
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Glenn
Camelia, de huisadvo-
caat van de regering,
heeft premier Ivar
Asjes (Pueblo Sobe-
rano) gisterochtend
geadviseerd om het
ontslag van Meendert
‘Menki’ Rojer weer 
in te trekken. Dat
meldt een welinge-
lichte bron die ano-
niem wenst te blijven
tegenover deze krant.

Camelia zou het een en
ander met betrekking tot
het ontslag van Rojer, die
als stafmedewerker hu-
man resources werkzaam
is bij het ministerie van Al-
gemene Zaken, juridisch
hebben geëvalueerd en tot
de conclusie zijn gekomen
dat het beter is het ontslag
in te trekken. De advocaat
zou zijn advies op papier
zetten opdat Asjes dit tij-
dens de bijeenkomst van
de Raad van Ministers ko-
mende woensdag kan pre-
senteren. De minister-pre-
sident heeft hierover giste-
ren ook een mail naar 
de overige ministers ge-

stuurd. Van de week werd
bekend dat de minister-
raad akkoord is gegaan
met het ontslag van Rojer,
die behalve ambtenaar ook
actief is op de radio. Hoe-
wel het verhaal de ronde
deed dat Rojer ontslagen
zou zijn vanwege zijn kri-
tische uitlatingen en com-
mentaar op politiek ge-
bied, verklaarde de rege-

ring donderdag middels
een officieel persbericht
dat dit niet de enige reden
voor het ontslag zou zijn.
Ook het functioneren van
de ambtenaar, die 27 jaar
in dienst is van de Cura-
çaose overheid, zou een
rol spelen.

Rojer heeft enkele
maanden geleden naar vo-
ren gebracht dat Asjes vol-

gens hem zijn excuses
moet aanbieden aan de di-
recteur van de Centrale
Bank van Curaçao en Sint
Maarten, Emsley Tromp.
Wijlen Helmin Wiels had
in het verleden geen goed
woord over voor de CBCS-
directeur maar inmiddels
is de vrouw van de pre-
mier wel in dienst van 
de bank, aldus Rojer. De

minister-president moet
daarom zijn excuses aan-
bieden aan Tromp, vond
Rojer, die later liet weten
dat Asjes hem schriftelijk
liet weten niet gediend te
zijn van zijn uitspraken. 

De regering liet donder-
dag weten dat het proces
voor het ontslag van Rojer
conform de Landsverorde-
ning materieel ambtena-

renrecht is verlopen en be-
nadrukte dat het besluit op
basis van adviezen is geno-
men. Toch lijkt dit besluit
nu, bij nader inzien, te zul-
len worden teruggedraaid.
Althans, dat is het advies
van Camelia. De minister-
raad neemt hier komende
woensdag een beslissing
over. 

In een reactie laat frac-
tieleider van PS, Melvin
‘Mac’ Cijntje tegenover de-
ze krant weten dat de rege-
ring in de loop van komen-
de week een standpunt zal
bepalen over het ontslag
van Rojer. Hij bevestigt
dat zijn fractie bij Asjes
heeft aangedrongen op het
terugdraaien van het ont-
slag. ,,Wij hebben ons
standpunt bepaald.” Vol-
gens Cijntje zal er dit
weekend nog niets te mel-
den zijn, ook al heeft de
fractie aangedrongen op
het snel ongedaan maken
van het ontslag.

Volgens fractieleider
Cijntje is er geen ruzie
binnen PS: ,,We hebben
een verschil van mening
met de premier.” Dat het
na de tegenstem van de PS
over de sanctiewet al de
tweede keer in een week
tijd is dat de fractie zich te-
gen Asjes keert baart Cijn-
tje geen zorgen: ,,We heb-
ben wel twintig keer een
meningsverschil. Dat kan
binnen de PS.”
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Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens een
speciale zitting van de ei-
landsraad is Edison Rijna
afgelopen vrijdag beëdigd
als gezaghebber van Bo-
naire. 

Iets na vijf uur opende
waarnemend voorzitter
Ramoncito Booi afgelopen
vrijdag de vergadering van
de eilandsraad. Die had
maar één agendapunt: de
beëdiging van Edison Rij-
na als gezaghebber van
Bonaire. Rijna was sinds 1
maart al waarnemend ge-
zaghebber.

In aanwezigheid van de
bijna voltallige Eilands-

raad, de leden van het 
bestuurscollege, en tal 
van hoogwaardigheidsbe-
kleders, onder wie Ivar As-
jes, premier van Curaçao,
gouverneur Lucille Geor-
ge-Wout, secretaris-gene-
raal van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken
Richard van Zwol, oud-
Rijksvertegenwoordiger
Wilbert Stolte en toekom-
stig Rijksvertegenwoordi-
ger Gilbert Isabella nam
waarnemend Rijksver-
tegenwoordiger Julian
Woodley de eed af. In het
‘dushi Papiamentu, dat, zo
zei Woodley met een knip-
oog naar de situatie op zijn

thuiseiland Sint Eustatius,
‘de taal van de Antillen
blijft, ook al hebben we op
Sint Eustatius onlangs ge-
kozen voor het Engels als
instructietaal in het onder-
wijs’.

Rijna nam na de eedaf-
legging de voorzittersha-
mer over van Booi, waarna
de fractievoorzitters ieder
kort het woord kregen. Er
waren vooral felicitaties en
blijken van vertrouwen in
de nieuwe gezaghebber,
die ‘100 procent Bonairi-
aan is’. De ‘jongste ‘tata di
pueblo’ zo merkte Jeffrey
Levenstone van de UPB
op, ‘heeft alles in zich om

de zes jaar vol te maken.’
Robby Beukenboom van
de PDB stond ook stil bij
de problemen waar het 
eiland voor staat, evenals
Benito Dirksz, die samen
met de gezaghebber hoopt
te kunnen optrekken ‘om
het volk te helpen’. ,,U
kunt 100 procent op mij
rekenen”, antwoordde Rij-
na de politici standvastig.
In zijn slotwoorden noem-
de hij het ‘als kind van Pla-
ya Pariba is het een grote
eer om hier vandaag te
staan. Een grote verant-
woordelijkheid en ik zal
mij nederig aan mijn ta-
ken wijden’.

Inzegening van de gezaghebber en zijn gezin op het bordes van het Pasangrahan. FOTO JANITA MONNA

Edison Rijna beëdigd als gezaghebber

Sunset waters
schoongemaakt 2

‘Financiën 
verantwoord’ 3 Ook inleveractie 

op Sint Maarten 4
PG brengt
bezoek aan Saba 25

Sondes voor
Galileo lucht in 33


