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De arrestatie en € 7.500 aan hulp!

Iedereen heeft inmiddels het nieuws gehoord: er is een verdachte opgepakt voor de moord op Hester.
Hoe is dat mogelijk! Na 15 jaar! Zelfs hier in Nederland staan we dan perplex. Dat een en ander niet
geheel en al geruisloos zou verlopen was meteen al duidelijk.
De Mexicaanse overheid kwam de verdachte op het spoor vanwege zijn specifieke kenmerken. Hij heeft
een gehavend oor en een tatoeage op zijn arm. Bovendien is hij een bodybuilder. Met deze
bijzonderheden stond hij op Facebook. Geweldig. Hij zat voor een drugszaak vast in een gevangenis in
Mississippi. Hij blijkt na de moord op Hester al drie keer vastgezeten te hebben. Een keer in Mexico en
twee keer in de VS. Overigens was hij bij de moord op Hester net twee maanden op vrije voeten. De
verdachte zou op 14 januari jl. vrijkomen.
In november brachten mijn man Roeland en ik een bezoek aan de Procureur Generaal in Chihuahua
Mexico. Deze persoon heeft de zaak Hester in zijn portefeuille. Hij vertelde dat het belangrijk was
erachter te komen of de verdachte de Mexicaanse of de Amerikaanse nationaliteit bezat. Het zou nog
twee weken duren voordat ze duidelijkheid hierover hadden. De verdachte bleek gelukkig Mexicaans, dus
hij zat illegaal in de Verenigde Staten. Het was daarom de beste oplossing hem uit te leveren, zodra hij
op vrije voeten kwam.
Ik had contact met een Nederlandse politie attaché uit Washington. Ze had me beloofd zo dicht mogelijk
‘op de huid’ van de verdachte te zitten. Ze was dan ook aanwezig bij de feitelijke overdracht. Die vond
uiteindelijk pas plaats op 24 januari jl. Die tien dagen tussen de vrijlating en uitlevering waren moeilijk te
verteren! Want hoe logisch leek het mij dat, wanneer iemand vrij komt op 14 januari, hij ook op die
datum wordt overgedragen. Ik was nergens anders toe in staat dan stofzuigen of verstellen... ik zag
overal beren op de weg en veronderstelde dat de verdachte al met hulp van één of andere handlanger uit
een wc-raampje was geklommen en voortvluchtig was. Alles verliep, ook voor ons, onder uiterste
geheimhouding. Pas op 23 januari werd ons verteld dat hij om 18 uur Nederlandse tijd zou worden
overgedragen. Om 18.12 uur werd ik dan ook gebeld door de politie attaché: ‘Ze hebben hem! Ik sta vlak
naast hem! Met 35 zwaarbewapende politiemensen uit de VS werd hij overgedragen aan 35
zwaarbewapende Mexicaanse politiemensen en vervolgens met gillende sirenes afgevoerd naar het Paleis
van Justitie. Ik moet weer door!’
De politiemannen droegen bivakmutsen om niet herkend te worden en de volgende dag stond de hele
arrestatie al op YouTube en kreeg ik het internetadres van de spectaculaire arrestatie:
http://www.youtube.com/watch?v=Ioirx08eDt0#t=56
Daarop zag je nota bene dat de man praatte! Hij gaf antwoord aan de journalisten bij het Paleis van
Justitie. Hij wist zich niets te herinneren. Hij wist nergens van. Dat vond ik zo’n schokkende
gewaarwording. Het zien van die man, die 15 jaar voor ons een vage schim was, zat nu ineens concreet
geplakt op mijn netvlies en in mijn gehoor!
De dagen daarna bleef het spannend, want het was een voorlopige hechtenis. Die duurde bijna een week,
144 uur, maar toen kwam het bevrijdende mailtje met de mededeling dat de hechtenis definitief werd.
Stichting Hester bedankt in een persbericht de Mexicaanse overheid met dit succes en ziet dit als een
goede stap naar gerechtigheid.

Inmiddels stelde onze advocate Lucha Castro voor om haar collega Carlos Castresana om hulp te vragen
bij het proces. Carlos Castresana blijkt géén kleine jongen. Hij is expert op het gebied van
vrouwenmoorden en seriemoorden en bestrijdt omkoping. Hij heeft internationale faam en kent het
rechtssysteem in Latijns-Amerika goed. Hij was de motor achter de berechting van Pinochet en de
speciale rapporteur van de Internationale Commissie tegen straffeloosheid in Guatemala. Hij is volledig
bekend met de zaak Hester. Zowel voor ons als voor de vrouwen in Juárez is het van het uiterste belang
dat het proces eerlijk gevoerd wordt en daar kun je op rekenen met de aanwezigheid van Castresana.
Zowel Luz Castro als Carlos Castresana werken op vrijwillige basis voor stichting Hester. Wel worden we
geacht de reis- en verblijfkosten te vergoeden.



