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R: Was dat op de weg naar
Montagne of terug? 
P: Toen we terug gingen naar
huis. 
R: Is er nog over gesproken in
de auto? 
P: Nee. 
R: Helemaal niets? 
P: Niks
R: Heeft u op enig moment van
de betrokkenheid van Kuwas en
Bolle gehoord? 
P: Nee.
R: Helemaal niet, helemaal
nooit? 
P: Nee, helemaal niets.
R: Er lijkt in uw wijk Koraal
Specht genoeg gepraat te zijn. 
P: Er wordt wel over gesproken,
maar ze zeggen niet wie het
heeft gedaan. Je hoort wel ge-
ruchten maar ze zeggen niet
wie het heeft gedaan.
R: Wilt u nog iets zeggen over
de verklaring van Kuwas en zijn
vrouw dat Kuwas kleding van u
heeft geleend? 
P: Ik heb Kuwas geen kleding
geleend. 
R: Was er verschil in het uiter-
lijk van Kuwas nadat hij van de
dominotafel was opgestaan en
toen hij uit het steegje terug
kwam lopen? Zag hij er anders
uit? 
P: Nee.
R: Geen verschillend uiterlijk? 
P: Nee.
R: Hoe was hij gekleed? 
P: Dat weet ik niet meer.
R: Hoe kan u dan zeggen dat er
geen verschil in uiterlijk was? 
P: Ik snap het niet.
R: Ik heb u gevraagd of u gezien
heeft of er een verschil was in
het uiterlijk van Kuwas, dus in
zijn kleding, dus vanaf dat hij
van de dominotafel was opge-
staan totdat hij terug komt
lopen uit het steegje. U heeft
gezegd ‘er was geen verschil’.

Daaruit leid ik af dat hij hetzelf-
de gekleed was. 
P: Ik weet niet meer hoe hij
gekleed was.
R: Dan kunt u dus ook niet
zeggen of er een verschil was
tussen de eerste en tweede keer.
P: Toen ik hem zag lopen uit
het steegje, kwam hij mij opha-
len.
R: Het ging er bij mij om of u
iets wist over hoe hij gekleed
was. 
P: Kan ik me niet herinneren. 
R: Heeft u een carnavalsmasker
aan Kuwas gegeven? 
P: Nee, ik ben nooit naar een
carnavalsoptocht geweest hoe
kom ik dan aan een carnavals-
masker?
R: Het is niet zo dat ik uit het
dossier zie dat er tijdens de
moord een carnavalsmasker is
gebruikt. Maar Kuwas heeft dit
wel verklaard. 
P: Dan liegt Kuwas.

R: Wat kunt u zich van die
middag herinneren?
D: Die dag zoals er net gezegd
was waren we domino aan het
spelen voor geld. Toen ik mijn
geld verloor, ben ik naar huis
gegaan en toen ben ik thuis
gebleven.
R: Met wie heeft u domino
gespeeld?
D: Zoals hij net heeft gezegd.
R: Zegt u het maar weer.
D: Met mij, Kuwas, Pieter en
twee andere kerels die ik niet
ken.
R: U heeft dus domino
gespeeld. U, Pieter, Kuwas en
twee anderen?

D: Dat doen we iedere dag.
R: Alle vijf tegelijk? 
D: We spelen domino en dan is
er een iemand die erbij zit. 
R: Heeft u Kuwas zelf weg zien
gaan? 
D: Volgens mij was ik toen al
naar huis. Ik ben ook maar een
mens. Ik kan me niet alles goed
herinneren. Ik ben binnen
gebleven en was aan het pin-
gen. Toen riep iemand buiten
mijn naam en ben ik naar bui-
ten gegaan. Het waren Kuwas
en Pieter. Laten we even weg-
gaan, zeiden ze. Ban pariba bin,
naar het huis van Monica. Ik
ben gegaan want Veronica, de
dochter van Monica, was in
verwachting van mijn kind en
ik wilde zien hoe ze zich voelde.
Daar vond ik Bolle die op ver-
dachte wijze een auto aan het
wassen was. 
R: Wat bedoelt u met verdachte
wijze? 
D: De wijze waarop hij de auto
aan het wassen was; alles snel
snel. Ik zie hem normaal nooit
daar. Toen ben ik uit de wagen
gestapt en ben met de zus van
Veronica, Punki, gaan praten en
heb haar naar Veronica
gevraagd. Veronica was met
haar moeder gaan zwemmen. 
R: Tussen het moment dat u
van de dominotafel bent opge-
staan en toen u iemand buiten
uw naam heeft horen roepen,
heeft u Pieter, Kuwas of Martin-
ez nog gezien? 
D: Nee ik heb ze niet gezien.
R: Geen van drieën?
D: We stapten in de grijze Scion
die voor mijn huis stond. Die
auto stond sinds de ochtendu-
ren voor mijn huis. We stapten
toen in en zijn naar het huis
van Monica gegaan. Toen zijn
Pieter en ik uit de wagen ge-
stapt, we zagen dat de Scion

