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Curaçao bevrijdt zich uit gijzeling Schotte
VERKIEZINGEN ANALYSE

Curaçao kiest na ‘poging
tot staatsgreep’ voor een
stabiele toekomst binnen
het koninkrijk.
Hans Marijnissen

Het waren historische verkiezingen,
na een ‘poging tot staatsgreep’ door de
corrupte Gerrit Schotte. Maar de
bevolking van Curaçao heeft in meerderheid gekozen voor de gedegen politiek van de liberale Eugene Rhuggenaath (PAR) en de sociaal-democraat
Hensley Koeiman (MAN). Rhuggenaath behaalde zes zetels, Koeiman
vijf. Samen kunnen zij, wellicht aangevuld met de zetel die Suzy CameliaRömer van de nieuwe partij PIN in de
wacht sleepte, een coalitie vormen die
stabiliteit op het eiland brengt, én
economisch herstel.
Met deze verkiezingsuitslag moet
er een einde komen aan een periode
van onrust op Curaçao, waar een deel
van de politiek is verweven met de
gokmaffia. Die probeert met populistische beloften, het omkopen van politici en particuliere giften invloed te
kopen. Begin dit jaar lukte het de voor
corruptie veroordeelde Gerrit Schotte
(van de partij MFK) de ‘schone coalitie’ onder leiding van Koeiman ten val
te brengen door kabinetsleden los te
weken. Vervolgens probeerde hij met
zijn nieuw gevormde meerderheid de
eerder uitgeschreven verkiezingen af
te gelasten. Minister Ronald Plasterk
van koninkrijksrelaties zei gisteren bij
omroep WNL dat hij die actie heeft
beschouwd als ‘een poging tot staatsgreep’. Daarom besloot hij de organisatie van de verkiezingen in handen
te geven van de gouverneur, de directe vertegenwoordiger van de koning.
Als de vrije verkiezingen van afgelopen vrijdag één ding duidelijk hebben gemaakt, is het dat deze harde en
historische ingreep van Plasterk de
juiste was. Niet de anti-Nederlandse
Schotte (5 zetels) en consorten vormen de meerderheid op het eiland,
maar de grote stabiele partijen die
weliswaar een autonoom Curaçao
voorstaan, maar ook de band met het
koninkrijk koesteren.

Eugene Rhuggenaath wordt door vrienden en familie gefeliciteerd met de verkiezingswinst. FOTO SINAYA WOLFERT

Die boodschap werd in de afgelopen
campagneweken vooral uitgedragen
door Eugene Rhuggenaath, die als een
Curaçaose Kennedy niet wilde polariseren, maar met verwijzingen naar
Nelson Mandela pleitte voor ‘harmonie en solidariteit’. Hij schetste een
‘boulevard van (economische en
sociale) vooruitgang’, en die grote
woorden sloegen aan op het kleine
Curaçao.
Wat ook hielp: in zijn eerdere politieke carrière heeft Rhuggenaath bewezen dat hij vooral op economisch
gebied sterk is én dat hij wars is van
vriendjespolitiek. Zijn PAR ging van
vier naar zes zetels en is nu de groot-

De harde en historische
ingreep van minister
Plasterk was de juiste
ste partij. Daarmee heeft de in Nederland opgeleide Rhuggenaath ook het
initiatief in de formatie.
De MFK van Schotte won weliswaar één zetel, maar komt nu met vijf
zetels waarschijnlijk in de oppositiebanken terecht. Hij is niet uitgeschakeld, maar hij zal het dit jaar moeilijk

krijgen. In mei dient het hoger beroep
in de omkopingszaak waarvoor hij
eerder drie jaar cel kreeg. Als het hof
ook de straf overneemt dat Schotte
zich vijf jaar lang niet met de politiek
mag bemoeien, lijkt hij voor langere
tijd aan de zijlijn te staan.
Daarnaast loopt er een nieuw onderzoek naar het omkopen van politici door Schotte, en wordt zijn vroegere MFK-minister van financiën George Jamaloodin nu formeel verdacht
van de opdracht voor de moord op de
populaire politicus Helmin Wiels. Die
zaak wordt komend jaar behandeld.
Ook geen reclame voor Schottes
partij.

