
Het uitzenden van de zaak via
de radio kwam gisterochtend
even ter discussie. Hoewel het
Openbaar Ministerie eerder zelf
aankondigde dat de inhoudelijke
behandeling van de zaak Mag-
nus via de radio kon worden uit-
gezonden, steunde officier van
justitie Gert Rip gisteren het ver-

zoek van de advocaten van Bur-
ney ‘Nini’ Fonseca en Elvis
‘Monster’ Kuwas om de zitting
niet uit te zenden. 

Als argument voor het stop-
zetten van de audio-uitzending
gaven raadsvrouwen Olga Saleh-
Kostrzewski van Monster en ad-
vocate Marije Vaders van Fonse-

ca dat er door de aanwezige pers
al genoeg aandacht wordt ge-
schonken aan de zaak en dat het
niet nog eens nodig was dat deze
via de radiostations werd uitge-
zonden. Saleh-Kostrzewski gaf
te kennen dat de ‘persoonlijke
belangen van Kuwas en zijn ge-
zin’ vooral een rol speelden bij
het verzoek. 

Officier van justitie Rip meld-
de kennis te hebben genomen
van het verzoek van de twee ad-
vocaten en de argumenten die
hierbij naar voren zijn gebracht
te steunen. ,,De rechtszitting is
in het openbaar en door de aan-
wezigheid van de pers wordt er
al voldoende aandacht aan de
zaak geschonken. Het is niet no-
dig om dit ook nog eens via de
radio uit te zenden. Normaal ge-
sproken wordt het ook niet toe-
gestaan dat er tijdens een zitting
geluidsopnames worden ge-
maakt”, aldus Rip. En verder:
,,Ik zou niet willen dat er door
het verspreiden van de informa-
tie die hier vandaag naar buiten
komt, meer doden te betreuren
zullen zijn.”

Rechter Constantijn van Dam
van Isselt gaf voor het horen van
de argumenten van de advoca-
ten en de officier van justitie de
directe instructie aan de regieka-
mer om de radiosignalen stop te
zetten. Na de argumenten te
hebben gehoord nam hij een
halfuur de tijd om zich hierover
te buigen en gaf vervolgens de
instructie om weer uit te zen-
den. ,,Ik ben van oordeel dat de
openbaarheid van de zitting
recht wordt gedaan door de zit-
ting via de radio uit te zenden. Ik
voldoe dus niet aan het verzoek
van de advocaten en de officier”,
zo oordeelde de rechter gister-
ochtend.

Ter motivatie verwees de

rechter naar het beginsel van de
openbaarheid rechtspraak dat is
neergelegd in het Wetboek van
Strafvordering en het Europees
Verdrag van de Rechten van de
Mens. ,,De openbaarheid is al
enigszins beperkt. Uit veilig-
heidsoverwegingen kon er maar
een beperkt publiek worden toe-
gelaten. De publieke belangstel-
ling voor deze zaak is groot. Het
is een zaak van grote maatschap-
pelijke relevantie”, zo meldde de
rechter. ,,Bij de afweging van
persoonlijke belangen van de
verdachten en de belangen die
door de officier van justitie naar
voren zijn gebracht tegenover

het algemeen belang dat het pu-
bliek toegang moet krijgen tot de
zitting buiten alleen de geschre-
ven pers, is mijn oordeel dat het
algemeen belang het zwaarst
moet wegen.”

Om de advocaten van Kuwas
en Fonseca en de officier van
justitie toch enigszins tegemoet
te komen besloot de rechter om
privacygevoelige informatie zo
min mogelijk te vermelden. ,,Ik
zal het noemen van namen ver-
mijden en vraag ook de andere
deelnemers om dat te doen.” 

De zaak wordt gedurende de-
ze week door verschillende loka-
le radiostations uitgezonden.
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Advertentie
 

 

WORKSHOP: 

WANNEER IETS NIET GOED GAAT! 
Hoe ontdek je deviant gedrag bij kinderen? 

 
Workshop voor opvoeders, begeleiders en docenten. 

Hoe ga je om met kinderen met deviant, gedrags- en leermoeilijkheden? 

