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Take control   >  word luchtverkeersleider.nl

Heb en houd jij altijd het overzicht en blijf je ‘in control’? Neem dan je  

verantwoordelijkheid en krijg het voor het zeggen in het Nederlandse  

luchtruim. Maak kennis met ons werk op luchtverkeersleider.nl.
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MARK RUTTE:
HET ROER OM
EN EEN DAS

GERARD
DROSTERIJ
POLITICOLOOG DROSTERIJ

SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

Zowel Rutte als Verhagen lopen
voor een coalitie met de PvdA
bepaald niet warm. Van Verha-
gen is dat geen verrassing na de
‘affaire-Afghanistan’, maar van
Rutte wel. In 2004 waarschuw-
de hij nog, met collega Melanie
Schultz van Haegen, voor “een
monocultuur van Schotse rok-

ken en parelkettingen”. De
VVD was geen partij voor “rij-
ke mensen met asociaal
beleid”. 2004 was ook het jaar
dat Geert Wilders de partij ver-
liet vanwege zijn onvrede met
de linkse koers van de VVD.
“Als Mark Rutte en Melanie
Schultz hun zin krijgen, ben ik
weg.”

Het kan verkeren. De leider
van de VVD en zijn beroemde
afvallige hebben elkaar gevon-
den in het motto van de eer-
ste: “Burgers moeten eerst
alles zelf doen om het voor el-
kaar te boksen en als dat niet
lukt helpen we elkaar. De
koers moet rechts zijn. Daar
kunnen wij kiezers winnen.”
Tot genoegen van veel VVD’ers
heeft Rutte het roer omge-
gooid en is hij een das gaan
dragen. Hij weet als geen
ander dat hij die niet meer af
kan doen.
Gerard Drosterij is verbonden aan de Uni-

versiteit van Tilburg.

ROBERT JUNG

Een tienerdochter komt veel te
laat thuis. Vader vraagt boos waar
ze heeft uitgehangen. Dochter
heeft seks gehad, met meerdere
jongens tegelijkertijd. Dat het uit
vrije wil was, durft ze haar vader
niet te vertellen. Ze vertelt dan
maar dat ze verkracht is. Vader in
paniek. Eerst maar eens aangifte
doen, zegt hij dan tegen zijn
dochter. 

Het is maar één voorbeeld van
hoe een valse melding tot stand
komt. De afdeling Jeugd en Zeden
van de politie Hollands Midden
ziet het aantal nepverhalen over
verkrachting en aanranding als-
maar toenemen. Afgelopen jaar
waren het er zo’n veertig. Soms
zijn het er meerdere op een dag.
Hoe dat komt? “De seksuele
moraal bij de jeugd is veranderd,
maar bij de ouders niet”, zegt
Arthur van Baaren, hoofd korps-
recherche. “Jongeren worden
soms door ouders onder druk
gezet om aangifte te doen.” Ande-
re reden voor de toename is dat
politie en Openbaar Ministerie
‘harder’ zijn geworden voor
slachtoffers. “Tien jaar geleden

waren we meer op het slachtoffer
gericht dan dat we met pure
waarheidsvinding bezig waren”,
zegt teamleider Yet van Mastrigt.
“Toen vonden we het eng om te
zeggen: je spreekt de waarheid
niet.” 

De nepmeldingen zit de zeden-
politie danig dwars. “Elk verhaal
nemen we in beginsel serieus”,
zegt Van Mastrigt. “Maar je moet
de valse verhalen er wel met ver-

horen uit filteren. Dat kost tijd.”
Gelukkig zijn haar rechercheurs
gepokt en gemazeld, zegt Van
Mastrigt. “Als een meisje zegt dat
ze met een mes is gedwongen tot
seksuele handelingen, en dat mes
komt in het volgende verhaal niet
meer voor, weet je genoeg.”

Steeds meer valse aangi/es van aanran-
ding en verkrachting Politie: Jongeren
verzinnen verhaal om losse seksuele moraal
te verbloemen voor ouders 

Nepaangi/e
vaker door
losse moraal

Aanranding: helaas vaak waar en ook veel verzonnen.

NIELS
RIGTER
NIELS.RIGTER@METRONIEUWS.NL

Medische flessenhals

De politie ziet geregeld zedenza-

ken doodlopen doordat medisch

bewijsmateriaal, bijvoorbeeld bij

kindermishandeling, niet altijd

door ziekenhuizen wordt ver-

strekt. 

Ziekenhuizen beslissen zelf of ze

die gegevens (foto’s van botbreu-

ken, gegevens over tijdstip van

mishandeling) met oog op de pri-

vacy verstrekken of niet. 

Hoofd recherche Van Baaren: “De

ene arts werkt snel mee, de an-

dere weigert principieel. Dat vin-

den we verkeerd.” 

Daphne van der Zwan (OM): “Zie-

kenhuizen hebben hun eigen be-

lang. Die zijn bang voor een

klacht van een patiënt.” 


