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BANGKOK – Doordat de demonstra-
ties buiten de toeristische gebie-
den plaatsvinden, ondervinden
toeristen in Bangkok er voorals-
nog weinig hinder van.
Wel is het verkeer problemati-
scher dan gebruikelijk, waardoor

een rit naar het vliegveld aanzien-
lijk langer duurt. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken adviseert
waakzaamheid te betrachten, de-
monstraties te mijden en het laat-
ste nieuws via lokale media te vol-
gen.

door onze correspondent
Joost van Egmond

BOEKAREST – Hoofddader Radu Do-
garu moet zes jaar en acht maan-
den de cel in voor het roven van ze-
ven kostbare werken uit de Kunst-
hal in Rotterdam. De rechtbank in
Roemenië sprak dat vonnis giste-
ren uit.

Die straf is relatief mild. Zelfs Do-
garu’s advocaat ging al uit van ze-
ven jaar cel. Het Openbaar Minis-
terie had juist de maximumstraf
geëist van twintig jaar. Omdat Do-
garu in zijn proces een bekentenis
aflegde, heeft hij strafverminde-
ring van eenderde gekregen.
Bovendien telt in Roemenië al-
leen de zwaarst opgelegde straf.

Dogaru werd eveneens veroor-
deeld tot vier jaar cel wegens ver-
boden wapenbezit, maar kan die
straf tegelijkertijd uitzitten. Om-
dat het voorarrest van de straf
wordt afgetrokken, zal de nu 29-ja-
rige Dogaru uiterlijk voor het ein-
de van 2019 vrij komen.
De chauffeur van de bende, Eu-
gen Darie, is veroordeeld tot de-
zelfde celstraf, eveneens na aftrek
van strafvermindering. Darie was
vanaf het begin bij de roof betrok-
ken. Hij reed de kunstwerken in
een bestelbusje naar Roemenië
en bracht ze onder bij Radu’s
moeder Olga Dogaru. Vervolgens
was hij ook betrokken bij een po-
ging twee van de werken te verko-
pen, waardoor de bende uiteinde-
lijk tegen de lamp liep.

Geen van beide verdachten, noch
hun advocaten, waren gisteren
aanwezig in de rechtszaal in Boe-
karest. Het was een puur procedu-
rele mededeling, voornamelijk bij-
gewoond door journalisten. Of
het Openbaar Ministerie in hoger
beroep gaat, is nog niet bekend.
Dogaru’s advocaat Catalin Dancu
kan tevreden zijn. Hij zei dat een
milde straf op zijn plaats was van-
wege fouten die de Kunsthal zou
hebben gemaakt. Volgens hem

was de lakse beveiliging vragen
om problemen.
In zijn bekentenis toonde Dogaru
zich ook geschokt dat hij zo mak-
kelijk bij de schilderijen kon ko-
men. Hij dacht daarom dat het
wel kopieën moesten zijn. Dat de
werken van Picasso, Matisse,
Gauguin, Monet, Meyer de Haan
en Freud samen een slordige 17
miljoen euro waard waren, daar
kwam hij pas veel later achter, be-
weert hij.

Drie andere verdachten hebben
niet of niet voldoende meege-
werkt en worden volgens de nor-
male procedure berecht. Een vier-
de is nog voortvluchtig en wordt
in afwezigheid berecht. Hun zaak
gaat volgende maand verder. On-
der hen is Radu’s moeder Olga
Dogaru, die de zeven werken zou
hebben verbrand.
Volgens justitie staat nog steeds
niet vast wat er met de doeken is
gebeurd. Onderzoek naar asrestjes
in de haard van Olga Dogaru to-
nen aan dat daar oude olieverfdoe-
ken zijn verbrand, wat strookt
met haar bekentenis van afgelo-
pen zomer dat zij ze in de haard
heeft gegooid. Maar met een drei-
gende rechtszaak weigert zij ver-
der te praten.

