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Curaçao

Advertentie

‘Een gedeputeerde
is er voor iedereen’
‘Repressie van tambú en ballet is even erg’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is niet aan de overheid om te bepalen welke cultuur er moet zijn, net
zo min als het aan de overheid is om te bepalen welke religie of levensovertuiging
moet worden aangehangen. 

Dat stelde gisteren de deken
van de orde van Advocaten, Ka-
rel Frielink, in verband met de
installatie van nieuwe rechters.
Hij ging in op zowel het voorval
van gedeputeerde René Rosalia
(Pueblo Soberano) van Cultuur,
als zijn partijgenoot Jules Eisden
die zijn eigen criteria heeft voor
de benoeming van de gouver-
neur.

Over de eerste zei de deken:
,,De gedeputeerde maakt een
onderscheid tussen Curaçaoë-
naars die cultureel ‘goed’ en Cu-
raçaoënaars die cultureel ‘fout’
zijn. Hij begeeft zich daarmee
op een hellend vlak en creëert
onnodige tegenstellingen.” Di-
versiteit is een teken van rijk-
dom, niet van armoede, meent
Frielink. 

Rosalia heeft afgelopen week-
einde onder andere gewaar-
schuwd voor Curaçaoënaars die
in Nederland hebben gestu-
deerd, hun eigen cultuur verloo-
chenen en met hun multicultu-
rele ideeën zelfs een bedreiging
voor de Curaçaose cultuur vor-
men. Volgens hem moet het ei-
land af van het idee dat de

samenleving multicultureel is
en af van het idee dat voor alle
minderheidsgroepen plaats is in
de samenleving.

,,Voor de bescherming van de
culturele rechten is geen expli-
ciete bepaling in de Staatsrege-
ling van Curaçao opgenomen,”
vervolgde Frielink gisteren. Wel
is in artikel 23 lid 3 vastgelegd
dat de overheid voorwaarden
moet scheppen voor maatschap-
pelijke en culturele ontplooiing.
Het verbod op discriminatie (ar-
tikel 1 Staatsregeling van Cura-
çao) ziet echter ook op culturele
rechten, omdat bijvoorbeeld
godsdienst en levensovertuiging
direct met cultuur zijn verbon-
den. ,,Een repressie van de tam-
bú is dan ook even verwerpelijk
als een repressie van het klassie-
ke ballet,” vervolgde de voorman
van de Orde van Advocaten, ver-
wijzend naar het proefschrift
waarop Rosalia in 1996 aan de
Universiteit van Amsterdam
promoveerde tot doctor: ‘Tam-
bú. De legale en kerkelijke re-
pressie van Afro-Curaçaose
volksuitingen’. Niet duidelijk is
welke voornemens de gedepu-

teerde heeft om datgene wat hij
als een gevaar ziet, door middel
van bijvoorbeeld wetgeving te
beteugelen. Zijn beleidsruimte
is echter, gezien de bescher-
ming die culturele rechten ge-
nieten, uiterst beperkt. ,,Wan-
neer de gedeputeerde zich als
‘deugdzaam leider’ opstelt, al-
dus de deken, dan kan hij niet al-
leen met trots vertellen over
‘zijn’ of ‘onze’ cultuur, maar ook
met respect en tolerantie over
andere hier aanwezige culturen
praten. Dan had hij kunnen aan-
geven hoe we met zijn allen een
samenleving kunnen creëren
waarin die verschillen worden
erkend en gerespecteerd.”

Door te suggereren dat voor
culturele minderheden op Cura-
çao eigenlijk geen plaats is - die
minderheden moeten zich ken-
nelijk eenzijdig aanpassen aan
(onderdelen van) de dominante
cultuur - komen zijn uitlatingen
op gespannen voet met het recht
te staan, aldus Frielink, en geeft
hij niet op voorbeeldige wijze in-
houd aan de functie die hij als
gedeputeerde heeft. ,,Hij is
staatsrechtelijk ook gedeputeer-

de van alle ingezetenen van Cu-
raçao, niet slechts van diegenen
die een hem welgevallige cul-

tuur uitdragen, hoe mooi en bij-
zonder die cultuur op zichzelf
ook is.”

