
Echte boeven in zaak-Wiels nog vrij
 

Helmin Wiels. Wie gaf de opdracht om
hem te vermoorden?
foto ANP

WILLEMSTAD
Moordenaar Curaçaose politicus
krijgt levenslang, maar zijn
opdrachtgevers ontspringen
vooralsnog de dans

JEANNETTE VAN DITZHUIJZEN

Het vonnis in de moordzaak-Wiels
is gisteren op Curaçao met
gemengde gevoelens ontvangen.
Grote tevredenheid over de
levenslange gevangenisstraf voor
de man die anderhalf jaar geleden
tien dodelijke kogels afvuurde op
Helmin Wiels, de leider van de
grootste Curaçaose partij PS. De
rechter noemde de schutter, die
nog twee andere liquidaties op zijn
geweten heeft, "meedogenloos,
gewetenloos en zonder meer in
staat tot het wederom plegen van
moord". De twee andere
verdachten werden wel veroordeeld
voor twee gewapende
roofovervallen, maar de rechter
beschouwt hen niet als
medeplichtigen aan de moord - tot
teleurstelling van velen.

Helmins broer Aubert betreurt dat
deel van het vonnis, maar put hoop
uit de levenslange straf voor de
schutter, Elvis K. alias Monster. "Hij
heeft niets meer te verliezen, dus
nu gaat hij misschien wél praten
over zijn opdrachtgevers. Dit is,

denk ik, een eerste stap op weg
naar hun veroordeling."

Ruthmila, een van de
vertrouwelingen van Helmin Wiels,
hoopt dat die zaak zo snel mogelijk
voorkomt. Zij en Aubert Wiels
denken dat de rust op Curaçao pas
kan terugkeren als de
opdrachtgevers achter de tralies
zitten. Ruthmila betreurt het dat
Elvis K. zijn straf in Nederland
uitzit, "waar ze na een bepaald
aantal jaren al vrijkomen, eerder
dan hier op Curaçao".

Ook de Curaçaose auteur Jopi Hart
heeft het vonnis met gemengde
gevoelens aangehoord. Enkele
jaren geleden schreef Hart de
thriller Verkiezingsdans, met daarin
een voorproefje van een politieke
moord zoals die op Helmin Wiels.
"Wat ik beschreef, was fantasie.
Dat die nu werkelijkheid is
geworden, baart me zorgen. De
politicus Wiels is geëlimineerd
omdat hij de belangen van
misdadige groeperingen aan de
kaak wilde stellen."

Hart vertolkt de gevoelens van
menige Curaçaoënaar wanneer hij
zegt dat nu de echte boeven nog
gevangen moeten worden. De
moord op 5 mei 2013 op Wiels was
immers een huurmoord, die
Monster tegen betaling van
omgerekend 40.000 euro uitvoerde.

"De jongens die het bedacht en
betaald hebben, die moeten ze te
pakken krijgen. Als het justitie lukt
om hen veroordeeld te krijgen, dan
hebben ze meteen hoog gescoord.
Dan hebben ze een flinke greep op
de georganiseerde misdaad
gekregen." Inmiddels zijn oud-
minister George Jamaloodin en zijn
halfbroer Robbies dos Santos
verdachten in deze zaak. Volgens
Hart valt het onderzoek naar fraude
door oud-premier Schotte niet los
te zien van de zaak tegen de
opdrachtgevers. "De belangen die
in beide onderzoeken spelen, zijn
met elkaar verweven. Het gaat om
drugsgerelateerde misdaad en er
zijn duidelijke connecties tussen

misdadige jongens hier en in
Nederland, waar de drugs naar toe
gaan. Monster is in Nederland
opgepakt en heeft daar ook een
strafdossier."

"Pas als de opdrachtgevers
veroordeeld zijn, kan het land weer
gedijen. Er is nu stagnatie op elk
gebied, omdat iedereen, ook de
investeerders, afwacht hoe dit
afloopt. Want wie gaat er in een
land investeren waar
georganiseerde misdaad troef is?
De bevolking is dit allemaal
spuugzat en hoopt en bidt dat daar
een einde aan komt. Dus dit vonnis
is mooi, maar we zijn nog niet
klaar."
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