
Een vraaggesprek me.
de man, die precies één
week gezaghebber is
van het eilandgebied
Curacao.

Hijomschrijft zichzelf
als 'zuiver pragma-
tisch. Die links en
rechts en het midden
omschrijft als 'kreten.

"Ik ben geenkudde-
dier. Ikben altijdhetsto-
rend element in een
groep. Ik ben trots op
mijn eigen mening".

ELMERRAYNOLD WILSOE werd op 11 april 1943
°PCurasao geboren. Op 1 oktober 1988 werd hij doorgouverneur drRené Romer beëdigd als gezaghebbervan het eilandgebied Curacao.De laatste jarenwas hij achtereenvolgens directeur
Van het Curacao Plaza Casino, van de Hotel-
maatschappij 'El Curacao' N.V., van de Uitgeverij

N.V. en commissaris van diezelfdeuitgeverij.
Teruggaand in de tijd: medewerker bij hetBureau

buitenlandse Betrekkingen, BBB; docent geschiede-n's aan het Peter Stuyvesant College en onderwijzer.
" aarom wilde hij het onderwiis in?

menkon nietanders; als jehon-
gerhebt, neemjehetbroodaan,
datje aangeboden wordt".

DOMINANTIE
"Dat gebeurde in de we-

tenschap, dat een daadwerke-
lijke overheersing van de Sov-
jet- Unie — dat zover weg ligt
—van Cuba niet haalbaarwas.
Dus men heeft geprofiteerd
van hetgeen de Sovjet- Unie te
bieden hadals tegenpoolvan de
Amerikaanse dominantie.
Van diekant was wél dominan-
tie mogelijk: ophetmoment dat
de Verenigde Staten een land

der dat doet ookmeelopen, dat
vind ik onzin".

perkt moeten worden tot dege-
nen, die écht behoeftig zijn en
nietzélf aan deslagkunnen. Ik
kan mij niet voorstellen, dat
jonge mensen niet aan de slag
kunnen komen.Kunt u aaneen
tuinman komen? Neen. Er is
heel wat te doen op diteiland,
maar er zijn een heleboel men-
sen diete belabberdzijn omwat
te doen. Het is hard werken,
maar datwil men niet".

Een jaar docent geschiede-
nis, vervolgens een attaché- op-
leiding in Den Haag, tweejaar
bij het Bureau Buitenlandse
Betrekkingen en dan directeur
van het Curacao Plaza Casino.
Hoe is een dergelijke loopbaan
te verklaren?

"Je komt terug bij het gou-
vernement en het eerste watje
tegenkomt is: iedereen praat
de gezagvoerder naar demond.
En als jij daarkomt en je zegt:
datmoetmet zo, danben jelas-
tig. Jepast niet in detotaliteit.
Dan zeg ik: het is veel goedko-
per om al die mensen naarhuis
te sturen, voor de spiegel te
gaan staan en dan te zeggen
watje graagwil horen".

"Ik ben daarvoor niet in de
wieg gelegd. Ik sta er om be-
kend, dat ik een eigen mening
heb. Ik sta er ombekend, dat ik
die mening graag wil verdedi-
gen en ik sta open voor argu-
menten van een ander. Maar
als het standpuntvan de ander
is: ja,maarzo hebben wehetal-
tijd gedaan en je bent lastig,
waarom maak je je zorgen,
schrijf maar wat ik graag wil
lezen, dan kun je twee dingen
doen: een brave ambtenaar
worden, precies doen wat die
ander zegt, ofniet".

LOOPBAAN

"Daarbij moet elke regeling
van sociale voorzieningen ook
gedragen kunnen worden door
de maatschappij, waarvoor die
regeling geldt...ook in Neder-
land is men de boel aan het te-
rugdraaien. We hebben te ge-
makkelijk bepaalde wetten ge-
woon overgeplant".

"Ikgeloofwel, dat wij het he-
le systeem van wie wél en wie
niet in aanmerking moet ko-
men van onderstand, moetenbekijken. Umoetopeen vrijdag
eens langs dePenstraat rijden.
Dan vindt u ten eerste een le-
vendige handel, ten tweede
treft u er zeer grote auto's aan
die daar parkeren, van welke
debestuurders onderstand ha-
len en weer wegrijden. Dan
moet iemand die dat gezien
heeft nog durven beweren dat
het systeem goed werkt. De on-
derstand kan nooit zo bedoeld
zijn".

PENSTRAAT
Isdaar ietsaan te doen?Kunt

u alsgezaghebber daarietsaan
veranderen?

doorARD HORVERS

(Vervolg oppag. 6)

'lederpersoon diekeihard
werkt voor dit eiland
is een Curaqaoënaaf

Ukomt over als een vrij af-standelijke man, nauwelijks
emotioneel reagerend. Heeft u
zich ooit politiek 'involved' ge-
voeld?