Dan de hulp!

Daar hebben we een brief over gestuurd naar alle vrienden van de
stichting Hester. Lieve mensen, wat een geweldige steun betekende
dat weer voor ons! Zo bijzonder om te merken dat iedereen zo met
ons meeleeft! In minder dan een maand stroomde de rekening van
stichting Hester vol, € 7.500 kwam binnen om de onkosten te kunnen
dekken van dr. Carlos Castresana! Deze kosten bestaan onder meer
uit zijn vervoers- en verblijfskosten. Hij zal gedurende het proces een
aantal keer vanuit de Verenigde Staten naar Mexico moeten reizen
als adviseur voor onze advocate Lucha Castro.
Al de giften ervaren we als steunend gebaar. Wat een heerlijk gevoel geeft het te weten dat er zo met je
meegeleefd wordt!
Op alle mogelijke manieren werd geld ingezameld. De één haalde met zelfgemaakte spulletjes op een
voorjaarsmarkt geld op. Het bedrijfje Neo Vita schonk het geld vanwege het 10- jarige bestaan.
Afgelopen week ontving ik nog € 15 van twee meisjes van 12 jaar, Fleur en Juultje,
onze jongste vrienden!
Het is bijzonder je te realiseren dat het oppakken van de verdachte een uiterst
positieve uitstraling heeft op de vrouwen in Juárez. Ze zien dat het toch blijkt te
helpen als je blijft aandringen. Iets wat bij Hester natuurlijk wel een samenwerking
van verschillende factoren was. Zowel vanuit de overheid als van ons is de druk
continu aanwezig geweest en gevoeld.
Mocht je nog van plan zijn mee te betalen voor de juridische kosten: ABN AMRO
0400928442 tnv stichting Hester, Den Haag
Ook in de familie kreeg deze arrestatie de nodige aandacht. Mijn oudste kleinzoon
Syme kan net schrijven en scheef het volgende aan Hester: ’Lieve Hester, gister is
de boef gebakt, jamer dat je er niet bij bent. Dikkus van Syme xxx’



Mensenrechtenorganisatie van advocate Lucha Castro

Onze advocate, Lucha Castro, werkt bij het CEDEHM, Centrum voor Vrouwenrechten, in Chihuahua. Deze
stad ligt op 400 km afstand van Ciudad Juárez en is net als Juárez volgestouwd met assemblagefabrieken
en heeft
eenzelfde soort criminaliteit als Juárez. Dit Centrum voor Vrouwenrechten heeft onlangs wegens
aanvallen en bedreigingen voorlopige beschermende maatregelen gekregen van de Inter Amerikaanse
Commissie voor de Mensenrechten (IACHR).
Lucha behandelt onder andere de zaak Hester bij de IACHR. Het is een voortdurende strijd van dit soort
organisaties om van de Mexicaanse overheid te eisen dat ze zich inspannen. Zo was het typerend dat wij
in Nederland eerder op de hoogte werden gebracht van de overdracht van de verdachte dan Lucha de
advocate. Zij ervaarde dat als uiterst pijnlijk.
Inmiddels bereikte ons begin april het bericht via een onderzoeksjournalist uit Mexico, dat er 50 jaar
werd geëist door het Openbaar Ministerie. Mijn advocate stuurde me tegelijkertijd een mailtje waarin ze
aangaf dat de verdachte om voorlopige vrijlating had gevraagd. Aangezien er maar weinig
bewijsmateriaal schijnt te zijn, maakt zij zich daar ernstige zorgen over. Ook van de Nederlandse
ambassade begreep ik dat ik niet verbaasd moest zijn wanneer de verdachte straks op vrije voeten is en
verdwijnt. Maar, we blijven positief!

