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Emitis Pohl (42) is hét
voorbeeld van de goed
ge ï nt eg r e e rde vluch-
t e l i ng . Op haar dertiende
vluchtte ze van haar ge-

boorteland Iran naar Ham-
burg. Ze studeerde commu-

nicatie en bestiert sinds negen
jaar een reclamebureau. Ze is

niet bang aangelegd, zegt Pohl.
Toch gaan Pohl en haar twee tiener-
dochters sinds de jaarwisseling niet
meer zonder pepperspray van huis, dat
in Duitsland legaal verkrijgbaar is. Ze
hadden die avond wat gegeten in een
restaurant achter het hoofdstation, sa-
men met Pohls echtgenoot en vader.
„Toen we naar de auto liepen – het moet
een uur of één zijn geweest – stuitten we
op groepjes jonge mannen.”
De meesten waren volgens Pohl van
Noord-Afrikaanse komaf. Ze kon hen
verstaan, omdat ze Arabisch spreekt. De
mannen staken hun tong uit en be-
schimpten de kledingkeuze van de
vrouwen. Hoewel Pohl en haar dochters
niet werden aangeraakt, voelden zij zich
wel bedreigd. „De meiden zijn huilend
naar de auto gerend.”
Pohl kan zich door haar achtergrond
verplaatsen in vluchtelingen die in
Duitsland een veilig heenkomen zoe-
ken. „Maar in het Midden-Oosten heb-
ben ze andere normen en waarden. De
vrouw is er niet gelijk aan de man. Als zij
schaarsgekleed over straat gaat, denkt
hij zich aan haar te kunnen vergrijpen.”
Onlangs wilde Pohl een Afghaanse jon-
gen aannemen als stagiair. Ze schrok
toen de hulporganisatie die hem bege-
leidt haar dat ontried; op Oudjaars-
avond had hij een paar mensen in elkaar
geslagen. „Ik kon het me niet voorstel-
l e n”, zucht Pohl. „Hij was zo respectvol.”
Binnenkort wil zij met hem afspreken
om te vragen wat hem heeft bezield.
De afgelopen maanden was Pohl in
Duitse talkshows te gast om haar me-
ning te geven over de vluchtelingencri-
sis. Zij viel op door haar pittige uitspra-
ken. Vluchtelingen met een strafblad
moeten wat haar betreft worden uitge-
wezen en Duitsland moet de grenzen
sluiten als de nood aan de man is.
Pohl kreeg bijval, maar werd ook voor
nazi uitgemaakt. Op haar pagina op
Facebook gaat het er soms hard aan toe.
De zakenvrouw heeft beledigende bij-
dragen verwijderd, maar niet wegge-
gooid. Ze wil zichzelf eraan herinneren
hoe moeilijk het is om in Duitsland je
mening te geven over dit precaire on-
der werp.

INTERVIEWS MET SLACHTOFFERSDe eerste sekszaak
komt deze maand
voor de rechter.
Er resten veel vragen.

Aanrandingen Keulen

De 27-jarige Anne Heyn
had op Oudjaarsavond

met een aantal beken-
den in Keulen afgespro-
ke n . Heyn, afkomstig
uit de buurt van Düssel-
dorf, en haar vriend

werden rond tien uur op
een feestje in de buurt

van het hoofdstation ver-
wacht. „Even voor tienen lie-

pen we vanaf het perron naar be-
neden. Het eerste wat ik zag was een hal
vol donkere mannen: Turken, Arabieren.
Het leken er wel duizenden. Ze staarden

me aan. Ik voelde me een koe op de vee-
markt. Tegen een muurtje zag ik drie, vier
vrouwen staan. Ze leken bang. Ik was ook
bang en pakte de hand van mijn vriend.
We probeerden ons door de massa naar
een weg naar de hoofdingang te banen.

