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Anton de Wit, hoofdredacteur
van het Katholiek Nieuwsblad,
voelt zich het slachtoffer van
een lastercampagne. Hij kon-
digt juridische stappen aan
tegen de verantwoordelijken
voor een, in zijn woorden, ‘ran-
zige brief’ met details over de
buitenechtelijke affaire die hij
met de voormalige directeur
van het blad had.  

Tom Tacken
Den Bosch

In de brief staan ook compromitte-
rende foto’s van De Wit, zoals des-
tijds door hem met de vrouw in
kwestie gewisseld. Volgens een
bijgevoegde verzendlijst moeten

die ook alle bisschoppen van Ne-
derland onder ogen zijn gekomen. 

,,Dit gaat alle grenzen te buiten”,
meent De Wit, die zich gesteund
weet door zijn bestuur. ,,Karakter-
moord”, vindt voorzitter Cecile de
Quay. ,,Ik weet niet wie hierachter
zit, maar het is voor mij aanleiding
om alle medewerkers dinsdag bij
elkaar te roepen.’’

Reorganisatie
Het Katholiek Nieuwsblad is ook
in rep en roer door een reorganisa-
tie, die voor 5 van de 14 medewer-
kers ontslag betekent. ,,Uit econo-
mische noodzaak’’, volgens De
Wit. Zijn spreekbuis van ortho-
doxe katholieken heeft inmiddels
minder dan 6000 abonnees. Ad-

vertenties en donaties zijn ook
hard teruggelopen.

Ook oud-hoofdredacteur Ma-
riska Orbán-de Haas is ontslag
aangezegd. Ze vecht dat bij het

UWV aan met als argument weer
hoofdredacteur te kunnen worden,
of anders directeur. De Wit heeft
volgens Orbán door zijn overspel
het blad grote schade berokkend. 

In de periode tussen Orbán en
De Wit was Henk Rijkers vier jaar
lang hoofdredacteur. Zijn conser-
vatieve koers mocht ‘roomser dan
de paus’ genoemd worden. Naar
verluidt zit Rijkers achter de vorige
week verspreide brief. Op de vraag
of hij auteur en afzender is, zegt
Rijkers dat te willen ‘bevestigen
noch ontkennen’. De brief is gego-
ten in de vorm van een interview
met de voormalige directeur. Zij
laat weten dat de inhoud klopt. 

Het Katholiek Nieuwsblad is ge-
huisvest in het bisschoppelijk pa-
leis aan de Parade in Den Bosch.
,,Monseigneur De Korte is min of
meer onze huisbaas”, aldus De
Wit. ,,Maar het blad is volledig on-
afhankelijk.”

Katholiek blad in ban van ‘laster’

Dit gaat 
alle grenzen 
te buiten
–Anton de Wit
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‘Hallo, ik ben Shahin Gheiybe.
 Degene die al jaren door de politie
wordt gezocht.’ Met die woorden
begint de Iraans-Nederlandse cri-
mineel deze maand een filmpje dat
justitie tot het uiterste tergt. De cri-
mineel die slechts een fractie van
zijn 13-jarige celstraf uitzat, zegt
binnenkort zijn verhaal te willen
vertellen. Maar eerst geniet hij nog
even van zijn vrijheid, meldt hij
fijntjes.

Hoe dat eruitziet blijkt uit vele
filmpjes en foto’s die hij op sociale
media plaatst. Shahin die poseert
op een tank, bij een standbeeld, 
in de tuin van een luxe villa. In no-
vember 2018 stapt hij in een rode
sportauto en scheurt ervandoor.
Weer verdwijnt hij in de verte, on-
grijpbaar, net zoals in 2011, toen de
Iraniër uit de koepelgevangenis in
Breda verdween. Hij veinsde pijn-
klachten, die in het ziekenhuis
waar hij naartoe werd gebracht als
sneeuw voor de zon verdwenen.
Gheiybe zette het op een rennen.

Henk van Ess, een van de onder-
zoekers van Bellingcat, gespeciali-
seerd in het online achterhalen van
locaties, bekijkt samen met deze
krant de beelden. Wat valt er te ont-
dekken over zijn leven sinds hij zijn
straf ontliep voor poging tot moord
op twee mannen en het  stelen van
hun geld?

Ten eerste: dat leven ziet er goed
uit. Ook in het filmpje dat in no-
vember 2018 wordt opgenomen.
Bellingcat traceert de locatie.
Gheiybe is op het eiland Kish. ‘Het

Dubai van Iran’, aldus een reisjour-
nalist op internet. Overal luxe,
overal kitsch. ‘Alleen jammer van
dat alcohol- en bikiniverbod.’

