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NU DE EERSTE 12 MAANDEN
Lastig onderzoek
misbruik Ameland  
OPHELDERING. Het onderzoek
naar mogelijk seksueel mis -
bruik van Duitse kinderen op
Ameland verloopt moeizaam.
Dat maakte de officier van jus-
titie in Osnabrück gisteren
bekend. Zowel mogelijke ver-
dachten als slachtoffers wor -
den nog steeds ondervraagd,
aldus aanklager Alexander
Retemeyer. ANP

Vrouw door brand
omgekomen 
FLAT. Door een brand in een
bejaardenflat aan de Lyckla -
mas tins in Leeuwarden is gis-
teren een vrouw om het leven
gekomen. Aldus een woord -
voerder van de politie. De
vrouw overleed aan ernstige
brand wonden. De identiteit
van het slachtoffer was gister-
avond nog niet bekend. ANP

Kort nieuws

“Het kan dus geen
rechts kabinet
heten”

FORMATIE. “Het CDA is een mid-
denpartij en daar ben ik ook
trots op. Een kabinet waarin het
CDA zit, kan dus geen rechts
kabinet heten.” Dat zei Maxime
Verhagen (foto) van de genoem-
de partij gisteren op het Binnen-
hof, voordat hij met Mark Rutte
van de VVD en Geert Wilders
van de PVV aan de onderhande-
lingen over een nieuw kabinet
begon. Verhagen zei dat op zijn
verjaardag. Hij werd gisteren 54
jaar. ANP

Piloot gepakt met
borrel te veel op
GESCHRAPT. Een 52-jarige piloot
uit de Verenigde Staten is gister-
middag op Schiphol in zijn
cockpit aangehouden omdat hij
te veel alcohol had gedronken.
De vlucht met tweehonderd pas-
sagiers werd geschrapt. Dat
meldde het Korps landelijke
politiediensten (KLPD), dat de
arrestatie samen met de Ko -
ninklijke Marechaussee ver -
richtte. De aanhouding vond
plaats na een anonieme tip. ANP

“Arrestanten horen
niet in kofferbak”
APERT. Het Openbaar Ministerie
(OM) op Aruba heeft scherpe
kritiek geuit op de politie nadat
afgelopen weekend een arres -
tant in de kofferbak van een
politieauto naar het politie bu -
reau is vervoerd. 

De Arubaanse procureur-ge-
neraal Rob Pietersz noemde het
incident gisteren “apert on-
rechtmatig”. Dat blijkt uit een
verklaring die het Aru baanse
Openbaar Ministerie heeft uit-
gegeven. ANP
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“Het CDA is een middenpartij
en daar ben ik ook trots op.
Een kabinet waarin het CDA
zit, kan dus geen rechts kabi -
net heten.” Was getekend, Ma -
xime Verhagen. Als er één poli-
ticus op het Binnenhof de bij -
naam ‘De Haagse Machiavellist’
verdient, dan hij. Voor Verha -
gen telt alleen de macht; hoe
hij die krijgt en houdt. Dus na
eerst zijn rivaal Ab Klink on -
schadelijk te hebben gemaakt,
toont hij zich nu van zijn socia-
le kant.

Maar past Verhagen wel in de
voetsporen van Machiavelli? De
meesten van ons kennen hem
van de uitdrukking ‘het doel
heiligt de middelen’. Maar dat
is een halve waarheid. Al bezit
een politicus de slimheid van
de vos en de kracht van de
leeuw, zonder een band met de
mensen is hij niets, zo schrijft
Machiavelli ook. De halvering
van het CDA-electoraat laat
zien dat de kroonprins van het
Binnenhof nog lang niet de
vorst van Nederland is.”

Het was uitgerekend op Bevrij-
dingsdag. Sander (38) had een
geweldig feest gehad bij het
homomonument in Amsterdam.
Rond middernacht, toen het feest
voorbij was, besloot hij met een
vriend en een vriendin nog wat te
gaan drinken elders in de stad. Op
de brug over de Prinsengracht
stonden twee jongens van een
jaar of achttien die allerlei lelijks
riepen. “Ik sloeg er geen acht op.
Daar was ik veel te vrolijk voor.
Totdat er een ‘vuile homo’ riep.
Dat ontketende iets bij me. Ik
draaide me om en vroeg: ‘wat zeg
je nou?’” 

Toen ging het snel. Zo snel, dat
Sander pas bij de zoveelste stomp
op z’n hoofd dacht: ik moet wat
terugdoen. Daarvoor was het te
laat. “Ik herinner me dat ambu-
lancebroeders me optilden en dat

ik toen een plas bloed op straat
zag liggen. Mijn bloed.” Pas de
volgende middag kwam hij uit
het ziekenhuis, met blauwe ogen,
een dikke wang, pijn in z’n rug
en een neus vol bloedkorsten.
Nog elke dag wordt Sander met
hoofdpijn wakker. Getuigen zou-
den later vertellen dat de daders
grijnzend op hem hadden staan
inslaan en dat er eentje hem met
een vliegende trap tegen de grond
had gewerkt. De daders, jongens
van Marokkaanse afkomst, zijn
nooit gepakt.

Of homogeweld meer voor-
komt dan voorheen? “Geen idee.
Ik hoor er wel meer van. Je merkt
het aan de sfeer in de stad. Ik ben
hier vijftien jaar geleden naartoe
gekomen om me vrij te voelen.
Maar dat is er nu wel van af.” 

NIELS RIGTER

Sander werd laatst in elkaar geslagen
omdat hij homo was “Ik heb me hier altijd
vrij veilig gevoeld. Dat is er nu wel van af” 

Het aantal incidenten van discri-
minatie van homo’s en joden is
toegenomen. Vorig jaar regi-
streerde de politie 428 incidenten
van homodiscriminatie, tegen
380 in 2008. De toename is vooral
opvallend in de regio’s Rotter-
dam-Rijnmond, Limburg, Zeeland
en Flevoland. In ongeveer 35 pro-
cent van de gevallen ging het om
mishandeling. Het aantal gemel-
de gevallen van antisemitisme
steeg van 141 in 2008 naar 209
vorig jaar. De stijging was vooral
sterk in Rotterdam. 

Dit blijkt uit de rapportage
‘Criminaliteitsbeeld Discrimina-
tie’ van de politie en de Radboud
Universiteit Nijmegen. Het onder-
zoek laat zien dat discriminatie

op andere gronden (etniciteit,
politieke overtuiging, sekse, etc.)
juist afneemt. Bij discriminatie
gaat het om schelden, bedreigen,
vandalisme en mishandeling. 

Een verklaring voor de geregi-
streerde groei van agressie tegen
homo’s en joden geeft de rappor-
tage niet. Ook is onduidelijk in
hoeverre de aangiftes het werke-
lijke aantal incidenten weerspie-
gelen. Recent onderzoek van de
Universiteit van Tilburg leert dat
15  procent van de slachtoffers
van homofoob geweld aangifte
doet. Homo-organisatie COC ziet
op grond van signalen in de ach-
terban een ‘duidelijke, autonome
toename’ van agressie tegen
homo’s. NIELS RIGTER

Joden tijdens de Gay Pride.
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Meer haat tegen homo

Demonstratie tegen homofoob 

geweld bij het homomonument 

in Amsterdam, afgelopen juni. 

MAARTEN BRANTE

Plots lag Sander
in een plas bloed
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