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Vermoedelijk vanwege het
tijdrovende karakter van
openbare aanbestedingen
neemt de marine eerst een
tijdelijk systeem in gebruik.
“Dit is een interim-oplossing.
Een radar van defensie zelf.
Niet nieuw gekocht”, aldus
woordvoerder Van der Valk.
Blaauw benadrukt dat ook
voor de tijdelijke radar een
aanbesteding loopt. “Juri-
disch kun je daar niet zomaar
mee stoppen.” Wat de advo-
caat ook bevreemdt, is dat de
marine jarenlang tegen de
walradar was en nu ineens
een eigen systeem instal-
leert.Blaauw vraagt zich ver-

der af waarom de regeringen
niet gewoon zakelijk het
beste systeem nastreven om
de aanlanding van drugs te-
gen te gaan. “Als ze het ver-
zoek daarvoor bij Sofna (ont-
wikkelingsfonds, red.) had-
den ingediend,had er dit jaar
een radar gestaan. Ze heb-
ben zelfs een gratis aanbod
van Denemarken,dat drie ra-
dars overhad, van de hand
gewezen. Het zijn voor ons
duistere beweegredenen.”
Het grote probleem van een
niet geheel sluitend systeem

is volgens Shield dat juist de
criminaliteit op het eiland zal
toenemen. “Alle baaien zijn
nu onder de kartels verdeeld.
Als je een deel afsluit, krijg
je een bendeoorlog om het
resterende deel”, voorspelt
Blaauw. “Waar komt die ra-
dar te staan?”
Verschillende bezorgde bur-
gers, waaronder de advoca-
ten Blaauw, diens voormalig
zakenpartner Nelson Navar-
ro en helikopterpiloot Geor-
ge Tielen, richtten een paar
jaar geleden de stichting

Shield op met als doel de aan-
landing van drugs tegen te
gaan door de kust met een
radar virtueel af te sluiten.
De initiatiefnemers kwamen
met het radarsysteem van
Terma/Sofrelog op de prop-
pen als zijnde het beste
systeem. Deze radar maakt
zelfs de kleinste bootjes op
het computerscherm zicht-
baar, bleek uit een demon-
stratie een jaar geleden,waar
ook deze krant bij aanwezig
was.

De vorige regering van de
Antillen besloot al tot een ver-
gelijkend warenonderzoek,
waarop later de openbare
aanbesteding volgde.

AMIGOE
DONDERDAG
6 JANUARI 20052

AANKONDIGING
ABN AMRO Bank N.V., Curaçao Branch zal met ingang van 
1 februari 2005 nieuwe Algemene Voorwaarden hanteren onder
de naam Harmonised Business Conditions. De tekst van deze
Harmonised Business Conditions is gedeponeerd bij de Griffier
van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao,
Nederlandse Antillen en is voor iedere belanghebbende 
beschikbaar op ons kantoor op De Ruyterkade 62 en binnenkort
op onze website www.abnamro.an. Tevens zullen wij onze 
cliënten een exemplaar doen toekomen via de post.

Frente begint jaar 
met schoonmaak

WILLEMSTAD — Frente, vorig jaar rond deze tijd nog in de regering maar nu in de oppo-
sitie, wil het jaar goed beginnen en houdt daarom allerlei schoonmaakacties. Eerst was
landhuis Habaai aan de beurt, gisteren werd het Plasa Cesario S. Camelia in Dominguito
onder handen genomen. Het gras werd gemaaid en de bekertjes opgeruimd. Op een bepaald
moment kwam ook Leonard Coffi, Statenlid voor PAR, een handje helpen. Gebroederlijk po-
seren hij en FOL-leider Anthony Godett (l) voor de foto.

Belangrijke rol Curaçao
in groot kernonderzoek
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Om antineutrino’s van een
natuurlijke reactor goed te
onderscheiden van die uit
kweekreactoren is een loca-
tie op grote afstand van kern-
centrales belang. Curaçao
heeft dat voordeel, zoals ook
het wetenschapstijdschrift
Discover medio vorig jaar al
optekende uit de mond van
de Amerikaanse geofysicus
Marvin Herndon, die even-
eens het binnenste van de
aarde diepgaand onderzoekt.

SPECTACULAIR
Het plan bestaat bij de be-
faamde kernfysicus De Meij-
er, die het onderzoek naar de
mogelijkheden voor een de-
tectieantenne leidt, al veel
langer. In het Dagblad van
het Noorden weidde hij hier-
over begin vorig jaar al uit.
De Meijer denkt dat weten-
schappers de nieuwste tech-
nieken voor het waarnemen

van antineutrino’s kunnen
gebruiken voor spectaculai-
re ontdekkingen. Een daar-
van is het aantonen van de
aanwezigheid van een na-
tuurlijke kernreactor in het
binnenste van de aarde. Een
ander is de waarneming van
supernova explosies in het
heelal. Als het aan de hoog-
leraar uit Groningen ligt,

