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Een nieuwe Bosatlas
is verschenen. Jan
Gulmans bladerde er
eens doorheen en
vond informatie over
forten op Curaçao,
over het WIC-verleden
en koloniale architec-
tuur, teksten over sla-
venhandel, zoutwin-
ning en werken op de
zoutplantages op
Bonaire en over de
landhuizen op Sint
Maarten, Bonaire en
Curaçao. Ronald
Donk beschrijft de
positie van de
Curaçaose vrouw tus-
sen 1915-1935. 
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Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Space Expe-
dition Curaçao (SXC)
heeft geschrokken gerea-
geerd op het nieuws dat
het commerciële ruimte-
vliegtuig SpaceShipTwo
gisteren is neergestort tij-
dens een testvlucht boven
de Mojavewoestijn in Cali-
fornië.

,,Wij leven mee met on-

ze collega’s van Virgin 
Galactic met deze grote
tegenslag onder gelijke
waardering voor hun pio-
niersschap voor commer-
ciële ruimtevaart”, rea-
geert initiatiefnemer van
het ruimtevaartproject op
Curaçao Ben Droste
tegenover deze krant.

Virgin Galactic is de
ruimtevaarttak van het be-
drijf Virgin Group van de

Britse miljardair Richard
Branson, die net als SXC
bezig is met het ontwikke-
len van een commerciële
ruimtevlucht. 

Branson is naar Mojave
om het team aldaar bij te
staan. 

Het experimentele toe-
stel had twee piloten aan
boord. 

De copiloot is omge-
komen, de gezagvoerder

wist het toestel te verla-
ten, maar is ernstig ge-
wond. 

Droste: ,,Maar tegensla-
gen, hoe dramatisch ook,
zullen deze belangrijke re-
volutie voor de aerospace-
industrie niet tegenhou-
den.” 

SpaceShipTwo
gecrasht

PAR: Wiels moet weg
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - ,,De
G e v o l m a c h t i g d e
minister moet haar
ontslag indienen.”
Die conclusie trekt
PAR-Statenlid Zita
Jesus-Leito uit het
Soab-rapport over het
Curaçaohuis in Den
Haag.

Er is veel mis in de orga-
nisatie van het Curaçao-
huis, blijkt uit het rapport
van Stichting Overheids-
accountantsbureau (Soab)
dat werd opgesteld na 
aanhoudende incidenten
sinds het aantreden van
Gevolmachtigde minister
Marvelyne Wiels. Zo zijn
sinds 2013 de regels voor
de aanbesteding van werk-
zaamheden niet gevolgd,
zijn salarissen vaak erg
hoog door een weinig rea-
listische omrekenings-
koers en is het personeels-
beleid onduidelijk, blijkt
uit het rapport.

Soab onderzocht de
gang van zaken in het Cu-
raçaohuis, en daarvoor het
Antillenhuis, tussen 2006
en 2014 op verzoek van de
regering. Harde conclu-
sies blijven echter uit. Het
advies van Soab luidt om
te laten inventariseren of
de organisatie en de regel-
geving nog wel passend
zijn. Al jaren spelen de-
zelfde problemen: ‘gebrek
aan middelen, mens-
kracht en adequate huis-
vesting’. Na de staatkundi-
ge wijzigingen is er niets
terechtgekomen van de

aanpassing van de organi-
satie bij de overgang van
Antillenhuis naar Cura-
çaohuis.

Deze problemen speel-
den al voor het aantreden
van Wiels, erkent Jesus-
Leito, maar ‘zij heeft de
problemen verergerd door

haar gedrag’. Het optre-
den van Wiels past niet bij
de functie die zij bekleedt:
,,Dat is het vertegenwoor-
digen van Curaçao in de
Rijksministerraad, de poli-
tieke ontwikkelingen vol-
gen en zorgen voor een
positieve beeldvorming

van Curaçao. Maar ze
functioneert niet en wordt
niet gerespecteerd. Zij
heeft problemen met ie-
dereen. Vóór Wiels was er
nooit een Gevolmachtigde
minister zo negatief in het
nieuws. Het is een droevi-
ge zaak.”

Oud-Gevolmachtigde
minister Sheldry Osepa
reageert: ,,Het spijt mij dat
Soab niet met de andere
Gevolmachtigde ministers
heeft gesproken. Als Soab
aan Marvelyne Wiels gaat
vragen wat zij van mij
vindt, kun je er vergif op
innemen dat er uit haar
mond geen goed woord
over mij zal komen. Alles
overziend ben ik er toch
trots op dat, ondanks het
feit dat vanuit de politiek
getracht werd om mij
zwart te maken, Soab in
mijn periode geen zoge-
naamde lijken heeft aan-
getroffen.”

Tijdens partijbijeen-
komsten van Pueblo Sobe-
rano opende Wiels de aan-
val op haar voorganger.
Osepa: ,,Vergeet niet dat ik
in het Curaçaohuis kwam
vlak na de ontmanteling
van de Nederlandse Antil-
len, in een moeilijke perio-
de waarin een coalitie-
genoot Nederlanders in
‘bodybags’ terug wilde 
sturen. Onder die enorme
druk heb ik ons land naar
mijn beste kunnen met
waardigheid vertegen-
woordigd.” Statenleden
Gerrit Schotte (MFK), Alex
Rosaria (PAIS), Hensley
Koeiman (MAN) en 
Omayra Leeflang konden
nog niet reageren omdat
zij het rapport nog niet
hebben ingezien. Melvin
Cijntje (PS) was gisteren
niet bereikbaar voor com-
mentaar.

Conflicten kosten 
Curaçaohuis lieve duit

Hommage aan Macario Prudencia

Op het Brionplein is gisteravond
door verschillende artiesten een
hommage aan ‘vader van de
Antilliaanse salsa’ Macario Pruden-
cia (rechts) gebracht. Fundashon Bon
Intenshon had Gregory Colina
(boven) en Hershel Rosario opdracht
gegeven een cd te maken met de 12
grootste hits van Macario Prudencia.
Muziekliefhebbers konden genieten
van het gratis concert. De Lion’s
Club collecteerde voor verpleeghuis
Betèsda, waar Prudencia verblijft. De
grootmeester van de salsa was zelf
aanwezig en had een ereplaats. 

FOTO’S JEU OLIMPIO

Soab-rapport: Curaçaohuis lapt regels aan de laars

SXC leeft mee met Virgin Galactic

Op pagina 32

Op pagina 3


