
Dat heeft Aubert Wiels, broer
van de vermoorde PS leider en
voorheen vicevoorzitter van het
partijbestuur, afgelopen zater-
dag verklaard tijdens de presen-
tatie van de politieke beweging ‘1
Tim Magno’ bij Hòfi Biesheu-
vel. 

,,Er zijn notulen van die ver-
gaderingen en er zijn ook opna-
mes ervan. Als zij iets anders be-
weren, laat hen dan met de be-
wijzen komen.”

Wiels verklaarde na afloop

van de bijeenkomst dat voorma-
lig minister Carlos Trinidad wel
door de leider was genoemd als
kandidaat-premier. 

De naam van Jaime Cordoba
is door Helmin Wiels ook niet
genoemd als kandidaat-mi-
nister, aldus de leider van 1 Tim
Magno.

Aubert Wiels stond ook stil bij
de manier waarop de formatie-
besprekingen waren gelopen.
Na de moord op Wiels zou er
een brief zijn verzonden naar in-

formateur Glenn Camelia waar
formeel nooit een antwoord op
is gekomen. Later zou Camelia
bij Radio Direct verklaard heb-
ben dat er documentatie was
waaruit bleek wie er volgens de
leider in de regering zitting
moesten nemen. 

,,Laat het onderzoeksteam die
documentatie goed bestuderen.

Helmin Magno Wiels heeft in
zijn leven nooit tegen kandida-
ten gezegd: ‘Als je je geen mi-
nister wilt worden, noem dan ie-
mand van jouw voorkeur’.”

Tijdens bijeenkomst zou on-
der meer duidelijkheid gegeven
worden over daders van de
moord op Wiels. Maar het leek
erop dat met de daders van de
moord meer de mensen bedoeld
werden die de nalatenschap van
de leider overboord hadden ge-
gooid dan dat het om de mensen
ging die hem daadwerkelijk ver-
moordden. 

,,Kijk goed om je heen wie er
baat had bij zijn dood. De men-
sen die nu functies hebben ge-
kregen die ze nooit zouden heb-
ben gekregen als Helmin nog

leefde”, aldus de broer van de
doodgeschoten leider. Aubert
Wiels verklaarde niet te zullen
zeggen wie zijn broer heeft ver-
moord. ,,Ik zeg wel waar de da-
der(s) gezocht moeten worden.
Als je zoekt dan vind je hen wel,
ze zijn zo dom te geloven dat ze
in deze gemeenschap zoiets
kunnen doen en ook nog vrijuit
kunnen gaan.” 

Sommige prominenten van
de PS, zoals premier Ivar Asjes
en de huidige voorzitter Edward
Joseph, werden door de spreker
uitgemaakt voor duivels. 

De broer van de vermoorde
PS-leider vertelde dat hij al in
eind 2012 werd bedreigd, toen
hij zich kandidaat had gesteld
voor een bestuursfunctie. 
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Aubert Wiels:
Naam Asjes
niet genoemd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de besprekingen van het bestuur van
Pueblo Soberano (PS) en de politiek leider Helmin
Wiels, in 2013, over de nog te vormen regering is de
naam van Ivar Asjes niet door de leider genoemd als kan-
didaat voor het premierschap. 

Verschillende sprekers waren bij de lancering van 1 Tim Magno aanwezig, waaronder Aubert Wiels
(midden). FOTO ANNEKE POLAK

Premier Asjes: Mijn
naam is wel genoemd

,,Mijn naam is wel als kandi-
daat-premier genoemd”, zo
reageerde premier op de
berichten van 1 Tim Magno,
waarin Aubert Wiels stelde
dat de vermoorde leider
nooit zijn naam als kanidaat-
premier noemde. Asjes deed
dat bij de wekelijkse bijeen-
komst van afgelopen zater-
dag bij de sede van Pueblo
Soberano (PS). De premier
liet een videofragment zien
waarin journalist Gofried
Adem van Radio Direct aan
Aubert Wiels vraagt of hij
Asjes als premier ziet. Het
interview werd opgenomen
in de tijd dat de broer van de
leider nog in het bestuur zat.
Aubert Wiels antwoordde
desgevraagd dat ‘het de wens
van de overledene, dat Ivar
Asjes (...) wij volgen die lijn.’

In het videofragment is
niet te horen dat Aubert
Wiels het heeft over het
premierschap maar afgaande
op de vraag is het duidelijk
waar de broer van Helmin
Wiels antwoord op gaf. Het

bericht dat zijn persoon niet
als premier was genoemd
werd door Asjes als ‘de hit
van deze week’ omschreven.
In zijn voordracht werd 

‘Grupo 1 Tim Magno’ door
de premier consequent aan-
geduid als ‘Grupo Maligno’,
een kwaadaardige groep.
Deze groep probeerde vol-
gens de premier continu om
PS van binnenuit te vernieti-
gen. Toen de groep door de
leden werd weggestuurd,
probeerde zij volgens Asjes
om de beweging van buiten-
af te vernietigen.

Asjes zij dat de ‘Grupo
Maligno’ met veel geld van
Gerrit Schotte van start is
gegaan. ,,Het besmette geld
van Schotte heeft een grote
aantrekkingskracht op de
groep”, aldus de premier in
zijn praatje. De nieuwe
groep werd succes toege-
wenst met de kanttekening
dat de partij ervan overtuigd
is dat de leden weten wat er
speelt omdat hij hen hiervan
bewust heeft gemaakt.


