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Aangifte tegenMarcouch
naanti-Isis stellingname
Islamitisch onderwijs

De Stichting Islamitisch Onderwijs
(SIO) Amsterdam en Omstreken
heeft aangifte van smaad en laster
gedaan tegen PvdA-Kamerlid Ah-
med Marcouch. Zijn reactie op uit-
spraken van secretaris Abdoe Khou-
lani over de extreem-djihadistische
beweging ‘Islamitische Staat van
Irak en Syrië’ (Isis) is bij het stich-
tingsbestuur verkeerd gevallen.
“Zijn kritiek is ongefundeerd en
op éénzijdige, onverantwoorde wij-
ze in de pers gebracht”, aldus de
verklaring van het SIO-bestuur.
Vorige week publiceerde Khoula-

ni, die ook raadslid is van de Haag-
se islamitische Partij van de Een-
heid, via Facebook: ‘Welkom in de
hypocriete wereld waarin tokkies
op fora mogen roepen dat moslims
dood mogen gaan, omdat ze een
pro-Isis-demonstratie willen hou-
den (...) Hoe dan ook... leve Isis en
insjallah op naar Bagdad om dat
schorem aldaar aan te pakken’.

Marcouch zag dat Khoulani ook
betrokken is bij de oprichting van
een islamitische middelbare school
in Amsterdam. Daarop zei hij via
Facebook en Twitter: ‘Wij mogen
geen kinderen toevertrouwen aan
mensen die het wrede Isis bejube-
len en jongeren oproepen naar Bag-
dad te gaan om geweld te plegen.
Dit mag niet worden gelegitimeerd
met een beroep op de vrijheid van
onderwijs of godsdienst.’
De parlementariër vindt dat een
school waar mensen met Isis-denk-
beelden achter zitten niet mag wor-
den geopend. “Mensen achter een
school moeten kinderen leren zich
af te zetten tegen kwaad en niet
juist aanzetten tot kwaad.” Hij
krijgt bijval van de Amsterdamse
onderwijswethouder Simone Ku-
kenheim (D66), die de opmerking
van Khoulani ‘onwenselijk’ noemt.
De Amsterdamse PvdA is ‘zeer kri-
tisch en verontrust’. (TROUW)

Teweinigcontroleop
leeftijd inzonnestudio’s
Minderjarigen

Jongeren onder de achttien jaar
worden in driekwart van de geval-
len niet geweerd als ze onder de
zonnebank willen. Dat blijkt uit
een onderzoek in opdracht van de
Nederlandse Voedsel- en Warenau-
toriteit (NVWa). Achttien jaar is
sinds 2008 in de Europese Unie de
minimumleeftijd voor zonnebank-
gebruik.
Voor het onderzoek werden zes-
tienjarige ‘mystery kids’ naar zon-
nestudio’s gestuurd. Slechts een
kwart van die jongeren werd tegen-
gehouden toen ze onder de zonne-
bank wilden gaan.
Probleem bij de handhaving van
de minimumleeftijd bij zonneban-
ken is dat er geen legitimatieplicht
is. De leeftijd kan dus niet worden
gecontroleerd, zoals in cafés bij het
schenken van alcohol. Wel is het zo
dat nieuwe klanten een vragenlijst
moeten invullen, waarop ze ook
hun leeftijd moeten vermelden.

“Maar als iemand van zeventien in-
vult dat hij negentien is, valt dat
niet te checken”, zei een woord-
voerster van de NVWa.
Door op jonge leeftijd te zonnen
onder de zonnebank neemt de kans
op huidkanker met zeker 20 pro-
cent toe, stelt de toezichthouder op
basis van internationaal onderzoek.
Volgens KWF Kankerbestrijding
worden de risico’s van zonnen nog
altijd onderschat, terwijl de toena-
me van het aantal mensen met
huidkanker (inmiddels 47.000 per
jaar) grotendeels te wijten is aan de
populariteit van zonnebaden, win-
tersport en de zonnebank. Hoe jon-
ger hoe kwetsbaarder de huid voor
de schadelijke gevolgen van UV-
straling, omdat beschadigde huid-
cellen zich minder snel herstellen.
Volgens de Gezondheidsraad ver-
schillen de risico’s van de zonne-
bank niet van de gevaren door de
echte zon. (TROUW)

