
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - ,,Ik heb
‘the lowest of the low’
meegemaakt. Lager
dan waar ik ben ge-
weest, bestaat er niet.
Ik heb gehuild en veel
gebeden. Ik wil zelfs
opgeven. Ik heb geen
andere keus. Ik heb
geen hoop meer. Drie
jaar geleden is de zaak
Bientu begonnen en
er lijkt geen einde aan
te komen.”

Aan het woord is loterij-
baas Robbie dos Santos.
Hij is verdachte in de zaak
Maximus, waarbij er
onderzoek wordt gedaan
naar de intellectuele da-
ders van de moord op Hel-
min Wiels. 

Vorige week dinsdag
werd hij in zijn huis in
Brakkeput aangehouden.
Hoewel het Openbaar Mi-
nisterie nog steeds niet wil
zeggen wat de tenlasteleg-
ging precies is, gaf de lote-
rijbaas gisteren, tijdens
een uitgebreid en exclusief
interview met Luzmarie
Ster van CBA Television te
kennen dat hij ervan ver-
dacht wordt degene te zijn
geweest die het geld zou
hebben gegeven aan de
uitvoerders van de moord
en dat hij de moord op
Wiels zou hebben be-
raamd. 

Tijdens het interview op
CBA waarbij Dos Santos
alle ruimte kreeg om zijn
verhaal te doen, blikte de
loterijbaas terug op vorige
week dinsdag toen hij de
politie door de beveili-
gingscamera’s aan zag ko-
men. ,,Ik maakte mijn
vrouw wakker en zei tegen
haar dat er weer een inval

ging komen. Toen ik de
deur openmaakte, zeiden
ze echter dat ik werd aan-
gehouden voor de moord
op Helmin Wiels. Mijn
hart klopte in mijn keel.
Hoe was dit mogelijk?
Hoe kon ik hiervoor wor-
den aangehouden terwijl
ik er niets mee te maken
heb?” 

Dos Santos werd in de
marinekazerne te Suffi-
sant verhoord. ,,Ik werd
boos toen ik de vragen
hoorde. Ik vroeg me af of
ze wel goed bij hun hoofd
waren”, zo vertelt de lote-
rijbaas. Na een uur werd
hem medegedeeld dat het
verhoor klaar was. ,,Zo
snel? Wat moest ik me
hierbij voorstellen? Ik
vroeg me af of dit een ver-
volging was. Dit is een se-
rieuze beschuldiging. Ik
werd eerder (in de zaak
Bientu, red.) ook al be-
schuldigd van criminele
organisaties, maffia, wit-
wassen. Wat zijn deze din-
gen? Ik ben hier niet bij
betrokken. De enige be-
schuldiging die ik heb ge-
accepteerd is die van be-
lastingontduiking. Daar
heb ik ook nooit over gelo-
gen. Maar je kan me niet
een criminele organisatie
noemen, daar weet ik niets
van.” Over de zaak Maxi-
mus zegt Dos Santos: ,,Ik
ken de mensen niet die
hierbij zijn betrokken. Ik
zit al in de zaak Bientu.
Hoe kan ik hier óók al bij
betrokken zijn? Ik word
voortdurend door het RST
in de gaten gehouden.”

Na het verhoor werd
Dos Santos naar de gevan-
genis gestuurd. ,,Ik werd
naar de hel gestuurd”, ver-
telt hij. En verder: ,,Ik be-
landde in Blok 1. Ik zakte

in elkaar en smeekte ze
om me naar huis te laten
gaan. Ik beloofde elke dag
te komen om met ze te
praten. Ik wil ook de waar-
heid weten. Ik wil ook we-
ten wat er is gebeurd.
Maar ze wilden me niet la-
ten gaan.” Dezelfde agent
die Dos Santos in de zaak

Bientu gedurende 15 da-
gen zou hebben verhoord,
was degene die de smeek-
bede van de loterijbaas vo-
rige week aanhoorde. ,,Hij
weet dat ik niet schuldig
ben. Maar toch hebben ze
me naar de gevangenis ge-
stuurd.” In de gevangenis
werden de loterijmagnaat

beperkende maatregelen
opgelegd. Hij mocht gedu-
rende zijn verblijf daar
met niemand contact heb-
ben. ,,Ik snapte er niets
van”, aldus Dos Santos.
,,Ik heb het boek ‘Left to
tell’ gelezen Dat heeft me
geleerd dat ik niet voor
mezelf moet bidden, maar

juist voor degenen die val-
se getuigenissen tegen me
afleggen. En dus heb ik
voor de officier van justitie
gebeden en voor de rech-
ters en voor iedereen die
een val wil maken om mij
in te lokken.” 

‘Ik weet niet wie 
mijn vijand is’
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Herdenking overleden renners

Het is vandaag een jaar geleden dat drie hardlopers op de EEG-weg
werden doodgereden. Gisteren werd een herdenking voor de renners
gehouden door leden van de Road Runners Club Kòrsou en andere
betrokkenen. Een automobilist reed een jaar geleden met hoge snel-
heid op de menigte in. Hierbij werden Monique van Meerwijk, Elton
Montesant en Kristen Leyba dodelijk geraakt. De zaak tegen de 23-jari-
ge bestuurder is aangehouden tot 10 september.      FOTO’S JEU OLIMPIO

Dos Santos vertelt over ervaring in gevangenis: Ik ben naar de hel gestuurd

Door de zaak Bientu en nu ook
Maximus kan Dos Santos naar
eigen zeggen geen kant meer
op. ,,Alle banken en trustkanto-
ren gooien de deur voor mijn
neus dicht”, zo vertelt de lote-
rijbaas in het interview met
CBA Television. 

,,Alleen MCB (Maduro &

Curiel’s Bank, red.) staat nog
achter me. Daar ben ik ze heel
dankbaar voor.” 

Nu hij zelf een paar nachtjes 
in de cel heeft doorgebracht en
is ondervraagd in de zaak

Maximus, is Dos Santos nog
minder te spreken over het
justitieel systeem op Curaçao
dan voorheen. ,,Nu dit met 
mij is gebeurd, ben ik ervan
overtuigd dat er onschuldige

mensen in de gevangenis 
zitten opgesloten.” 

Politieke ambities heeft de
loterijmagnaat overigens niet.
,,Ik geloof niet in politieke
partijen.” Hoewel bekend is

dat hij de financier is van de
partij MFK van Gerrit Schotte
zei Dos Santos gisteren: ,,Ze
willen me aan de MFK plak-
ken, maar daar geloof ik ook
niet in. Er zitten in verschillen-
de partijen wel goede mensen,
maar het totaalplaatje deugt
niet.”

Dos Santos: Geen kant meer op
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