
Haar advocaat Filip Van Hen-
de verklaarde tegen de Gazet van
Antwerpen: ,,Mijn cliënte werd
voor het eerst verhoord op Cura-
çao, anderhalve maand na de fei-
ten. Volgens de psychiater was
mijn cliënte toen nog in psycho-
tische toestand. Wat toen werd
gezegd, kan men als een beken-
tenis interpreteren. Het is over
dát verhoor dat het afgeluisterde
gesprek gaat.” Norman Serphos,
woordvoerder van het Openbaar
Ministerie legt uit: ,,Wij zijn
heel benieuwd naar het onder-
zoek. Het OM in België moet
het nog wel bewijzen en dan we-
ten we pas echt wat er gebeurd
is.” 

Filip De Reuse, de raadsman
van de vader van de tweeling,
verklaarde aan Nieuwsblad.be:
,,Volgens de experts op Curaçao
stierven de kinderen op hetzelf-
de moment aan een hartfalen.
Dat is gewoon absurd. Dat ver-
telt iedere arts in België die iets
van wetsgeneeskunde kent. De
autopsieverslagen van de dok-
ters op Curaçao zijn van zo’n be-
droevend niveau dat er niets uit
op te maken valt. Ons geloof in
de justitie op Curaçao is dan ook
niet zeer groot.” 

Serphos reageert hierop: ,,Ik
vind het heel kinderachtig om
achteraf ons onderzoek onderuit
te halen. Wij hebben gehandeld
met de informatie die wij toen
hadden naar aanleiding van de
twee patholoog anatomen die
sectie hebben gedaan op de kin-
deren. Naar aanleiding van een
toxicologisch onderzoek en
monsters die wij naar Nederland
hebben gestuurd voor onder-
zoek, werd er op Curaçao nooit
strafrechtelijk bewijs gevonden
dat duidt op moord. Wij hebben
vertrouwen in het onderzoek dat
destijds is gedaan en wij hebben
toen juist voor twee pathologen
gekozen in plaats van een. Als er
nieuw bewijsmateriaal is gevon-
den in België, dan zijn wij daar
ook benieuwd naar. Op Curaçao
is het onderzoek nog niet afge-
sloten en we kunnen het dus ge-
woon weer oppakken.” 

De zaak van de zesjarige twee-
ling Amélie en Alexine uit Bel-
gië was vorige maand geopend
door het parket van Dendermon-
de in België. Er was twijfel ont-
staan over de precieze doodsoor-
zaak en wie precies de dader is:
de moeder of de grootmoeder.

De lijkjes, die begraven liggen
op begraafplaats Heimolen, wer-
den voor een autopsie op aan-
vraag van het gerecht opgegra-
ven. Uit autopsie bleek dat de
tweeling toch verdronken is. 

De moeder was op Curaçao
op reis met haar twee dochter-
tjes en haar moeder. Op zondag
22 juli 2012 werden de twee kin-
deren door personeelsleden van
het Marriott Hotel dood aange-
troffen in de badkuip van de ho-

telkamer, nadat zij water onder
de deur van de kamer uit zagen
komen. De moeder was op dat
moment niet in het hotel aanwe-
zig, maar werd later schreeuw-
end in zee bij Pirate Bay terug-
gevonden. Zij werd op basis van
een krankzinnigenverklaring,
afgegeven door een psychiater,
opgenomen in de Capriles Kli-
niek op Curaçao, waar zij een
jaar verbleef waarna zij terug
naar België keerde.
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Curaçao

Moeder bekend
moord tweeling 
Gerecht liet telefoon aftappen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Sophie V., de moeder van de zesjarige tweelingzusjes Amélie en Alexine,
die in juli 2012 dood werden gevonden in het bad van hun hotelkamer van het Marriott
Hotel op Curaçao heeft de moord bekend tijdens een telefoongesprek. Het gerecht in
Dendermonde liet haar telefoon aftappen en tijdens een gesprek bekende zij de moord
aan haar gesprekspartner. Sophie V. blijft voorlopig in de cel.

Een deelnemer bekijkt een infor-
matiebord bij een pand. 

FOTO’S FUNDASHON 
SER’I OTROBANDA

Advertentie

Otrobanda
komt nader
tot toerist
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Ser’i
Otrobanda heeft een nieuwe
wandelroute gemaakt in het
stadsdeel waarbij toeristen langs
25 monumentale panden geleid
worden. Er is ook een officiële
website gelanceerd afgelopen
vrijdag, nadat genodigden eerst
de wandeltocht zelf maakten. De
intentie is om volgens het zoge-
noemde ‘Community Based
Tourism’, toeristen en bewoners
nader tot elkaar te laten komen
in Otrobanda.

,,Het idee achter de wandelac-
tiviteit en de website is om meer
leven te brengen en interesse te
creëren voor de wijk Ser’i Otro-
banda”, zo wordt door de organi-
satie gesteld. 

Fundashon Ser’i Otrobanda
heeft enkele gidsen opgeleid die
de wandeltocht door het stads-
deel kunnen leiden. Op de web-
site is een routebeschrijving en
op alle borden staat een ‘QR-co-
de’ die met de telefoon gescand
kan worden. Dan verschijnt er
meer informatie over het betref-
fende monument op de tele-
foon. Ser’i Otrobanda biedt toe-
risten bovendien aan om te blij-
ven logeren in de gerestaureerde
woningen, waarbij de bewoners
tegelijkertijd een zakcent kun-
nen verdienen. 

www.seriotrobanda.org

Een van de informatieborden.
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