komt er op Curaçao een groot
onderzoekscentrum. De an-
tenne komt in een onder-
gronds gangenstelsel tot cir-
ca anderhalve kilometer
diepte. De detectieappara-
tuur heeft de vorm van een
omgekeerde paraplu,waar de
meeste kosten in gaan zitten.
Veel geld, erkent De Meijer
in het Dagblad van het Noor-
den:“Maar het krijgt dan ook
internationale allure.Weten-
schappers uit allerlei vakge-
bieden, van geologen tot
astronomen,zullen er samen-
werken. Het is een wild plan,
maar je kunt dit soort grote
onderzoeken nu eenmaal al-
leen opzetten als je een rui-
me fantasie hebt. Van de mo-
gelijkheden ben ik overtuigd.
Doen wij het niet, dan begint
een ander land. Ik hoop echt
dat dit binnen het Konink-
rijk der Nederlanden tot
stand komt. Voor de ontwik-
keling van Curaçao zou het
wel eens heel belangrijk kun-

nen zijn.” Als de antenne op
Curaçao werkt, zal er uitein-
delijk een tiental van dit soort
antennes worden gebouwd op
de wereld. “Mogelijk wordt
dit dan het centrum”, aldus
De Meijer die vandaag met
de UNA mogelijkheden tot
gerichte opleiding bespreekt.
De tien verschillende anten-
nes kunnen kruispeilingen
uitvoeren die de bronnen van
de antineutrino’s in kaart
brengen en hun gedrag vast-
leggen. Voordat een onder-
zoekscentrum naar het idee
van De Meijer werkelijkheid
is, zijn we acht tot tien jaar
verder. Mocht blijken dat bij-
voorbeeld de Curaçaose bo-
demlaag niet geschikt is voor
een antineutrino-antenne is
het onderzoek volgens de we-
tenschappers geen wegge-
gooid geld. “Het wordt zeer
breed opgezet, zodat boorga-
ten weer eventueel geschikt
zijn voor het gebruik van ge-
othermische energie.”
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Weliswaar kan de VBC begrip
opbrengen voor de frustraties
van KFC, “maar dit betekent
niet dat alle middelen zijn ge-
oorloofd om de aandacht te
trekken. Zo kan de VBC geen
begrip opbrengen voor het uit-
gangspunt om via adverten-
ties in het buitenland Cura-
çao af te vallen en in diskre-
diet te brengen. De VBC
distantieert zich van derge-
lijke praktijken omdat deze
ronduit destructief zijn en
moreel zeer bedenkelijk.”
Terecht wordt geëist dat de
misdaad met harde hand

wordt teruggedrongen, vindt
de VBC verder. “De publieke-
lijk geuite frustratie van on-
der meer de directie van KFC
na de zoveelste overval te
hebben meegemaakt, is alles-
zins begrijpelijk en terecht.
De sterk toegenomen (harde)
criminaliteit vormt al een tijd
het grootste punt van zorg in
de samenleving. De cijfers en
feiten liegen er niet om en zijn
zeer verontrustend: de 48
moorden, meer dan 1100
overvallen en nauwelijks te
tellen inbraken en andere
diefstallen die in het afge-

lopen jaar zijn gepleegd, heb-
ben het gevoel van onveilig-
heid sterk doen toenemen.”
“Deze ongewenste en nega-
tieve ontwikkeling heeft niet
alleen invloed op de ge-
moedstoestand van de bur-
ger. De vele brute overvallen
op bedrijven beginnen ook het
ondernemings- en investe-
ringsklimaat aan te tasten en
te ondermijnen. De zin om te
ondernemen en te investeren
wordt steeds minder. Voor de
economie en werkgelegen-
heid is dit geen goede ont-
wikkeling. Wij dreigen hier-
door in een negatieve spiraal
terecht te komen”, waar-
schuwt de VBC. “Het leefkli-
maat wordt hierdoor ernstig
aangetast.”

De VBC pleit daarom voor het
streng aanpakken van de cri-

minaliteit en het geven van
prioriteit aan misdaadbe-
strijding. Dat de regering
daarbij de hulp van Neder-
land inroept, verdient in de
ogen van het VBC-bestuur al-
leen maar lof. Maar de op-
stelling van de politiebond
NAPB, om hiertegen protest
aan te tekenen,noemt de VBC
‘onbegrijpelijk’. “De praktijk
toont namelijk aan dat het
politiekorps kennelijk niet in
staat is om, ondanks alle in-
spanningen, afdoende op te
treden tegen de toenemende
criminaliteit en misdaad.
Waarom zou enige hulp niet
welkom zijn? We doen een
dringend beroep op de poli-
tiebond om zich constructief
op te stellen en om zo samen
met de aangeboden hulp te
werken aan het terugdringen
van de criminaliteit.”

