de
nieuwe premier van het land.
Ivanisjvili’s partij Georgische
Droom won begin deze maand
de parlementsverkiezingen in
Georgië. 

De woordvoerder van Saakasj-

vili maakte de voordracht giste-
ren bekend.

Ivanisjvili vroeg meteen na de
overwinning van zijn partij om
het aftreden van de president.
Saakasjvili’s ambtstermijn loopt
tot eind volgend jaar.

Georgische Droom heeft in
het parlement een comfortabele
meerderheid van 85 zetels tegen
65 zetels voor de Verenigde Na-

tionale Beweging (UNM) van de
president. Verwacht wordt dat
de macht van de premier in Ge-
orgië aanzienlijk zal toenemen
na het aflopen van de termijn
van Saakasjvili. Er treedt dan een
nieuwe wet in werking die de
macht van de president indamt.

Het nieuwe parlement komt
op 21 oktober voor het eerst bij-
een.

Syrische jets hoog in lucht gehouden
Van onze redactie
Parijs - Syrische rebellen
beschikken over zware
wapens die de luchtmacht
van president Bashar al-
Assad dwingen bombarde-
menten alleen nog op gro-
te hoogte uit te voeren. 

Dit zei de Franse minister van
Buitenlandse Zaken Laurent Fa-
bius gisteren.

Fabius, een van de felste criti-
ci van de Syrische president,
maakte zijn opmerkingen voor-
afgaand aan een besloten ont-
moeting in Parijs met vertegen-
woordigers van rebellengroe-

pen. Het gaat onder meer om
oppositieleden uit Maarat al-Nu-
man, een vorige week veroverde
stad langs de belangrijke route
van Damascus naar Aleppo.

,,In een aantal zones bombar-
deert Bashar al-Assad met Mig-
straaljagers, en nog afschuwelij-
ker met de explosieve stof TNT”,

zei Fabius. ,,Maar tegelijk zijn er
nu wapens die de vliegtuigen
dwingen op grote hoogte te vlie-
gen, waardoor de aanvallen min-
der nauwkeurig zijn.”

De afgelopen dagen doken
amateurbeelden op van rebellen
met op de schouder geplaatste
grond-lucht-raketten. Een video

van woensdag toonde volgens
activisten een neerstortende Sy-
rische helikopter die explodeer-
de in vlammen. Rami Abdelrah-
man van het Syrische Observa-
torium voor de Mensenrechten
zei dat de helikopter was neerge-
haald in de buurt van Maarat al-
Numan.

Muiltjes Marie-Antoinette
brengen 62.460 euro op
Van onze redactie
Parijs - Een paar schoenen van
Marie-Antoinette, de vrouw van
de Franse koning Lodewijk XVI,
heeft gisteren op een veiling in
Parijs 62.460 euro opgebracht.
Vooraf was de schatting dat de
muiltjes, maat 35,5, groen met
sierlijke roze banden en een zij-
den strik, tussen de 8000 en
10.000 euro zouden opbrengen.

De vorstin had de schoenen in
1775 gekregen van een lid van
haar hof, achttien jaar voordat zij
in de dagen van terreur die volg-
den op de Franse Revolutie door
de guillotine werd onthoofd.

Aan Marie-Antoinette wordt
de opmerking toegeschreven
‘dan eten ze toch cake’. Zij zou
dat hebben gezegd toen ze hoor-

de dat de arme bevolking geen
brood had om te eten.

Terreurverdachte opgepakt
Van onze redactie
New York - De Amerikaanse po-
litiedienst FBI heeft gisteren een
man uit Bangladesh gear-
resteerd die van plan zou zijn ge-
weest met een zware bom het
gebouw van de Federal Reserve
Bank in New York op te blazen.
FBI-agenten rekenden de 21-ja-
rige Quazi Mohammad Rezwa-
nul Ahsan Nafis in op het mo-
ment dat hij de ‘bom’ bij het
bankgebouw in het New Yorkse
stadsdeel Manhattan tot ontplof-
fing wilde brengen. Hij wist niet
dat het om een nepbom ging die
hem door een undercoveragent
was geleverd. Het zogenaamde
explosief zat in een bestelbus,
waarmee de FBI-agent samen
met de verdachte naar het bank-
gebouw was gereden. Eenmaal
aangekomen had Nafis eerst
nog een videoboodschap opge-
nomen voor het Amerikaanse

publiek. ,,Wij zullen niet stop-
pen voordat wij de overwinning
hebben bereikt of het martelaar-
schap”, zou hij daarin hebben
gezegd. Vervolgens probeerde
hij meerdere malen de
(nep)bom tot ontploffing te
brengen, waarna hij werd gear-
resteerd. Het publiek is volgens
de FBI geen moment in gevaar
geweest. Nafis, die contacten
zou hebben met de terreurbewe-
ging al-Qaeda, reisde volgens de
federale autoriteiten in januari
2012 naar de Verenigde Staten
om een terroristische aanslag te
plegen. 

