
Gezaghebber Elmer Wilsoe neemt afscheid
y heeft in 1988 niet de makkelijkste start
jehad, vindt hij. Elmer Raynold 'Kade' Wilsoe
51) volgde Ronald Casseres in 1988 op als
gezaghebber. De kranten lieten niet na de

drugsproblemen van een familielid van Wilsoe breed uit
te meten. Sindsdien stond de gezaghebber met de media
op voet van oorlog. Na zes jaarrelatieve zwijgzaamheid
spreekt hij vrijmoedig over de losbandigheid van de jeugd
en zijn matige drankgebruik. Wilsoe ontpopt zich als een
moraalridder, die het liefst terug wil naar de stevige
verankering van de samenleving in kerk, buurt en school.
Niet alleen wat dit betreft vertoont het scheidende 'gezag*

een onverbloemde voorkeur voor nostalgische rechtse
standpunten. Zoals: wie wil werken, kan werken. Als het
aan hem had gelegen zouden de ambtenaren trouwens
met harde hand terug naar de arbeid en hetrespect geleid
worden. De overheid moet een bedrijf worden, zegt hy.
Loon naar werken is zyn devies. Achter die ferme taal
huist echter een man die naar de mening van sommigen
ondergewaardeerd is. Die ongekend gezellig en leutig uit
de hoek kan komen. Maar die Wilsoe heeft zich zes jaar
schuil gehouden. Althans voor het publiek en de media.
Elmer spreekt. Met pretoogjes, maar ook met een
bezorgde rimpel tussen de wenkbrauwen.

”Ikpochnietoverwatikhebgepresteerd”

- door Hennie Harinck =

" zei zes jaar geleden in een
&migoe-interview: "Ik zie
Jezelfals een soort manager.
Als een gezaghebber die pro-
beert mensen bij elkaar te
brengen.' Is datgelukt?
Zes jaar lijkt erg lang, maar
"et is in feite een korte
Periode. Je gaat stapje voor
stapje vooruit. Ik heb gepro-
beerd de gedeputeerdenervan te overtuigen dat ze
soms niet alspoliticus op die
stoel kunnen zitten, maar
a's bestuurder.

In al die jarenheb ik nooit
£en besluit ter vernietiginghoeven voorleggen. Dat kan
voorkomen als de gezag-
hebber vindt dateen bepaald
besluit indruist tegen hetalgemeen belang.

Alles is bereikt via de weg
van de dialoog, de overtui-
gingskracht. Ik heb steeds
gezegd dat ik boven de par-
"jen sta. Dat alle beslis--Bingen dienen bij te dragenaan een beter Curasao.Het is voorgekomen dateen gedeputeerde - ik kangeen concreet voorbeeldnoemen - naar me toe kwam
niet een voorstel dat niet hetalgemeen belang dient. Door
jnet hem te praten heb iknem behoed voor een verve-ende confrontatie met deandere gedeputeerden van
net Bestuurscollege.

Dan ga ik terug naar de
kiezer, maar ook naar de
media. Ik spreek hen aan op
hun keuze wanneer de
kiezer zich alleen laat leiden
door mooie ogen of een leuk
praatje.

Daar komt het Nieuw
Beleid om de hoek kijken.
Dat stelt de vraag: waarom
zou ik voor een bepaalde
politicus kiezen? De andere
kant van de medaille is de
verantwoordelijkheid van de
kiezer.

Een veelgehoorde klacht is
dat de ambtenaar er de
kantjes vanaf loopt. Hoe los
je datop?
De Landsverordening Mate-
rieel Ambtenarenrecht, de
LMA, is een onding dat
teveelbescherming biedt voor
de ambtenaar.

Tegenover een salaris
dient een prestatie te staan.
Er bestaat geen sanctie voor
mensen die niet op het werk
verschijnen, mensen die te
laat verschijnen. Het is een
heuse lijdensweg om ambte-
naren aan te pakken met de
LMA.

De LMA is ooit in het
leven geroepen toen het amb-
tenaar zijn nog een respecta-
bele baan was. Het was een
eer om ambtenaar te zijn.

