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WOORD IS AAN:
DE FAKIR

JOS KESSELS

Twintig jaar
r is iets met prinses Diana,
zei ik vandaag precies twintig jaar geleden tegen de latere moeder van mijn dochter. We
waren op vakantie in Turkije. In de
kustplaats Alanya om precies te
zijn. We zaten in een goedkoop
hotel aan het strand, vooral gevuld
met landgenoten en muskieten,
die allebei ongeveer even opdringerig waren. Een van de landgenoten zat in de lobby de Telegraaf te
lezen en in het voorbijgaan zag ik
op een stukje van de voorpagina
dat er iets met Diana gebeurd was.
We maakten er verder weinig
woorden aan vuil. Diana stond
mijlenver van ons af. Ik had dierbaarder iconen van ongelukkige en
eenzame liefde en ze was voor mij
niet veel meer dan een deftig en
onzeker glamourmeisje dat de verkeerde flapoor had getrouwd, al
had ik wel enige sympathie voor
de stijve Charles, net als voor zijn
afstandelijke moeder, de koningin,
die emoties als een zwaktebod afdeed. Ik was veel meer getroffen
door een tragisch
voorval de nacht
tevoren. Midden in de nacht
had ik op straat
geschreeuw gehoord. Ik had het
balkonraam
niet ge-
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opend, omdat de Turken een paar
uur eerder met een vrachtwagen
dikke wolken stinkende gif tegen
insecten in de straten hadden verspreid, een rigoureuze verdelging
waar de Turken een dagelijks ritueel van maakten. Achteraf was het
misschien een voorbode geweest
van wat komen ging, maar dat kon
ik toen niet weten.
Maar het kabaal op straat in de
nacht kwam doordat een jong
Brits meisje op de eerste dag van
haar vakantie dronken van een
hoog balkon van het hotel naast
het onze was gevallen. Haar eerste
dag van de vakantie was voor altijd
de laatste dag geworden. Op de
een of andere manier greep dat
voorval me erg aan. Ik bekeek het
andere hotel ineens met andere
ogen, zocht het balkon waarvan ze
naar beneden gevallen was, bestudeerde de plek waar ze ongeveer
terecht was gekomen en vroeg me
af wat voor meisje het was. Ze was
16 jaar en haar vriendinnen waren
al in shock terug naar Engeland
gevlogen, meer hoorde ik er niet
over.
Deze week werd Diana elke dag
overal herdacht, maar ik moest
denken aan dat meisje dat van het
balkon gevallen was. Ze zou nu 36
jaar geweest zijn, typisch genoeg
net zo oud als Diana toen ze verongelukte.

Deftig glamourmeisje
dat de verkeerde
ﬂapoor getrouwd had

■ Theo Vos schoot dit prachtige
plaatje bij het Beuven op de Strabrechtse Heide. Stuur ook foto’s!
ed.nl/lezersfoto

DEN BOSCH

Helmonder krijgt
drie jaar celstraf
Een man uit Helmond
krijgt drie jaar cel wegens
poging tot doodslag tijdens Kerstmis vorig jaar.
De 32-jarige heeft, met
een onbekende, twee
mannen in Helmond aangevallen toen zij ’s nachts
de hond uitlieten. Dat gebeurde volgens de rechtbank op zeer laffe wijze.
Er werd onder andere
tegen het hoofd van een
slachtoffer geschopt.

altijd op de hoogte van het
laatste nieuws en leuke video’s via
onze Facebookpagina, like jij ons
ook? ed.nl/facebook

