
WILLEMSTAD/ORANJE-
STAD — De Amerikaanse 
federale politie FBI heeft 
het werk van politie en 
justitie op Aruba inzake 
de oplossing van de ver-
dwenen studente Natalee 
Holloway stelselmatig ge-
dwarsboomd. Vooral waar 
het ging om onderzoek 
naar haar directe familie, 
moeder Beth, stiefvader 
George ‘Jug’ Twitty – die 
direct of indirect ver-
strekkende contacten en 
invloed, tot aan het Witte 
Huis toe, bleek te heb-
ben – maar ook de ruim 
120 medescholieren en de 
met hen naar Aruba mee-
gereisde chaperons.

door Michael Willemse

“You do your own dirty work”, 
werd voormalige politiecom-
missaris Gerold Dompig, en 
belast met het Holloway-on-
derzoek door een hoge FBI-
functionaris te kennen ge-
geven. “Ik en ook de hoofdof-
ficier van justitie van Aruba 
(op dat moment de Europees-
Nederlandse Karin Janssen, 
red.) hadden niet alleen te 
maken met de enorme druk 
van de FBI, die in no time op 
het eiland was, wij werden 
ook tegengewerkt en er was 
zelfs sprake van regelrechte 
bedreiging.”

VIDEOBAND
Dit zegt Dompig op video-
band, na daartoe na lang aan-
dringen te zijn overgehaald, 
zonder dat hij overigens zelf 
in beeld komt. Zijn stem is 
herkenbaar en hij noemt di-
verse keren zijn eigen naam.
De Amigoe mocht als eerste 
het materiaal zien, waarvan 
de makers verwachten dat 
als de wereld – en met name 
de Amerikanen – dit zien, er 

anders wordt aangekeken 
tegen de zaak die twee jaar 
geleden via onder meer tv-
giganten CNN en Fox News 
avond na avond en dag in dag 
uit de huiskamers en de kan-
toren in de Verenigde Staten 
en eigenlijk overal ter wereld 
binnenkwam.

Dompig, die tot mei 2006 
– toen hij naar eigen zeggen 
zelf opstapte – het onderzoek 
leidde op Aruba, en drie an-
deren, spreken zich uit. Ieder 
van hen heeft een eigen rol en 
waren er vanaf het begin bij 
nadat het toen achttienjarige 
meisje uit het rijke Moun-
tain Brook bij Birmingham, 
Alabama op 30 mei 2005 vol-
gens haar roommates niet 
meer op haar hotelkamer op 
Aruba terugkeerde. Ondanks 
de risico’s die dit met zich 
meebrengt praten zij om-
dat ze belangrijk vinden dat 
ook dit deel van het verhaal 
wordt verteld. Mogelijk zelfs 
wel hét verhaal; de waarheid. 

Een verhaal waar de drie jon-
gens – Joran van der Sloot 
(op dat moment 17), Deepak 
Kalpoe (21) en zijn 18-jarige 
broer Satish (formeel nog 
steeds verdachten), niet of 
nauwelijks meer in voorko-
men.
Dat verhaal wordt verteld 
aan de op Curaçao woonach-
tige en werkzame tv-maker 
Renée Gielen (bekend van 
onder andere drie documen-
taires over de Bon Futuro-
gevangenis) en cameraman 
Dolph van Stapele, die het 
zaakje van het begin af aan 
niet vertrouwden en diver-
se keren naar buureiland 
Aruba vlogen, op zoek naar 
de waarheid. Totdat het ze 
lukte bepaalde personen aan 
de praat te krijgen, die met 
wat ze zeggen een ander licht 
werpen op mogelijk de meest 
besproken verdwijning ooit.

