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TWEE MINUTEN MET

Paul kijkt in Quito 
naar Nederland 
tegen Ecuador
Hoe is de sfeer daar?
,,Goed hoor, het was afgelopen zondag stil 
buiten, iedereen keek de wedstrijd op tv. 
Na afloop van de overwinning op Qatar zag 
je overal geel op straat, de kleuren van de 
nationale vlag, samen met blauw en rood. 
Ik liep door het winkelcentrum, daar kwa-
men veel supporters feestvieren.”

Ecuador had dit WK niet eens mogen spe-
len, hoe zit dat?
,,Ze hebben de speler waar de ophef over 
ging, Castillo, gewoon thuisgelaten. Dat is 
ook een oplossing. Hij zou niet de juiste 
nationaliteit hebben gehad.”

Wat vinden ze eigenlijk van Oranje?
,,Het gaat hier nog heel vaak over het Ne-
derlands elftal van 1974: La Naranja Mecá-
nica. Die ploeg heeft destijds in Zuid-Ame-

rika veel indruk 
gemaakt. Ik denk 
dat ze hier weinig 
spelers van nu ken-
nen. Van Dijk mis-
schien, of anders 
Robben of Van 
Persie.”

Op wie moeten we 
letten?
,,Natuurlijk op En-
ner Valencia, de 
spits die tegen 
Qatar twee keer 

scoorde, en op Hincapié, een grote verdedi-
ger. De moeder van Valencia kwam bij 
mijn vrouw in de kapsalon. Ecuador heeft 
een gevaarlijk team, heel onvoorspelbaar, 
maar wel met een zwakke defensie. Tegen 
Brazilië en Argentinië werd het gelijk.”

Is er bij jullie thuis sprake van enige strijd?
,,Nou, mijn vrouw is niet zo fanatiek hoor. 
Ik kijk wel, soms in de pub met een paar 
Nederlanders die hier wonen.”

Hoe laat is het bij jullie als vrijdag Neder-
land-Ecuador begint?
,,Het is hier 6 uur vroeger, dus bij de aftrap 
is het 11.00 uur. Er is nu een discussie 
gaande of morgen daardoor een vrije dag 
zou moeten worden. Ach, dit land heeft 
net een grote staking achter de rug, daar 
kan die ene dag ook nog wel bij...”

Een voorspelling: wat wordt het morgen?
,,3-1 voor Nederland.”

 – Gert Onnink

Paul Smits

Het Nederlands elftal speelt morgen op 
het WK in Qatar tegen Ecuador. Rotter-
dammer Paul Smits (59) woont al een 
paar jaar in Quito, de hoofdstad van het 
Zuid-Amerikaanse land, en volgt beide 
landen op de voet.

l 
Er is nu een 
discussie 
gaande of 
morgen een 
vrije dag zou 
moeten 
worden

HELLEVOETSLUIS

Stalker alsnog veroordeeld voor brand 
die bejaard echtpaar het leven kostte 
Spijkenisser Evert R. krijgt als-
nog straf voor de brand die 
Bram en Lucia Lampers (84) zes 
jaar geleden het leven kostte. R., 
eerder veroordeeld voor brand-
stichtingen rond dezelfde fami-
lie, verdwijnt voor nog eens 11,5 
jaar achter de tralies.

Tranen vloeien woensdagmiddag 
in de Rotterdamse rechtbank. Na-
bestaanden van het Hellevoetse 
echtpaar vallen elkaar snikkend in 
de armen. Eindelijk staat het zwart-
op-wit: de brand is aangestoken 
door de man die zij al jaren in het 
vizier hadden.

De brand was namelijk onderdeel 
van een serie brandstichtingen. 
Voor vier van de vijf incidenten 
kreeg R. in 2017 al straf. Hij han-
delde uit jaloezie: R. kon niet ver-
kroppen dat zijn ex omging met een 
Hellevoeter. Die probeerde hij te ra-
ken door bij hem en z’n familie 
brand te stichten.

Hoewel R. vanaf het begin aan de 
fatale brand − de derde in de reeks 
− werd gelinkt, bleef het inferno 
onbestraft. De brandweer heeft 
nooit kunnen vaststellen hoe de 
brand kon ontstaan.

Twee weken geleden stond R., die 
altijd ontkende, alsnog terecht. Be-

lastend bewijs was een briefje van 
R. met de adressen van alle slacht-
offers. De branden vonden in volg-
orde van opschrijven plaats.

