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Advertentie

Boek plantage Choloma overhandigd

Gouverneur Lucille George-Wout kreeg afgelopen woensdag in
restaurant Shore van Santa Barbara Resort een exemplaar uitgereikt
van het boek ‘Niemand wandelt ongestraft onder palmen’ van
Millicent ‘Dudi’ Smeets-Muskus. Het boek is een uitgebreide docu-
mentatie van hoe de broers Lens aan het begin van de 20ste eeuw
een project opzetten voor de kweek van struisvogels op plantage
Choloma. Onderdeel van dit verhaal vormt ook hoe op een dag de
assistent Willem Lensvelt dood in een put van Choloma werd aan-
getroffen. FOTO INTERMEDIATE

Kandidaat DP
dient ontslag in
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Mi-
chael Ferrier, kandidaat voor de
Democratic Party (DP) tijdens
de verkiezingen van 29 au-
gustus en voormalig voorzitter
van de partij, heeft zijn ontslag
ingediend bij partijleider Sarah
Wescot-Williams en aan het 

partijbestuur. In een brief aan
Wescot-Williams geeft hij aan
dat hij geen deel wil uitmaken
van een regering die geleid
wordt door een persoon, of een
aantal personen, binnen de DP
die gedreven lijken te worden
door macht, hebzucht en eigen-
belang.

‘Uitleg 9.000
drop-outs’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Asjes wil
van minister Irene Dick van
Onderwijs, Wetenschap en Cul-
tuur nadere uitleg hebben over
het aantal van 9.000 drop-outs
op de Curaçaose scholen. Dat
heeft Asjes tijdens de ontmoe-
ting met de pers verklaard. De
minister-president verklaarde
ook het vertrouwen te hebben
dat de bewindsvrouw over de
juiste informatie beschikt.

Het aantal van 9.000 drop-
outs werd door minister Dick ge-
noemd bij de presentatie en het
tekenen van het protocol ‘Yuda
skol kuida su alumno’ vorige
week maandag. Na de bekend-
making ontstond er binnen de
samenleving discussie over het
op het eerste gezicht hoge aan-
tal.  Zo stelde onafhankelijk Sta-
tenlid Omayra Leeflang op
grond van cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
dat volgens haar het aantal drop-
outs de laatste jaren juist was ge-
daald. 

Nederland wil
160 jongeren
uitzetten
Curaçaohuis betrokken 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Criminele Curaçaose jongeren zouden toch
worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.
Volgens Statenlid Jaime Córdoba gaat het om een pro-
ject waarbij 160 Curaçaose jongeren die met justitie in
aanraking zijn gekomen worden teruggestuurd via de
Curaçaose vertegenwoordiging in Den Haag. Daar zou al
mee zijn begonnen.

Dat zei het Statenlid afge-
lopen zaterdag in zijn toespraak
bij het partijgebouw van Pueblo
Soberano. In zijn toespraak le-
verde het Statenlid ook kritiek
op partijgenoot Marvelyne
Wiels, die van het project op de
hoogte zou zijn, maar noemde
haar daarbij niet bij naam. 

,,Als iemand die je hebt be-
noemd om het land Curaçao te
vertegenwoordigen, dat achter-
wege laat en zich inlaat met an-
dere zaken, is dat kwalijk”, aldus
Córdoba. Het Statenlid merkte
in dit verband op dat hij zoals
men dat altijd van hem vraagt,
de dingen helder en bij de naam
benoemt. ,,Ik heb de afgelopen
week begrepen dat Nederland
160 Curaçaose probleemjonge-
ren die met justitie in aanraking
zijn geweest, terug wil sturen
naar Curaçao. In eerste instantie
werd er niet gesproken over pro-
bleemjongeren, er werd gewoon
gezegd dat het om 160 jonge
Curaçaoënaars ging”, aldus Có-
doba. ,,Toen de vertegenwoordi-
ging Curaçao bezocht gaf ze uit-
leg over het project, dat het no-
dig was om de jongeren naar
Curaçao te brengen. De jonge-
ren zouden een enkeltje naar het
eiland en een baan op Curaçao
aangeboden krijgen. Ik rook ge-
lijk onraad en had het gevoel dat
Nederland weer probeerde om
ons voor een voldongen feit te
plaatsen.” Maar Nederland had
daarbij niet gerekend op de frac-
tie van Pueblo Soberano, zo zei
Córdoba. Een fractie die stevig

in haar schoenen staat en con-
trole uitoefent. Dat is ook nodig,
zo oordeelde de parlementariër
want anders plaatsen ze je voor
het blok. 

Het Statenlid zou zijn bezwa-
ren tegen het project tegenover
Wiels hebben geuit. ,,Ik heb te-
gen die persoon gezegd dat ik
het niet accepteer, dat het weer
een spelletje van Nederland is.
Daar steken wij ook een stokje
voor.” Aan het begin van zijn
toespraak herinnerde de spreker
zijn gehoor aan de Wet perso-
nenverkeer die Nederland een
paar jaar geleden probeerde in te
voeren. ,,Wij hebben toen een
stevige strijd geleverd en de wet
is toen niet meer ingevoerd.
Maar Nederland kennende zoe-
ken ze een andere manier als
om hun doel te bereiken als je
hen eerder dwarsboomde.” De
PVV diende onlangs een initia-
tiefwetsvoorstel in om Curaçaoë-
naars, Arubanen en Sint Maarte-
naren na een veroordeling
Nederland uit te zetten. Bij het
ontwerpen hebben de opstellers,
de Tweede Kamerleden Sietse
Fritsma en Machiel de Graaf,
aansluiting gezocht bij de reeds
bestaande Vreemdelingenwet,
waarmee zij willen voorkomen
dat hun wetsvoorstel strijdig zou
kunnen zijn met internationale
verdragen. Gevolmachtigde mi-
nister Wiels, en minister Ruth-
milda Larmonie-Cecilia van So-
ciale Ontwikkeling Arbeid en
Welzijn waren gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.