Marine neemt eerst
eigen radar in gebruik

Rob de Meijer

Man met wapen
aangehouden

WILLEMSTAD — Een 29-ja-
rige man is gisterenavond ge-
arresteerd nadat hij bij een
politiecontrole probeerde te
ontkomen. Nabij de plek van
arrestatie vond de politie een
pistool. De man, W.J.S., reed
richting de Brionweg waar
het Zero Tolerance-team van
de politie een controle hield.
De man wilde kennelijk niet
gecontroleerd worden, stap-
te uit zijn auto en rende weg.
De agenten konden S. even
later aanhouden.

‘Geld DCA’ers niet
gebruikt voor StIP’

WILLEMSTAD — Gede-
puteerde Eugene Rhug-
genaath (Financiën, PAR)
ontkent dat geld bestemd
voor de uitbetaling van
voormalig DCA-perso-
neel is gebruikt om de
Stichting Implementatie
Privatisering Overheids-
nv’s (StIP) te betalen. Hij
weerspreekt hiermee een
suggestie in een brief van
PLKP-raadslid Frensel
Marchena aan het Be-
stuurscollege.

In zijn brief had Marchena
het BC gevraagd of het waar
is dat het restant van het toe-
gezegde bedrag van 12 mil-
joen gulden ten behoeve van
het DCA-personeel aan StIP
was gegeven. De PLKP’er
stelde dat dit een van de re-
denen was, dat zes DCA-
contractanten niet in aan-
merking waren gekomen
voor uitbetaling voor de laat-
ste vier maanden van vorig
jaar.
In een reactie vandaag wen-
ste Rhuggenaath niet in te
gaan op de specifieke vragen
uit de brief van Marchena.
De gedeputeerde benadruk-
te vanochtend wel dat van
het bedrag van 12 miljoen
gulden niet aan StIP is uit-
betaald. StIP is belast met
de zoektocht naar een stra-

tegische partner voor een op
te richten lokaal geprivati-
seerd luchtvaartbedrijf, al-
dus de gedeputeerde. “Het
gaat hierbij niet om de pri-
vatisering, noch om de op-
richting van een overheids-
nv. Verder zal het eilandge-
bied ook niet participeren in
de nieuwe op te richten
onderneming. Het BC onder-
steunt deze zoektocht, maar
stelt er geen geld voor be-
schikbaar. Het zou ook niet
kloppen dat geld van een
overheidstichting (stichting
Uitkering Vergoeding ex-
werknemers DCA) naar een
andere stichting, StIP, wordt
overgemaakt.”

Rhuggenaath kon vanoch-
tend ook niet aangeven of van
het oorspronkelijke bedrag
van 12 miljoen gulden dat
aan de stichting Uitkering
Vergoeding ex-werknemers
DCA beschikbaar was ge-
steld, nog een bedrag is over-
gebleven. In zijn brief maakt
Marchena melding van een
bedrag van meer dan 300.000
gulden dat zou resteren.
Rhuggenaath kon dit be-
vestigen noch ontkennen.Hij
zei wel dat hij binnen de af-
gesproken termijn van vier
weken de vragen van het
PLKP-raadslid zal beant-
woorden.

Gumbs benadrukt 
belang overleg

WILLEMSTAD — De deel-
name aan een tripartiete
overleg van de drie Konink-
rijkspartners, is heel belang-
rijk.“Deze bijeenkomsten bie-
den St. Maarten steeds de
kans zich sterk te maken voor
zijn wensen op constitutio-
neel gebied.”
Dat zegt het Statenlid van DP
St. Maarten, Marcel Gumbs,
in een reactie. Het tripartie-
te overleg, ook wel Contact-
plan genoemd, wordt volgen-
de week op Aruba gehouden.
Gumbs was het daarom niet
eens met de boycotpoging van
andere Statenleden,nadat de
Tweede Kamer een motie had
aangenomen voor een ver-
plichte inburgering van Antil-
lianen in Nederland. Tussen
de leden van het Contactplan

was echter afgesproken dat
hierover pas volgende week
vergaderd zou worden. “Er
staan andere punten op de
agenda die misschien wel be-
langrijker zijn, zoals het rap-
port-Jesurun over de nieuwe
verhoudingen binnen het Ko-
ninkrijk”, vindt Gumbs. De
centrale commissie van de
Staten zal zich vandaag over
dit rapport buigen.“Niet naar
Aruba gaan betekent dat er
een kans wordt gemist om
over de nieuwe verhoudingen
in het Koninkrijk te spreken
en daarvoor te lobbyen”, al-
dus Gumbs. “Een constituti-
onele verandering was in het
verleden een struikelblok,
omdat er teveel gefocust werd
op de centrale regering en de
andere eilanden.”

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Cura-
çao (VBC) neemt afstand van bedrijven die via adver-
tenties in het buitenland Curaçao willen afvallen. De
VBC reageert daarmee op plannen van de directie van
KFC. Die overwoog tot het plaatsen van dergelijke ad-
vertenties na de reeks van overvallen waar het fast-
food-bedrijf onlangs slachtoffer van werd.


