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Beidenzijnopgegroeid indevolks-
wijkdienubekendstaat alsbakermat
vandecriminelebendeNoLimit Sol-
diers.Niniwasbevriendmetdeou-
derebroers vanBertinus.
BertinuszegtdatNiniheminver-

trouwenheeftgenomen.Overhoe
drie rijkegokbazenomgerekend
600duizendeurobijeenlegdenvoor
eenhuurmoordenaardieWiels
moestdoodschieten.Omdatdepoliti-
cus zichniet aandeafspraakhadge-
houdenzijnmondtehoudenoverde
goksector,die zijnpartij financierde.
‘Ninihadgedachtdat ikmeaande
zwijgcodezouhouden,diealgeheel
geldtopCuraçao’, zegtBertinus.Maar
NiniwistnietdatWiels eenvriend
vanmijnvaderwas. Ikwildeweten
wieerachterdezeverschrikkelijke
moordzit.’Omduidelijk temaken
hoedit isgelopen, verteltBertinus
zijn levensverhaal.

Criminele jeugd
Opzijn 17devertrokBertinusuit
Koraal SpechtnaarNederland.Daar
zaghij op tveen filmwaarineenman
meteenmeseenbank ingingenzei:
Geefmealhetgeld. ‘Zogemakkelijk is
hetdus,dacht ik.’Niet langdaarna
ginghijmeteenzelf geslepenkeu-
kenmeshetpostkantoor indebuurt
binnenenvroegomgeld. ‘Devrouw
achterdebaliedeedmeteendegeld-
ladeopenengooidedebriefjesnaar
metoe.’ Vierdagen laterwerdhij ge-
arresteerd. Inde jeugdgevangenis
hadhij geenspijt.Hijdacht: ‘Domom
zoiets tedoen indebuurt waarmen
jekent.Datkanbeter.’
Hij gingkickboksen.Opzijn23ste

werdhij Europeeskampioen.Met
overvallenbleef hijdoorgaan.Hijwas
gewendgeraaktaanhetgeld. ‘Ikhield
mealdie jarenwelaaneenethische
code. Zominmogelijkgeweldgebrui-
ken.Vooral criminelenhungeldafne-
men.’Hijbezweertdat ergeendode is
gevallendoorzijnhandelen.
InRotterdam,meteengroteAntilli-

aansegemeenschap,hadhij contact
metmensenuit zijnoudebuurtKo-
raal Specht. Eenaantal vanhenhad
zichaangeslotenbijdebendeNo
Limit Soldiers (NLS).
Pas inapril 2013, toenzijnvader

wasoverleden,keerdehij voor lan-
gere tijd terugnaarzijngeboorte-
eiland. ToenzaghijhoezeerCuraçao
wasveranderd.Noggeenweeknadat
hijwasgeland,werdHelminWiels
vermoord.DoorbendeledenvanNLS,
zobleek later, afkomstiguit zijnwijk.
Bertinusgingaandeslagalsbewa-

kervandeChinese supermarktHaifa
inKoraal Specht.Ookdeedhijbouw-
klusjes voorMichael L. vandeNoLi-
mit Soldiers, eenbekendevanhem
vanvroeger.OpeendagvroegMi-
chaelhemomnaarNini tegaan. ‘Mi-
chaelwildedat ikNini vertelde: ‘De
NLSwildatNinihun25duizendeuro
betaalt,wijwetendathij iets tema-
kenheeftmetdemoordopWiels.’Het
leekeensoort chantage.DeNLSwas

Opdedodenlijst

ernietblijmeedathunmensenwa-
ren ingezet alshuurmoordenaars van
Wiels enwildegeldzien. Zokwamik
erachterdatNiniblijkbaarmeerwist.’
WaaromlietBertinuszichgebrui-

kenals loopjongenvooreendrei-
gendeboodschapvanNLS? ‘Ikdacht
dat ergeenkwaad instakomnaar
Nini tegaan’, zegtBertinus. ‘Beterdat
ikhetdeed,dan iemandanders.’
Dus rijdthijnaarhetpleintje voor

hethuis vanNini inKoraal Specht,
waardievaakrondhangt.AlsBertinus
opNini afloopt, ziethijde schrik in
diensogen. ‘Hijdachtdat ikhem
kwamliquideren,hijwistdat ikom-
gingmet ledenvandeNLS.’
Bertinus legthemuitdathij alleen

