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INLEIDING 

 

Na moord op Helmin Wiels grootschalig opsporingsonderzoek gestart TGO Magnus. 

Voorlopig resultaat: deze week 4 verdachten voor de rechter, 

Niet alleen voor de moord op Wiels maar ook 3 andere moorden, twee atrako's en 4 

aangetroffen vuurwapens. 

 

Dat deze verdachten nu voor de rechter staan, betekent niet dat het onderzoek zich 

heeft beperkt tot deze verdachten. 

Het onderzoek naar degenen die opdracht aan Fonseca en Florentina hebben gegeven, 

Maximus,  gaat onverminderd door. 

En daar worden goede vorderingen in gemaakt, meestal onzichtbaar voor publiek. 

Recentelijk is daar iets van te zien geweest. 

Bij behandeling zaak Fonseca zal ik daar iets meer over vertellen. 

Onderzoek stopt pas nadat de bedenkers, de opdrachtgevers, de intellectuele daders, 

zijn aangehouden en voor de rechter zijn gebracht. 

 

Vandaag gaat het daar niet over.  

Vandaag Kuwas. 

 

Na moord grootschalig opsporingsonderzoek gestart. 

Volgens sommigen niet snel genoeg. 

Al na enkele dagen zicht op de schutter. 

Andere zaak gebruikt (moord Arnaud) om hem alvast binnen te trekken op 21 mei 

2013. 

Om bewijs rond te krijgen in zaken als deze kost tijd. 

Mensen praten niet graag, terechte angst voor represailles. 

Via inzet van veel BOB bevoegdheden, doen van aanhoudingen, intensief horen van 

getuigen en aangehouden verdachten, hulp van recherchepsychologen, hulp uit 

Nederland, technisch onderzoek, weten we niet alleen wie de schutter is, maar kunnen 

we het ook bewijzen.  

En dat hij nog twee andere moorden en een atrako heeft gepleegd. 

Samenwerking KPC en RST uitstekend.  

 

 

Mr. Saleh ter zitting op 4 augustus 2014: ‘hier op zitting gaat gesproken worden over 

het onrecht dat mijn client is aangedaan’  

OM: vandaag op zitting gaat het om het onrecht dat Kuwas zijn slachtoffers, hun 

nabestaanden en de samenleving op Curaçao heeft aangedaan.  
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TOEZEGGINGEN AAN KUWAS ? 

 

Bespreken videoverhoor 14 november 2013: geen 'deal' 

 

In iedere strafzaak speelt de proceshouding van de verdachte een rol bij de strafeis. 

Een deal is daarvoor niet nodig. 

 

Kuwas is gewezen op consequenties van blijven zwijgen en gewezen op de 

mogelijkheid, op de kans dat het eventueel minder dan levenslang zou kunnen worden 

als hij volledig opening van zaken zou geven. Mits de rechter daarin mee zou gaan. 

Dat daarbij enige druk wordt uitgeoefend is toegestaan. 

 

Kuwas is hier uiteindelijke niet op ingegaan.  

Hij heeft wel verklaringen afgelegd over de zaak Wiels, die voor het overgrote deel 

ook kloppen met wat er is gebeurd. 

Maar die trekt hij nu weer in en over de twee andere moorden zwijgt  of liegt hij 

Hij geeft dus geen volledige opening van zaken. 

 

De afspraken met Kuwas zijn vastgelegd in een door hem mede ondertekende brief dd 

10 maart 2014.  

 

Hoe die afspraken tot stand zijn gekomen, is verwoord in dossier. 

 

Op 10 maart is hem niets toegezegd over de strafeis, noch in de brief, noch in verhoor. 

Strafeis is niet eens ter sprake geweest. 

Ook zonder afspraken zou Kuwas ivm veiligheid naar NL zijn gestuurd. 

 

KUWAS EN TOEGANG TOT ADVOCAAT 

 

Kuwas had in periode dat hij ervoor koos om te gaan bekennen, vrije toegang tot zijn 

advocaat.  

Hij heeft er zelf voor gekozen om dat niet te doen.  

Hij vertrouwde niemand. 

Er is hem uitdrukkelijk gevraagd of zijn advocaat ingelicht moest worden, maar dat 

wilde hij absoluut niet. 

 

Vastgelegde afspraak 10 maart 2014, door Kuwas ondertekend: 

' We spraken verder af dat we beiden de kring van de personen die op de hoogte zijn 

van het feit dat u opening van zaken wilt gaan geven, zo klein mogelijk houden. U gaf 

daarbij aan dat uw advocaat nog niet op de hoogte mag worden gebracht van één en 

ander.' 
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Advocaat van Kuwas heeft hem in periode dat hij bekennende verklaringen aan het 

afleggen was gewoon bezocht in de gevangenis. Hij heeft zelf besloten haar daar niet 

ov 

 

 

 

 

BETALINGEN AAN GETUIGEN ? 

 

Er zijn door OM geen betalingen gedaan aan getuigen in ruil voor afleggen van 

verklaringen.  

Zie onder meer RC verklaringen van politie-ambtenaren Leito, Lovert, Meulens en 

Rosalina. 

 

In dossier is te lezen dat OM wel heeft meebetaald om de veiligheid van bepaalde 

getuigen waarborgen. 

 

Kuwas ter zitting: Monica en Veronica Bergonje hebben geld ticket naar NL 

gekregen.  

Onjuist: zie verklaring RC Monica Bergonje en feit dat Veronica op eigen kosten naar 

NL is gegaan, daar met drugs is aangehouden en pas daarna is verhoord door ons. 

