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‘Vergeet het Hof niet’
Van een onzer
verslaggeefsters

‘Rechterlijke macht mag niet zwakste schakel worden’

Willemstad - Het Hof
mag niet vergeten
worden en er moet
voor worden gewaakt
dat de rechterlijke
macht niet de zwakste
schakel in de keten
wordt. Dat was de
boodschap van EvertJan van der Poel, de
president van het
Gemeenschappelijk
Hof van Justitie, gisteren ter gelegenheid
van de installatie van
twee nieuwe leden
van het Hof.

ben en er veel bewerkelijke strafzaken op hun
afkomt. ,,Er liggen plannen van het Hof om te
zorgen voor uitbreiding
van onze capaciteit, maar
het wachten is op beslissingen die dit mogelijk
maken.”
Tijdens zijn toespraak
herhaalde Van der Poel de
wens van het Hof om voor
zittingen zoals die van

De Hofpresident stond
tijdens zijn toespraak stil
bij de recente ontmoeting
tussen de vier Justitieministers van het Koninkrijk.
In de kranten, waaronder
ook het Antilliaans Dagblad heeft een foto van de
ministers met gebalde
vuisten gestaan met daarboven de kop ‘Eén vuist tegen de criminaliteit’. ,,Justitieministers kiezen voor
structurele bijstand en uit
de verdere mededelingen
bleek dat er een samenwerking komt om de gehele justitieketen te versterken. Dat klinkt goed en het
is ook noodzakelijk”, aldus
Van der Poel. ,,Maar ministers van Justitie, vergeet daarbij het Hof niet.
Als alleen de opsporingsen vervolgingscapaciteit
worden vergroot, met
meer rechercheurs, forensische specialisten en officieren van justitie en er
niet wordt gekeken naar
de rechterlijke macht, dan
zal dat niet goed gaan.”
Volgens de Hofpresident
is de keten zo sterk als de
zwakste schakel en moet
er voor worden gezorgd
dat de rechterlijke macht
niet de zwakste schakel
wordt. ,,Integendeel, in
een rechtsstaat moet dat
de sterkste schakel zijn”,
aldus Van der Poel, die
meteen aangeeft dat de realiteit echter is dat wij
thans maar een beperkt
aantal strafrechters heb-

Magnus - die komende
week in hoger beroep
wordt behandeld - die uitgebreide veiligheidsmaatregelen vergen, de beschikking te krijgen over
een geschikte en beveiligde locatie buiten het centrum zodat het Stadhuis
open kan blijven voor gewone rechtszittingen en
voor het publiek. ,,Dat
hoeft geen permanente

zittingszaal te zijn, zoals
de ‘bunker’ in Amsterdam
of de extra beveiligde zittingszaal bij Schiphol. Gedacht wordt aan een locatie die enkele keren per
jaar kan worden gebruikt
en wordt beveiligd door lokale diensten. De inrichting hoeft ook niet bijzonder te zijn. Als het maar
een gebouw is waar een
rechtszitting kan worden

gehouden onder omstandigheden die het openbaar
karakter van de behandeling van de rechtszaak
waarborgen.” En: ,,Wij
zijn afhankelijk van de
medewerking van politie
en justitie, waarover wij
geen zeggenschap hebben. We kunnen het alleen maar verzoeken.”
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Behoefte aan bijstand
uit Nederland blijft

Musée Masqué

Het Punda Museum is klaar voor carnaval. Speciaal voor één van de feestelijkste periodes op Curaçao is de
maquette van Punda met maskers, slingers en confetti versierd. Tijdens de tweede Museumnacht op 6 februari is
dan ook het thema ‘Musée Masqué’. Daarvoor heeft het museum nog wel hulp nodig: zij vragen iedereen met
beeldmateriaal van het carnaval in de jaren 70 en 80 op Curaçao, toen de optocht nog door de Breedestraat in
Punda liep, dat aan te leveren.
FOTO PUNDA MUSEUM
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De Walk for
the Roses stevent af op
weer een nieuw record.
Sigmund Jansen van de
organisatie zei gisteravond desgevraagd dat er
al duizend deelnemers
meer waren dan vorig jaar
op vrijdagavond.
,,We zitten nu tegen de
7.000 inschrijvingen. De
ervaring leert dat zaterdag
de drukste dag wordt met
inschrijvingen.” Jansen
hoopt daarom dat de
mijlpaal van 10.000 deel-

Stormloop op Walk for the Roses
nemers dit jaar gehaald
wordt. Hoeveel mensen
meedoen aan de verschillende onderdelen, de
Walk, Ride, Swim, Spinergy en Sail for the Roses, kan hij nog niet zeggen. Het nieuwe onderdeel Sail kan ook op veel
belangstelling rekenen,
zegt Jansen. De inschrijving sluit vanmiddag om
16.00 uur.
De organisatie verzoekt
iedereen die deelneemt

aan de Walk, die over de
Julianabrug gaat, tijdens
het wandelen niet te stoppen om foto’s te maken.
,,Er doen duizenden mensen mee aan de activiteit
en er zijn velen die betrokken zijn bij de organisatie en de uitvoer. Gezien de veiligheid van een
ieder in het algemeen en
in het bijzonder op de
aanlooproute naar de
Julianabrug en op het
hoogste punt van de brug

verzoeken we alle deelnemers van Walk for the
Roses om niet te stoppen
met lopen om foto’s te
maken of te kijken, maar
juist om door te lopen. Er
is speciale toestemming
om over de Julianabrug te
mogen lopen. Maar stoppen betekent opstopping
en opstoppingen op de
Julianabrug kunnen gevaar betekenen”, aldus de
organisatie in een bericht
aan de media. De organi-

AD
WIKÈNT
De autopagina van
AD-Wikènt gaat
deze week op cruise
naar Santa Cruz.
Bijzondere voertuigen van verschillende
typen, merken en
leeftijd reden van het
Waaigat naar Santa
Cruz en het
Antilliaans Dagblad
ging met ze mee. En
we blijven in de
transportmiddelen,
want François van
der Hoeven en
Valdemiro da Cruz
Lima vertellen het
verhaal van het historische zeilvrachtschip
Stormvogel. Joop
Halman schrijft voor
AD-Wikènt over de
Curaçaose, Cubaanse
en Venezolaanse
salonmuziek op cd.
Behalve dat, vindt u
ook het laatste
lifestylenieuws in de
speciale bijlage, en
praten we u bij met
het laatste entertainmentnieuws.

satie doet in nauwe
samenwerking met de
politie er alles aan om het
een leuke sportieve dag te
laten zijn, maar verwacht
dat alle deelnemers de
instructies opvolgen.
,,Foto’s maken mag, maar
loopt u alstublieft door en
stop niet onderweg.”
Voor meer informatie
over de activiteit kan men
een kijkje nemen op de
Facebookpagina Ride for
the Roses Curaçao of op
de website.
i ridefortheroses.net