'INVOLVED'

"Natuurlijk. Kijk, ophetmo-
ment datje verder gaat stude-
ren om ietsvoor demensenvan
je eigen land te kunnen doen,
dan ben je politiek 'involved.
Alsik mijnvisie geefvan de so-
ciale voorzieningen op dit ei-
land, dan is dat omdat ik erbij
betrokkenben. Ik heber onvre-
de mcc, dat betekent dat het
mij zorgen baart dat het die
kant uitgaat. Dus ik ben 'invol-
ved. Alsik datnietzouzijn, zou
ik het niet hebben opgemerkt
ofer nietsoverhebben gezegd".

"Ik ontmoette in die tijd Ri-
chard Hart—we waren met el-
kaar bevriend, beiden Ra-
dulphianen, beiden hebben we
volleyball gespeeld — en hij
was juistbezig met de uitbrei-
dingvan Plaza. Hijhad iemand
nodig als klankbord en boven-
dien had ik tijdens mijn atta-
ché- opleiding ook een cursus
onderhandelings- technieken
gehad".

CASINO

Was u niet bevreesd dat uw
carrière geschaad zou worden:
erhangt immers toch een imago
van Maffia- praktijken rond
een casino.

"Bovendien was het een
challenge, een uitdaging. Ik
heb er geen spijt van, ik heb er
enorm veel geleerd".

"Natuurlijk heb ik velen ge-
vraagdofhetwel goed was, dat
casino. Want ikgingtoch maar
van het 888,als diplomaat die
te maken heeftmet staatshoof-den,naar hetcasino- wezen dat
hier op Curasao niet helemaal
als een heldere zaak wordt be-
schouwd. Ik heb het toch ge-
daan, omdat ik — na inlichtin-
gen te hebben ingewonnen
over ditcasino — de zekerheid
kreeg dathetook een 'clean' ca-
sino was, in diezin, dat diteen
bedrijfwas zoals elk ander be-
drijfkon zijn. Een bedrijf waar
jetemakenhebt metpersoneel,
met cao- onderhandelingen,
met investerings-politiek, hoe
promoten. Infeite hield ik my
bezig met debedrijfs- voering".

"Neen. Om dezereden. We
hadden een school- agenda en
daar stonden voor elke zater-
dag spreuken in. Eén daarvan
luidde: Watje over jezelfdenkt
is veel belangrijker dan wat
anderen over je denken. Dat
idee was al bij mij sterk geg-
roeid ineenbepaalde periodein
Nederland, waarbij ik dacht: ik
laat mijn leven door niemand
anders leven dan doormijzelf".

"Bovendien: nergensword je
zo gescreened alsbij een casino
als jedaar als cleaner in dienst
wordt genomen. Maffia- prak-
tijkenendergelyke: datzyn al-
lemaal slogans, uit films, uit
televisie- series. Vroeger is dat
misschien zo geweest, maarnu
beslist niet meer".

"In een heel andere periode,
niet in de moderne tijd. Dan
praten we over landen kort na
de Tweede Wereldoorlog,
waarbij de VS uitgingen van
het uitbreiden van de econo-
mie. We praten dan over de
Eerste en de Tweede Werel-
doorlog, de gedachte dat Ame-
rika geroepen was om de demo-
cratie in stand te houden. Net
zoals Wilson na de Eerste We-
reldoorlog, dat alle landen
zelfstandig moesten worden —en dan krijg je een bepaalde
stroming — hetzelfde kreeg je
na de Tweede Wereldoorlog.
Maar op dit moment is de Sta-
tes, debevolkingzelf, erg isola-
tionalistisch ingesteld. Kijk
maar naar hetVietnam- deba-
cle, kijk maar naar Nicaragua,
de bevolking wil niet meer dat
haar goede geld gestopt wordt
in landenwaar deAmerikanen
weinig te maken hebben. We
praten nu over democratie; en
dat geldt evenzo voor Neder-
land — zoals de Amerikaan
zegt: waarom zou ik demensen
in Europa moeten helnen
waarom.'

"Kijk, alsCuba op een gege-
ven moment had teruggewild
naar het Westen of terug wil,
dankan ik mij nietvoorstellen
datde Sovjet- Unie het dan had
bezet ofzou gaanbezetten, a la
Tsjechoslowakije ofPolen. Dat
zat en zit er niet in".

