
Dat gebeurde afgelopen zater-
dag tijdens de wekelijkse partij-
bijeenkomst bij de sede van PS.
,,Dezelfde man met wie er iede-
re keer problemen zijn op Cura-
çao: de politie heeft problemen
met hem, het OM heeft proble-
men met hem, het volk van Cu-
raçao heeft problemen met
hem… Het is diezelfde meneer,
meneer Kroeze, de man die ie-
dereen in vrijheid stelt, het kan
hem niet schelen.”Cordoba ver-
volgde met een opsomming van
wat Kroeze heeft gedaan. ,,Hij
plaatste ‘Pretu’ na bij Barber, hij
blunderde in de zaak van de
goudstaven. Hij is de persoon
die alle mensen die de laatste
tijd in vrijheid zijn gesteld, vrij-
uit liet gaan.” Volgens het Sta-
tenlid is het OM de rechter-com-
missaris zat. ,,Het OM is hem
zat. De tijd is nu gekomen. Wan-
neer de zaak is afgerond, zal ik
hem eens even aanpakken, ik
pik dit niet.” Kroeze moet maar
elders vakantie gaan houden, al-
dus het PS-Statenlid. ,,Ga vakan-
tie in Nederland vieren, of waar
je ook vandaan komt. Ik begrijp
dat het een Nederlander is van
Aruba, het kan mij niet schelen
waar hij vandaan komt. Ga terug
naar waar je vandaan komt.” De
parlementariër was wel over offi-
cier van justitie Gert Rip te spre-
ken. Over het uitstel van detentie
van Burney ‘Nini’ Fonseca zei
Cordoba dat het lastig was en
pijn doet. Hij had graag gezien
dat de verdachte levenslang
werd opgesloten. ,,Het doet pijn,
je had gewild dat hij levenslang
kreeg, maar men moest hem in
vrijheid laten. ”Volgens Cordoba
wilde officier van justitie Rip
simpelweg laten zien dat er twee
zaken zijn. ,,Dat het inderdaad
gaat om een mes dat aan twee
kanten snijdt, dat heeft hij ge-
zegd. Aan de ene kant gaat het
om mensen die geld aannemen,
aan de andere kant zijn er men-
sen die kwaad doen.” Het Sta-
tenlid hekelde onder andere zijn
collega-Statenlid Charles Coo-
per. ,,Cooper je zou je moeten
schamen... Je propageert dat je
wilt dat de zaak wordt opgelost.
Nou, dat wil je helemaal niet.”
Opvallend was dat Cordoba op
een indirecte manier hintte wie
de moordenaars van Wiels zijn.
Dat gebeurde toen hij Aubert
Wiels ter sprake bracht, de broer
van de vermoorde partijleider
die de politieke beweging ‘1 Tim
Magno’ oprichtte na zijn breuk
met PS. Aubert Wiels zal vol-

gens Cordoba voor de rest van
zijn leven moeten leven met zijn
verklaring over vergiffenis van
de moordenaars op zijn broer.
Cordoba haalde Aubert Wiels
aan die zei: ,,Ik vergeef al dege-
nen die mijn broer hebben ver-
moord.” Het Statenlid bracht in
herinnering hoe hijzelf in de
zaak Magnus opriep om Justitie
de ruimte te geven om hun werk
te doen. De ‘Groep Magnus’ had
besloten om te vergeven. ,,Dat
deel vind ik nou leuk. Ga Jama-
loodin en Robbie vergeven, je
moet hen gaan vergeven. En ver-
geef Amparo dos Santos ook, het
is hun broer het is de familie die
hetgeen is gebeurd plande.” Op-
positiepartij MFK werd beschul-
digd van betrokkenheid bij de
moord. ,,De moord op Wiels
heeft ervoor gezorgd dat de
mensen werden ontmaskerd.
Als je ziet hoe groepen elkaar
omarmen, dan weet je dat de
MFK diep erin zit.” En: ,,Cooper
en de anderen zouden zich moe-
ten schamen. Zij verklaren tot
op de dag van vandaag bij radio-
stations dat het OM faalde, dat
de zaak is afgelopen. Maar het is
niet voorbij, mensen. Vrees
niet.” Cordoba riep het publiek
op om rustig te blijven. ,,Blijf
rustig, Rip weet wat hij doet. En
mocht hij dat niet weten, dan
krijgt hij Pueblo Soberano
tegenover zich.” 
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Studenten trekken de regio in
Aankomende studenten
die ergens in de regio
een vervolgopleiding
gaan volgen, zijn dit
weekeinde vertrokken.
Ondanks dat deze
groep studenten min-
der ver weg gaat wonen
dan bijvoorbeeld de stu-
denten die naar
Nederland zijn vertrok-
ken, was er toch wel
een emotioneel
afscheid op luchthaven
Hato. Minister van
Onderwijs Irene Dick
wenst alle studenten
een goede studententijd
toe.       FOTO’S TICO VOS

Cinex gaat investeerders halen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Cura-
çao Investment & Export Deve-
lopment (Cinex) is officieel op-
gericht. Minister Stanley Palm
van Economische Ontwikkeling
heeft vorige week de notariële
akte getekend. Cinex gaat alle
promotionele activiteiten bunde-
len om investeerders naar Cura-
çao te halen. Er is veertien jaar
gewerkt aan zo’n instituut, aldus
het ministerie.

Voor minister Palm is Cinex
een belangrijk instrument om
de economische structuur van
Curaçao te versterken. Verder

wil de bewindsman de voor-
waarden creëren voor een goede
concurrentiepositie en een
duurzame ontwikkeling garan-
deren. 

Ook moet Cinex zorgen voor
nieuwe banen en deviezenop-
brengsten. De financiering van
de nieuwe stichting gebeurt
door middelen vrij te maken uit
een akkoord tussen Curaçao en
Nederland.

De Stichting Bureau Toezicht
en Normering Overheidsentitei-
ten (SBTNO) was onlangs nog
kritisch over de procedure bij de
werving en selectie van de direc-

teur en Raad van Commissaris-
sen (RvC). Maar zwaarwegende
bezwaren had SBTNO niet te-
gen de benoeming van commis-
sarissen. In de RvC van Cinex
zitten onder anderen financieel
deskundige Luis Santine (voor-
zitter), advocaat Mirto Murray
en Aqualectra-directeur Darick
Jonis. 

De stichting krijgt een kan-
toor in het AmiDos Building aan
de Pletterijweg te Parera. Op
korte termijn zal bekend worden
wanneer Cinex de deuren opent.
De voorbereidingen zijn volgens
MEO al ver gevorderd.

Cordoba
valt RC aan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Jaime Cordoba van regeringspar-
tij Pueblo Soberano (PS) heeft rechter-commissaris (RC)
Hans Kroeze fel bekritiseerd en verklaarde daarbij dat de
politie, het OM en het volk van Curaçao problemen met
hem hebben. 
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