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EXTRA!

Deze week in AD
Wikènt een interview
met Rianne van
Gestel. Zij vertelt
waarom zij op Cura-
çao een hospice is
gestart; een plek voor
mensen die de laatste
fase van hun leven
ingaan. De naam Arco
Cavent verwijst niet
alleen naar de regen-
boog en geborgen-
heid, maar ook naar
twee overleden vrien-
dinnen. Verder in de
weekendbijlage een
verslag over de pro-
motie van Jos de Roo
op een proefschrift
over de rol die de
Wereldomroep heeft
gespeeld in de ontwik-
keling van Caribische
schrijvers. De Roo
onderzocht nauwge-
zet het honderd meter
lange archief van de
Wereldomroep op 
literaire bijdragen 
van Antillianen en
Surinamers. De Roo
ontdekte nog onbe-
kend werk van beken-
de schrijvers. Net op
tijd, want het archief
is inmiddels vernie-
tigd. 

voor uw 
nieuwjaarsborrel
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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - ,,Het
Reglement van Orde
is geen wet. Volgens
de wet heb ik het
recht om een vergade-
ring op te nemen
waar ik zelf aan deel-
neem. Ik heb dus
geen enkel strafbaar
feit begaan.”

Zo verdedigde Statenlid
voor MFK, Amerigó Tho-
dé zich gisteren tijdens
een persconferentie die
door de MFK was opgeroe-
pen. Aan zijn zijde zat
fractie- en tevens partijlei-
der Gerrit Schotte, die aan-
gaf dat de partij voor de
volle 100 procent achter
Thodé staat en hem steunt
in deze kwestie.

Thodé en Schotte rea-
geerden gisteren na pre-
cies een week stilte, niet
zozeer op het feit dat een
geluidsfragment van de
vergadering van de vaste
commissie Financiën van
de Staten was gelekt, maar
vooral om aan de grote
klok te hangen dat ‘Alex
Rosaria jarenlang het volk
heeft voorgelogen over het
financieel beleid dat tus-
sen 2010 en 2012 is ge-
voerd’. ,,Een week geleden
kon de gehele Curaçaose
gemeenschap precies ho-
ren hoe Alex Rosaria, lei-
der van de partij PAIS,
niets meer dan een leuge-
naar is die gebruikmaakt
van goedkope politiek”, al-
dus Thodé.

Het MFK-Statenlid ver-
wijst naar het moment dat
de fractieleider van PAIS
tijdens de besloten verga-
dering van 4 september
met het Cft sprak over
wanbeleid en Cft-voorzit-
ter Age Bakker antwoord-
de dit woord nooit te heb-
ben gebruikt. ,,Rosaria
loopt al 4 jaar te roepen dat
er sprake was van financi-
eel wanbeleid en nu is hij
in de spotlight geplaatst
als een leugenaar”, aldus
Thodé. 

Het opnemen van de
vergadering werd gisteren

door Schotte en Thodé ge-
rechtvaardigd met: ,,Het is
onze plicht om - wanneer
iets het hele volk aangaat -
deze informatie te delen
en ons hierover uit te spre-
ken.” Thodé ging verder:
,,Ik zit hier namens het
volk. Het volk heeft het
recht te weten wie liegt en
wie de waarheid spreekt.
Moet ik aan mijn geheim-
houdingsplicht denken
terwijl er leugens worden
verteld?” 

De brief die Rosaria vo-
rige week aan Statenvoor-

zitter Mike Franco heeft
gestuurd om hem te vra-
gen een onderzoek te star-
ten naar het lek en de aan-
gifte die Franco vervol-
gens bij het OM heeft
gedaan, zijn volgens Tho-
dé goedkope acties en be-
wijst volgens het Statenlid
dat er met twee maten
wordt gemeten. ,,Toen het
Ecorys-rapport over de toe-
komst van de Isla-raffina-
derij was gelekt, heb ik de
Statenvoorzitter gevraagd
aangifte te doen van
ambtsmisdrijf. We had-

den immers van tevoren
afgesproken dat het rap-
port alleen voor Statenle-
den ter inzage beschikbaar
mocht zijn. Toen werd mij
verteld dat ik als enkeling
geen verzoek kon indie-
nen voor een onderzoek.
Waarom kan in dit geval
wel één persoon zorgen
voor een onderzoek? Rosa-
ria spreekt en Franco rent
meteen”, aldus Thodé. 

In de Papiamentstalige
ochtendkrant Èxtra ver-
scheen donderdag een
foto die tijdens de besloten

vergadering van 4 septem-
ber is genomen. Op de
foto is te zien dat er onder
een stapeltje papieren van
Thodé een opnameappa-
raat ligt. Schotte heeft
gisteren een brief ge-
stuurd aan Franco met het
verzoek aangifte te doen
bij het OM tegen de foto-
graaf - die volgens hem
een medewerker van PAIS
is - wegens het fotografe-
ren van een besloten ver-
gadering. ,,En dat, in
tegenstelling tot wat mijn
collega Thodé heeft ge-
daan, is wél strafbaar”, al-
dus Schotte concluderend.

Thodé: Ik heb het recht een vergadering op te nemen

‘RvO is geen wet’

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Ga niet ak-
koord met de Rijkssanctie-
wet waarin onder andere
Curaçao verplicht wordt
om sancties van de Euro-
pese Unie over te nemen.
Dat is het advies van de
Raad van Advies (RvA) aan
de regering. 

Gezien de politieke ver-
schillen tussen de Europe-

se en de Caribische delen
van het Koninkrijk acht de
RvA het niet wenselijk om
de sancties van de Europe-
se Unie automatisch over
te nemen. 

De RvA wijst eveneens
op de geografische ligging
van de eilanden en merkt
daarbij op dat onderwer-
pen die voor Nederland re-
levant en haalbaar kunnen
zijn, dat niet automatisch

te hoeven zijn voor Cura-
çao, Aruba en Sint Maar-
ten. 

Vraagtekens overheer-
sen in het advies van de
raad. Want ook aan de pro-
cedure die bij de totstand-
koming is bewandeld
wordt getwijfeld. Ook over
het middel van een rijks-
wet wordt getwijfeld. 

Het voorstel voor de
Rijkssanctiewet is op 4

september door de Neder-
landse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Frans
Timmermans, naar de
Tweede Kamer gestuurd. 

Ook de Curaçaose rege-
ring heeft inmiddels 
de beschikking over het
voorstel voor de Rijkssanc-
tiewet, het advies van de
RvA en een begeleidende
brief van premier Ivar As-
jes.

Slavernij en recht centraal in Fortkerk

Het toneelstuk ‘Wij verlangen onze vrijheid!’ is gisteren in de Fortkerk in première gegaan. De titel is ontleend aan
Tula, de leider van de Curaçaose slavenopstand van 1795. Het theaterspel gaat over de rechtszaak van de slavin
Virginia die haar vrijheid opeist. In het theaterstuk staan thema’s als slavernij, objectiviteit van recht en recht-
spraak, filosofische liefde en de verhouding tussen toneel en werkelijkheid centraal. Het toneelstuk is nog vier keer
te zien in de Fortkerk en in de rechtszaal van het Hof van Justitie. FOTO JEU OLIMPIO

‘Ga niet akkoord met Rijkssanctiewet’