MEDPLANE
Zij onthullen dat er al heel 
snel, al een dag nadat Hol-

loway als vermist gold, een 
medplane (ambulance-vlieg-
tuig) uit de VS landde op Rei-
na Beatrix en gedurende een 
paar dagen klaarstond op het 
deel van de luchthaven waar 
de private jets parkeren. 
Op zich niets bijzonders, 
behalve dat de bemanning 
(twee piloten, een arts en een 
verpleger) niet weet wat ze 
komt doen. Ook zijn Gielen 
en Van Stapele erachter geko-
men dat het toestel ongeauto-
riseerd was neergestreken en 

niet werd geregistreerd door 
de Arubaanse autoriteiten, 
terwijl de mysterieuze lan-
ding – hoewel in een officiële, 
niet-getekende schriftelijke 
getuigenverklaring aan de 
politie gemeld – pas maan-
den later door het korps aan 
een onderzoek werd onder-
worpen. Dit geldt overigens 
voor wel meer verklaringen.
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Crisis in nieuwe coalitie 
Curaçao bezworen  

WILLEMSTAD — De cri-
sis tussen de PAR en de 
PNP enerzijds en de FOL 
anderzijds is zaterdag 
bezworen. Tijdens een 
overleg maakten de po-
litiek leiders van de co-
alitiepartijen afspraken 
over de instelling van een 
commissie die de recente 
benoemingen bij de ei-
landelijke overheid gaat 
onderzoeken. De contro-
versiële verhogingen van 
salarissen en pensioenen 
worden aangehouden, 
totdat gouverneur Frits 
Goedgedrag hierover be-
slissing heeft genomen.

door Raily Polonius

Het crisisberaad volgde na-
dat de politiek leiders van 
zowel de PAR, Emily de 
Jongh-Elhage, als die van 
de PNP, Ersilia de Lannooy, 
vrijdag zware kritiek had-
den geuit op de beslissing 
van een raadsmeerderheid 
om voor verhoging van sala-
rissen, pensioenen en wacht-
gelden van raadsleden en ge-
deputeerden te stemmen. De 
Lannooy hield een pleidooi 
om het besluit te laten ver-
nietigen, terwijl De Jongh-
Elhage de raadsleden die 
voor het verhoging hadden 
gestemd bekritiseerde. Die 
kritiek zorgde voor spanning 
met coalitiepartner FOL, die 
juist voor de verhogingen 
stemde.
Omdat zaterdag een nieuw 
BC van de drie partijen 
moest worden ingezworen, 
kwamen de politieke leiders 
van de nieuwe coalitie ‘s och-

tends in spoedberaad bijeen. 
Tijdens deze vergadering 
werd besloten dat er een 
commissie komt bestaande 
uit vertegenwoordigers van 
de afdelingen Personeelsza-
ken, Algemene Juridische 
Zaken (AJZ) en Financiën, 
die zich over de recente be-
noemingen van de afgelopen 
maanden moet buigen.  Over 
de controversiële verhogin-
gen is besloten dat deze wor-
den aangehouden, totdat de 
gouverneur zich over deze 
zaak heeft uitgesproken. 
Ook zijn tijdens de bijeen-
komst de afspraken over 
deugdelijkheid van bestuur 
tussen de PAR, FOL en PNP 
in het nieuwe BC dat per 1 
juli officieel aantreedt, nog-
maals bekrachtigd. Hier-
mee was de crisis bezworen 
en het kon het BC worden 
ingezworen. De wildste ge-
ruchten deden de ronde over 
een breuk binnen de coalitie 
nog voordat die officieel van 
start zou gaan. 
Er werd openlijk gespecu-
leerd over de mogelijkheid 
dat de PNP en PAR met de 
FOL zouden breken en met 
de DP en Forsa Kòrsou (FK) 
in zee zouden gaan. 

