
Het is woensdag de 10e en in
de Openbare bibliotheek Cura-
çao houdt de Neerlandicus Geert
Koefoed de lezing ‘Over het tran-
scendente in de poëzie van Shri-
nivási’, terwijl schrijfster, dichte-
res, mijn nicht Diana Lebacs af
en toe een gedicht van Shrini
voorleest.

Shrini is blij dat het publiek
meer dan één aanwezige telt.
Daar zijn mijn zes nichten bij en
juf Marijke van Geest, lerares

Nederlands, en intussen vol-
gend jaar 50 jaar mijn metgezel.

Shrini wil achter mij plaatsne-
men, maar ik vraag hem naast
mij te zitten, op de eerste rij. Het
is zo prettig toevallig op Curaçao
te zijn, om twee weken uit te
rusten voor wij zondag 14 de-
cember voor langere tijd naar
Sranan komen.

Shrini fluistert af en toe in
mijn oor zijn reacties op de voor-
dracht. Wij kennen elkaar sinds

1963, waren actief in de schrij-
versgroep Moetete, maakten sa-
men een bloemlezing met ge-
dichten van jongeren, voor Cari-
festa in… Tyek Facebook!

Het mooiste van de friyari-
bijeenkomst vond ik toen Shrini
fluisterde dat ik belangrijk 
was geweest, naast Dobru en
Slory, met het gedicht ‘Zwarte
regen’.

En het belangrijkste: dat hij
voor het eerst in het Sarnami
een gedicht schreef, dat hij nu
heeft vertaald in het Nederlands:
,,De dichter en het woord (Kavi
aur shabd)… Wat zijn woorden
eigenlijk? Een land. Het vader-
land van de dichters. De woon-
plaats van de dichters.” Ik

fluister terug: ,,Dat moet je pre-
senteren.” Hij zucht: ,,Ik heb de
tekst niet bij mij…”

Als Diana mij aan het publiek
voorstelt, zeg ik dat Shrini voor
Suriname het eerste gedicht in
het Surinaams-Hindoestaans
schreef. Ik wil het horen. Geert
Koefoed graait direct in zijn tas
en haalt er een boek uit waarin
het gedicht staat. Shrini leest het
zeer ritmisch voor.

De avond kan niet meer stuk.
Wat zou hij zijn Surinaamse le-
zers willen zeggen?

,,Mi e wensi yu wan switi
kresneti nanga wan bun nyunya-
ri. God’s blessings te wi miti èn
si makandra! Yu mati Shrini.”

(eerder verschenen in De Ware Tijd)
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Curaçao

Advertentie

BEKENDMAKING
Openingstijden

Aqualectra deelt hierbij mede dat op 31 december 2014,

de fi lialen Sta. Maria, Sta. Rosa, Otrabanda 8 uur tot en met 10 uur s’morgens

 open zullen zijn voor het publiek.

  

-02 januari 2015 de hele dag GESLOTEN ZIJN voor het publiek.

De Storingsdienst is bereikbaar op telefoonnummer 0800-0135, 

en is zoals gewoonlijk 24 uur tot uw dienst!

Gelukkig Nieuwjaar!

Advertentie

MEDEDELING
Hierbij deelt de Directie van Curaçao Pilots Organization N.V. en 
de Haven en VeiligheidsInspectie (HVI) mede dat in verband met 
de feestdagen het kantoor aan de Motet Werf gesloten zal zijn op 

de volgende dagen:
 

31 december, na 12:00 pm
2 januari, de gehele dag

 
De Directie deelt hierbij verder mede dat de cruiseschip Monarch 
van Pullmantur gemeerd zal zijn aan de kade van de Grote Werf 

(te Scharloo) op 24 december 2014. De veerboten zullen 
varen tussen de Motet Werf en de Grote Werf met de passagiers. 
Dit betekent dat passagiers zullen moeten worden gebracht en 

opgehaald aan de Motet Werf te Otrobanda. 

Shrini is 88!
Schrijven en blijven

Door Thea Doelwijt 
Willemstad - Op Curaçao vieren wij dat onze dichter
Shrinivási vrijdag 12 december 88 jaar is geworden. 

De bijeenkomst in de bibliotheek met geheel links Jeroen Heuvel,
Shrini in het midden en Geert Koefoed. Op de andere foto staand:
Thea Doelwijt. FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

Vanuit New York geeft Alex Ro-
saria als fractievoorzitter van
PAIS te kennen dat zijn partij
vóór de wetgeving zal stemmen.
,,Het fiscale pakket betekent een
‘alivio’ (verlichting). Het is een
goede stap in de richting van
economische ontwikkeling in
2015. Er zal door onze fractie
dan ook geen motie ingediend
worden”, aldus Rosaria. 

