
Dat gebeurde na het
verzoek van officier van
justitie Gerrit ‘Gert’ Rip
om de rechter-commissa-
ris meer tijd te gunnen om
andere getuigen te horen.
De hele week van 4 au-
gustus zal nu worden ge-
bruikt om de zaak Magnus
inhoudelijk te behande-
len. Deze behandeling was
eerst gepland voor 21, 22
en 23 mei. Tijdens de
tweede pro-formazitting
die gisterochtend om 9.30
uur begon, bracht officier
van justitie Rip naar voren
dat Elvis Kuwas, alias
Monster, in maart open-
heid van zaken heeft gege-
ven en heeft bekend dat hij
degene is geweest die de
trekker heeft overgehaald
om politicus Helmin
Wiels op 5 mei 2013 te ver-

moorden. Sinds de aan-
houding van Monster vo-
rig jaar heeft hij een be-
roep gedaan op zijn zwijg-
recht. Vorige maand
besloot hij echter open-
heid van zaken te geven
over zijn eigen rol, maar
ook die van anderen bij de
moord op Wiels. 

De officier van justitie
liet weten dat Kuwas bij
het afleggen van zijn be-
kentenis vreesde voor zijn
eigen veiligheid. ,,Hij was
bereid te vertellen wat hij
wist, maar in verband met
zijn veiligheid stelde hij
wel als voorwaarde dat hij
op een veilige plek moest
zitten wanneer hij een ver-
klaring aflegde. De heer
Kuwas wilde een schrifte-
lijke verklaring hebben dat
hij naar Nederland zou

worden gebracht en dat hij
daar ook zijn straf zou
kunnen uitzitten wanneer
hij veroordeeld zou wor-
den”, aldus Rip, die hierna
gesprekken heeft gevoerd
met de hoofdofficier, de
procureur-generaal en de
Nederlandse autoriteiten.
,,Met hen is afgesproken
dat de heer Kuwas naar
Nederland zou worden
overgeplaatst, mits zijn
verklaring bruikbaar was
en op waarheid was be-
rust.” Inmiddels zit Mon-
ster in een cel in een huis
van bewaring in Neder-
land. In augustus zal hij
terug worden gevlogen
naar Curaçao om aanwe-
zig te kunnen zijn bij de

inhoudelijke behandeling
van de zaak Magnus.
Sinds zijn overplaatsing is
hij drie weken bezigge-
weest met het afleggen
van verklaringen. Behalve
zijn eigen rol heeft Mon-
ster ook de rol van Raúl
Martinez (‘Bolle’), Carlos
Pieter, D’Angelo Damas-
cus, Burney ‘Nini’ Fonse-
ca en wijlen Luigi Florent-
ina, alias Pretu belicht.
,,De opdracht kwam van
Pretu en Fonseca. Bolle
was op 5 mei de chauffeur.
Pieter en Damascus zorg-
den voor de kleding die de
heer Kuwas heeft gebruikt
op de dag van de moord.
Van Pieter heeft hij ook
nog een carnavalsmasker
gekregen om op te zetten
dat hij vervolgens niet
heeft gebruikt”, aldus Rip
gisteren. Verder heeft hij
ook verteld over de beta-
ling en zijn ontevreden-
heid daarover, het ver-
wisselen van kentekenpla-
ten, maar ook dat Fonseca
hem ruim een jaar voor de
moord op Wiels al een
keer benaderde om een lid
van de familie Kani, waar-
van Nini vermoedde dat
hij een handgranaat in
zijn tuin had gegooid, te
vermoorden. Hiervoor
zou Monster 15.000 gul-
den krijgen. ,,De verkla-
ringen van Kuwas nemen

we niet zonder meer aan
voor waarheid. Alles is en
wordt nog steeds gecheckt
met onder andere tele-
foongegevens en gegevens
van andere getuigen. Hier-
door zijn we genoodzaakt
terug te gaan naar andere
getuigen, maar ook mede-
verdachten die al in beeld
waren en gedetineerden
zijn worden opnieuw ge-
hoord. Dit levert extra
werk op en het is de vraag
of de rechter-commissaris
op tijd klaar is met zijn
werk om de zaak op tijd te
behandelen. Vandaar dat
wij hebben gevraagd om
de zaak met maximaal 4
maanden aan te houden”,
aldus de officier van justi-
tie gisteren.

Tot de inhoudelijke be-
handeling van de zaak
Magnus in augustus blij-
ven de verdachten Fonse-

ca, Pieter en Kuwas in
voorlopige hechtenis. 

Advocaat Monster 
niet te spreken over OM
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‘Monster’ bekent moord
Inhoudelijke behandeling zaak 
Magnus aangehouden tot augustus

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De rechter heeft gisteren besloten
om de inhoudelijke behandeling van de zaak
Magnus aan te houden tot 4 augustus. 

‘FOD Walk’ voor veiliger landingsbaan

Geen krant
In verband met Goe-
de Vrijdag morgen en
de aanstaande paas-
dagen zal het Antilli-
aans Dagblad de ko-
mende dagen niet
verschijnen. Op dins-
dag 22 april ligt de
enige Nederlandstali-
ge ochtendkrant van
Curaçao, Bonaire,
Aruba en Sint Maar-
ten weer in uw brie-
venbus, bomvol met
het laatste nieuws.

Een groep van 21 medewerkers heeft gisteren de landingsbaan geïnspecteerd op vuil-
nis en gebreken. Curaçao Airport Partners (CAP) organiseerde deze grote inspectie.
Dagelijks wordt de landingsbaan op vuilnis en gebreken, die schade kunnen toebren-
gen aan vliegtuigen, gecontroleerd. Voorwerpen als papier, losse vegetatie, gereed-
schappen en alle andere objecten die de vliegtuigen en personeel kunnen beschadi-
gen worden van de landingsbaan verwijderd. CAP vult aan dat de zogenoemde ‘FOD
Walk’ plaatsvond toen er heel weinig luchtverkeer was. FOTO CAP

De tweede pro-formazitting vond, net als de eerste regiezitting, onder grote belangstelling plaats.FOTO’S JEU OLIMPIO

Er waren verschillende veiligheidsmaatregelen genomen
om zowel de veiligheid van de verdachten als die van de
aanwezigen te kunnen garanderen. 
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