 

 

 

VOLGORDE BEHANDELING FEITEN 

 

 

 

ONDERZOEK SANGURA 

 

In de nacht van 7 op 8 juni 2012 heeft Elvis Kuwas te Noord Zapateer Lionel Arnaud 

doodgeschoten. 

 

Motief: in opdracht van NLS.  

Arnaud zou Luigi Florentina hebben willen vermoorden 

Door Arnaud te vermoorden kon Kuwas laten zien dat hij een echte NLS-er was. 

En wat geld verdienen. 

Hij zou er ANG 60.000 voor krijgen. 

Kuwas heeft Arnaud in de val gelokt door hem wijs te maken dat ze samen een atrako 

zouden gaan plegen. 

 

 

AANGETROFFEN LIJK 
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PV Ontdekking lijk L.L. Arnaud 

Op zaterdag 9 juni 2012, omstreeks 17.45 uur werd het lijk van een man bij het 

verkavelingsplan te Noord Zapateer ontdekt.  

Het lijk was in staat van ontbinding en vertoonde meerdere schotwonden.  

Het lijk werd geïdentificeerd als dat van de man genaamd Lionel Lisandro ARNAUD, 

geboren te Curaçao op 1 augustus 1986 ( pg. 22); 

 

PV Doodsconstatering en lijkherkenning L.L. Arnaud  

Dr. M. Moses heeft op zaterdag 9 juni 2012 te 20.10 uur de dood geconstateerd.  

De moeder, Mary Arnaud, en broer Sharlon Ostiana, hebben het lichaam herkend  

(pg. 24); 

 

 

VERSLAG OBDUCTIE ONDERZOEK  

 

Verslag van de patholoog waarin wordt vermeld dat het lichaam in verre staat van 

ontbinding op een verkavelingsplan bij Noord Zapateer werd gevonden met 

verschillende perforaties op het lichaam.  

Het lijk had een kogelvrij vest aan en handschoenen aan beide handen.  

Geconcludeerd wordt dat L.L. Arnaud is overleden als gevolg van weefselschade en 

bloedverlies tengevolge van meerdere in- en doorschoten op het lichaam; 

 

 

GETUIGENVERKLARINGEN 

 

PV verhoor S.J. Rombley waarin zij verklaart dat Kuwas haar op 1 of 2 december 

2012 heeft verteld waar en hoe hij “Layo” heeft vermoord.  

Rombley heeft verklaard dat Kuwas haar heeft verteld dat hij in juni 2012 vanuit 

Nederland naar Curaçao was gekomen en bevriend was met Layo.  

Layo kwam in de gevangenis terecht, in de periode dat Luigi Florentina ook 

gedetineerd was, met de opdracht om Luigi daarin te vermoorden, doch het was Layo 

niet gelukt om Luigi te vermoorden.  

Daarom wilde de NLS Layo dood hebben.  

De NLS had iemand nodig.  

Gezien het feit dat hij bevriend was met Layo maar dat Layo niet wist dat hij een lid 

van de NLS was, heeft hij de opdracht gekregen om Layo te vermoorden.  

Zo kon bewijzen dat hij een echt NLS lid is  

(pg. 140);  

 

PV verhoor S.J. Rombley waarin zij verklaart dat Kuwas haar heeft verteld dat hij, 

Kuwas, NAF 60.000,= heeft gekregen voor de moord van Layo.  
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Enige dagen na de moord op Layo zijn Kuwas, Monaliesa en Germain naar de plaats 

waar het lijk van Layo lag gegaan.  

Daar had “Monster” een foto met zijn telefoon gemaakt van het lijk van Layo 

(pg. 141); 

 

PV verhoor S.J. Rombley waarin zij verklaart dat “Monster” haar de plaats heeft 

aangewezen waar hij, Kuwas, Lionel dood heeft geschoten.  

Het was een open plek ergens te Noord Zapateer (pg. 142); 

 

PV verhoor V.A.V. (Veronica) Bergonje d.d. 26 augustus 2014 waarin zij verklaart 

dat E. Kuwas, toen hij in de gevangenis zat, haar telefonisch heeft verteld dat hij een 

man bij Noord Zapateer had doodgeschoten  

(pg. 129);  

 

PV verhoor V.A.V. Bergonje d.d. 27 augustus waarin zij verklaart dat E. Kuwas haar 

een voicenote heeft gestuurd waarin hij zei dat hij vast zat voor de moord bij Noord 

Zapateer. Hij zei dat hij dat gedaan had, maar dat men geen bewijzen tegen hem heeft 

(pg. 136);  

 

NB:  

PV's De Groot en Mathew over druk die op getuige zou zijn uitgeoefend: geen. 

Veronica Bergonje bij RC: op 27-8 was ik niet bang 

 

 

PRINTGEGEVENS 

 

Uit analyse van printgegevens is gebleken dat het mobiele nummer 678-2768 in de 

maand mei 2012 bijna dagelijks contact had met het mobiele nummer van Lionel 

Arnaud.  

In de nacht van 7 op 8 juni 2012 werd Lionel 4 keren gebeld door 678-2768.  

Laatste keer om 03.00 uur  

(bijlage B/C pg.158); 

 

De moeder van Lionel, M.E. Arnaud heeft verklaard dat “Pito” haar heeft gezegd dat 

Lionel op de nacht van zijn moord aanhoudend werd opgebeld door een persoon en 

dat een afspraak werd gemaakt om elkaar even later te ontmoeten. 

