
Door Anneke Polak
Willemstad - Secre-
taris-generaal Stella
van Rijn van het
ministerie van Alge-
mene Zaken heeft de
Nederlandse omroep
KRO gistermiddag
een brief gestuurd.

Hierin doet zij haar be-
klag over de totstandko-
ming van een televisiere-
portage over Curaçao, die
morgen in de actualitei-

tenrubriek Brandpunt op
de Nederlandse televisie
wordt uitgezonden.

In een 15 minuten du-
rende televisiereportage
probeert Brandpunt ant-
woord te krijgen op de
onderzoeksvraag: ‘Glijd
het land af naar de status
van een dictatuur?’ Afge-
lopen week werd er door
een camerateam gefilmd
op Curaçao. ,,Op 10 okto-
ber 2010 krijgt Curaçao
een onafhankelijke rege-

ring, maar sinds die tijd
ligt het bestuur vooral on-
der vuur”, zo staat in de
aankondiging van de uit-
zending. ,,De eigen Veilig-
heidsdienst zou de nieuwe
bestuurders niet ministe-
riabel achten; ze zouden te
nauwe banden onderhou-
den met de onderwereld.” 

,,Ik kan niet anders dan
concluderen dat er onvol-
doende is uitgezocht, en
dat er hooguit is gere-
gistreerd wat sommigen

er van denken”, zo schrijft
Van Rijn in de brief die is
geadresseerd aan journa-
list Foeke de Koe en die in
handen is van deze krant.
Afgelopen woensdag werd
pr-medewerker Ramsay
Soemanta van premier
Gerrit Schotte voor het
eerst benaderd door De
Koe, met het verzoek tot
een interview met de pre-
mier. Diezelfde middag
vloog De Koe terug naar
Nederland, terwijl Schotte

nog op terugreis was van-
uit India.

Daarop is informatie
naar het team van Brand-
punt gestuurd, schrijft
Van Rijn. ,,De documenta-
tie is feitelijk en uitgebreid
en zou voor u op basis van
professionele journalistie-
ke standaarden voldoende
aanleiding moeten zijn
om deze gevoelige onder-
werpen nader uit te diepen
en van meerdere kanten te
belichten, en niet zonder
meer af te gaan op media-
berichten of de verklarin-
gen van de geïnterviewden
die u heeft gekozen. Zij
vertegenwoordigen im-
mers slechts een kant van
een verhaal dat vele facet-
ten en diepe gronden
heeft en dat de staatsveilig-
heid en democratische
rechtsorde van Curaçao tot
in haar fundamenten
raakt.”

De Koe laat aan deze
krant weten op Curaçao
gesproken te hebben met
de oud-ministers David
Dick en Omayra Leeflang,
beiden van oppositiepartij
PAR. In Den Haag is ge-
sproken met Tweede Ka-
merlid Ronald van Raak
(SP). De Koe: ,,We gaan in
onze reportage dieper in
op het lek bij de Veilig-
heidsdienst (VDC). Ook
kijken we naar wie pre-
mier Gerrit Schotte nou
precies is en waar hij van-
daan komt. Zaken die voor
Curaçao veelal bekend zul-
len zijn, maar voor ons pu-
bliek onbekend.”

Op de vraag waarom
premier Schotte niet voor
de camera om een reactie
is gevraagd, antwoordt De
Koe dat van tevoren niet
bekend was dat Schotte
deze week in India zou
verblijven. ,,Er is geen op-
zet bij. De reportage is
voor komende zondag ge-
pland, omdat minister
Liesbeth Spies van Ko-
ninkrijksrelaties komende
donderdag naar de Kamer
zal komen om over diverse
onderwerpen uitleg te ge-
ven.”

‘Verzoek niet 
tijdig ingediend’ 
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Voor de vijfde keer is
donderdag op Cura-
çao het internationa-
le literatuurfestival
Krusa Laman -
Writers Unlimited
aangevangen. Het
festival duurt tot 22
april. In AD Wikènt
van vandaag en op
pagina 6 van de nor-
male editie wordt uit-
gebreid stilgestaan
bij dit literaire evene-
ment dat sinds 2003
op Curaçao, Aruba
en Sint Maarten
wordt gehouden.
Verder een reportage
van José de Bruin die
op bezoek is gegaan
bij Kinderoorden
Brakkeput, waar kin-
deren met de nodige
‘bagage’ door het
dienstbare werk dat
hier gedaan wordt
het echte thuisgevoel
ervaren. 
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Rel over Brandpunt
Brief naar KRO vanwege eenzijdige berichtgeving

Van onze redactie
Willemstad - Het presi-
dentiële vliegtuig ‘Air For-
ce One’ van president Ba-
rack Obama van de Vere-
nigde Staten verblijft dit
weekeinde op luchthaven
Hato op Curaçao. 

President Obama en
minister van Buitenlandse

Zaken Hillary Clinton zul-
len zelf niet naar Curaçao
komen. Zij nemen deze
dagen deel aan de Summit
of the Americas in Cart-

agena de Indias in Colom-
bia.

Behalve de Boeing VC-
25, de Air Force One, ver-
blijven ook een aantal an-

dere bijzondere Ameri-
kaanse regeringstoestellen
op Curaçao. De toestellen
en logistieke support-crew
verblijven op Curaçao van-
wege de geografische na-
bijheid van Cartagena de
Indias en de aanwezige fa-
ciliteiten op en rond het
vliegveld. 

Wiels in Nederland voor ‘ernstige zaken’
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Partijleider
Helmin Wiels van Pueblo
Soberano is momenteel 
in Nederland, op eigen
kosten, om ‘ernstige za-
ken die ons al jaren bezig-
houden’ te onderzoeken.
,,Curaçao heeft een paar
jaar geleden schade gele-

den doordat Nederlandse
bedrijven inkomsten heb-
ben gederfd door slecht
handelen op ons eiland”,

zo laat Wiels weten vanuit
Nederland. ,,Ik ben hier
om informatie te achterha-
len en documenten op te

vragen. We hebben alles
verzameld en ik ben klaar
om het te openbaren.” Om
welke bedrijven het gaat
en wat voor ‘ernstige za-
ken’ het betreft, wil Wiels
nu nog niet loslaten.
Maandag 23 april zal
Wiels een persconferentie
houden waarin hij open-
heid van zaken zal geven.

Air Force One 
op Curaçao
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De Air Force Two van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton van de Verenigde Staten arriveerde gister-
middag op Hato Airport. Even later arriveerde ook de Air Force One van president Barack Obama. Clinton en
Obama zullen Curaçao niet aandoen maar blijven in Colombia. FOTO ROGER CANNEGIETER
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