Hij ging in de VS op zoek
naar handlangers. Een van de
mensen die hij probeerde te re-
kruteren, was een bron van de
FBI. Nafis wordt aangeklaagd
voor poging tot het plegen van
een terroristische aanslag  en het
ondersteunen van al-Qaeda.

Ruim
20.000

dieren en
planten
bedreigd 

Scheepsbemanning ontvoerd
Van onze redactie
Parijs - Piraten hebben voor de
kust van Nigeria een sleepboot
van de Franse reder Bourbon
aangevallen en zeven beman-
ningsleden ontvoerd, zes Rus-
sen en een Est. Bourbon, die in
Nigeria actief is als dienstverle-
ner voor olie- en gasbedrijven,
maakte dit gisteren bekend.

Over eventuele eisen van de
ontvoerders en de verblijfplaats
van de gijzelaars is niets bekend-
gemaakt. 

Het schip, dat vaart onder
Luxemburgse vlag, is met negen
overgebleven bemanningsleden
onderweg naar een haven in Ni-
geria. Zij zijn ongedeerd, aldus
het bedrijf.

Marie-Antoinette, de vrouw van
de Franse koning Lodewijk XVI.



Van onze redactie
Berlijn - In Duitsland krijgen
biologische vaders waarschijn-
lijk voor het eerst omgangsrecht
met hun kind, ook als dat kind
door een andere man wordt
grootgebracht. De regering
stemde woensdag in met een
wetsontwerp daartoe, dat nu

naar de Bondsdag wordt ge-
stuurd voor goedkeuring.

Tot nu toe konden biologische
vaders tegen de wil van de moe-
der of de wettelijke vader alleen
dan een omgangsrecht afdwin-

gen, als ze al een nauwe per-
soonlijk band met hun kind had-
den. 

In de toekomst wordt bepa-
lend of de omgang het welzijn
van het kind dient of dat duide-

lijk is dat de biologische vader
wezenlijk de verantwoordelijk-
heid voor zijn kroost wil nemen.

Volgens Pieter Koole van de
actiegroep ‘Stop Omgangs ON-
recht’ is het Duitse wetsvoorstel

niet zo bijzonder omdat in het
Internationaal Verdrag voor de
Rechten van het Kind al is vast-
gesteld dat beide ouders recht op
omgang met hun kind hebben.
Duitsland en ook Nederland zijn
aangesloten bij dit verdrag, maar
de praktijk is volgens hem an-
ders. 

Van onze redactie
Islamabad - Een Tunesische ji-
hadist die eerder lang in België
en Zwitserland verbleef, is in
Pakistan bij een aanval op ver-
meende terroristen omgeko-
men. De 43-jarige man, Moez
Gasalloui, wordt onder meer
medeverantwoordelijk gehou-
den voor de moordpartijen die

de Franse jongeman Moham-
med Merah in maart in de streek
van Toulouse aanrichtte. Jiha-

disten meldden zijn dood giste-
ren op het internet.

Hij gold als inspirator en or-
ganisator van moslimterro-
risme. Hij werd daar in België
voor gezocht. Hij was daar de
tweede echtgenoot van een ex-
tremiste die in Belgische media
de ‘terroristenweduwe’ wordt
genoemd, Malika al-Aroud.
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‘Terroristenweduwe’ Malika al-Aroud.

Belgische
jihadist
gedood

,,We moeten investeren in biobrandstoffen die niet met voedingsge-
wassen concurreren”, aldus Europees commissaris Connie
Hedegaard (Klimaat).

Brussel wil
strenge regels
biobrandstof
Van onze redactie
Brussel - Brussel wil striktere re-
gels voor biobrandstoffen. Dat
maakte de Europese Commissie
gisteren bekend. 

