
De 16-jarige Sharthy Maria
(links) heeft het thema
van het nieuwe telefoon-
boek van 2014 bedacht:

Famia Kunukero. Met dit
thema wordt de nadruk
gelegd om eenheid binnen
het gezin te stimuleren 

en het zelf verbouwen 
van ons eten te bevorde-
ren. UTS en partner
KPMG zijn trots op het
nieuwe telefoonboek,
waarbij de jongeren
tussen 12 en 18 jaar 
hebben deelgenomen aan
de campagne om het 
thema van dit jaar te
bedenken. 
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Verplicht
lid Orde
Lidmaatschap advocaten verplichting door nieuwe wet
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hoewel meerdere advocaten inmiddels hebben laten
weten een nieuwe vereniging van advocaten te willen oprichten, blijkt
dat zij in de toekomst verplicht lid blijven van de Orde van Advocaten.
Dat staat in de nieuwe Advocatenlandsverordening die reeds is aange-
boden aan de minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS). 

,,Wanneer de verorde-
ning in werking treedt, is
vooralsnog onduidelijk,
het concept moet immers
nog het hele wetge-
vingstraject door, maar in
het concept staat wel dat
iedere advocaat direct na
beëdiging meteen lid
wordt van de Orde van Ad-
vocaten”, dat laat advocaat
en voormalig deken van de
Orde van Advocaten van
Curaçao, Mirto Murray,
desgevraagd tegenover het
Antilliaans Dagblad weten.
,,De Orde van Advocaten
is op dit moment een pri-
vaatrechtelijke vereniging
en dus kunnen advocaten
er zelf voor kiezen of ze lid
willen worden c.q. blijven
of niet. In de toekomst zal
dit, na het in werking tre-
den van de nieuwe Advo-
catenlandsverordening,
anders zijn”, zo vervolgt
Murray. 

De oud-deken laat we-
ten dat nu en in de toe-
komst overigens wel de
mogelijkheid bestaat om
naast de Orde van Advoca-

ten een vereniging op te
richten voor advocaten. De
advocaten die zich bij de
nieuwe vereniging aan-
sluiten, blijven echter in
de toekomst wel hun lid-
maatschap van de Orde
behouden. Het opzeggen
hiervan wordt immers on-
mogelijk. ,,De in de toe-
komst wettelijk ingestelde
Orde van Advocaten en
een andere vereniging van
advocaten met een speci-
fiek doel kunnen echter in
beginsel keurig naast el-
kaar bestaan. Dat is in
Nederland en in de Vere-
nigde Staten niet anders”,
verduidelijkt Murray.

Volgens de nieuwe Ad-
vocatenlandsverordening,
zal de nieuwe Orde van
Advocaten ook de be-
voegdheid hebben om
voor alle advocaten verbin-
dende verordeningen uit
te vaardigen. ,,Dat is in de
huidige constructie als pri-
vaatrechtelijke vereniging
nu niet mogelijk”, zo ver-
telt de voormalige deken
aangezien de besluiten

van de huidige Orde
slechts haar leden bindt en
er advocaten zijn die geen
lid van de Orde zijn. 

Sinds enige tijd is het
onrustig binnen de Orde
van Advocaten van Cura-
çao. Nadat huidig deken
Caroline Fiévez een klacht
tegen Eldon ‘Peppie’ Sul-
varan heeft ingediend bij
de Raad van Toezicht, is er
een heuse breuk ontstaan
binnen de Orde. Sulvaran
liet weten Fiévez een racist
te vinden en een eigen or-
de op te zullen richten
waarbij ‘racisten niet wel-
kom zijn’. Hij werd hierin
gesteund door zijn kan-
toorgenoten Chester Pe-
terson en Anthony Eusta-
tius. Ook advocaat Marius
Römer heeft laten weten
zich hierbij aan te zullen
sluiten. Andere advocaten
hebben op de eerdere
vraag van deze krant 
laten weten eerst de verga-
dering van 4 februari van
de Orde af te zullen wach-
ten, alvorens een besluit te
nemen.

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - ,,Er zijn al-
leen maar vrienden en vij-
anden. Er is geen neutraal
gebied. Het is een kwestie
van domineren of gedomi-
neerd worden. Ons ge-
vecht is er een van macht.
We zullen nooit ingeven.
Degenen die niet met ons
zijn, zijn automatisch te-
gen ons. Het is een overle-
vingsstrijd tussen ‘hun’ en
‘ons’.”

Dat stelt Fundashon
Kòrsou Fuerte i Outón-

omo (KFO), een stichting
van de advocaten Chester
Peterson, Anthony Eusta-
tius en Eldon ‘Peppie’ Sul-
varan. ,,De strijd die ge-
voerd wordt is tegen de
zwarte elite die het eigen
volk heeft verraden. En als
wij onze zin niet krijgen,
dan is geweld de enige op-
tie.” 

Het drietal ageert vooral
tegen de consensusrijks-

wetten en het financiële
toezicht, waarmee Cura-
çao geen baas meer is in
eigen huis. ,,Zolang deze
wetten en dit toezicht niet
van tafel zijn, blijven wij
strijden. Het gaat trou-
wens niet alleen om deze
punten, het gaat om een
ideologische strijd, om
normen en waarden en de
eigen identiteit”, zo lich-
ten de advocaten toe. 

Ze schuwen geen grove
taal en shockerende uit-
spraken, want zo stellen
zij - verwijzend ook naar
het vonnis in de rectifica-
tiezaak van Emsley
Tromp, directeur van de
Centrale Bank - ‘volgens
het Europese Hof en vol-
gens de Rechten van de
mens, houdt de vrijheid
van meningsuiting ook in
dat er uitspraken gedaan

mogen worden die shoc-
keren, beledigen en be-
zorgdheid opwekken’. 

De drie advocaten slui-
ten compromissen uit.
,,Ons wapen in deze strijd
is onze vrijheid van me-
ningsuiting. Maar als de
consensusrijkswetten en
het financieel toezicht niet
van tafel gaan, dan kan dit
van het ene op het andere
moment omslaan in ge-
weld. Want dan is geweld
nog de enige mogelijkheid
om onze ‘dingen’ terug te
krijgen”, aldus KFO. 

KFO: Geweld is optie

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad/Tokio - De
Curaçaose baseballspeler
Wladimir ‘Coco’ Balen-
tien, die nadat hij het ho-
merunrecord van Japan
had verbroken, onlangs
negatief in het nieuws
kwam wegens vermeende
mishandeling van zijn
vrouw, heeft gisteren pu-
bliekelijk zijn verontschul-
digingen aangeboden aan
zijn fans. De verontschul-
diging komt nadat de be-

kende baseballspeler zich
in Florida niet schuldig
heeft verklaard tegen de
beschuldigingen van hui-
selijk geweld. 

Balentien boog, zoals de
traditie van Japan dat
vergt, en bood vervolgens
zijn verontschuldigingen
aan  ijn fans en teamgeno-
ten aan voor de handelin-

gen die op 13 januari tot
zijn aanhouding hebben
geleid. ,,Ik wil mijn excu-
ses aanbieden aan mijn
fans, de organisatie van de
Swallows en mijn teamge-
noten voor alles wat zich
heeft afgespeeld”, aldus
Balentien gisteren tijdens
een persconferentie. ,,Ik
ben blij dat ik op tijd terug
ben voor de lentetraining
en wil mijn best doen het
team te helpen om dit sei-
zoen veel wedstrijden te
winnen.” 

Coco zegt
sorry

Nieuw telefoonboek is uit


