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Het is vandaag 5
mei, Bevrijdingsdag.
Giselle Ecury - haar
oom was de bekende
verzetsheld Boy
Ecury - kijkt in AD
Wikènt naar de bete-
kenis van vrijheid
anno 2012. Vandaag
ook in AD Wikènt het
verhaal van Fina
Ferreira, de danseres
die de Cola
Debrotprijs 2012 in
de wacht wist te sle-
pen. Ferreira keerde
in 1981 terug naar
Curaçao, nadat ze
een opleiding tot
docent dans en een
opleiding Theater-
dans heeft afgerond.
Dit bepaalt het ver-
dere leven van
Ferreira: ,,Ik ben heel
dankbaar dat ik mijn
balletschool heb, dat
ik mijn beroep heb
kunnen uitoefenen
en de leerlingen heb
kunnen stimuleren
en inspireren. De
dansdocent in mij is
tevreden. Maar de
danseres zou graag
meer persoonlijke
producties hebben
gemaakt.”

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Voor de
Vei l igheidsdienst
Curaçao (VDC) geldt
sinds gisteren een
totale operationele
‘shutdown’. Het per-
soneel van de dienst
is naar huis gestuurd,
maar moet wel op
afroep beschikbaar
zijn.

Dat heeft de regering
Schotte besloten om orde
op zaken te stellen bij de
VDC, die de premier
gisteravond in de Staten
omschreef als een lek
mandje, waarbij regelma-
tig met beschuldigende
vinger werd gewezen 
richting oppositie, althans
tenminste ‘iemand van 
de oppositie in deze Sta-
tenzaal aanwezig’, ver-
moedelijk van de politieke
partij PAR.

Een VDC waarvan een
viertal hoge functionaris-
sen daags na het aantre-
den van de MFK/PS/
MAN-regering op 10-10-
’10 en op de dag dat VDC-
hoofd Edsel Gumbs de

toegang was ontzegd op
27-10-’10 bijeen kwam
voor het smeden van
‘plannen om dossiers te
vernietigen en de regering
omver te werpen’. Aldus
Gerrit Schotte (MFK)
gisteren.

De shutdown van de
VDC is nodig om er - in
samenwerking met de
zusterdiensten, zoals de
AIVD in Nederland - de
bezem door te halen en er
weer een vernieuwde en

moderne organisatie van
te maken. ,,Een complete
herstructurering, die een
paar maanden zal duren.”
Van overname of curatele
door de AIVD is helemaal
geen sprake. ,,Verre van
dat.”

De reorganisatie ge-
beurt onder leiding van
crisismanager Michael
Römer en wordt onder-
steund door een begelei-
dingscommissie met daar-
in voormalig PNP-premier

Maria Liberia-Peters, ex-
hoofd VDC en medeop-
richter van de dienst Wim
Statius Muller en Carl
Grüning, ondervoorzitter
van de Raad van Advies.
De VDC moet hiermee
weer worden wat de leuze
van de dienst zegt: ‘Altijd
een rechte lijn’.

Op verzoek van de pre-
mier zelf gaf hij vrijdag
vanaf zeven uur een ver-
klaring in de Staten, die er
daarna over in debat ging.

Deze verklaring werd live
uitgezonden door Tele-
Curaçao. Schotte gaf een
relaas over de gebeurtenis-
sen rond de VDC, sinds 
de befaamde ‘screening’
van zijn ministersploeg
(en waar hij en enkele
MFK-ministers niet goed
uitkwamen). Hij ging 
onder meer in op de ‘ille-
gale toegang’ die iemand
zich heeft verschaft tot 
de VDC-kluis en het lek-
ken van het screenings-
memo van 27 oktober
2010. Van beide was al
aangifte gedaan bij het
Openbaar Ministerie. Dis-
ciplinaire maatregelen vol-
gen.

De minister-president
is bereid en beschikbaar
om in het zogeheten 
seniorenconvent de frac-
tieleiders in het parlement
vertrouwelijk nadere de-
tails te verstekken. Maar
hij adviseert de Staten 
met enige klem om te 
besluiten een parlemen-
taire enquête - het zwaar-
ste onderzoeksmiddel van
een parlement - in te stel-
len naar alles wat is ge-
beurd rond de VDC.

‘Zeer geheim’

Shutdown van VDC
Premier dringt

bij Staten aan op

parlementaire

enquête

Premier Gerrit Schotte werd gisteravond in de Staten bijgestaan door minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS, links)
en minister van Financiën George Jamaloodin (MFK, rechts). FOTO RAMSAY SOEMANTA

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Minister El-
mer Wilsoe (PS) van Justi-
tie ontkent enige interven-
tie in de strafzaak-Dos
Santos. ,,Dat is niet mijn
taak en dat kan ik niet.” Al-
dus de bewindsman, die
vrijdagochtend zelf naar
de redactie belde, nadat
deze krant in verband met
publicatie donderdag al op
woensdag contact zocht
over een brief van Wilsoe
aan Washington. Maar de
minister was toen niet en
ook de dag daarna niet be-
reikbaar voor commentaar

of, zoals andere media be-
richtten, weigerde inhou-
delijk op de zaak in te
gaan.

,,Ik ga niet in op interne
briefwisselingen en com-
municatie met het Open-
baar Ministerie en de 
procureur-generaal”, her-
haalt Wilsoe een paar 
keer, als hem wordt ge-
vraagd naar de inhoud 
van de brief - niet aan de
PG, maar aan de Ameri-
kaanse autoriteiten - en
met name zijn beweegre-
denen, vooral nadat hij 
op diverse manieren 
zegt dat het artikel ‘Inter-

ventie van Wilsoe’ naar
zijn oordeel niet geheel
correct is.

,,Het rammelt aan alle
kanten”, zegt de minister.
,,De vlag dekt de lading
niet. Ga terug naar uw
bron en laat deze de hele
correspondentie hierover
vrijgeven. Van ‘dwarsbo-
men’ van het OM door de
minister - een term die

wordt gebruikt in het arti-
kel - is geen sprake.” Zelf
wil Wilsoe inhoudelijk
niets zeggen: ,,De tijd zal
het leren”, zegt Wilsoe
meerdere keren. ,,Ik vaar
op het kompas van mijn
geweten.”
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