De opnames die Gheiybe plaatst

zijn gemaakt bij het Eram Hotel,
blijkt uit een vergelijking met
 andere beelden op internet. Hier is
ook de knalrode Chevrolet Camaro
uit 2012 of ouder te huur, waarin
Gheiybe wegscheurt. Hij huurde de
auto waarschijnlijk op dezelfde
plek waar hij het hotel boekte.

De voortvluchtige crimineel
houdt zich ook bezig met minder
onschuldige zaken. Uit zijn posts
blijkt dat hij bij een Iraanse mes-
senhandel een wapen wil kopen.
Hij zegt: ‘Hi, I want this knife. Can
you send me?’ (‘Ik wil dit mes, kun je

Voortvluchtige crimineel uit Rosmalen verstopt zich online niet

In Iran kun je simpel
uit beeld blijven, de
bureaucratie is nog
niet zo ver als hier
—Peyman Jafari, Irandeskundige

Met een filmpje tergt de voort-
vluchtige Rosmalense crimineel
Shahin Gheiybe de politie. Wat
zeggen zijn posts op sociale
media over zijn verblijfplaats?
Deze krant en onder zoeks -
platform Bellingcat zochten het
uit. 

� Er is veel af te leiden
over zijn verblijfplaats
uit de beelden die Sha-
hin Gheiybe online zet.
FOTO’S INSTAGRAM
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Kish

Teheran

Teruggevonden 
verblijfplaatsen

Kijk op de site bij /video
Shahin Gheiybe blijft slim
uit handen van de politie

het opsturen?’) Het mes kost zo’n 15
dollar. Op 22 oktober vorig jaar
houdt hij een ander mes voor de
lens van zijn camera, een ‘fighting
knife’.

Villa
Ook het verblijf van Gheiybe in Te-
heran blijkt goed traceerbaar, dank-
zij de iPhone die hij gebruikt. Dat
geldt minder voor de villa die hij in
aanbouw lijkt te hebben. Maar
foto’s duiden erop dat hij ergens in
Iran zijn intrek neemt.

Geen wonder dat de gemiddelde
politieman zijn ‘tanden in het
 bureau zet’, wanneer hij wordt ge-
confronteerd met de gangen van
Gheiybe, zegt een woordvoerder
van de Landelijke Eenheid. De cri-
mineel is zo dichtbij, maar tegelij-
kertijd zo ver weg. De politie sluit
niet uit dat de man nog steeds
 Nederland bezoekt, omdat hier
 familie woont waarmee hij een
sterke band heeft. 

Dat die familie zegt niet te weten
waar Gheiybe verblijft, vindt de po-
litie ongeloofwaardig. Die ver-
moedt dat Gheiybe bij zijn ont-
snapping hulp kreeg van zijn

 familie. Het is waarschijnlijk dat 
ze hem nog altijd helpen.  Deze
maand werden nog invallen  gedaan
in huizen in Almere en Eemnes.
Maar Gheiybe was er niet.

,,We hopen dat hij mede door die
invallen gaat bewegen’’, zegt een
woordvoerder van de politie. ,,Dat
hij een fout maakt waardoor we
hem kunnen pakken.’’ Tege -
lijkertijd benadrukt hij dat het
moeilijk zaken doen is met een land
zoals Iran, waarmee geen
 uitwisselingsverdrag is.

Geen vrijplaats
Toch zegt historicus en Iran -
deskundige Peyman Jafari dat Iran
zeker geen vrijplaats voor crimi -
nelen is. ,,Voor zover ik weet
 probeert Iran wel aan internatio-
nale verplichtingen te voldoen.
Maar het is een groot land met 
20 miljoen mensen. Een inwoner
kan daar simpel uit beeld blijven, de
bureaucratie is nog niet zo verge-
vorderd als hier.’’

Extra probleem voor de politie 
is dat de politieke betrekkingen
tussen Iran en Nederland inmid-
dels tot het nulpunt zijn gedaald.
Minister van Buitenlandse Zaken
Stef Blok zei begin dit jaar openlijk
dat er sterke aanwijzingen zijn 
dat Iran achter twee liquidaties in
Nederland zit, op vijanden van het
regime. Het afgelopen weekend
was de Iraanse ambassade niet be-
reikbaar voor commentaar.

Ondertussen leeft Gheiybe zijn
goede leven. De afgelopen tijd gaf
hij zelfs interviews aan Neder-
landse media, waarin hij onder
meer vertelt dat de rechter die hem
veroordeelde het allemaal verkeerd
heeft begrepen en dat zijn straf veel
te zwaar uitviel. Er zijn nota bene
moordenaars die minder krijgen
dan hij. Ook benadrukt Gheiybe
hoe slim hij is. Maar hij speelt met
vuur. Met één verkeerde klik op zijn
telefoon kan hij iets essentieels ver-
raden waardoor de politie hem toch
nog te pakken krijgt.

Ontsnapte Gheiybe lijkt
dichtbij, maar is zo ver weg 