De rechter ziet ook een patroon. 
,,In de hele context is het uiterst on-
waarschijnlijk dat de brand een 
technische oorzaak heeft gehad, 
dan wel dat een ander dan de ver-
dachte dader is van de brandstich-
ting.”

Dochter Margaret Lampers vindt 
de veroordeling ‘fantastisch’ en ‘be-
langrijk’. Toch probeert ze, met het 
oog op een eventueel hoger beroep, 
haar blijdschap te matigen. 
 – Eric Oosterom

ZEVENHUIZEN

Dode bij 
ongeval
een 38-jarige 
man is gister-
avond om het le-
ven gekomen bij 
een verkeerson-
geval op de 
n219 ter hoogte 
van Zevenhui-
zen. Wat er pre-
cies is gebeurd, 
wordt onder-
zocht. meerdere 
voertuigen wa-
ren betrokken bij 
het ongeluk. 
Hierdoor ging de 
weg even in 
beide richtingen 
dicht.

ROTTERDAM

Vast in bakje 
op vijfhoog
Twee glazen-
wassers zijn gis-
teren vast ko-
men te zitten in 
een bakje aan 
een gebouw aan 
de Laan op Zuid 
in rotterdam. 
Het hing aan de 
vijfde verdieping. 
Toen de brand-
weer arriveerde, 
hadden ze het 
bakje alweer aan 
de praat gekre-
gen. de glazen-
wassers konden 
veilig beneden 
komen.

ROTTERDAM

Dronkaard 
kotst in auto
de politie hield 
gisteren in de 
rotterdamse 
wijk middelland 
een automobilist 
aan die aan het 
slingeren was. 
de 29-jarige 
rotterdammer 
bleek behoorlijk 
onder invloed 
van alcohol te 
zijn en had zijn 
auto onderge-
kotst. Zijn rijbe-
wijs was twee 
weken eerder al 
ingevorderd.

werd na intern onderzoek als pro-
portioneel, maar ‘niet professio-
neel’ gezien. 

Uiteindelijk veroordeelde de 
rechter de agent tot een boete van 

Vertrouwen in     

Adrianne de Koning
Rotterdam

Beelden hebben hem gered. Alleen 
dankzij de beveiligingscamera’s bij 
zijn bedrijf en filmpjes van omstan-
ders kon Rotterdammer Atik Samur 
bewijzen dat het verhaal dat twee 
agenten over hem op papier hadden 
gezet, niet klopte.

,,Het is slechts aan de camera’s te 
danken dat hij zijn onschuld heeft 
kunnen aantonen’’, zei de rechter 
dinsdag in een explosieve uit-
spraak. Haast nooit worden de ver-
klaringen van agenten zo van tafel 
geveegd. ,,Zij lijken doelbewust on-
waarheden te hebben vermeld om 
de werkelijk gang van zaken te mas-
keren.’’

De 41-jarige garagehouder is niet 
de eerste en zal niet de laatste zijn 
die dankzij camerabeelden alsnog 
zijn gelijk krijgt. De ervaren straf-
rechtadvocaat Frank van Ardenne 
kan zich nog een strafzaak uit 2010 
herinneren waarin na het zien van 
de camerabeelden bleek dat het 
verslag van een politiemedewerker 
over die beelden niet klopte. Op de 
beelden was helemaal niet te zien 
dat de verdachte had geschopt en 
geslagen, zoals in het proces-ver-
baal (het officiële verslag van wat 
een politieambtenaar heeft gezien 
of gehoord, red.) stond.

Rellen
Net als toen vindt Van Ardenne ook 
nu dat er geen enkele twijfel zou 
mogen bestaan over wat agenten op 
papier zetten. Dat verdachten niet 
afhankelijk moeten zijn van wel of 
geen camera’s in de buurt. ,,Bij rel-

len, bij fraude, bij geweld, in alle ge-
vallen moet de rechter er blind op 
kunnen varen dat wat er op papier 
staat, de waarheid is. Zo niet, dan 
tast dat het hele systeem aan én het 
vertrouwen in de politie. Niet al-
leen in de rechtszaak zelf, maar ook 
bij het strafrecht in zijn geheel. De 
recente uitspraak van de rechter is 
opnieuw een belangrijk signaal dat 

dit echt niet kan.’’
Het zijn woorden die ook Jair 

Schalkwijk, projectleider van Con-
trole Alt Delete, gebruikt. Deze or-
ganisatie zet zich in tegen racisme 
en buitensporig geweld door de po-
litie. ,,Liegen in een proces-verbaal 
om racisme of geweld te verbloe-
men, is een echte doodzonde. Het is 
belangrijk dat wij als samenleving 
ervan op aan kunnen dat de politie 
niet liegt. Ons hele systeem is 
hierop gestoeld. Dit zou de politie 
niet moeten accepteren’’, zegt 
Schalkwijk. 

