
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de
nieuwsuitzending van
TeleCuraçao afgelopen
zondag werd er een pers-
bericht voorgelezen, zoge-
naamd uit naam van de
regering, dat uiteindelijk
van politieke partij MAN
bleek te zijn. 

Dit heeft grote gevolgen ge-
had voor de hoofdredacteur van
TeleCuraçao, Favell Maduro en
voor de integriteit van TeleCura-
çao. Dat verklaart general mana-
ger Renny Oehlers. 

Favell Maduro, die een
maand was aangesteld als
hoofdredacteur, hoorde gisteren
van de directie van TeleCuraçao
dat hij met ingang van komende
maandag uit zijn functie onthe-
ven is. ,,Ik zat nog in mijn proef-
periode, dus er is geen verdere
reden opgegeven. Maar het heeft

te maken met wat er afgelopen
week gebeurd is”, zegt de 
voormalige hoofdredacteur.
Oehlers verklaart: ,,Wij hadden
een overeenkomst met Maduro.
Hij had een proefperiode van
een maand. Aangezien die niet
naar wens is verlopen, hebben
wij het contract met hem beëin-
digd.” 

Maduro vertelt over de uitzen-
ding van afgelopen zondag: ,, Er
is een fout gemaakt in de
nieuwsuitzending. Op het aller-
laatste moment kwam er een
telefoontje vanuit de afdeling
communicatie van de regering
dat er een persbericht gestuurd
zou worden, dat mee moest in
de uitzending. Op ongeveer het-
zelfde moment was er ook nog
een ander persbericht binnenge-
komen met een zelfde soort titel.
In de haast, vijf minuten voor de
uitzending, is het verkeerde

persbericht uitgeprint en voor-
gelezen. We hebben het meteen
gecorrigeerd. Na de pauze, toen
de redactie achter de vergissing
kwam, werd uiteindelijk ook
nog het goede bericht voorgele-
zen. Van wie het eerste bericht
kwam hebben we uiteindelijk
niet verteld. Zo’n grote fout is
het immers niet.” 

Oehlers verklaart: ,,Wij heb-
ben op maandag, de dag na de
uitzending op zondag, besloten
om het contract van Maduro niet
te verlengen. Wij zien het als
een grove nalatigheid die ge-
pleegd is. Wij krijgen vertrouwe-
lijke informatie binnen en kun-
nen niet zomaar alles uitzenden
wat wij binnen krijgen. Het kan
om vertrouwelijke informatie
gaan. Het is niet in goede aarde
gevallen bij de overheid, die een
aandeelhouder is van TeleCura-
çao.” 

Een dag na de uitzending op
zondag, bood het management
van TeleCuraçao excuses aan de
regering aan. Een dag later sprak
PNP-parlementariër Humphrey
Davelaar over manipulatie van
het nieuws. ,,Hij vertelde dat hij
dit niet accepteert, omdat Tele-
Curaçao een overheidsbedrijf
is”, verklaart Maduro. Het voor-
val heeft in regeringskringen
verontwaardiging opgeroepen.
Davelaar had fikse kritiek op de
neutraliteit van de redactie en de
hoofdredacteur. 

Volgens Maduro vertelde Da-
velaar dat de manier waarop het
nieuws wordt gebracht niet
deugt en dat er ingegrepen moet
worden. ,,Hij droeg hierbij Earl
Balborda op om op te treden bij
TeleCuraçao. We hoorden dit
via-via en vinden het erg dat de
regering ingrijpt in een nieuws-
programma. Vandaag (gisteren,

red) hoorde ik dat ik ontslagen
ben. De redactie heeft geen ver-
dere problemen met mij. Door
dit alles zijn zij vandaag in actie
gekomen.”

Oehlers: ,,Davelaar heeft uitla-
tingen gedaan die de integriteit
van mijn medewerkers heeft
aangetast. Dan moet ik als be-
stuur actie ondernemen. Van-
daag heerste er onrust onder de
redactieleden en zij wilden we-
ten wat het standpunt van de di-
rectie was. Wij hebben zodoen-
de een vergadering gehad met
de redactie. Als directie hebben
wij besloten om de uitzending
van gisterenmiddag hiervoor te
schrappen. In de uitzending van
acht uur heb ik toen aangekaart
dat de integriteit van TeleCura-
çao wordt aangetast. Wij hande-
len naar eer en geweten. Of wij
verdere stappen gaan onderne-
men weten wij nog niet. Wij wil-
len Davelaar de kans bieden om
te reageren.”
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‘Integriteit TeleCuraçao aangetast’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Inwoners van de
Bovenwindse eilanden wordt
door de Meteorologische Dienst
aangeraden vandaag niet de zee
op te gaan. Gisteren vormde
zich de tweede tropische storm
van dit seizoen ten oosten van
Barbados. Hoewel storm Bertha
relatief zwak is, kan de zee wel
ruw worden. Verwacht wordt dat
de storm vrij snel naar het
noordwesten trekt, op zo’n 250
kilometer ten zuiden van de ei-
landen Saba, Sint Eustatius en
Sint Maarten. Een onmiddellijke
bedreiging voor de eilanden
vormt Bertha niet. Wel kan de
wind voelbaar aantrekken en
kan er regen vallen. Er wordt 25
tot 75 millimeter regen ver-

wacht. Tijdens buien kunnen er
windstoten voorkomen tot 65 ki-
lometer per uur. Op zee moet re-
kening gehouden worden met
golven van 2 tot 3 meter hoog.
De Meteorologische Dienst
houdt de ontwikkelingen in de
gaten, maar verwacht dat het
weer op de Bovenwinden laat in
de middag weer zal verbeteren.

Ontslag voor hoofdredacteur Favell Maduro

Geen dreiging 
tropische storm 
voor Bovenwinden


