
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Hoewel
advocate Olga Saleh-
Kostrzewski, zowel
maandag als gisteren
heeft getracht de ge-
loofwaardigheid van
het Openbaar Minis-
terie en de zaak tegen
haar cliënt teniet te
doen, bleek gisteren
dat er sinds de moord
op Helmin Wiels op 5
mei 2013 een zaak is
opgebouwd met ‘vol-
doende overtuigend
en wettig bewijs’
tegen Elvis Kuwas,
alias Monster. 

Kuwas moest gisteren
aanhoren hoe officier van
justitie Gert Rip een le-
venslange celstraf tegen
hem eiste. In zijn requisi-
toir besprak Rip behalve
de moord op Wiels ook de
moord op Lionel Arnaud
en Raikel Conception en
de gewapende overval op
een geldloper van Hector
Henriquez. Uiteindelijk
werd de verdachte drie
keer het medeplegen van
moord ten laste gelegd,
evenals een keer het
medeplegen van diefstal
van een auto met bedrei-
ging en geweld. Dankzij
een eerder afgenomen
psychiatrische evaluatie
wordt Monster geheel toe-
rekeningsvatbaar geacht.

Kuwas wordt helemaal
verantwoordelijk gehou-
den voor deze strafbare
feiten, verklaarde Rip.
,,Mensenlevens zijn zeer
kostbaar, maar voor de
verdachte zijn ze blijkbaar
zeer weinig waard. Hij
heeft drie moorden ge-
pleegd, in ruil voor geld.
Hij is een professionele
moordenaar die te huur is
voor geld. Er zijn drie
slachtoffers, wiens dood
bij elk van hun familiele-
den en dierbaren onnoe-
melijk leed heeft veroor-
zaakt en dat voor een ern-
stig geschokte rechtsorde
op Curaçao heeft gezorgd.
In het geval van Wiels
reikte deze schok vanwege

zijn politieke positie, ook
ver buiten Curaçao”, aldus
de officier in zijn requisi-
toir. 

Ook het feit dat Kuwas
al een strafblad heeft, zo-
wel op Curaçao als in
Nederland, en het feit dat
hij een ontkennende hou-
ding heeft aangenomen
en geen spijt betuigt, heb-
ben bijgedragen aan het
besluit van het OM voor
een levenslange eis. ,,De
combinatie van ernstige
feiten, het criminele verle-
den en de proceshouding
laten het Openbaar Mi-
nisterie geen andere keus.
De uitslag van het straf-
maatoverleg met alle part-
ners, ook de procureur-ge-
neraal was unaniem; een
levenslange gevangenis-
straf”, zo vertelde Rip. Ver-
der eist het OM dat het
geld dat Kuwas heeft ver-
diend aan de moorden en
de gewapende overval
wordt afgepakt en dat het
wapen dat in het Waaigat
is gevonden en waarvan is
gebleken dat deze is ge-
bruikt om Wiels te ver-
moorden, aan het verkeer
wordt onttrokken. 

In de dagen na de
moord op Wiels werd al
snel duidelijk wie de
schutter was geweest, zo
maakte Rip gisteren be-
kend. ,,We konden dat
toen nog niet bewijzen
maar het was toen al me-
teen bekend. We hebben
hem toen dagen in de ga-
ten gehouden, onderwijl
zoekend naar een andere
manier om hem van de
straat te krijgen. We heb-
ben toen de zaak van Lio-
nel Arnaud, die in de
nacht van 7 op 8 juni 2012
te Noord Zapateer werd
vermoord, gebruikt en Ku-
was gedetineerd.” En:
,,Zo’n zaak neemt tijd.
Maar nu weten we wie de
schutter is en kunnen we
het bewijzen ook.” 

Op het eerdere verwijt
van de raadsvrouw van Ku-
was dat haar cliënt onrecht
zou zijn aangedaan en dat
hij onder druk zou zijn ge-
zet, reageerde Rip als
volgt: ,,Ik vind het verwijt

van de raadsvrouw dat
haar cliënt onrecht is aan-
gedaan onterecht. Waar
het het OM om gaat is het
onrecht dat Kuwas zijn
slachtoffers en aan de Cu-
raçaose samenleving heeft
aangedaan.”

Over de vermeende deal
die het OM met Kuwas
zou hebben gesloten, zei
de officier: ,,Er is geen deal
gesloten met Kuwas. Wat
tijdens het verhoor van 14

november is gezegd, is
geen deal. In iedere straf-
zaak speelt de houding
van de verdachte een rol.
Iedere strafrechter en ad-
vocaat en rechtbankjour-
nalist weet dat het verschil
maakt als je als verdachte
zit te liegen of je mond
houdt, of juist spijt betuigt
en meewerkt aan het
onderzoek. Dat is aan Ku-
was voorgelegd op 14 no-
vember. En zelfs als er een

deal zou zijn voorgesteld
aan Kuwas, dan is hij daar
niet in meegegaan. Hij
heeft wel een bekentenis
afgelegd, maar heeft deze
vervolgens weer ingetrok-
ken.” Tijdens de zitting
van gisteren bracht de
raadsvrouw van Kuwas
verschillende punten naar
voren waardoor volgens
haar het Openbaar Mi-
nisterie niet-ontvankelijk
zou moeten worden ver-
klaard in de zaak tegen
haar cliënt. Tijdens haar

verweer bracht ze onder
andere de ‘deal’, de druk
die op haar cliënt en getui-
gen zou zijn uitgeoefend,
zogenaamde betalingen
aan getuigen en een deal
met S.R., de minnares van
Kuwas ter sprake. 
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Knippen voor school

Woensdag 6 augustus 2014

Morgen beginnen de
scholen weer. Daarom
bedacht kapsalon Big Star
in Chobolobo Shopping
Center een leuke actie. Ze
geven de kinderen een
gratis knipbeurt. 
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