
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao verliest
beetje bij beetje een stukje auto-
nomie aan Nederland. Dat zei
Statenlid Elmer Wilsoe (PS) za-
terdagavond tijdens de partijbij-
eenkomst bij ‘Soberano City’ in
Palu Blanku. ,,Beetje bij beetje
neemt de autonomie van Cura-
çao af, alleen de naam is straks
nog autonoom.”

Volgens de oud-minister van
Justitie maakt elke aanwijzing
die de Rijksministerraad de af-
gelopen jaren aan Curaçao, Aru-
ba en Sint Maarten heeft gege-
ven, onderdeel uit van een stra-
tegie om de landen weer in hun
greep te krijgen. ,,De Rijksmi-
nisterraad maakt misbruik door
via de gouverneur hun zin door
te voeren”, stelt Wilsoe, die stelt

dat met de concensusrijkswet-
ten een deur is geopend voor de
infiltratie van Nederland. ,,In dit
licht moeten we de acties van
Nederland zien. Drie landen
stemden in de Rijksminister-
raad tegen de aanwijzing aan
Sint Maarten, en toch gebeurt
het, Nederland heeft een absolu-
te meerderheid in de RMR.”

Volgens de parlementariër
heeft de bevolking van Sint

Maarten wel vrij kunnen kiezen
bij de verkiezingen, maar is het
uiteindelijk Nederland die be-
paalt wie er minister wordt.
,,Terwijl er in Nederland geen
screening is. Kandidaten gaan
daar bij de formateur op de kof-
fie. ‘Het weer is goed vandaag,
het regent niet. Heb je nog wat
te vertellen? Nee hoor, alles is
goed.’ Dát is de screening in
Nederland.”

Wilsoe wijst de aanwezigen in
de sede van PS er op dat Rotter-
dam een grote doorvoerhaven
van cocaïne is, dat er bouwfrau-
de is in Nederland en dat er in de
gezondheidssector door specia-
listen gerommeld wordt. ,,Maar
in Nederland wordt het geen
corruptie genoemd, maar ‘sjoe-
melen’.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij Playa Grandi is
gisteren het levenloze lichaam
van de 19-jarige Chardionne
Fundador gevonden door fami-
lieleden. Hij was zaterdag gaan
vissen met zijn 25-jarige neef, de
milicien Railyson Louisa. Het le-
venloze lichaam van Louisa
werd zondag gevonden op het-
zelfde strand.

De jongens werden sinds za-
terdag vermist, nadat zij waren
gaan vissen bij Playa Grandi,

Wacawa. Familieleden waren
aanvankelijk zelf op zoek gegaan
naar de vermiste mannen, maar
toen zij geen resultaat boekten,

schakelden zij de politie in. Er
werd een helikopter van de kust-
wacht ingezet. De zoektocht
werd zaterdag gestaakt omdat
het donker werd en op zondag
voortgezet door familie, agenten
en de marine.

Het lichaam van Louisa werd
op zondag gevonden en gisteren
werd ook het lichaam van Fun-
dador opgespoord. Een arts
heeft de dood van beide jongens
bevestigd. Momenteel wordt de
zaak onderzocht.
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Kidscross bij Lions Dive

Veertig kinderen hebben zondag deelgenomen aan de Kidscrossrace bij Lions Dive & Beach Resort. De
race werd professioneel begeleid door Iwan Jonker en Kees Maas, de officiële speaker van de Amstel
Curaçao Race (ACR), die verslag deden van de wedstrijd. De prijsuitreiking werd verzorgd door profren-
ners Sebastian Langeveld en Jens Debusschere. Ook de kinderen die niet op het erepodium eindigden,
kregen bij het behalen van de eindstreep een medaille. FOTO LIONS DIVE & BEACH RESORT

Wescot: Reactie Nederland blijft uit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De demissionaire
regering van Sint Maarten heeft
nog altijd geen reactie ontvan-
gen vanuit Den Haag op de brief
die vorige week is gestuurd aan
de Tweede Kamer.

Dat laat demissionair mi-
nister-president Sarah Wescot-
Williams desgevraagd weten.
,,Nog geen reactie op onze brief
vanuit Nederland, maar onder-
tussen bereiken berichten ons
wel dat wij weer onderwerp van
gesprek zullen worden in de
RMR komende vrijdag”, aldus
Wescot-Williams tegenover deze

krant. Nu dreigt een nieuwe aan-
wijzing komende vrijdag gege-
ven te worden.

