
De man maakte al vanaf de geboorte
van zijn dochter seksueel getinte fo-
to’s van haar. Vanaf haar vijfde zou
hij met haar porno zijn gaan kijken
en misbruikte hij haar. Ook een
vriendinnetje van haar zou gefilmd
zijn tijdens een vakantie. De foto’s
en filmpjes deelde hij op het inter-
net en ruilde hij voor ander kinder-
pornografisch materiaal. De man
was bijna tien jaar actief op internet.
De man heeft het misbruik bekend.

Naast de celstraf vindt justitie dat
de man langdurig moet worden be-
handeld voor onder meer zijn seks-
en drugsverslaving. Het slachtoffer
heeft twintigduizend euro schade-
vergoeding gevorderd.

Door grondig speurwerk en ade-
quaat optreden van de zedenpolitie

kwam justitie de verdachte op het
spoor. Tijdens een onderzoek naar
een andere zedendelinquent ont-
dekten zij een filmpje waarin het
slachtoffertje, toen zes, samen met
de verdachte naar porno zat te kij-
ken. De verdachte werd direct opge-
pakt nadat de politie hem getra-
ceerd had. Daarbij werden zijn com-
puters in beslag genomen.

De man bleek 3400 afbeeldingen
en 22 filmpjes in zijn bezit te heb-
ben van zijn dochter. Ook waren er
6500 filmpjes van zijn stiefdochters
die hij al eerder heimelijk zou heb-
ben opgenomen wanneer zij aan het
douchen waren. Ook fotografeerde
hij een vriendinnetje van zijn doch-
ter tijdens een vakantieweek vijf-

honderd keer. Volgens justitie zijn
alle opnamen kinderpornografisch.

De verdachte heeft in 2018, een
jaar na zijn aanhouding, volledig
openheid van zaken gegeven en be-
kend. Hij wijt zijn gedrag aan over-
matig drugsgebruik. Hij zou dage-
lijks wiet hebben gerookt en dat zou
zijn grenzen hebben verlegd, legde
hij voor de rechtbank uit.

Justitie meent dat een TBS maat-
regel een te zwaar middel zou zijn
en volgt het advies van het Pieter
Baan Centrum om de man een lang-
durige behandeling op te leggen.
„Wel hoort daar de maximale proef-
tijd van tien jaar bij’’, aldus de offi-
cier van justitie. De verdachte wil
graag meewerken en gaf aan zich
enorm te schamen voor zijn gedrag.

De man heeft zijn jeugd in ver-
schillende instellingen doorge-
bracht en zocht vanaf zijn veertien-
de mannen op met wie hij tegen be-
taling seks had. Volgens zijn raads-
man duidt dat erop dat haar cliënt
ook slachtoffer is van seksueel mis-
bruikt is in zijn jeugd.

Uitspraak over twee weken.

Persbureau Argos

Nieuw Vennep " Tegen een 46-ja-
rige man uit Nieuw Vennep is vier
jaar cel waarvan zes maanden voor-
waardelijk en een proeftijd van tien
jaar geëist wegens seksueel mis-
bruik en bezit en verspreiding van
kinderporno.

Eis: vier jaar cel voor misbruik
dochter en bezit kinderporno

Ook proeftijd van
tien jaar geëist
tegen Venneper

Samen met zo’n tien andere Neder-
landse Oeigoeren en medewerkers
van Amnesty International protes-
teerde hij daarom. Donderdagmid-
dag, op het Stationsplein. Schuin
voor de hoofdingang van het station
heeft een van de mannen, gekleed in
gevangenistenue, zich op laten slui-
ten in een ’kooi’ (een stalen super-
markttrolley). Zijn polsen vastgeke-
tend aan een ijzeren ketting waar de
Chinese vlag aan bungelt. „Dictator
China”, schreeuwt hij, en „Vrijheid
voor de Oeigoeren.” Luidkeels echo-
en zijn mededemonstranten hem
na, met de vlaggen in de lucht.

