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VANDAAG IN UITGAAN: PvdA zet twee

leden uit fractie

Orde wil grens bewaken

De drie advocaten van
Kòrsou Fuerte i Outó-
nomo (KFO) zouden
meerdere grievende uitla-
tingen hebben gedaan, on-
der andere aan het adres
van voormalig deken van
de Orde van Advocaten
Caroline Fiévez en presi-
dent Emsley Tromp van
de Centrale Bank. De in-
middels afgetreden deken
diende daarop een klacht
in, evenals burger Nardy
Cramm en de advocaten
Jan Burgers, Sandra in ’t
Veld, Frida Pais-Fruchter
en Barbara Nagelmakers.
Sulvaran, Peterson en Eu-
statius beroepen zich op
vrijheid van meningsui-
ting. Buiten hebben zich
sympathisanten van KFO
verzameld, gewapend met
protestborden waarop 
leuzen staan als ‘Oprotten’
en ‘Racisten ga weg’. Tij-
dens de middagpauze krij-
gen de klagers er van langs

en worden ze op het 
Wilhelminaplein toege-
schreeuwd door de boze
menigte. Ook politici als
Gerrit Schotte, Amerigó
Thodé (beiden MFK),
Charles Cooper en Hen-
sley Koeiman (beiden
MAN) mengen zich onder
de menigte, als steunbe-
tuiging aan de KFO-advo-
caten. 

Na ellenlange betogen
van Sulvaran en Peterson
enerzijds, en advocaat
Burgers en burger Nardy
Cramm anderzijds, pro-
beert advocaat Rogier van
den Heuvel namens het
bestuur van de Orde van
Advocaten het geheel weer
wat dichterbij elkaar te
brengen tijdens de tweede
termijn. ,,Deze orde, dit
bestuur, wil staan voor

pluriformiteit en voor vrij-
heid van meningsuiting.
Deze orde wil staan en
staat voor rechtsbescher-
ming. Deze orde wil ook,
nu en onder komend
recht, een rol vervullen als
sprake is van justitiële
misstanden. Deze orde wil
daarin betrokken worden
door de advocaten die het
aangaat en wil daar ook
door de justitie over ge-
hoord worden. Dat zijn
woorden, misschien zelfs
mooie woorden, maar wat
hebben we nu? Deze
klachtzaken zullen moe-
ten worden afgedaan. En
als dat achter de rug is, wat
de uitkomst ook is,
resteert een verdeelde or-
de. Er is dus veel te doen.”

Die verdeeldheid was
duidelijk voelbaar gisteren

tijdens de zitting, die de
hele dag duurde. Peterson
sprak over hedendaags ra-
cisme onder Europese
Nederlanders dat zich zou
uiten in hiërarchisch su-
perioriteitsgedrag, over
een e-mail van de deken
waarin sprake zou zijn van
etnische profilering en
over een politiek gestuurd
en betaald groepje dat hen
de mond zou proberen te
snoeren. De tuchtrechter
moest mensen op de pu-
blieke tribune herhaalde-
lijk verzoeken stil te zijn.
Sommigen verlieten uit
onvrede het zwaar bevei-
ligde gerechtsgebouw. 

Van den Heuvel besloot
zijn betoog: ,,Dit is niet
een zaak over racisme en
dit moet niet een zaak over
racisme gemaakt worden.

Het is ook geen zaak over
politiek en het moet ook
geen zaak over politiek ge-
maakt worden. Deze zaak
gaat over uitlatingen waar
onrust over is ontstaan. Er
is uiteraard geen gedrags-
regel die zich verzet tegen
het doen van uitlatingen
die tot onrust leiden. Wel
is in het kader van die on-
rust wenselijk dat uw raad

bevestigt waar de grens
ligt en beoordeelt of die
grens overschreden is.”

De Raad van Toezicht
doet op 19 december een
uitspraak. 

‘Klagers zijn geen partij’ 

Viertal advocaten eist 
drie maanden schorsing

Advertentie

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De voorlopi-
ge hechtenis van Carlos
Pieter is geschorst. Dat
heeft het Hof gisteren be-
sloten. Zijn raadsvrouw
Alicia Blonk had 11 no-
vember verzocht tot ophef-
fing van de voorlopige
hechtenis. Alhoewel het
Hof niet besloot tot ophef-
fing is hij nu toch, onder
voorwaarden, voorlopig
vrij.

Pieter mag daarmee de
behandeling van het hoger
beroep in een overvalzaak
thuis afwachten. Een van
de voorwaarden was wel
dat hij zijn paspoort inle-
verde. De verdachte kreeg
eind augustus 18 maan-
den celstraf opgelegd
wegens het medeplegen
van een gewapende over-
val. Deze straf werd hem
opgelegd tijdens de Mag-
nus-zaak, want Pieter was

een van de verdachten van
betrokkenheid bij de
moord op politicus Hel-
min Wiels. Hiervan werd
hij vrijgesproken, waar-
door de straf van vijf jaar
cel - die werd geëist door
het Openbaar Ministerie
(OM) - door de rechter
werd verminderd naar 18
maanden. 

Advocaat Alicia Blonk
pleitte tijdens een zitting
achter gesloten deuren
dinsdag voor opheffing
van de voorlopige hechte-
nis. Die werd ingesteld
omdat zowel Pieter als het
OM tegen de opgelegde
straf in hoger beroep ging.
Het hoger beroep wordt
eind januari gehouden, 
en tot die tijd zou Pieter 
eigenlijk blijven vastzitten.
Te lang, stelde Blonk,
want de voorlopige hechte-
nis mag niet langer 
duren dan de opgelegde
straf. 

‘Zaak KFO-advocaten gaat niet over politiek of racisme, maar over onrust’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een onrustige zitting van de Raad van Toezicht voor de Advocatuur - waarin
klachten tegen uitlatingen van KFO-advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson en
Anthony Eustatius werden behandeld - heeft de Orde van Advocaten geprobeerd de verhitte
gemoederen te sussen. 

Voor het begin van de zitting was er een manifestatie
ter ondersteuning van de KFO-advocaten. Met borden
protesteerde de aanhang tegen wat zij racisme noem-
den. Advocaten Sulvaran, Peterson en Eustatius keken
voor zij naar binnen gingen nog even naar de demon-
stratie. FOTO DICK DRAYER

Voorlopige hechtenis
Carlos Pieter geschorst

KLM viert 80-jarig jubileum

KLM vierde gisteren 80 jaar aanwezigheid op Curaçao met een receptie. In 1934 land-
de de zogenoemde kerstpostvlucht van de Snip op het eiland om later door te vliegen
naar Aruba. Op de receptie maakte general manager Max Smits bekend dat de twee
extra vluchten die de KLM dit jaar in het kerstseizoen uitvoert in het zomerse hoog-
seizoen zullen terugkeren. Dat is ook goed nieuws voor ‘dushi Kòrsou’, aldus Smits.
Insel Air gaf de feestvierende partner een cadeau in de vorm van bijzondere postze-
gels. Morgen wordt het KLM-feest op Aruba gevierd. 
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