Zaterdag gaven zowel Nor-
bert George (DP), als Grego-
ry Damoen (FK) aan dat ze 
niet door de PAR of PNP wa-
ren benaderd. Het was Geor-
ge die gisteren via de media 
de PAR en PNP  benaderde 
met een voorstel om met zijn 
partij en FK in een nieuwe 
coalitie te stappen. 
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Gerold Dompig verschijnt ditmaal niet in
 beeld, maar zijn stem is herkenbaar en hij 

noemt diverse keren zijn eigen naam.

De andere kant van het verhaal-Holloway

‘Politie tegengewerkt door FBI’

Beth Twitty, moeder van Natalee Holloway, gaat er vrijwel 
direct van uit dat haar dochter moet zijn ‘ontvoerd’, terwijl 

daar zeker op dat moment helemaal geen aanwijzing voor is.

Achtste verdachte is Indiase arts
Onderzoek naar beraamde 
aanslagen ook in Australië

BRISBANE/CANBERRA/
GLASGOW — Het onder-
zoek naar de mislukte ter-
roristische aanslagen in 
Engeland en Schotland is 
uitgebreid tot in Australië. 
De man die de Australische 
politie in Brisbane heeft 
aangehouden, is een aan-
komend medisch specialist 
die in Liverpool werd ge-
worven voor tijdelijk werk 
in Australië. De 27-jarige 
man heeft de Indiase nati-
onaliteit.

Hij werd maandag aange-
houden op de luchthaven 
van Brisbane toen hij op 
het punt stond te vertrek-
ken, meldden Australische 
media. Het was de achtste 
arrestatie in het onderzoek 
en de man is de derde arts 
of arts in opleiding die in 
verband wordt gebracht 
met de pogingen om eind 
afgelopen week en in het 
weekeinde in Londen en 
Glasgow aanslagen te ple-

gen met autobommen.
De Australische politie 
heeft nog een man onder-
vraagd over het wel en wee 
van de Indiase arts in oplei-
ding. Die kreeg in Austra-
lië een tijdelijke verblijfs-
vergunning om te werken 
in het Gold Coast-zieken-
huis in Brisbane. Hij werd 
geworven in het Engelse 
Liverpool waar ook andere 
verdachten in deze zaak 
zich hebben opgehouden. 
De Britse justitie zou al 
een goed beeld hebben van 
de terroristische groep die 
alle commotie veroorzaakt. 
Naar verluidt zijn de man-
nen die zaterdag probeer-
den met een autobom een 
aanslag te plegen op de 
luchthaven in Glasgow, de-
zelfde mannen die in het 
centrum van Londen twee 
Mercedessen, gevuld met 
benzine en spijkers, tot ont-
ploffing wilden brengen.
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Bush verlicht 
straf voor Libby

WASHINGTON — De Ameri-
kaanse president George Bush 
heeft de straf verlicht voor de 
voormalige rechterhand van 
vicepresident Dick Cheney. 
Topadviseur Lewis Libby, die 
begin juni tot dertig maanden 
cel was veroordeeld, hoeft niet 
de gevangenis in. Wel moet 
Libby de hem opgelegde boete 
van 250.000 dollar betalen.

Bush maakte zijn besluit 
maandagavond bekend, kort 
nadat een rechtbank had be-
paald dat Libby in afwachting 
van zijn beroep in de gevange-
nis moest blijven. Bush noem-
de de celstraf buitensporig. De 

reputatie van Libby zou voor 
altijd zijn aangetast. De oppo-
sitie laakte de interventie als 
machtsmisbruik.

Libby was schuldig bevonden 
aan meineed en het hinderen 
van de rechtsgang. Hij had het 
onderzoek naar het lekken 
van de naam van een agente 
van de inlichtingendienst CIA 
gehinderd. De agente Valerie 
Plame is de vrouw van een 
Amerikaanse diplomaat die 
de motieven van de regering-
Bush voor de oorlog in Irak 
openlijk had bekritiseerd.
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Directie Wetgeving 
nog niet klaar met 

registratie homohuwelijk
ORANJESTAD — Twee 
personen van hetzelfde 
geslacht kunnen zich nog 
niet laten registreren als 
zijnde ‘gehuwd’. Juristen 
bij Directie Wetgeving 
zijn nog bezig met aan-
passingen van de wet die 
in de Landscourant moet 
worden gepubliceerd, 
alvorens de registratie 
in het basisregister kan 
plaatsvinden. 

