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Ktant steelt wijn
en bedreigt

barpersoneel
Een 23-jarige Rotterdammer is
maandagavond aan gehouden
vanïvege het stelen van een fles
wijn uit een café aan d.e K:rriskade in Rotterdam-West en het
bedreigen van personeel. De
man keerde terug naar het café,
waar hij eerder als klant d¡ankjes had genutbigd, omdat hil zijn
jas was vergeten. Die kon hij
niet vinden; in plaats daa¡van
nam hij een fles wijn mee.
Toen cafémedewerkers hem
daarop aanspraken, werden ze

bedreigd met een mes. Politiemensen vonden de verdachte
even later op de Lijnbaan en
namen hem mee naa¡ het bureau.

Relatie dood en vaccinatie'niet aannemelíjk'
|iikt
niet aannemel¡¡k dat vaccinaties een rol hebben
gespeeld bii de dood van
Freek Hagoort (9) uit Barendrecht. Dat concludeert het bijwerkingencentrum Lareb, dat op
verzoek van hét ministerie van VWS onderzoek
deed. De huisarts heeft
welfouten gemaakt.
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De'dood van FÌee\ twee jaar geleden, kreeg landelijke media-a¿n-

dacht omdat .zijn ouders ervan

waren overùuigd dat zijn dood het
gevoþ was van de vaccinaties (DTP
en BMR) die hij drie dagen eerder
had gekregen. Da¿rvoor was Fleek
nooit ziek geweest.
Uit het La¡eb-onderzoek blijkit nu
dat Freek een ernstige infectie had
met meerdere verwelr¡kers. De combinatie hiervan zou de oorzaak zijn
geweest van het overlijden. Het jon- -

getje had bloedvergiftiging,

een

longontsteking en bacteriën in het
hersenvocht.

Voordat hij ingeënt werd, was Freek nog kerngezond.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RMM), datverantwoordelijk is voor het rijksvacci-

De waag of de infecties door de vac-

cinaties zijn uitgelokt of verergerd,
hebben de onderzoekers niet met
zekerheid kunnen beantwoorden. In

de bestaande medische literatuur
hebben zij in elk geval geen aanwijzingen gevonden dat vaccinaties het
verloop va\ zo'n infectie bevorderen. Daarom denken ze dat een relatie niet aannemelijk is.

natieprogramma, heeft altijd ontkend dat er een verband was. Ook in
het eigen ondemoek dat na hel overlijden van Freek is ingesteld, werd
een relatie tussen de dood en de vac-

cinatie'zeer onwa¿rschijnlijk'

ge-
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acht. Fleeks ouders twijfelden aan
de onafhankelijliùeidvan het RIVM
in deze zaak, en eisten een onafhankelijk onderzoek. Dat kregen ze pas

na tussenkomst van de Nationale
Ombudsman.

horen."

TELEURGESTELD'

Bij een steekpartü a¿n de Emelissedijk in Rotterdam-Usselmonde is in de nacht van maan-

Freek naar huis stuurde. De klachten zouden'ten onrechte zijn toege-

schreven aan de vaccinaties, daar

dag op dinsdag een Rotterdammer zw¿Hrgewond geraakt. De

Moeder Thanh keek met spanning
uit naar het rapport. Zij is teleurgesteld. ,,In het rapport staat dat het
meerdere malen per jaar voorkomt
dat kinderen sterven a¿n dezelfde
oorua¿k als FTeek, maa¡ La¡eb ziet
geen verband met de vaccinatie.
Deze conclusie baseert zij op de bestaande literatuur. Jammer is dat ze

waar er sprake was van een ernstige
longontsteking, gevolgd door bloed-

hebben gebruikt."

Zwaargewond
door steekpartij

daders reden weg in een auto,

Moeder Thanh

Wel concluderen de onderzoekers

dat de dienstdoende huisarts een
beoordelingsfout maakte toen hij

verffigingl

aldus.

maar de politie kon ze al snel

niet vertellen welke literatuur

het rapport.

De Barendrechtse is wel

'/

de onderzoekers nu concluderen dat
de huisarts fouten heeft gemaakt.
,,Ze hebben letterlijk tegen me gezegd: 'als Freek was doorgestuurd
na¿r het ziekenhuis, had hij nog geleefd'. Dat deed zo'n pijn om te

ze

blij dat

Arts Jannes Koetsier, die aljaren
wa¿rschuwt voor de bijwerkingen
van vaccinaties, is ook teleurgesteld.
Hü had op zijn minst een volledige
analyse van alle bestanddelen en
mogelijke bljwerkingen van de vac-

cins verwacht. Ook vindt hij het
jammer dat Lareb geen kennis
wilde nemenvan gegevens enliteratuur die wél wijzen op een mogelijk
verband van vaccinaties met het
falen van het immuunwsteem van
Freek.

aanhouden op de Reyerìijk

Nadat agenten de bestuurder
een stopteken hqdden gegeven,
ging de passagier er te voet van-

door. Een agent rende achter
hem aan en kon hem in een nabijgelegen pa.rk aangehouden.
Ook de bestuurder is opgepalrt.
De verdachten, een 26- en een
45-j arige Rotterd.amm e4 zijn
overgebracht na¿r Bureau Zuid-

plein. De politie ondeuoekt de
toedracht van het incident.