Nu wil ik niet beweren dat
alle ambtenaren er de
kantjes van af lopen. Zeker
niet. .Als de nood aan de man
is wordt er keihard gewerkt.
Maar waarom wordt er niet
niet om vijf uur in je la
opbergen.

Volgens mij moeten we
terug naar het Burgerlijk
Wetboek en de LMA over-
boord gooien. De strijd aan-
gaan en nieuwe cao's over-
eenkomen.

Wekunnen nu al wat doen,
maar dat betekent dat er
files moeten worden bijge-
houden. Je moet wat in
handen hebben als je
iemand wil ontslaan. Maar
de meeste diensthoofden
willen die moeite niet doen.
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geen uitkeringgeven. De hulp-
behoevenden, gehandicapten
en ouden van dagen daarge-
laten natuurlijk.

Ik wil duidelijk stellen dat ik
mij niet schaam over die
functie die ik tien jaar lang
vervuld heb. Ik zie een
casino als een heel normaal
bedrijf.

ter bestrijding van ce mis-
daad wel de nummerkan-
toren heeft aangepakt maar
niet de casino's. Er i_ dan
snel een link te leggen tussen
uw persoonlijke betrokken-
heid bij de casino's - u was
vanaf 1978 directeur van het
Curacao Plaza Casino - en
het ongemoeid laten van de
casiïo's.

Welke kansen heeft het BC in
die zes jaarlaten liggen?
Ikbetreur het ergdat hetBC
een erg slechte PR heeft
gevoerd. Men heeft nooit het
beleid weten te verkopen.
Geen uitleg gegeven.

Het nadeel van uitgaan in
openbare gelegenheden is dat
mensen je altijd en overal
aanspreken. Mijn vrouw
vindt het heel vervelend wan-
neer we in een restaurant
worden aangesproken. Dat
betekent een inbreuk op je
privacy.

Dat zal vanafoktober minder
zijn. Het leek er heel even op
dat u nog zes jaarzou aan-
blijven. Had u echt nog een
periode aangewild?
Ik heb de premier gezegd:
wie ook gezaghebber wordt,
hij zal het moeilijk krijgen.
Laat hem tenminste een fri-
sse start krijgen. Ik heb me
niet met de benoeming bem-
oeid.

Nee, ik gok niet. Ik drink
weinig. Ik kan niet tegen
alcohol. Met twee pilsjes ben
ik tevreden. Ik geniet zoge-
zegd met mate. Ik heb er
overigensnietsoptegen wan-
neer anderen tien biertjes
drinken. Ik ben geen uit-
gaanstype. Ikhouvan samen-
zijn met vrienden, van
lachen en praten.

Gokt u? Houdt u van een
glaasje?

Is de gezaghebber machtig?
De indruk bestaat dat hij
alleenheerser is. Bij zowel
politici als burgers. Mij:;
macht bestaat eruit dat ik
kan beïnvloeden, beargumen-
teren. Maar dat heeft alleen
maar zin als je vertrouwen
hebt van je medebestuur-
ders. Ik heb eerst keihard
gewerkt om dat vertrouwen
te winnen. Als ik dus macht
heb, ofbeter gezegd invloed,
dat heb ik die op basis van
het vertrouwen dat ik
geniet.

Mijn deur stond open voor
regerings- en coalitiepartijen.
Ik werd in de eilandsraad en
het Bestuurscollege aan-
vaard. Als datmacht of auto-
riteit wordt genoemd: d la
bonheur.

Mijn 'macht' voor wat
betreft toelating en uitzet-
ting is gering, want ver-
zoeken worden getoetst aan
regels. Een gezaghebber kan
niet doen en laten wat hij
wil.

