
In zijn reactie gooide Rip de
punten van Saleh een voor een

omver: ,,Er is geen enkele deal
met S.R. gesloten. Ik heb haar
zelf nooit gesproken. Dit komt
voor mij uit de lucht vallen. Over

de deal met Kuwas heb ik al ge-
noeg gezegd. De afspraak van
het OM met Kuwas was dat hij
in verband met zijn veiligheid in
Nederland zijn detentie kon
ondergaan na het afleggen van
een verklaring. Verder is het bij
het verhoren van getuigen of
verdachten normaal en toege-
staan dat er enige druk wordt
uitgeoefend. Van ongeoorloofde
druk is echter nergens geble-
ken.” 
Ook de beschuldiging aan het
adres van het OM dat er betalin-
gen aan getuigen zouden heb-
ben plaatsgevonden werd door
Rip weggewuifd. ,,Wel zijn er
noodzakelijke kosten die zijn ge-
maakt om getuigen buiten ge-
vaar te houden. Maar getuigen
hebben geen geld gekregen in
ruil voor een verklaring. Door
Kuwas zijn er ook kosten ge-
maakt. Hij moest ongemerkt
naar het buitenland en we
moesten ook een koffer en kle-
ding voor hem kopen. Is dat ook
betalen voor het afleggen van
een verklaring?” 

Behalve zijn eigen verklaring
waarbij Monster de moord op
Wiels bekent, beschikt het OM
ook over het wapen waarmee
Wiels is doodgeschoten. Dit zou
volgens onderzoek hetzelfde wa-
pen zijn waarmee Kuwas op een
foto poseert. Verder heeft Kuwas
tegenover verschillende vrou-
wen aangegeven dat hij niet al-
leen Wiels, maar ook Arnaud en
Conception heeft vermoord. 

Het Openbaar Ministerie
heeft na de moord op Wiels ook
een onderzoek gedaan naar de
plaatsbepaling van de telefoon
van Kuwas. ,,Uit SGSN ver-
keersgegevens wordt duidelijk
dat de mobiele telefoon van Ku-
was zich op 5 mei 2013 va 14.20
uur tot 16.54 uur in de wijk Ko-
raal Specht bevond. Dan ver-
plaatst hij zich naar Marie Pam-
poen waar hij tussen 16.57 uur
en 16.59 uur aanwezig is. Direct
daarna beweegt de telefoon zich
via Koraal Specht richting Mon-
tagne, waar hij om 17.07 uur ar-
riveert”, zo vertelde Rip gisteren.
Wiels werd iets voor 17.00 uur
vermoord. 

Kuwas krijgt vrijdag de kans
om het laatste woord te voeren. 

Tijdens zijn detentie in
Nederland werd Kuwas door een
psychiater van het Nederlands
Instituut van Psychiatrie en
Psychologie bezocht. Op 28 juli
werd een rapport van dit bezoek
opgemaakt. 

Uit een psychiatrisch onder-
zoek blijkt dat er bij Monster
geen aanwijzingen zijn voor een
psychiatrische stoornis. Ook zijn
er geen aanwijzingen voor een
psychose, noch voor een depres-
sie of een manie. ,,Ook zijn er
geen aanwijzingen voor
ADHD”, zo las de rechter uit het
rapport voor. ,,Er zijn geen aan-
wijzingen van verslavingspro-
blematiek. Wel zijn er aanwij-
zingen voor een persoonlijk-
heidsproblematiek. Het gaat
hierbij mogelijk om een per-
soonlijkheidsstoornis met nar-
cistische en antisociale trekken.”
Om dat zeker vast te stellen is
echter wel nader onderzoek door
een deskundige nodig, zo geeft
de psychiater in zijn rapport aan. 

Ook om goed uitspraak te
kunnen doen over het intelligen-
tieniveau van Kuwas moet er na-
der onderzoek door een deskun-
dige worden gepleegd. ,,Er zou
een lacune kunnen zijn voor wat
betreft de gewetensfunctie van
de heer Kuwas. Hij toont of uit
tijdens het gesprek geen spijtge-
voelens. Maar ook hiervoor is
nader onderzoek door een des-
kundige noodzakelijk”, zo ver-
volgt de psychiater. 

