
Van een onzer 
verslaggevers
Oranjestad - De krant
Diario van Jossy Mansur
op Aruba lijkt wel een goe-
de leerling van Joseph
Goebbels, de Duitse mi-
nister van Propaganda ten
tijde van het Nazi-regime,
die zei dat als een leugen
maar vaak genoeg wordt
herhaald de mensen het
vanzelf gaan geloven.

Dit zei advocaat Rob
Blaauw van HBN Law na-

mens de Arubaanse oud-
minister Marisol Lopez-
Tromp - tegenwoordig Sta-
tenlid voor oppositiepartij
MEP - in een rectificatie-
zaak tegen de grootste
krant van Aruba. Diario
ging op 7 januari tegeno-
ver de rechter akkoord met
rectificatie op de voorpagi-
na, namelijk dat het dag-
blad niet over bewijs be-

schikt dat Lopez-Tromp
corrupt is, zoals eerder be-
weerd. Dat gebeurde ook
op maandag 11 januari,
om een dag later echter -
zoals op zaterdag aange-
kondigd - te melden: ‘Zon-
der twijfel: Marisol is cor-
rupt’.

Dat en het feit dat de
krant die week verder
meldt ‘Diario is niet van
mening veranderd: Mar-
isol is corrupt’ en ‘de
clownstreken van een cor-
rupt bestuurder’ gingen
de MEP-politicus echt te
ver en zij eiste deze week

in kort geding nakoming
van de vaststellingover-
eenkomst met een dwang-
som van 10.000 florin per
keer dat Mansur/Diario in
gebreke blijft. 

Tot twee keer toe ver-
klaarde haar advocaat, 
Blaauw, in de rechtszaal
dat Mansur een goede
leerling is van Goebbels.
De advocaat van Curaçao
stond dit keer overigens
tegenover een andere ad-
vocaat: Doris Canwood
van Sjiem Fat & Kuster
van de vorige keer werd
vervangen door Lincoln
Dello Gomez van Bikker &
Gomez. De rechter doet
op 17 februari uitspraak.
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Notaris
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zich af
Van der Pluijm-Vrede beschuldigt

Wiels en Eisden van laster en smaad

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Notaris mr. A.P. van der Pluijm-
Vrede sommeert Helmin Wiels, leider van
Pueblo Soberano, Jules Eisden en Fuvareko.
Dat heeft advocaat Karel Frielink gisteren
namens zijn cliënt laten weten.

Volgens Frielink heb-
ben Wiels en Eisden ‘de
notaris onzorgvuldig han-
delen verweten bij de
vestiging van het hypo-
theekrecht op het vracht-
schip Karla-Omayra ten
gunste van het Land de
Nederlandse Antillen. Zij
zou zich ook aan een straf-
baar feit schuldig hebben
gemaakt’. Volgens Eisden
moet zij dan ook worden
geschorst.

Frielink meldt, namens
notaris Van der Pluijm-
Vrede, dat deze beschuldi-
gingen ‘kant noch wal ra-
ken’. Wiels en Eisden zou-
den uitlatingen hebben
gedaan ‘die niet op waar-
heid berusten en haar ten
onrechte in diskrediet
brengen’. Wiels en Eisden
maken zich daarmee
‘schuldig aan het verkon-
digen van onwaarheden,
maar ook aan laster,
smaad en/of belediging’.

Wiels en Eisden hebben
eerder dit jaar een straf-
rechtelijk onderzoek naar
de gang van zaken van het
schip Karla Omayra geëist.

In verschillende media
stelden de twee dat de no-
taris onzorgvuldig heeft
gehandeld en dat als ge-
volg van dit onzorgvuldig
handelen er geen recht
van hypotheek op het
schip is gevestigd en er
dus geen zekerheidsrecht
is gevestigd. De notaris
zou met haar handelen
een strafbaar feit hebben
gepleegd. Hierdoor zou
het Land vele miljoenen
guldens hebben verloren. 

Volgens Frielink valt de
notaris echter niets te ver-
wijten en is de procedure
van hypotheekverlening in
overeenstemming met de
wet verlopen. Eerder som-
meerde Frielink Wiels na-
mens een andere cliënte,
Suzy Camelia-Römer.
Ook toen stelde hij dat
Wiels bewijzen moest
overhandigen en verder
geen ruchtbaarheid aan de
zaak mocht geven. Indien
hij dit niet zo doen, dreig-
de Frielink met ‘civielrech-
telijke en strafrechtelijke’
stappen. Nu herhaalt hij
die eisen.

Presentatie boek ‘Lieve Dòdò’ 
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Glenn 
Thodé, gezaghebber van
Bonaire, heeft gisteren
een verzoek gedaan aan de
Antilliaanse gouverneur
Frits Goedgedrag om het
wetsontwerp dat het refe-

rendum mogelijk maakt,
te vernietigen. De gouver-
neur heeft dertig dagen de
tijd om hierover een be-
slissing te nemen. Dit
maakte Thodé gisteren be-

kend aan de leden van de
Eilandsraad. Het referen-
dum staat gepland op 26
maart. De referendumwet
zou ,,de toets aan het inter-
nationale recht niet door-

staan”, meent de gezag-
hebber. Hij doelt onder
meer op de uitsluiting van
stemmers door de bepa-
ling dat Europese Neder-
landers alleen mogen

stemmen, als zij sinds 1 ja-
nuari 2007  ingezetene
zijn van Bonaire. De VN
raadden Bonaire in een
advies aan om stemrecht
te geven aan alle inwoners

van het eiland die sinds 15
september 2009 inge-
schreven stonden. Maar
ook de vraagstelling, da-
tum en het feit dat het
wetsvoorstel zonder con-
sensus is aangenomen,
zijn voor hem redenen
voor nietigverklaring.

Afkondiging referendum opgeschort

In Klup Parokial Santa Famia
werd gistermiddag het boek
‘Lieve Dòdò’ van Eva Breukink
officieel gepresenteerd. Het boek
gaat over het leven op Curaçao,
met name in Otrobanda tussen
1900 en 1917,  en vertelt het ver-
haal van Emma, Dòdò en hun
gezin. Sonia Garmers was een
van de aanwezigen en las voor
uit het boek. Ook overhandigde
Eva Breukink, oud medewerker
van het Algemeen Dagblad, een
exemplaar van het boek aan
Pater Amado Römer. 
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‘Diario als Goebbels’


