
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is onvoldoende
breed begrip voor het feit dat het
in een democratie eigenlijk niet
gaat over meerderheden, maar
juist over minderheden. Deze
conclusie trekt Karel Frielink,
deken van de Orde van Advoca-
ten van Curaçao.

,,Dat het in een democratie ei-
genlijk gaat om minderheden,
blijkt overigens al uit het feit dat
veelal de meerderheid zelf - de
coalitie - is samengesteld uit
minderheden. Dat gegeven al-
leen al noopt tot verantwoorde-
lijkheid, bezonnenheid en tole-
rantie,” zei hij vrijdag bij de in-
stallatie van nieuwe rechters.

De wijze waarop de overheid

omgaat met minderheden - en
ook met de sociaaleconomisch
zwakkeren - bepaalt volgens
Frielink in belangrijke mate de
kwaliteit van de democratie en
van de samenleving. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat
de overheid niet terughoudend
mag zijn als het gaat om de 
bescherming van minderheden,
in het bijzonder wanneer sprake
is van discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging,

politieke gezindheid, ras, ge-
slacht of op welke grond dan
ook. 

De deken: ,,Het is niet voor
niets dat het verbod op discrimi-
natie is vastgelegd in artikel 1
van de Staatsregeling van Cura-
çao. De grote uitdaging waar we
nu voor staan, is hoe we met el-
kaar onze democratische en plu-
riforme samenleving op recht-
vaardige wijze vorm gaan ge-
ven.”

De 140 reizigers konden
gisteravond vroeg met het gere-
pareerde MD-11 toestel van de
Nederlandse luchtvaartmaat-
schappij vertrekken nadat zij za-
terdagmiddag via Bonaire waren
gestrand op Curaçao. Kapotte
wc’s aan boord van het vliegtuig
waren de oorzaak van uiteinde-
lijk twee dagen vertraging.

Regiomanager Simone Wic-
kenhagen van KLM op Curaçao
vertelt dat de vlucht van het
MD11-toestel gisteravond plaats-
vond naast de reguliere KLM-
vlucht met een Boeing 747-toe-
stel. Er vertrokken dus extra veel
reizigers naar Nederland ver-
deeld over twee toestellen. Om-
dat zondag al de eerste helft van
de gestrande reizigers naar
Nederland was gegaan met ge-
plande KLM-, en Martinair-
vluchten, was het MD11-toestel
gisteren voor de helft leeg. Wic-
kenhagen: ,,Die reizigers heb-
ben waarschijnlijk genoeg stoe-
len tot hun beschikking om
languit te kunnen slapen.”

Zaterdagmiddag strandde de
KLM-vlucht die vanuit Quito in
Equador via Kralendijk op Bo-
naire op de weg terug was naar
Amsterdam. Wickenhagen laat
weten dat het niet toegestaan is
om te vliegen als meer dan de
helft van de wc’s aan boord van
een KLM-vliegtuig kapot is.
,,Daardoor moesten we de pas-
sagiers onderbrengen in hotels.”
Betrokkenen laten weten dat
hen verteld is dat een babyluier
de oorzaak is van de defecte wc-
voorziening. 

Door gebrek aan voldoende
hotelkamers op Bonaire werd

zaterdag besloten uit te wijken
naar Curaçao. Daar werden de
reizigers de eerste nacht in ze-
ven, en de tweede nacht in drie
verschillende hotels onderge-
bracht. De vlucht van Bonaire
naar Curaçao die normaal maar
zo’n vijftien minuten duurt,
deed er volgens Wickenhagen
nu ruim 2,5 uur over omdat er
vijftigduizend liter kerosine ge-
loosd moest worden in de zee
tussen de twee eilanden. Dit was
noodzakelijk om een veilige lan-
ding op Hato te garanderen.

Het MD-11 toestel van KLM
kon zaterdagavond pas laat rich-
ting Curaçao vertrekken. Het op-
onthoud op Flamingo Airport
duurde erg lang. Dit leidde bij
veel reizigers tot frustraties.
Wickenhagen zegt de gevoelens
van de passagiers te begrijpen.
,,Iedereen zat vast in de vertrek-
hal op Bonaire en je mocht er
niet in of uit.” Het personeel op
het vliegveld stond het volgens
Wickenhagen niet toe ramen
open te doen of passagiers naar
buiten te laten voor wat frisse
lucht. Wickenhangen zegt dat er
binnen afzienbare tijd verande-
ring moet komen in de situatie
van Flamingo Airport. ,,De ver-
trekhal is echt te klein.”

De gestrande reizigers kun-
nen volgens Wickenhangen in
Nederland aanspraak maken op
een vergoeding voor de opge-
lopen vertraging. De groep reizi-
gers die gisteren vertrok heeft
van de KLM hiervoor al een
‘goodwill compensatie’ meege-
kregen. Dit is een brief die het
compensatietraject makkelijker
maakt. 
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Campagne voor de toekomst
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‘Ta tempu pa prepara pa bo
futuro’ is een op maat
gesneden lening van Banco
di Caribe waarbij de persoon-
lijke ontwikkeling van de cli-
ënt voorop staat. Het pakket
is speciaal bedoeld om per-
soonlijke projecten, plannen
of dromen te realiseren. Ook
jongeren kunnen van het
pakket gebruik maken en
krijgen daarbij gratis advies
van de marketing afdeling
van de bank. De campagne
is al van kracht en loopt tot
29 oktober aanstaande. 
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Vertraagde
passagiers
toch nog weg
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De laatste helft van 280 vertraagde KLM-
passagiers is gisteren toch nog naar Amsterdam vertrok-
ken vanaf vliegveld Hato. 

‘Democratie gaat om minderheden’

Van een onzer verslaggeefsters
Breda - De zaak tegen onder
meer Yassine Abdellaoui, die
verdacht wordt van 2,3 miljoen
euro drugsgeld witwassen via
het postagentschap van vriend
en medeverdachte Abdel F. is
gisteren begonnen in Breda. 

Het zou gaan om cocaïnewin-
sten van hoofdverdachte Ram-
phis R. uit Curaçao. Het geld
zou via het postagentschap zijn
doorgesluisd naar onder meer
Jamaica middels ongeveer 300
posttransacties, zo meldt BN De

Stem. De rechtbank heeft giste-
ren de zaak van de eerste ver-
dachte, oud-voetballer Geoffrey
Prommayon, al behandeld. 
Hij wordt verdacht van het wit-
wassen van 30.000 dollar en
hoorde een eis van twee maan-

den voorwaardelijk tegen zich ei-
sen. 

Prommayon (voormalig voet-
baller van onder meer PSV en
Willem II) kreeg het geld naar
eigen zeggen van zijn ex-vrien-
din, met het verzoek het te
wisselen bij het Bredase post-
agentschap van Abdellaoui en
Abdel F.. Volgens officier van
justitie Koert van Damme wist
Prommayon dat er ‘een luchtje
aan het geld zat’. ,,Zijn ex-vrien-
din had hem verteld dat ze in de
xtc-handel zat.” 

Zaak tegen
Prommayon

begonnen


