
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Journalist Dick
Drayer heeft gisteren aangifte

gedaan van intimidatie. Hij deed
dit naar aanleiding van een inci-
dent bij de dr. Nelly Winkel-

school waarbij hij naar eigen
zeggen hardhandig door de be-
waking van de Gevolmachtigde

minister van Curaçao, Marvely-
ne Wiels, werd weggewerkt.

Drayer tegenover deze krant:
,,Ik was daar om een reportage
te maken over de uitwisseling
tussen scholieren. De opening
van het time-outlokaal was een
afsluiting van een twee weken
durende uitwisseling.” Ook
Wiels was aanwezig om samen
met minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Irene Dick (PS) de opening te
verrichten.

,,Terwijl ik bezig was met het
maken van foto’s kwam zij recht
op mij afgelopen. Terwijl ze mij
strak in de ogen keek, begroette
ik haar met een ‘Goedemiddag,
hoe gaat het?’  Ze reageerde niet
op mij en hield de lippen stijf op
elkaar. Ik maakte een foto van
haar waarop ze een slaande be-
weging naar mij maakte”, legt
Drayer uit.

Na de beweging haalde Wiels
haar hand door haar haar. Vol-
gens Drayer waren meerdere
ouders en kinderen getuige van
de actie van de Gevolmachtigde
minister. De journalist, die voor-
al bekendstaat wegens het ont-
hullen van onregelmatigheden
op het cv van Wiels, besloot er
verder geen aandacht aan te be-
steden en door te gaan met foto-
graferen. ,,Hierop zei ze tegen
mij: ‘Wat zeg jij?’ Ik stond met
mijn rug naar haar toe. Toen ze
het nog een keer vroeg draaide
ik me om en zei:  ‘Niets me-
vrouw Wiels. Het is een kloten-
situatie.’ Daarop gaf ze een sein-
tje aan haar bodyguards die bo-
ven op mij sprongen.”

Wat volgde was dat de armen

van de journalist werden vastge-
pakt door mannen die zich uit-
gaven voor politieagenten. Dray-
er vroeg aan de agenten om zich
te identificeren. ,,Hierop haalde
een van de twee een plastic kaar-
tje uit zijn portemonnee en stop-
te het snel terug. Ik heb ze niet
kunnen identificeren als poli-
tie”, aldus de journalist.

Reginald Huggins, woord-
voerder van de politie laat in een
reactie weten niet te kunnen
zeggen of dit inderdaad politiea-
genten waren. ,,Ik laat me niet
uit over de beveiliging van men-
sen, dan wordt het namelijk on-
veilig”, aldus Huggins. 

Nadat Drayer het lokaal was
uitgewerkt kreeg hij een stomp
op de borst van een van de 
twee bewakers en werd gedreigd
dat hij zou worden aangehou-
den. ,,Ik zei: ‘Hou me dan aan’,
maar dat deed hij natuurlijk
niet.” Daarop is de journalist
weggegaan, zodat de situatie
niet verder uit de hand zou
lopen.

Drayer heeft aangifte gedaan
van intimidatie. ,,Ik vind het
heel vervelend dat ik een deel
van mijn werk niet heb kunnen
doen”, zegt hij. Toch vindt hij
dat nog niet het vervelendste,
het feit dat het voor een grote
groep ouders en kinderen ge-
beurde zit hem dwars. ,,Ik heb
mijn excuses aangeboden aan
de organisatie. Maar ik heb het
gevoel dat ik onheus ben beje-
gend en daarom ga ik aangifte
doen.”

De Gevolmachtigde minister
was gisteren niet bereikbaar
voor commentaar.
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Journalist doet aangifte intimidatie

Tiener-
parade
2014

Zeventien scholen
hebben gisteravond
meegedaan aan de
Tienerparade.
Honderden tieners
waren uitgedost in de
vrolijkste carnavals-
kostuums en dansten
op de leukste tumba’s
van het jaar. De
optocht begon bij
Pizza Hut Santa Maria
en eindigde in
Otrobanda. 
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