eenboodschapkomtoverbrengen.
DatMichael L. 25duizendeurovan
hemwil. ‘DanontdooitNini’, vertelt
Bertinus. ‘Zijnaanvankelijke schrik
slaatominvertrouwelijkheid.’Nini
vraagt zelfsof Bertinuszijnbody-
guardwilworden,nuzijnvorigebe-
wakerdood is. ‘Niniwilmedaarom
uitleggenwaaromhijgevaar loopt.’
WaaromzouNini zoopenhartig

zijnoverdezeuiterstgevoeligekwes-
tie, tegenovereenmanvanwiehij
kortdaarvoornogdachtdatdiehem
kwamliquideren? ‘Alsdezemanzo

dichtbijdeNLSmijgeenkwaadkomt
doen,danstaathij aanmijnkant,
zoietsmoethijhebbengedacht’, zegt
Bertinus.

Het verhaal van Nini
Dit is, volgensBertinus,watNini ver-
telde. Eenverhaaldusmetmogelijk
dubbele ruis.Maarveel ervankomt
overeenmet inmiddelsbekendean-
dereversies.
Nini vertelt, zegtBertinus,dathet

planomWiels te vermoordenont-
stondtoendepoliticus steedsmeer
beschuldigendovermisstanden inde
goksectorbegontepraten. ‘Dus, ver-
teldeNini, vonden loterijbaasRobbie
DosSantos,deopSintMaartengeves-
tigdecasino-ondernemerFrancesco
Coralloeneenderdegokbaasdathet
afgelopenmoest zijnmetWiels. Zij le-
verdenelk400duizendAntilliaanse
guldens (zo’n200duizendeuro, red.)
aan, vooreenhuurmoordenaar.
‘Het eersteplanwasdatVenezo-

laansehuurmoordenaarsdekluszou-
denklaren, zeiNini.Diededenwel
eenonderzoeknaarhoeWiels leefde,
wat zijn routineswaren.Maarzij von-
denhetgebodenbedrag te laag.
‘DaaropwasdehalfbroervanDos

Santos,devoormaligeminister Jama-

Alseenlid
vanNoLimit
Soldierseenfoto
vanjemaakt,
danisdatvoor
eenmogelijke
plekopde
dodenlijst

Oud-minister
Jamaloodin
vroegNiniF.
dehuurmoord
teregelen

Op de plek waar Helmin Wiels werd doodgeschoten, richtten aan-
hangers een herdenkingsmonument op.

Op5mei 2013werdopCuraçao
depopulaire politicusHelmin
Wiels vermoord.Dehuurmoor-
denaar ElvisK.werdhiervoor in
augustus 2014 veroordeeld tot
levenslang.Maar het opsporen
enhet veroordelen vandeop-
drachtgevers vandezemoord
verlooptminder voorspoedig.
Sindsde zomer van2014 ver-
denkt hetOpenbaarMinisterie
onder anderen tweebroers, lo-
terijbaasRobbieDosSantos en

ex-ministerGeorgeJamaloodin.
Ookoud-minister ElmerWilsoe
is verdacht.HetOMziet ver-
dachteBurney‘Nini’F. als de
schakel tussendeopdrachtge-
vers endehuurmoordenaars.
Woensdagwasde eerste regie-
zitting tegen‘Nini’.Tegendean-
dere verdachten staat noggeen
zaakopde rol.Jamaloodin heeft
verzocht of hij vanwegede lange
duur vanhet onderzoek vande
verdachtenlijst afkan.

Dezaak-Wiels: veel verdachten

‘De officier van justitie belast
met de zaak-Wiels geeft aan dat
hij nooit aan de krant Amigoe of
aan enige andere journalist
heeft verteld datAnthony‘Pen-
cho’Bertinus belastende verkla-
ringen heeft afgelegd tegenNini
F. of iets van dergelijke strek-
king. In het procesdossier van
de zitting in augustus 2014
tegen de uitvoerders van de
moord opWiels zitten drie ver-
klaringen vanBertinus,die hij in
februari 2014 heeft afgelegd.
Toenwas hij gedetineerd op ver-
denking van (poging tot) afper-
sing vanNini F.Deze verklarin-
gen zijn aan de orde geweest op
de openbare zitting in augustus
2014.’
AdvocaatGerardSpong van de
casino-ondernemer Francesco
Corallo zegt dat hij niet op de
hoogte is van de verklaring
waarin de naamvan zijn cliënt
wordt genoemd in de zaak-
Wiels.Verder onthoudt hij zich
van commentaar.