Het dagelijks bestuur van de
EU wil dat er meer gebruik
wordt gemaakt van biobrand-
stoffen gehaald uit bijvoorbeeld
afval, stro en algen in plaats van
brandstoffen die van gewassen
worden gemaakt.

Op voedsel gebaseerde bio-
brandstoffen drukken zwaar op
de voedselproductie en de prijs
van bepaalde gewassen. Met een
verschuiving naar andere vor-
men van biobrandstof moet dit
minder worden. 

Servische
afkeer van
EU groeit
Van onze redactie
Belgrado - In Servië neemt de weerstand tegen het lid-
maatschap van de Europese Unie snel toe. Omroep B92
in Belgrado meldde woensdag dat dit blijkt uit een
enquête in opdracht van het Servische Centrum voor
Veiligheidsvraagstukken.

Het aantal uitgesproken
tegenstanders van zo’n lidmaat-
schap steeg in enkele maanden
tijd van 25 naar 35 procent. Nog
maar 47 procent van de bevol-
king is voorstander van een EU-
lidmaatschap en dat is minder
dan ooit. Volgens directeur Son-
ja Stojanovic van het Centrum
voor Veiligheidsvraagstukken
bestaat bij de Serviërs het sterke
gevoel dat Brussel elke keer weer
nieuwe voorwaarden stelt. Ser-
vië is sinds afgelopen maart wel
kandidaat-lid.

Ook de Eurosceptische hou-
ding van de huidige politieke lei-
ding speelt volgens haar een be-
langrijke rol. President Tomislav
Nikolic zei afgelopen maandag
nog in een interview dat Servië
,,af zou zien van Europa als het
land zou worden gedwongen te
kiezen tussen aansluiting bij de

EU en het opgeven van Kosovo''.
De voormalige Servische provin-
cie Kosovo verklaarde zich 4 jaar
geleden eenzijdig onafhankelijk
en kreeg daarbij de steun van de
meeste EU-lidstaten. Servië wei-
gert echter resoluut die zelfstan-
digheid te erkennen en uit de
enquête blijkt dat twee derde van
de bevolking het daarmee eens
is.

Niet alleen de EU is momen-
teel de gebeten hond. Zo is ook
twee derde van de Serviërs tegen
een lidmaatschap van de NAVO.
De Verdragsorganisatie zou vol-
gens 15 procent eerst zijn excu-
ses moeten aanbieden voor het
bombarderen van Servië tijdens
de Kosovo-oorlog in 1999. En 33
procent is van mening dat eerst
de tijdens die bombardementen
aangerichte schade moet wor-
den vergoed.

Belgische kerncentrales later herstart
Van onze redactie
Brussel - De twee stilgelegde
kernreactoren in België zullen
later worden herstart dan eerder
gepland. De eindevaluatie van
de Belgische toezichthouder
Fanc over de veiligheid van de

installaties zal niet voor half ja-
nuari klaar zijn. Eerder zullen de
reactor van Doel, net over de
grens bij Antwerpen, en Tihan-
ge in het zuidwesten van België
niet opnieuw aan het net gaan.

Bij een reguliere controle van

de reactor in Doel werden
scheurtjes gevonden. Daarop
werd besloten de reactor niet te
herstarten maar verder te onder-
zoeken. Ook de reactor van Ti-
hange ligt stil voor onderzoek
naar onregelmatigheden.

Congo wil sancties tegen
Rwanda en Uganda 
Van onze redactie
Kinshasa - De Democratische
Republiek Congo heeft gisteren
aan de Verenigde Naties ge-
vraagd om gerichte sancties te-
gen Rwandese en Ungandese
functionarissen. 

Dat liet het Afrikaanse land
gisteren weten.

Uit een vertrouwelijk VN-rap-
port zou blijken dat functiona-
rissen uit Rwanda en Uganda re-
bellen van de beweging M23
steunden. De Rwandese mi-
nister van Defensie zou de rebel-
len zelfs aansturen. Hoewel het
officieel vrede is in Congo, levert
het regeringsleger geregeld
strijd met rebellen van de bewe-
ging M23. De onrust heeft voor-

al plaats in de oostelijke provin-
cie Noord-Kivu, waar veel rijk-
dommen in de bodem zitten.
Dit jaar zijn bijna 500.000 men-
sen voor het geweld gevlucht.