(pg. 96); 

 

Uit tapgesprekken is gebleken dat het nummer 678-2768 in gebruik is bij Elvis Kuwas 

(bijlage B/C pg.158) 

 

 

VUURWAPEN 
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PV aanhouding Sherman H. Phelipa (“Djama”), waarbij een vuurwapen dat Phelipa 

bij zich had, in beslag wordt genomen  

(pg. 65); 

 

PV Rapport TOHD waarin, na onderzoek, geconcludeerd wordt dat het in beslag  

genomen vuurwapen aansluiting en overeenkomsten vertoonde met de in beslag 

genomen hulzen bij de PD Verkaveling Noord Zapateer (moord op L.L. Arnaud)  

(pg. 68); 

 

Tapgesprek van E.R. Kuwas, hier bijgenaamd “Chocho”, met een Nederlands 

sprekend meisje praat, waarin Kuwas vertelt dat hij de vriendin van zijn beste vriend 

op moet halen om naar de gevangenis te brengen.  

Verder had “Chocho” gezegd dat zijn beste vriend voor iets stoms vast zit en dat het 

een schietvoorwerp betrof die van hem, (Chocho), is  

(pg. 279/280/176); 

 

PV verhoor S.R. Beaumont, vriendin van S. H. Phelipa (“Djama”) waarin zij 

verklaart dat zij de vriendin van “Djama” is en dat zij opgehaald werd door een vriend 

van Sherman, bijgenaamd “Monster”, om naar de gevangenis te gaan om “Djama” te 

bezoeken  

(pg. 255); 

 

PV fotoconfrontatie S.R. Beaumont, waarin zij “Monster” herkent als E.R. Kuwas 

(pg. 258); 

 

 

KENNELIJK LEUGENACHTIGE VERKLARING VERDACHTE 

 

PV verklaring van E.R. Kuwas van 23 mei 2013 waarin hij verklaart Lionel Arnaud 

niet te kennen. Volgens hem heeft hij wel van Lionel gehoord toen hij (Kuwas) in de 

gevangenis zat  

(pg. 202); 

 

PV verklaring N.V.A. Martis, vriendin van L.L. Arnaud, waarin zij verklaart dat 

“Jonjo”, “Pito”, “Figaroa” en “Pia”  de vrienden van Arnaud zijn en dat “Pia” de 

aansluiting 516-9673 heeft. Uit voortgezet onderzoek is gebleken dat voornoemde 

nummer in gebruik was bij “Mona”, echtgenote van E.R. Kuwas 

(pg. 40); 

 

PV fotoconfrontatie waarin N.V.A. Martis Elvis Kuwas herkent als de man die zij 

bedoeld als “Pia”  

(pg. 49); 



 

 

7 

 

PV verklaring van M.E. Arnaud, moeder van Lionel, of zoals zij hem noemt Layo, 

waarin zij verklaart dat zij een kennis van Layo, genaamd “Pia” kent. Zij heeft Pia 

zeker 2 keren thuis bij Layo gezien. “Pia” komt altijd met een donkerkleurig auto, 

cabriolet model (auto van Monaliesa), bij Layo thuis  

(pg 101); 

 

PV verhoor S.J. Rombley waarin zij verklaart dat Kuwas haar op 1 of 2 december 

2012 heeft verteld dat hij bevriend was met Layo 

(pg. 140); 

 

 

VOORBEDACHTE RAAD 

 

Kalm beraad en rustig overleg. 

 

 

 

ONDERZOEK NO LIMIT 

 

Kuwas heeft op 27 januari 2013 te Caracasbaai Raikel Conception doodgeschoten 

toen die daar met motorpech aan kwam varen in de speedboot "No Limit". 

 

Motief lijkt te liggen in NLS-BVC oorlog. 

Bedreiging met wapen bij Bandera Snack speelt een rol volgens verhaal van Kuwas 

aan Rombley. 

In opdracht van Florentina geliquideerd voor ANG 75.000. 

 

Nabestaanden zouden meer willen over hoe en waarom. 

Het is aan Kuwas om daar duidelijkheid in te brengen. 

 

 

BEVINDING PLAATSDELICT EN LIJKHERKENNING 

 

PV bevinding plaats delict waarin wordt beschreven dat op 27 januari 2013, 

omstreeks 18.00 uur een schietincident plaats vond, waarbij onbekenden op 2 mannen 

in een boot hebben geschoten, waarbij een van de slachtoffers is overleden  

(pg. 19); 

 

De dood van het slachtoffer werd op zondag 27 januari 2013, te 18.55 uur door de arts 

geconstateerd  

(pg. 22); 

 



 

 

8 

Het lijk werd door een familielid en partner herkend.  

Het slachtoffer bleek in leven te zijn genaamd Raikel Jathniel Nahum CONCEPTION  

(pg.25); 

 

 

 

 

VERSLAG OBDUCTIE ONDERZOEK 

 

Verslag Obductie Onderzoek waarin de patholoog vermeldt dat Conception getroffen 

werd door 9 kogels.  

Geen van de kogels waren direct dodelijk, maar de dood is ingetreden door 

verbloeding; 

 

 

GETUIGENVERKLARINGEN 

 

PV verhoor S. Rombley waarin zij verklaart dat “Monster” haar heeft verteld dat 

Raikel in november 2012 een vuurwapen tegen zijn hoofd had gezet bij de Bandera 

grill snack  

(pg.58); 

 

PV verhoor S. Rombley waarin zij verklaart dat zij verschillende “voicenotes” van 

Kuwas op de dag van het schietincident heeft gekregen waarin Kuwasonder andere 

zegt dat:  

- hij verzocht werd om naar Caracasbaai te gaan omdat Raikel daar gezien werd 

- hij een capuchon van “Pancheck” heeft gekregen 

- hij samen met Gamba in diens truck op weg was naar Caracasbaai 

- de boot van Raikel al is vertrokken en dat ze op hem moeten wachten 

- “Mami Bingo het is klaar, kijk op het nieuws” 

(pg. 57); 

 

PV verhoor S. Rombley waarin zij verklaart dat “Monster” haar had verteld dat toen 

hij Raikel had benaderd hij zijn capuchon af deed en hij “HEY” zei tegen Raikel. 