Doelstelling stichting Hester

De stichting Hester wil geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez voorkomen door financiële hulp te bieden aan Casa Amiga. Casa Amiga verleent
psychische, juridische, educatieve en maatschappelijke hulp. Bovendien geven ze voorlichting en educatie aan het publiek en aan politie, justitie en
andere overheidsorganisaties. In Nederland en Europa informeert stichting Hester waar mogelijk over de wantoestanden in Ciudad Juárez.
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Reis naar Mexico voor de presentatie

Tegelijk met de arrestatie viel het plannen van de reis naar Mexico om de Spaanse versie van het boek te
presenteren. Het boek verscheen in het Nederlands in 2008. De Spaanse versie, genaamd: ‘Un grito de
socorro desde Juárez’, is uitgebreid met de beschrijving van de afgelopen vijf jaar. Bovendien staat er
een extra interview in van Raul Romeva, de Europarlementariër die ieder jaar de bijeenkomst over
feminicide (vrouwenmoorden) in Brussel organiseert waar stichting Hester sinds het begin, zeven jaar
geleden, bij aanwezig is.
De afspraken met de uitgever gaven de nodige
problemen. In november had ik in Mexico Stad het
eerste gesprek met hen. Ze waren enthousiast. Zo
enthousiast dat we zelfs op een etentje werden
gefêteerd. Mijn reis in het voorjaar zou worden betaald,
over die van Ingrid de Vries, degene die het boek
vertaalde en in het bestuur zit van de stichting,
moesten ze nog even denken. Maar ze meenden dat
het wel goed zou komen. We bespraken waar we de
presentaties zouden houden. In Mexico Stad, In Ciudad
Juárez, Chihuahua en over de grens in El Paso.
Toen puntje bij paaltje kwam, bleek de reis van Ingrid
te begrotelijk te zijn. Vervolgens vroegen ze mij of ik
niet aan de Nederlandse ambassade kon vragen of zij
de binnenlandse vluchten (van Mexico Stad naar Ciudad
Juárez en terug met tussenstop via Chihuahua) wilde betalen. De ambassade had notabene ook al
aangeboden de presentatie te verzorgen! Natuurlijk deed ik dat niet. Als ze dat graag wilden, zouden ze
zelf contact moeten opnemen met de Nederlandse ambassade. Tijdens het schrijven van deze
nieuwsbrief werd ineens toch het geld voor de vliegreis van Ingrid en mij op de rekening gestort! De
uitgever krijgt van ons een lintje vanwege maatschappelijk bewust ondernemen!
Inmiddels heb ik contact gehad met een hoogleraar Criminologie, Cynthia Bejarano, van de New Mexico
State University in Las Cruces in de VS, 45 km van de grens met Ciudad
Juárez. Ze wil graag een presentatie op haar universiteit organiseren en
betaalt ook een gedeelte van de reiskosten!
We beginnen onze tour met een presentatie in Mexico Stad, georganiseerd
door de Nederlandse ambassade in samenwerking met de ‘Catolicas por el
derecho a decidir’ (Katholieke vrouwen voor het recht om te beslissen) en de
uitgever Grijalbo, een verkoopmaatschappij van RandomHouse.
We hebben daar zitting in een panel, met daarin ook Sergio Gonzalez
Rodriguez, de schrijver die mij in 2002 aanspoorde om de moord op Hester
aan te geven bij Amnesty. Het duurde een jaar voordat ik eindelijk de moed
had om Hester als concrete zaak in het jaarverslag van Amnesty te laten
opnemen. Zo is de bal langzaam aan het rollen geraakt.
Sergio Gonzalez won in april in Barcelona de ‘Anagramprijs’ van 2014.
Daarna vliegen we naar de VS om bij de New Mexico State University in Las
Cruces de presentatie te houden. Vandaar reizen we door naar Ciudad Juárez, waar we het boek
presenteren en bovendien officieel een steentje met de naam van Hester zullen plaatsen bij het nieuwe
monument voor nabestaanden van vermoorde vrouwen. Ik ben heel benieuwd naar dit onderdeel van de
reis. In november, bij de ontmoeting met de Procureur Generaal, in het gesprek over de zaak Hester en
de verdachte, vertelde ik hem dat ik verdrietig werd van dit monument, omdat van de 1435 namen van
de vermoorde vrouwen, er slechts 30 concreet vernoemd werden. Hoe konden nabestaanden zich daar
nou in herkennen? Juist de veelheid aan namen tekent de werkelijkheid. Het plaatsten van Hesters naam
doe ik op aandringen van mijn advocate. Mijn bezwaar is om straks de 31ste te zijn zonder dat er meer
volgen. Onze advocate stelde dat het juist dé gelegenheid is om de pers te wijzen op de leegte van de
naamloze muren. Misschien dringt dit dan ook tot de autoriteiten door.
Het monument is opgericht naar aanleiding van een terechtwijzing van het Inter Amerikaanse Hof voor
de Mensenrechten in Washington, vanwege nalatigheid in het onderzoeksproces bij de Cotonfieldmoorden
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uit 2002. Acht vermoorde vrouwen werden gedumpt op een braakliggend terrein, slechts gebrekkig
onderzoek volgde.