Een woordvoerder van het le-
ger van Uganda deed de be-
schuldigingen uit het vertrouwe-
lijke rapport af als absolute flau-
wekul. Volgens een Rwandese
diplomaat hadden de auteurs
van het rapport een politieke
agenda.

Deze zomer kwam de VN met
een rapport waarin stond dat
Rwanda rebellen in buurland
Congo zou ondersteunen.
Nederland schortte naar aanlei-
ding daarvan de ontwikkelings-
hulp aan Rwanda op.

Omgangsrecht biologische vaders



Van onze redactie
Amsterdam - René Mijnders is
naar eigen zeggen niet rouwig
om zijn komende vertrek als
technisch directeur van de
Nederlandse roeibond (KNRB).
,,Ik heb veel geleerd in de afge-
lopen twee jaar”, liet de 57-jarige
vakman gisteren weten. ,,Maar
als ik nu de balans opmaak, durf
ik wel te concluderen dat ik voor
mezelf en voor het roeien in
Nederland van meer waarde ben
als ik mij op meer op het coa-
chen en trainen richt.”

Mijnders gaf toe dat hij best
wel opgelucht is. ,,Zo’n besluit
heeft even tijd nodig om te rij-
pen. Na Londen 2012 heb ik er
even tegenaan gehikt. Je kunt nu
zeggen dat ik uit mijn spagaat
ben gekomen. Een spagaat tus-
sen het pure roeien en het be-
leidsmatige werk. Je kunt wel
zeggen dat er een last van mijn
schouders valt.”

Mijnders heeft nog geen af-
scheid van de KNRB genomen.
,,Voorlopig handel ik de lopende
zaken af totdat een nieuwe tech-
nisch directeur is aangesteld.
Natuurlijk neem ik geen strate-
gische beslissingen meer. Daar
wil ik mijn opvolger niet mee

opzadelen. Of ik een stem heb in
wie er komt? Er zullen ongetwij-
feld gesprekken volgen, ook met
mij en met sportkoepel
NOC*NSF. We zullen met el-
kaar moeten bepalen hoe we ver-
der willen gaan met het toproei-
en in Nederland.” Mijnders
kwam als trainer-coach sinds Se-
oul 1988 steeds met een olympi-
sche medaille naar huis, met de
gouden plak voor de Holland
Acht bij Atlanta 1996 als hoogte-
punt. Als technisch directeur be-
leefde hij bij Londen 2012 een
teleurstellend toernooi (alleen
brons voor vrouwen acht). Als
interim-coach slaagde hij er ook
niet in om de gestrande Holland
Acht op het laatste moment vlot

te trekken (vijfde). ,,Te veel din-
gen zijn bij die ploeg niet goed
gegaan”, concludeerde hij.

Voor zichzelf ziet hij bij Rio
2016 ook wel weer een rol weg-
gelegd bij de Nederlandse roei-
ploeg. Beide achten, vaak priori-
teitsboten van Oranje bij de Zo-
merspelen, zoeken nog een
trainer-coach. ,,Het is nu nog
voorbarig om daarover te spre-
ken. Eerst moet er een nieuwe
technisch directeur komen. Een
buitenlands avontuur is op dit
moment voor mij niet aan de or-
de. Mijn intentie is om in Neder-
land te blijven, maar niet tegen
elke prijs. Ik moet me in mijn
nieuwe rol bij de KNRB wel lek-
ker kunnen uitleven.”

Van onze redactie
Rijswijk - De Finse rallyrijder Ja-
ri-Matti Latvala komt volgend
seizoen uit voor de Duitse con-
structeur Volkswagen. Dat
maakte de autofabrikant, die
zijn comeback maakt in de rally-
sport, gisteren bekend.

De 27-jarige Latvala komt over
van Ford, dat zich juist terug-

trekt. Bij Volkswagen krijgt hij
de nieuwe Polo-R ter beschik-
king en wordt hij collega van de

Fransman Sébastien Ogier. Die
staat al sinds zijn vertrek bij Ci-
troën eind 2011 bij Volkswagen
onder contract, maar startte dit
seizoen nog in het merendeel
van de rally's in een Skoda Fabia
S2000. Latvala sloot het WK -
seizoen in 2010 af als tweede.
Dit seizoen won hij de rallys van
Zweden en Groot-Brittannië.
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De 27-jarige Latvala komt over van Ford, dat zich juist terugtrekt. Bij Volkswagen krijgt hij de nieuwe
Polo-R ter beschikking en wordt hij collega van de Fransman Sébastien Ogier. 