Toch heeft Schotte nog altijd de steun
van bijna een vijfde van de Curaçaose
kiezers, vooral uit de zeer arme
wijken van Willemstad en in het vergeten buitengebied. Die houden zich
minder bezig met grote politieke
vraagstukken, maar met praktische
oplossingen voor hun persoonlijke
problemen. Kunnen ze bijvoorbeeld
weer aangesloten worden op de
waterleiding? De populistische Schotte spiegelt deze groep steeds verbeteringen voor. Het is nu vooral aan
Rhuggenaath door economisch herstel de positie van deze onderlaag te
verbeteren. Daar wordt héél Curaçao
stabieler van.

STRAATSBURG

BEZOEK SAUDI-ARABIË

Oplossing verhuiscircus komt Rutte slecht uit

Angela Merkel wil stop
op luchtaanvallen Jemen

Premier Mark Rutte ziet niets in
een EU-verdragswijziging om de
eeuwige controverse rond het
maandelijkse verhuiscircus naar
parlementszetel Straatsburg op
te lossen. Rond de Brexit circuleert het idee om Frankrijk de
twee EU-agentschappen te gunnen die nu nog in Londen zijn gevestigd, onder de voorwaarde dat
Parijs eindelijk zijn verzet staakt
tegen het opheffen van ‘Straatsburg’.
Rutte noemt zo’n oplossing ‘ingewikkeld’. “Ik zie hier en daar
die deal opduiken”, zei de demissionair premier zaterdag na de
Europese brexit-top in Brussel.
“Maar die vraagt een verdragswijziging. Niet heel veel landen,
ook Nederland niet, zitten daarop te wachten.”

Belangrijke bijkomstigheid: Rutte voert een diplomatieke campagne voor de regio Amsterdam
als nieuwe vestigingsplaats van
het EU-medicijnenagentschap,
nu nog in Londen.
In het EU-verdrag staat dat het
Europees Parlement twaalf weken per jaar plenair bijeenkomt
in Straatsburg en verder vergadert in Brussel. Afschaffing van
die maandelijkse pendel – een
van de grootste EU-ergernissen
bij burgers – vereist unanieme
goedkeuring van alle lidstaten.
Hoewel een overgrote meerderheid van de parlementariërs af
wil van het tijd – en geldverslindende gereis, blijft het verzet
van Frankrijk hardnekkig.
Volgend Rutte is het waarschijnlijk dat andere landen allerlei

aanvullende kwesties opwerpen
als het EU-verdrag toch al wordt
opengegooid vanwege Straatsburg. “Voor je het weet, heb je allerlei anderen die zeggen: als we
tóch over verdragswijziging praten, heb ik nog wel tien leuke
puntjes. Voor je het weet heb je
een conventie en wordt Giscard
d’Estaing weer ingehuurd.”
De premier verwees met die
kwinkslag naar de beruchte Conventie over de toekomst van Europa van begin deze eeuw, waar
de basis werd gelegd voor een Europese grondwet. De Franse oudpresident Giscard d’Estaing was
daarvan de voorzitter. De ontwerp-grondwet werd vervolgens
in 2005 afgeschoten in referenda
in Nederland en Frankrijk.
Christoph Schmidt

De Duitse bondskanselier Angela
Merkel wil dat de door Saudi-Arabië
geleide coalitie stopt met luchtaanvallen in Jemen. Ze heeft dat gisteren gezegd tijdens haar bezoek aan
Saudi-Arabië. Zij droeg geen hoofddoek in het streng islamitische land.
“Wij gaan voor het door de Verenigde Naties geleide proces richting
een diplomatieke oplossing”, zei
Merkel in Jeddah. “Wij geloven niet
dat er een militaire oplossing voor
dit conflict is.” Volgens Merkel moet
worden verhinderd dat de toch al
straatarme bevolking van Jemen in
een nog slechtere humanitaire situatie belandt.
Onder leiding van Saudi-Arabië
probeert de coalitie al twee jaar vergeefs Houthi-rebellen weg te jagen

die het grootste deel van het land in
handen hebben. Ook riep Merkel
haar gastheren op meer vluchtelingen op te nemen uit landen waar
vooral moslims wonen en meer bij
te dragen aan humanitaire opvang.
Amnesty International waarschuwt dat in Saudi-Arabië steeds
vaker de mensenrechten worden geschonden. “We zien een negatieve
trend”, zegt een woordvoerder van
Amnesty. “Alle mensen die zich voor
mensenrechten inzetten, zijn inmiddels in de gevangenis beland.”
Amnesty riep Merkel op de mensenrechten ter sprake te brengen.
Vrouwen worden nog steeds fors
achtergesteld. Na Jeddah doet de
bondskanselier de Verenigde Arabische Emiraten aan. TROUW

