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Curaçao

De twee verdachten Carlos
Pieter en Dangelo Damas-
cus moesten gisteren voor
het gerecht verschijnen.
Beide mannen worden 
verdacht van betrokkenheid
bij de moord op Helmin
Wiels op 5 mei 2013. 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Damascus wordt
ervan verdacht Elvis Kuwas, de
vermeende schutter van Wiels,
een zwart trainingsjack en hand-
schoenen te hebben verstrekt.
Pieter zou een wit shirt met lan-
ge mouwen aan Kuwas hebben
gegeven. Ook de echtgenote van
Kuwas, Monalisa, heeft een ver-
klaring afgelegd waarin zij aan-
gaf dat haar man haar had ver-
teld dat hij bij het plegen van de
moord een hemd met lange
mouwen van Pieter had geleend.
Verder zou ‘Monster’ haar ook
hebben verteld dat Pieter niet be-
reid was geweest als chauffeur te
fungeren, maar de heer Damas-
cus wel. Uiteindelijk zou Mar-
tinez, alias Bolle, degene zijn ge-
weest die de auto heeft bestuurd.
Ook heeft Kuwas zijn vrouw ver-
teld dat het vuurwapen van Pie-
ter was.

Rechter Constantijn van Dam
van Isselt heeft gisteren beide
verdachten over hun betrokken-
heid in deze zaak verhoord. Het
Antilliaans Dagblad publiceert
dit verhoor hieronder integraal. 

Rechter (voortaan als R): Heeft
u gezien dat er een vuurwapen
is verstrekt aan Kuwas?
P: Ik was er niet bij om dat te
zien.
R: Waar was u dan en wie was
erbij?
P: Waar ik was? Ik was thuis.
R: Wie van de medeverdachten
was ook bij u thuis aanwezig?
P: Kuwas en mijn familie.
R: Heeft u gezien of Kuwas in
het bezit was van een vuurwa-
pen?
P: Nee.
R: Wist u of hij een vuurwapen
had? 
P: Nee.
R: Heeft u hem eerder met een
vuurwapen gezien? 
P: Nee.
R: Kunt u zeggen wat u hem
heeft zien doen die dag?
P: We hebben domino
gespeeld.
R: Wie zijn wij?
P: Kuwas en ik.
R: Alleen jullie?
P: Er waren twee andere men-
sen bij.
R: Wie dan?
P: Ik weet hun namen niet.

R: Goed, ga verder.
P: Daarna is Kuwas weggegaan.
Ik ben thuis gebleven. 
R: Kunt u het plaatsen in de tijd
wanneer Kuwas is weggegaan?
P: Ik kan me het tijdstip niet
herinneren.
R: Weet u nog hoe het in zijn
werk is gegaan hoe Kuwas is
weggegaan?
P: Nee.
R: U zegt hij is weggegaan.
P: Ja, hij is weggegaan. Ik weet
niet waarheen.
R: Is hij gewoon opgestaan en
weggegaan? 
P: Ja.
R: Heeft hij iets gezegd?
P: Hij zei ik ga en kom terug
(mi ta bai bin).
R: Dat is het enige wat hij ge-
zegd heeft?.
P: Ja.
R: Welke kant is hij opgegaan?
P: In het steegje rechts.
R: Het steegje naast uw erf?
P: Ja.
R: U heeft verder niet gezien
waar hij heenging?
P: Nee.
R: Was Damascus er toen ook
bij?
P: Even daarvoor wel.
R: Even voordat Kuwas weg-
ging?
P: Ik weet het niet meer
R: Wat kunt u zich dan wel
herinneren wat er rond dat
tijdstip bij u thuis is gebeurd?
Dus wat u heeft gedaan en wat
u andere betrokkenen in dit
proces heeft zien doen? Vanaf
het moment dat u domino zat
te spelen.
P: Ik weet niet wat die mensen
hebben gedaan.
R: Probeert u het zich te herin-
neren en mij uit te leggen wat u
heeft gedaan en wat u anderen
heeft zien doen toen jullie do-
mino aan het spelen waren. 
P: We waren domino aan het
spelen. Ik weet niet wat die
andere mensen deden.
R: Net zei u dat Damascus even
daarvoor erbij kwam. 

P: Damascus komt altijd bij mij
thuis. Hij komt altijd bij mij.
R: Oke. Wat kunt u nog meer
vertellen over andere betrokke-
nen? 
P: Ik kan niets vertellen want ik
weet niets.
R: Kunt u ook iets vertellen over
Raul Martinez?
P: Hij was er even daarvoor ook
even.
R: Even daarvoor? Even waar-
voor?
P: Even daarvoor en is daarna
weer weggegaan
R: Maar wanneer was dat? Even
voor wat?
P: Even voor wat?
R: U zei dat Martinez er even
daarvoor was en ook weer is
weggegaan. U hoeft geen tijd-
stip aan te geven maar kunt u
het enigszins plaatsen tussen de
gebeurtenissen? 
P: Ik was domino aan het spe-
len en ik zag Martinez bij mij
thuis komen. Daarna zag ik
hem weer weggaan.
R: Was Kuwas toen nog aan de
dominotafel?
P: Ja.
R: Was Damascus er op dat
moment?
P: Nee, hij was al weg.
R: Was Damascus wel gekomen
toen u met Kuwas aan tafel zat?
P: Ja.
R: Wanneer heeft u domino
gespeeld? In de ochtend, mid-
dag, namiddag, avond?
P: Ik zit nu al tien maanden
vast. Ik kan me geen uren,
tijdstip of data herinneren.
R: Weet u wel of het in de och-
tend, middag of avond was? U
hoeft geen tijdstip te noemen.
P: Het was nog niet ’s avonds.
Het was overdag.
R: Nadat Kuwas was weggegaan
van de dominotafel en zei ‘ik
kom terug’, heeft u hem daarna
nog terug gezien?
P: Ja, ik heb hem wel terugge-
zien. Hij is samen met Bolle
weggegaan.
R: Waar zag u dat?

