
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Veel verwach-
tingen van de inhoudelijke
behandeling van de zaak
Magnus heeft Aubert
Wiels, broer van de ver-
moorde politicus Helmin
Wiels, niet. Toch houdt hij
de komende dagen zijn
hart vast, zegt hij. ,,Er
lopen nog intellectuele
daders rond, er staan ons
nog meer verrassingen te
wachten.”

In de Papiamenstalige krant
Ultimo Noticia werden eerder
twintig namen genoemd. ,,Maar
misschien gaat het wel om meer
mensen, wie weet welke verras-
singen ons nog te wachten
staan. Misschien zijn er wel
vrienden, partijgenoten, zelfs fa-
milieleden betrokken. Daarom
hou ik mijn hart vast.” Aubert
Wiels zal vandaag en de rest van
de week aanwezig zijn bij de in-
houdelijke behandeling van de
zaak Magnus, waarbij de ver-
dachten van het uitvoeren van de
moord terechtstaan. ,,Ik heb tot
nu toe alle zittingen bijgewoond
en blijf dat ook doen. Veel ver-
wachtingen heb ik niet, maar de
daders moeten hun straf wel
krijgen.” 

Wie ook niet veel verwacht
van de komende zittingen, is
fractieleider Melvin Cijntje van
Pueblo Soberano. ,,Het zal niet
veel bijzonders zijn. Maar ik 
verwacht en hoop wel dat er
nieuwe informatie naar buiten
komt.” Cijntje is niet blij met het
feit dat alleen familieleden van
de overleden politicus, of van de
verdachten de zitting bij mogen
wonen. ,,Het is een openbare
zitting, had dan een paar plaat-
sen verloot desnoods. Nu kun-
nen we alleen de audio volgen.”

Een andere locatie was wat
Cijntje betreft dan ook de oplos-
sing geweest, zodat meer men-
sen de zitting hadden kunnen
bijwonen. Eerder gaf de fractie-
leider al aan dat hij zich zorgen
maakt over de veiligheid van de
zitting, die nu in het hartje van
Punda gehouden wordt. ,,Het is
onverantwoord dat het Hof van

Justitie zo’n beslissing genomen
heeft. Er zijn voldoende gebou-
wen waar het mogelijk is om 
zo’n zitting te houden. Het gaat
niet alleen om de veiligheid van
de verdachten maar van alle om-
standers. Onverantwoord, als er
iets gebeurt zal het niet met een
gewoon pistool zijn, ze deinzen
nergens voor terug.” Broer Wer-
ner Wiels sprak zaterdagavond
bij de sede van Pueblo Soberano,
waar hij benadrukte dat strategie
belangrijker is dan handelen 
uit emotie. ,,Ik wens iedereen
sterkte en de mensen van justi-
tie veel moed, doe je werk goed.”
Morgen is het vijftien maanden
geleden dat Helmin Wiels op
het strand van Marie Pampoen
werd vermoord. Een groep van
Pueblo Soberano zal morgen
naar het graf van Wiels in Veeris

gaan om de politicus te herden-
ken.

Voor de moord staan vandaag
vier mannen terecht. Elvis
‘Monster’ Kuwas (37) zou heb-
ben toegegeven Wiels te hebben
vermoord en wordt ook verdacht
van twee andere moorden. In
verband met zijn eigen veilig-
heid zat hij de afgelopen maan-
den vast in Nederland, maar za-
terdagmiddag kwam hij onder
begeleiding van de marechaus-
see aan op Curaçao. Hij is dan
ook aanwezig bij de behandeling
vandaag.

De 27-jarige Dangelo Damas-
cus wordt verdacht van het ver-
moorden van Raul ‘Bolle’ Mart-
inez, die ook betrokken zou zijn
geweest bij de moord op Wiels.
Bolle zou de auto hebben gere-
geld waarmee de moord is uitge-

voerd. Damascus en Carlos Pie-
ter (32) worden verdacht van
hand- en spandiensten bij de
moord; zo zouden ze hebben
meegereden in de moordwagen
en zou Pieter deze direct na de
moord hebben gewassen om be-
wijs te vernietigen.

Burney Fonseca (43) wordt
verdacht betrokken te zijn bij de
levering van het moordwapen
en de betaling. Tegen hem zijn
belastende verklaringen afge-
legd door Kuwas. Fonseca zou
hebben samengewerkt met Lui-
gi ‘Pretu’ Florentina, die vorig
jaar september 2013 zelfmoord
heeft gepleegd in de politiecel in
Barber waar hij vast zat. Dit ge-
beurde kort nadat hij vanuit de
zwaarbewaakte marinekazerne
Suffisant was overgebracht naar
de politiecel in Barber.

Ondertussen krijgt ook het
onderzoek Maximus steeds
meer vorm. Oud-minister van
Financiën George Jamaloodin
zit nog vast op verdenking van
betrokkenheid bij de moord op
Wiels. Zijn halfbroer, loterijbaas
Robbie dos Santos, werd vrijdag
weer vrijgelaten maar hij blijft
ook verdachte. Verder gaf oud-
minister van Onderwijs Carlos
Monk zelf al aan verdachte te
zijn, maar hij is vooralsnog niet
gearresteerd. De zaak Maximus
doet onderzoek naar de intellec-
tuele daders achter de moord.
De krant Ultimo Noticia beweer-
de eerder dat onder meer ook
MFK-leider Gerrit Schotte, pre-
mier Ivar Asjes en schoonvader
Cocochi Prins, PS-Statenlid El-
mer Wilsoe, Centrale Bankpresi-
dent Emsley Tromp en advocaat
Chester Peterson achter de
moord zouden kunnen zitten.
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie
van Milaan wil vervolging van oud-direc-
teur Massimo Ponzellini van de Banco Po-
polare van Milaan en vijftien anderen. Tus-
sen deze vijftien mensen zit ook gokbaas
Francesco Corallo van Bplus/Atlantis. Dat
melden verschillende Italiaanse media. Ze
worden onder meer verdacht van samen-
zwering, verduistering en witwassen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens premier Ivar Asjes
(Pueblo Soberano) is er onder de regering
Schotte zo’n 50 miljoen dollar zoekge-
raakt bij Refinería di Kòrsou (RdK). ,,Niet
vijftig duizend, maar miljoen. En niet
gulden, maar dollar”, zo zei Asjes zater-
dagavond tijdens de partijbijeenkomst in
de sede van PS. Er zou door oud-premier
Gerrit Schotte (MFK) 100 miljoen dollar
zijn uitgegeven aan vermeende investe-

ringen in het onderhoud, maar er zou
maar 50 miljoen dollar terug te vinden
zijn in de administratie. ,,De accountants
kunnen die andere 50 miljoen dollar niet
vinden. Maar ze werken eraan en ze zul-
len het vinden.” Volgens de premier kan
er momenteel niet om donaties aan RdK
gevraagd worden. ,,In de afgelopen 14
maanden hebben we RdK niets gevraagd.
RdK moet eerst nog herstellen van de
hand van Schotte.”Francesco Corallo

Asjes: Refinería di Kòrsou
50 miljoen dollar kwijt


