
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Afgelopen vrijdag
is op luchthaven Hato een 
douanier aangehouden wegens
diefstal van een telefoon. De
ambtenaar kwam terug uit het
buitenland. Douanewoordvoer-
der Richenel Martijn bevestigt
dat tegenover deze krant: ,,Ik
moet dat helaas toegeven.” Het
onderzoek naar de beambte, die
lid zou zijn van het zogenoemde
Hatoteam, loopt nog en daarom
wil Martijn er verder niet op in-
gaan. De diefstal van de telefoon
kon naar verluidt bewezen wor-
den door de software op het toe-
stel, waaruit bleek dat het appa-
raat bij de man thuis was.

In de ochtendkrant Èxtra
wees ambtenarenbond Abvo er-
op dat douanebeambten van het
Hatoteam geen echte douaneta-
ken uitvoeren. Ze controleren al-
leen op drugs ‘om de stoep van
Nederland schoon te houden’.
Volgens Martijn is er in principe
een roulatiesysteem binnen de

douane. ,,Maar we hadden de af-
gelopen jaren niet genoeg amb-
tenaren die de opleiding tot
commies konden afronden.
Daardoor zijn de ambtenaren
een tijd op dezelfde plek blijven
zitten.” Volgens de woordvoer-
der zal het roulatiesysteem
binnenkort weer worden opge-
start. Vakbond STrAF kijkt daar
heel anders tegenaan. Volgens
voorzitter Wim van Lamoen be-
staat het Hatoteam helemaal
niet. ,,In 2000 is er een team
opgericht om drugssmokkel te-
gen te gaan. Dat zou gaan be-
staan uit verschillende entitei-
ten, waaronder de Koninklijke
Marechaussee en Nederlandse
rechercheurs, die zouden wor-

den samengevoegd tot een team.
Maar de anderen zijn wegge-
lopen. Het team bestaat nu al-
leen uit 25 man en vrouw van de
douane.” Volgens Van Lamoen
is er ook geen roulatiesysteem,
maar een postensysteem: ,,Als
iemand van Hato bijvoorbeeld
in Punda wil werken, dan moet
hij solliciteren.” Hij wijt de pro-

blemen bij de douane aan een
gebrek aan leiding: ,,Er is geen
leiding en geen goede organisa-
tiestructuur. Daarvoor moeten
ze nu op de blaren zitten.”

De douane heeft al lange tijd
geen vaste sectordirecteur meer.
Sinds het vertrek van interim-di-
recteur Clarion Taylor is er een
driekoppig managementteam
bestaande uit Soraya Pols-Strick,
Lesley Fredema en Vanessa Eli-
sabeth. Volgens Martijn vinden
er gesprekken plaats in de solli-
citatieprocedure voor een nieu-
we directeur. Hoe lang die pro-
cedure nog duurt kan hij niet
zeggen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Moeders horen
hun kind niet te begraven. En
als het leven anders beslist,
putten moeders kracht en troost
uit het feit dat ze afscheid kun-
nen nemen. Dat ze hun overle-
den kind vaarwel kunnen zeg-
gen, nog even een hand tegen
het gezicht van hun oogappel
kunnen houden om lieve woor-
den te fluisteren voordat de kist
dichtgaat en ter aarde wordt
gelaten. Moeders lopen, over-
mand door verdriet, achter de
kist van hun kind aan. 

In afwezigheid van een kist
liep de moeder van Kevin Jesu-
run, het Curaçaose slachtoffer
van de vliegramp van Malaysia
Airlines, na de herdenkings-
plechtigheid voor haar zoon,
met een ingelijste foto van hem
de kapel bij Bottelier uit. Ze
hield de foto op borsthoogte,
dicht bij haar hart. De kist was
door een foto vervangen, de

moeder liep zichtbaar gebroken
met de tastbare herinnering aan
haar zoon naar buiten. Pianist
Norman Moron speelde ‘Grandi
bo ta’, terwijl een stoet van
familieleden zich achter de
moeder schaarde. De aanwezi-
gen in de kerk gingen staan en
wachtten hun beurt af om zich
bij de stoet aan te sluiten. 

De herdenkingsceremonie bij
Bottelier vormde in afwezigheid
van de overledene het voorlopi-
ge afscheid voor de familie,
vrienden en kennissen van
Kevin. In de toespraak van
vicepremier Etienne van der
Horst, die namens het kabinet
was afgevaardigd, stond de
bewindsman stil bij het feit dat
het vooralsnog onzeker is of en
wanneer de overledene begra-
ven kan worden. Het is niet
bekend of de stoffelijke resten
van het Curaçaose slachtoffer
zich in Hilversum of elders
bevinden, zo zei de bewinds-

man. Het is ook niet bekend
hoe lang het duurt om de
slachtoffers te identificeren.
Ook dominee Lolkema stond
even stil bij het feit dat het niet
bekend is waar het lichaam van
Kevin nu is. ,,Intussen weten
we wel waar Kevin als mens is.
Zijn ik. Zijn persoonlijkheid.
Die zijn geborgen in God.” Als
een mus die ter aarde valt al
kostbaar is voor God dan zijn de
300 mensen die ter aarde vielen

dat ook zeker, zo sprak de domi-
nee. Het universum schonk
Kevin een ‘preludio agitato’ op
het einde, aldus spreker Lucille
Berry-Haseth. De prelude be-
stond uit een feest om het afstu-
deren van zijn nicht Fiona in
Nederland te vieren en zich ook
te laven aan zijn passies voor
muziek, theater, films en uitjes
met zijn moeder. Het was ook
de tijd voor Kevin om zijn nieu-
we reisavontuur naar het

Oosten voor te bereiden. Nadat
Kevins moeder de kapel had
verlaten, nam de familie plaats
onder een witte tent vlak in de
buurt. Toen werden er zeven
witte duiven losgelaten. Iedere
duif vloog een andere richting
uit. Waarschijnlijk net als de
overledene, die een passie had
voor reizen. De duiven verdwe-
nen vliegend uit het zicht terwijl
uit de speakers het nummer
‘Land of hope and glory’ klonk.
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Geen kist,
wel ’n foto

Distributie
van Claro 
ter discussie
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Momenteel zijn er
onderhandelingen bezig over de
waterflessen onder de naam Cla-
ro, die in handen zijn van nuts-
bedrijf Aqualectra. Sharo Bik-
ker, woordvoerder van Aqualec-
tra, verklaart dat de beslissing
over het voortbestaan van Claro
in hun handen ligt. ,,Wij zijn
momenteel bezig met onder-
handelingen met betrekking tot
een nieuwe distributeur. Claro is
sowieso niet failliet. De distribu-
tie is namelijk een probleem,
maar onze insteek is wel dat Cla-
ro blijft bestaan.” Aqualectra
heeft momenteel een contract
met de Curaçao Beverage Bott-
ling Company voor de distribu-
tie van Claro. 

In de kapel waren foto’s en kenmerkende, persoonlijke spullen van Kevin te zien. De T-shirts van
Curaçao die de overledene als een ware ambassadeur droeg, waren tentoongesteld.       FOTO EL TRIBUTO

Hatoteam moet
weer rouleren