DRUGS IN JE HUIS

Behandeld
als een
crimineel
Angelique werd door de
burgemeester van Valkenswaard op
staat gezet. Het had ingrijpende
gevolgen. Nu is haar naam gezuiverd.
Nadat Ederveen Angelique uit
huis zette, trok ze met haar zoon
bij haar moeder in. Woonbelang
ontbond haar huurcontract en
twee jaar lang wil de woningngelique komt de
keuken uitgelopen bouwvereniging haar geen nieuw
met koffie en krui- huis geven. In maart dit jaar heeft
ze wel eindelijk weer iets voor
melvlaai. Woenszichzelf gevonden; in een andere
dag won ze na
gemeente en op de particuliere
bijna twee jaar
procederen haar zaak tegen de Val- markt. ,,Toen heb ik ook definitief
kenswaardse burgemeester Anton afscheid genomen van Valkenswaard.” Haar ogen vullen zich met
Ederveen, en dat moet gevierd
tranen. ,,Het was echt mijn lieveworden. ,,Nu kan ik het eindelijk
lingsdorp. Ik heb er een leuke
afsluiten en verder gaan met mijn
schooltijd gehad, ik heb er leuke
leven.”
De krant ligt deze ochtend op de vrienden gehad. Eerst had ik
heimwee, maar nu wil ik er nooit
eettafel van Angelique, met op de
meer naar terug. Als een gemeente
voorpagina het nieuws: Ederveen
zo met je omgaat, voel je je op een
krijgt een tik op de vingers van de
gegeven moment geen burger
Raad van State. In 2015 werden in
meer.”
Angelique’s
Ze voelt
woning twee
zich gemanxtc-pillen en
geld, en niet
129 gram henEerst had ik heimwee, alleen door de
nep gevonden,
gemeente.
achtergelaten
maar nu wil ik nooit
,,De Rabodoor haar exmeer terug naar
bank begon
partner. Ederme opeens te
veen zette haar
Valkenswaard
bellen. Ze zeien haar zoon
den dat ik een
daarna op
–Angelique
crimineel
straat met de
was. Ze hadden mijn adres in de
Wet Damocles in de hand. Ontekrant zien staan.” Nog voordat de
recht, oordeelt nu de Raad van
overstap naar een andere bank
State.
rond was, werden haar RabobankHaar moeder Ankie wijst op de
voorpaginafoto van de burgemees- pasjes geblokkeerd. Dat kan inderdaad gebeuren, laat een woordter. ,,Het is schandalig hoe hij met
voerder van de Rabobank weten.
mijn dochter is omgegaan, het
,,Als er sprake is van illegale activiheeft ons veel stress bezorgd.”

Manon van den Brekel
m.vdbrekel@ed.nl
Valkenswaard
KAATSHEUVEL

Efteling stuurt
Fakir op vakantie
Het paleis van de Fakir in
de Efteling krijgt een
grote opknapbeurt. Vanaf
maandag gaat de attractie een paar maanden
dicht. In die tijd krijgt het
paleis een nieuw dak en
worden alle 2.000 neptulpen in de tuin vervangen. De tulpen worden
met de hand teruggeplaatst. De attractie dateert uit 1958. Het is een
arbeidsintensieve operatie, zegt een woordvoerder van het park.

41 chauffeurs
bekeurd op A67
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Op de A67 bij Geldrop
zijn gisteren 41 chauffeurs bekeurd voor niet
handsfree bellen. Vier
chauffeurs kregen een
bon voor het niet dragen
van de gordel, en twee
bestuurders werden bekeurd voor bumperkleven. Volgens de politie
ging het vooral om truckchauffeurs. De politie
houdt dit jaar vaker controles op de A67.
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OISTERWIJK

Man in auto in Best
doodgeschoten

10 mille beloning in
zaak-Viellevoije

Dominique Elshout
d.elshout@ed.nl

De gouden tip om de
moord op Moergestelnaar Leon Viellevoije op
te lossen ontbreekt nog.
Wie die tip kan geven,
kan een beloning van
10.000 euro tegemoet
zien. Viellevoije (44)
werd op 1 februari dood
gevonden in Oisterwijk.

Best

In de Johannes Klingenstraat in
Best is gisteravond een man doodgeschoten. Rond kwart voor elf
hoorden omwonenden schoten; de
politie trof even later het slachtoffer
zwaargewond aan in een auto. Hij
is korte tijd later aan zijn verwondingen overleden. Meer gegevens
over het slachtoffer ontbreken nog.
Een omwonende meldt dat hij na

de knallen hoorde hoe een auto
heel hard wegreed. Op een zandpad
aan de Vlinderlaan in Son en Breugel werd kort na de moord een wagen die in brand stond aangetroffen; mogelijk de vluchtauto van de
dader of daders.
Politieagenten waren vannacht
nog druk bezig met sporenonderzoek op de plek van de moord. De
omgeving is hiervoor afgezet. De
Johannes Klingenstraat ligt in de
wijk Wilhelminadorp, nabij het
centrum van Best.

 Angelique

- op de rug gezien - en haar moeder Ankie. FOTO TON VAN DE MEULENHOF

teiten dan willen en mogen wij
daar niet aan meewerken. Dan
kunnen we de klantrelatie beëindigen.”
Angelique heeft het voorval
besproken met haar advocaat Peter van de Laar. ,,Hij zegt dat het
helemaal niet kan wat de bank
heeft gedaan en dat we er wat aan
kunnen doen. Maar ja, hoe vaak
moet ik nog naar de rechter?”
Over eventuele vervolgstappen, zoals het eisen van schadevergoeding, heeft Angelique nog
niet nagedacht. ,,Ik ben voor nu
gewoon even blij dat de rechter
menselijk heeft beslist. Dat doet
mijn gevoel erg goed.”
Waar ze nu precies woont, wat
haar achternaam is en hoe ze
eruit ziet wil ze voor het grote
publiek in het midden laten.
,,Hoe er door sommige mensen
over me gepraat wordt, grijpt me
erg aan. Omschrijf me maar gewoon als een ex-Valkenswaardse.”