Roberto Pablo, directeur van 
Censo, het Bureau Bevol-
king, heeft daartoe nog geen 
groen licht gekregen en hij 
kon ook niet aangeven bin-
nen welke termijn registra-
tie wel mogelijk is.
Pablo verklaarde vanmorgen 
‘niet meer te weten dan wat 
er in de kranten is gepubli-
ceerd’. De toezegging van 
Gevolmachtigde minister 
Frido Croes in Den Haag 
aan staatssecretaris van 

Koninkrijksrelaties Ank Bij-
leveld (CDA), die later werd 
bevestigd door de woord-
voerder van de minister en 
aangehaald door persbureau 
ANP, is tot nu toe dus niet 
meer dan een toezegging.
In Nederland is verwarring 
ontstaan door de huidige si-
tuatie. Pascal van der Maas, 
directeur van COC Neder-
land, de federatie van Ne-
derlandse verenigingen tot 
integratie van homoseksu-
aliteit, heeft maandag bij 
de Arubaanse regering om 
opheldering gevraagd. Van 
der Maas gaat er vooralsnog 
van uit dat ‘het bericht van 
de heer Frido Croes aan de 
staatssecretaris wel correct 
is, maar dat er tussen het 
moment waarop deze op-
merking gemaakt werd en 
de operationalisering ervan 
enige tijd ligt’. 
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Quincy Connor beste surfkid 

ORANJESTAD — Bij de 
Kids of the Huts bleef de 
Arubaanse Quincy Con-
nor zijn concurrent uit 
Bonaire voor en Connor 
mocht dan ook plaatsne-
men op de hoogste plaats 
op het erepodium. 

Met ceremonieel vertoon 
werd de nationale vlag bo-
ven zijn hoofd geheven. Hij 
straalde van trots. Met de 

feestelijke prijsuitreiking op 
MoomBa Beach werd gister-
avond de eenentwintigste 
editie van Aruba Hi-Winds 
afgesloten. Het vijfdaagse 
surf en kite festijn overtrof 
voor het eerst sinds jaren 
weer het magische deelne-
mersaantal van honderd, 
met daarin vertegenwoor-
digers van tien landen. Het 
aantal werd flink omhoog 
geduwd door de grote groep 

Curaçaose windsurfers, die 
na een afwezigheid van zes 
jaar de draad weer oppak-
ten en uiteindelijk drie po-
diumplaatsen veroverden. 
Ook Bonaire stuurde een 
omvangrijke delegatie waar-
onder de bekende Freestyle 
coryfeeën Choco Frans en 
Jaeger St. Jago, die prompt 
de titels King en Prince of 
the Huts in de wacht sleep-
ten. Vervolg zie pagina vijf.

Superkid Quincy Connor beklom de hoogste podiumplek 
en behaalde daarmee de eretitel Kid of the Huts. 
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Geheime exit Natalee met medplane voorbereid
Vervolg van pagina 1

Het ambulance-vliegtuig 
moet gebruikt worden voor 
de geheime exit van Natalee 
naar de VS. Geheim, want 
het is niet de bedoeling dat 
de lokale instanties er weet 
van hebben – als het lukt om 
het meisje uit een drugshuis 
in Oranjestad te ‘bevrijden’ 
en het eiland heimelijk te 
verlaten.
Angela Dilorenzo (haar 
meisjesnaam), een Ameri-
kaanse woonachtig op Aruba 
en in die begindagen steeds 
dicht in de buurt van de fa-
milie van Natalee, vertelt 
over de speciale opdracht die 
ze krijgt van Beth Twitty, de 
moeder van Natalee: “Please 
do me a favour, after you 
find Natalee, please cover 
her up and bring her to the 
medjet. We’ll take good care 
of you and they are already 
awaiting her at the airport.” 
Angela, die getrouwd is met 
een restauranthouder op het 
eiland, staat met haar stem 
op de band, maar verschijnt 
niet in beeld.

