
In april kondigde offi-
cier van justitie Gert Rip
tijdens de voorbehande-
ling van de zaak nog aan
dat Monster tegenover
hem had bekend de schut-
ter te zijn geweest die
Wiels op 5 mei op het
strand van Marie Pam-
poen heeft doodgescho-
ten. Gisteren ontkende
Monster echter iedere be-
trokkenheid bij de moord
en liet weten dat zijn 
eerdere ‘valse bekentenis’
onder grote druk en met
de belofte van Rip op straf-
vermindering was afge-
legd. Hoewel de rechter
gisteren, zich baserend op
het dossier van Kuwas,
verschillende stukken be-
wijsmateriaal tegen de ver-
dachte presenteerde, bleef
laatstgenoemde persiste-
ren niets met de zaak te
maken te hebben. Daar
waar hij zichzelf met een
antwoord in de nesten zou
kunnen werken, deed hij
een beroep op zijn zwijg-
recht. Zo bracht rechter
Constantijn van Dam van
Isselt onder andere het
wapen ter sprake dat in ju-

ni in het water van het
Waaigat is gevonden. ,,De
technische recherche
heeft sporen op de plaats
delict aangetroffen. Het
gaat hierbij om hulzen en
deze zijn, evenals kogels
afkomstig uit het slachtof-
fer, onderzocht. Die blij-
ken na technisch onder-
zoek zeer waarschijnlijk te
komen uit het vuurwapen
dat onlangs is aangetrof-
fen”, zo legde de rechter
uit. 

Nadat dit wapen was 
gevonden en schoonge-
maakt, vertoonde het vol-
gens het technisch rapport
visuele overeenkomsten
met het vuurwapen waar-
mee Kuwas op een foto
poseert. De veiligheidspal
van het wapen ontbreekt
op deze foto. ,,Volgens de
politie komt dit overeen
met het vuurwapen dat in
het Waaigat is gevonden”,
aldus de rechter gisteren.
Dit vuurwapen is overi-
gens niet alleen gebruikt
voor de moord op Wiels,
maar ook voor de moord
op Raikel Conception die
bij Caracasbaai werd dood-

geschoten. Dit is het twee-
de feit waar Kuwas van
wordt beschuldigd.

Het belangrijkst is ech-
ter dat Kuwas zelf bij ver-
schillende gelegenheden
heeft verklaard betrokken
te zijn geweest bij de
moord op Wiels. ,,Be-
langrijk hierbij is een
reeks verklaringen die u
zelf bij de politie hebt afge-
legd, maar er zijn ook
meer gelegenheden ge-
weest dat u volgens ande-
ren heeft verklaard betrok-
ken te zijn bij de moord”,
aldus de rechter die Kuwas
vervolgens vroeg of hij
hier op wilde te regeren.
,,Ik heb niets te zeggen. Ik
beroep me op mijn zwijg-
recht.” Op de meeste vra-
gen van de rechter geeft
Kuwas hetzelfde ant-
woord, namelijk dat hij
een beroep doet op zijn
zwijgrecht, tot hem de
vraag wordt gesteld of hij
nog iets wil toevoegen,
waarop Monster ant-
woordt: ,,Het enige wat ik
wil zeggen is dat hetgeen
ik eerder heb verklaard
niet op waarheid geba-

seerd is. Het is niet de
waarheid. Ik heb er niets
mee te maken.” 

De eerdere ‘valse verkla-
ring’ zou Monster hebben
afgelegd omdat officier
van justitie Gert Rip hem
een deal zou hebben aan-
geboden. Deze deal zou
inhouden dat Kuwas na-
men zou noemen van op-
drachtgevers en de schut-
ter en dat hij in ruil daar-
voor geen levenslange
celstraf zou krijgen opge-
legd en dat hij zijn straf in
Nederland zou mogen uit-
zitten. Tijdens de behan-
deling van gisteren werd,
ondanks het protest van de
officier van justitie een

dvd getoond van een ver-
hoor van Rip met Kuwas.
,,Enig idee wat we bij je
gaan eisen voor drie moor-
den? Levenslang. Geen 15
of 20 of 25 jaar. Nee, le-
venslang. Als je je mond
blijft houden blijf je met
een levenslange straf”, zo
zegt Rip in het verhoor van
november vorig jaar tegen
Monster. En: ,,Ik wil de
mensen pakken die erach-
ter zitten. Ik vind het heel
belangrijk dat de schutter
wordt opgepakt, maar ik
vind het minstens zo be-
langrijk dat de mensen die
erachter zitten verant-
woordelijk worden gehou-
den. Als je blijft zwijgen,
blijft de levenslange straf.
De enige optie om dat te
veranderen is als je nu
gaat praten. Als je dat zou
doen, zou ik mijn eis aan-
passen en met de rechter
praten.”

In een reactie liet Rip
weten dat hij Kuwas tij-
dens het verhoor alleen
duidelijk wilde maken wat
de gevolgen zouden zijn
indien hij niet meewerkte. 

Behalve de deal die hem
werd aangeboden zou er
volgens Monster ook druk
op hem zijn uitgeoefend
door zijn vrouw aan te
houden en haar vervol-
gens geld aan te bieden
om Kuwas over te halen
een bekentenis af te leg-
gen. ,,Mijn vrouw heeft
het bewijs dat de officier

van justitie geld op haar
bankrekening heeft over-
gemaakt”, zo vertelde Ku-
was gisteren. En: ,,Ze heb-
ben een vies spelletje met
mijn vrouw gespeeld. Dat
kan ik je wel zeggen. Ze
hebben druk op haar uit-
geoefend en haar foto’s la-
ten zien van mij met een
andere vrouw. Ze is toen
boos geworden, is bij mij
in de marinekazerne geko-
men en heeft me overge-
haald een verklaring af te
leggen”, aldus Kuwas.
,,Maar dat is de druk ge-
weest die door de officier
van justitie werd uitgeoe-
fend. Sinds mijn aanhou-
ding heb ik tien maanden
lang een beroep gedaan op
mijn zwijgrecht. Toen
werd mijn vrouw aange-
houden en plots kwam die
verklaring.”
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‘Monster’ ontkent alles

Het gerecht zond rechtstreeks via livestream vanuit een vaste camerapositie beelden
uit van de rechtszaak, waarvan dit een momentopname is. Vanwege de enorme
impact van de zaak is het publiek onherkenbaar gemaakt.

Officier van justitie beloofde Kuwas 
strafvermindering in ruil voor medewerking
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Elvis Kuwas, alias ‘Monster’, een van de hoofdverdachten
in de zaak Magnus, heeft gisteren, tijdens de eerste dag van de inhou-
delijke behandeling van de zaak, ontkend op welke wijze dan ook
betrokken te zijn geweest bij de moord op Helmin Wiels. 

Het gerechtsgebouw in Punda wordt de hele week streng bewaakt. FOTO JEU OLIMPIO
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