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‘Ouderschap leidt wel degelijk tot meer geluk’ – Beatrijs Ritsema
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ADVERTENTIE

Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

ROTTERDAM ‘Londense taferelen’,
zegt een overbuurman van opticien
Akkerman aan de Rotterdamse
Kruiskade. Hij zag hoe midden in de
nacht zo’n 25 vandalen de winkelruit
intrapten en er met de voorraad van-
door gingen. ‘Wie wil er een Gucci-
bril?’, hoorde hij roepen.

Het centrum van Rotterdam was in
de nacht van woensdag op donder-
dag het toneel van rellen en een en-
kele plundering. De relschoppers
vernielden de ruiten van tien chique
kledingwinkels aan de Lijnbaan en
de Kruiskade. Ze slaan op hun weg
ook twee bankautomaten en zeker
zes autoruiten stuk. Als rond half vijf
de rust terugkeert, is er tienduizen-
den euro’s aan schade. Zes jongeren
rond de 20 jaar zijn gearresteerd.

Vanuit een appartement tegenover
opticien Akkerman zag ook een over-
buurvrouw de plundering. Ze werd
rond kwart over drie wakker van de
herrie. ‘Ze moedigden elkaar aan. ‘Ja!
Ja!’ klonk het. Het gebeurde met vre-
selijk veel agressie en bombarie.’ De
politie liet zich volgens de bewoners
pas zien toen de relschoppers weg
waren. Zeker twintig minuten kon-
den ze volgens hen hun gang gaan.

‘Ze hebben zo’n honderd brillen
meegenomen en er 150 tot 200 ver-
trapt’, zegt Xander Pols van de bril-
lenwinkel, terwijl glaszetters de eta-
lageruit vervangen. De schade schat
hij op 50 duizend euro. Zonnebrillen
vanPrada, Dsquared2 enPorsche zijn
met rek enal vandemuurgetrokken.
De B-merken bleven hangen of wer-
den vertrapt.

De onrust ontstond bij de Baja
Beach Club. De portiers zetten een
groep jongeren de tent uit na een
vechtpartij. Buiten, op het Stadhuis-
plein, gingen ze met de politie op de
vuist. ‘De groep was zichtbaar onder
invloed vanalcohol endrugs,wathet
optreden door de politie ernstig be-
moeilijkte’, verklaarde het Rotter-
damse korps. ‘Zelfs het inzetten van
twee politiehonden had nauwelijks
invloed op hun gedrag.’

VrouwBoXilai vervolgd voormoord
Van onze correspondent
Hans Moleman

SHANGHAIDe vrouw van de geval-
len Chinese toppoliticus Bo Xilai
wordt vervolgdwegensmoord.
Gu Kailai, enkele jaren geleden
nog een van China’s bekendste ju-
risten, kan daarmee de doodstraf
of levenslang krijgen.

Het proces tegen haar begint waar-
schijnlijk over anderhalve week in
Hefei, een provinciehoofdstad ver
van Chongqing, waar Gu’s echtge-
noot partijleider was. Gu zal samen
met een assistent terechtstaan, meld-
de staatspersbureau Nieuw China
donderdag. ‘De feiten betreffende de
tweebeklaagdenzijnduidelijk enhet
bewijs is onweerlegbaar en aanzien-
lijk’, zo vatte het persbureau de aan-
klacht van de Chinese justitie samen.

Gu wordt ervan verdacht vorig jaar
de Britse zakenman Neil Heywood te

hebben ver-
moord door gif
in een drankje te
mengen. De aan-
leiding was een
‘geschil over eco-
nomische belan-
gen’, is de offi-
ciële lezing.
Naar verluidt
kregen de twee

ruzie over de vergoeding die Hey-
wood wilde voor zijn hulp bij het
naar het buitenland brengen van
miljoenen euro’s aan kapitaal, dat Bo
en zijn familie op duistere wijze had-
den verzameld.

De affaire heeft onrust veroorzaakt
in de Chinese leiding omdat Bo zijn
pijlen had gericht op een vitale zetel
in de partijtop bij het congres van de
Communistische Partij in het najaar.
De moord was aanvankelijk door de
politie in Chongqing in de doofpot
gestopt. De bom barstte toen politie-

commissaris Wang met het verhaal
naar het Amerikaanse consulaat in
Chengdu vluchtte. Na onderhande-
lingen over zijn veiligheid kwam
Wang naar Peking.

Even later rolde het hoofd van Bo
Xilai, waarmee de gematigden in de
partij zich van een lastige concur-
rent konden ontdoen. De 62-jarige
Bo had zich in Chongqing ontpopt
als een ambitieuze linkse conserva-
tief. Bij delen vandebevolkingbouw-
de Bo populairiteit op door een har-
de, maar selectieve anticorruptie-
campagne, de bouw van sociale wo-
ningen en herintroductie van rode
rituelen, zoals het zingen van liedjes
uit deMao-tijd. Inde topvandepartij
werd zijn eigengereide gedrag met
steeds meer argwaan bekeken.

Hoe het met Bo afloopt, is nog on-
duidelijk. Hij zit opgesloten bij Pe-
king, in het kader van een intern par-
tijonderzoek naar ‘ernstige discipli-
naire overtredingen’.

Gu Kailai
Foto Reuters

REPORTAGE RELSCHOPPERS RICHTEN VOOR TIENDUIZENDEN EURO’S SCHADE AAN IN CENTRUM ROTTERDAM

Een groep jongeren trekt diep in de nacht rellend door Rotterdamnadat sommige
van hen een club zijn uitgezet. ‘Het gingmet vreselijk veel agressie en bombarie.’

Opde Lijnbaangaande ruiten in

Pas na enkele charges lukte het de
agenten het Stadhuisplein schoon te
vegen. Toen trokken ze in kleinere
groepjes het centrum in, waar zich
anderen bij hen aansloten. De politie
hoopt met videobeelden van beveili-
gingscamera’s meer raddraaiers op
het spoor te komen.

De vitrine van kledingwinkel Pour
Toi aan de Lijnbaan ligt aan diggelen.
‘Er is veel geweld gebruikt, want de
vitrine werd beschermd door een

rolluik,’ zegt winkelmanager Aartjan
de Bruin. ‘Dit is baldadigheid. Ze wis-
ten dat ze nooit bij de T-shirts van
500 euro konden komen.’ Naast
straatstenen werden ook dranghek-
ken gebruikt om de winkelpuien
mee te rammen. De stratenmakers
van de Lijnbaan zijn de hele ochtend
bezig om alle hekken terug te vin-
den.

De ondernemers vrezen dat de
nachtelijke rellen nog maar een

voorproefje zijn geweest. Vanavond
begint het tweedaagse zomercarna-
val.

Wolford, een kledingboetiek naast
opticien Akkerman, is al vijf jaar lang
dicht met zomercarnaval, zegt ver-
koopster Anniek Groeneveld. ‘Wij zit-
ten in het hogere segment, een jas
kost hier 1.000 euro. Onze klanten
zijn niet in de stad als het hier straks
letterlijk en figuurlijk zwart ziet van
de mensen.’

Een medewerkster van een kledingwinkel aan de Kruiskade bekijkt de schade aan de ruit. De vandalen gebruikten straatstenen en dranghekken om de win-
kelpuien mee te rammen. Stratenmakers waren de hele ochtend bezig de hekken terug te vinden. Foto An-Sofie Kesteleyn

De dure zonnebrillen
zijn met rek en al van
de muur getrokken,
de B-merken vertrapt


