
Algemene ledenvergadering MFK
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Oppositiepartij
MFK heeft afgelopen zaterdag
een algemene ledenvergadering
(ALV) gehouden. Dat heeft de
partij gisteren bekendgemaakt.
Tijdens de vergadering was twee
derde deel van de partij aanwe-
zig. 

De vergadering werd door de
voorzitter van MFK, Amerigó
Thodé, geopend. In zijn toe-
spraak heeft het Statenlid de le-
den gewezen op de visie en mis-
sie van de partij die naar eigen
zeggen welzijn, gezondheid en
voorspoed voor het Curaçaose
volk moet creëren. Penning-

meester Sithree van Heydoorn
heeft de jaarrekening van 2013
en de financiële planning voor
2015 gepresenteerd. De jaarreke-
ning is tijdens de ALV goedge-
keurd. 

Leider van MFK Gerrit Schot-
te heeft van de vergadering gre-
tig gebruikgemaakt om zijn
plannen en visie voor Reforma
verder bekend te maken. De po-
liticus heeft een uitgebreide pre-
sentatie gegeven over de politie-
ke positie van MFK en heeft ge-
wezen op de ‘sterke kanten van
de politieke beweging en de kan-
ten die nog verbeterd kunnen
worden’.
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Jaime Córdoba (PS):
Nederland ruikt gas
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland heeft geroken dat er gas is op Curaçao, zo stelde PS-parle-
mentariër Jaime Córdoba afgelopen zaterdag tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de
partij bij de sede.

Curaçaose Merlin wint regatta

De algemene ledenvergadering vond afgelopen zaterdag in het par-
tijkantoor van MFK in Saliña plaats. FOTO MFK

Klaus Schneider en zijn bemanning zijn met de Merlin de winnaar
geworden van de 47e Bonaire Regatta. Na het in ontvangst nemen
van de beker, voer het winnende team weer naar huis. De regatta
vond plaats van 5 tot en met 11 oktober. FOTO CISKA RUSCH

Córdoba verklaarde daarbij
dat hij niets tegen Nederlanders
heeft. ,,Ik heb problemen met
politiek Den Haag, met de terro-
ristische cel die vroeger de Antil-
len terroriseerde en dat tegen-
woordig met Curaçao doet. Cu-
raçao is het land dat op de
knieën moet.” De verklaring
voor dit gedrag is dat Nederland
heeft geroken dat er gas is op
Curaçao, aldus het Statenlid. (Er
gaan al enige jaren geruchten
dat er olie en gas te vinden zou
zijn in de bodem van de territori-
ale wateren rond Curaçao, red.)
Volgens de politicus investeert
het land al het geld in de buiten-
landse economie. ,,En dan heb-
ben wij hier een paar clowns,
een paar lakeien van Nederland
die dag in dag uit slijmen, men-
sen die zeggen dat Nederland
van ons houdt. Welnu als dit lief-
de is dan hoeft Nederland het
moment dat zij ons haat, alleen
maar het gezicht verheffen en
ons aan te kijken waarna wij
dood neervallen.”

Curaçao moet bang zijn voor
het Nederlands terrorisme, al-
dus de politicus. ,,Wij moeten
bang zijn van het Nederlands
terrorisme in ons land. Dat land

heeft genoeg problemen en nu
gaan zij naar de Verenigde Na-
ties om Sinterklaas en Zwarte
Piet als cultureel erfgoed te laten
passeren, het is een schande.”
Het Statenlid noemde ook dat de
paus flinke kritiek op het land
uitoefende vanwege het homo-
huwelijk en verklaarde het daar-
mee niet eens te zijn. 

De PS-parlementariër weer-
legde de uitspraken van sommi-
gen dat Nederland heel veel
goeds had gedaan voor het ei-
land. ,,Dat is niet waar, Neder-
land is het land dat ons meer
dan 100 jaar koloniseerde, en
mensenhandel dreef.” In dat
verband werd de uitspraak in
een rechtszaak tegen een paar
Curaçaoënaars genoemd, die
misbruik maakten van hun posi-
tie en aan mensenhandel deden.
Zij kregen een straf van een paar
maanden voor iedere vrouw
waar zij misbruik van hadden
gemaakt. 

,,Vertel mij nu wat Nederland
moet krijgen voor de 150.000
mensen die hier wonen?” 

In de toespraak gaf Córdoba
ook toe dat hij het vierjarig be-
staan van het autonome land
Curaçao binnen het Koninkrijk

niet had gevierd. ,,Wat valt er te
vieren, hoezo autonoom binnen
welk Koninkrijk? Wij mogen
zeggen wat wij willen, maar
Nederland doet wat het wil.”

Daarop stelde de parlementa-
riër : ,,Wij zitten in het Konink-
rijk van Nederland, dat accepteer
ik niet. Ik ben of autonoom of ik
ben het niet.” In de toespraak
verklaarde de politicus ook ‘dat
het gros van de Nederlanders
niet van ons houdt’. Daarbij ver-
wees hij naar de uitspraak die
Rutte in internationaal verband
deed over de zwarte mensen op
Curaçao. ,,Onze regering had
toen krachtig daarop moeten re-
ageren”, aldus Córdoba. Maar
het was volgens hem het parle-
ment dat Rutte op zijn nummer
zette. ,,Wij hadden tegen Rutte
moeten zeggen dat het onaccep-
tabel is dat er slecht over onze
mensen gesproken wordt, maar
wij hebben het gepikt en nu ik
hen terugpak is er een pro-
bleem.”

Het is volgens de parlementa-
riër tijd dat Nederland, ‘for once
and for all’ leert dat Curaçao een
klein land is, ‘maar dat wij een
visie hebben, onze ideologie, wij
zijn op de goede weg’.

Storm Gonzalo 
bij Saba en Statia
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tropische storm
Gonzalo rukt op. De storm gaat
in westelijke richting en het
weer heeft vandaag invloed op
de eilanden in het noordooste-
lijke Caribisch gebied. Dit geldt
ook voor Saba en Sint Eustatius,
waarvoor de Meteorologische
Dienst (Meteo) van Curaçao ver-
antwoordelijk is voor het geven

van waarschuwingen. Voor de
eilanden is er dan ook een waar-
schuwing van kracht, en ook
voor andere omliggende eilan-
den. 

Volgens de Meteo zijn de
autoriteiten van Saba en Sint Eu-
statius ingelicht, en wordt gead-
viseerd de verdere ontwikkelin-
gen van Gonzalo nadrukkelijk te
blijven volgen.