Een uitspraak met onduidelijke consequenties

1

Hoeveel drugs mag je eigenlijk
maximaal in huis hebben?

Als je meer dan 0,5 gram, 5 milliliter of 1 pil harddrugs in huis hebt,
wordt dat gezien als een handelshoeveelheid. Voor wiet geldt een
hoeveelheid van vijf planten. Bij
een handelshoeveelheid kan je uit
huis worden gezet.

2

Waarom mocht burgemeester Ederveen van Valkenswaard de woning van Angelique niet sluiten?
Allereerst werd volgens de rechter
niet aangetoond dat er vanuit haar
huis werd gedeald. Ten tweede
woonde haar ex - van wie de drugs
waren - niet in het huis. Juist door
de combinatie van deze twee factoren stelde de Raad van State de
bewoner in het gelijk.

3

Hoe uniek is deze uitspraak
van de Raad van State, de
hoogste rechter in bestuurszaken?
Vrijwel nooit kreeg een burger gelijk van de Raad van State nadat
zijn of haar woning was gesloten
vanwege de vondst van drugs. De
Bossche rechtbank stelde eerder
dit jaar wel een Nuenense in het
gelijk. Burgemeester Houben wilde
haar woning sluiten vanwege de
vondst van zes kilo gedroogde
hennep op zolder. De rechter oordeelde dat Houben haar persoonlijke omstandigheden onvoldoende

Het staat wel vast
dat hiermee de
woningsluitingen niet
van de baan zijn

had meegewogen. Hij besloot niet
door te procederen tot de Raad
van State.

4

Kunnen bewoners nu makkelijker een sluiting voorkomen?
Dat is nog onduidelijk. Zaken zijn
moeilijk vergelijkbaar. Het staat wel
vast dat hiermee de woningsluitingen niet volledig van de baan zijn.
Het is afwachten of advocaten gebruik gaan maken van de Raad van
State in andere procedures.

5

Wat doet de Valkenswaardse
woningstichting met de uitspraak?
Woningbelang bestudeert de uitspraak van de Raad van State nog.
Ze bekijkt of deze gevolgen heeft
voor het hoger beroep dat Angelique nog heeft lopen over de ont-

binding van het huurcontract. Toen
de woning werd gesloten heeft
Woningbelang duidelijk gemaakt
dat ze twee jaar lang niet in aanmerking komt voor een andere woning. In januari is die periode afgelopen.

6

En hoe zit het met een
eventuele schadevergoeding voor Angelique?
Ze kan proberen om de gemaakte
kosten, bijvoorbeeld voor de verhuizing en de nu hogere huur, vergoed te krijgen. Ook heeft ze mogelijk recht op een aanvullend bedrag in de vorm van smartengeld,
vanwege het geestelijk leed en de
onrust die de uithuiszetting teweeg
heeft gebracht. Denk daarbij niet
aan Amerikaanse toestanden, in
Nederland liggen dit soort bedragen veel lager.

‘Zorgvuldig voorbereid’
vervolg van voorpagina

 De

auto die kort na de moord werd aangetroffen. FOTO BERT JANSEN

Voor de officier van justitie was
duidelijk dat Hillen die nacht is gedood. Maar was dat moord of doodslag? Het eerste, zei de officier. Op
telefoons van de zoon zijn honderden zoekvragen gevonden over het
wegmaken van lijken, identiteit
kopen, wurgen, doodsteken zonder
bloedspoor en gif. Die ‘zorgvuldige
voorbereiding’ maakt het moord.
Niemand uit de omgeving van
vader geloofde de zoon. Ze vonden
het ondenkbaar dat Sander zijn
huis in mocht: vader had hem geld

gegeven voor een hotel toen hij uit
de cel kwam waar hij zat wegens
oplichting. De klassieke auto, vaders trots, uitlenen was helemaal
ondenkbaar. Ook een vermeende
vriendin met wie hij zou chatten,
werd niet gevonden.
Advocaat Frank van Rijthoven,
die vrijspraak vroeg, had als enige

Een vermeende
vriendin met wie hij
zou chatten, werd
niet gevonden

troef een anonieme brief die naar
het ED was gestuurd. Daarin wordt
gesteld dat een escortdame Hillen
uit huis lokte, zodat haar twee
broers konden inbreken. Die hadden Hillen vervolgens zelf bij haar
opgezocht en toen was er ‘iets misgegaan’. Bewijs voor deze theorie is
echter niet gevonden.
Moord is het ontnemen van iemands grootste bezit: zijn leven, zei
Kupers. Dat het ‘enkel om wat centen ging’ maakt het helemaal verwerpelijk en het respectloos dumpen des te meer. Twintig jaar cel,
eiste hij.

