NIEUWS

woensdag 15 februari 2017

5

NL

Ik doe het
zelf, maar van
mijn zussen
blijven ze af
—Yoessef Karmoehi (18),
onderwijsassistent
,,Ik geef toe: ik doe het zelf ook.
Ik spreek op straat onbekende
meisjes aan, loop ze achterna,
hoop hun aandacht te trekken.
Tenminste: als het meisje ‘hoger’

Storend, zelfs
als het aardig
bedoeld is
— Kayleigh Noordijk (23),
student

In Brazilië is het
veel erger
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want het is niet strafbaar.’’
Er is meer nodig om het probleem
van straatintimidatie aan te pakken. Het begint al met het beeld
van vrouwen en homo’s dat jongeren meekrijgen in hun opvoeding.
Maar een intimidatieverbod kan
helpen om duidelijk te maken wat
acceptabel is en wat niet, denken
voorstanders.
Van der Pluijm: ,,Het is vooral een
signaal dat er een gedragsverandering moet komen. Niet alleen bij
mannen, ook bij vrouwen. Zij moeten beseffen dat het abnormaal is
als je gaat omfietsen of andere kleren aandoet.’’
Zelf past de Amsterdamse Van
der Pluijm haar gedrag niet aan, ondanks haar nare ervaringen. ,,Ik
weiger in een skipak op de fiets te
gaan zitten.’’

—Carmem Fernandes (50),
medewerker reisbureau
,,Ik ben van oorsprong Braziliaanse en in mijn vaderland is het

Negeren en
doorlopen, dan
is het zo over
—Melissa Gomes (18) en vriendin
Malisa Lima (18), scholieren
Melissa: ,,Ik heb wel eens meegemaakt dat mannen me achterna liepen of dat ze dingen

scoort dan het cijfer acht. Ze
moet wel mooi zijn, met mooie
tanden.
,,Ik denk dat het bij de helft van
de meisjes werkt. Die geven me,
als ik ze achterna ga, gewoon
hun telefoonnummer. Sissen doe
ik niet: vrouwen zijn
geen poezen.
,,Maar ik zeg eerlijk: ik moet niet
merken dat mannen het bij mijn
zussen van 20 en 23 doen. Dan
ga ik er direct op af. Dus van mij
mogen ze het best strafbaar
stellen, want ik vind het niet oké
voor mijn zussen en nichtjes. En
als zo’n agent mij bezig ziet, ren
ik hard weg. Ik kan hard rennen.’’

,,Ik vind het echt storend als
mannen me achterna lopen, of
vanuit een auto dingen naar me
roepen. Zelfs als het zogenaamd
‘aardig’ bedoeld is. Ik voel me er
onvrijer door, belemmerd. Dus ik
vind het een prima idee om het
strafbaar te stellen. Vrouwen
moeten gewoon over straat kunnen zonder dat ze van mannen
last hebben.’’

veel erger dan hier. Daar roepen
mannen van alles tegen je. Het
maakt niet uit wie je bent, hoe
oud je bent, of wat je aanhebt. In
Nederland heb ik nog nooit wat
meegemaakt.
,,Misschien ligt dat aan mijn leeftijd? Ik zou het nog best leuk
vinden als mannen op straat iets
tegen me riepen. Natuurlijk niet
iets vervelends, maar wel: wat
zie je er mooi uit.’’

naar me schreeuwden, maar ik
vind dat niet zo erg.’’ Malisa: ,,Ik
ook niet. Je moet gewoon duidelijk maken dat je geen interesse
hebt. Negeren, doorlopen, dan is
het zo over.’’ Melissa: ,,Gewoon
boos kijken. Dan houdt het vanzelf op.’’ Malisa: ,,Ik vind niet dat
de politiek zoiets strafbaar moet
stellen.’’ Melissa: ,,Veel te zwaar.’’
Malisa: ,,Ik vind dat de politie pas
boetes moet uitdelen als mannen vrouwen aanraken terwijl ze
dat niet willen. Dat is wél erg.’’

Medewerker van
kindcentrum vast
om kinderporno
Ouders uit Bussum kregen gisteren de schrik van hun leven
toen ze hoorden dat een
trouwe medewerker van een
kinderopvang is opgepakt voor
het bezit van kinderporno.
Wichard Maassen
Bettine Winters

kinderen van 4 en 6 jaar. ,,Deze
man stond soms alleen op de
groep en moest dan met de kinderen mee naar de wc. Het beeldmateriaal dat is bekeken, is bekend bij
de politie, maar nog niet alles is
onderzocht. Dat geeft niet veel
vertrouwen.’’