wegreed. Ik weet niet meer wat
er is gebeurd.
R: Ik heb het over de periode
voordat u met de Scion naar
Montagne bent gegaan. Ik be-
grijp niet hoe het zit met uw
eerder afgelegde verklaring dat
u gezien en gehoord heeft dat
Kuwas op 5 mei aan Jun om
een wapen vroeg en dat Jun dit
ook gegeven heeft.
D: Dat is wat de rechercheurs
me hebben gezegd. Zij hebben
het ingetikt op de computer.
R: Dat is niet wat de recherche
zegt. Ze zeggen dat het uw
verklaring is.
D: Ik heb nooit de verklaringen
gezien. Die van mij heb ik wel
gezien, maar niet die van de
getuigen. 
R: Volgens de rechercheurs
werd je geconfronteerd met de
verklaring van Jun. Ik heb u net
al geconfronteerd met de verkla-
ring van die Jun. Hij zegt in zijn
verklaring dat hij inderdaad een
tas voor Kuwas met daarin een
wapen heeft gepakt. Nadat de
rechercheurs u met de verkla-
ring van Jun hebben geconfron-
teerd bent u volgens hen ook bij
die verklaring gebleven. 
D: Zij zijn ermee gekomen.
R: Wie is zij? 
D: Die rechercheurs.
R: Waar zijn ze mee gekomen? 
D: Ze zeiden dat ik drommels-
goed weet dat Jun Kuwas die tas
heeft gegeven met dit en dat
erin.
R: Wat heeft u toen verklaard? 
D: Een vraag. Ik wil weten wat u
probeert te zeggen.
R: Wat heeft u tegen de recher-
che gezegd? 
D: In de tas zat een wapen.
Maar we speelden sinds de
ochtend domino en iedereen
had een tas en nadat de tas
tegen de tafel stootte, hoorde ik
een geluid.
R: Ja? 
D: En toen heb ik mijn conclu-
sie getrokken.
R: Wat was die conclusie? 
D: Dat er een wapen in zat.
R: Hebben we het nu over Ku-
was die een tas bij zich had? 
D: Ja we hebben allemaal een
tas voor onze telefoon.
R: Maar u zei dat de tas tegen
de tafel stootte.
D: Ja. Een zwaar geluid.
R: Dus was je conclusie dat het
een vuurwapen was? 
D: Ja
R: U heeft ook iets gezien? 
D: Oh ja ja ja, zie je, ik vergeet
alles. Ik zit 8 maanden vast en
ik word er suf van.
R: Wat heeft u gezien? 
D: Ik heb het niet precies pre-
cies gezien, maar geld, een
telefoon en iets zwarts. Ik dacht
dat het een vuurwapen was.
R: U heeft ook eerder gezegd
dat Kuwas 24/7 zijn vuurwapen
bij zich had?
D: Ja.
R: U heeft Kuwas dus ook al

voor die dag met een vuurwa-
pen gezien? 
D: Nee.
R: Waar komt dan de verklaring
vandaan? 
D: Mensen praten. 
R: 24/7 is een uitdrukking en
die uitdrukking betekent altijd,
namelijk 24 uur per dag en 7
dagen per week. 
D: Ja, maar hij kan niet naar de
kerk met zijn wapen, dus het is
niet altijd.
R: Heeft u hem eerder gezien
met een vuurwapen? 
D: Kan ik me niet herinneren.
R: Hoe komt u dan bij de ver-
klaring dat hij het wapen 24/7
bij zich heeft? Ik begrijp het dan
niet. 
D: Ja, dat wordt op straat ge-
zegd. Zo zeg je dat.
R: Wordt die uitdrukking op
straat gebruikt of wordt gezegd
dat Kuwas altijd zijn wapen
heeft? 
D: Ja, dat wordt op straat ge-
zegd.
R: We gaan terug naar wat u net
zei, namelijk dat de recherche
heeft gezegd dat er een vuurwa-
pen aan Kuwas is overhandigd.
U heeft het zelf niet gezien? 
D: Ik herinner me het niet. Ik
was binnen.
R: U zegt nu wel twee verschil-
lende dingen. U kunt het zich
niet herinneren en u was
binnen. Volgens de politie kon
u het zich wel herinneren. U
heeft verklaard dat Kuwas aan
Jun gevraagd heeft om zijn
wapen te pakken en dat Jun dat
ook heeft gedaan. 
D: Ik heb niets gezien. Ik hoor-
de hem schreeuwen.
R: Hoe ging dat? 
D: Ja.
R: Wilt u dat uitleggen? U hoor-
de hem schreeuwen? Wie hoor-
de u wat schreeuwen? 
D: Kuwas schreeuwde naar Jun.
R: Wat schreeuwde hij? 
D: Stuur dat ding voor mij.
R: En toen? 
D: Daarna is Bolle een sigaret
gaan kopen bij mijn oma. 
R: Het gaat mij meer om wat u
hoorde over dat vuurwapen. 
D: Geef mij mijn ding. Dat is
alles wat ik heb gehoord.
R: En toen? Wat gebeurde met
Kuwas en Jun? 
D: Jun heeft hem zijn ding
gegeven. 
R: Hoe weet u dat? 
D: De wijze waarop hij
schreeuwde ‘geef mij mijn
ding, geef mij mijn ding’. 
R: Dat was de opdracht, maar
hoe weet u dat Jun hem zijn
ding ook echt heeft gegeven? 
D: Het is toch van Kuwas. Jun
kan toch niet met iets blijven
wat niet van hem is.
R: Hoe weet u dat ‘mijn ding’
een vuurwapen was? 
D: Zo praat hij. Geef me mijn
ding, geef me mijn ‘koi man’. 
R: Terugkomend op verklaring
van Jun, die zegt namelijk dat u
op dat moment buiten stond en
kon zien dat hij de tas overhan-
digde aan Kuwas. 
D: Heeft Jun dat verklaard? 
R: Ja.
D: Hij liegt. Ik was binnen. 

De rechter richt zich 
tot de andere verdachte 

Damascus, die hieronder 
D zal worden genoemd

Het stadhuis werd net als eerdere dagen streng bewaakt.

door rechter verhoord