Rallyrijder
Latvala naar
Volkswagen

Armstrong
stapt op bij
Livestrong
Van onze redactie
New York - Lance Armstrong is teruggetreden als baas
van Livestrong. Dat heeft de stichting die geld inzamelt
voor de strijd tegen kanker bekendgemaakt. Tegelijker-
tijd bracht ook Nike naar buiten het contract met de van
doping beschuldigde oud-renner te beëindigen.

Armstrong liet op de website
van de stichting weten dat hij
niet wil dat de missie van Li-
vestrong lijdt onder de contro-
verse rond zijn wielerloopbaan.
,,Het was me een eer deze stich-
ting de afgelopen vijf jaar voor te
zitten. De missie en het succes
daarvan hebben voor mij de
hoogste prioriteit. Daarom heb
ik vandaag, om de stichting ne-
gatieve effecten van de contro-
verse rond mij te besparen, be-
sloten terug te treden”, aldus
Armstrong. De Texaan ligt
zwaar onder vuur na het ver-
schijnen van een rapport van het

Amerikaanse antidopingbureau
Usada. Daarin wordt de ont-
troonde zevenvoudige tourwin-
naar onder meer ontmaskerd als
dopinggebruiker. 

Ook fietsenfabrikant Trek
breekt alle banden met Lance
Armstrong. Trek nam de beslis-
sing na bestudering van het rap-
port waarin het dopingsysteem
van de Amerikaanse ex-wielren-
ner wordt blootgelegd. ,,Na het
rapport van het USADA te heb-
ben gelezen, kunnen we niet an-
ders dan diep teleurgesteld zijn
in Armstrong”, zegt Trek in een
korte verklaring. 

Inge Dekker last
lange rustpauze in 
Van onze redactie
Moskou - Inge Dekker last vol-
gend jaar een lange rustpauze
in. De zwemster wil zich de ko-
mende 1,5 jaar volledig gaan toe-
leggen op haar studie psycholo-
gie. De winnares van olympisch
zilver op de 4x100 vrij in Londen
sluit echter niet uit dat ze daarna
haar zwemloopbaan weer op-
pakt.

,,Sinds 2001 staat mijn leven
volledig in het teken van het
zwemmen. Ik heb elf jaar hard
getraind en veel bereikt. Maar
het is nu tijd voor andere din-
gen. Ik wil in ieder geval mijn
studie afmaken, want ik wil toch
ook iets voor straks achter de

hand hebben. Daarna zien we
wel weer”, liet Dekker vanuit
Moskou weten, waar ze actief is
in het wereldbekercircuit.

De 27-jarige Dekker wil echter
nog niet definitief een streep on-
der haar loopbaan zetten. ,,Ik
blijf zeker drie tot vier dagen per
week trainen. Ik vind zwemmen
ook nog steeds heel erg leuk. Als
ik even afstand heb genomen,
heb ik misschien alleen maar
weer zin weer aan de slag te
gaan. Dat kan heel verfrissend
werken. Het kan ook zijn dat ik
straks zeg: het is mooi geweest.
Maar ik sluit een deelname aan
de Spelen in Rio nu nog niet
uit.”

De Bakker wint weer
in Zuid-Amerika
Van onze redactie
Rio De Janeiro - Thiemo de Bak-
ker is gisteren doorgedron-
gen tot de kwartfinales van het
challengertoernooi in Rio de Ja-
neiro. 

Dat deed de 24-jarige Neder-
landse tennisser door in drie
sets af te rekenen met de Brazili-
aan Thiago Alves: 3-6 6-3 7-6 (5).
Voor De Bakker was het de elfde

overwinning in twaalf partijen
die hij de afgelopen twee weken
in Zuid-Amerika heeft afge-
werkt.

In de kwartfinale krijgt De
Bakker, die zondag de challen-
ger van San Juan won, het op pa-
pier iets zwaarder. Dan wacht de
nummer 2 van de plaatsingslijst,
de Portugees Joao Sousa. Alves
was als vijfde geplaatst in Rio.

René Mijnders kwam als trainer-coach sinds Seoul 1988 steeds met
een Olympische medaille naar huis, met de gouden plak voor de
Holland Acht bij Atlanta 1996 als hoogtepunt. 