Toen Raikel hem zag zei Raikel “heeeeeeh”.   

Daarna begon “Monster” gerichte schoten op Raikel af te lossen.  

Hij zag dat Raikel op een gegeven moment in elkaar zakte.  

Hij bleef op hem schieten totdat de houder leeg was  

(pg. 59); 

 

PV verhoor S. Rombley waarin zij verklaart dat zij 3 à 4 dagen na de moord van 

Raikel met “Monster” naar de Caracasbaai is gegaan.  
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“Monster” heeft haar aangewezen waar hij Raikel had doodgeschoten, op welke 

manier hij Raikel had benaderd en waar Gamba met de pick-up stond  

(pg. 59/60); 

 

PV verhoor Monica A. Bergonje waarin zij verklaart dat Monster haar tijdens een 

discussie heeft gezegd ”Ik maak geen grap. Ik schiet je dood, zoals ik Raikel heb 

doodgeschoten”  

(pg. 68); 

 

PV verhoor M. Kuwas-Andrea waarin zij verklaart dat Kuwas haar heeft verteld dat 

hij Raikel heeft vermoord.  

Monaliesa heeft verklaard dat Kuwas haar heeft verteld NAF 75.000 van Luigi 

Florentina voor de moord te hebben gekregen.  

Het geld moest Kuwas met Gamba verdelen doordat deze als chauffeur heeft gediend. 

Pancheck heeft Kuwas op die dag kleren verschaft om het feit te plegen.  

Het betrof een trui met capuchon die aan beide zijden kon worden gedragen; een zijde 

was geel en de andere zijde had camouflage kleur  

(1e aanvullend pv pg. 68); 

 

NB:  

Kuwas-Andrea zegt bij RC vorige week al haar verklaringen in te trekken, omdat ze 

niet waar zijn. 

OM hecht daar geen enkele waarde aan. 

 

PV verhoor I.S. Kraal waarin hij verklaart dat bij aanmeren van de boot No Limit 

Caracasbaai, hij een man bij de kade zag staan gekleed in een geel T-shirt met lange 

mouwen, met gedeeltelijke bedekte gezicht.  

Deze man  had een vuurwapen en begon op hem en op Concepcion te schieten  

(pg. 37); 

 

PV verhoor M. Kuwas-Andreawaarin zij verklaart dat zij het geld dat Kuwas voor de 

moord van Raikel moest krijgen, in Nederland is gaan ophalen bij de vriendin van 

Luigi Florentina 

(1e aanvullend pv pg. 84); 

 

 

VOICENOTES 

 

Kuwas heeft voicenotes verstuurd aan S. Rombley waarop te horen is dat hij het werk 

heeft gedaan. Enkele van deze voicenotes zijn bewaard gebleven. 

PV verhoor S. Rombley waarin zij een toelichting geeft op 2 “voicenotes” van Kuwas. 

Hierin wordt gesproken over het bedrag dat aan Kuwas zou worden betaald voor de 

moord op Conception. 
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(pg.  65); 

 

 

VIDEOBEELDENen TAPGESPREKKEN 

 

Pv bevinding videobeelden waarin wordt beschreven wat er op de videobeelden is  te 

zien 

(pg. 83); 

 

PV bevinding gesprekken waarin Kuwas feiten van het gebeurde over de telefoon 

bespreekt, die niet uit de videobeelden te halen zijn, doch welke na onderzoek wel 

vast zijn komen te staan uit  politieonderzoeken derhalve zijn aan te merken als 

daderwetenschap  

(pg. 118); 

 

 

VUURWAPEN 

 

Op 14 juni 2014 werd door leden van het LTOZ uit Nederland op aanwijzen van 

Monaliesa Kuwas Andrea in het water van het Waaigat een pistool aangetroffen.  

Zij heeft verklaard te weten waar dit wapen lag doordat zij erbij was toen het daar in 

het water gegooid werd. 

(Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3, ordner 5, proces-verbaal bevindingen 

genummerd 201406190800.AMB, blz. 1634,  vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3, 

ordner 5, Rapport LTO Nederland, blz. 1636 en 1637, vervolg zaaks dossier Marie 

Pampun 3, ordner 5, proces-verbaal genummerd 201406240920, blz. 1641 en vervolg 

zaaks dossier Marie Pampun 3, ordner 5, proces-verbaal Team Forensische opsporing 

genummerd BTRC.2013.05.05-01 (VWP-2), blz. 1647) 

 

 

FOTO 

 

Op 15 januari 2013 is een foto gemaakt waarop E. Kuwas gedeeltelijk te zien is met 

zijn dochter op zijn schoot. Deze foto is aangetroffen op een mobiele telefoon in het 

huis van Kuwas. 

Op de foto is te zien dat Kuwas een zilverkleurig pistool met zwart handvat met zijn 

rechterhand vasthoudt (vervolg Marie Pampoen 3, ordner 5 pg. 1438/1560).  

