




 









VERKLARING AAN DE PERS 

 Gerrit Schotte, leider van Movementu Futuro Kòrsou en de eerste minister-president van 

het Land Curaçao, heeft kennis genomen van een recente reeks artikelen in vooral 

Nederlandstalige media en uitlatingen van Tweede Kamerlid Ronald van Raak over een brief 

die Schotte als minister-president van Curaçao vorig jaar heeft gestuurd aan de Italiaanse 

minister van Binnenlandse Zaken. 

Schotte betreurt het ten zeerste dat rond deze brief er allerlei roddels en beschuldigingen de 

wereld in zijn geholpen en hecht er daarom waarde aan de zaken op een rijtje te zetten 

zodat er een eind kan worden gemaakt aan de hetze die vanuit Nederland en door sommige 

media op Curaçao tegen hem wordt gevoerd. 

In het kader van correct en onderbouwd handelen heeftminister-president Gerrit Schotte 

vorig jaar gevraagd om referenties voor de Italiaanse burger Francesco Corallo. Nog voor er 

sprake is van een benoeming of iets dergelijks is het volgens Schotte altijd goed om feitelijke, 

concrete informatie over personen te achterhalen. Volgens Schotte is dat een kenmerk van 

deugdelijk bestuur.  

Op zijn verzoek is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 3 augustus 2011 een 

antwoord gekomen, dat in vertaling als volgt luidt: 

 

"Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

Hoofd Cabinet, 3 augustus 2011, geadresseerd aan de Nederlandse 

ambassadeur in Rome, de heer Stoelinga 

  Excellentie, 

 De Premier Minister van Curacao heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, 

de eervolle Roberto Maroni, aangeschreven met het verzoek om referenties 

voor de Italiaanse burger Francesco Corallo, aan wie hij een niet nader 

omschreven institutionele aanstelling zou willen toekennen. 

In dit opzicht zou ik U dankbaar zijn indien U de Curaçaose autoriteiten zou 

kunnen berichten dat de eerder genoemde heer Corallo bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken een 

onbeschreven dossier heeft. 

  Met hoogst vriendelijke groeten, 

  Ambassadeur Pasquale Terracciano" 

 



Uit deze correspondentie blijkt duidelijk dat er niets illegaals is gepasseerd. Alle 

verdachtmakingen in de media en geuit door Nederlandse parlementariërs zijn volledig voor 

eigen rekening. 

Gerrit Schotte betreurt de toon van de berichtgeving. Volgens hem lijkt de hetze tegen zijn 

persoon geregisseerd door politieke tegenstanders die alles uit de context willen trekken om 

de goede naam van de leider van de MFK en de eerste minister-president van Curaçao te 

beschadigen. 

Publicatie van de briefwisseling tussen Schotte en zijn Italiaanse collega maakt duidelijk wat 

er werkelijk is gebeurd. Schotte hoopt dat hiermee voor iedereen duidelijk is dat voor alle 

valse insinuaties geen enkele basis bestaat. 
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