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Gregorius Nekschot
blij1 de onbekende

OM: Cartoons stra+aar, maar zaak Nekschot geseponeerd  
Advocaat cartoonist had zaak graag voor rechter gezien

Cartoonist Gregorius Nekschot
wordt toch niet vervolgd voor dis-
criminatie. De cartoons zijn wel
strafbaar meent het Openbaar
Ministerie (OM), maar toch is giste-
ren besloten de zaak te seponeren.  
Justitie vindt zeven cartoons en

twee teksten die Gregorius Nek-
schot toentertijd op zijn website
plaatste discriminerend ten
opzichte van met name moslims.
Toch seponeert de officier van jus-
titie de zaak om een aantal rede-
nen. Zo zijn er sinds de aanklacht
van het Meldpunt Discriminatie
Internet (MDI) in 2005 geen nieu-
we klachten en aangiften meer
binnengekomen en heeft de ano-

nieme cartoonist op verzoek van
het OM de bewuste tekeningen in
mei 2008 van zijn website verwij-
derd. Op dat moment werd de car-
toonist gearresteerd en heeft een
dag en een nacht in de cel doorge-
bracht. Ook dit heeft Justitie laten

meewegen. De advocaat van Nek-
schot, Max Verweij, had de zaak
graag voor de rechter gezien,
maar vindt het persoonlijk belang
van zijn cliënt zwaarder wegen.
“Hij behoudt nu zijn anonimiteit,
dat was zijn wens en is in het
belang van zijn veiligheid”, zegt
Verweij. “Het OM zegt nu dat de
cartoons strafbaar zijn, maar wij
hadden de zaak glansrijk kunnen
winnen. Het zou goed zijn
geweest als er duidelijkheid was
gekomen over wat wel en niet
mag, dat blijft nu zweven.”

MARCO DE SWART/ANP

Mist hindert vliegverkeer
Dikke mist teisterde gisteren het Europese vliegverkeer in
Nederland. Dit leidde tot vertragingen voor reizigers op zowel
Schiphol als Rotterdam The Hague Airport. Op Schiphol werden
46 vluchten geannuleerd en liepen vele vluchten vertraging op.
In Engeland en Duitsland stonden vliegtuigen te wachten totdat
ze naar Rotterdam konden vertrekken.

Vertraging. Mist

Reizigers op Rotterdam The Hague Airport moesten gisterochtend

lang wachten vanwege vertragingen door de mist. 
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Ophef

De arrestatie en doorzoeking van

Nekschots huis veroorzaakte in

2008 veel ophef. Mensen vrees-

den voor aantasting van de vrij-

heid van meningsuiting. De

Tweede Kamer vroeg opheldering

aan de minister van Justitie.
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Tijdens het voorlezen van de
Troonrede oogde koningin
Beatrix nerveus. Ze trilde en
versprak zich vaak. Misschien
kwam het door die beginzin,
die ging over de wens van ‘sta-
biel bestuur’ in economische
en sociale crisistijden. Het
zichtbare ongemak van de
majesteit was een treffende
metafoor voor de werkelijke
toestand van ons bestuur: die is
namelijk allesbehalve stabiel.
Het politieke landschap is

versplinterd. Het gezag van de
koningin is beschadigd. De
nieuwe Tweede Kamer is pas-
sief. De onafhankelijkheid van
rechters staat onder hoogspan-
ning. Een enorme reorganisa-
tie van de overheid komt
eraan. Een verzoek aan de toe-
komstige premier: laat de vol-
gende Troonrede tot de
politieke verbeelding spreken.
Hij - helaas geen zij - is het aan
zijn stand verplicht Beatrix
een waardige Troonrede te
geven. Een die recht doet aan
de prachtige samenleving die
Nederland nog steeds is. In
weerwil van alle doemdenkers.

Drosterij is verbonden aan de Universiteit

van Tilburg.

ROBERT JUNG

Eis twintig jaar
voor moord Aalten
De 34-jarige Ehsan B. die 11 de -
cem ber 2008 Joanne Noordink
uit Aalten wurgde en in zijn tuin
begroef, pleegde daarmee een
moord en geen doodslag. Dat
stelt het Openbaar Ministerie, dat
gisteren in hoger beroep twintig
jaar cel tegen B. eiste. De recht -
bank gaf eerder een gevangenis-
straf van vijftien jaar. Justitie
betoogt nu dat de Iraniër handel-
de met voorbedachten rade. ANP