WAT WEET BETH?
Weet Beth dan dat haar 
dochter nog (levend) op het 
eiland zit, nadat ze tegenover 
de hele wereld verklaard 
heeft dat de lokale drie jon-
gens Natalee van alles en 
nog wat hebben aangedaan 
en mogelijk zelfs wel om het 
leven hebben gebracht? Of is 
dit laatste enkel een manier 
om de aandacht af te leiden 
van wat er wérkelijk speelt? 
Waarom verspreidt Beth al 
op haar tweede dag op Aru-
ba posters waarop staat dat 
haar dochter ‘ontvoerd’ is? 
Nadat ze overigens – ook al 
opmerkelijk – al op de dag 
van de verdwijning, als de 
medescholieren nog maar 
amper een paar uur terug 
zijn in Alabama, op Aruba 
uit een private jet stapt met 
voorgedrukte pamfletten 
onder haar arm, met daarop 
een lokaal mobiel nummer, 
die ze onmiddellijk aan het 
luchthavenpersoneel begint 
uit te delen? Weet Beth iets 
wat anderen toen nog niet 
wisten en nog steeds niet 
weten? Angela: “Ik ben er 
bijna van overtuigd dat 
Beth vanaf het begin wist 
waar Natalee was.”
Zij en een andere Ameri-
kaanse op het eiland, Julia 
Renfro, die ook al jaren op 
Aruba woont en er als hoofd-
redacteur leiding geeft aan 
het Engelstalige dagblad 
Aruba Today (onderdeel van 
de uitgever van Bon Dia 
Aruba) zijn vanaf dag twee 
bij de zaak betrokken. Nata-
lee’s moeder vraagt aan Ren-
fro op 31 mei om te helpen 
haar dochter te vinden. Ge-
durende een aantal weken is 
Renfro een van de vertrou-
welingen van Beth en daar-
mee samen met Angela een 
van Natalee’s ‘angels’. Twee 
jaar na de verdwijning van 
Natalee vertelt ook Renfro 
de kant van het verhaal die 
de wereld niet kent.

TELEFOONTJE
Het materiaal toont dat 
Renfro en Angela vertellen 
dat op 2 juni 2005 een te-
lefoontje binnenkwam van 
een onbekende vrouw. Die 
weet waar Natalee op dat 
moment is, dat ze nog leeft, 
maar overigens niet terug 
wil naar haar moeder Beth. 
Voor het luttele bedrag van 
4000 dollar kan ze zeggen 
waar. Maar tot stomme ver-
bazing van Renfro en Angela 
wil Beth er plotseling eigen-
lijk niet op ingaan en daar-
na, na aandringen, heeft ze 
voor de mogelijke bevrijding 
van haar eigen dochter niet 
meer over dan 1000 dollar. 
Terwijl voor de volgende 
dag de bekendmaking ge-
pland staat van 10.000 dol-
lar tipgeld – een bedrag dat 
later alleen maar verder op-
loopt tot wel meer dan het 
honderdvoudige. Als Angela 
aangeeft het gevraagde los-
geld dan maar uit de eigen 
restaurantkassa te nemen 
en zelf op zoek te gaan naar 
Holloway, gaat Beth door 
de knieën en spreekt zij 
de hierboven aangehaalde 
woorden. Namelijk dat het 
meisje onherkenbaar moet 
worden aangekleed en inge-
pakt en naar het klaarstaan-
de ambulancetoestel worden 
gebracht. “So that she could 
leave immediately and not 
have to be questioned by the 
authorities, the police and 

certainly not admitted to the 
Aruban hospital system”, 
voegt Renfro daaraan toe.

