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‘Schotte wil
publiciteit’
Navarro beroept zich op vrijheid van meningsuiting
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met zijn eis tot rectificatie is het MFK-leider Gerrit Schotte
alleen te doen om publiciteit. 

Dat zei advocaat Glenn
Camelia gisteren namens
zijn cliënt, minister van
Justitie Nelson Navarro, in
het kort geding dat Schotte
tegen hen had aangespan-
nen. Daarbij wijst de advo-
caat op de voorgestelde
rectificatietekst, waarin
staat dat Navarro zijn ‘ver-
plichtingen als minister
van Justitie van Curaçao
volledig geschonden’
heeft. Schotte zou Navarro
tot een knieval willen
dwingen. ,,Op een derge-
lijke bedoeling van eiser
stuit een vordering tot rec-
tificatie.” De eis tegen
Land Curaçao moet vol-
gens Camelia niet-ontvan-
kelijk worden verklaard.

Navarro had bij Radio
Direct en op TeleCuraçao
opmerkingen gemaakt
over verdenkingen tegen
Schotte en zijn partij, die
volgens Schotte’s raads-
vrouw Kimberley Lasten
‘bijzonder grievend, bele-
digend en belasterend’ wa-
ren. Camelia bracht op de
zitting naar voren dat de
vrijheid van meningsui-
ting essentieel is in onze
maatschappij, zeker in het
politiek debat. Dat is dui-
delijk vastgelegd in het Eu-
ropees Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Wat
betreft het Land zou
Schotte niet-ontvankelijk
zijn, omdat Navarro niet

namens de rechtspersoon
Curaçao sprak. Verder wa-
ren veel van de uitspraken
van algemene aard en die
kunnen dus niet de eer en
goede naam van Schotte
aantasten. De veel aange-
haalde opmerking van de
minister ‘als ik struikel en
mijn hoofd stoot, of door
de bliksem wordt getrof-
fen, zal Schotte zich daar
voor moeten verantwoor-
den’ is volgens Camelia al
eerder gebezigd door ex-
premier Stanley Betrian
richting een politicus en is
bedoeld als grappige over-
drijving.

Verder verwijst Camelia
naar geruchten over de be-
trokkenheid van Schotte
bij de georganiseerde mis-
daad, de bedreigingen die
Navarro dagelijks ont-

vangt en het feit dat de
MFK-leider verdachte is.
Opmerkelijk is dat hij
daarbij verwijst naar ‘de
huiszoekingen in Italië en
Sint Maarten bij een casi-
nobaas (Corallo, red.) in
verband met mogelijke
strafbare feiten gepleegd
door eiser’. Van Corallo
wordt beweerd dat hij de
MFK-campagne heeft gefi-
nancierd. De maat was vol,
aldus Camelia over de op-
merkingen van Navarro,
die regelmatig door Schot-
te wordt bekritiseerd.

Schotte probeert zijn
verdachtmakingen tegen
de minister volgens Ca-
melia te gebruiken voor
een verkiezingscampagne
die hij binnenkort denkt te
gaan voeren. Maar het is
‘een vaststaand feit’ dat
Schotte wordt verdacht
van witwaspraktijken en
valsheid in geschrifte. Ca-
melia wijst alle eisen van
Schotte af en wijst dus ook
de eis tot rectificatie af.

Eerste Wärtsila naar Dokweg

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Bij de Taams
Kliniek wordt momenteel
in opdracht van minister
Ben Whiteman (PS) van
Volksgezondheid onder-
zoek gedaan naar de geld-
stromen binnen deze par-
ticuliere medische instel-
ling. Taams verkeert in
zeer grote financiële pro-
blemen en - naar nu blijkt
- kreeg een maand of 4 à 5
geleden een ‘voorschot’
van 3 miljoen gulden van
de SVB, maar kan deze 
gemeenschapsgelden niet
terugbetalen. Dat zei 
Whiteman gisteren, op

zijn verjaardag, tegenover
Radio Direct. De bewinds-
man onthulde tegenover
Direct, maar eerder ook
vertrouwelijk in een ge-
sprek met deze krant, dat
het onderzoek naar de
geldstromen binnen
Taams nodig is in verband
met dit bedrag dat de kli-
niek in de vorm van een
voorschot ontving. Het be-
treft publieke middelen
van de overheid. Aldus
Whiteman. Ook directeur
van de Taams Kliniek, Earl
Esseboom, laat weten dit
bedrag een paar maanden
geleden te hebben ontvan-
gen om rekeningen te be-

talen en dat zij het bedrag
aan het terugbetalen zijn.
Hij vertelt dat ‘de terugbe-
taling zwaar drukt op de
cashflow’. Inmiddels is er
een onderzoek aan de
gang dat ‘is gelast’ door de
overheid en dat overigens
niet alleen plaatsvindt bij
Taams, maar ook bij het
Advent Ziekenhuis en het
voormalige landslaborato-
rium ADC (overheids-nv
Analytisch Diagnostisch
Centrum). 

Volgens Whiteman zou
uit eerdere analyse door
Gersji Rodrigues Pereira,
die advieswerkzaamheden
verricht voor het ministe-

rie van Gezondheid
(GMN), blijken dat de kli-
nieken ‘praktisch failliet’
zijn. Het gaat dan om
Taams en Advent. Het
onderzoek wordt gestart
bij Taams, waar maandag
een expert uit Nederland,
die bekend is met de loka-
le situatie, aan de slag is
gegaan. De bedoeling is
dat het onderzoeksresul-
taat snel beschikbaar is.
,,Wij willen weten wat
daar gebeurt”, zegt White-
man.
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Onderzoek geldstromen bij Taams

Gisteravond vond het eerste van vier grote transporten plaats van Wärtsila-machines
voor de nieuwe dieselcentrale aan de Dokweg. Zondag zijn de vier machines van
35MW per stuk aangekomen op de werf van Nieuwe Haven. Zaterdag is het volgende
transport naar de Dokweg en volgende week dinsdag en donderdag volgen machines
drie en vier. De nieuwe centrale kost ongeveer 100 miljoen gulden en moet in januari
2015 klaar zijn. FOTO’S JEU OLIMPIO
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