 

Vaardigheden aanleren om met kinderen om te gaan met deviant gedrag in 

instellingen, thuis en op school!  

 

Spreker: Mr. A.D.Tony Green. 
27 jaar ervaring als Psycholoog, Auteur en Internationale spreker. 

 

 

Locatie: ASIENTO, R. de Vries zaal 

Data:    Vrijdag 8 aug   14.00- 18.00 uur 

            Zaterdag 9 aug    09.00-13.00 uur 

Prijs:    Naf 110,= incl.ob. 

  

Aanmeldingen via : Tel +599 9 517-7577                                                    

Email : leerinstituutklimop@gmail.com   

                                 

 

Laatste aanmeldingsdatum: 5 augustus 2014  

Betalingen via: Op Maat Consultancy, Perseusweg 24 

Gironummer: 16102421 uw naam / instantie bij vermelden                          

Radio blijft
Magnus
uitzenden
Rechter: Algemeen belang 
moet het zwaarst wegen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De behandeling van de zaak Magnus zal
gewoon via de radio worden uitgezonden. Dat besloot de
rechter gisteren.

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Behalve de moord
op Wiels en Conception, wordt
Elvis Kuwas ook de moord op
Arnaud ten laste gelegd. Arnaud
werd op 8 juni 2012 in Noord
Zapateer aangetroffen. Ondanks
het feit dat hij een kogelvrij vest
aanhad, was hij toch door ver-
schillende schoten om het leven

gebracht. De laatste tenlasteleg-
ging van Monster is een gewa-
pende overval van 25 januari
2013 op een geldloper van Hec-
tor Henriquez. Op de bewuste
dag werd het slachtoffer door
een auto klemgereden en stap-

ten twee gewapende mannen uit
die hem dwongen zijn geld en
auto af te staan. De verdachten
zijn er met de auto van het
slachtoffer vandoor gegaan.

Medeverdachte in de zaak
Magnus, Dangelo Damascus

heeft een bekennende verkla-
ring afgelegd in dit feit, zo liet de
rechter gisteren weten. Ook liet
Damascus weten dat Monster
ook bij de gewapende overval
was. Hoewel Monster ook in de-
ze zaak eerder bekende, liet hij

gisteren weten dat het ook hier
om een valse verklaring ging.
,,Ik heb er niets mee te maken.
Ik doe een beroep op mijn zwijg-
recht en zeg niets meer”, aldus
Kuwas. Enige tijd later ver-
klaarde hij dat ook in deze zaak
de druk, uitgeoefend door de of-
ficier van justitie, een rol speel-
de.

Andere tenlasteleggingen Kuwas

Weekindeling
De rechter in de zaak Mag-
nus, Constantijn van Dam
van Isselt maakte gisteroch-
tend bij aanvang van de be-
handeling van de zaak Mag-
nus de indeling van de rest
van de week bekend. 

Gistermiddag en de hele
dag vandaag komt de zaak
van de vermeende schutter
van Helmin Wiels, Elvis Ku-
was, alias Monster, aan bod.
Morgen en donderdagoch-
tend zal zowel de zaak van
Dangelo Damascus als die
van Carlos Pieter worden be-

handeld. Doderdagmiddag
en vrijdagochtend komt Bur-
ney ‘Nini’ Fonseca aan bod. 

Gisteren werd al bekend-
gemaakt dat officier van justi-
tie Gert Rip heeft gevraagd
om de zaak van Fonseca aan
te houden. Dit zal donderdag
door de rechter worden be-
sproken en besloten. Vrijdag-
middag krijgen alle verdach-
ten de kans om het laatste
woord te voeren. Drie weken
later, op 29 augustus, wordt
het vonnis in de zaak Magnus
uitgesproken.

Onder anderen Aubert Wiels (midden) en de partner van de overleden politicus, Betty de la Fonte
(tweede van links), woonden de eerste dag van de zaak bij. FOTO JEU OLIMPIO

Rechter Constantijn van Dam van Isselt legde het verzoek van de
advocaten van de verdachten en officier van justitie Gert Rip (foto)
naast zich neer. Zijn argument: het algemeen belang moet het
zwaarst wegen. 


