
Flores, een prominente zakenman,
oud-rallycoureur, voormalige vice-
presidentskandidaat en huidig lid
vanhet Peruaanse Congres – bemoeit
zich zeer actief met de gang van za-
ken. Lamas Puccio spreekt van een
‘sleutelrol’. Hij verwacht dat Van der
Sloot ‘20 tot 30 jaar’ gevangenisstraf
zal krijgen.
In zijn gammele auto op weg naar

San Juan de Lurigancho geeft taxi-
chauffeur Sergio Salas zijn geheel ei-
gen oordeel over de zaak-Van der
Sloot. ‘Het lot van de verdachte laat
me koud. Maar wat deed dat meisje
toch diep in de nacht in casino’s? Je
komt daar de meest onbetrouwbare
types tegen’, zegt hij. ‘Haar vader
heeft haar geen degelijke morele
waarden bijgebracht. Dat vinden de

meeste mensen in mijn wijk.’ Salas
woont in San Juan de Lurigancho,
waar volgens hemvelemisdrijven te-
gen arme meisjes onbestraft blijven.
‘Is het slachtoffer daarentegen rijk,
dan komt het vroeg of laat altijd tot
een veroordeling,’ verzekert hij.
In San Juan de Lurigancho, wordt

ook gezegd dat gedetineerden be-
langrijke gunsten kunnen kopen in
het systeem. Van de tweeduizend ge-
vangenen inCastroCastrohebbenal-
leen Van der Sloot en vier anderen
een eigen cel. ‘Maar daar is geen geld
aan te pas gekomen’, zegt Héctor Al-
lende, een voormalige bankoverval-
ler die nu gevangenen evangeliseert.
‘De afzondering van Van der Sloot is
geen privilege, maar pure noodzaak
voor zijn veiligheid.’

Proces Joranbegint vandaag
Steph an y Flores werd ru im 19 m aan den geleden verm oord; pas n u kom t verdach te
Joran van der Sloot voor de rech ter in Peru . De eis is dert ig jaar cel.
Van onze correspondent
Allart Hoekzema

LIMA Ruim 19maanden na de
moord op de Peruaanse Stephany
Flores gaat vandaag eindelijk het
proces tegen verdachte Joran van
der Sloot van start in Lima, de
hoofdstad van Peru.

Joran van der Sloot (24) belandde be-
gin 2010 in korte tijd van de hemel in
de hel. Eind mei leefde hij zich nog
uit in de hotels en casino’s van Mira-
flores, een luxewijk voor de bevoor-
rechten, vol spiegelende gebouwen
endure auto’s. Begin juniwerdhij na
een indrukwekkende klopjacht op-
gesloten in het beruchte detentie-
centrum Miguel Castro Castro in de
armenwijk San Juan de Lurigancho.

De rechtszaak tegen de Nederlan-
der begint vandaag om 10.00 lokale
tijd (16.00 uur in Nederland) in het-
zelfde district, in de hoorzittingen-
zaal van de Lurigancho-gevangenis,
een cellencomplexmet een zomoge-
lijk nog slechtere faam dan Castro
Castro.
‘Por favor! Ik wil er niet meer aan

worden herinnerd’, zegt de portier
vanhotel TAC aande avenue Paseode
la República in Miraflores, waar op

30 mei 2010 Ste-
phany Flores (21)
om het leven
werd gebracht
in de kamer van
Van der Sloot. ‘Ik
hoop de ellende
niet opnieuw
mee te moeten
maken nu het
proces begint.

De moordzaak was vernietigend
voor onze reputatie. Lange tijd ble-
ven de goede toeristen weg. We had-
den alleen maar dubieuze gasten,
metmorbide interesses.’
Eveneens in Miraflores, aan de ave-

nue Benavides, neemt accountant
Angélica García een koffiepauze in
de buurt van casino Atlantic City,
waar Van der Sloot tijdens een poker-
toernooi Flores had leren kennen.
‘Wat dat meisje is overkomen, is af-
schuwelijk’, zegt García.
Volgens haar heeft de onderzoeks-

fase veel te lang geduurd. ‘Ik schaam
me voor de traagheid van ons sys-
teem’, verzucht ze. ‘We zeggen alle-
maal dat Peru zo modern aan het
worden is. Maar justitie blijft achter-
lopen.’
García hoopt dat Van der Sloot de

‘allerhoogste’ straf krijgt. Ze noemt

hem een ‘sinvergüenza’, een schaam-
teloze jongen.
Openbare aanklaagster Miriam

Zully Riveros Castellares beschuldigt
Van der Sloot vanmoord enberoving
en heeft een celstraf van 30 jaar en
een schadevergoeding van bijna
60.000 euro tegen hem geëist.
‘Maar de aanklacht en de strafeis

kunnen altijd nog worden ver-
zwaard. Dat staat ons stelsel toe’, ver-
klaart Luis Lamas Puccio, advocaat
enhoogleraar strafrecht aande Fede-
rico Villarroel-universiteit in het his-
torische stadscentrum. Lamas Puc-
cio erkent dat het systeem traag
werkt. Hij wijst op de groeiende cri-
minaliteit, de overbevolking in de
gevangenissen en de onderbezetting
binnen het Openbaar Ministerie. ‘De
aanklagers krijgen enorm veel dos-
siers te verwerken’, zegt de straf-
rechtexpert.
Justitie opereert langzaam,maar is

tegelijk ook flexibel volgens Lamas
Puccio. ‘In een Peruaans strafproces
kunnen derden, zoals nabestaanden
van slachtoffers, zich eenvoudig par-
tij stellen. In die hoedanigheid mo-
gen ze zelfs bewijzen aandragen en
kunnen ze tot diep in de procesfase
de keuzen van het OM beïnvloeden.’
De vader van Stephany – Ricardo

Joran van der Sloot wordt op 1 juni 2010 door politieagenten naar het Paleis van Justie gebracht. Kort daarop ging hij naar de beruchte Castro Castro gevangenis. Foto Pilar Olivares / Reuters
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