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Achter een blok huizen in de Kinkerstraat in stadsdeel Oud-West verschijnen elke ochtend vroeg hele hordes spreeuwen. Er
zijn bewoners die zich daar wild aan ergeren, want de beesten maken behoorlijk veel lawaai. FOTO MICHAEL JACOBS

Spreeuwen zijn er vroeg bij

KAMILLA LEUPEN

AMSTERDAM – Als het aan het
Openbaar Ministerie ligt, moet
de 35-jarige Israëliër Oded A. vijf-
tien jaar de cel in, vooral wegens
het doodschieten van zijn vriend
en landgenoot Avihay Eityes.

Eityes, getrouwd en vader, werd op
15 maart 2007 dood gevonden in een
woning aan de Albert Cuypstraat,
waar hij tijdelijk verbleef. 

De politie kwam uit bij A. die giste-
ren, met een keppeltje op, zijn zaak
bijwoonde. Praten deed hij niet.
Zijn advocaat, Johan Keizer, deed
dat voor hem. In een uren durend
pleidooi vertelde hij waarom zijn
cliënt moet worden vrijgesproken.
Niet A., maar de Israëlische drugs-
maffia zit achter de dood van Eityes,
die zelf een xtc-handelaar zou zijn
geweest, met grote financiële pro-
blemen bovendien. 

Maar volgens officier van justitie

Otto van der Bijl heeft A. een motief.
“A. had een afhankelijke, onderge-
schikte verhouding met Eityes, die
A. zeer frustreerde.” Bovendien
hadden de twee vlak voor het inci-
dent ruzie gehad over A.’s drugsver-
slaving, waarbij Avihay zou hebben
gezegd dat hij hem niet meer wilde
zien. De twee kenden elkaar vanaf
de lagere school.

Dat motief, gekoppeld aan onder
meer A.’s opvliegende en agressieve
karakter, zijn plotselinge vertrek
naar Thailand op dezelfde dag en
het feit dat hij de beschikking had
over vuurwapens en de sleutels van
de woning, zijn voor Van der Bijl be-
langrijke aspecten. 

Het allerbelangrijkste zijn echter
twee uitspraken die A. deed. Hij zou
in een gesprek met een kennis heb-
ben gezegd: “I did something terri-
ble, but I had to do it, he pressed me
for twenty  years. You see it on the
news.”

En veel later, toen hij op het punt
stond te worden uitgezet, omdat de
rechtbank onvoldoende redenen
zag hem nog langer vast te houden,
zou hij tegen de marechaussee heb-
ben gezegd: “I will tell you a secret. I

did it because a man tortured and
followed me for twenty years, that is
the reason why I did it.” Een beken-
tenis, aldus Van der Bijl.

Door die uitspraak, die hij zelf ont-
kent te hebben gedaan, werd A. op-
nieuw vastgezet. 

Technisch bewijs ontbreekt ech-
ter. Keizer wees er nadrukkelijk op
dat het enige gevonden dna – op
een kogelhuls – van iemand anders

is. Die persoon heeft echter een ali-
bi, aldus justitie. 

Volgens Keizer is in dit onderzoek
sprake geweest van enorme ‘koker-
visie’. Hij stelt dat er heel wat men-
sen zijn die veel meer belang had-
den bij de dood van Eityes dan zijn
beste vriend. Hij verwees naar de
ontmoetingen die Eityes vlak voor
zijn dood met ‘Israëlische maffiaba-
zen’ zou hebben gehad. Onbegrijpe-
lijk vindt Keizer het dat naar deze

‘prominente drugshandelaren’
geen onderzoek is gedaan. “De ech-
te moordenaar,” aldus Keizer, “be-
vindt zich onder de crediteuren van
Eityes.” 

Eityes was een paar dagen voor
zijn dood uit Brazilië vertrokken,
van waaruit hij een xtc-lijn met
Nederland zou hebben gerund.

Van een bekentenis bij de mare-
chaussee is geen sprake, meent Kei-
zer. Zijn cliënt zou dat nooit hebben
gezegd. “Hij heeft het gevoel erin te
zijn geluisd.” 

