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Curaçao

Nieuw seizoen voor Boarding Pass

Op de foto het productieteam samen met een aantal sponsors.
FOTO BOARDING PASS

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het populaire televisieprogramma Boarding Pass
komt terug op televisie voor een
nieuw seizoen, dat werd onlangs
tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Het productieteam vertrok afgelopen vrijdag
naar de eerste bestemming in
Zuid-Amerika.
Het programma werd in 2013
voor het eerst gepresenteerd
waarbij bezoeken werden gebracht aan landen in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en

grote steden als New York, Rio
de Janeiro en Medellin. De productie werd verzorgd in samenwerking met Avianca, Insel Air,
Curaçao Airport Partners (CAP),
CIBC FirstCaribbean Bank, GoWeekly, Telecuraçao en CBA.
Dezelfde organisaties zetten ook
nu hun schouder onder de productie van het programma.
Het concept van de serie bestaat uit het reizen, leren kennen
en ontdekken van verschillende
bestemmingen. Daarnaast kunnen geïnteresseerden kans ma-

ken om samen met het team op
stap te gaan als een zogenaamde
‘Boarding Pass Buddy’. De campagne wordt via de Facebookpagina van het programma gelanceerd, en ook de partners organiseren verschillende aan het
programma gerelateerde campagnes. Het team voor de nieuwe serie bestaat uit producer en
regisseur David Mitchell, presentator Aisha Tromp, schrijver
en coregisseur Elizabeth Francisco, filmer Eduardo Galban en
fotograaf Ramsay Soemanta.

‘Groeiende onvrede met nieuwe status’
OPINIE
Door Wouter Veenendaal
Terwijl de Provinciale Statenverkiezingen en in mindere
mate de Waterschapsverkiezingen deze week het Nederlandse
nieuws domineerden, vond er
afgelopen woensdag nog een
derde verkiezing plaats aan de
andere kant van de oceaan. Op
de drie eilanden die sinds 10
oktober 2010 als bijzondere
gemeentes geïntegreerd zijn in
Nederland - Bonaire, Saba, en
Sint Eustatius - koos de bevolking namelijk een nieuwe Eilandsraad, vergelijkbaar met de
gemeenteraad van gewone
Nederlandse gemeentes. In
vergelijking met de verkiezingen in Nederland was de opkomst op de eilanden zeer
hoog. In Saba ging zelfs meer
dan 90 procent van de stemgerechtigden naar de stembus.
Op alle drie de eilanden
stond de verkiezing voor een
belangrijk deel in het teken van
de verhouding met Nederland,
en op alle drie de eilanden wijzen de resultaten op groeiende
onvrede met de in 2010 verkregen politieke status van bijzondere gemeente. Daarmee zetten
de verkiezingsresultaten de
verhouding tussen Nederland
en de eilanden opnieuw op
scherp, juist in het jaar waarin
de officiële evaluatie van de