ReactieOMCuraçao

loodinaanzet.Ninideedvakerklus-
jes voorhetbeveiligingsbedrijf van
Jamaloodin. JamaloodinvroegNini
dehuurmoord te regelen.Nini scha-
kelde, via zijn lijfwacht, ElvisK. in. En
diedeedwathemwerdgevraagd.’
Niet langnahungesprekwerdBer-

tinusgearresteerdvanwegehetafper-
senvanNini.Hetwasbijdiearrestatie
datBertinusmetdeofficier van justi-
tie inWillemstad incontactkwamdie
drukwasmetdezaak-Wiels. ‘Ikmocht
diemanwel’, zegtBertinus. ‘Hij is
straight. Ik zei tegenhem: jehebtnu
deverkeerde tepakken.Maar laten
weeenkeereenkopkoffiedrinken.’
NazijnvrijlatingvoeldeBertinus

dathij al tedichtbijhet vuurwasge-
weest. EenbendelidvanNLSmaakte
een fotovanhem. ‘Als zo’nmaneen
fotomaaktvaneenvrouw,betekent
hetmeestaldathijhaarmooivindt.
Maakthij een fotovaneenman,dan is
dat vooreenmogelijkeplekopde
dodenlijst.’HetkwamBertinusniet
slechtuit toenhij een telefoontje
kreegvandehembekendeofficier
van justitie. ‘Spencer,Nederlandwil
datwe jeuitleveren,omdat jedaar
nogeenstraf hebt staan.Komjezelf
ofmoetenwe jeoppakken?’
Bertinusmeldt zichen inmei2014,

ruimeen jaarnazijnaankomstop
CuraçaovertrekthijweernaarNeder-
land.Daarmoethijnogeengevange-
nisstraf vanzeven jaaruitzittenvoor
eenovervalopeenwietplantage in
Valkenswaard, in2007.
Hijheeft inmiddels zijn levengebe-

terd,bezweertBertinus.Hijwilniet
meer ‘Pencho’ zijn,debijnaamdiehij
van jongsaf aanhad, endiehijnuas-
socieertmetdeduisterekantvanzijn
bestaan.Hijwil goeddoenvoorzijn
eiland,dat, zoalshijhet verwoordt, te
zeer indegreepvandemaffia isge-
raakt. Alleswordt ingenomenen leeg-
geroofddoorcriminelen,dehaven,
dewater- enelektriciteitsbedrijven,
decasino’s, zegtBertinus. ‘Mijneiland
isdedupe.Alleswordtduurderener
zijnnauwelijksmogelijkhedenom
eerlijk jegeld teverdienen.Dekleine
kinderen inKoraal Specht ziende
dureauto’s vandebendeledenenwil-
lenzelf ookgangsterworden. Ende
bendeledenknappenweerdevuile
klusjesopvoordehogemaffiaheren.’
Het shockeerdehemominzijn

oudewijkkinderenvan13, 14 jaar rond
tezien lopenmetvuurwapensen
drugs,openlijk sympathiserendmet
deNLS. ‘Denieuwegeneratiecrimine-
lendoetnietaanethischecodes.Er is
alleenmaarnietsontziendgeweld.’
Het isdaarom,zegtBertinus, van-

achterhetglas indebezoekruimte
vandegevangenis, dathij zijnverhaal
heeftwillendoen,ookalkosthethem
nuzijnveiligheid.Dat zijnnaamis
uitgelekt, zalniethelpenomanderen
het zwijgen te latendoorbreken, zegt
hij. ‘Maar ik staachterwat ik zeg. Ik
wilnietdatdehogeherenhiermee
wegkomenenmijnmooieeiland
naardeverdoemenishelpen.’

Kettinkje van No Limit Soldiers
van Anthony Bertinus.

Wiegafopdracht totdemoordopdeCuraçaosepoliticusHelminWiels?
AnthonyBertinusweethet,uitdeeerstehand, zegthij.Hij tipte justitie,maar
zijnnaamlekteuit. ‘Mijndoodvonnis.’Daaromwilhij zijnverhaalkwijt.
Door Charlotte Huisman Foto’s Sinaya R.Wolfert