Lastigebrandaanboordvan
vissersboot inScheveningen
Twee gewonden

Tot in de avond was de brandweer
gisteren bezig om een heftige
brand te bestrijden op een vissers-
schip in de haven van Schevenin-
gen. Pas twaalf uur na het uitbre-
ken ervan was de brand onder con-
trole.
Het bluswerk verliep moeizaam.
De brand woedde op meerdere
plekken. Volgens een woordvoer-
der van de brandweer had het schip
recent enkele vernieuwingen on-
dergaan, waardoor brandweerlie-
den niet precies wisten waar ze aan
toe waren. De temperatuur liep bo-
vendien zo hoog op dat manschap-
pen hooguit vijf minuten binnenin
het schip konden vertoeven, van
waaruit het vuur moest worden
‘aangevallen’.
De brand aan boord van de Johan-
na Maria (SCH-118) brak ’s ochtends
rond kwart voor negen uit. Het
schip, onderdeel van de vloot van

rederij Jaczon, lag voor onderhoud
in de haven.
Ook de Koninklijke Nederlandse
Reddings Maatschappij (KNRM), de
havendienst en de kustwacht wer-
den ingeschakeld omdat een schip
blussen altijd al een lastige klus is.
Twee mannen aan boord, een
monteur en de machinist van de
vissersboot, raakten gewond. De
monteur moest met brandwonden
opgenomen worden in het zieken-
huis. De machinist was nog in staat
om instructies te geven. Alle andere
aanwezigen aan boord werden on-
middellijk geëvacueerd.
De rederij stelt een onderzoek in
naar de oorzaak van de brand. Over
de schade viel nog niets te zeggen.
De Johanna Maria is in 1994 ge-
bouwd. Het schip, dat onder andere
vist op haring en makreel, is 118
meter lang en vaart onder Neder-
landse vlag. (TROUW)

‘Iedereen isgebaatbij
rustigeplekVanderV.’
Niet kinderdagverblijf maar onrust maakt komst pedoseksueel lastig

NicodeFijter

Een veroordeelde pedoseksueel die
vlakbij een kinderdagverblijf komt
wonen? Foute boel. In Amersfoort
ging zondag een paar honderd man
de straat op, om te demonstreren te-
gen de komst van pedoseksueel
Sytze van der V. Die was in een seni-
orencomplex in het Amersfoortse
Soesterkwartier komen wonen. Op
de begane grond van dat pand is een
kinderdagverblijf gevestigd. “Sytze
van der V. – weg ermee”, scandeer-
den de Amersfoorters.
Maar anders dan vaak gedacht
maakt de nabijheid van scholen en
kinderdagverblijven de kans dat een
veroordeelde zedendelinquent op-
nieuw de fout ingaat helemaal niet
groter, blijkt uit diverse Amerikaanse
onderzoeken. Een van die onderzoe-
ken, uit 2010, richtte zich op 165 ver-
oordeelde zedendelinquenten in Flo-
rida die na hun vrijlating opnieuw
misbruik pleegden. Dat herhaalde
misbruik bleek niets te maken te
hebben met de aanwezigheid van
scholen, kinderdagverblijven en an-
dere kinderrijke instellingen.

Dat is ook niet heel verwonderlijk. In
acht van de tien gevallen van mis-
bruik van kinderen is de dader een
bekende van het slachtoffer. Dat gold
ook voor de 224 dossiers van zeden-
delinquenten die Amerikaanse on-
derzoekers in 2008 in kaart brach-
ten. Van de misbruikers uit die groep
die hun slachtoffers niet kenden, leg-
den er 28 contact met dat slachtoffer

in de buurt van de eigen woning.
Maar, concludeerden de onderzoe-
kers, in geen van die gevallen had
dat te maken met de nabijheid van
een school of kinderdagverblijf.
“Sytze van der V. hoeft de stad niet
uit. Maar er zijn geschiktere plekken
dan deze”, zei de Amersfoortse bur-
gemeester Lucas Bolsius afgelopen
weekend. Een onterechte uitspraak
dus, gezien die Amerikaanse onder-

