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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De
Staten van Curaçao
hebben gisteren twee
moties aangenomen.
Eén om aan Neder-
land een signaal te
doen uitgaan dat
Curaçao een afkeu-
rende houding heeft
aangenomen ten op-
zichte van de recente
aanwijzing tegen Sint
Maarten en één om
de rol van de gouver-
neur bij de aanstel-
ling van ministers vol-
ledig te elimineren.

Deze tweede motie
werd aangenomen met 12
stemmen pro en 9 contra;
de partijen van de voorma-
lige coalitie van ex-premier
Gerrit Schotte (MFK/PS/
MAN, red.) stemden voor
de motie. Door deze motie
- een initiatief van MFK -
wordt de gouverneur volle-
dig buitenspel gezet bij 
de aanstelling van mi-
nisters. Aan de griffier nu
de taak om te kijken wat
hierbij de wettelijke moge-
lijkheden zijn. Uit Artikel
112 van de Staatsregeling
van Curaçao blijkt dat een
landsverordening tot wij-
ziging van de Staatsrege-
ling een twee derde meer-
derheid vergt. 

Een aantal Statenleden
stemde tegen deze motie
en gaf aan dat deze slechts
een strategie van oud-pre-
mier Gerrit Schotte (MFK)
is om te voorkomen dat de
geschiedenis zich her-
haalt.

De eerste motie werd
aangenomen met 16 stem-
men voor en 5 tegen. Met
deze motie dringen de Sta-

ten er bij de regering van
Curaçao op aan om samen
met de regeringen van
Aruba en Sint Maarten tot
een gezamenlijk afwij-
zend c.q. afkeurend stand-
punt te komen ter zake 
de handelwijze van de
Rijksministerraad om de
gouverneur van Sint
Maarten - gebaseerd op ar-
tikel 15 en 21 van het Re-
glement voor de Gouver-
neur - een aanwijzing te
geven.

Verschillende Statenle-
den hadden gisteren harde
woorden over voor politiek
Den Haag voor de wijze
waarop er wederom een
aanwijzing is gegeven aan
Sint Maarten. Statenlid en
voormalig leider van
MAN, Charles Cooper,
ging zelfs zo ver te laten
weten dat er bloed zou
vloeien als Nederland zo
door zou gaan. ,,Nu is het
genoeg geweest. Neder-
land kan niet denken dat
zij dit zomaar kunnen flik-
ken. We zijn hier niet om
Sint Maarten te verdedi-
gen, maar bedenk wel:
vandaag is het Sint Maar-
ten, gisteren was het Aru-
ba, morgen kan het Cura-
çao zijn”, aldus een furieu-
ze Cooper. 

Dit standpunt werd ook
door de voltallige fracties
van MFK en Pueblo Sobe-
rano ingenomen. ,,Het
gaat niet om Sint Maar-
ten”, zo gaf Elmer Wilsoe
(PS) te kennen. ,,Men
denkt nu: ach, dit gebeurt
niet op Curaçao. Maar ver-
geet niet dat het al met
twee eilanden is gebeurd.
Morgen zijn wij aan de
beurt.” En vervolgens: ,,De
volgende stap is om een
motie aan te nemen om
het Reglement voor de
Gouverneur te wijzigen
waardoor wij net als
Nederland worden. Daar
bemoeit koning Willem-
Alexander zich ook niet
met de formatie van de re-
gering, waarom moet in
dit geval de gouverneur
zich hier wel mee bemoei-
en?”

Jaime Córdoba (PS) -
die zich onlangs al fel

heeft uitgelaten aan het
adres van Nederland - zei
meteen: ,,Vandaag kan het
volk zelf beoordelen wie
pro Curaçao en wie pro
Nederland is. Bij deze
kwestie is er geen sprake
van half/half. Of je bent
het één of je bent het an-
der. Wat Nederland nu
heeft geflikt is niets
nieuws. Dit maken we al

jaren mee. Ik heb geen
problemen met Neder-
land; wel met politiek Den
Haag. Het zijn mensen
zonder geweten die doen
en laten wat ze willen met
de eilanden. Niet met Cu-
raçao. Over my dead bo-
dy!” 

Zowel onafhankelijk
Statenlid Omayra Leeflang
als de fractie van PAIS

heeft bij beide moties te-
gen gestemd. ,,Ik ben het
ermee eens dat de manier
waarop er misbruik wordt
gemaakt van de gouver-
neur geen schoonheids-
prijs verdient. Deson-
danks zal er toch iets be-
hoorlijk mis moeten zijn
waardoor deze gouver-
neurs (van Sint Maarten
en Aruba, red.), die beiden

geen ‘makamba’ zijn, de
aanwijzing ook uitvoeren.
Waarom protesteren de
gouverneurs niet en zeg-
gen zij niet ook ‘over my
dead body’? Dat hebben ze
niet gedaan en dus ‘I rest
my case’ en wens de eilan-
den heel veel succes”, al-
dus Leeflang. 
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Motie: Staatsregeling wijzigen om gouverneur buitenspel te zetten

Eerste solo-swim Klein Curaçao

Erwin Ruijsink zwom gisteren als eerste in zijn
eentje van Klein Curaçao naar Curaçao. Hij legde
de ruim 13 kilometer in 3 uur en 36 minuten af en
heeft hiermee de eerste officiële solo-oversteek op
zijn naam gezet. Tijdens de oversteek had de
zwemmer begeleiding van een Frisc van de
Koninklijke Marine en een Fina-official afkomstig
van Curaçao, Gladwin de Lanoi. Ruijsink is als
marineofficier werkzaam als hoofd van het
Redding en Coördinatie Centrum (RCC) van de
kustwacht. Zowel de Koninklijke Marine als de
Kustwacht Caribisch Gebied staat voor veiligheid
op zee en de organisaties willen met deze eerste
officiële ‘solo-swim’ tussen de twee eilanden aan-
dacht vragen voor het belang van de zwemvaardig-
heid op de eilanden. Eerder zwommen André
Nottelman en Niko Kluyver samen al over. 
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Balborda tekent vergunning HNO
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Minister
Earl Balborda (PNP) 
van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning
(VVRP) heeft gisteren zijn

handtekening gezet onder
de bouwvergunning voor
Hospital Nobo Otrobanda
(HNO). Dat heeft het mi-
nisterie van VVRP giste-
ren bekendgemaakt.

Na veel voorbereidin-

gen en met het positief ad-
vies van het ministerie van
Gezondheid, Milieu en
Natuur, alsook van de
brandweer, heeft Balbor-
da de bouwvergunning
ondertekend en kan nu be-

gonnen worden aan de
constructie van het nieu-
we ziekenhuis. Zowel 
Balborda als Whiteman
was gisteren onbereik-
baar voor verder commen-
taar.

Staten trekken grens
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