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Dit weekend leest u
in onze speciale bij-
drage over de geïm-
porteerde gebruikte
auto’s die rondrijden
op Curaçao. Hoe
belanden dergelijke
voertuigen op het
eiland en is het
importeren van een
tweedehands wagen
uit Amerika echt
goedkoper? Wat
komt er allemaal bij
kijken? Bas Jussen
nam de proef op de
som, boekte een tic-
ket naar Miami en
ging zelf op zoek
naar zijn droomau-
to. En als je als kind
anders bent dan de
andere kinderen,
kan dat heel moeilijk
zijn. Soms plagen ze
je, soms lachen ze je
uit, en soms accep-
teert iedereen je,
gewoon zoals je
bent. Veel hangt af
van de mensen en
kinderen om je
heen, maar ook
hangt veel af van
hoe je er zelf mee
omgaat. Esther Kant
heeft een kind dat
anders is en Nel
Casimiri schrijft
erover.
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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Elvis
Kuwas, alias ‘Mons-
ter’, die ervan ver-
dacht wordt de trek-
ker te hebben overge-
haald om Helmin
Wiels te vermoorden,
zal toch naar Curaçao
komen voor de be-
handeling van de
zaak. 

Dat heeft officier van
justitie Guillano Schoop,
belast met de woordvoe-
ring in de zaak Magnus,
gisteren tijdens een pers-
conferentie bekendge-
maakt. 

Schoop liet weten dat de
advocaat van Kuwas, Olga
Saleh-Kostrzewski, een be-
vel tot medebrenging voor
haar cliënt heeft aange-
vraagd. Dit is door de 
rechter gehonoreerd,
waardoor de aanwezigheid
van Monster tijdens de in-
houdelijke behandeling
van de zaak van 4 tot en
met 8 augustus nu zeker
is. 

Een bevel tot medebren-
ging is een bevel dat de
rechter kan geven met be-
trekking tot een verdachte
in een strafzaak, of ten
aanzien van een getuige in
een straf- civiele of be-
stuursrechtelijke zaak. In
de praktijk komt het erop
neer dat de betreffende
persoon door de politie
naar de rechter wordt ge-
bracht. In het geval van
Monster zal hij vanuit
Nederland, onder politie-
escorte, naar Curaçao wor-
den getransporteerd om
de zaak waarbij de moord
op Wiels wordt onder-
zocht, bij te wonen. Wan-
neer deze overplaatsing

precies zal plaatsvinden, is
vooralsnog onduidelijk.

Eerder was het nog on-
zeker of Monster wel naar
Curaçao zou worden ge-
bracht om de inhoudelijke
behandeling van de zaak

Magnus bij te wonen. Joe
de Goeij, een Nederlandse
advocaat gespecialiseerd
in het strafrecht met een
kantoor gevestigd in Al-
mere die Kuwas in het ver-
leden ook heeft bijgestaan,

liet eerder tegenover deze
krant weten dat de veilig-
heid van Kuwas bij het
overplaatsen naar Curaçao
niet gegarandeerd zou
zijn. Als argument hier-
voor gebruikte de raads-

man de schietpartij die on-
langs op Hato heeft plaats-
gevonden waarbij twee do-
den en verschillende ge-
wonden zijn gevallen. Ook
de advocaat van Kuwas,
Saleh-Kostrzewski wilde
tegenover deze krant niet
bevestigen dat haar cliënt
op Curaçao zou zijn voor
de inhoudelijke behande-
ling tussen 4 en 8 au-
gustus. 

In een reactie hierop
verklaarde Schoop dat ver-
dachten bij aankomst op
Hato nimmer via de voor-
deur naar buiten worden
gebracht. Hiervoor wor-
den alternatieve routes ge-
bruikt die gepaard gaan
met veel beveiliging, aldus
de officier van justitie. Tij-
dens de voorbehandeling
van de zaak liet officier van
justitie Gert Rip eerder
weten dat Kuwas tegeno-
ver het Openbaar Ministe-
rie heeft bekend degene te
zijn geweest die op 5 mei
de trekker heeft overge-
haald waardoor de voor-
man van Pueblo Soberano
kwam te overlijden. Mon-
ster zou spijt hebben van
deze daad en zou tijdens
de inhoudelijke behande-
ling van de zaak zijn spijt
tegenover de nabestaan-
den van Wiels willen be-
tuigen. 

‘Monster’ komt toch
Vermeende schutter alsnog aanwezig tijdens zaak Magnus

Van onze correspondent
Den Haag - De regering
van Aruba had, anders dan
oppositiepartij MEP stelt,
geen mogelijkheid om de
beoogd Venezolaanse con-
sul Hugo Carvajal Barrios
de toegang tot het eiland te
ontzeggen. Dat blijkt uit
het antwoord op schrifte-
lijke vragen van de fracties
van D66 en de VVD dat
minister Frans Timmer-

mans (PvdA) van Buiten-
landse Zaken (BuZa)
gisteren naar de Tweede
Kamer stuurde. 

,,Diplomatieke en con-
sulaire relaties, inclusief

immuniteit, zijn bevoegd-
heden van het Koninkrijk.
Alleen de minister van
Buitenlandse Zaken is be-
voegd daarover een beslis-
sing te nemen”, aldus de
bewindsman. 

Ook het besluit om de
voormalige inlichtingen-
chef en vertrouweling van
president Hugo Chávez
tot ongewenst persoon te
verklaren, is een zaak die
alleen de Koninkrijksmi-
nister van BuZa aangaat,
zo benadrukt Timmer-
mans. De redenen waar-
om hij besloten heeft dat
de van drugs- en wapen-

handel verdachte Carvajal
Barrios zich nooit meer in
het Koninkrijk mag op-
houden, wil de minister
niet openbaren. ,,Op
grond van artikel 23 van
het Verdrag van Wenen
inzake consulaire betrek-
kingen van 1963 mag het
Koninkrijk te allen tijde de
zendstaat ervan in kennis
stellen dat een consulair
ambtenaar persona non
grata is. In artikel 23, vier-
de lid, van het verdrag is
bepaald dat het Koninkrijk
niet verplicht is redenen te
verschaffen voor het ver-
klaren tot persona non
grata. In dit geval zijn er
ook geen redenen gegeven
aan de zendstaat.”
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Jazz Festival Bonaire 

De 10e editie van het Bonaire Heineken Jazz Festival is gisteren met de verrassende
combinatie van dj Maestro en jazztrompettist Rob van der Wouw van start gegaan.
Steelpaninstrumentalist Charles Brouwer en zijn band uit Aruba waren de tweede
muzikale attractie van de avond. Voor het weekeinde staan nog optredens van onder
anderen El Canario en Oscar D’Leon op het programma. Op de foto is trompettist
Van der Wouw te zien. FOTO BONAIRE HEINEKEN JAZZ
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