
Antilliaans Dagblad Woensdag 21 mei 2014 5

CuraçaoAdvertentie

Media-aandacht
voor arrestatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van De Telegraaf tot het Reformatorisch Dagblad en van de NOS tot RTL;
allemaal berichten ze uitgebreid over de arrestatie van Gerrit Schotte gisteren. De kop-
pen variërend van ‘Ex-premier Curaçao aangehouden’ tot ‘Schotte, flamboyant en
omstreden politicus’.

Terwijl (bijna) alle Nederland-
se kranten en journaals berich-
ten over de arrestatie van de oud-
premier, zoals hij constant aan-
gehaald wordt in de
Nederlandse media, is het
nieuws nog niet doorgedrongen
in de regio. Alhoewel 24Ora op
Aruba het nieuws wel heeft op-
gepakt en ook Suriname, De
Ware Tijd, schrijft: ‘Oud-pre-
mier Curaçao aangehouden’.

Opvallend is het artikel dat het
Reformatorisch Dagblad plaatst.
,,Vermeende banden met de Si-
ciliaanse maffia, financieel wan-
beleid en corruptie. De beschul-
digingen aan het adres van Ger-
rit Schotte bleven zich de
afgelopen jaren opstapelen. Met

zijn arrestatie dinsdag blijft de
39-jarige flamboyante politicus
de gemoederen bezighouden”,
aldus de eerste alinea. Het is het
enige artikel in de Nederlandse
media waarin niet in de kop of in
de eerste alinea meteen wordt
gerefereerd aan zijn tijd als pre-
mier.

Dick Drayer legt voor de NOS
in een telefonisch interview uit
wat de MOT-meldingen nou
precies zijn. Dit naar aanleiding
van de arrestatie van Schotte. Op
de vraag wat het betekent voor
zijn politieke carrière zegt hij:
,,In principe is de wet op Cura-
çao veranderd. Politici die ver-
oordeeld zijn mogen geen poli-
tieke functie meer bekleden (…)

Op de korte termijn denk ik dat
hij hier politiek enorm baat bij
heeft.”

MFK solidair
met Schotte
van een onzer verslaggevers
Willemstad - De MFK heeft zich
in een persverklaring solidair
verklaard met partijleider Gerrit
Schotte. In de verklaring stelt de
partij kennis te hebben geno-
men van de betreurenswaardige
aanhouding van de leider. De
partij is ervan overtuigd dat de
afwezigheid van Schotte bij de
MFK van korte duur zal zijn.
,,Wij zijn er zeker van dat er heel
snel vastgesteld zal worden dat
de beschuldigingen tegen Schot-
te geen enkele wettelijke basis
hebben, dat hij vrijuit zal gaan
en dat het recht zal zegevieren”,
aldus de verklaring. Schotte
krijgt van de partij alle steun die
hij nodig heeft. De partij wenst
Schotte sterkte toe en vertrouwt
erop dat God hem daarbij helpt.

In de verklaring herinnert de
partij iedereen nadrukkelijk er-
aan dat ‘in het huidige juridische
stelsel iedere burger als onschul-
dig wordt beschouwd totdat dat-
gene waar die persoon van be-
schuldigd wordt, voor een onaf-
hankelijke rechter wordt
bewezen’. 

De politiek leider wordt om-
schreven als de man die gedu-
rende vier jaar de partij wist te
inspireren, motiveren en zich
onvermoeibaar inzette voor de
MFK. ,,Dit leidde tot de oprich-
ting van de Reforma-beweging
die door het Curaçaose volk ge-
steund wordt.” Aan het eind van
de verklaring stelt de partij erin
te blijven geloven dat een betere
versie van Curaçao mogelijk. 

‘Schotte was rustig’
Leider van de MFK Gerrit
Schotte werd gisteren direct
na een interview bij CBA
Television in het WTC mee-
genomen door de Landsre-
cherche. Hoofdredacteur van
CBA Television Oscar van
Dam was aanwezig op het
moment dat Schotte werd
meegenomen. Volgens hem
verliep het moment heel
rustig.

,,Ik ging vanochtend naar
het werk bij CBA en had
toen al op de radio gehoord
dat hij zou zijn gearresteerd.
Maar hij was op dat moment
bij het ochtendprogramma
‘Kòfi i Notisia’ van CBA.
Toen ik bij het WTC was, zag
ik de auto van Gerrit Schotte
nog staan. Ik wist dat hij nog
binnen was. Toen ik uit de
auto kwam, zag ik hem naar
een andere auto met twee
mensen van de Landsrecher-

che lopen. Hij is in het WTC
aangehouden en van daaruit
meegenomen naar die auto”,
omschrijft Van Dam de
situatie.

Hij vervolgt: ,,Hij lachte
naar me. Ik zei: ‘Hé meneer
Schotte’. Hij zei: ‘Hé Oscar’.
Hij stapte heel rustig in de
auto en keek nog achterom,
deed zijn wenkbrauwen
omhoog met een gezicht van
‘waar ze nu mee bezig zijn’
en hij vertrekt.”

Dat het zeker weten de
Landsrecherche was, was
voor Van Dam meteen dui-
delijk: ,,Ik weet dat het de
Landsrecherche is omdat ik
ooit een keer in het kader
van een ander onderzoek
door iemand van de Landsre-
cherche ben ondervraagd,
dus ik herkende die persoon.
Dus ik wist, ja dat is Landsre-
cherche.”