Maar de Verenigde Staten
hebben dat óók gedaan met
landen die ver van de VS
liggen.

danvolgt automatischdevlag,
depolitiek. Terwijl dat met de
Sovjet- Unie vis a vis Cuba niet
het geval was".

wiehet grootstegedeelte nogil-
legaal is ook. Op dit moment
kun je geen automonteur krij-
gen, jekunt niemand krijgen
alsmetselaar Jekunt geen goe-
detimmermankrijgen en daar-
doorworden bedrijven gedwon-
gen om buitenlandse ar-
beidskrachten aan te trekken,
omdat onze mensen het zelf
niet willen doen. Weet u hoe-
veel mensen er in de landbouw
#werken?"

"Als jepraat over '62 als pas
afgestudeerde onderwijzer,
dan was jepro- Castro. Ja, Ca-
stro had het gemaakt, hij had
de Amerikaan verteld: dit en
datkan niet. Dus jekreeg auto-
matisch een emotioneelkiezen
voor Castro. Later in de litera-
tuur zie je, dat doorbeide kan-
ten enorme fouten zijn ge-
maakt, waardoor men in deze
situatieis beland".

toen aan de kant van Castro ofbekeek u toen al de zaak af-
standelijk?

ten die te maken zouden heb-
ben met een opstand, een ver-
zetten tegen een opressie, die
was er nieten is er niet".

Zou die situatie er niet kun-
nen komen?

"Nou gaat u vragen stellen
over de verre toekomst. Kijk,
uiteraard bestaat de mogelijk-
heid dat op een zeker moment,
gezien de..."

Waarom zegt u: "Verre toe-
komst". Ubent gezaghebberge-
worden van een eiland met een
werkloosheids- percentage van
dertig procent onder de be-
roeps- bevolking en van vijftig
procent onder de jeugd — zijn
dat nóg niet voldoende ingre-
diënten?

"Dan zeg ik: neen. Niet vol-
doende om tekomen tot een si-
tuatie van een revolutie, waar-
bij we een dictatorzullen krij-
genofeen ingrijpenvan deVer-
enigde Staten, van Venezuela
of van Nederland. Dat niet".

"Ik ben nooit een meeloper
geweest. Alleen omdat een an-

"Als jein Nederland zit, enje
hebt een dikbelegde boterham
en je hebt debeste sociale voor-
zieningen als student en jekan
aan alle mogelijkeboeken ko-
men en jekunt met vakantie
gaan wanneer en waarheen je
wilt, dankan niemand mij zeg-
gen dat hij meevoelt met ie-
mand in Latijns- Amerika die
maar elkedag moetzien hoe hij
aan datkorstje brood moet ko-
men. Die mode- gril, zou ik
haast willen zeggen, door te
stellen: 'Ja, datkan nietin Chi-
li', en daarnagajeweerover tot
de orde van de dag, en die orde
van de dag is een verschil van
dag en nacht tussen die Euro-
peaan en degeen die in Chili
woont".

PROTEST
Heeft u ooitdeelgenomenaan

protest- demonstraties, in de
tijd van Vietnam bijvoorbeeld,
oftoenAllendewerd vermoord?

"Uiteraard ben ik tegen de
wijze waarop Allende is afge-
zet, tegen de wijze warop Chili
bestuurd wordt. Helemaal te-
gen. Maar, kijk, in Nederland
protesteert mentegen alles.Er
waren in die protesten in Ne-derland mensen die niet eenswisten waar Chili lag. En nazon protestkon jeeen cafeetje
binnenlopen en een pilsje ne-
men en je geweten was gesust.
Voor mij is dat een léég pro-
test".

. Hetlijkt misschieneen heel
SJ»PeI antwoord: ik heb altijd
l.n'hinderengehouden, Ikkan

met kinderen omgaan.Als
a. "?}j mensen thuiskom, is het

Hld zo, dat kinderen graag
r

etmij spelen. Ikhebeen zeke-
j. Aantrekkingskracht op

nderen en zij op mij. Ik voel
3 erg happy in hun ge-

S*ap, laat ik hetzo stellen".Het punt waarom ik eruit
gestapt ben, uit hetonderwijs.a.l is namelijk dit: vlak vóór
jpfrafstuderen in Groningen
/e^. ik college van iemand,

le 'arenlang bij de EEG had
En in mijn afstudeer-

Pfcriode kreeg ik te maken met
-7- gezienmijn afstudeer- scrip-tie— ontzettend veel moderne
economische theorieën hoe°erde Wereld landen uit deMalaise zouden kunnen ge-
kken".