Als conclusie: ,,Er is geen
sprake van een psychiatrische
stoornis of ziekte. Er lijkt wel
sprake te zijn van een persoon-
lijkheidsproblematiek.” En ver-
der: ,,Gezien de aard en ernst
van het opgelegde, het zeer ern-
stige en hoge geweldskarakter
daarvan en de mogelijke aanwe-
zige psychopathologie bij de
heer Kuwas, wordt nadere rap-
portage noodzakelijk geacht.” 

Volgens Kuwas, die na het op-
lezen van het rapport door de
rechter de kans kreeg om te rea-
geren, heeft het gesprek met de
psychiater slechts 15 minuten
geduurd en betrof het slechts
een kennismaking en het op-
schrijven van persoonlijke gege-

vens. ,,Dat was het”, aldus Ku-
was gisteren tijdens de zitting. 

Monster werd op 22 mei 2013
in Nederland aangehouden. Op
28 mei is er contact geweest met
de reclassering die naar aanlei-
ding van een gesprek met de ver-
dachte, gehouden op 6 juni
2013, een kort rapport heeft op-
gesteld. Kuwas is getrouwd en
heeft met zijn vrouw 3 kinderen.
Hij heeft drie andere kinderen,
van wie twee in Nederland wo-
nen. In het verleden heeft de ver-
dachte ernstige reumaklachten
gehad. Dit staat allemaal in het
reclasseringsrapport opgeno-
men. 

In het rapport is ook over het
schoolverleden van Kuwas ge-
schreven. Hij heeft geen oplei-
ding genoten en heeft geen di-
ploma’s behalve een lasdiploma
die hij tijdens zijn detentie heeft
gehaald. ,,Van jongs af aan heeft
de heer Kuwas zijn brood ver-
diend in het criminele circuit”,
zo las de rechter voor waarop
Kuwas hem onderbrak: ,,Dat
klopt ook al niet. Ik heb mijn
jeugd in een internaat doorge-
bracht. Hoe kan ik daar in aanra-
king zijn gekomen met het cri-
minele circuit?” Wanneer de
rechter Monster dan vraagt hoe
hij dan wel aan geld kwam, ant-
woordde de verdachte: ,,Ik zeg
niets, ik beroep me op mijn
zwijgrecht.” Kuwas gebruikt
geen drugs en alcohol, zo blijkt
uit het reclasseringsrapportage.
Hij is ook nergens aan verslaafd.
Verder blijkt dat Kuwas er moei-
te mee heeft om vragen uit zijn
verleden te beantwoorden. ,,Hij
wil graag vooruitkijken naar de
toekomst en niet altijd terugkij-
ken naar het verleden”, zo
schrijft de reclasseringsagent. 

In reactie hierop zegt Mon-
ster: ,,Kijk, ik heb die man dui-
delijk gezegd dat hij geen vragen
moet stellen over mijn moeder,
vader en kinderen. Dat gaat hem
niets aan. Het gaat over mij. Ik
ben niet van dat soort vragen ge-
diend en zal daar dan ook geen
antwoord op geven. Hij wilde
steeds over het verleden praten
en daar wil ik het niet over heb-
ben.”
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Curaçao

Advertentie

mcb-bank.com

voor het Curaçao North Sea Jazz Festival!

Campagne loopt van 1 juli tot 22 augustus 2014. Winnaars worden bekend gemaakt aan het einde 
van de campagne. Prijzen kunnen niet geruild worden. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

Iedere keer als u uw MCB 
creditcard gebruikt in de 
maanden juli en augustus, 
doet u automatisch mee en 
maakt u kans op één van 
de Curaçao North Sea Jazz 
Festival 2014 kaarten.

PRIJZEN
•  15 KAARTEN voor de 

1ste avond van het Curaçao 
North Sea Jazz Festival 2014

•  15 KAARTEN voor de 
2de avond van het Curaçao 
North Sea Jazz Festival 2014

Ook gisteren was het stadhuis weer afgesloten voor publiek. Alleen familie en pers werden binnen gela-
ten. FOTO JEU OLIMPIO

Kuwas heeft
mogelijk een
stoornis
Monster tijdens hechtenis door psychiater
geëvalueerd

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Elvis Kuwas, alias ‘Monster’, heeft mogelijk
een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en antiso-
ciale trekken. Dat heeft een psychiater tijdens een onder-
zoek in juli van dit jaar vastgesteld. 

Bewijs tegen ‘Monster’ Kuwas
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