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Hierna zouden ze terug zijn ge-
keerd naar de auto’s en merkten
toen dat er een auto in de weg
stond. Op deze auto en op poli-
tieagenten die zich in de omge-
ving bevonden werd ook gescho-
ten. De drie verdachten die als
eerste voor het gerecht moesten
verschijnen, ontkenden gisteren
alle betrokkenheid. Martis, die
ook wel Mop wordt genoemd,
zei zelfs dat hij ‘heel boos is om-
dat hij voor niets vast werd ge-
houden en hierdoor zijn vrouw
en kinderen op straat waren ko-
men te staan’. 

De andere twee verdachten,
Martina en Maria, bekenden
gisteren wel hun betrokkenheid
bij de schietpartij op Hato op 15
juli, maar lieten ook weten dat ze
niets wisten van de plannen van
de andere drie. In zijn verklaring
liet Maria weten op de dag in
kwestie inderdaad op het adres
in Fuik aanwezig te zijn, maar
dat hij daar met zijn vriendin in
een kamer was toen de eigenaar
van het huis, ene Phenix, hem
riep en hem vroeg om iemand 
te gaan halen op Hato. ,,Toen 
ik naar buiten liep zag ik een wit-
te auto op de stoep staan. Met
deze auto moest ik naar Hato.
Buiten stond ook Martina. Hij
had automatische vuurwapens
bij zich. Ik wist niet wat voor
plannen Martina had. We zijn
samen in de witte auto naar het
vliegveld gereden”, aldus de ver-
dachte. 

Eenmaal daar zou hij hebben
geparkeerd en in de auto een
joint hebben gerookt, waarna hij
Martha en Martis uit een zwarte
SUV zag stappen. ,,Daarna
hoorde ik het geluid van scho-
ten. Daarna kwamen ze terug
naar de auto, maar er stond een
auto in de weg. Martha schoot
op de auto en de SUV reed ver-
volgens weg. Martina en ik re-
den toen achter ze aan en ik heb
niet gezien dat er politie was. We

hebben niets gedaan en hebben
ook geen hefboom kapot ge-
maakt en Martina heeft ook op
niemand geschoten. Buiten
achtervolgde een auto ons. De
jongen die achter de chauffeur
van de SUV zat, haalde een ge-
weer uit het raam en begon te
schieten. Martina zei dat ze aan
het schieten waren. We reden
door. Bij Seru Fortuna stapte
Martina uit de auto en ben ik

doorgereden naar Fuik. Daar
parkeerde ik de auto en liep
weg.” 

Maria wist naar eigen zeggen
niet van tevoren dat er geschoten
zou worden en dat er mensen
gewond zouden raken. ,,Ik wist
van niets. Als ik wist dat ze dat
wilden doen, was ik niet meege-
gaan. Ik ben ook geen lid van de
NLS. Ik heb de politie eerst niet
de waarheid verteld omdat ik de

waarheid voor de rechter wilde
vertellen. Ik word bedreigd en
daarom heb ik gelogen.” 

Medeverdachte Martina be-
tuigde gisteren zijn spijt in de
rechtszaal: ,,Ik wist niet dat dit
de bedoeling zou zijn. Ik ben
meegegaan. Ik heb spijt van wat
er is gebeurd. Onschuldige
mensen zijn erbij betrokken. Ik
heb de politie al alles verteld. Ik
heb er erge spijt van.”

De zaak van Martis, Bart en
Martha wordt op 24 februari
2015 inhoudelijk behandeld. 
De twee andere verdachten,
Martina en Maria, moeten op 
25 februari voor de rechter ver-
schijnen voor de inhoudelijke
behandeling van hun zaak. 

In de zaak zijn er nog twee 
andere verdachten die de wa-
pens zouden hebben verschaft
waarmee de moorden zijn ge-
pleegd. Zij moeten op 23 fe-
bruari voor de rechter verschij-
nen.
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Oprichter Kooyman
bv krijgt straat
Van een onzer verslaggevers’
Willemstad - Het is een bijzondere dag voor het bedrijf en de familie Kooyman. Ter
ere van het 75-jarig bestaan van bouwmarkt Kooyman en ter nagedachtenis aan de
oprichter Adrianus (Ad) Kooyman vindt vandaag een straatnaamverandering plaats.

Het gaat om de Kaya Kooy-
man, die wordt omgedoopt 
tot Kaya Adrianus ‘Ad’ Kooy-
man. Vijfentwintig jaar geleden
werd de Architectenweg in Do-
minguito, waar het bedrijf in
1942 naartoe verhuisde, omge-
doopt tot ‘Kaya Kooyman’. Dit
gebeurde ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan van het
bedrijf. 

Directeur van Kooyman, 
Herbert van der Woude vertelt:
,,Het was destijds de regel dat

een straat niet naar een persoon
genoemd kan worden die nog
leeft, al is dat tegenwoordig geen
gulden regel meer. Destijds
werd om die reden gekozen 
voor ‘Kaya Kooyman’.” Op-
richter Ad Kooyman leeft in-
middels niet meer, waardoor 
de straat vandaag daadwer-
keljk naar hem vernoemd 
wordt.

,,Wij hebben de naamsveran-
dering aangevraagd en het is
goedgekeurd door de regering”,

laat Van der Woude weten. Van-
daag viert Kooyman zijn ver-
jaardag en zijn er diverse com-
merciele activiteiten in de win-
kel en verschillende
aanbiedingen voor de klanten.
Voorafgaand aan de huldiging is
er een herdenking op de be-
graafplaats op Bottelier vanaf
9.00 uur ’s morgens. 

Van timmerfabriek
naar megastore

Verdachten bekennen betrokkenheid

De Kaya Kooyman wordt vandaag omgedoopt tot Kaya Adrianus
(Ad) Kooyman. Op de foto onthult de kleinzoon van Ad Kooyman,
Curd, het straatnaambord met toenmalig gezaghebber Wilsoe.
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