
Die brief is in het bezit
van het Antilliaans Dag-
blad. Wilsoe ontkende za-
terdag in deze krant nog
zijn interventie in deze
kwestie. Dat deed hij na-
dat op donderdag was 
bericht dat Wilsoe een
brief zou hebben gestuurd
naar Washington, zonder
medeweten van het 
Curaçaose Openbaar Mi-
nisterie (OM) of de procu-
reur-generaal (PG), waar
de minister politieke ver-
antwoordelijkheid voor
draagt.

Twee dagen later was
Wilsoe wel bereid com-
mentaar te geven. Zo ont-
kende hij keihard dat er
sprake was van enige
interventie van zijn kant in
deze individuele, lopende
strafzaak die voor Curaça-
ose begrippen ‘high profi-
le’ is en waarvoor zelfs een
rechtshulpverzoek was ge-
daan. ,,Ik kan niet interve-
niëren en dat behoort ook
niet tot mijn taak”, ver-
klaarde de bewindsman,
die de krant uitdaagde om
zich tot de bron(nen) te
wenden met het verzoek
om de stukken.

De redactie beschikt nu
over de brief van Wilsoe
aan de Amerikaanse mi-
nister Hillary Clinton en
Attorney General Eric
Holder. Inmiddels zijn er
Statenvragen gesteld door
parlementariër en oud-mi-
nister van Justitie Magali
Jacoba van oppositiepartij

PAR aan premier Gerrit
Schotte (MFK). Zij noemt
dit optreden van Wilsoe
‘machtsmisbruik van de
minister ter bevoordeling
van een verdachte die te-
vens financier is van poli-
tieke partijen’. Ook in Den
Haag leidde het bericht
over de brief tot Kamervra-
gen, gevolgd door het drin-
gende verzoek om ophel-
dering van de Nederland-
se ministers Liesbeth
Spies (CDA) van Konink-
rijksrelaties en Uri Ro-
senthal (VVD) van Buiten-
landse Zaken.

Allen nemen het bui-
tengewoon hoog op dat
niemand minder dan 
de Justitieminister zich
hoogstpersoonlijk mengt
in een specifieke zaak
waar de lokale opsporings-
autoriteiten al tijden mee
bezig zijn; en wel met het
kennelijke motief deze ten

gunste van verdachte Dos
Santos en zijn advocaten
te frustreren, althans on-
mogelijk te maken of stop
te zetten.

Want uit de hiernaast
afgedrukte brief - die op 25
april naar verluidt via het
Amerikaanse consulaat-
generaal in Willemstad -
naar de US Department of
State en de US Depart-
ment of Justice werd ver-
stuurd, blijkt dat Wilsoe
zich wel degelijk bemoeit
met de ‘restraining order’
tegen Ponsford Overseas
Ltd. en Tula Finance Ltd.,
twee vennootschappen die
volgens de officiële stuk-
ken ‘for the benefit’ zijn
van Dos Santos, die tevens
de broer is van MFK-mi-
nister George Jamaloodin
van Financiën.

Minister behoort 
afstand te bewaren

‘Laat Winklaar
ook spreken’
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Interventie
Wilsoe feit
Justitieminister schreef brief aan Washington over ‘Bientu’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Justitie Elmer Wilsoe (Pueblo Soberano)
heeft daadwerkelijk een brief gestuurd naar Washington met het ver-
zoek alles in het werk te stellen om de beslaglegging op zeer aanzien-
lijke banktegoeden van loterijeigenaar Robbie dos Santos in de
Verenigde Staten op te heffen.

Elmer Wilsoe 

Wiels: Jacoba en Dick schuldig
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - ,,Personen
die daar niet bevoegd toe
waren, hebben informatie
over de screening opge-
vraagd bij hoofd van de
Veiligheidsdienst (VDC)
Edsel Gumbs. Dat waren
onder andere Magali Jaco-
ba en David Dick.” Dat 
zei partijleider Helmin
Wiels van Pueblo Sobera-
no gisteravond. ,,Hierom
hebben ze op 11 en 12 ok-
tober 2010 gevraagd. Toen
waren zij allebei niet be-
voegd om dit te doen”, al-
dus Wiels. Volgens de par-

tijleider, die gisteren het
besloten Seniorenconvent
bijwoonde, zullen het inte-
rim-hoofd van de VDC en
het Openbaar Ministerie
de nodige stappen nemen,
en zijn er inmiddels pro-
cessen-verbaal opgemaakt,
onder andere gebaseerd
op een verklaring van ad-
junct-hoofd Rudy Sint Ja-
go. Magali Jacoba (PAR),
oud-minister van Justitie,
liet gisteravond weten
destijds helemaal niet 
bij de VDC geïnformeerd
te hebben naar het 
screeningsproces van de
ministersploeg. ,,Politici

moeten ver van de VDC
blijven. Deze mensen pro-
beren op allerlei manieren
mijn naam te schaden. Als
ze met bewijzen komen,
dan kunnen we praten.”

Jacoba zegt het overi-
gens niet verkeerd te vin-
den als politici vragen naar
de status van de screening.
,,Ik zou het vreemd vinden
dat als je politicus bent,
dat je daar niet naar kunt
vragen. Wat is daar mis
mee? Deze regering heeft
grotere problemen waar
ze nu aan moeten werken,
zoals de interventie van
Wilsoe.” 
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