Onafhankelijk Statenlid
Glenn Sulvaran stelt: ,,Als een
van de geestelijke vaders van het
beleid van de overheidsfinan-
ciën sinds 2013 en als politiek
vader van José Jardim heeft de
‘lei di alivio’ mijn volledige

steun. Ik kan me in de afgelopen
20 jaar niet herinneren dat er
een wet of een wijziging daarvan
is ingediend waarbij de regering
de belastingdruk verlaagd heeft
en in wezen geld teruggeeft aan
onze gemeenschap. Of ik met
een motie kom is afhankelijk
van niet alleen de positie van de
fracties tijdens de vergadering
maar ook van individuele fractie-
leden binnen de fracties. Maar ik
zeg wel: ‘Hoe kan je als volksver-
tegenwoordiger stemmen tegen
een verlichting? Vooral in deze
moeilijke tijden.’ De basis van

de zetel in de Staten is uiteinde-
lijk je geweten en niet de partij-
discipline. Vooral individuele
Statenleden die veel stemmen
krijgen vanuit geografische stre-
ken, zullen een probleem daar-
mee hebben. Ben je loyaal aan
de partijleider of aan het volk dat
je vertegenwoordigt?” Sulvaran
noemt vier aspecten binnen de
wetgeving die een grote impact
hebben voor het volk en de ont-
wikkeling van Curaçao. Ten eer-
ste is er een verlaging van de be-
lastingdruk. Economisch gezien
is er 40 miljoen meer aan be-

steedbaar inkomen in 2015 en
40 miljoen extra in 2016. ,,Er
wordt dus structureel 80 mil-
joen in de economie gestoken”,
aldus Sulvaran. Ten derde is 
er een sociaalmaatschappelijke
component door de aftrek van
rente, kosten en aflossingen van
studieleningen van studenten
en ex-studenten tot een maxi-
mum van 10.000 gulden per
jaar mogelijk te maken. Verder
is er een maximale aftrek moge-
lijk voor bedrijven bij donaties
en sponsoring van culturele,
sportieve, artistieke, muzikale

en charitatieve activiteiten. En
tot slot stelt het Statenlid: ,,Bo-
vendien steunen zowel de vak-
bonden als de Kamer van Koop-
handel (KvK), de Vereniging Be-
drijfsleven Curaçao (VBC) en de
vereniging van fiscale juristen
deze wet. Het is dus erg vreemd
als je tegen stemt.”

Van coalitiegenoot Pueblo So-
berano en fractieleider Melvin
Cijntje mocht het Antilliaans
Dagblad geen reactie ontvangen,
evenmin van PNP-voorman
Humphrey Davelaar, die overi-
gens eerder, ondanks het feit dat
hij in de coalitie zit, zijn reserves
geuit heeft, met name over de
snelheid waarmee de wetswijzi-
ging wordt doorgevoerd. 

Coalitie akkoord met wetVervolg van pagina 3
belastingwet staten

Schoolspullen
voor Dodo
Palm College
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Alkmaar - De
schoolspullen die de stichting
Miss IQ uit Alkmaar heeft verza-
meld voor het Dodo Palm Colle-
ge zijn bij de school afgeleverd.
Dat heeft de stichting laten we-
ten. Het is het tweede achtereen-
volgende jaar dat de stichting
schoolmateriaal voor Curaçao
heeft verzameld. Alle leerlingen
van Dodo Palm College hebben
kerstcadeautjes uit Nederland
gekregen dankzij de donateurs
van Miss IQ. De kosten voor het
transport werden vergoed door
sponsors in Nederland en de af-
handeling op Curaçao en het
transport naar de school kwa-
men voor rekening van de lokale
bedrijven United Cargo Lines,
Cargo Hato en Bonaire Trans-
port. De school kan de spullen,
waaronder meubilair, goed ge-
bruiken. Enkele maanden gele-
den zaten de school en de stich-
ting nog met de handen in het
haar, omdat er geen sponsors
gevonden konden worden voor
de verscheping van de spullen.
Sinds april lagen de schoolspul-
len al klaar in een container. Uit-
eindelijk is het transport gelukt
dankzij Marco Schouten van
Aeromar Logistics bv.


