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Net rond corrupte Schotte sluit zich
BEERPUT De oud-premier van Curaçao verschijnt in mei nog een keer voor de rechter, na een

eerdere veroordeling wegens corruptie. Intussen bedrijft hij politiek achter de schermen.
Hans Marijnissen
REDACTIE BINNENLAND

De voor corruptie veroordeelde
ex-premier Gerrit Schotte van Curaçao moet zich op 29 mei opnieuw
voor de rechter verantwoorden. Het
Hof van Justitie in Willemstad behandelt dan het hoger beroep in de
spraakmakende corruptiezaak en
trekt daar een hele week voor uit.
Tegenstanders van Schotte hadden
graag gezien dat het huidige Statenlid
en leider van de politieke partij MFK
vóór de verkiezingen op 28 april zou
zijn berecht. Hij is eerder door de
rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel
en mag zich volgens dit vonnis vijf
jaar lang niet met de politiek bemoeien om, volgens de rechter, ‘de democratie van het eiland te beschermen’.
Dit vonnis is echter niet van kracht
tot alle beroepsmogelijkheden zijn gebruikt.
Volgens de rechtbank heeft Schotte door zijn handelen het vertrouwen
van burgers ernstig geschaad. Zijn persoonlijk belang stond voorop toen hij
zich voor 1 miljoen dollar liet omkopen door de Siciliaanse gokbaas
Francesco Corallo, in ruil voor vergaande politieke invloed via Schotte’s
MFK. Corallo had zelfs een stem bij de
benoeming van ministers.

Schone coalitie
Hangende de uitspraak in hoger beroep probeert Schotte in de tussentijd
juist zo veel mogelijk politieke macht
te verzamelen. Hoewel hij na de verkiezingen in oktober 2016 met vier
zetels in de oppositiebanken belandde, wist hij twee leden van de Pueblo
Soberano uit het kabinet los te weken.
Daardoor raakte de ‘schone coalitie’
onder leiding van de sociaal-democraat Hensley Koeiman (partij Man)
al na acht weken haar meerderheid
kwijt en moest deze aftreden. Schotte
wilde met de nieuw gevormde meerderheid van oppositiepartijen verder
regeren, maar Koeiman wist daar een
stokje voor te steken: hij schreef in
allerijl nieuwe verkiezingen uit. Een
beslissing die niet meer kan worden
teruggedraaid.

Schotte tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar. FOTO SINAYA WOLFERT

Schotte op zijn beurt probeert nu een
interim-regering te installeren, maar
het lijkt of sindsdien de ambtelijke en
justitiële molens extra langzaam zijn
gaan draaien. De screeningsprocedure
verloopt zo traag, dat het de vraag is
of deze interim-regering kan worden
benoemd vóór de nieuwe verkiezingen. Schotte kan zelf niet tot een regering toetreden, omdat hij hangende
het hoger beroep niet door de screening komt. Waarschijnlijk schuift hij
een stroman naar voren.
In deze voor Curaçao zeer onrustige periode lijkt Schotte zijn politieke
invloed weliswaar uit te breiden, maar

komt hij in justitieel opzicht onder
steeds grotere druk te staan. Het corruptievonnis is in hoger beroep moeilijk aan te vechten, omdat veel bewijs
niet met verklaringen is opgebouwd,
maar uit hard administratief materiaal
bestaat. Daarnaast heeft justitie sinds
december een sterke troef in handen.
In die maand werd op Sint-Maarten
Francesco Corallo opgepakt, de gokbaas die Schotte omkocht. En ook zijn
Nederlandse boekhouder ging achter
tralies. Justitie legde beslag op 120
miljoen euro. Italië vraagt om zijn uitlevering. Corallo kan zijn eigen positie
verbeteren door belastende verklarin-

gen over Schotte af te leggen, maar
ook de informatie die door justitie is
buitgemaakt bij de arrestatie van Corallo kan negatief voor Schotte uitpakken.