Naar schatting vluchtten twee-
duizend Oeigoeren naar Nederland.
Het Turks-islamitische volk is een
minderheid in China. Ze lijken qua
uiterlijk, gebruiken en geloofsover-
tuiging weinig op Han- Chinezen.

Big Brother
Oeigoeren komen uit de regio Xinji-
ang, in het Westen van China. Het is
een van de meest gecontroleerde de-
len van de wereld. Inwoners worden
continu via een verplichte app op
hun telefoon gevolgd en overal han-
gen camera’s met gezichtsherken-
ning. Het volk mag de eigen taal niet
spreken, de eigen cultuur niet uiten
en al helemaal hun eigen geloof niet
uitoefenen. Doen ze dat wel, dan
wacht hen een plekje in een herop-

voedingskamp waar ze fysiek en
mentaal mishandeld worden. Ieder-
een die in een ander land asiel aan-
vraagt wordt gezien als verrader.

Ineke den Hollander uit Haarlem
is ook bij het protest. Een paar da-
gen eerder sprak ze Abdul Kayyur
tijdens een bijeenkomst. „Ik wist
weinig”, zegt ze. „Ik schrok toen
Kayyul mij alles vertelde. Over de

opsluitingen. Over de dwangarbeid.
En over Oeigoerse meisjes die wor-
den uitgehuwelijkt omdat er een
vrouwentekort is onder Han-Chine-
zen. Veel kan ik niet doen, maar het
protest bijwonen is wel het minste.”

Van de regenbuien trekken de
protestanten zich niet veel aan. Na
twee uur schreeuwen ze nog net zo
hard. De protestbordjes zijn inge-

pakt in plastic. Passanten die uit het
station stappen, blijven kort kijken.
Sommige pakken hun mobieltje om
een foto van het tafereel te maken.

Mees Kuilboer (18) uit Santpoort
heeft een flyer aangenomen en blijft
een tijdje staan. „Wat kunnen we
doen?”, vraagt hij aan een medewer-
ker van Amnesty International. „Er-
over blijven praten en zo zorgen dat

het in Den Haag op de agenda
komt”, antwoordt die.

Ahmet en zijn vrouw zijn uit Am-
sterdam gekomen. Ze hoorden over
het protest via hun kinderen die een
winkel in Haarlem hebben. ,,Als ie-
dereen nou iedereen respecteert.
Van welk geloof, ras of welke seksu-
aliteit dan ook. Dan is de boel een
stuk gezelliger.”

Haarlemmers protesteren tegen de opsluiting van Oeigoeren in China

’China checkt onze telefoon’
Haarlem " Abdul Kayyur is een
Haarlemse Oeigoer. Hoe graag hij
ook zou willen, zijn familie in
China belt hij nooit. De kans is
groot dat de Chinese regering het
telefoontje zou achterhalen. En
dan wordt zijn familie opgeslo-
ten en ’heropgevoed’.

Oeigoerenworden via een verplichteapp ophun telefoon gevolgd en overal in China hangen camera’smet gezichtsherkenning.FOTOUNITEDPHOTOS/TOUISSANTKLUITERS

Linda Gottmer
l.gottmer@hollandmediacombinatie.nl

D-HAA 23!
vrijdag 4 oktober 20197Regio7

Haarlem " Media-ondernemingMEO is de tweedewinnaar geworden van de
Participatieprijs Zuid-Kennemerland. Het bedrijf in de Waarderpolder verzorgt
onder meer grafische vormgeving, webdesign, drukwerk, online tijdschriften
en films. Bij MEO kunnen mensen met een beperking als ADHD of autisme
werkervaring opdoen,met stagiairs uit het regulier en speciaal voortgezet on-
derwijs. Opdrachtgevers krijgen bij het bedrijf de mogelijkheid om voordelig
hun communicatie te professionaliseren.Opde foto staan Joost vander Burght,
Malgosia Kendjian-Bernat, Edwin Teljeur,Marcel Vroegrijk, Lisa Meckel en Max
van der Burght.De andere finalistenwaren Record Industry en textielservicebe-
drijf Newasco. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Blijdschap MEO wint Participatieprijs


