
‘Spuiten tegen
muggen zinloos’

Donderdag 9 oktober 2014Jaargang 11 nr. 256 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

2 VVD en PvdA
laten BES vallen 3

Nederlaag Pisas
tegen Rozier 5 F16 gevaar

voor Bonaire 19 Marine ingezet
tegen ebola 23

‘Reputatieschade KFO’
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De
klachten aan het
adres van Eldon
‘Peppie’ Sulvaran,
Anthony Eustatius en
Chester Peterson zijn
niet-ontvankelijk. Dat
vinden zij in elk geval
zelf. 

De advocaten van de po-
litieke stichting Kòrsou
Fuerte i Outónomo (KFO)
vinden dat de klagers 
het te doen is om ‘reputa-
tieschade met maatschap-
pelijk effect’ aan te rich-
ten.

Daarom heeft Peterson
namens de andere twee
KFO-advocaten dinsdag
bij de Raad van Toezicht
op de Advocatuur ge-
vraagd eerst de vraag te be-
handelen of deze bezwa-
ren ontvankelijk zijn.
Mocht hier gehoor aan
worden gegeven én wor-
den besloten dat de klach-
ten ongegrond zijn, zullen
deze niet worden behan-
deld. Hiermee wordt vol-
gens Peterson ‘onnodig
veel negatieve publiciteit
van figuren met verscho-
len agenda’s’ voorkomen.
Op 13 januari van dit jaar
diende de deken van de
Orde van Advocaten, Ca-
roline Fiévez, een klacht in

tegen Sulvaran. Fiévez ba-
seerde haar bezwaar onder
andere op de manier waar-
op advocaat Sulvaran zich
in de rechtszaal had uitge-
laten in de zaak van Ems-

ley Tromp, directeur van
de Centrale Bank van Cu-
raçao en Sint Maarten te-
gen KFO. Later kwam daar
een klacht bij van burger
Nardy Cramm. Ook zij

heeft een klacht over de
wijze waarop het trio zich
uit in de rechtszaal. 

,,Een beperking van ons
recht om ons te uiten
middels kritiek, zoals door

klagers gewenst, waarbij
voorop staat hoe onze uit-
latingen subjectief door
klagers worden ervaren,
komt in strijd met het le-
galiteitsbeginsel, is niet

handhaafbaar en past niet
binnen het idee van tucht-
recht voor advocaten, om-
dat het tuchtrecht dan
allerlei subjectieve gevoe-
ligheden van ieder indivi-
du zal moeten bescher-
men”, aldus het advoca-
tentrio.

Volgens Peterson heb-
ben zowel de deken als
Cramm rechtstreeks niets
van doen met de rechtsza-
ken waarin hij zich uitliet.
,,Zij zijn dan ook allemaal
evidentelijk niet ontvanke-
lijk met hun zinloze en
subjectieve door hen inge-
vulde klachten”, aldus de
KFO-advocaat. Hij ver-
volgt: ,,Voor moraalrid-
ders is er in het tuchtrecht
niet echt plaats. Wij heb-
ben in ieder geval geen
wettelijk grondslag voor
deze klachten kunnen vin-
den en horen graag van
klagers en de Raad van
Toezicht, waarop klagers
hun klachten nu precies
baseren, respectievelijk
waarop zij die volgens de
Raad van Toezicht mogen
baseren, voordat nog meer
schade aan ons en onze
kantoren wordt veroor-
zaakt.”

Wraken op voorhand

Paniek bij drie musketiers

Felis Enkuentro van Corsen en Serenada

Het kwartet van pianist Randal Corsen en de zang/muziekgroep Serenada van Harry Moen treden volgende maand
samen op tijdens een bijzonder concert met de titel ‘Felis Enkuentro’. Dat hebben Corsen en Moen gisteren tijdens
een persconferentie bekendgemaakt. Het concert wordt op zaterdag 1 november om 19.30 uur bij het Octagon
Plaza bij het Avila Hotel gehouden. De toegang bedraagt 45 gulden, kaarten zijn vanaf maandag te koop bij 24 Uur
Uit De Muur, Mensing’s Caminda, de bandleden van het kwartet en de leden van Serenada. Op de foto is een repe-
titie van Serenada te zien met op de voorgrond in het midden Randal Corsen met mondharmonica, en uiterst
rechts Harry Moen. FOTO CYRUS BRANDS

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het blijft on-
duidelijk waarom verdach-
te C.R-B vrijdagavond 6
juni om 23.00 uur Fran-
sisca Amanda doodreed
bij benzinestation Hanen-
berg. Hij reed de vrouw op
de Kaya Boy Nicolina in
zijn blauwe SUV aan en
overreed haar daarna.

Amanda raakte hierbij zo
zwaar gewond dat zij over-
leed aan haar verwondin-
gen.

,,Niets wijst erop dat zij
elkaar voor die bewuste
avond al kenden of eerder
contact hebben gehad.
Zonder enige aanwijsbare
aanleiding rijdt verdachte
haar bewust dood. Ik zie
dit als een ultieme uiting
van zinloos geweld”, aldus
de officier van justitie
(OvJ).

Door het Openbaar Mi-
nisterie werd de verdachte
gisteren doodslag ten laste
gelegd. Ook wordt hij ver-
dacht van zware mishan-
deling met dood tot ge-

volg. De OvJ eiste een ge-
vangenisstraf van tien 
jaar met aftrek van voorar-
rest. De nabestaanden 
van de vrouw willen even-
eens een schadevergoe-
ding voor
de kosten
van lijkbe-
zorging
en uit-
vaart, ruim 9.450 gulden. 

Al snel nadat de vrouw
was overreden kwamen er
geruchten naar buiten dat
de verdachte onder in-
vloed zou zijn op het fatale
moment. Tijdens de in-
houdelijke behandeling
gisteren komt naar voren
dat de psycholoog die de

man onderzocht vraagte-
kens zet bij het drankge-
bruik van de verdachte.
Zijn drankprobleem lijkt
veel groter dan hij wil toe-
geven, stelt de psycholoog.

Maar of R-B daadwerkelijk
onder invloed was ten tijde
van het ongeluk, is niet
duidelijk.

Vast staat dat verdachte
op de Kaya Boy Nicolina in
zijn blauwe SUV achter
een Kia Rio heeft gereden
en deze auto meerdere ke-
ren van achteren heeft

aangereden. Amanda zat
als passagier in de Kia Rio.
Deze auto is gestopt bij het
benzinestation. Zij is ver-
volgens uitgestapt, aange-
reden en vervolgens door

de verdachte over-
reden. Of hij hier-
na nog een keer
achteruit over
haar is gereden, is

niet duidelijk geworden
uit de getuigenverklarin-
gen.

In de ambulance op
weg naar het ziekenhuis is
zij aan haar verwondingen
overleden. Volgens de pa-
tholoog-anatoom is zij
door de verwondingen op-
gelopen bij de aanrijding

om het leven gekomen. In
het rapport valt op dat er
veel verwondingen zijn
over het gehele lichaam:
(grote) schaafwonden en
beschadigingen, maar ook
veel gebroken ribben, af-
gebroken tanden en een
gescheurde schedel. Iets
wat haar volgens de offi-
cier voor haar dood veel
pijn heeft gedaan.

Verdachte legde wisse-
lende verklaringen af. In
het merendeel van zijn
verklaringen zegt hij dat
hij zich niets meer herin-
nert. Hij heeft ook ver-
klaard dat een onbekend
persoon in zijn auto is ge-
stapt en dat deze persoon
de auto heeft bestuurd.
Volgens de OvJ een onge-
loofwaardig verhaal. 
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