Uit een vergelijkingsonderzoek blijkt dat het pistool dat in het Waaigat werd 

opgedoken en het pistool afgebeeld op de foto van Kuwas met zijn dochter, één 

hetzelfde vuurwapen betreft  

(vervolg Marie Pampoen 3, ordner 5 pg. 1435); 
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MUNITIEONDERZOEK NFI 

 

PV munitieonderzoek gedaan door NFI waarin de NFI concludeert dat de kogels en 

kogelmantels gevonden op het plaats delict van het schietincident bij Caracasbaai, 

allemaal uit 1 loop werden afgevuurd. De systeemsporen in de kogels en kogelmantel 

passen bij pistolen van het merk Smith &Wesson 

(pg. 143); 

 

PVmunitieonderzoek gedaan door NFI waarin de NFI rapporteert dat bij vergelijkend 

onderzoek tussen de kogels ontvangen van het schietincident op de Caracasbaai en de 

kogels ontvangen van het schietincident te Marie Pampoen is gebleken dat al deze 

kogels zijn afgevuurd uit één en dezelfde loop  

(pg. 150); 

 

PV aanvullend wapen– en munitieonderzoek naar aanleiding van het schietincident 

Caracasbaai en het aantreffen van een vuurwapen (merk Smith &Wesson) op 14 juni 

2014 op Curaçao. In voornoemd rapport concludeert de NFI dat het aannemelijk is dat 

de verschoten munitiedelen (in de schietincidenten Marie Pampoen en Caracasbaai) 

afkomstig zijn uit voormeld vuurwapen  

(pg.1664 vervolg zaaksdossier Marie Pampoen (3)/ ordner 5);  

 

 

VERKLARING VERDACHTE 

 

PV verhoor E. Kuwas waarin hij verklaart dat het klopt dat hij de kleren van 

“Pancheck” heeft gekregen en dat het vuurwapen van Gamba is  

(1e aanvullend pv pg.  99); 

 

PV verhoor E. Kuwas waarin hij verklaart dat hij NAf 22.000,= à Naf 23.000,= voor 

de moord op Conception heeft gekregen  

(1e aanvullend pv pg. 106). 

 

Kuwas op zitting 24-8: die verklaringen zijn niet waar 

OM hecht daar geen enkele waarde aan 

 

 

ROL GODWIN (Gamba) 

 

 

VOORBEDACHTE RAAD 
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MAGNUS MARIE PAMPUN 

 

Op 5 mei 2013, iets voor 17.00 uur, werd HelminWiels doodgeschoten te Marie 

Pampun. Wiels was parlementariër en leider van de grootste politieke partij Pueblo 

Soberano. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat Wiels doodgeschoten werd door Elvis R. Kuwas 

(bijgenaamd Monster).  

Kuwas heeft dit gedaan in opdracht van (wijlen) Luigi Florentina (bijgenaamd Pretu) 

en Burney Fonseca (bijgenaamd Nini).  

Kuwas werd op 5 mei 2013 door Florentina gevraagd deze moord te plegen en hem 

werd hiervoor hetzij NAF.100.000,-- aangeboden. Kuwas zegt zelf NAF 60.000,-- te 

hebben ontvangen. 

 

Kuwas bevond zich op 5 mei 2013 voor het plegen van de moord in gezelschap van 

onder andere Dangelo Damascus (bijgenaamd Pancheck) en Carlos Pieter 

(bijgenaamd Calo) bij het huis van Damascus in Koraal Specht.  

Wijlen Raul Martinez (bijgenaamd Bolle) werd als chauffeur bij de moord gebruikt. 

Damascus en Pieter leenden aan Kuwas kleding en een masker zodat hij zijn identiteit 

bij het plegen van het feit kon verhullen.  

Pieter leende Kuwas een (carnavals)masker en een shirt met lange mouwen, zodat hij 

zijn getatoeëerde armen kon bedekken.  

Bovendien hielp hij bij het omruilen van de kentekenplaat van de vluchtauto. 

Damascus gaf hem een trainingsjack met capuchon en handschoenen. 

 

Kuwas en Martinez reden in een door Martinez gehuurde goudkleurige Kia Picanto 

naar Marie Pampun, waar Kuwas uitstapte en de dodelijke schoten loste. 

 

Direct na de moord kwamen Kuwas en Martinez terug naar Pieter en Damascus. 

Martinez reed in de Kia Picanto naar de woning van Monica Bergonje in Montagne, 

terwijl Kuwas in een andere auto, samen met Damascus en Pieter, naar hetzelfde 

adres in Montagne reed.  

Daar is de Kia Picanto door Martinez en Pieter gewassen en is de originele 

kentekenplaat er weer op gezet. 

 

Hierna zullen de bewijsmiddelen in de zaak Magnus worden opgesomd. 

Waar slechts paginanummers worden aangegeven, zonder te specificeren in welke 

map deze pagina’s te vinden zijn, hebben deze nummers betrekking op het zaaks 

dossier Marie Pampun. Bij referenties aan bewijsmiddelen die zich niet in voornoemd 

zaaksdossier bevinden, wordt gespecificeerd in welke map(pen) die te vinden zijn. 

 
 
DOOD EN DOODSOORZAAK WIELS 
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Het lichaam van Wiels vertoonde 10 schotkanalen, maar hij is waarschijnlijk geraakt 

door 9 kogels.  

Zijn overlijden is te wijten aan uitgebreide schade aan vitale organen als onder andere 

zijn hart en zijn ruggenmerg. Deze schade werd door voornoemde kogels veroorzaakt. 

Proces-verbaal PD, blz. 1327 t/m 1339 

Proces-verbaal obductie, blz. 1874 t/m1879 

Rapport pathologisch onderzoek NFI, blz. 1878 t/m 1887 

 
 
BEKENTENIS KUWAS 

 

Kuwas heeft bekend HelminWiels te hebben doodgeschoten.  