Nieuwe hulp van de zusters Franciscanessen!

Afgelopen week ontvingen we een brief met daarin de toezegging van financiële steun voor een jaar van
de zusters Franciscanessen. De afgelopen twee jaar steunden zij de stichting Hester met het project
Rechtsbijstand. Hoewel van groot belang, valt dit eigenlijk niet onder hun doelstellingen. Daarom
bekostigen zij nu de voorlichting over rechtsbijstand voor onderwijzers en zijn ze blij met ons nieuwe
project: Tweedekansonderwijs voor vrouwen oftewel: “School voor jou”, waarbij de vrouwen in de veilige
en geborgen omgeving van Casa Amiga hun lagere of middelbare school kunnen afmaken.
Casa Amiga stelt daarover: De ontwikkeling van een land is evenredig aan het niveau van ontwikkeling
van de bevolking. In Mexico verschilt die ontwikkeling erg, afhankelijk van het geslacht, de leeftijd en de
woonplaats. In de meeste gevallen hebben vrouwen een achterstand.
Scholing staat gelijk aan ontwikkeling en vooruitgang op technologisch en wetenschappelijk gebied. In
Mexico zou de democratie beter functioneren als het opleidingsniveau van de bevolking hoger was. Maar
hele generaties zijn opgegroeid zonder enig besef dat studie je leven kan verrijken, dat lezen iets is dat
je doet omdat je het leuk vindt en niet omdat het moet en dat het goed is actief aan de maatschappij
deel te nemen en het leven niet passief aan je voorbij te laten gaan.
In het algemeen is er in Mexico een enorm verschil van opvatting over opleiding voor mannen en
vrouwen. Er is sprake van discriminatie en het machismo grenst soms aan misogynie.
Er zijn nog steeds streken in Mexico waar de overtuiging overheerst dat scholing voor vrouwen een
verspilling is van tijd en geld, en deze overtuiging leeft in alle klassen en standen. In hogere kringen van
overheidsfunctionarissen of landeigenaren studeren sommige meisjes ‘in afwachting van het huwelijk’. In
de lagere klassen beginnen meisjes soms wel aan een opleiding, maar er is niet genoeg geld om die af te
maken en broers hebben altijd voorrang. “Mijn moeder besloot dat mijn broer naar de universiteit moest
want hij was de man. Ik zat in de derde klas van de middelbare school en wilde medicijnen studeren,
maar mijn moeder zei dat het beter was als ik werkte zodat hij kon studeren. En zo gebeurde het”.
Opmerkelijk genoeg zijn het de meisjes die momenteel veel beter presteren op school. Ook op de
werkvloer doen zij het beter, maar daar stuiten ze op de vooroordelen van hun mannelijke collega’s.
Samen kunnen vrouwen die goed geschoold zijn het verschil gaan maken.
Het streven is dat 10 vrouwen de lagere school afronden en 10 vrouwen de middelbare school.
Dit jaar bestaat Casa Amiga 15 jaar. Stichting Hester viert dit door hen € 10.000 extra te sturen!



Workshop bij Vitaediseis

Op 22 maart verzorgde Arsene een workshop bij Vitaedis, een Hbo-opleiding tot uitvaartbegeleider.
Deelnemers met verschillende ervaring volgen hier trainingen en korte cursussen. Arsene was gevraagd
of zij wilde vertellen over wat zij direct na de dood van Hester had meegemaakt. Wat was goed geweest
en wat was er verkeerd gegaan. Hun vraag kwam voort uit bewondering over de positieve wijze waarop
Arsene na verloop van tijd het leven weer had opgepakt en de dood van Hester had omgezet had in hoop
voor de andere moeders in Ciudad Juárez.



Bedankt vrienden van de stichting Hester !
Donaties ten behoeve van de stichting Hester worden zeer gewaardeerd. Een eenmalige bijdrage aan
stichting Hester is altijd welkom. Ook bestaat de mogelijkheid per automatische incasso te betalen.
ABN-AMRO 40.09.28.442 of ING 530 84 98 ten name van stichting Hester, Den Haag
Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester
is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of
schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde
voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
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