Maria Liberia, de toenmalige
premier, zei over u in 1988
dat u een geschikte kandi-
daat was voor het gezagheb-
berschap omdat u arrogant
was, iemand die niet metzich
zou laten spelen.
Ik ben niet erg familiair. Ik
kijk eerst de kat uit de boom.
Ik lach of glimlach alleen op
de juiste momenten. Als ik
lach meen ik dat. Ik ben geen
allemansvriend. Ikmaak van
mijn hart geen moordkuil. In
deze baan is het belangrijk
nee te kunnen zeggen. Op
Curagao draait men om de
b.^te brij heen, men is
gewend toneel te spelen. Dat
is reden dat ik arrogant

Ik had mij voorgenomen
de mensen van Curasaodichterbij elkaar te brengen.
vatuat ze hun energie zoudengaan aanwenden voor de
opbouw van dit eiland, niet
om het af te breken. Dat is
niet altijd gelukt. Verande-
ring van een mentaliteit
neemt heel veel tijd.
Js Curagao er in die jarenwat
°P vooruitgegaan?
We moeten aanvaarden dat
de maatschappij moderner is
geworden. Dat mensen mon-
diger zijn geworden. Ik benerg bezorgd over de wijze
daarop onze jeugdwordt opge-
red, want wat krijgen zij
*is voorbeeld: agressie.ledereen maakt ruzie, is in
conflict. Werkgevers liggen
ln de clinch met werkne-mers. De vakbond maaktr^zie met de werkgevers.
vaders en moeders staan lijn-
fecht tegenover elkaar. Leer-krachten versus leerlingen,
dongeren leren dus dat agre-
Ssie de manier is om dingen
°P te lossen.

In mijn tijd was een buurt
*fn echte buurt. Men leefde"jet elkaar, niet alleen naast«'kaar. Dat bestaat niet
Jeer Ik heb ook de indrukdat haast geen enkel gezin"°g gezamenlijk het avond-m&al gebruikt.

Ik ben er niet optegen datjnan en vrouw werken. Maar** denk dat zij heel goed deconsequenties van het"ebben van kinderenRoeten overdenken. Eenkindverwekken is makkelijk, eenmd opvoeden is andere°ek. Dat vergt een enormeverantwoordelijkheid. Beide°dders dienen zich offers tegetroosten.

Hoe staat het met de kwali-
teit van het bestuur, van de
bestuurders?
Gedeputeerden zouden
verder moeten kijken dan
hun eigen portefeuilles,
samenwerken op de raak-
vlakken. Ook al ben je van
verschillende politieke geaard-
heid.

Hetzelfde geldt voor de.
leden van de eilandsraad.
Hetbelang van Curagao moet
voor het partijbelang gaan.

Ik zie ook meer verant-
woordelijkheid weggelegd
voor de diensthoofden. Dat
functioneert, moet hij
opstappen. Dat geldt voor
zowel politicus, gedeputeerde,
eilandsraadslid als dienst-
hoofd.

Hoekan disfunctioneren vast-
gesteld worden?
De overheid moet meer als
een bedrijf gaanfunctioneren.
Daar lig je er ook uit als je
niet naar behoren je werk
doet. Er is nu geen enkele
incentive. ledereen denkt: mij
kan niets gebeuren. Verant-
woordelijkheid betekent dat
een diensthoofd orde op
zaken moet stellen. Dat hij
ervoor moet zorgen dat zijn
ambtenaren op tijd komen,
dat ze produktief zijn. Nee
zeggen als dat moet. Mensen
op hun donder geven als het
niet anders kan. Dat heet
management. Men kan niet
blijven schuilen achter een
gedeputeerde.

Hoe valt dat te rijmen met
democratie. Stel, de kiezer
kiest voor een onbenul: een
leuke man zonder hersenen.
Hoe los je dat dan op?

Nu ben ik persoonlijk niet
erg populair bij de media. Ik
heb bewust gekozen om in
alle stilte te werken. Ik heb
nooit persoonlijke erkenning
gezocht. Ik poch niet over
wat ik heb gedaan. Derhalve
ben ik minder toegankelijk
geweest voor de pers.

Wat vindt u van de kwaliteit
van de media op Curacao?
Niet bepaald goed. Men heeft
te weinig tijd. Nu mag het
woord nieuws een rekbare
inhoud hebben - ik kan me
toch nogal verbazen over de
inhoud die eraan gegegeven
wordt. Het is vaak 'persoon-
lijk' nieuws. Wie wat gedaan
heeft lijkt het belangrijkste.
Hoe denken we over elkaar?
Dat schrijven we in dekrant,
terwijl we naar mijn mening
ook gewoon de telefoon
kunnen oppakken.