 

 Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 2 ordner 3 , blz. 394:  

 “Ik ben de schutter, Bolle was de chauffeur” 

 Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 2 ordner 3 , blz. 399 t/m 405: 

Florentina vroeg hem Wiels te vermoorden; hij zou daar NAF. 100.000 mee 

verdienen  

 Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 2 ordner 3 , blz. 405:Kuwas verklaart 

dat hij met Bolle in de Kia Picanto naar Marie Pampun reed en vervolgens: 

”…Ik stapte vervolgens uit de auto. Gooide de capuchon over mijn hoofd heen, 

terwijl ik dit deed trok aan de slede van het pistool en laadde deze door. Ik 

bevond mij op ongeveer drie meter afstand van Helmin Wiels. Ik richtte het 

pistool op Helmin Wiels en begon op hem te schieten. Bij het derde of vierde 

schot zag ik dat Helmin Wiels een paar stappen in mijn richting deed. Ik zag 

dat hij mij aankeek. Ik deed vervolgens twee stappen naar links. Toen ik zag 

dat Helmin Wiels neer viel ging ik door met schieten. Helmin Wiels viel met 

zijn gezicht op de grond. De schoten raakten hem ergens boven zijn rug. Als ik 

mij niet vergis waren het negen à elf kogels die ik heb afgelost…..” 

 

De details komen overeen met PD en pathologische onderzoeksgegevens omtrent het 

aantal schoten en met verklaringen van getuigen die op het moment van het plegen 

van de moord aanwezig waren. 

 

NB 

Kuwas op zitting 24-8: die verklaringen zijn niet waar.  

Er was mij een deal beloofd en ik ben onder druk gezet door aanhouding echtgenote. 

 

Tav deal: zie hierboven: klopt niet 

Tav druk echtgenote: met drugs naar NL, dus haar eigen schuld dat ze werd 

aangehouden. 
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OM hecht geen enkele waarde aan 'intrekken' van al zijn verklaringen. 

 

 

VERKLARINGEN MONICA BERGONJE 

 

 verklaring d.d. 14 augustus 2013: Kuwas heeft tegen haar gezegd:  

 Nos a basha Wiels abou.” (We hebben Wiels neergehaald) 

 (blz. 456) 

 verklaring 15 augustus 2013: “Wij hebben Wiels neergeschoten.”  

(blz. 464 en 465) 

 

 

VERKLARINGEN S.J. ROMBLEY 

 

Suzy Rombley, één van de vriendinnen Kuwas, verklaarde op 5 september 2013 dat 

Kuwas haar op 8 mei 2013 onder andere het volgende had verteld: 

 Pretu en Nini hebben mij de opdracht gegeven om “de President” te 

vermoorden 

 ik heb 100.000 gulden gekregen voor de moord 

 Bolle reed en ik was passagier in de goudkleurige Kia Picanto 

 ik heb veel schoten op de President gelost 

 daarna reden we naar Koraal Specht waar ik in een andere auto stapte en naar 

Kaya Sagrado reed. 

 (blz. 676 en 677) 

 

 

VERKLARINGEN DANGELO DAMASCUS 

 

Damascus verklaarde dat Kuwas aan hem heeft verteld: 

 “Ta nos a basha Wiels abou.”(Wij zijn het die Wiels hebben neergeschoten.)  

 Kuwas was de schutter en Bolle de chauffeur.  

 Pretu was de opdrachtgever en Pretu had hem minder geld betaald dan wat er 

werkelijk bestemd was voor de moord op Wiels.  

(Persoonsdossier Damascus blz. 90, 141 en 190) 

 

 

VERKLARINGEN MONALIESA KUWAS-ANDREA 

 

Kuwas heeft haar verteld  

 dat hij Wiels in opdracht van Luigi Florentina heeft doodgeschoten.  

 Kuwas was de schutter en Bolle de chauffeur.  

 Ze gingen in de Kia Picanto die bij Oost West Car Rental in beslag werd 

genomen.  



 

 

15 

 (Vervolg zaaksdossier Marie Pampun 2 ordner 2, proces-verbaal van verhoor 

 M.A. Kuwas-Andrea genummerd 201402101035, blz. 177 en 178.) 

 

NB 

Kuwas-Andrea bij RC op 30 juli 2014: die verklaringen zijn niet waar.  

Ik trek alles in. Ben onder druk gezet door politie 

 

Geen ongeoorloofde druk. 

Ze ging met drugs naar NL, dus haar eigen schuld dat ze werd aangehouden. 

Ze is ook gehoord als verdachte over moord Arnaud en kreeg op die manier te weten 

dat Kuwas alles over die moord aan Suzy Rombley had verteld en waarom hij dat had 

gedaan (liefdesrelatie). 

 

Geen ongeoorloofde druk: zie pv Leito en Lovert 

OM hecht geen enkele waarde aan 'intrekken' van al zijn verklaringen. 

 

NB 2: 

Als haar verklaringen niet op waarheid berusten, hoe is dan de vondst, op haar 

aangeven, van het wapen in het Waaigat te verklaren ? 

 

 

PLAATSBEPALING TELEFOON KUWAS 

 

Kuwas gebruikte op 5 mei 2013 het nummer 51444804.   

Uit SGSN verkeersgegevens wordt het duidelijk dat de mobiele telefoon van Kuwas 

zich op 5 mei 2013 van 14:20 uur tot 16:54 uur in de wijk Koraal Specht bevond.  

Dan verplaatst hij zich naar Marie Pampun, waar hij tussen 16.57 en 16.59 uur 

aanwezig is.  

Direct daarna beweegt de telefoon zich via Koraal Specht richting Montagne, waar hij 

om 17.07 uur arriveert.  

