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Mishandeling chirurg De Windt
Weer boete geëist tegen
Van Assendelft Van Wijck
WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie heeft weer een boete
van 250 gulden geëist tegen onroerendgoedbezitter Chris van
Assendelft Van Wijck, wegens de mishandeling van chirurg Paul de
Windt. Die vond plaats in april 1998 in Café De Tropen. De Windt
deed echter pas in 2002 aangifte.
Van Assendelft Van Wijck, die nu weer in Nederland woont, heeft op
Curaçao op zijn zachtst gezegd veel mensen tegen zich in het harnas
gejaagd door zijn handelwijze met onroerend goed. Hij meent echter dat
zijn naam ten onrechte schade is aangedaan en gezuiverd dient te
worden. Hij bestrijdt dat hij De Windt destijds heeft mishandeld, het was
juist de chirurg die na een ruzie in de aanval ging.
“Op het moment dat de bril van mijn cliënt door De Windt van zijn neus
was geslagen, was hij geen enkele partij meer omdat hij erg slecht ziet.
Bovendien heeft hij een kunstbeen. Dat hij De Windt, samen met zijn
stiefzoon, tegen zijn hoofd en ribbenkast aan heeft geschopt, is gewoon
niet mogelijk. Van Assendelft zou als een soort superman, met zijn
kunstbeen over de balustrade gesprongen moeten zijn, terwijl hij geen
hand voor ogen zag”, aldus zijn advocaat.
Van Assendelft is voor deze mishandeling al in 2004 bij verstek
veroordeeld tot 250 gulden boete, door de rechter in Eerste Aanleg. Maar
tegen dat vonnis is hij in verzet gegaan. Hij is toen een keer persoonlijk
voor de rechter verschenen. Daarna zijn er weer vier getuigen gehoord,
drie bekenden en een stiefzoon, die destijds bij de ruzie aanwezig waren.
Mocht Van Assendelft weer veroordeeld worden, dan zal hij zeker in
beroep gaan. Een voorwaardelijk sepot, zoals dat heeft plaatsgevonden
voor de illegale sloop van het — door hem net aangekochte monument
op Pietermaai— in januari 2003, is in deze mishandelingszaak niet meer
mogelijk, nu de zaak al eens op zitting is geweest.

2

SOAP
De zaak tegen Van Assendelft is inmiddels tot een ellenlange soap
verworden. Dat De Windt pas in 2002 aangifte deed, was “omdat
langzamerhand bekend werd dat Van Assendelft mensen hier oplichtte,
mishandelde of daar opdracht toe gaf. Ik zag het als mijn burgerplicht om
de samenleving tegen deze man te beschermen”, zo zei hij in 2004 tegen
de rechter. Die aangifte gebeurde vlak na de mishandeling van Cees
Baas, eigenaar van The Movies, waartoe Van Assendelft opdracht
gegeven zou hebben. De dader van deze mishandeling moest uiteindelijk
een boete van 1500 gulden in een sepotzaak betalen.
LEVENSDOEL
Chirurg De Windt, die inmiddels ook een kunstbeen heeft door een
ongeluk met zijn eigen kanon, heeft geprobeerd zich als slachtoffer te
voegen in zijn mishandelingszaak. Hij eiste een schadevergoeding van
meer dan een miljoen gulden, omdat zijn duim niet goed meer zou
functioneren. Uiteindelijk werd zijn vordering niet-ontvankelijk
verklaard door het Hof. “De Windt lijkt echter van de strafrechtelijke
veroordeling van Van Assendelft zijn levensdoel gemaakt te hebben”,
aldus de advocaat.
Overigens bleek tijdens de behandeling van de zaak in 2004 dat er
verscheidene aangiftes in Nederland tegen Van Assendelft in een sepot
zijn geëindigd, zo bracht de rechter naar voren. Een aangifte uit 1999
wegens oplichting en flessentrekkerij werd geseponeerd wegens
‘onvoldoende nationaal belang’. Voor aangiftes wegens opzettelijke
vernieling en verstoring van de openbare orde werd vrijspraak verleend
wegens ‘aantasting van de persoonlijke integriteit’. Een mishandeling in
2001 werd afgedaan met een transactie van 300 gulden.
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