Ik mis achtergrondver-
halen. Geïnterviewden
komen er makkelijk van af
want de journalist heeft zijn
huiswerk niet gedaan. Alle
antwoorden komen klakke-
loos in dekrant, zonder enige
kritische opmerkingen. Ik
weet niet ofdat journalistiek
is.

Ot'er kritiek gesproken. Het
is u kwalijk genomen dat u

Waar wat doen we dan met
JJ°nge ongehuwde moeders?et zijn hun kinderen die*°gal eens ontsporen?
* vind dat mensen hunaden moeten kunnen ver-antwoorden. Als een jongReisje een kind krijgt enervolgens onderstand krijgt

word ik boos. Dat isonzm. Waarom zou ikm°eten betalen voor het ple-Zler vah een ander?. ikben ervan overtuigd datJ,°ngeren weinig respect heb-en voor eikaars lichaam.Pet met elkaar slapen heeft®l gehalte gekregen vanen cola drinken. Een emo-

Bij de jeugd mis ik een
toekomstvisie. Ook voor wat
betreft hun carrière. Ik hoor
te vaak dat men een baan
wil waarbij men nauwelijks
hoeft te werken, maar die
wel een vet salaris oplevert.
ledereen kan werk vinden.
Als men maar wil. We
hebben bakkers, slagers en
loodgieters nodig. Ik wil
mensen die kunnen werken

We moeten terug naar de
tijd waarin we ons beseften
datniet alles kon. We maken
ons nu te druk over onbe-
langrijke zaken.

Het gekke is dat de jeugd
alles weet maar toch niet
verantwoordelijk handelt.
ledereen weet hoe je
zwanger wordt. Ik wist dat
niet als puber. Toen ik 19
was hoorde ik pas voor het
eerst wat menstruatie was.

Het is dus geen kwestie
van voorlichting. Het moet
iets anders zijn. Ik denk dat
ouders beter moeten
opletten wat kinderen alle-
maal doen.

Daaraan zijn we allemaal
schuldig. Het begint met het
verwekken van kinderen. En
als het kind eenmaal moet
worden opgevoed geeft men
niet thuis.

Het materialisme is een
groot probleem. Men denkt:
hoe meer eten en kleding je
eenkind geeft hoe beter. Dat
is natuurlijk niet het geval.

Normen en waarden ver-
anderen. Waar ik echter bang
voor ben is dat normen en
waarden helemaal weg-
vallen. De oudepilaren kerk,
school en buurt; het lijkt niet
meer te bestaan.

tionele binding komt er niet
aan te pas.

Op het moment dat ik die
beslissing nam was debetref-
fende gedeputeerde in onder-
handeling met de casino's
over de 5 procentsregeling
en het beleid ten aanzien
van het al dan niet toelaten
van lokale mensen. Beide
voorstellen zouden een nega-
tieve invloed hebben op de
inkomsten van de casino's.
Bovendien worden met de
opbrengsten van de casino's
investeringen in de hotels
gepleegd. We hebben al
enorme investeringen
gepleegd in het toerisme. Het
mag duidelijk zijn dat we
dan belangen dienen te gaan
afwegen. Doel was een totaal-
plan op te stellen, en geen ad
hoc beslissingen te nemen.

Wat mijn affiniteit aan-
gaat met de casino's. Ik heb
zowel vrienden in het casino-
wezen als in de discotheken-
branche. Ik heb ook ken-
nissen in de wereld van de
nummerkantoren en de snack-
verkoop. Maatregelen
hebben niets van doen met
wie mijn vrienden al dan
niet zijn.

Op een gegeven moment
moest er een profielschets
komen. Het BC heeft toen
kandidaten gepolst. Ikbeant-
woordde volgens bet BC aan
die schets. Mijn standpunt
was: als jullie niemand
anders weten dan ben ik
bereid, maar ik sta niet te
trappelen van ongeduld. Ik
stond er erg laconiek tegen-
over. Het werd na wat gehar-
rewar gedeputeerde Betrian.
Maar hou me ten goede: no
hard feelings.

Eindredactie: Norbert Hendrikse, opmaak: Solange Isselt
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