
Door Marianne van Exel
Willemstad - Op
Curaçao heerst een
moreel tekort en cri-
minaliteit is een
lifestyle geworden.
Dat verklaart Alvin
Daal, topfunctionaris
bij het ministerie van
Justitie, belast met de
reorganisatie van het
politiekorps. 

Daal is van mening dat
het probleem van de cri-
minaliteit zeer groot is en
dat dit met conventionele
methoden niet kan wor-
den opgelost. ,,In wijken
als Muizenberg, Koraal
Specht en Buena Vista is
de verloedering zo groot,
dat zo’n hele wijk ontman-
teld zou moeten worden.
Je zou zo’n wijk eigenlijk
met de grond gelijk moe-
ten maken en de bewo-
ners laten verhuizen naar
andere wijken. De concen-
tratie van criminaliteit kun
je op die manier tegen-
gaan en ontmantelen.”

Momenteel is Daal be-
zig om wijkregisseurs aan
te stellen. ,,Dat is onder-
deel van de reorganisatie
binnen het politieappa-
raat. Wij willen een pro-
bleemgerichte aanpak.
Binnen enkele weken heb-
ben wij de interne selectie
rond en binnen enkele
maanden willen wij deze
gaan implementeren. Er
komen in totaal 18 van de-
ze regisseurs. Zij hebben
de taak om in de wijk
onderzoek te doen naar de
criminaliteit, voorlichting
te geven aan de buurtbe-
woners en samen te wer-
ken met de buurtvereni-
gingen. De regisseurs
worden de komende tijd
opgeleid en moeten pro-
jectvoorstellen in gaan die-
nen.”

Daal is van mening dat
de samenleving een spie-
gel voorgehouden moet
worden. ,,Ik vroeg mij af-
gelopen maand af hoeveel
mensen er rondlopen die
tegen betaling bereid zijn
om iemand dood te schie-
ten. Een groot deel van de
bevolking maakt zich

schuldig aan criminele
praktijken. Als je namelijk
merkt dat in sommige wij-
ken jonge mannen de hele
dag onder een boom han-
gen, maar wel een dure
auto voor de deur hebben
staan, dan plaats je daar
als omgeving toch vraagte-
kens bij? Daarnaast moe-
ten bendeleden ergens in
de wijken bij elkaar ko-
men. Wapens moeten ook
ergens in huis verstopt
worden. Je maakt mij niet
wijs dat buurtbewoners en

familie van dit alles niets
meekrijgen. Door dit soort
dingen gedogen omstan-
ders criminaliteit. Daar-
naast brengt het geld in
het laatje en dat is belang-
rijker dan bestrijding hier-
van. Zij doen mee door er
niet tegen op te treden en
ik zou zelfs willen zeggen
dat ze het stimuleren”, al-
dus Daal.

En: ,,Daarnaast zie je
steeds vaker dat de officier
van justitie en de politie
als boosdoener worden af-

geschilderd en dat crimi-
naliteit bijna wordt ver-
heerlijkt. Dat komt omdat
er op Curaçao een moreel
tekort bestaat bij een groot
deel van de bevolking. Zij
zien de bekentenis van
een verdachte als de waar-
heid en geloven dat de offi-
cier van justitie spelletjes
speelt om een bekentenis
te ontfutselen. Je ziet daar-
naast hoe verdachten pra-
ten over een afrekening en
dat velen van hen geen
waarde hechten aan levens

van anderen. Het zijn ge-
wetenloze criminelen.”

Lange tijd is er volgens
Daal niet voldoende ge-
daan aan het probleem.
,,Pas de laatste tijd wordt
er actief aandacht besteed
aan de bestrijding van cri-
minaliteit. De laatste jaren
is er ook te weinig onder-
zoek gedaan. Het pro-
bleem is steeds erger ge-
worden en steeds meer
jongeren zijn de crimina-
liteit ingesleurd. Ik wil er
bij zeggen dat de slechte

economische situatie hier
niet alleen de oorzaak van
is, maar dat veel jongeren
simpelweg niet geïnteres-
seerd zijn om te werken.”

Zakenman 
vermoord
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‘Criminaliteit als lifestyle’
Wijkregisseurs moeten gaan strijden tegen criminaliteit in de wijken

Cougar-helikopter oefent met Bambi Bucket

Tientallen badgasten op het Sea Aquarium strand konden gisteren genieten van een extra attractie. De momenteel op het eiland gestationeerde
Cougar-transporthelikopter van het Nederlandse ministerie van Defensie voerde voor hun neus tot vijf keer toe een spectaculaire oefening uit
met de zogenaamde Bambi Bucket, een grote zak die onder de helikopter hangt en die gevuld werd met zeewater. Met de gevulde bucket zou de
helikopter naar een plek kunnen vliegen waar bijvoorbeeld een brand woedt om zo de brandweer en andere hulpdiensten te assisteren. Gisteren
werd het water weer in zee geloosd nadat de heli met de gevulde bucket verschillende afstanden had gevlogen. De acties van de Cougar en het
vallende water, dat insloeg als een bom, leverde spectaculaire beelden op. FOTO’S ELS KROON
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Vanaf vol-
gend jaar heeft Curaçao er
een nieuw muziekfestival
bij: het Curaçao Interna-
tional Bluesea Festival.
Dat heeft Gregory Elias,
die met zijn Fundashon
Bon Intenshon het Cura-
çao North Sea Jazz Festival
(CNSJF) organiseert, be-
kendgemaakt tijdens een
happy hour. Het blues-
festival wordt in Punda ge-
houden en wordt waar-

schijnlijk in maart/april
gehouden, voor of na het
Curaçao International
Film Festival Rotterdam.
Het festival duurt drie da-
gen en wordt net als
CNSJF door Mojo georga-
niseerd. Bij de aankondi-
ging van het Curaçao In-
ternational Bluesea Festi-
val verklaarde de organisa-
tor dat het nieuwe festival
‘blues van een hoger ni-

veau’ omvat. Details wor-
den eind dit jaar bekend-
gemaakt. In de week van
het CNSJF kan het publiek
op 26 augustus alvast een
voorproefje krijgen. Dan
treedt Kat Riggins in de
Nieuwestraat op. Riggins’
interpretatie van het genre
werd omschreven als ‘blu-
es van de bovenste plank’.
Hij vertrouwt erop dat het
nieuwe festival net zo suc-

cesvol wordt als de jazz-
tegenhanger. Het happy
hour werd gisteren voor de
partners van het jazzfesti-
val gehouden. In zijn toe-
spraak verklaarde Elias dat
hij totaal verrast was door
de enorme belangstelling,
óók buiten Curaçao en de
voormalige Antillen, voor
de gratis toegangskaarten
voor het concert van lokale
musici die samen met het
Metropole Orkest het re-
pertoire van Doble R zul-
len spelen.

Blues naar Curaçao

Alvin Daal