Liquidatie Wiels
En dan is er nog de kwestie van de
moord op Helmin Wiels in 2013.
Wiels, neergeschoten op het strand bij
Willemstad, was destijds de leider van
de grootste regeringspartij (PS) en
vormde met Schotte een coalitie op
het eiland. De hoofddader van de
moordaanslag zit een levenslange
evangenisstraf uit, maar justitie lijkt

steeds meer zicht te krijgen op de bedenkers van het moordplan. In september werd al bekend dat de naam
van Elmer Wilsoe in dit dossier voorkomt. Hij was voor de PS minister van
justitie in dat kabinet-Schotte. Vorige
week werd ook George Jamaloodin
opgepakt door Interpol in Venezuela.
Hij wordt, naast de beschuldigingen
van valsheid in geschrifte en verduistering, óók genoemd in de moordzaak
Wiels. Jamaloodin was destijds Schotte’s vertrouweling en MFK-minister
van financiën. De ex-premier zelf
heeft altijd ontkend dat hij van de
moordplannen wist.

Nieuwe kans voor populaire Nijmeegse ‘neptoren’
Een 50 meter
hoge vestingtoren naar
middeleeuws voorbeeld
moet Nijmegen een
nieuwe skyline geven.

DONJON

Cindy Cloin
NIJMEGEN

Negen verdiepingen hoog komen er
expositie- en informatieruimten, een
B&B en bovenin, met uitzicht, een
restaurant. De stichting Donjon presenteerde gisteren de plannen voor de
Nijmeegse toren, die er in 2019 moet
staan.

Er is al lang gesteggeld over het herbouw van de reuzetoren. Voorstanders willen de Donjon opnieuw aan de
Nijmeegse skyline zien schitteren, de
geschiedenis doen herleven. Maar een
‘neptoren’ op zo’n historische en bijzondere loatie leidt ook tot veel weerstand.
De Donjon bepaalde eeuwenlang
het stadsbeeld van Nijmegen, maar
werd in 1795 gesloopt. In 2005, toen
Nijmegen 2000 jaar bestond, werd
een replica gebouwd van de toren, van
steigerpalen bekleed met zeil.
Bezoekers konden naar een platform op 33 meter hoogte om uit te
kijken over de stad, de Waal en de uiterwaarden, net als in de Middeleeuwen keizer Frederik Barbarossa deed.
Omdat de tijdelijke toren populair

was, werd er in 2006 een stedelijk referendum gehouden voor een nieuwe
‘oude’ Donjon van steen. Bijna twee
derde van de Nijmegenaren stemde
destijds voor de herbouw.
Voorwaarde was wel dat de gemeente er zelf geen geld in hoefde te
steken. Er werd besloten dat er een
nieuwe Donjon zou komen die zoveel
mogelijk zou lijken op het origineel
en vrij toegankelijk zou zijn voor het
publiek.
Maar daarmee stond de toren er
nog lang niet. Voor de herbouw van
een dergelijk groot project midden in
het monumentale Valkhofpark moesten de nodige obstakels worden weggenomen. Juridische hobbels, politieke weerstand, het vinden van investeerders en een sluitende exploitatie

Ontwerp van Marc van Roosmalen

speelden de initiatiefnemers parten.
Met het binnenhalen van genoeg
huurders is de exploitatie van de toren
nu gegarandeerd, aldus Stef Cuppens,
voorzitter van de stichting Donjon.
Het ontwerp gemaakt door architect
Marc van Roosmalen ligt klaar.
Dat is geen sinecure: de Donjon
had geen ingang, kleine raampjes en
metersdikke muren. Blijf daar maar
eens bij in de buurt met een modern
ontwerp. De ingang zit nu bijvoorbeeld verstopt achter een muur.
De bouw van de toren kost een
kleine 5 miljoen euro. Dat moet
komen van leningen, sponsoring,
subsidies en crowdfunding. Als zulke
publieksacties voldoende succes hebben, gaat de bouw begin volgend jaar
van start.