door onze correspondent
Ate Hoekstra

BANGKOK/PHNOM PENH – Samen
met enkele honderden landgeno-
ten protesteerde Chutharat Thana-
paisavukit al drie maanden van-
uit een park in Bangkok tegen de
Thaise regering. Het protest viel
amper op, maar de aan een univer-
siteit verbonden lerares wist dat
er spoedig een dag zou komen dat
zich meer demonstranten aan
zouden sluiten. Die dag kwam op
1 november, toen het parlement
een amnestiewet goedkeurde en
de regering de gevolgen daarvan
volledig onderschatte.
De amnestiewet, die kwijtschel-
ding zou betekenen voor politieke
misdaden gepleegd sinds 2006,
werd onder druk van een woeden-
de bevolking twee weken geleden
door de senaat geblokkeerd. Maar
in het politiek instabiele Thailand
was het de druppel die de emmer
deed overlopen.
Thanapaisavukit: „Deze regering
stapelt de ene fout op de ander.
Het wordt tijd dat we daar tegen
vechten.”
De protesten die Bangkok sinds
enkele dagen beheersen, met
meer dan 100.000 demonstranten
en de bezetting van diverse over-
heidsgebouwen, worden aange-
voerd door de Democratische Par-
tij, de belangrijkste tegenstander
van de in 2011 gekozen premier
Yingluck Shinawatra en haar rege-
rende Pheu Thai-partij.
Volgens de democraten voert
Yingluck een wanbeleid en is ze
niets meer dan een marionet van
haar broer, ex-premier Thaksin.
De in 2006 tijdens een legercoup
afgezette Thaksin geniet nog al-
tijd een enorme populariteit on-
der de arme bevolking op het plat-
teland. Zijn tegenstanders vinden
hem roekeloos en corrupt en ver-
wijten hem niet loyaal te zijn te-

genover de koning die een wel-
haast goddelijke status heeft.
„De vergiftigde boom is het Thak-
sin-regime, die moet worden ver-
wijderd”, verklaarde protestleider
Suthep Thaugsuban een paar da-
gen geleden. Suthep, een charis-
matische ex-parlementariër die re-
gelmatig in verband wordt ge-
bracht met corruptie, is ervan
overtuigd dat Thaksin vanuit Du-

bai – waar de oud-premier al vijf
jaar woont om een celstraf we-
gens corruptie te ontlopen – via
Yingluck het land bestuurt. Naast
de val van de regering moet er
dus ook een einde komen aan de
invloed van Thaksin, vindt
Suthep. Ondanks de scherpe reto-
riek van de democraten en de
steun van honderdduizenden
Thai, zullen de protesten echter

geen verandering brengen, stelt
politiek expert Saksith Saiyasom-
but. Zelfs niet als de regering valt.
„Het ware probleem gaat veel die-
per dan de invloed van Thaksin”,
vertelt Saksith. „Het is een mix
van geen vertrouwen in het demo-
cratische systeem en van grote
krachten die veel verder reiken
dan die van het parlement.”
Bovendien, zegt Saksith, kan
Pheu Thai nog altijd rekenen op
de meerderheid van het volk. „In
Bangkok en in Zuid-Thailand zijn
de democraten sterk, maar het
grootste deel van het land steunt
Pheu Thai. Dat is ook waarom de
demonstranten niet geloven in
het democratische systeem. Ze
kunnen niet winnen via verkie-
zingen, dus zoeken ze andere we-
gen naar de macht.”
Vooralsnog verlopen de protesten
vreedzaam. Uit de recente geschie-

denis blijkt dat dat snel kan veran-
deren. In 2008 legden geelhem-
den, aanhangers van de Democra-
tische Partij, het belangrijkste
vliegveld plat. In april 2009 werd
het leger ingezet toen roodhem-
den – aanhangers van Thaksin –
protesteerden. In mei 2010 esca-
leerde de situatie volledig toen
het leger een protest van tiendui-
zenden roodhemden beëindigde.
De soldaten schoten met scherp,
zeker 85 mensen werden gedood.
Yingluck zei gisteren geen geweld
te willen gebruiken, maar kondig-
de wel een noodwet af. De al drie
maanden protesterende Chutha-
rat Thanapaisavukit laat zich niet
afschrikken. „Als er geweld tegen
ons wordt gebruikt zullen we dat
met geduld ontvangen”, vertelt
de lerares in het park. „Misschien
doen we een stap terug, maar we
geven ons niet over.”

Die straf is relatief mild.
Zelfs Dogaru’s advocaat
ging al uit van zeven
jaar cel

Omdat het voorarrest van
de straf wordt afgetrokken,
zal Dogaru uiterlijk eind
2019 vrijkomen

Protest van
tienduizenden
mensen tegen de
regering in Thailand
kan weer in geweld
ontaarden.
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Weinig hinder voor toeristen

� Duizenden demonstranten verzamelden zich gisteren bij het ministerie van Financiën, dat door hen bezet wordt gehouden. foto Rungroj Yongrit/EPA

Hoofddader Kunsthalroof krijgt bijna zeven jaar celstraf

Woede raast door Bangkok