Mijnders
niet rouwig
om vertrek
bij roeibond 



Van onze redactie
Santiago - De Argentijnse voet-
balploeg heeft eergisteren het
uitduel in de Zuid-Amerikaanse
WK-kwalificatiepoule tegen Chi-
li met 2-1 gewonnen. De Argen-
tijnen leidden bij rust met 2-0
door doelpunten van Lionel
Messi en Gonzalo Higuain. Pas

in blessuretijd kon Felipe Gu-
tierrez iets terugdoen. Door de
zege breidde koploper Argentin-
ië de voorsprong op nummer 2
Ecuador, dat met 1-1 gelijkspeel-
de bij Venezuela, uit tot 3 pun-

ten. Bij de Venezolanen stond
FC Twente-speler Roberto Rosa-
les in de basis. Colombia, dat
derde staat, volgt met één duel
minder op 4 punten. Uruguay
zakte door een 4-1-nederlaag bij

Bolivia naar de vijfde plaats in de
stand. De kampioen van Zuid-
Amerika verloor voor de derde
maal op rij een uitduel, ditmaal
op 3.600 meter hoogte in La
Paz. Een hattrick van Carlos

Saucedo en een doelpunt van
Gualberto Mojica bezorgden de
thuisploeg een comfortabele 4-
0-voorsprong. Aanvaller Luis
Suarez scoorde kort voor tijd
nog tegen voor. 

Bolivia staat nu zevende in de
groep waaruit de beste vier lan-
den zich plaatsen.
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Sport

Fabio Borini raakte in de wedstrijd tegen Manchester United geblesseerd en dat verergerde tot een bot-
breuk tijdens het duel van Jong Italië met Jong Zweden, afgelopen vrijdag.

Borini drie maanden uit de roulatie
Van onze redactie
Liverpool - Liverpool-spits Fabio
Borini zal wegens een breuk in
zijn voet naar verwachting drie
maanden niet inzetbaar zijn.
Dat liet de club gisteren weten.
Trainer Brendan Rodgers heeft
daardoor tot de volgende trans-
ferperiode slechts de beschik-

king over één spits van naam, de
Uruguayaan Luis Suarez.

Borini raakte in de wedstrijd
tegen Manchester United ge-
blesseerd en dat verergerde tot
een botbreuk tijdens het duel
van Jong Italië met Jong Zwe-
den, afgelopen vrijdag.

Liverpool’s spitsen zijn sowie-

so al niet erg op dreef deze com-
petitie. Suarez scoorde tot nu toe
vijf van de negen doelpunten
voor de club, die op een teleur-
stellende 14e plaats staat. Borini
staat nog droog. De derde spits
op de loonlijst, Andy Carroll, is
verhuurd aan West Ham United
en dus ook niet inzetbaar.

Engeland is
racisme meer
dan beu
Van onze redactie
Londen - In de Britse voetbalwereld is met veel boosheid
en walging gereageerd op het racistische gedrag van
fanatieke Servische fans eergisteren avond bij het turbu-
lente duel in Krusevac met Jong Engeland (0-1). 

Ook vanuit de politiek klonk
harde kritiek. Premier David Ca-
meron riep de Europese voetbal-
unie (UEFA) op strenge maatre-
gelen te nemen tegen de Servi-
sche voetbalbond. Volgens een
woordvoerder had hij de tv-beel-
den van de EK-kwalificatiewed-
strijd vol afschuw bekeken.

Volgens de spelers van Jong
Engeland klonken er de hele
avond in het Zuid-Servische sta-
dion oerwoudgeluiden. ,,Het be-
gon al bij onze warming-up”,
sprak verdediger Danny Rose
verontwaardigd. ,,De spreekko-
ren waren na de rust nog het
ergste. Servië moet echt worden
geschorst. Ik zou niet weten hoe
ze anders hiervan moeten le-
ren.”

Het duel, waarin Jong Enge-
land zich plaatste voor het EK
van 2013, liep na afloop volledig
uit de hand. De feestvierende
Britten werden vanuit het pu-
bliek bekogeld met stenen en
andere voorwerpen. Servische
spelers deelden klappen uit aan
hun tegenstanders, die zich

haastig naar de catacomben wil-
den begeven.

