
Dat had de rechter vorige
maand in een tussenvonnis be-
paald in de zaak die Rozier tegen
hen heeft aangespannen. Rozier
wilde volgens hen met de omko-
ping de toenmalige regering
Schotte ten val brengen. Hij zou
hen 500.000 gulden hebben ge-
boden ‘om hun zetel te kopen’.

In plaats van met bewijzen te
komen hebben Pisas, Koeyers
en Garmes nu zichzelf aange-
meld als getuigen. ,,Ze hebben
geen bewijzen”, zegt Rozier te-
gen deze krant over deze stap.
Dat ze gisteren allemaal samen
aanwezig waren bij de zitting
vindt hij vreemd: ,,Ze stemmen
hun verklaringen af, zodat ze op
de zitting van 28 augustus het-
zelfde zeggen. Hun verklarin-
gen veranderen ook. Eerst zou-
den we twee gesprekken hebben
gehad tussen 5 en 23 juli (2012,
red.). Nu gaat het ineens om vier
gesprekken.” 

Het verbaast Rozier ook dat
Pisas pas een maand later, en de
twee anderen nog later, met hun
omkopingsverhaal kwamen en
niet meteen na het vermeende
aanbod. ,,Kennelijk was het een
goede deal”, zegt hij spottend.

Advocaat Chester Peterson
zei na de zitting tegen TeleCura-
çao dat er na Pisas nog ‘genoeg’
getuigen komen. Maar toen ge-
vraagd werd hoeveel kon hij
geen getal noemen: ,,In ieder ge-
val mijn drie cliënten. We bekij-
ken na elke getuigenis of er nog

meer moeten komen.” Rozier
gaat er nog steeds vanuit dat de
omkopingszaak niet van de
grond komt en dat ze hun be-
schuldigingen moeten intrek-
ken: ,,Ik heb veel vertrouwen 
in het Nederlandse rechts-
systeem.” Op 28 augustus wor-
den de getuigen in de zaak ver-
der verhoord.
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Rozier: Geen
bewijzen
omkoping
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bewijzen van MFK-leden Gilmer ‘Pik’
Pisas, Monique Koeyers-Felida en Rudney Garmes voor
poging tot omkoping in 2012 door hun ex-fractieleider
Dean Rozier liggen nog steeds niet op tafel. Gisteren kre-
gen ze de kans om met bewijzen of getuigen te komen. 

Kort geding
tegen Navarro
ingediend
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Afgelopen vrij-
dag heeft de advocaat van 
Gerrit Schotte (MFK), Kimberly
Lasten, een verzoekschrift inge-
diend voor een kort geding tegen
de minister van Justitie, Nelson
Navarro. Dit wordt door de advo-
caat en Schotte bevestigd. Navar-
ro heeft nog geen advocaat in de
arm genomen omdat hij nog
geen oproep gekregen heeft en
dus ook niet nagedacht heeft
over een advocaat, zo wordt des-
gevraagd meegedeeld. 

Lasten werkt bij het kantoor
Sulvaran & Peterson. Schotte
eist rectificatie van uitspraken
gedaan door Navarro. Ook wil de
MFK’er een bedrag van 35.000
gulden voor geleden immaterië-
le schade. Navarro ging niet in
op het direct aan hem gedane
verzoek tot rectificatie waarop
Schotte naar de rechter stapte. 

Het dispuut betreft uitspra-
ken van de Justitieminister op
24 juli in een radio-uitzending
van Radio Direct. Navarro zou
Schotte verantwoordelijk hou-
den voor het geval de Justitiem-
inister iets zou overkomen. Ook
heeft de bewindsman verklaard
dat hij geen vragen van Schotte
wilde beantwoorden in de Staten
omdat Schotte verdachte is in
een zaak. In diezelfde uitzen-
ding verklaarde de minister ook
dat er binnen de MFK meer
mensen zijn die van hun voet-
stuk zullen vallen. Ook in het tv-
programma Mòru Bon Dia stel-
de Navarro dat de onderwereld
steeds meer tot de bovenwereld
is doorgedrongen. 

Heropening Museum Kas di Pal’i Maishi

Museum Kas di Pal’i Maishi vlakbij Landhuis Ascencion heeft zondag de deuren heropend na een gron-
dige renovatie. De officiële opening werd uitgevoerd door de minister van Irene Dick van Cultuur en
Stichting Museo Tula. Het museum is een combinatie van openluchtmuseum en traditioneel museum
waarbij voorwerpen te zien zijn en bezoekers oude gebruiken kunnen ervaren. De opening startte met
dansgroepen uit Band’abou waarop de onthulling van een Unesco-bord volgde. Hierna werd het vuur
van de vriendschap, gelijkheid en broederschap aangestoken en Tula omhelst. FOTO TICO VOS

ABC test 
wifi in bus
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Autobusbedrijf
Curaçao (ABC) is aan het testen
met een gratis wifi-netwerk in
de bussen. Dat verklaart direc-
teur Riles Paulina. ,,Momenteel
heeft een van onze bussen een
router waarmee getest wordt. De
mensen die in de bus zitten zien
dit niet. Het is een pilotproject.
Het is te vergelijken met de wifi-
routers die in de treinen van de
Nederlandse Spoorwegen wordt
gehanteerd. Zodra wij de resul-
taten hiervan binnen hebben,
weten we of het inderdaad door-
gaat”, aldus Paulina. 