Maar voordat Angela en 
Renfro bij het drugshuis 
aankomen, is Beth’s roeke-
loze en vooral schreeuweri-
ge – ’I’ll burn this place and 
island down’ – toenmalige 
echtgenoot Jug Twitty (Beth 
is intussen ook van Jug ge-
scheiden) er al geweest; be-
halve veel herrie en paniek 
in de directe omgeving, oogst 
hij weinig. Maar belangrij-
ker, volgens beide vrouwen 
is Jug ervoor verantwoorde-
lijk dat de ‘reddingsopera-
tie’ mislukt en dat Natalee 
– waarvan sindsdien echt 
niets meer is vernomen; ook 
niet indirect – onvindbaar is 
en blijft.

ALBERTO G.
De niet-geautoriseerde med-
plane vertrekt weer terug 
naar de VS, nadat de be-
manningsleden iets te luid-
ruchtig en lollig zijn geweest 
over hun onbekende missie. 
Dit aan de bar van het hotel 
waar Natalee had gelogeerd 
en waar nu ook haar familie 

en meegereisd gezelschap 
gratis slapen – het Holiday 
Inn – en worden kort daarop 
bij terugkeer ontslagen. Zo 
verneemt manager/mede-
werker Alberto G. – nog een 
persoon die de tv-makers 
(onherkenbaar) opvoeren – 
van het privévliegveld korte 
tijd later van een crew van 
een andere medplane. Alber-
to is toevallig, omdat hij een 
van de eersten is waarmee 
zij in contact komen, ook de-
gene die Beth en Jug weg-
wijs maakt op het eiland. 
Alberto vraagt aan een mee-
gereisde kennis hoe zij ei-
genlijk denken de ontvoerde 
dochter het privévliegtuig in 
te krijgen – “If she was sup-
posedly kidnapped, she does 
not have a passport”; en kan 
ze ook niet door de immigra-
tie – waarop degene die het 
toestel naar Aruba gestuurd 
heeft antwoordt: “Do not 
worry about that. That will 
be all handled.” Het toestel 
dat gestuurd was om Nata-
lee op te halen, was er in op-
dracht van de eigenaar van 
het bedrijf dat privéjets ver-
huurt, G. Ruffner Page Jr. 
Page regelde ook de private 

jet die Natalee’s moeder en 
haar gezelschap heel kort 
na Natalee’s verdwijning 
op Aruba bracht en maakte 
daar zelf ook deel van uit.

JORAN
Als degene die het telefoon-
tje met de tip pleegt écht 
weet waar Natalee zich op 
dat moment bevindt, dan 
geeft dit uiteraard een hele 
andere wending aan de tot 
nu toe bekende gebeurtenis-
sen en pleit dit Joran van 
der Sloot vrij, althans van 
de ‘last’ die hij met zich mee-
torst als degene die haar het 
laatst heeft gezien. Maar dit 
en andere merkwaardighe-
den werpen sowieso een an-
der licht op de zaak. Niet in 
de laatste plaats de leugens, 
die Beth volgens journalist 
Renfro telkens maar over de 
drie jongens, Aruba en het 
politiële en justitiële stel-
sel van het eiland uitstrooit 
voor alle grote Amerikaanse 
tv-networks die en masse 
zijn uitgerukt. Zo vertelt ze 
in interviews dat ten minste 
één van de drie haar dochter 
heeft verkracht en dat ze de-
ze informatie baseert op po-

litieverklaringen; ze laat de 
verklaring echter nooit zien 
en later ontkennen zowel 
haar Arubaanse advocaat 
als politiechef Dompig het 
bestaan ervan. Een ander 
goed voorbeeld is de mani-
pulatie later van een tape 
waarop Satish Kalpoe op de 
vraag of Holloway seks heeft 
gehad met alledrie, de jon-
gen antwoordt ‘No, she did-
n’t’, terwijl de in Amerika 
populaire tv-show Dr. Phil 
daar ongegeneerd ‘She did’ 
van maakt, zoals later we-
tenschappelijk wordt vast-
gesteld door het Nederlands 
Forensisch Instituut.

