
Behalve de moord op de poli-
ticus werd Kuwas door rechter
Constantijn van Dam van Isselt
ook schuldig bevonden aan de
moord op Lionel Arnaud en Rai-
kel Conception vorig jaar en
voor een gewapende overval op
een geldloper van Hector Henri-
quez.

De twee andere verdachten,
Dangelo Damascus en Carlos
Pieter zijn vrijgesproken van de
moord op Wiels. Ook van de
moord op Raul ‘Bolle’ Martinez
is Damascus vrijgesproken. 

Wel is hij gisteren tot 8 jaar
celstraf veroordeeld voor twee
gewapende overvallen, waarvan
één op de geldloper van Hector
Henriquez, en het in het bezit
hebben van drie vuurwapens en
munitie. Pieter is tot 18 maan-
den gevangenisstraf veroordeeld
voor medeplichtigheid aan één
van die overvallen. 

Bij beide mannen wordt reke-
ning gehouden met aftrek van
voorarrest. Het Openbaar Mi-
nisterie heeft 2 weken de tijd om
te beslissen of het in hoger be-
roep wil treden tegen het besluit
van de rechter.

Monster had al eerder aange-
geven niet aanwezig te willen
zijn tijdens de uitspraak. Hij
werd onlangs dan ook terugge-
vlogen naar Nederland waar hij
naar alle verwachting zijn le-
venslange straf zal uitzitten.
Zijn advocate Olga Saleh-Kostr-
zewski was gisteren wel aanwe-
zig in de rechtszaal en liet direct
na afloop weten namens haar
cliënt in hoger beroep te zullen
treden. 

Het verzoek van de raadsvrou-
we om het Openbaar Ministerie
niet-ontvankelijk te verklaren
werd gisteren door de rechter
compleet van tafel geveegd. Vol-
gens Saleh-Kostrzewski zou er
druk op Kuwas zijn uitgeoefend
en hem een deal zijn aangebo-
den - strafvermindering in ruil
voor zijn medewerking - door of-

ficier van justitie Gert Rip. De
rechter was gisteren echter van
oordeel dat politie en justitie
geen ongeoorloofde druk heb-
ben uitgeoefend op de verdachte
of getuigen en ook geen ontoe-
laatbare deals hebben gesloten.
Ook liet Van Dam van Isselt we-
ten dat de verdachte in het voor-
onderzoek en op de zitting een
eerlijk proces heeft gekregen dat
voldoet aan de eisen van het Eu-
ropees Verdrag voor de Rechten
van de Mens. 

De rechter: ,,Van enige grond
voor niet-ontvankelijkheid van
het OM of voor bewijsuitsluiting
is niet gebleken.”

‘Meedogenloze moordenaar’

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Elvis ‘Monster’ Kuwas, de man die volgens
een eigen eerder afgelegde verklaring Helmin Wiels
heeft doodgeschoten, werd gisterochtend veroordeeld tot
een levenslange gevangenisstraf.
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Refi neria Isla Curaçao B.V., affi liate of Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), is a major Crude 
Processing Facility operating in Curaçao since 1985, and functions as an Independent Business 
Unit since April 1, 2007. We are a key- and strategic player in the refi nery business and the 
commercialization of hydrocarbons in the Central- and South American markets, with particular 
attention to the Caribbean market. Our refi nery processes an average of 210K barrels per day of a 
wide range of crude from light to heavy Venezuelan crude and produces a wide spectrum of products.

Refi neria Isla Curaçao B.V. is currently recruiting for the following position: 

General Practitioner (M/F)
Fulltime/Parttime

The Organization:
The Medical Department of Refi neria Isla Curacao B.V. is led by a Chief Medical Offi cer and provides 
a broad range of medical care services to the company’s personnel, retired personnel and their 
corresponding family members. Services include amongst other fi rst-aid care, x-ray services, medical 
laboratory and a pharmacy. 

The Position:
Refi neria Isla’s Medical Department has four general practitioners. These general practitioners provide 
preventive and curative primary health care and are actively involved in activities to propagate a 
healthy lifestyle amongst Refi neria Isla’s employees. 