De Rotterdamse politie stelt, in 
de zaak rond de arrestatie van de ga-
ragehouder, dat na het verschijnen 
van een eerste filmpje op sociale 
media direct duidelijk was dat er 
‘ruimte zat’ tussen het proces-ver-
baal en de beelden. De kopstoot 

l 
Liegen in een proces-
verbaal om iets te 
verbloemen is een 
echte doodzonde
 – Jair Schalkwijk

 e De rechter moet er blind op 
kunnen varen dat een agent de 
waarheid opschrijft, stelt straf-
rechtadvocaat Frank van Ar-
denne. FOTO HOLLANDSE HOOGTE/ANP

Kunnen we agenten nog vertrouwen? De 
uitspraak van de rechter dat twee agenten 
‘doelbewust’ hebben gelogen over een 
arrestatie van een 41-jarige garagehouder, 
roept deze vraag op. Het incident raakt het 
beeld dat mensen hebben van de politie. Op 
straat, maar ook in de rechtszaal. 

 c Twee agenten logen bewust over het uitdelen   

Tips
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Geen cassatie: vrijspraak 
van Leon van M. definitief
Het Openbaar Ministerie (OM) 
gaat niet in cassatie tegen de 
vrijspraak van Briellenaar Leon 
van M. (45), die werd verdacht 
van de moord op Caroline van 
Toledo (35). Daarmee blijft de 
Oostvoornse kofferbakmoord 
na zeventien jaar onderzoek 
onopgehelderd.

Van M., die altijd heeft ontkend, 
werd in 2019 door de rechtbank 
van Rotterdam tot vijftien jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld. Hij 
ging tegen het vonnis in beroep. 
Het OM deed dat ook, want het 
had twintig jaar cel geëist.

In het hoger beroep bij het ge-
rechtshof in Den Haag werd op-
nieuw twintig jaar cel geëist. De 
advocaten van Van M. bepleitten 
vrijspraak. Ze stelden dat het 
dna-onderzoek naar een minus-
cuul spoortje van de verdachte dat 
was aangetroffen op het slachtof-
fer, niet deugde. Het hof vond dat 
dit dna-spoor niet als bewijs kon 
dienen en sprak de Briellenaar tot 
grote schok van Van Toledo’s na-
bestaanden vrij.

Het OM zegt ‘onvoldoende 
grond’ te zien voor cassatie. De 
vrijspraak is nu onherroepelijk. 
 – Sander Sonnemans

 e De moord op Caroline van To-
ledo blijft onopgelost. PRIVÉFOTO

politie loopt een deuk op

250 euro voor mishandeling.
De politie nam geen maatregelen 

tegen de agent, die het gebruikte 
geweld direct meldde en altijd 
heeft aangegeven dat hij ‘naar eer 
en geweten’ zijn verhaal over het 
incident heeft opgeschreven. ,,Maar 
als je doelbewust hebt gelogen, zo-
als de rechter stelt, dan hoor je niet 
thuis op straat’’, meent Schalkwijk.

Hij verwijst ook naar het incident 

in Dordrecht eind 2020. Onlangs 
maakte politiechef Fred Wester-
beke excuses voor racisme nadat 
een agent daarbij het n-woord had 
gebruikt. Ook hier oordeelde de 
Rotterdamse rechter dat een pro-
ces-verbaal rammelde. Het geweld 
en het schelden waren niet in het 
officiële verslag terechtgekomen.

Dat de Rijksrecherche nu onder-
zoek doet naar het opmaken van de 

processen-verbaal door de twee 
Rotterdamse agenten, juicht Con-
trole Alt Delete toe.  ,,De Rijksre-
cherche moet ook kijken of het in-
terne onderzoek dat de politie deed, 
op orde was’’, meent de woordvoer-
der. De garagehouder heeft verder 
aangifte gedaan van valsheid in ge-
schrifte.