De veelvuldig belaagde Rose
kon zich kort na afloop niet
meer beheersen tegen het verba-
le geweld van het thuispubliek,
dat hem tijdens het duel bij een
ingooi ook al met stenen onder
vuur had genomen. De donkere
speler van Sunderland reageer-
de zich, afzijdig van zijn teamge-
noten, af op de racistische fans
door het imiteren van een aap.
Ook schoot hij een bal keihard
de tribune in. Daarvoor kreeg hij
de rode kaart.

,,Het is heel triest allemaal”,
gaf de Engelse bondscoach Stu-
art Pearce te kennen. ,,Wij doen
er in Engeland alles aan om ra-
cisme uit te bannen. Het voetbal
lijdt hieronder. De UEFA zal
moeten optreden.”

Collega Aleksandar Jankovic,
tevens coach van Rode Ster Bel-
grado, weigerde excuses aan te
bieden voor het Servische wan-
gedrag. ,,Waarvoor? Voor een
vechtpartij zijn twee partijen ver-
antwoorderlijk.”

Turkse pers over voetbalploeg: Schande!
Van onze redactie
Istanbul - Turkije is na de
nederlaag (3-1) eergisteren uit bij
Hongarije definitief veroordeeld
tot een bijrol in de WK-kwalifica-
tiepoule waarin Oranje de dienst
uitmaakt. De Turkse media wa-
ren gisteren vernietigend.
‘Schande’, kopte de krant Ha-

berTürk. ,,Na ons verlies tegen
Roemenië verloren we al onze
hoop op het WK van 2014. Eer-
gisteren in Hongarije onze eer.”

Columnist Osman Senher
stelt in de krant Milliyet dat het
voetbal in zijn land verdwenen
is. ,,Een team dat nog niet zo
lang geleden geschiedenis

schreef is nu het lachertje van de
wereld. Onze bond geeft bonus-
sen aan de spelers om ze te mo-
tiveren. Blijkbaar is dat niet ge-
noeg”, aldus Senher die pleit
voor het ontslag van bondscoach
Abdullah Avci. ‘Genoeg Avci, ge-
noeg’, is ook de krant Sabah dui-
delijk in haar stellingname.

Polen en
Engeland in
evenwicht
Van onze redactie
Warschau - Engeland heeft
gisteren, een dag later dan ge-
pland, de WK-kwalificatiewed-
strijd in en tegen Polen met een
remise afgesloten: 1-1. 

Bij rust stond de ploeg van
Roy Hodgson met 1-0 voor door
een doelpunt van Wayne Roo-
ney. In de tweede helft maakte
Kamil Glik gelijk. 

De Engelsen blijven wel aan
kop van poule H. Het duel werd
eergisteren afgelast vanwege de
hevige regenval. 

Argentinië loopt uit na winst op Chili 

Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, heeft
met ontsteltenis kennis genomen van de berichtgeving in de
Roemeense sportkrant Pro Sport, waarin in een kop van een artikel
bondscoach Louis van Gaal ‘Van Hitler’ wordt genoemd.

Bert van Oostveen boos
over vergelijking Hitler
Van onze redactie
Boekarest - Bert van Oostveen,
directeur betaald voetbal van de
KNVB, heeft met ontsteltenis
kennis genomen van de bericht-
geving in de Roemeense sport-
krant Pro Sport, waarin in een
kop van een artikel bondscoach
Louis van Gaal ‘Van Hitler’
wordt genoemd. De schrijver
van het bewuste artikel is vol-
gend jaar maart niet welkom tij-
dens de thuiswedstrijd van het
Nederlands elftal tegen Roeme-
nië, zei hij gisteren kort voor de
terugvlucht. De KNVB stelt
binnenkort ook de FIFA, UEFA
en Roemeense bond op de hoog-

te. ,,De FIFA en UEFA zijn voor
fair play”, reageerde Van Oost-
veen. ,,Dus het lijkt me logisch
dat ze hier afstand van gaan ne-
men. Verder zoeken onze ju-
risten uit wat er nog meer moge-
lijk is. Wij waren in ieder geval
met stomheid geslagen toen ons
de berichten over het artikel be-
reikten.” De auteur van het arti-
kel leefde waarschijnlijk in de
veronderstelling dat Van Gaal in
Nederland wel eens vaker met
Hitler werd vergeleken. Volgens
de KNVB is dat in ieder geval
eenmaal eerder in een column
in een groot landelijk dagblad
gebeurd. 
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