
Rechter Constantijn van Dam
van Isselt las gisteren uit het
dossier onder andere rapporten
van de technische recherche
voor. Hierbij kwamen nooit eer-
der bekendgemaakte details met
betrekking tot de moord op
Wiels naar voren. 

Zo ook de melding die op 5
mei 2013, even voor 17.00 uur
bij het alarmnummer is binnen-
gekomen: ,,Ze hebben Helmin
Wiels geschoten hier bij de pier.
Stuur snel een ambulance. 
De vluchtauto is richting Koraal-
specht uitgegaan. Ze hebben
Wiels voor mij neergescho-
ten. Hij is dood. De auto is goud-
kleurig. De man die heeft ge-
schoten had een grijs hemd aan
met lange mouwen, een spijker-
broek en een capuchon over het
hoofd.” 

In het dossier zit ook een pro-
ces-verbaal van de technische re-
cherche die de plaats delict bij
aankomst heeft afgezet. De rech-
ter leest voor: ,,De technische re-
cherche zegt sporen te hebben
aangetroffen die door spinnende
wielen zijn achtergelaten. Er zijn

ook hulzen aangetroffen. Het
slachtoffer, de heer Wiels is daar
liggend op de grond aangetrof-
fen. Hij was onder andere ge-
kleed in een zwart vest. De tech-
nische recherche concludeert
dat het slachtoffer in liggende
positie nog meerdere malen be-
schoten is.” 

Een arts-patholoog van het
Nederlands Forensisch Instituut
heeft de autopsie op Wiels uitge-
voerd. 

Het proces-verbaal dat door
de politie is opgemaakt, ver-
meldt het volgende: ,,Uit voorlo-
pige interpretatie en conclusie
blijkt dat er verspreid over de
romp, rechterarm en rechter-
been tien verstopte schotkana-
len zijn. Als gevolg van deze
schotkanalen was er onder ande-
re schade aan het hart, het rug-
genmerg en was er sprake van
ernstig bloedverlies. Orgaan-
schade kan het overlijden zon-
der meer verklaren. Gezien de
schade aan het hart was het over-
lijden van het slachtoffer iets dat
snel is gekomen. Het was eerder
een kwestie van seconden of
tientallen seconden en niet mi-
nuten.”

Groot bleek op de eerste dag
de belangstelling voor de zaak
Magnus. Niet alleen van de pers,
die behalve uit lokale media ook
uit journalisten uit Nederland
bestond, maar ook van het alge-
meen publiek en de familiele-
den van zowel de slachtoffers als
de verdachten. 

Om de veiligheid te garande-
ren had de politie eerder ver-
schillende maatregelen aange-
kondigd, waaronder het afslui-
ten van de wegen voor en achter

het gerechtsgebouw. Ook was er
een snuffelhond aanwezig die
de tassen van de bezoekers
moest controleren. Uit Neder-
land zijn verschillende agenten
van de marechaussee overgevlo-
gen om gedurende deze week
assistentie te verlenen. Voor het
gerechtsgebouw en op daken
van omringende gebouwen
stonden leden van de VKC en de
marechaussee, allen zwaar ge-
wapend, om in geval van nood
direct in te kunnen grijpen.

Onder de aanwezigen bevond
zich ook de Gevolmachtigde mi-
nister van Curaçao in Den Haag,
Marvelyne Wiels. Toen bekend
werd dat zij de zaak zou bijwo-
nen, ontstond er ophef op de so-
ciale media. 

Men vroeg zich af of Wiels
zelf voor haar ticket heeft betaald
om de zaak bij te wonen of dat
dit door het Curaçaohuis is be-
taald met het geld van de Cura-
çaose bevolking. Vroeg in de
ochtend werd zij door een chauf-

feur voor het gerechtsgebouw
voorgereden. Zij bleef echter
nog zeker anderhalf uur in de
auto zitten voor zij uiteindelijk,
als laatste, de rechtszaal betrad.

Haar broer, Aubert Wiels, zat
er toen al. Evenals de partner
van de overleden politicus van
Pueblo Soberano, Betty de la
Fonte, en zijn kinderen. Van le-
den van Pueblo Soberano was
geen spoor te bekennen. Het
was voor hen ook onmogelijk
om in de rechtszaal aanwezig te
zijn; een van de eerder aange-
kondigde veiligheidsmaatrege-
len was immers dat behalve le-
den van de pers, alleen naaste fa-
milieleden van de slachtoffers
en verdachten aanwezig konden
zijn in de zaal. 

De vier verdachten in deze
zaak worden een voor een naar
binnen geleid, allen aan de en-
kels geboeid. Kuwas heeft als
enige een kogelvrij vest aan. Ook
in de zaal is de beveiliging opti-

maal. Zeker acht gemaskerde en
gewapende politieagenten en le-
den van de marechaussee zijn
aanwezig. 

Voor de zitting begint, praten
de verdachten Pieter en Damas-
cus nog even met elkaar en la-
chen om een grapje. Het zijn
overduidelijk goede vrienden.
Fonseca en Kuwas zitten ook
naast elkaar, maar kijken beiden
strak voor zich uit en zeggen
niets. 

De zitting begint en de advo-
caten en de officier van justitie
nemen het woord. De rechter
herinnert de verdachten eraan
dat ze een beroep kunnen doen
op het zwijgrecht en vraagt ver-
volgens of ze iets willen zeggen.
Ze zwijgen allemaal, behalve
Kuwas. Hij blijft zitten en zegt:
,,Ik hoop dat ik een eerlijk pro-
ces krijg.”

Radio blijft Magnus uitzenden
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De census zal plaatsvinden van 2 augustus tot 6 september. 

Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao

www.businesscensus.cw Business Census Curacao

In gepantserde SUV’s werden de verdachten gisteren naar het
Stadhuis gereden. FOTO JEU OLIMPIO

Verdachten Magnus
voor het gerecht
‘Monster’ hoopt op eerlijk proces
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voor velen was de dag van gisteren er een waar lang op was gewacht. Een
jaar en 3 maanden na de dood van Helmin Wiels stonden Elvis ‘Monster’ Kuwas,
Burney ‘Nini’ Fonseca, Dangelo Damascus en Carlos Pieter gisteren terecht voor de
moord op de politicus. De behandeling van de zaak duurt tot en met vrijdag.

Overlijden Wiels
kwestie van seconden
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