A. wordt ook verdacht van onder
meer een poging tot afpersing en
het neersteken van een medegedeti-
neerde. “Dit is een gewetenloze, im-
pulsieve man, die in staat is tot grof
geweld als hij wordt gekrenkt,” stel-
de Van der Bijl, die oordeelde dat
sprake is van doodslag op Eityes. 

Hij herhaalde wat A. ooit over de
telefoon tegen zijn neefje zou heb-
ben gezegd: “(…) Als een ander kind
je boos maakt, pak maar een steek-
wapen en steek hem in zijn nek.”
Van der Bijl: “Hij verheerlijkt ge-
weld en is een gevaar voor de maat-
schappij.”

Uitspraak over twee weken.

Van een verslaggever

AMSTERDAM – Het meldpunt dis-
criminatie maakt zich ernstige
zorgen over het personeelsbeleid
van Youth for Christ (YfC) in De
Baarsjes. Daarom heeft het een
brief gestuurd naar stadsdeel-
voorzitter Arco Verburg. 

In de brief raadt het meldpunt Ver-
burg aan een onafhankelijke advi-
seur aan te trekken om in de sollici-
tatiecommissie plaats te nemen. Op
die manier wordt elke schijn van dis-
criminatie vermeden en houdt het
stadsdeel beter toezicht. 

Het meldpunt komt in actie naar
aanleiding van de onlangs versche-
nen personeelsadvertentie van YfC,
waarin het zendingsdoel van de or-
ganisatie werd benadrukt. Dit ter-
wijl van tevoren strikte afspraken
waren gemaakt om het geloof buiten
het jongerenwerk in De Baarsjes te
houden.

Ondanks de nieuwe advertentie
die YfC heeft doen uitgaan, is het
meldpunt bang dat toch gediscrimi-
neerd zal worden bij sollicitaties.
Hoewel het meldpunt geen dwang-
middelen heeft, zegt het de ontwik-
kelingen in De Baarsjes wel extra in
de gaten te houden. 

Ondertussen staat stadsdeelvoor-
zitter Arco Verburg (PvdA) steeds
meer onder druk. Oppositiepartijen
in De Baarsjes betwijfelen of hij aan
kan blijven nu YfC de afspraken
heeft geschonden. “Je mag van een
stadsdeelbestuurder verwachten
dat hij er bij zo’n kwestie bovenop
zit. Maar hij had dit niet eens in de
gaten,” zegt fractievoorzitter Coos
Hoebe van GroenLinks. 

Verburg zelf vindt niet dat hij ste-
ken heeft laten vallen. “Die perso-
neelsadvertentie is een blunder van
Youth for Christ, niet van mij. Ik heb
toch niet voor die functie geadver-
teerd?” 
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18 januari Klassiek in Restaurant Fifteen. Prisma strijktrio. 
Reserveer nu, voor de laatste plaatsen. 11:00 zaal open 11:30 start concert.
€ 19,50 concert of € 49.50 concert + lunch
www.fifteen.nl of bel 0900-fifteen (0900-3438336)

OM eist vijftien jaar tegen Israëliër
Man wordt ervan verdacht dat hij bevriende xtc-handelaar doodschoot en medegedetineerde neerstak

‘Toezicht
op Youth
for Christ’

Van een verslaggever

AMSTERDAM – De politie zal
maandag 3500 sms’jes versturen
in verband met de moord op de
29-jarige Hassan Ait Khouda, op
de Amsteldijk. 

De sms’jes gaan ’s ochtends om ne-
gen uur naar iedereen die zich rond
het tijdstip van de moord in de om-
geving van de Amsteldijk bevond.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen in
het onderzoek naar de moord. Daar-
om komt de politie met het sms-

bombardement, een middel dat niet
vaak wordt gebruikt. Zo hoopt de re-
cherche nieuwe getuigen te vinden.

Ait Khouda werd op 23 december
rond 20.20 uur op de Amsteldijk-
doodgeschoten. De politie denkt
dat de aanleiding van de moord mo-

gelijk ligt in een conflict dat zich in
september afspeelde, en hoopt dat
getuigen hier meer van weten.

Maandag zullen opnieuw het sig-
nalement van de schutter en de
vindplaats van de vluchtscooter
worden bekendgemaakt.

Sms’jes politie om moord op te lossen
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Advocaat verwijt
justitie enorme
‘kokervisie’


