Pool zaaide paniek op Schiphol na 'blackout'

'I am a terrorist!' riep Radoslaw S.
hun armen gespreid tegen de
muur. Drie weken na België lijkt
Nederland aan de beurt: terreur!

Schiphol werd op 12 april hermetisch
afgesloten.
EPA

ROTTERDAM
Dinsdag 12 april leek het zover:
terreur op Schiphol. Een 25-jarige
Poolse matroos zaaide paniek.
Radoslaw S., staat op 21 juni voor
de rechter, maar wil later dit jaar
gewoon trouwen.
VICTOR SCHILDKAMP

,,I am a terrorist.'' Twee
marechaussees lopen dinsdag 12
april 21.55 uur buiten voor Schiphol
Plaza en draaien zich meteen om.
Ze verstonden het toch goed, wat
die jongeman zei die net voorbij
liep? Ze houden hem tegen. ,,Wat
zei je?'' De onopvallende slanke
man met het keurige gezicht is
Radoslaw S. uit Polen. Hij roept
opnieuw: ,,I am a terrorist.'' Over
zijn schouder hangt een rugzak,
voor zijn buik een laptoptas.
De marechaussees staan op
scherp. Het is drie weken na de
aanslagen in Brussel en eerder
deze avond is er ook 'iets aan de
hand op treinstation Leiden'. Met
Radoslaws rare gedrag op Schiphol
slaat de vlam in de pan.
Tientallen zwaarbewapende
marechaussees rukken uit.
Winkelgebied Schiphol Plaza wordt
ontruimd. Radoslaws tas wordt
losgesneden. Honden worden erbij
gehaald. Honderden reizigers
moeten uren binnenblijven. Op
sociale media duiken talloze
berichten op over aanhoudingen en
foto's en filmpjes van kerels met
© AD

Radoslaw zit dan al bij de politie.
Urenlang wordt de tas die hij droeg
door honden besnuffeld. Eén hond
gaat liggen, ten teken dat hij 'iets
verdachts' heeft geroken. Het blijkt
vals alarm. Rond middernacht
wordt duidelijk dat Schiphol géén
terreuraanslag gaat beleven. De
opluchting is groot.
De volgende dag ontstaat door een
persbericht van justitie een beeld
van de aangehouden persoon: een
'dakloze dronken Pool'.
Als Radoslaws advocaat Martijn
Rozenbeek hem duidelijk maakt dat
justitie hem verantwoordelijk houdt
voor alle commotie, valt de jonge
Pool zowat van zijn stoel.
Verloofd
Terug naar een dag eerder.
Radoslaw is matroos. Na drie
maanden varen meert het Noorse
schip waarop hij heeft gewerkt, af
in de Eemshaven in Groningen.
Eindelijk naar huis. Naar zijn
ouders in het plattelandsdorpje
Chelmiec, in het zuidoosten van
Polen. Radoslaw is verloofd en
hoopt later dit jaar te trouwen.

de Transportstraat op Schiphol
alarm geslagen. Onduidelijk is of
dat ook al gaat om een baldadige
Radoslaw. Hoewel 'Leiden' en
'Schiphol' later niets met elkaar te
maken blijken te hebben, lijkt er op
dat moment écht iets aan de hand.
Onrust barst los.
Om 21.55 uur passeert Radoslaw
de marechaussees en roept: ,,I am
a terrorist.'' Radoslaw heeft een
rugzak om die later van Cees de
Vries uit Maasdam blijkt te zijn. Op
camerabeelden is gezien dat
Radoslaw bij de bagageband staat
als de rode rugtas van De Vries
komt aanrollen. Radoslaw gaat er
'in zijn blackout' met de tas
vandoor.
De marechaussees vragen
Radoslaw of 'er iets van een bom
is'. Radoslaw zegt "ja". Ze trekken
hem achter een pilaar en vragen:
,,Wat voor bom? Wat bedoel je?''
Radoslaw antwoordt
onverstaanbaar. Dwingend vragen
de marechaussees opnieuw: ,,Heb
je een bom?'' Dan zegt Radoslaw:
,,Nee, dat heb ik niet.'' Maar het is
al te laat. Gebieden worden
afgezet. Schiphol wordt urenlang
wereldnieuws.
Drugs

Vijf uur later, om 20.20 uur, vertrekt
zijn vliegtuig vanaf Schiphol. Hij
checkt twee koffers in en houdt zijn
laptoptas bij zich. Radoslaw heeft
wat uurtjes over, drinkt zo'n vijf
biertjes en ontmoet twee
Canadezen. ,,Dat is het laatste wat
hij zich herinnert'', vertelt advocaat
Rozenbeek. Radoslaw mist zijn
vlucht. Maar hoe, hij weet het niet.
,,Hij heeft een blackout gehad en
we weten niet waardoor,'' zegt
Rozenbeek.

Een dag later herinnert Radoslaw
zich niks. ,,Als jullie zeggen dat ik
met die tas ben aangehouden, zal
dat wel zo zijn.'' Van drugs of
medicijngebruik blijkt niks. Wel van
alcohol. De Pool heeft geen
strafblad. Na twee dagen mag hij
naar huis. Radoslaw schaamt zich
kapot. Hij vreest voor zijn baan.
Waarom raakte hij zó de weg kwijt?
De terreuraanslag in Brussel had
hij wel meegekregen. Dus ook dat
bijdehand doen op een vliegveld
niet slim is.

Om 20.48 komt ondertussen bij de
politie een melding binnen over een
verdacht gesprek in een trein bij
Leiden. 37 minuten later wordt in

21 juni staat hij in Haarlem voor de
rechter. Voor diefstal van een tas
en voor - vrij vertaald - het 'laten
denken dat hij spullen bij zich heeft
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voor een terroristische aanslag'.
Eén schadeclaim ligt er tot nu toe:
145 euro van Cees de Vries voor
z'n kapotgesneden tas. Radoslaw
is vast van plan bij z'n rechtszaak
aanwezig te zijn. Rozenbeek: ,,Hij
wil dolgraag laten zien dat hij een
doodnormale jongeman is.''
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