De recente incidenten tasten het 
vertrouwen in de Rotterdamse po-

litie aan. Dat bleek ook na eerdere 
incidenten. Bureau Beke deed in 
het najaar van 2020 onderzoek naar 
welk beeld Rotterdammers hebben 
van de bejegening door de politie, 
in opdracht van de burgemeester, 
politiechef en hoofdofficier.  Op-
vallend: bij ruim vijfhonderd 
straatinterviews had één op de vier 
Rotterdammers een negatief beeld. 
Dit waren met name jonge mannen 

met een andere culturele achter-
grond.

Bij het onderzoek bleek recent 
nieuws het beeld dat mensen van 
de politie hebben, te veranderen. 
Zo lag ten tijde van het Beke-onder-
zoek de Rotterdamse politie onder 
vuur vanwege de racistische appjes 
die agenten in de appgroep met de 
naam Jan Smit met elkaar deelden.

Anti-overheid
,,Dit bleek van invloed op hoe Rot-
terdammers over de politie den-
ken’’, zegt onderzoeker Jos Kup-
pens van Beke. ,,Ook dit nieuws zal 
waarschijnlijk invloed hebben.’’ 
Deze uitspraken van de rechter 
‘dragen bij de burger niet bij aan het 
vertrouwen in de politie’. ,,En er is 
al veel wantrouwen van bepaalde 
groepen, die anti-overheid en an-
ti-politie zijn.’’

Dit heeft gevolgen voor de agent 
op straat. Wie wordt aangesproken, 
kan agenten ervan betichten dat zij 
leugens opschrijven. Een valse start 
van een gesprek. ,,Agenten hebben 
hier last van. Bij het aanhouden van 
een verdachte, maar ook als om-
standers zich ermee bemoeien. 
Weet dat het werk van de politie al-
tijd moeilijk is. Ze komen niet om 
een bloemetje te brengen, maar 
spreken je aan als er iets aan de 
hand is. Maar een burger wil niet al-
tijd aangesproken worden. Als die 
een grote mond teruggeeft, kan het 
zo hoog oplopen.’’

Naar eer en geweten
Maarten Brink van politiebond 
ACP benadrukt dat Rotterdammers 
moeten weten dat agenten hun 
werk ‘naar eer en geweten doen’. ,,Je 
ziet nu op sociale media dat ‘de po-
litie’ wordt aangesproken, dat is 
niet terecht. Natuurlijk worden er 
weleens fouten gemaakt, ook door 
de politie, maar je kunt niet alle 
60.000 medewerkers van de Neder-
landse politie één incident verwij-
ten.’’

De politieke partij Denk heeft 
voor vandaag een spoeddebat aan-
gevraagd met de burgemeester in 
de Rotterdamse gemeenteraad.

van een kopstoot

ROTTERDAM

Documentaire over zes joodse 
onderduikers in Breepleinkerk
De orgelzolders van de Bree-
pleinkerk bleken het ‘Achterhuis’ 
van Rotterdam in de oorlog: in 
de twee piepkleine zolderruim-
tes zaten drie Rotterdamse 
joodse echtparen ondergedo-
ken. De nieuwe documentaire 
Het Achterhuis van Rotterdam 
vertelt hun verhaal aan de hand 
van unieke dagboekfragmenten 
en brieven van de onderduikers.

De kerk, vlak bij de Kuip, zou aan-
vankelijk slechts een onderkomen 
voor zes weken zijn voor de zes 
Rotterdammers. Uiteindelijk wer-
den dit drie zware jaren, waarbij 

de dominee, de koster en enkele 
kerkleden de onderduikers in be-
scherming namen. Het is een 
wonder dat zij niet ontdekt wer-
den. Zo werd er tijdens de honger-
winter van 1944 een kerngezonde 
baby geboren. Ook toen de Duit-
sers de kerk binnenvielen, vlak 
voor de bevrijding, bleven de fa-
milies onontdekt.

Het ‘Achterhuis’ is lang geheim 
gebleven, ook na de oorlog. Pas in 
2006 werden de orgelzolders her-
ontdekt. De documentaire van 
omroep MAX is woensdag 14 de-
cember om 20.35 uur te zien op 
NPO 2.