RIDDERKERK

Pas op:

foute

alarmverkopers
De gemeente Ridderkerk waa¡-

schuwt voor verkopers van het

bedrijf SectorAlarm, die met
beveiligingssystemen langs de
deuren gaân. Daåxbij zeggenze
de systemen te slijten in opdracht van de gemeente en de
politie. De ger{leente ontkent
dat. ,,We hebben geen relatie

t_

met Sector Alarrn en kunnen
niets zeggen over de kwaliteit
van de door Sector Alarm geleverde producten en dienstenj'
aldus de gemeente Ridderkerk.
Het in Rotterdam gevestigde
Sectoi Alarm was gisteren niet
bereikba¿r voor comment¿ax.

VIAABDIl{GEN

Truckers kriigen r¡ideliike'huiskamer'

Manbetu¡gtsp¡it
uoflf mafleling

LEON VAN I{EÊL

MAASVLAKTE . Het truckerscafé
op de Maasvlakte voorkomt ongelukken, betoogt uitbater René Ver-

,,Het is volledþuit de hand gelopen.

eijken: ,gls de chauffeurs niet kunnen ontspannen ga¿t het mis." Het
restaurant op het puntje van het ha-

Dat \Mas niet de bedoeling. Als het
slachtoffer hier rvÍìs, had ik mijn excuses aangeboden" zei Andy L. (22)
gisteren bij- een tussentijdse zitting
in de rechtbank. L. is eenvan de vier
verdachten van de gruwelijke marteling van een I7-jarige jongen in

vdngebied moet wijken voor de
TWeede Maasvlakte, maar Vere[jken

krijgt een noodcafé zodat z'n jongens nooit zonder hun broodje bal

zullen zitten.

een complex voor begeleid wonen

Hij heeft gestreden voor het tijdelijke gebouw. Het Havenbedrijf is
gezwicht voor zijn verhaal: ,,De
chauffeurs dreigden hun huiskamer
k\Mijtte raken. Dit is de plekwaar ze
tot rust komen. Na een paar uur
hier, een goede ma¿ltijd eir een
krantje kunnen ze er ìMeer fris tegénaan. Een plek als deze is enorm
belangrijlC' Bij Vereijken (45) blazen
ze stoom af. ,,Gedoe bij de baas, huwelijksproblemen, bij mij kunnen ze
het krMijt. Ze moeten weer lachend
de weg op gaan."

Het tÍjdelijke restaurant komt in
ol¡¡toberin de'buffevonei Op de dag

dat de 'oude' Routiers Maasvlakte

sluit, gaat het nooflgebourff open.
Niet alleen voôr de gehaktbal, maar

in

Vlaardingen in februari dit jaåx.
In een woning aan de Roerdompstra¿t werd de jongen urenlang
vastgehouden. De vier mannen bewerl¡cten zijn rug met een mes en
strooiden letterlijk zout in de wonden. Met een boormachine werd
zijn linkerbovena.rm verwond en hij
kreeg kokend vet over zich heen. De

Hené Vereijken serveert Edgar een bord soep. 'Chauffeurs zijn füne
gasten. Of het goed is of niet, ik hoor het meteen.' FOTO JoHN BtEFr

ook voor een gezonde maaltijd.
,,Tluckers zijn de la¿tste ja¡en veel

mannen nameir

klaar. Het meubilair uit het vier de-

cennia oude restaurant gaat mee,

bewuster gaan leven. Kip met
groente en rijst is nu de hardloper

gebrandschilderd glaaen raam ('uit

in onze keuken."
Hij verwacht d.at de noodvoorzie-

buurt'). ,,De inrichting moet ver-

ning er voor drie, vier jaar blijft
staan. Daarna is de nieuwbouw

op die

manier

wraak voor de telefoonabonnemennet als een Britse telefooncel en een

een oud gemeentehuis uit

de

trouwd blijven. Hollands. Modern is
snel zo kil."

ten die het slachtoffer op

hun

namen had afgesloten.

Tþee van de vier mannen, die
worden verdacht van,poging tot
doodslag, moeten nog door een psycholoog en psychiater worden onderzocht. In ol¡itober wordt de strafzaak tegen de vier behandeld.