P: Naast mijn huis.
R: Was u toen ook naast uw
huis?
P: Ik was bij mij thuis.
R: En wat zegt u?
P: Wat ik heb gezien? Ik zag
Kuwas met Bolle. Dat heeft u
me net gevraagd toch?
R: Kunt u daar iets meer over
zeggen? U zegt Kuwas kwam
terug en is met Bolle wegge-
gaan en dan wil ik weten hoe
dat in zijn werk is gegaan. 
P: Ik weet het niet. Ze zijn in
een wagen gestapt en zijn weg-
gegaan. 
R: Wat voor auto was het? 
P: Een bruine wagen.
R: Groot of klein?
P: Klein.
R: Kent u het merk en type Kia
Picanto en was het misschien
deze auto?
P: Ja.
R: U zei dat u thuis was en
beiden heeft zien instappen en
wegrijden. Als u zegt dat u thuis
was, moet ik daaruit afleiden
dat u niet echt dichtbij was bij
de heren? 
P: Hoe bedoelt u echt dichtbij?
R: Waar was u op dat moment?
Was u in huis of buiten?
P: In mijn tuin zat ik. Dan zie ik
alles wat er buiten gebeurt.
R: Heeft u ook nog iets
gehoord?
P: Ik kon niets horen
R: Heeft u gezien dat er behalve
Kuwas en Bolle nog anderen
dichtbij in de buurt stonden?
P: Ik heb niemand dichtbij zien
staan.
R: Heeft u Damascus nog in de
buurt gezien?
P: Nee.
R: Heeft u hem die dag nog een
keer gezien?
P: Of ik hem weer heb gezien?
Daarna heb ik hem gezien.
R: Wanneer?
P: Toen Kuwas me weer was
komen ophalen.
R: Hoe ging dat toen Kuwas u
kwam ophalen?
P: Nou, ik zag hem na een

poosje. Hij kwam vanuit de
steeg aangelopen.
R: Ja, gaat u verder.
P: Hij zei tegen me ‘kom laten
we naar Montagne gaan’ en
toen zijn we naar Montagne
gegaan.
R: Hoe bent u naar Montagne
gegaan?
P: We zijn in een wagen ge-
gaan.
R: Kuwas kwam uit een steegje
naar u toelopen, vroeg u mee te
gaan en toen zijn jullie naar de
auto gegaan en naar Montagne.
Was Damascus erbij?
P: Ja.
R: Was hij erbij in de auto of
zijn jullie hem gaan halen?
P: Hij woont bij mij in de straat
en we zijn langsgegaan, hebben
hem opgehaald en zijn naar de
wagen gelopen.
R: Waarom bent u met Kuwas
meegegaan naar Montagne? 
P: Nou, hij zei tegen me ‘kom
laten we even gaan chillen, er
zijn daar een paar dames’. Dus
ben ik meegegaan. 
R: Weet u nog wat er gezegd
was tegen Damascus zodat hij
ook meeging?
P: Nee, kan ik me niet herinne-
ren.
R: Wat vindt u ervan dat Jun en
Damascus hebben gezegd dat u
erbij was toen er een tas werd
overhandigd aan Kuwas? 
P: Ik was er niet bij. 
R: Wat vindt u ervan? 
P: Ik weet het niet. Ze liegen
over mij. 
R: Waarom zouden ze over u
liegen? 
P: Ik weet het niet. 
R: Heeft u nog aan Kuwas ge-
vraagd waar Bolle was? 
P: Ik? Nee ik heb Kuwas niets
gevraagd.
R: Weet u nog wat u heeft ge-
daan in Montagne? 
P: Ja.
R: Wat dan? 
P: In Montagne trof ik Bolle aan
die een auto aan het wassen
was. Hij heeft me gevraagd te
helpen met drogen dus heb ik
hem geholpen. Ik weet niet wat
ze met die auto hebben gedaan.
Ik weet het niet. 
R: Wist u op dat moment dat
Wiels was doodgeschoten? 
P: Nee.
R: Weet u nog wanneer u daar-
van op de hoogte kwam? 
P: Kan ik me niet herinneren.
R: Het was een hele bijzondere
en indrukwekkende gebeurtenis
dat Wiels was doodgeschoten.
Er zullen veel mensen hier op
Curaçao nog precies weten hoe
of wanneer ze van het nieuws
hoorden. Hoe zit dat bij u?
P: Ik hoorde het wel via de
radio. 
R: Weet u nog of dat thuis was
of in de auto? 
P: In de auto. 
R: Welke auto? 
P: De auto die Kuwas bestuur-
de. 

Pieter (voortaan als P): 
Ik ben onschuldig. Ik heb
geen wapen geleverd en 
ook geen hemd. Ik ben 

onschuldig in deze zaak.

Verdachten Pieter en Damascus werden ook in gepantserde SUV’s naar het stadhuis gereden. 
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