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26 december 2021 
 
de minister belast met Economische Zaken, Communicatie  
en Duurzame Ontwikkeling1  
mr. Geoffrey B. Wever 
Bestuurskantoor 
ALHIER 
 
Betreft: inbreuk op de persvrijheid  
 
Zijne Excellentie, Beste Geoffrey, 
 
Normaal zouden we u bedanken voor Uw brief alleen wat we met Uw brief moeten of kunnen is 
niet duidelijk. Uw brief raakt kant noch wal.  
 
U meent aan 24ora en de media van Aruba te mogen instrueren hoe ze hun werk moeten doen. 
Daarmee betreed u o.a. art. 10 EVRM en I.12 van onze Staatsregeling. U maakt een inbreuk op 
de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers. Wat opmerkelijk is dat u dit doet zonder 
dat u daartoe enige bevoegdheid heeft. U heeft immers geen bevoegdheid om aan de media-
instructies te geven. U kunt ook niet via de achterdeur van “ik acht het betreurenswaardig” om 
de persvrijheid te beperken. Het siert u niet om - ook als jonge minister - uw bevoegdheden te 
gebruiken met een ander doel waarvoor ze zijn verleend. Dit geeft ook geen blijk van integriteit.  
 
U bent niet de eerste en zal ook niet de laatste politicus zijn die onder het vertoon van spierballen 
meent de media te kunnen gaan beteugelen. U bent jurist genoeg – mogen we hopen – om te 
weten dat dat niet zal lukken. U vertoont tegenover de media “Trumpiaans gedrag”. Doet ons ook 
denken aan bepaalde Zuid-Amerikaanse presidenten die de media steeds liever kwijt dan rijk was. 
U vergeet bovendien dat u morgen niet meer als minister in de Cocoloshi zit, maar in de banken 
van de oppositie. Gaat u dan als Staten lid stemmen om de media aan banden te leggen? U zult 
het dan wel fijn vinden dat de media zich scherp kan opstellen en degenen die zich gekrenkt voelt 
hun stem kunnen laten voelen, of niet? Denk er maar eens goed over na. 
 
U stelt dat we geen hoor- en wederhoor hebben toegepast. Dat is nou betreurenswaardig. U heeft 
kennelijk de verslaggeving niet goed gevolgd. Naast woordvoerder van de politie zijn ook de 
familieleden van de verdachte geïnterviewd. De vader heeft zijn mening althans gevoelens geuit.  
Dat kan en mag.  
 
 
 

 
1 Op moment dat dit wettelijk geregeld is via de LIM hetgeen nog steeds niet het geval schiijnt te zijn. 
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Als u of enige andere minister meent dat er sprake is geweest van ontoelaatbare uitlatingen van 
de betrokkene dan dient u (of jullie) betrokkene aan te spreken. Heeft u dit gedaan? Misschien 
een klacht ingediend of rectificatie gevorderd? Voor meer informatie kunt U altijd terecht bij het 
OM.   https://omaruba.com/vrijheid-van-meningsuiting-mag-niet-ontaarden-in-strafbare-feiten/ 
 
De regering c.q. de minister-president heeft bovendien genoeg mogelijkheden om haar kijk op de 
zaak te kunnen geven. Dat heeft zij ook gedaan, zij heeft immers daags daarop met “firmeza” 
gereageerd. Los van de vraag of zij de “morele autoriteit” daartoe heeft!  De regering heeft 
bovendien diverse media-teams - en Chat groepen) en genoeg coördinatoren die PR doen voor 
de regering en die kennelijk ook als taak hebben om tegenstanders en ook de media al dan niet 
online op onheuse manier te bejegenen. Misschien kunt u daar gaan kijken en misschien oordelen 
of dat “betreurenswaardig is”. Of misschien naar het taalgebruik van de minister-president 
onlangs in de Staten van Aruba. Wat zegt u of de DTZ over die radio-uitzending van de minister-
president? Misschien vind u ook dat de voorzitter de minister-president had moeten onderbreken? 
Heeft u de minister-president en/of de voorzitter ook aangesproken om hun “betreurenswaardig” 
gedrag?  
 
Wij gaan onze brief samen met de uwe publiceren. We laten beide kanten van het verhaal zien. 
Ook uw eloquente antwoord zijn wij bereid te plaatsen samen met - uiteraard - ook onze reactie. 
 
U zult nog zolang u in de politiek bent moeten leven met de vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid van de pers.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Tera News N.V.   
Mark-Benson Denz 
Directeur 
 
 
Cc: Gouverneur van Aruba 
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