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AMSTERDAM – Nigeriaanse op-
lichters zijn actief op de Amster-
damse woningmarkt. Apparte-
mentenworden zondermedewe-
ten van bewoners op internet te
huur aangeboden, geïnteresseer-
denwordenopgelicht.

Het leek eigenlijk ook al te mooi om
waar te zijn. Voor slechts zeshon-
derd euro per maand bood Aurora
Montenegro opMarktplaats een ap-
partement op de Groenburgwal ‘in
hartje Amsterdam’ aan. Marinske
Sijtsma: “Zoiets vind je natuurlijk
nergens.” Ze besloot te reageren,
maarhet antwoordvande ‘verhuur-

ster’ zat haar niet lekker. “Ze claim-
de uit Engeland te komen, maar de
Engelstalige e-mail zat vol fouten.
Ook kon ze me de sleutels niet zelf
geven omdat ze in het buitenland
zat. Te veel dingen klopten niet.”

Inderdaad, het appartement op de
Groenburgwal bleek te behoren aan
de nietsvermoedende Jaïr Stran-
ders. “Gelukkig dat die vrouw mij
belde. Voor hetzelfde geld was ie-

mandaanmijndeur verschenendie
dacht inmijn huis tewonen.”
Gert Jan Bakker vanMeldpunt On-

gewenst Verhuurgedrag kan moei-
teloos voorspellen hoe de situatie
was geëindigd als Sijtsmawel op de
e-mailwas ingegaan.Het is bijna al-
tijd hetzelfde verhaal: de verhuur-
der zit in het buitenland en kan zelf
de sleutel niet geven of het apparte-
ment laten bezichtigen. “Soms vra-
gen ze sleutelgeld, soms koeriers-
kosten. Of het gaat om een voor-
schot op de huur. Voor je het weet
ben je honderden euro’s lichter.”
De politie vermoedt dat Nigeria-

nen achter de oplichting zitten.
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Huizenzwendel op internet
Amsterdamse politie vermoedt dat Nigerianen achter oplichting zitten

Directeur dekte Robert M.
HANNELOES PEN
BAS SOETENHORST

Amsterdam – De directeur van
kindercrèche ’t Hofnarretje, Al-
bert Drent, reageerde bagatelli-
serend en intimiderend op ou-
ders met klachten over mogelijk
seksueelmisbruik.

Drent voorzag hoofdverdachte Ro-
bert M. zelfs van positieve referen-
ties voor een ander kinderdagver-
blijf, hoewel de klachten over M. bij
hembekendwaren.
Dit schrijft de commissie-Gunning

in een vandaag verschenen rapport
over de zedenzaak rond M., die
meer dan tachtig kinderen heeft
misbruikt. De commissie noemt het
een gemiste kans dat meldingen bij

de directie van de crèche en de poli-
tie niet hebben geleid tot eerder
strafrechtelijk onderzoek.
In 2006was er al eenmeldingdoor

de huisarts van eenmogelijk slacht-
offertje vanmisbruik in ’t Hofnarre-
tje, gepleegd door een medewerker.
De arts waarschuwde de politie dat
er fysieke aanwijzingen waren voor
seksueel misbruik. De politie zag
onvoldoende mogelijkheden voor
vervolging. Volgens de commissie
werd dat oordeel ‘in alle redelijk-
heid’ geveld. De moeder had haar
dochtertje eerder thuis onder de
douche gezet, waardoor mogelijke
sporenwaren gewist.

Zoals eerder al bekend werd, trok-
ken in 2008 twee bezorgde moeders
bij de directeur aan de bel over hun
zoontjes van twee endrie, die vertel-
den dat ze zich hadden moeten uit-
kleden voor M. Directeur Drent
dreigde de moeders met een proces

wegens smaad. Een van demoeders
vertelde de politie dat haar zoontje
bij het verschonen van zijn luier
naar zijn anuswees en ‘Mamma, au,
au’ riep. De commissie-Gunning
meent dat de rechercheur in kwestie
ook hier tot ‘het verdedigbare oor-

deel’ kwam dat er onvoldoende be-
wijswas voor een strafzaak.
In 2009 tipte een ex-crèchemede-

werkster Meld Misdaad Anoniem
over Robert M. Het knaagde aan
haar geweten dat de leiding van ’t
Hofnarretje de klachtenvande twee

moeders niet serieus had genomen
en dat verdacht gedrag van M., zo-
als het tekenen van een bloem on-
der de navel van een kind, werd ge-
negeerd door de leiding.
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‘Het geestigste boek dat dit jaar is verschenen.’
Pieter Steinz – Radio 1

De commissie-Gunning vanochtend opweg naar de persconferentie op het stadhuis. Tweede van rechts voorzitter Louise Gunning-Schepers. FOTO ROBINUTRECHT/ANP


