
Op 21 mei 2013 werd te Libu een
witte Kia Rio aangetroffen. In de
binnenkant was veel bloed,
evenals hersenweefsel te vinden.
Uit onderzoek in de auto kon de
technische recherche de conclu-
sie trekken dat iemand in de
auto door het hoofd was gescho-
ten. In de auto waren in totaal 6
schoten gelost. Later werd op 4
juni nabij de windmolens op
San Pedro, het verminkte li-
chaam van ‘Bolle’ aangetroffen.
Het hoofd, de armen en voeten
ontbraken, maar aan de hand
van aanwezige tatoeages kon
vastgesteld worden dat het daad-
werkelijk om de vermiste Mart-
inez ging. Door het lab van het
ADC werd autopsie verricht en
de mogelijke doodsoorzaak
bleek een schot door het hoofd
of in ieder geval geweld aan het
hoofd. Volgens het onderzoek
was het slachtoffer drie weken
voor het lijk was gevonden ver-
moord. Uit bepaalde sporen aan
het lichaam kon worden afgeleid
dat het stoffelijk overschot 10 da-
gen in zee en 10 dagen op het
land heeft doorgebracht voor het
werd gevonden. 

Net als tijdens de pro-forma-
zitting in deze zaak, verklaarde
Damascus gisteren tijdens de in-
houdelijke behandeling, niets te
maken te hebben met de moord
op Bolle. ,,En ook niet met de
moord op Wiels”, aldus de ver-
dachte. De gewelddadige overval
op de geldloper van Hector Hen-
riquez gaf hij wel toe. ,,Sluit me
op voor wat ik gedaan heb, maar
ik kan niet beschuldigd en ge-
straft worden voor iets dat ik niet
heb gedaan.” 

De officier van justitie maakt

voor de zaak gebruik van ver-
schillende getuigen die tegen
Damascus een belastende ver-
klaring hebben afgelegd. Onder
deze getuigen bevindt zich de
eerder genoemde Veronica Ber-
gonje. Naast de eerder genoem-
de verklaring, liet Veronica ook
weten dat Damascus haar na de
moord vertelde elke dag te dro-
men dat Bolle aan zijn bed
stond. Ook zou ‘Panchèk’ voor
de moord op Bolle tegen Veron-
ica hebben gezegd dat hij ‘hon-
ger heeft in Bolle’ (mi tin ham-
ber den Bolle).

Over de avond van 16 mei
zegt Damascus zelf: ,,Er klopt
niets van. Ik heb niets te maken
met de moord van Bolle. Het
was een rustige jongen. Ik wil
zelf ook weten wie het heeft ge-
daan. Maar ik was het niet. Op
16 mei is er een video opgeno-
men waarop te zien is dat ik op
Parera was. Daarna ben ik met
mijn scooter naar huis gegaan
en ben ik niet weggeweest om
iemand te vermoorden.” En: ,,Ik
heb het hart niet om iemand te
vermoorden die als familie voor
me is.” 

Tegen Pieter voert officier van
justitie Rip vandaag zijn requisi-
toir. Ook de raadsvrouw van de
verdachte voert vandaag haar
verdediging. Over de strafeis van
het OM zei Rip: ,,Beide heren
zijn medeplichtig aan de moord
op Wiels. Een moord die veel te-

weeg heeft gebracht op het ei-
land en ver daarbuiten. Het ver-
driet dat is achtergebleven bij de
nabestaanden kan niet worden
goedgemaakt.” Tegen Pieter
eiste Rip een gevangenisstraf
van 5 jaar met aftrek van voorar-
rest en tegen Damascus een ge-
vangenisstraf van 20 jaar, even-
eens met aftrek van voorarrest.
Uitspraak in deze zaak volgt op
29 augustus.
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‘Levenslang’ wordt
na 20 jaar herzien
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Officier van justi-
tie Gert Rip heeft dinsdag een le-
venslange gevangenisstraf geëist
tegen Elvis Kuwas, alias
‘Monster’. Zo’n gevangenisstraf
wordt opgelegd voor het leven,
maar wordt na twintig jaar her-
zien. Dat verklaart de woord-
voerder van het Openbaar Mi-
nisterie, Norman Serphos.

,,Levenslang is levenslang”,
legt Serphos uit. ,,Maar na 20
jaar is er een herzieningsver-
zoek bij de rechter. Dat gebeurt

bij iedereen, dus het hoeft niet
op verzoek van de gedetineerde
te gebeuren. Na twintig jaar
vindt iedere vijf jaar een derge-
lijke herziening plaats. Het kan
dus zijn dat de gedetineerde eer-
der vrijkomt. Redenen daartoe
zijn dat de gevangene doodziek
is, goed gedrag vertoont of spijt
heeft betuigd voor zijn of haar
daden.” Volgens Serphos zijn er
momenteel drie tot vijf mensen
die een levenslange gevangenis-
straf hebben gekregen en deze
uitzitten op Curaçao.
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Presentaties
Arubaanse
initiatieven
Van onze correspondent
Den Haag - ‘Arubaanse initiatie-
ven met een internationale di-
mensie’, onder die titel heeft het
Arubahuis voor 28 augustus een
bijeenkomst georganiseerd
waarin presentaties worden ge-
geven over ‘Kansen voor Aruba-
nen in Europa’, ‘Aruba, Energie
en Duurzaamheid’ en ‘Aruba’s
Aloë goes international’.

De presentaties worden gege-
ven door Cedrick Tilma, de ver-
tegenwoordiger van Aruba bij de
Europese Unie, directeur Fran-
klin Hoevertsz van Utilities Aru-
ba en directeur Louis Posner van
BAP Medical.


