
Dat heeft de rechter afgelopen
vrijdag in een tussenvonnis ge-
oordeeld. Het drietal mag alle
(wettelijke) middelen gebruiken
om te bewijzen dat Rozier zich
in juni en/of juli van het jaar
2012 daadwerkelijk aan een po-
ging tot omkoperij schuldig
heeft gemaakt. Voor het geval
Pisas, Koeyers-Felida en Gar-
mes met getuigen wensen te ko-
men om dit bewijs te leveren,
zullen de verhoren van deze ge-
tuigen op maandag 11 augustus
tussen 9.00 en 12.00 uur in het
Gerechtsgebouw plaatsvinden. 

Deze zaak sleept zich voort
sinds eind 2012. Maanden nadat
Rozier in juli 2012 met de partij
MFK brak en er met zijn zetel
vandoor ging - waardoor het
toenmalige kabinet Shotte ten
val werd gebracht - beschuldig-
den Pisas, Koeyers-Felida en
Garmes het oud-Statenlid ervan
hen te hebben willen omkopen.
Dit gebeurde eerst door Pisas tij-
dens een televisie-uitzending
van TeleCuraçao op 1 oktober
2012 en later ook bij twee andere
gelegenheden. Later sloten de
andere twee zich bij hem aan.
De pogingen van omkoperij
hielden in dat Rozier ieder van
hen in de maanden juni en juli
2012 meerdere malen een be-
drag van 500.000 gulden zou
hebben aangeboden om hun
steun aan de toenmalige coalitie
en daarmee aan de zittende re-
gering in te trekken. Pisas heeft
in augustus 2012 ook aangifte
gedaan tegen Rozier van poging
tot omkoperij.

Het drietal heeft er tot aan
hun laatste woord op de plei-
dooizitting in volhard dat Rozier
hen wel degelijk, meer dan eens,
heeft geprobeerd om te kopen.
Rozier volhardt op zijn beurt dat

dit onjuist is. ,,Gelet op het vo-
renstaande dient bewijslevering
te volgen. De bewijslast rust op
gedaagden (Pisas, Koeyers-Feli-
da en Garmes, red.). Zij zullen
overeenkomstig hun aanbod tot
bewijslevering worden toegela-
ten”, zo staat in het vonnis van
afgelopen vrijdag. 
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Poging tot
omkoperij
mist bewijs
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Gilmar ‘Pik’ Pisas, Monique Koeyers-Felida
en Rudney Garmes, de MFK-leden die in 2012 beweer-
den dat oud-MKF-lid Dean Rozier hen heeft getracht om
te kopen om zo de toenmalige regering te doen vallen,
moeten dit bewijzen. 

Ode aan 
Doble R ook
op Brionplein
te volgen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Om tegemoet 
te komen aan de aanhoudende
wens van velen die geen 
kaartje hebben weten te be-
machtigen voor het gratis 
concert dat het Metropole Or-
kest brengt als ode aan de Cura-
çaose muzikant Doble R, heeft
Fundashon Bon Intenshon
besloten om op 29 augustus
een groot scherm te plaatsen 
op het Brionplein waarop het
concert live vertoond zal wor-
den. Op die manier kan 
iedereen toch van het grootse
concert meegenieten. Ook op
het Brionplein zal de toegang
gratis zijn. 

Op 30 april heeft Fundashon
Bon Intenshon 10.000 gratis
kaarten voor dit evenement
weggegeven aan geïnteresseer-
den. De organisatie laat weten
dat er dagelijks toch nog verzoe-
ken blijven binnenstromen van
mensen die het concert graag
willen bijwonen. Door het plaat-
sen van een groot scherm op
het Brionplein in Otrobanda
hoopt Fundashon Bon Intens-
hon dat alle fans en liefhebbers
van Doble R massaal naar het
Brionplein zullen trekken om
zo hulde te brengen aan ‘hun’
Doble R.

Zaak Wiels gewoon in Punda Colombianen vieren feest

Colombia vierde gisteren het feit dat zij 204 jaar geleden hun onaf-
hankelijkheid verkregen. Ook op Curaçao herdacht de Colombiaan-
se gemeenschap dit feit. Het begon al vroeg in de ochtend met een
kranslegging bij het beeld van Simón Bolívar op de Plaza Bolívar in
Scharloo. Daarna werd er feest gevierd.  FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De zaak Magnus
zal in de week van 4 tot en met 8
augustus gewoon in het stad-
huis in Punda worden behan-
deld. Dat heeft persrechter Mau-
ritsz de Kort bekendgemaakt. 

Volgens De Kort was er
wegens de grote belangstelling

voor deze zaak wel gekeken naar
verschillende locaties. Eén van
deze locaties was het sportcen-
trum van de marinekazerne te
Suffisant. Dit is uiteindelijk niet
doorgegaan omdat er gedurende
de reeds genoemde dagen een
tekort aan personeel zou zijn om
voor de beveiliging te zorgen.