staatkundige wijzigingen van
vijf jaar geleden op de planning
staat.
Op Bonaire, met 16.500
inwoners de grootste van de
drie bijzondere gemeenten,
wonnen drie partijen elk drie
van de negen zetels in de Eilandsraad. Grote winnaar hier
was de nieuwe partij MPB, die
in stemmenaantal vanuit het
niets de grootste partij werd.
Deze partij, geleid door voormalig Antilliaanse minister Elvis
Tjin-Asjoe, wil werken aan beter
en transparanter bestuur op het
eiland en aan meer
gelijkwaardige relaties met
Nederland. Hoewel de partijleider in principe een voorkeur
heeft voor behoud van de gemeentestatus voor Bonaire,
heeft hij ook benadrukt dat er
binnen deze status verbeteringen nodig zijn.
Verlies was er juist voor de
UPB, die de belangrijkste voorvechter van de gemeentestatus
is, maar de afgelopen jaren
geplaagd werd door corruptieschandalen. De partij behaalde
nog wel drie zetels, maar werd
al voor de verkiezingen uitgesloten als mogelijke coalitiepartner
door Tjin-Asjoe, die zichzelf
enkele jaren geleden afsplitste
van de UPB. Volgens Tjin-Asjoe
heeft de UPB de belangen van
Bonaire verkwanseld door tegen
de wens van de Bonairianen in
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een totale integratie met Nederland te bewerkstelligen. De
voorgenomen uitsluiting van de
UPB betekent dat de MPB voor
het vormen van een Bestuurscollege aangewezen lijkt op de
partij die bekend staat als de
grootste tegenstander van de
gemeentestatus, de PDB, die
gelijk bleef in zetelaantal. Een
coalitie tussen deze twee partijen zal wellicht betekenen dat er
een nieuw referendum over de
status van Bonaire georganiseerd zal worden, en dat Bonaire mogelijk opnieuw met Den
Haag zal willen praten over
meer autonomie voor het eiland.
Ook op de twee kleinste eilanden van het Koninkrijk wijst
de verkiezingsuitslag op groeiende onvrede met de gemeentestatus. Op Saba, waar de verkiezingscampagne zich toespitste
op belastingdruk en de nadelige
economische effecten van de
staatkundige veranderingen,
moest de regerende Windward
Islands People’s Movement
(WIPM) een zetel afstaan aan
de Saba Labour Party (SLP).
Hoewel de WIPM met drie van
de vijf zetels haar meerderheid
in de Eilandsraad behoudt,
zakte de electorale steun voor de
partij van 83 naar 57 procent.
Bovendien is er ook binnen de
WIPM groeiende kritiek op de
gemeentestatus, terwijl de partij
tijdens de onderhandelingen in
aanloop naar 2010 nog een
groot voorvechter was van de
gemeentestatus voor Saba. De
campagne van de SLP spitste
zich toe op de slogan ‘change’,
maar omdat inhoudelijke verschillen tussen de Sabaanse
partijen klein zijn, lijkt het hier
eerder om gewenste persoonlijke veranderingen in het bestuur van het eiland te gaan.
Op Sint Eustatius, waar in
december nog een statusreferendum werd gehouden dat
door een te lage opkomst ongeldig werd verklaard, werd de PLP
van Clyde van Putten de grote
winnaar. Sint Eustatius stemde
in 2005 als enige eiland voor
het behoud van de Nederlandse
Antillen, en de gemeentestatus

waar het eilandsbestuur vervolgens mee instemde, is nooit
officieel goedgekeurd door de
bevolking. De PLP, die de grootste partij werd en vanuit het
niets twee van de vijf zetels in
de Eilandsraad bemachtigde,
wil de statusonderhandelingen
met Den Haag heropenen en
streeft naar meer autonomie
voor Sint Eustatius. Datzelfde
geldt voor de UPC, die één zetel
in de Eilandsraad won. De Democratic Party, die voorstander
is van de gemeentestatus en in
de aanloop naar 2010 de onderhandelingen namens Sint Eustatius voerde, behaalde de
overige twee zetels. De partij
vormde in de afgelopen jaren de
oppositie op het eiland, en het
zou goed kunnen dat dit ook de
komende periode het geval
blijft.
De verkiezingen in Caribisch
Nederland komen op een belangrijk moment: vijf jaar na
dato worden de staatkundige
wijzigingen van 2010 later dit
jaar door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (BZK)
geëvalueerd.
Op basis van deze evaluatie
zal vervolgens worden gekeken
welke politieke status de eilanden in de toekomst zullen krijgen. De Nederlandse regering
heeft vooralsnog steeds aangegeven dat het de eilanden vrij
staat referenda over de politieke
status te organiseren, maar dat
het enige voor Den Haag acceptabele alternatief voor de status
van gemeente volledige onafhankelijkheid van de eilanden
is. In de komende maanden
zal blijken of de verkiezingsuitslagen van deze week en de
nieuw te vormen Bestuurscolleges op de eilanden iets aan
deze houding kunnen veranderen, en of er wellicht toch
onderhandelingsruimte voor de
eilanden bestaat om meer autonomie van Nederland te verkrijgen.
Dr. Wouter Veenendaal werkt als
onderzoeker bij het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) binnen het
project ‘Confronting Caribbean

Het dorp Windwardside op
Saba. De regerende Windward
Islands People’s Movement
(WIPM) moet een zetel afstaan
aan de Saba Labour Party (SLP),
die ‘change’ wil. Ook binnen
WIPM is er groeiende kritiek op
de gemeentestatus, terwijl de
partij tijdens de onderhandelingen in aanloop naar 2010 nog
een groot voorvechter was van
de gemeentestatus voor Saba.
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Challenges’. Zijn onderzoek
gaat over het effect van de staatkundige hervormingen van 2010
op lokale politiek en democratie op
de eilanden van Caribisch Nederland. Het KITLV heeft als doel
om een wereldklasse onderzoeksinstituut te zijn voor de bestudering
van Zuidoost-Azië en de ‘Nederlandse’ Cariben vanuit een interdisciplinair en comparatief perspectief.

