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Wraking
tuchtrechter
Behandeling klachten tegen ‘KFO-advocaten’ later 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat de advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester
Peterson en Anthony Eustatius een zogeheten wrakingsverzoek hebben
ingediend tegen de tuchtrechter, die voorzitter is, gaat de geplande
inhoudelijke behandeling van de klachten tegen deze advocaten mor-
gen niet door.

Er waren naast de Orde
van Advocaten door diver-
se personen - waaronder
vier advocaten - klachten
ingediend tegen de werk-
wijze en het optreden van
Sulvaran, Peterson en Eu-
statius, die gemeen heb-
ben dat ze samen het be-
stuur van de politieke
pressiegroep Kòrsou Fuer-
te i Outónomo (KFO) vor-
men.

KFO telde voorheen
meer (bestuurs)leden en
was eerder sterk gelieerd
aan politieke partij Pueblo
Soberano; tegenwoordig
leunen de drie overgeble-
ven bestuursleden meer
richting oppositiepartij
MFK van ex-premier Ger-
rit Schotte; die als verdach-
te in strafzaak Babel onder
andere Sulvaran en Peter-
son als raadslieden in de
arm heeft genomen.

Op 21 maart kwamen
de klachten voor het eerst
aan bod in de Raad van
Toezicht op de Advoca-
tuur (RvT). Toen met rech-
ter Scholte als voorzitter
en de advocaten Thomson
en Pols als leden. In hun
verweerschrift ‘Moraalrid-
ders’ van die datum waar-
schuwden de drie KFO-ad-
vocaten al met name de

(tucht)rechter voor ‘politie-
ke rechtsspraak’.

De behandeling was ge-
pland voor morgen 7 mei.
Vorige week, in een schrij-
ven gedateerd 29 april, liet
Peterson mede namens
Sulvaran en Eustatius we-
ten openbare behandeling
te willen. Het is echter niet
gebruikelijk dat de RvT -
die zich buigt over vele an-
dere klachten inzake advo-
caten - kwesties in het
openbaar behandelt.

Als argument noemde
Peterson onder andere
‘dat dient te worden ge-
waakt voor de onpartijdig-
heid van de in de tucht-
raad zitting hebbende be-
roepsgenoten’.
Collega-advocaten dus.
Want de kans was groot,
aldus de drie, dat zij heb-
ben meegedaan aan de
vergadering van de Orde
van Advocaten waarin ge-
stemd werd over de klacht.

Woensdag zouden rech-
ter Scholte als voorzitter
en de advocaten Koeyers
(die Pols vermoedelijk ver-
vangt) en Thomson de
klachten ‘in persoon’ aan-
horen alsook de verweer-
ders Sulvaran, Peterson en
Eustatius. Maar gisteren
liet het Gerecht weten dat

de behandeling niet door-
gaat omdat de verweerders
een wrakingsverzoek te-
gen de voorzitter hebben
ingediend.

Een partij die goede re-
denen heeft om te denken
dat de rechter een zaak
niet onpartijdig kan beoor-
delen, kan verzoeken 
deze rechter te vervangen.
Het is niet bekend welke
argumenten de KFO-advo-
caten voor wraking aan-
voeren.

De klachten tegen Sul-
varan vonden overigens
mede hun oorsprong in
een eerder wrakingsver-
zoek, althans de afwijzing
ervan, door deze advocaat
in een strafzaak; want naar
aanleiding daarvan had
Sulvaran ‘Sodemieter op’
tegen rechter Mijnssen ge-
roepen (die hem volgens
Sulvaran zou hebben uit-
gelachen) en ook liet Sul-
varan het opiniestuk ‘Ver-
gissing of corrupte rech-
ters?’ in deze krant
publiceren.

KFO-advocaten: 
Iedereen partijdig

Lage opkomst herdenking Wiels

Zo’n vijftig mensen, sommigen gekleed in het wit anderen met een T-shirt met de
beeltenis van Helmin Wiels, liepen gisteravond van de kathedraal van Pietermaai naar
de plek waar Wiels, gisteren een jaar geleden, werd doodgeschoten: Marie Pampoen.
Aan de stille tocht ging een mis vooraf in de kathedraal die werd bezocht door een
kleine honderd mensen. In de stille tocht droegen sommigen een bord bij zich met
daarop de tekst ‘Hoe lang moeten we nog wachten?’. De optocht werd georganiseerd
door Aubert Wiels, de broer van de vermoordde politicus. Hij was niet aanwezig bij de
onthulling van de Helmin Magno Wiels Boulevard door onder andere premier Ivar
Asjes. FOTO’S JEU OLIMPIO

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Een 74-jari-
ge toerist is gisteren om
het leven gekomen bij Por-
to Marie. De man kwam
hoogstwaarschijnlijk om
het leven door een hart-
aanval tijdens het snorke-
len.

Om 15.49 uur kreeg de
politie melding dat er een
man levenloos in het wa-
ter zou liggen bij het popu-

laire strand te Band’abou. 
Uit het eerste onder-

zoek blijkt dat de man met
een groep vrienden naar
Porto Marie ging en op
een gegeven moment ging
snorkelen. Tijdens het
snorkelen merkte een aan-

tal van zijn vrienden dat
het 74-jarige slachtoffer in
moeilijkheden kwam en
zich vreemd gedroeg.
Daarop is iemand naar de
kant gezwommen om
alarm te slaan. 

Het ambulanceperso-

neel dat zich ter plaatse
spoedde heeft het slachtof-
fer gereanimeerd, maar
dat mocht niet meer ba-
ten. Dr. Maduro heeft de
man doodverklaard met
als vermoedelijke doods-
oorzaak een hartaanval.
Omdat het gaat om een
toerist doet de politie geen
verdere uitspraken over
zijn identiteit voordat de
nabestaanden op de hoog-
te zijn gesteld. 
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