Bussum

De 49-jarige man uit Soest zit
sinds 31 januari vast. Dat heeft het
Openbaar Ministerie (OM) gisteren bekendgemaakt.
Er zijn geen aanwijzingen dat de
man strafbare feiten heeft gepleegd in het kindcentrum, maar
burgemeester Han ter Heegde van
de gemeente Gooise Meren sluit
het ook niet geheel uit. De man is
onmiddellijk ontslagen.
Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg
(SKBNM), die de kindcentra exploiteert, hield gisteravond een
bijeenkomst voor ouders en personeel. Volgens aanwezigen verliep die avond heftig en emotioneel. Ouders en personeel zijn geschokt en ongerust.
,,Ik ben minder gerust naar huis
gegaan dan toen ik hier aankwam’’, vertelt een moeder van

Hij hield van
kattenkwaad
uithalen en vieze
liedjes zingen
—Een van de moeders

Haar kinderen waren dol op de
man, zegt de moeder. ,,Ik vond
hem ook een leuke vent. Hij hield
van kattenkwaad uithalen en
vieze liedjes zingen. Dat vind ik
nu niet zo leuk meer.’’ Ze zegt dat
enkele ouders beweerden eerder
melding te hebben gemaakt over
het gedrag van de medewerker.
SKBNM meldt dat de man
vooral actief was in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
van ’t Mouwtje in Bussum. De
man was al vijftien jaar in dienst
bij de organisatie.

Ton Rombouts
verdient meest

Onderzoek digitale
postbus overheid

DEN BOSCH Burgemeester
Ton Rombouts van Den Bosch
heeft de hoogste bijverdiensten
van alle Nederlandse burgemeesters. Met zijn nevenfuncties verdient de CDA’er afgerond
85.000 euro per jaar. Dat blijkt
uit onderzoek van RTL Nieuws.
Rombouts, die in het najaar zijn
ambt neerlegt na een burgemeesterschap van 21 jaar, is onder meer lid van de Eerste Kamer
en van E-laadNL, het kennis- en
innovatiecentrum op het gebied
van laadinfrastructuur.

DEN HAAG De Nationale ombudsman gaat naar aanleiding van
een reeks klachten onderzoek doen
naar de digitale postbus van de
website MijnOverheid.nl. Bij zowel
de Nationale ombudsman als MAX
Ombudsman komen geregeld
klachten binnen over gemiste berichten in de digitale postbus.
Omroep MAX heeft daarom een
speciaal meldpunt opgericht om
klachten te verzamelen. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen neemt die klachten mee in
een onderzoek.

Petitie moet Teeven uit
Raad van State houden
DEN HAAG De Piratenpartij is
een internetpetitie gestart om
voormalig staatssecretaris Fred
Teeven (VVD) uit de Raad van
State te houden. Het kabinet zou
op het punt staan om hem te benoemen.
Volgens de initiatiefnemers is
Teeven ‘ongeschikt als lid’ van het
belangrijke adviesorgaan van het
kabinet en het parlement. In twee
dagen tijd zijn er bijna 3.000
handtekeningen gezet op de site,
al moet gezegd dat een groot deel
anoniem is gedaan. Drijvende
kracht achter de site ‘Teevenongeschikt’ is de Piratenpartij. Volgens
hen is Teeven niet ‘ethisch en integer’ genoeg vanwege zijn aandeel in de bonnetjesaffaire rond

crimineel Cees H. Hij trad in
maart 2015 af als staatssecretaris
om die affaire. Daarna keerde Teeven terug in de Tweede Kamer,
maar kondigde aan niet terug te
willen keren na de komende verkiezingen.
De oppositie wil opheldering
van het kabinet over de veronderstelde benoeming. De Kamer
moet zich volgens SP-Kamerlid
Ronald van Raak, die steun kreeg
van de voltallige oppositie, kunnen uitspreken over de benoeming. Coalitiepartijen VVD en
PvdA voelen daar niets voor. Van
Raak verzocht de Kamervoorzitter
daarop om dan uit eigen beweging
een debat in te plannen. Zij wacht
het antwoord van het kabinet af.