(blz. 954 t/m 956) 

 

 

GEBRUIKTE WAPEN 

 

Op 23 september 2013 werd tijdens een huiszoeking op het woonadres van E. Kuwas 

en M. Kuwas-Andrea een mobiele telefoon in beslag genomen.  

In die telefoon vond men een op 15 januari 2013 gemaakte foto waarop verdachte 

Kuwas gedeeltelijk te zien is met zijn dochter op zijn schoot.  

Kuwas en zijn dochter houden op de foto een pistool in hun handen van het merk 

Smith &Wesson, model 6906, kaliber 9 mm.  

Een pal van het vuurwapen ontbreekt en de kolf is beschadigd.  

(Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3 ordner 5, blz. 1432 en 1433.) 
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M. Kuwas-Andrea werd met deze foto geconfronteerd.  

Ze gaf aan dat: 

 zij de foto had gemaakt, 

 het wapen op de foto het wapen is waarmee Wiels is vermoord, 

 Bolle dat wapen in het water te Waaigat gooide.  

(Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3 ordner 5, blz. 1433 en 1434 en vervolg 

zaaksdossier Marie Pampun 2 ordner 2, blz. 193 en 194, 220 en 221.) 

 

Verklaring Damascus d.d. 7 april 2014: 

 Kuwas heeft zijn wapen 24/7 bij zich  

 op 5 mei 2013 zag hij de kolf van het nikkelkleurig vuurwapen met zwart 

handvat, dat eigendom is van Kuwas, in diens schoudertas 

 Kuwas vroeg op 5 mei 2013 te Koraal Specht aan "Djun” Laker om het wapen 

van Kuwas voor hem te pakken, hetgeen “Djun" ook deed.  

 (Vervolg zaaks dossier Marie Pampun ordner 3 bijlage 5, blz. 1630 en 1631.) 

 

Verklaring Damascus wordt bevestigd door verklaring Djun Laker. 

 

Op 14 juni 2014 werd door de leden van het LTOZ Nederland op aanwijzen van 

Monaliesa Kuwas-Andrea in het water van Waaigat het pistool aangetroffen waarmee 

Kuwas op de foto van 15 januari 2013 te zien was. 

(Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3, ordner 5, proces-verbaal bevindingen 

genummerd 201406190800.AMB, blz. 1634,  vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3, 

ordner 5, Rapport LTO Nederland, blz. 1636 en 1637, vervolg zaaks dossier Marie 

Pampun 3, ordner 5, proces-verbaal genummerd 201406240920, blz. 1641 en vervolg 

zaaks dossier Marie Pampun 3, ordner 5, proces-verbaal Team Forensische opsporing 

genummerd BTRC.2013.05.05-01 (VWP-2), blz. 1647) 

 

Uit NFI onderzoek bleek dat de hulzen en kogels van de moord op H. Wiels met het 

pistool Smith &Wesson, model 6906, kaliber 9 mm werden afgevuurd dat in het water 

bij Waaigat werd aangetroffen. 

 (Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3 ordner 5,  blz.1668 t/m 1670)  

(Proces-verbaal bevindingen aantreffen vuurwapen Waaigat, vervolg zaaks dossier 

Marie Pampun 3 ordner 5, blz. 1428 en Rapport Munitieonderzoek naar aanleiding 

van schietincident in Curaçao op 5 mei 2013, vervolg zaaks dossier Marie Pampun 3 

ordner 5, blz. 1448.) 

 

 

GEBRUIKTE AUTO 

 

Op 5 mei 2013 ging Elvis Kuwas samen met Raul Martinez (Bolle) in een 

goudkleurige Kia Picanto naar  Marie Pampun toe om de moord te plegen.  



 

 

17 

Deze auto werd door Bolle gehuurd en werd op 5 mei 2013 ook door hem bestuurd. 

 

Verklaring Kuwas (vervolg zaaks dossier Marie Pampun 2 ordner 3 , blz. 402 en 404.)  

 “…Daar aangekomen zag ik dat Bolle de goudkleurige Picanto op de stoep 

van het erf van het huis van Carlos geparkeerd had. Ik vroeg toen aan Bolle, 

ga je met deze auto? Je rijdt toch met deze auto rond in Koraal Specht? Bolle 

antwoordde, ja want Pretu heeft gezegd dat alleen de nummerplaat veranderd 

moest worden. Dat er verder niets met de auto kon gebeuren een maal wij de 

nummerplaat veranderen.”: blz. 402. 

 “Met de auto bedoel ik de goudkleurige Kia Picanto.”: blz. 404. 

 

Er werden verschillende getuigen gehoord die zich bij Marie Pampun bevonden toen 

de moord plaatsvond.  

Zij werden met foto’s van verschillende typen en kleuren auto’s geconfronteerd. Bijna 

alle getuigen wezen een goudkleurige Kia Picanto  aan als de gebruikte auto.  

De officiële fabriekskleur is café mocha. 

Bijvoorbeeld: getuigen R.P. Rosa, J. Henao Restrepo 

(blz 9 t/m 14 en 118 t/m 123)blz. 877 t/m 880, 262 t/m 269, 279 t/m 280, 295, 306 t/m 

308, 312 , 325 t/m 327, 1354 t/m 1361) 

 

Via de combinatie van merk, type, kleur van de auto en het getal 44 dat door getuigen 

werd gezien op de kentekenplaat, is de gebruikte auto op 16 mei 2013 teruggevonden. 

De auto bleek door Raul Martinez te zijn gehuurd bij Oost-West Car Rental en op 13 

mei 2013 teruggebracht te zijn door Monica Bergonje. 