Candidate Profi le:
• A medical doctor degree accompanied by a general practitioner certifi cate (‘huisarts’); 
• additional experience as an independent service provider is desirable; 
• strong interpersonal- and communication skills;
• leadership skills; 
• well-developed ICT skills and 
• the ability to communicate in speech and writing in English and Spanish and preferably also in   
 Papiamentu and Dutch. 

Refi neria Isla Curacao B.V. offers:
• Competitive remuneration;
• excellent benefi ts such as vacation allowance, education assistance and pension plan; 
• personal- and career development opportunities.

Application forms may be requested through recruitment@refi neriaisla.com. The completed 
application form must be accompanied by the applicant’s curriculum vitae, copy of diploma and list of 
grades. Applications may be sent either to the above mentioned email or our head offi ce no later than 
Friday September 12, 2014.
 

Refi neria Isla Curaçao B.V.
Human Resources Services and Administration Department (HRS/3).

Margrietlaan z/n, Emmastad, Curaçao, Dutch Caribbean.

Inquiries may be directed to Ms. N.M.E. Circkens-Romero at telephone +5999 466-2665.

 

 

Broer van wijlen Helmin Wiels, Aubert (rechts) en naast hem de
dochter van de vermoorde politicus, Savannah, waren tevreden met
het oordeel van de rechter voor een levenslange celstraf voor
Monster. FOTO JEU OLIMPIO

Navarro
gaat
rectificeren
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Nelson
Navarro van Justitie gaat zijn uit-
spraken over MFK-leider Gerrit
Schotte rectificeren. Dat zegt
zijn woordvoerder Humphrey
Josefa tegen het Antilliaans Dag-
blad.

,,De minister had van tevoren
gezegd dat hij het vonnis van de
rechter zou uitvoeren”, aldus Jo-
sefa. Navarro moet van de rech-
ter binnen twee werkdagen recti-
ficeren bij Radio Direct. Het be-
roep van landsadvocaat Glenn
Camelia op de vrijheid van me-
ningsuiting gaat volgens de
rechter niet op wegens de ernst
van de beschuldiging richting
Schotte. Schotte kreeg gisteren
in het door hem aangespannen
kort geding op het belangrijkste
punt gelijk van de rechter, de
overige eisen werden afgewe-
zen. Bij Radio Direct had Navar-
ro gezegd dat als hem iets over-
komt, Schotte daarvoor verant-
woordelijk is. De politicus
voelde zich in zijn goede naam
aangetast en eiste naast rectifica-
tie een boete van 35.000 gulden.
De uitspraak op TeleCuraçao
over banden met de misdaad le-
vert volgens de rechter geen aan-
tasting van Schottes goede naam
op, omdat Navarro alleen een
opsomming gaf van misstan-
den. Een politicus moet boven-
dien meer tolereren dan een ge-
wone burger, aldus rechter Beu-
kenhorst. Op Radio Direct ging
Navarro volgens de rechter wel
te ver. Dat Schotte verantwoor-
delijk is voor het geval de mi-
nister iets overkomt ‘is een ern-
stige aantijging’. 

Hij suggereert daarmee dat de
MFK-leider een zware crimineel
is die een politieke tegenstander
uit de weg zou laten ruimen. Er
is geen bewijs dat Schotte be-
trokken zou zijn bij telefonische
bedreigingen die Navarro dage-
lijks zegt te krijgen en een ver-
wijzing naar de moord op Hel-
min Wiels doet niet ter zake,
omdat Schotte geen verdachte is
in die zaak. 

Minister Navarro wordt door
rechter Beukenhorst veroor-
deeld tot het doen voorlezen van
een rectificatie bij Radio Direct
op hetzelfde tijdstip als dat van
het interview op 24 juli. In de
tekst wordt door de rechter al-
leen verwezen naar de opmer-
king dat Schotte verantwoorde-
lijk zou zijn mocht hem iets
overkomen. De overige uitlatin-
gen van de minister hoeven niet
te worden gerectificeerd. Ook
legt de rechter Navarro geen
boete op en hij hoeft ook niet op
andere radiostations te rectifice-
ren, zoals Schotte had geëist.
Het Land en minister Navarro
worden wel veroordeeld tot beta-
ling van de proceskosten.

Levenslang voor ‘Monster’
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