Volgens de deken van de Orde van Advocaten Karel Frielink (foto)
creëert cultuurgedeputeerde René Rosalia ‘onnodige tegenstellin-
gen’. 

‘Criterium is in strijd met wet’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de benoeming
van een gouverneur of diens
waarnemer speelt het geboorte-
land van diens partner geen rol. 

Dat zei de deken van de Orde
van Advocaten gisteren in ver-
band met de installatie van nieu-
we rechters. Bovendien is vast-
gelegd dat alle Nederlanders op
gelijke voet in openbare dienst
benoembaar zijn (artikel 3 van
de Staatsregeling van Curaçao).
Grondwettelijk - de Staatsrege-
ling is als een soort grondwet te
beschouwen - is dus vastgelegd
dat de nationaliteit het beslissen-
de criterium is en niet de ge-
boorteplaats. 

,,Het criterium dat de heer Ju-
les Eisden bij de benoeming van
een gouverneur of diens waarne-
mer wil, hanteren is dan ook in
strijd met de wet. Dan neemt
overigens niet weg dat de vrij-
heid van meningsuiting mee-
brengt dat hij een dergelijk
standpunt mag verkondigen,”
aldus Karel Frielink, die – meer
in het algemeen - een pleidooi
hield voor ‘deugdzaam leider-
schap’.

,,Als de heer Eisden zijn uitla-
tingen als ‘deugdzaam leider’
had gedaan, dan had hij kunnen
aangeven dat hij het oneens 
is met de wettelijke benoe-
mingscriteria, dat hij trots is op
zijn geboorteplaats en had hij
zijn voorkeur voor een Curaçao-
ënaar als gouverneur kunnen
uitspreken, zonder degenen die
niet aan zijn persoonlijke crite-
ria voldoen publiekelijk te dis-
kwalificeren.”

Eisden heeft eerder laten we-
ten dat huidige waarnemend
gouverneur Adèle van der
Pluijm-Vrede van de Nederland-
se Antillen - een landskind, ove-
rigens - niet in deze functie be-
noemd had mogen worden,
waarbij hij een relatie legt met
het feit dat zij getrouwd is met
een Europese Nederlander. Hui-
dig gouverneur Frits Goedge-
drag van de Nederlandse Antil-
len zou geen gouverneur van het
Land Curaçao mogen worden,
omdat hij geen geboren Cura-
çaoënaar is. Eisden voegde daar-
aan toe dat hij als Curaçaoënaar
meer van zijn ‘eigen mensen’
houdt dan van anderen.

De deken heeft de ingezon-
den brieven in de krant ook gele-
zen en daaruit blijkt volgens
hem dat vooral Eisdens als dis-
kwalificatie bedoelde opmerking
aan het adres van Curaçaoënaars
die met een Europese Nederlan-
der of Nederlandse zijn gehuwd,
tot heftige reacties heeft geleid. 

,,Kennelijk zijn er in dat op-
zicht dus Curaçaoënaars die in
de ogen van de heer Eisden
‘goed’ en Curaçaoënaars die
‘fout’ zijn. Ook een voormalige
minister (Eisden is minister ge-
weest, red.), zeker wanneer hij
thans als adviseur van een poli-
tieke partij (Pueblo Soberano,
red.) in de openbaarheid treedt,
heeft een voorbeeldfunctie. Met
het beoordelen van mensen op
hun afkomst wordt een verkeerd
signaal uitgezonden. Hij had
zich dan ook beter kunnen ge-
dragen als een deugdzaam lei-
der.”

Constancia: Miscommunicatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gedeputeerde Ja-
cinta Constancia (Volksgezond-
heid) was donderdag ‘als gevolg
van miscommunicatie’ niet aan-
wezig bij een persconferentie
van het Bestuurscollege. Dat zei
Constancia gistermiddag in re-

actie op het artikel ‘Gedeputeer-
de laat verstek gaan’ dat deze
krant gisteren plaatste. Ze be-
treurt het de media was komen
opdagen, terwijl ze een afspraak
buiten de deur had. Ze was dan
ook in de veronderstelling dat er
geen uitnodiging was verstuurd.


