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Dertig jaar
Dag van 
de Vlag

Morgen, 2 juli,
bestaat de viering van
de Curaçaose vlag
dertig jaar. De feeste-
lijkheden beginnen
vandaag 1 juli, de dag
waarop 151 jaar gele-
den de slavernij werd
afgeschaft. De acti-
viteiten worden geor-
ganiseerd door de
regering in samen-
werking met de Task
Force Nation
Building, Kas di
Kultura en Plataforma
Sklabitut i Herensia
di Sklabitut. In het
jaar 1984 werd de
Dag van de Vlag offi-
cieel tot feestdag
benoemd op Curaçao.
Sinds 1984 wordt de
Dag van de Vlag jaar-
lijks op het Brionplein
gevierd. In verband
met deze nationale
vrije dag zal er mor-
gen geen krant ver-
schijnen. Het laatste
nieuws van Curaçao
en de omliggende
eilanden vindt u 
donderdag weer in
uw brievenbus. 

RvM over onderzoek
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Naar
verwachting kan Soab
na komende donder-
dag beginnen met het
onderzoek bij het
Curaçaohuis in Den
Haag. 

Dat laat premier Ivar
Asjes (Pueblo Soberano)
op de vooravond van het
Statendebat waarbij dit
onderwerp zal worden be-
handeld, tegenover deze
krant weten. Tijdens een
eerder coalitieberaad zijn
de verschillende voor-
waarden die aan het
onderzoek worden gesteld
besproken. Deze zijn in de
offerte die op tafel lag op-
genomen en terugge-
stuurd naar Soab die de of-
ferte op zijn beurt heeft
aangepast. Deze nieuwe
versie zal donderdag tij-
dens de Raad van Mi-
nisters, die in verband met
de viering van Dia di Ban-
dera morgen een dag later
plaatsvindt, worden be-
sproken en naar alle waar-
schijnlijkheid goedge-
keurd. ,,En dan kan het
onderzoek beginnen”, al-
dus Asjes. Voorwaarden
zijn onder andere dat het
onderzoek zich niet alleen
richt op het beleid van de
huidige Gevolmachtigde
minister Marvelyne Wiels,
maar teruggaat tot de split-
sing van het Antillenhuis
op 10 oktober 2010. Tij-
dens het onderzoek zal
niet alleen het financieel
beleid onder de loep wor-
den genomen; zo zal er
ook naar het personeelsbe-
leid worden gekeken. Eén
van de voorwaarden van
de minister-president is
dat er tijdens het onder-
zoek niet op de persoon
Wiels zal worden ‘ge-
jaagd’. Onder andere op-
positiepartij MFK en onaf-
hankelijk Statenlid Omay-
ra Leeflang hebben eerder
de wens uitgesproken dat
niet Soab - die nu met het
onderzoek belast is - maar
de Algemene Rekenkamer
het onderzoek bij Kas di
Kòrsou moet doen. Zij
zijn ook degene geweest

die de Statenvergadering
van vanochtend hebben
aangevraagd. Asjes laat
tegenover deze krant we-
ten het te betreuren dat
juist deze dag, de Dag van
de Emancipatie, is uitge-
kozen om over dit onder-
werp te debatteren. ,,Op
een belangrijke dag als de
Dag van de Emancipatie
en een dag voor het 30-ja-
rig bestaan van Dia di Ban-
dera, kiezen onze Statenle-
den ervoor om te vergade-
ren om iemand aan te
vallen en over iemand te

roddelen”, aldus de mi-
nister-president.  Over de
voorkeur van MFK en 
Leeflang voor de Algeme-
ne Rekenkamer zegt As-
jes: ,,Geen negatief woord
over de Algemene Reken-
kamer, maar de Statenle-
den moeten niet vergeten
dat een onderzoek door
deze instantie veel langer
op zich laat wachten dan
dat van Soab. Vergeet niet
dat de Algemene Rekenka-
mer een keer is ingelast
om een onderzoek te doen
bij Curoil. Toen was ik zelf

Statenvoorzitter. We heb-
ben hier nog steeds geen
resultaten van gezien.”

De premier liet vorige
maand, een dag nadat
Alex Rosaria, de voorman
van PAIS, aangaf dat zijn
partij een onderzoek bij
het Curaçaohuis wil, we-
ten dat er ook daadwerke-
lijk een onderzoek zal ko-
men. Asjes gaf te kennen
Soab te hebben ingescha-
keld en op een offerte te
wachten. Het verzoek van
PAIS kwam nadat de hui-
dige Gevolmachtigde mi-

nister van Curaçao voor de
zoveelste keer in een nega-
tief daglicht werd ge-
plaatst. Sinds het aantre-
den van Wiels een jaar ge-
leden zijn behalve haar
opgeleukte cv, ook haar
personeels- en financieel
beleid regelmatig onder-
werp van gesprek geweest.
De Statenvergadering die
voor vanochtend 9.00 uur
gepland staat zal ook gaan
over de ‘doelmatigheid en
rechtmatigheid van finan-
ciële beslissingen en be-
leid bij het Curaçaohuis
onder de huidige Gevol-
machtigde minister’. 

Weer overval Hispañolaweg

Driekwart geslaagden UoC is vrouw

Aan 297 studenten van de University of Curaçao (UoC) werd afgelopen vrijdag een bul uitgereikt. Van de afgestu-
deerden was maar liefst 74 procent vrouw en de overige 26 procent man. Tijdens deze officiële ceremonie vertelde
de rector magnificus, Francis de Lanoy, dat van de 297 studenten 219 hun bachelors diploma en 78 studenten hun
mastertitel in ontvangst mochten nemen. De studenten kwamen van de vijf verschillende faculteiten van de lokale
universiteit. De jongste student is 21 jaar, terwijl de oudste student 63 jaar is. FOTO UOC

Voorwaarden onderzoek Curaçaohuis vastgesteld

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Copa
Airlines en Curaçao
Tourist Board (CTB)
hebben een promotie-
actie opgezet in aanloop
naar het Curaçao North
Sea Jazz Festival
(CNSJF) op 29 en 30
augustus. De campagne
omvat een prijsvraag
waarmee tickets, toe-
gangsbewijzen, over-
nachting en transport

zijn te winnen voor
twee personen. Deelne-
men kan door naar de
website www.curacaois-
possible.com/north-

sea-jazz-festival te gaan.
De gebruiker moet zijn
persoonlijke gegevens
invullen en antwoord
geven op de vraag
‘Noem drie artiesten
die meedoen aan
CNSJF’. Deelnemers
die de vraag goed heb-
ben ingevuld doen mee
aan een automatische
trekking die plaatsvindt
op 13 augustus. Aan-
melden kan tot 8 au-
gustus. 

Copa 
Airlines

vliegt naar
CNSJF

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het leek even
een herhaling van zondag-
middag: gisteravond is op-
nieuw een overval gepleegd
aan de Hispañolaweg. Dit-
maal niet in een minimarkt
maar in een toko, bevestigt de
politie.

Op de bewuste zondagmid-
dag overvielen twee gemas-
kerde, gewapende en geheel

in het zwart gehulde mannen
de minimarket. Gisteravond
was het om 20.38 uur raak bij
de toko. Twee gewapende en
gemaskerde mannen overvie-
len toen de buurtwinkel. Of er
gewonden zijn gevallen bij de
overval, wat er is buitgemaakt
en of de overvallers nog voort-
vluchtig zijn was bij het slui-
ten van deze krant nog niet
bekend.