Aruba is maandenlang we-
reldnieuws, maar de gast-
vrije bevolking lijdt onder 
de constante stroom van 
beledigingen over incom-
petentie en corruptie van 
de rechtshandhaving. Het 
komt zelfs tot een oproep 
van de familie Twitty aan 
Amerikaanse toeristen om 
het eiland te boycotten, een 
actie die openlijke steun 
krijgt van gouverneur Bob 
Riley van Alabama.
Renfro concludeert: “The 

family did not want the 
truth to be told.” Ondertus-
sen stroomt het donatiegeld 
naar de familie toe, uit sym-
pathie met de slachtoffers. 
Het gaat volgens Renfro om 
vele honderdduizenden dol-
lars. De biologische vader 
van Natalee – Dave Hol-
loway – krijgt daar volgens 
Renfro geen cent van, maar 
is wel degene die zonder 
tientallen betaalde came-
ra’s in zijn kielzog (volgens 
Renfro betalen de Twitty’s 
voor al die media-aandacht) 
op het eiland stad en land 
afloopt op zoek naar zijn 
dochter.

ENORME DRUK
Over de verweten incom-
petentie gesproken. Niet 
eerder natuurlijk doet het 
Arubaanse politiekorps met 
zoveel internationale be-
langstelling haar werk. Niet 
eerder is de druk zo groot. 
Niet eerder zijn de belangen 
zo groot. Maar ook, niet eer-
der wordt het werk politie 
en justitie zo moeilijk (om 
niet te zeggen, onmogelijk) 
gemaakt. Ex-commissaris 
Dompig legt uit dat in elk 
land overal ter wereld, ook 
en wellicht vooral in de VS, 
opspoorders in geval van 
vermissing bij alle mogelijke 
scenario’s ook en zelfs eerst 
kijken naar de directe om-
geving van de vermiste: de 
familie. “Uit respect hebben 
wij dat in eerste instantie 
niet gedaan.” Dompig ver-
volgt: “Het ging echter niet 
om een gewone vermissings-
zaak op Aruba. Nee, het ging 
om een high profile-vermis-
singszaak waar Amerika op 
topniveau met Nederland 
over heeft gesproken.” Zo 
komt er een telefoontje van 
de Nederlandse minister van 
Justitie (Piet Hein Donner, 
CDA, red.) met de opdracht: 
‘Haal alles uit de kast’. Zelf 
stuurt Nederland F16’s die 
met peperdure apparatuur 
foto’s maken van elke vier-
kante meter die Aruba rijk 
is. “Steeds meer kregen wij 
door dat het niet ging om 
Natalee Holloway, maar om 
de relatie Koninkrijk en de 
VS. Dit ging tot aan de in-
ner circle in het Witte Huis 
in Washington. Tot aan vice-
president Dick Cheney. He’s 
the clue.”

STIEFVADER
Ook Renfro vertelt voor 
de camera dat de hoogste 
Amerikaanse instanties en 
bewindslieden er zich mee 
bemoeiden: “The day after 
she disappeared the chief 
protocol got a telephone call 
from Mrs. Condoleezza Rice, 
asking him to ask our Prime 
Minister to put this case at 
the highest priority.”
Maar behalve de hete adem 
van de FBI in hun nek, wor-
den de lokale autoriteiten 
gefrustreerd in hun werk, 
met name als ze meer wil-
len weten over stiefvader 
Jug, de zeer vermogende 
president van Phoenix Me-
tals die ook zaken doet met 