DIPLOMATIE, toen kreeg ik het gevoel: ik
eb al die dingen gelezen, diechrijvers hebben er allerleiheorieën over, maarikzou welpaag zelf die mensen in die
anden willen ontmoeten. Dus
andaar die stap naar de diplo-

|"?atie: van theorie naar prak-
JJk, het zelf meemaken, het
!"fkunnen aanvoelen wat het
Qetekent als een bepaalde
i °Bst mislukt in een land, wat
2*\ betekent als mensen in
Uid- en Midden- Amerika van

t^ Platteland naar de stad toe
i ekken en gaan wonen in die

°t\vijken, in diefavela's; dan. aakikdirectmeewateeneco-
io,t*ische theorie in feite bete-Kent"

BEWUST
0 "-Pee/cte bij uw beslissing om

wijzer te worden ook niet
n

n rol, dat in de jaren zestig
/A°« de HBS-B opleiding
ty °-C het hoogst haalbare
éch °P Curacao? Hetbetekende

Wat in die tijd om onder-
{^r te worden.Neen, het was een heel be-

wpte keuze. Wilde je onder-
tiiHZer wor(^en dan was m dieJ de C-richting de aangewe-

opleiding. Daarnaast
(je°es*;je,alsjeklaar wasals on-
,jjWijzer, aparte avond- oplei-
bft.en volgen voor Hoofdakte
he? Hoofdakte A. Ik heb dat

?' bewust gedaan".
afstudeer- scriptie heefts "De economischefakto-*die depolitiek van Cuba vis. is de Verenigde Staten heb-

tyn bepaald".Dat was in 1974.>.as u een 'linkse' jongeman in\m?
niet. Ik heb in

jjJtllaatste jaren heel toeval-
.jSook Russische revolutie ge-
v ah, maarkijk, ik wildepersé
6e r̂ mijn afstudeer- scriptie
rj.".onderwerp hebben, dat te
r jpenhad met Latijns- Ame-
,3a- In dieperiode gingverder
<}j hog een rol spelen die stu-
(j.? Over al die mooie econo-
w'sche theorieën. Ik ging na:
Jjar°m is zon land als Cuba,
}jg arbij je kunt aanvoelen dat
g * ons nietligt, diecommune-l^achte, dat samen doen —e^°-at Latijnsamerikanen nu
o^liaal solisten zijn — waar-
tfkoeldezon land zienaan £e~

tot het communisme?an kom je tot de ontdekking:

CASTRO
Had upartij gekozen: Castro

ofBatista. In die jaren speelde
datenorm.

"Als u praat over de jaren
zestig, dan zeg ik: ja. In onzebuurt, waar wij woonden, daar
ging de Cubaanse vlag in topWaarom? Dekleine jongen te-
gen degrote Amerikaan. Maarals je de literatuur erop nas-
laat: in hetbegin was Fidel Ca-
stro geen communist. En naarmijn oordeel is hij nog steedsgeen communist. Fidel Castroheeft de weg moetenbewande-len, waardoor een Cuba naarzijn inzichten zekere le-venskansen had. Dat men diekant opgedrongen is, jawat wil
je, blokkades, uitgesloten wor-
denuit het Latijnsamerikaan-
se continent: jemoetverder le-ven, en dan kies je noodged-wongen voor hetgeen de geverbiedt".

Maar waar stond u: stond u

CURAÇAO
Heeft u er ooit over gedacht

datCuracaoeendergelijkekant
zoukunnen opgaan?

"Neen, want deingrediënten
daarvoorwarenniet aanwezig.
Er was geen Amerikaanse,
Venezolaanse of Nederlandse
overheersing op Curacao. Die
heb jenogniet. We hadden niet
desituatie van eendictator, die
dooriedereen gehaat w>rd. We
hebbenniet de situatie gehad,
waarin het overgrote deel van
de bevolking honger leed of in
een honger- toestand berecht
kon komen. Dus ingrediënten
voor een revolutie, ingrediën-

"Ons hele systeem van on-
derstand is slecht georgani-
seerd. Het systeemzelfzou be-

"Naar mijn oordeel hebben
wij een heel systeem overge-
plaatst van socialevoorzienin-
gendatongekend is inditconti-
nent, waarbij mensen liever
één dag of twee dagen een job
nemen en daarnaast onder-
stand gaan halen. De vraag
komt opbij dezemensen: waar-
om ga ik mij keihard inzetten
als ik bijna hetzelfde kan ver-
dienen met de onderstand en
daarbij lekker onder de boom
kan zitten? Dat is de keuze die
zij maken".

Ze zijn erwel, maarze willen
niet?

WERKLOOSHEID
"Kijk, naast de grote

werkloosheid die er is, zijn er
zeker drieduizend arbeid-
splaatsen die ingenomen wor-
den door buitenlanders, van
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NIEUWE GEZAGHEBBER ELMER RAYNOLD (CADE) WILSOE:
’Ik wil van de bevolkingCuraçao een

echt Curaçaos volkmaken’
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