
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Sinds het begin
van het proces in de zaak Mag-
nus, de rechtszaak tegen de vier
verdachten van de moord op po-
liticus Helmin Wiels, is er veel
aandacht in de Nederlandse me-
dia gekomen. In de landelijke
kranten, regionale kranten en op
televisie, radio en internet is de
aandacht voor de zaak groot. Zo
schreven onder andere Trouw,
De Telegraaf, het Parool. ED,
BNdeStem, De Volkskrant en
NRC-Next zeer uitgebreide arti-
kelen op prominente pagina’s in
de krant. 

De media houdt zich niet al-
leen bezig met de zaak Magnus,
die deze week bezig is, maar
interesseren zich ook voor de op-
drachtgevers van de moord
(Maximus), de intellectuele da-
ders. Ze verhaalden over de 
ingetrokken verklaring van
Monster en over de strenge 
beveiliging, maar ook over 
het feit dat George Jamaloodin
en Robbie dos Santos vorige
week werden opgepakt door de
politie. 

Trouw plaatste een correctie,
omdat zij in hun artikel van de
dag eerder Helmin Wiels als
premier van het Caribische ei-
land hadden beschreven. Het Al-
gemeen Dagblad hield zich met
name bezig met de vraag ‘wie de
opdracht gaf’. Ze zijn van me-
ning dat de zaak Magnus niet
voor veel problemen zal zorgen.
‘De moordaanslag was zo ama-
teuristisch uitgevoerd dat het po-
litie en justitie al snel duidelijk
werd wie er de hand in hadden
gehad.’ Na dit gegeven gaan ze
de vier verdachten een voor een
langs. 

NRC-Next wijdt uit onder de
titel ‘Gangsters zwijgen niet te-
gen hun minnaressen’. Dat ver-
dachten gingen praten, is te dan-
ken aan vrouwen en minnares-
sen. ,,In het artikel wordt
stilgestaan bij ‘de gespannen
veiligheidssituatie’ rond het pro-
ces en wordt ook aangekaart dat
er ‘een bloedige drugsoorlog
woedt die zich vorige maand ver-
plaatste naar de luchthaven Ha-
to’. Ook de Volkskrant plaatste
een uitgebreid artikel met als in-
steek ‘Reconstructie onderzoek
naar moord op Wiels. Curaçaoë-
naars zwijgen uit angst’. In het
artikel staat geschreven dat de
zaak het resultaat is van een al
jaren durend proces van opruk-
kende corruptie op het eiland.
Maar ook dat de bewoners hier-
door niet vrijelijk durven te spre-
ken.

John van den Heuvel bericht-
te in De Telegraaf over ‘Verdach-
ten moord op Wiels zwijgen of
ontkennen. Grimmige start
Monsterproces’. Hij schrijft over
rouwende nabestaanden, ver-
onderstelde moordenaars die
stoïcijns bezig zijn met hun
lunchpakket. Verder gaat hij in
op ‘de extreme beveiliging pro-

ces Wiels’. ,,De zittingszaal in
het hartje van Willemstad was
gisteren voor Curaçaose begrip-
pen ongekend zwaar beveiligd.
De verdachten werden aange-

voerd met speciaal uit Neder-
land overgevlogen gepantserde
jeeps. (…) Met de uitgebreide
veiligheidsmaatregelen wil justi-
tie op Curaçao ook een signaal

afgeven aan nog op vrije voeten
zijnde intellectuele daders, ofwel
de bedenkers van de moordop-
dracht. De strafzaak is met veel
angst omgeven omdat hoogge-

plaatste politici, drie ex-mi-
nisters en een machtige gokbaas
op het eiland door justitie als op-
drachtgevers van de moord wor-
den gezien.”
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OPENBARE AANBESTEDING 
 

De Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid (Reda Sosial) heeft het voornemen 

namens de regering van Curaçao een openbare aanbesteding te houden voor het project: 

 

Renovatie van Kolegio Alejandro Paula: 

Het project omvat in hoofdzaak: 

- Diverse grootonderhoud- en verbouwingswerkzaamheden aan de openbare school voor Havo en VWO 

Kolegio Aljandro Paula aan de Schottegatweg Noord 105.  

 

Het bureau IMD Design is belast met de voorbereiding en directievoering van het project. 

Aanmelding 

De progress print tekeningen liggen vanaf maandag 4 augustus 2014 ter inzage bij IMD Design te Julianaplein 26, 

Curaçao. Geïnteresseerde aannemers kunnen zich uiterlijk tot vrijdag 8 augustus 2014 om 12.00 uur aanmelden bij IMD 

Design. De aanmelding geschiedt door indiening van de volgende documenten: 

 

a. Uittreksel van Kamer van koophandel van Curaçao niet ouder dan 3 maanden; 

b. Een bewijs dat het bedrijf niet in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling verkeert, niet 

ouder dan 30 dagen 

c. Betalingsbewijzen m.b.t. het personeel van afgelopen 6 maanden van loonbelasting, AOV/AWW, AWBZ, SVB 

en winstbelasting; 

d. Een bankverklaring waaruit de financiële draagkracht van de onderneming blijkt (geen bankgarantie) niet 

ouder dan 30 dagen. 

e. Een verklaring van de directie van de onderneming, waarin deze zich bereid verklaart desgewenst in het 

kader van deze prekwalificatie- en aanbestedingsprocedure in nader overleg met zijn bankrelaties, en 

accountant, verder inzicht te verschaffen in de actuele financiele draagkracht van de onderneming. 

f. Een projectenlijst met vermelding van tijdig opgeleverde gelijksoortige projecten van afgelopen 5 jaar incl. 

opdrachtgever en aanneemsom; 

g. Een lijst van het in te zetten personeel (met naam, opleiding en ervaring); 

h. Een overzicht van de thans in uitvoering zijnde werken; 

i. Een lijst van de in te zetten onderaannemers. Van elk van de aangedragen onderaannemers, de schilder, de 

elektrotechnische- en de AC installateurs is een vereiste dat de onder a t/m h genoemde documenten 

meegeleverd worden. 

 

De aannemers worden geselecteerd op grond van hun gedrag m.b.t. afdracht van wettelijke verplichtingen aan de 

overheid, financiële capaciteit, samenstelling van het bouwteam, kwaliteit van de recent geleverde bouwwerken en 

de werkvoorbereiding- en uitvoeringscapaciteit om het project georganiseerd en om tijd te kunnen opleveren. Als 

randvoorwaarde geldt dat de aannemer in geval van gunning een bankgarantie van 10% van de aanneemsom moet 

kunnen overhandigen als uitvoeringsgarantie. Het resultaat van de selectie zal binnen 1 week bekend worden 

gemaakt. Het ligt in de bedoeling het project in september van dit jaar aan te besteden, in 2014 en begin 2015 te 

realiseren en vóór het schooljaar 2015-2016 gebruiksgereed op te leveren. 

IMD Design 

Julianaplein 26 

Telefoon: 461-3550; Telefax: 461-2732; E-mail: design@imdcur.com 

Reda Sosial zal voor dit project, in overleg met de aannemer, een leerlingbouwplaats in het leven roepen. 

Zaak Magnus leeft in Nederland