In de brief, die 3 november is
verstuurd, geeft de Raad van Mi-
nisters aan geen medewerking
te zullen verlenen aan de scree-
ning van kandidaat-ministers
door deskundigen die door
Nederland zijn aangewezen, zo-
als in een aanwijzing aan de
gouverneur is opgedragen. In de
brief staat: ,,De essentie van het
verzet tegen de aanwijzing aan
de gouverneur is gelegen in het
feit dat met deze aanwijzing
voor de zoveelste keer de, be-

weerdelijk door het Statuut ge-
waarborgde, autonomie van de
Caribische landen, en in het bij-
zonder die van Sint Maarten, als
een in strijd met het fundamen-
tele recht op zelfbeschikking te
kwalificeren farce wordt ont-
maskerd.” Ondertussen kampt
Sint Maarten voor de tweede
keer met schade na een storm in
een korte periode, laat Wescot-
Williams weten. ,,We moeten
ons hier ondertussen bezighou-
den met de effecten op onze
infrastructuur en de moeilijkhe-
den na een tweede storm in kor-
te tijd.” 
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Twijfels over
verklaring
van Plasterk
Minister had viering St. Maartendag kunnen
bijwonen en toch op tijd zijn voor tv-optreden

Van onze correspondent
Den Haag - Er zijn twijfels gerezen over de verklaring die
minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gegeven voor het niet
nakomen van zijn toezegging de viering van Sint
Maartendag vrijdagavond in Wassenaar bij te wonen. 

De bewindsman liet enkele
uren voor aanvang via een
medewerker afbellen zonder dat
daarbij een reden werd vermeld.
Later die vrijdagavond ver-
scheen hij wel als gast in het
televisieprogramma Pauw.

Plasterks woordvoerder ant-
woordde zondag op vragen van
deze krant dat de minister ‘ande-
re verplichtingen op het laatste
moment’ had. De bewindsman
erkende tegenover de Volks-
krant evenwel dat niet ‘andere
verplichtingen’, maar zijn tv-op-
treden de reden was voor zijn af-
wezigheid bij de viering van Sint
Maartendag.

De vraag is hoe geloofwaardig
die verklaring is. De bewinds-
man had immers met gemak
zijn verschijning bij Pauw kun-
nen combineren met het bijwo-
nen van de door het Sint Maar-
tenhuis georganiseerde receptie.

Het programma voorzag er in
dat Plasterk om 20.00 uur zou
spreken. Om 20.15 uur zou hij
gezamenlijk met gastheer Mat-
thias Voges en diens collega-Ge-
volmachtigde ministers Wiels
en Boekhoudt een taart aansnij-
den. De minister had dus uiter-
lijk om 20.30 uur de receptie
kunnen verlaten. 

De rit naar de studio in Am-

sterdam zou niet meer dan 45
minuten hebben gekost, maar
had ook het dubbele mogen du-
ren om toch nog ruim op tijd te
arriveren. 

Volgens redacteur Rachel
Franse van het tv-programma
wordt gasten verzocht zich om
22.00 uur in de studio te mel-
den, een uur voor het begin van
de uitzending.

Eerder dit jaar liet Plasterk
ook al verstek gaan bij de viering
in Nederland van Curaçaodag en
Arubadag. Dat zijn afwezigheid
bij Sint Maartendag zelfs voor de
Volkskrant nieuwswaardig werd
bevonden, heeft de bewindsman
over zichzelf afgeroepen door er
een ‘politieke kwestie’ van te ma-
ken.

In een debat donderdag met
de Tweede Kamercommissie
voor Koninkrijksrelaties verweet
Wassila Hachchi (D66) hem on-
zichtbaar te zijn en onvoldoende
betrokkenheid bij de andere lan-
den te tonen. Een in zijn wiek
geschoten Plasterk benadrukte
wel degelijk betrokken te zijn en
voerde als ‘bewijs’ aan dat hij
een dag later de viering van Sint
Maartendag zou bijwonen. Hij
daagde zelfs Hachchi en de ove-
rige Kamerleden uit om zijn
voorbeeld te volgen.

Minister Navarro in Nederland

Minister Nelson Navarro van Justitie heeft zijn werkbezoek aan
Europa voortgezet in Nederland. Vorige week bezocht hij in Monaco
de Algemene Vergadering van de internationale politieorganisatie
Interpol. Deze week is hij in Nederland, waar hij een ontmoeting
had met zijn Nederlandse ambtgenoot Ivo Opstelten (foto) en
secretaris-generaal Richard van Zwol van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. FOTO PACO NUÑEZ