Latijns-Amerika. In een on-
derzoekszaak waarin geld 
wellicht een grote rol speelt, 
is het noodzakelijk ook te 
kijken naar het financiële 
plaatje, legt Dompig met 
stem op tape uit. Dát kan 
hij echter wel uit zijn hoofd 
zetten, zo blijkt al snel. “You 
do your own dirty work”, 
krijgt hij te horen als Dom-
pig de FBI-attaché aangeeft 
de stiefvader te willen on-
derzoeken. Dompig: “Als 
dat dirty work is, roept dat 
natuurlijk vragen op.” Maar 
dit is niet alles. Volgens de 
politieman, als chef niet 
een van de minsten binnen 
het korps, is er sprake van 
directe ‘bedreiging’ door de 
consul-generaal van de VS 
in de Nederlandse Antillen 
en Aruba. Bob Sorenson ze-
telt in Willemstad op Cura-
çao, maar bemoeit zich – op 
zich niet vreemd – in die tijd 
veelvuldig met de kwestie.
Het komt erop neer dat 
deze kant van het verhaal 
tot nu toe, althans zolang 
Dompig bij het korps zit, 
niet is onderzocht. Dit geldt 
ook voor de medescholie-
ren en hun begeleiders, die 
op de geplande dag gewoon 
weer terugkeren naar hun 
woonplaats. Pas na lang 
aandringen krijgen de Aru-
baanse autoriteiten de kans 
om enkelen te ‘ondervra-
gen’. Dit gebeurt schriftelijk 
op een half A4’tje, waarbij 
de Arubaanse politie hun 
dus niet rechtstreeks kan 
ondervragen en zij al dan 
niet in samenspraak met 
hun Amerikaanse advocaat 
ruimschoots kunnen naden-
ken over nietszeggende ant-
woorden.

De makers van de beelden 
denken met hun opnamen 
aan te kunnen tonen dat wat 
er werkelijk is gebeurd, heel 
anders is dan wat tot nu toe 
vooral door de Amerikaanse 
media is voorgespiegeld. In 
elk geval willen zij hiermee 
een boekje opendoen over de 
werkwijze van ook de Ame-
rikaanse federale politie, die 
beslist niet van harte heeft 
meegewerkt om álle scena-
rio’s te onderzoeken en het 
mysterie te helpen écht op 
te lossen. Integendeel, zij 
menen dat heel veel erop 
wijst dat hier sprake is van 
een complot. Dat het ook 
niet gaat om Natalee Hollo-
way, maar om veel, heel veel 
geld. Dat zij het slachtoffer 
is geworden van een zaak 
die door omstandigheden 
heel anders liep dan vooraf 
gepland. 

NIET OP FBI-LIJST
De kwestie roept hoe dan 
ook ruim twee jaar na dato 
nog ontzaglijk veel vragen 
op. Dat Natalee niet op de 
FBI Vermistenlijst staat, 
zegt heel veel. En dat voor 
misschien wel de meest be-
kende vermiste scholiere 
van de hele wereld. In alleen 
de VS worden er jaarlijks 
750.00 personen als vermist 
opgegeven.

Aruba is een tijdlang wereldnieuws. Op de foto wordt hoofdofficier van justitie, 
Karin Janssen, op de hielen gezeten door de uit vooral de VS toegestroomde media.

Julia Renfro, hoofdredacteur van Aruba Today, sprekend en in beeld voor de camera.

Deze foto geeft aan hoe Natalee gelopen zou hebben vanaf de plaats waar Joran 
van der Sloot haar achterliet tot aan haar kamer, die dus zo vanaf het strand bereikbaar was.

De eerste poster van de ver-
miste Natalee Holloway, 
waarmee Beth Twitty ‘s 
avonds 30 mei – een paar uur 
nadat de verdwijning bekend 
is – op Aruba uit de private 
jet stapt.

Beth Twitty op Fox News.

Gerold Dompig in een eerder programma.