zoeken? Nee, zegt directeur Sjef van
Gennip van Reclassering Nederland.
“Ik kan me heel goed voorstellen dat
de komst van een zedendelinquent
op zo’n plek tot onplezierige gevoe-
lens en tot onrust leidt. En juist die
onrust zet een rem op de resocialisa-
tie.” Dus ook al leidt de komst van
een pedoseksueel in de buurt van
een kinderdagverblijf niet tot gevaar-
lijke situaties, toch is het beter om
zo iemand op een andere plek te
huisvesten, meent Van Gennip. Dan
wordt de resocialisatie niet geschaad.
“Zoek een plek die de minste onrust
veroorzaakt. Daar is echt iedereen bij
gebaat. Met zijn uitspraken laat de
burgemeester van Amersfoort blij-
ken dat hij dat heel goed begrijpt.”
Wat dat betreft ziet Van Gennip een
langzame kentering. “Een paar jaar
geleden werd Van der V. nog ge-
weerd uit Eindhoven. Nu zegt de bur-
gemeester van Amersfoort: hij is wel-
kom in de stad, maar dan wel op een
plek die goed is voor iedereen. Het-
zelfde hebben we gezien bij de vesti-
ging van de veroordeelde pedoseksu-
eel Benno L. in Leiden. Ik vind dat
een positieve ontwikkeling.”

‘Amersfoort hoeft hij
niet uit,maar er zijn
geschiktere plekken’

Opdefiléveteranendagmag
Morgensternietwapperen
Ex-strijders Nieuw-Guinea roepen op de vlag massaal mee te nemen

HanKoch

Een grote schande en een knieval
voor Indonesië. Zo zien veteranen
die in Nederlands Nieuw Guinea heb-
ben gevochten het besluit dat in het
defilé op 28 juni tijdens de Vetera-
nendag de Morgenster niet meege-
dragen mag worden.
De Morgenster is de vlag van onaf-
hankelijk Westelijk Nieuw-Guinea
en geldt als een van de symbolen van
de strijd tegen de overheersing door
Indonesië van de provincie Papua. De
vlag wapperde volgens de veteranen
ooit naast de Nederlandse vlag en
zou dat nu ook nog moeten doen als
erkenning voor de strijd. In 1961 er-
kende Nederland de vlag. Een jaar la-
ter moest Nederland de kolonie op-
geven en werd een tussenbestuur
van de Verenigde Naties ingesteld.
De Morgenster werd weer gestreken.
In 1963 werd het gebied Indonesisch
en werd het hijsen van de Morgen-
ster verboden.
De vlag ligt duidelijk gevoelig. Vo-
rig jaar is er overleg geweest tussen
de Vereniging Nederlands Nieuw-
Guinea Militairen en de organisatie
van de Veteranendag. Bij die gelegen-
heid is afgesproken dat gelet op het
formele karakter van het defilé al-
leen regimentsvlaggen door de vete-
ranen worden meegenomen, en de
Morgenster is dat niet.
Dat wil niet zeggen dat de Morgen-
ster geen plaats heeft op de dag voor
de 130.000 veteranen. Volgens een
woordvoerder van Defensie is er
geen verbod op de vlag. Op 28 juni
lopen honderd detachementen en

rijden veel historische legervoertui-
gen door Den Haag. Op het Malieveld
is ruimte genoeg voor veteranen die
met de Morgenster willen komen.
Op verschillende websites van
Nieuw Guinea-veteranen wordt opge-
roepen massaal met de Morgenster
te verschijnen. Al was het maar uit
protest tegen de wijze waarop de
vlag wordt geweerd. “Veteranen die
toch al grote moeite hebben met de
laffe politici die West-Papua ver-
kwanselden aan Indonesië, en door

hen werden gedwongen hun taak te
beëindigen, worden nu weer door
politici gedwongen de vlag waarvoor
ze vochten in de kast op te bergen.”
Er wordt daarbij steeds van uitge-
gaan dat de Defensietop, inclusief
minister Hennis, op het verbod heeft
aangedrongen. Dit om te voorkomen
dat koningWillem-Alexander en pre-
mier Rutte in een lastig parket gera-
ken. Zij nemen immers het defilé af.
De minister liet gisteren weten geen
druk te hebben uitgeoefend.
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