 

 

GEBRUIKTE KLEDING 

 

Kuwas gaf aan dat hij bij het plegen van de moord was gekleed in een donkerblauwe 

spijkerbroek, een zwart trainingsjack met capuchon die hij van Damascus had 

geleend, een wit shirt met lange mouwen dat hij van Carlos Pieter had geleend en 

handschoenen die hij van Damascus had geleend.  

(Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 2 ordner 3 , blz. 401 t/m 404 en 425)  

 

Pieter gaf verder aan dat Kuwas op de dag van de moord een wit shirt met lange 

mouwen en een lange broek aan had 

(blz. 1810) 

 

Monaliesa Kuwas-Andrea verklaarde op 11 februari 2014 dat Kuwas tegen haar had 

gezegd dat hij bij het plegen van de moord een hemd met lange mouwen aan had, dat 

hij van Carlos Pieter had geleend. 

(Vervolg zaaks dossier Marie Pampun 2 ordner 2 proces-verbaal van verhoor M. 

Kuwas-Andrea genummerd 2014110900, blz. 184) 
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Deze beschrijvingen van de gebruikte kleren komen grotendeels overeen met 

verklaringen van enkele getuigen die bij de PD aanwezig waren.  

Zo gaf getuige E.J. Lourens aan dat de schutter een lichtgrijs T-shirt met lange 

mouwen aan had  

(blz. 20).  

En gaf getuige R.P. Rosa onder anderen aan dat de schutter een grijs shirt met lange 

mouwen tot aan zijn schouders, een zwarte capuchon en een jeansbroek aan had.  

(blz. 2) 

Komt overeen met telefonische melding aan meldkamer politie vlak na de moord. 

 

 

VOORBEDACHTE RAAD 

 

 

 

ONDERZOEK HECTOR HENRIQUEZ 

 

Op 25 januari 2013 vond er een diefstal met geweldpleging c.q. afpersing op een 

medewerker/geldloper van het bedrijf Hector Henriquez B. Inc, op de Oude 

Caracasbaaiweg plaats.  

Hierbij werd onder bedreiging van een vuurwapen een geldbedrag van NAF 

37.643,38 en een personenauto (Toyota Yaris) weggenomen. 

 

 

AANGIFTE 

 

Aangifte van F.J. Windster, geldloper van Hector Henriquez, waarin hij verklaart dat 

hij op 25 januari 2013 geld bij de Banco di Caribe moest brengen.  

Op het moment dat hij met de auto weg wilde rijden, werd hij bij de uitgang van  

Hector Henriquez door een auto met 2 inzittenden klem gereden.  

De 2 onbekende mannen die in de auto zaten kwamen met bedekte gezichten, ieder 

met een vuurwapen, op hem af.  

De onbekende mannen hebben hem gedwongen uit de auto te stappen en hebben de 

auto vervolgens weg genomen met een som geld van NAF 37.643,38   

(pg. 2/3); 

 

 

VERKLARINGEN 

 

PV verhoor D.F.J. Damascus waarin hij bekent samen met Kuwas de beroving bij 

Hector Henriquez te hebben gepleegd  

(pg. 148); 
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PV verhoor E.R. Kuwas waarin hij verklaart samen met Pancheck de beroving te 

Hector Henriquez te hebben gepleegd  

(pg. 160); 

 

Kuwas op zitting 24-8: heb ik niks mee te maken 

 

PV verhoor S.J. Rombley waarin zij verklaart dat  Kuwas haar heeft verteld dat hij 

een overval bij Hector Henriques samen met Pancheck heeft gepleegd  

(pg. 144). 

  

 

 

FOTO 

 

PV van bevinding foto, genomen op vrijdag 25 januari 2013, om 12:02:24, van Kuwas 

met zijn dochter waarop hij veel bankbiljetten van NAF 100,= laat zien  

(pg. 50/54); 

 

 

 

WETTIG EN OVERTUIGEND BEWEZEN 

 

 

plegen van moord op Lionel Arnaud te Curaçao op 8 juni 2012 

 

medeplegen van moord op Raikel Conception te Curaçao op 27 januari 2013 

 

medeplegen van moord op HelminWiels te Curaçao op 5 mei 2013 

 

medeplegen van diefstal van een auto met daarin ANG 37.643,38, gepleegd met  

bedreiging en geweld tegen F.J Windster te Curaçao op 25 januari 2013  

 

 

 

STRAFBAARHEID FEITEN EN VERDACHTE 

 

Feiten strafbaar, verdachte ook. 

Psychiatrische rapportages: geen verminderde toerekeningsvatbaarheid 

 

 

 

STRAFMAAT 
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 Mensenleven zeer kostbaar, maar voor verdachte blijkbaar zeer weinig waard 

 Drie moorden, puur om het geld 

 Professionele moordenaar, te huur voor geld 

 Drie slachtoffers, wiens dood bij elk van hun familieleden en dierbaren 

onnoemelijk leed heeft veroorzaakt 

 Tweespalt in families teweeggebracht 

 Kinderen slachtoffers zonder vader achter gelaten 

 Het verwerken van hun verdriet wordt nog eens extra bemoeilijkt doordat zij 

nog met veel vragen zitten, die door verdachte niet worden beantwoord.  

 Een ernstig geschokte rechtsorde op Curaçao, in alle drie de gevallen 

 En in het geval van Wiels vanwege zijn politieke positie, ook ver buiten 

Curaçao 

 Strafblad 

 Ontkennende houding 

 Geen spijtbetuiging 

 Combinatie van ernst feiten, crimineel verleden en proceshouding laten OM 

geen andere keus 

 Strafmaatoverleg was unaniem 

 

 

 

STRAFEIS 

 

aankondiging ontneming 

 

levenslange GS 

 

oav vuurwapen uit Waaigat 


