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zaterdag, 16 mei 2015 14:16

Miguel Goede bezocht in 2009 Singapore en zag veel overeenkomsten met Curaçao.

WILLEMSTAD — Het eerste wat Miguel Goede opviel toen hij in Singapore landde, is dat
het zoveel op Curaçao lijkt. Het klimaat is hetzelfde, de vegetatie verschilt niet veel, al
hebben ze in Singapore meer begonia’s. Beide landen hebben een containerhaven en
een olieraffinaderij en zijn multicultureel. Maar waar Singapore een welvarend land is met
economische groei, kwakkelt de Curaçaose economie.

Dinsdag organiseerde Goede Consultants een drukbezochte lezing over het succesverhaal
van Singapore in het auditorium van de Nationale Bibliotheek. De vraag ‘Wat kan Curaçao van
Singapore leren?’ stond die avond centraal. Tot ongeloof van velen heeft Curaçao volgens
Goede hetzelfde of zelfs meer potentieel als Singapore. Hoe komen we daar? Door gebruik te
maken van ons human capital, menselijk kapitaal, zoals Singapore dat doet. “Wat we
systematisch niet doen is die potentie te benutten.” Het Aziatische land hecht veel waarde aan
meritocratie, een samenleving waarin belangrijk wordt gevonden wat je individueel hebt
gepresteerd. “In Singapore wordt deskundigheid benut”, aldus Goede. Volgens hem wordt
deskundigheid op Curaçao opzettelijk genegeerd. “We can do much better. We hebben
voldoende ingrediënten om beter te presteren dan we nu doen, maak gebruik van elkaar!”
Daarnaast is er volgens Goede een goede visie, leiderschap en daadkracht nodig om het tij te
keren.

Een andere succesfactor van Singapore is het naleven van Confucianistische principes,
waaronder hard werken en het accepteren van autoriteit. Aan de hand van fragmenten van
twee Curaçaose schrijvers illustreerde Goede de volksaard van Curaçaoënaars. ‘Edoch, het
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talent van de Curaçaoënaar openbaart zich uitsluitend wanneer hij zin heeft om iets te doen. Wij
zijn een volk van ongedisciplineerde, inventieve, natuurlijk begaafde mensen, die op geen
enkele manier gebundeld kunnen worden tot een regiment. All chiefs, no Indians.’ Een fragment
uit Geniale Anarchie van Boeli van Leeuwen. ‘Politieke wraakgevoelens op de Antillen
overtreffen alles wat Sicilianen – de (domme) helden van de vergelding – op het gebied van de
wraak zouden kunnen verzinnen.’ Fragment uit Dubbelspel van Frank Martinus Arion.
“Confucius en geniale anarchie zijn twee uitersten”, aldus Goede.

Onafhankelijkheid

Singapore kent vrijwel geen corruptie en biedt gelijke kansen voor iedereen. Integriteit staat
daar hoog in het vaandel. Door de geografische ligging is Singapore een internationaal centrum
voor industrie en handel geworden. De economische groei van het land is voornamelijk
gebaseerd op de havens en dienstverlenende bedrijven. Het GDFP (gross domestic product)
van Singapore is 467 miljard. “Hun take-off was onafhankelijkheid. ‘They owned their destiny’
en bedreven geopolitiek om hun doelen te bereiken”, aldus Goede.

Singapore was een autonome kroonkolonie. In 1963 werd het een onafhankelijke stadstaat, en
in september van datzelfde jaar trad Singapore toe tot de Federatie Maleisië. In 1964 kwam het
tot botsingen tussen de Maleiers en de Chinezen in Maleisië. In augustus 1965 trad Singapore
uit de federatie en werd een onafhankelijke republiek. De nieuwe stadstaat trad toe tot het
Britse Gemenebest. Singapore omarmde de geschiedenis van het koloniale verleden.

Dictatoriale trekjes

Onder het bewind van oud-premier Lee Kuan Yew groeide Singapore van een arm derde
wereldland uit tot een van de meest welvarende landen ter wereld. Lee introduceerde de vrije
markteconomie, maar zorgde er wel voor dat de Singaporese regering de economie goed kon
controleren. In 1966 won Lees politieke partij PAP alle parlementszetels en werd de oppositie
monddood gemaakt. Bij alle daaropvolgende verkiezingen bleef de PAP de grootste partij in het
parlement. Linkse leden binnen de PAP werden uit de partij gezet en vervangen door
aanhangers van Kuan Yew.

Lee liet vanaf de jaren zeventig iedereen met linkse sympathieën gevangen zetten en door zijn
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krachtig, soms dictatoriaal optreden, liet hij duidelijk zien dat hij de touwtjes in handen had. In
1990 trad Kuan Yew af, na 31 jaar premier te zijn geweest. Als senior-minister bleef hij echter
op de achtergrond de machtigste man. Lee Kuan Yew overleed op 23 maart.

Youtube-sensatie Amos Yee, een tiener uit Singapore, is dinsdag veroordeeld voor obsceniteit
en het beledigen van christenen. In een video van 8 minuten viert Amos Yee de dood van Lee
Kuan Yew en bekritiseert hij diens autoritaire, haast dictatoriale, controle op Singapore. Hij
noemt Lee ‘a horrible person’ (een verschrikkelijk persoon). Volgens de zestienjarige zijn
Singaporezen bang om de oud-premier te bekritiseren en vergelijkt hij hem met onder anderen
Hitler en Jezus Christus. Singapore’s smaadwetten zijn bedoeld om de harmonie onder de
multiculturele samenleving te behouden en om raciaal geweld, waar het land vroeger mee werd
geteisterd, te voorkomen. “Veel mensen denken dat het autoritaire leiderschap van Lee Kuan
Yew heeft bijgedragen aan het succes van Singapore. Daar ben ik het niet mee eens. Het heeft
wel een belangrijke rol gespeeld”, aldus Goede. Singapore

Het land van 683 m2 kent verschillende etnische groepen, zoals van Chinese, Maleisische en
Indische afkomst. Officiële talen zijn: Mandarijn, Engels en Maleisisch. Zo’n 33 procent van de
bevolking is boeddhist, 14 procent is moslim, 11 procent taoist, 7 procent katholiek en 5 procent
hindoe. In juli 2014 stond de populatie op 5,67 miljoen mensen. In 1965 was dit 2,2 miljoen.

Er was veel interesse voor de lezing in het auditorium van de bibliotheek.
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christenen.De 16-jarige Amos Yee is dinsdag veroordeeld voor onder meer belediging van
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