
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Zowel Bur-
ney ‘Nini’ Fonseca als D’-
Angelo Damascus, alias
Panchèk, wordt vastge-
houden in de afdeling Fo-
ba in de gevangenis. Dat
heeft minister Nelson Na-
varro van Justitie (PAIS)
gisteren bekendgemaakt.
Beide mannen zijn ver-

dachten in de zaak Mag-
nus waarin de moord op
politicus Helmin Wiels
wordt onderzocht. Fonse-
ca zit sinds zijn arrestatie
vorig jaar vast in Sentro di
Detenshon i Korekshon
Kòrsou (SDKK). Twee
maanden geleden werd hij

voor zijn eigen bescher-
ming overgeplaatst naar
de Foba-afdeling, waar ge-
bruikelijk gedetineerden
die psychiatrische zorg no-
dig hebben, worden opge-
sloten. Damascus heeft
sinds zijn aanhouding
acht maanden in de poli-

tiecel te Barber opgesloten
gezeten. Op 12 mei is hij
overgeplaatst naar SDKK,
waar hij, zo blijkt nu, op de
Foba-afdeling is opgeslo-
ten. Tijdens de eerste re-
giezitting in de zaak Mag-
nus in december werd al
duidelijk dat Damascus
naar de gevangenis wilde
worden overgeplaatst. Zijn

raadsvrouw Gladys So-
phia-Alendy verzocht de
rechter hiertoe; een ver-
zoek dat echter werd afge-
wezen. Officier van justitie
Gerrit Rip liet toen weten
dat niet te willen omdat
gevreesd werd voor het le-
ven van de verdachte. Da-
mascus heeft namelijk
verklaringen afgelegd te-

gen de andere verdachten
in deze zaak. Nu blijkt dat
hij op 12 mei toch naar de
gevangenis is overge-
plaatst. 

Navarro liet gisteren we-
ten dat hij duidelijke in-
structies heeft gegeven
aan het gevangenisperso-
neel om extra beveiliging
in te stellen op de Foba-af-
deling om de twee ver-
dachten tegen elkaar te be-
schermen. 

Schottes partner Cicely
van der Dijs werd gister-
avond wel op vrije voeten
gesteld, maar is nog altijd
verdachte in de zaak die de
naam Babel heeft gekre-
gen. 

Schotte en Van der Dijs,
die dinsdagochtend in
hechtenis zijn genomen
en verdacht worden van
witwassen en valsheid in
geschrifte, werden giste-
ren aan de rechter-com-
missaris voorgeleid. De
voorgeleiding stond eerst

gepland voor 16.00 uur,
maar werd op verzoek van
de raadsman van het stel -
Eldon ‘Peppie’ Sulvaran -
enkele uren uitgesteld. 
Hij wilde de zaak nog even
bespreken met zijn cliën-
ten. 

De vrijlating van de le-
venspartner van Schotte
werd door de rechter-com-
missaris gemotiveerd door
‘het opgewekt vertrouwen
bij de verdachte’. Schoop
legt uit: ,,Het bevel voor 
de inverzekeringstelling

duurt hooguit acht dagen.
Een van de rechercheurs
die C.R.D. (Van der Dijs)
heeft verhoord, heeft ge-
zegd dat de verlenging één
dag duurt. De rechter-
commissaris oordeelt dan
dat je bepaalde verwach-
tingen hebt gecreëerd bij
de verdachte.”

In een officiële verkla-
ring van het OM staat: 
,,In het licht van het ver-
trouwen dat een dergelijke
uitspraak mag opwekken,
is naar het oordeel van 

de rechter-commissaris
voortzetting van de inver-
zekeringstelling onrecht-
matig en heeft de rechter-
commissaris de onmiddel-
lijke invrijheidstelling van
C.R.D. gelast.”

Voor wat betreft Schotte
zal de rechter-commissa-
ris uiterlijk maandag, 26
mei, een beslissing ne-
men over de rechtmatig-
heid van de voortzetting
van de inverzekeringstel-
ling. ,,Tot die tijd zal
G.F.S. in verzekering blij-

ven”, aldus een officieel
bericht van het OM. Uit
protest tegen de arrestatie
van Schotte en zijn levens-
partner vond er gisteren
een manifestatie plaats op
het Wilhelminaplein. Een
kleine groep verzamelde
zich voor het gebouw van
het OM bij de Tempel en
eiste de onmiddellijke vrij-
lating van het tweetal. On-
der de protesterende me-
nigte bevonden zich ook
de vader van Van der Dijs,
benzinestation-magnaat

Papito van der Dijs, Lo-
vers-eigenaar en oom 
van de levenspartner van
Schotte, Oswald van der
Dijs, oud-Statenlid en lei-
der van FOL Anthony Go-
dett, Amparo dos Santos,
oud-minister Carlos Monk
en partijgenoten Amerigó
Thodé en Gilmar ‘Pik’ 
Pisas. De straten van Pun-
da werden gistermiddag 
rond 13.30 uur afgezet
waardoor auto’s geen toe-
gang meer werd verleend
tot de binnenstad. 
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Schotte
langer
vast
Van der Dijs op vrije voeten maar

beiden nog verdachten in zaak Babel

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Parlementariër Gerrit Schotte
(MFK) wordt tot uiterlijk maandag vastgehou-
den. Dat heeft officier van justitie Guillano
Schoop gisteren tegenover deze krant bekend-
gemaakt. 

Fonseca en Damascus in Foba

Een kleine groep verzamelde zich voor het gebouw van het OM bij de Tempel en eiste de onmiddellijke vrijlating
van het tweetal. FOTO JEU OLIMPIO
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