„Eenmaal buiten stuitten we weer op
groepen mannen die me aanstaarden en
naar mijn billen grepen. Ik begon te gillen
tegen een van die klootzakken. Mijn
vriend besefte dat we gevaar liepen. Hij
ging achter me staan en duwde me voor-
uit. Om ons heen ging vuurwerk af. Vuur-
pijlen vlogen tussen onze voeten door.
Onze belagers genoten van onze angst. Al
met al heeft het hooguit tien minuten ge-
duurd, maar het leek een eeuwigheid.

„Ik heb er lang over getwijfeld of ik
aangifte zou doen. Waarom zou ik ver-
trouwen hebben in de mensen die het die
avond lieten afweten? Ik heb met Oudjaar

geen agent gezien. Ik voelde me nog nooit
zo alleen. For the record heb ik het toch
maar gedaan. Ik was opgelucht te horen
dat ik een van de velen was.

„De Duitse politiek bagatelliseert de ge-
beurtenissen. Politici doen alsof het niets
was. Ik ben er voorstander van dat men-
sen uit oorlogsgebieden worden gehol-
pen. Maar dan moeten ze wel onze wes-
terse normen en waarden respecteren.
Vrouwen hebben in dit land dezelfde
rechten als mannen. Daar moeten asiel-
zoekers maar aan wennen.

Pe p p e r s p ray
„Veel Duitsers zouden graag zien dat poli-
tici worden afgerekend op hun fouten.
We hebben daadkrachtige en verstandige
leiders nodig in deze verwarrende tijden.
Ik ben bang voor de toekomst van Eu-
ropa. Ik overweeg te emigreren naar Fin-

land, waar mijn vader vandaan komt.
„Maar ook in Finland zijn vrouwen niet

veilig. Ik hoorde van mijn neef dat zich
daar soortgelijke incidenten hebben
voorgedaan op Oudjaarsavond. Door heel
Europa zijn vrouwen aangerand en ver-
kracht. Ik kan mij dan ook niet voorstel-
len dat het om een spontane actie ging.

„Ik lig wakker van wat er gebeurd is.
Als ik bepaalde geluiden hoor, schrik ik
op. Ik heb een baseballknuppel, een ma-
chete en pepperspray gekocht. Maar ik
heb niet de illusie dat ik veilig ben. Eind
januari liep ik vanaf mijn werk naar mijn
auto. Ik werk vlak bij een asielzoekers-
centrum en parkeer daar in de buurt. Die
avond werd ik gevolgd door een groepje
v l u c hte l i nge n .

„Ik ben een paar keer de straat overge-
stoken, maar steeds deden zij dat dan
ook. Tot een man op een fiets langs-

kwam. ‘Je mag hier nooit zonder begelei-
ding lopen’, riep hij. ‘Wacht voortaan
maar op mij.’

„De jongens dropen af toen de man mij
naar mijn auto bracht. Godzijdank kwam
hij op mijn pad. Ik weet niet wat er anders
was gebeurd.

Ve rd o m h o e k j e
„In de weken na de massa-aanranding
heb ik vaak gelachen om de uitspraken
die ik op tv hoorde. Hoezo was het een
onschuldig incident? Hoezo had het net
zo goed om een plein vol Duitse mannen
kunnen gaan? Hoezo waren de meisjes
die hun verhaal in de media deden alleen
maar uit op aandacht? Ik zit niet op aan-
dacht te wachten, maar vind wel dat mijn
verhaal gehoord moet worden. Het breekt
mijn hart dat vrouwen in het verdom-
hoekje worden geplaatst.”

Drie
maanden

later
1 .1 57
aangiften heeft het Duit-
se OM nu binnen.

489
seksuele delicten zitten
bij deze aangiften.

130
mannen zijn hiervoor in
beeld bij de Duitse politie.

81
Marokkanen en Algerijnen zitten bij deze mannen.
59 van de 130 zijn asielzoekers, 18 illegalen.

‘Ik ga niet
meer zonder
p e p p e rs p ray
van huis’

Door onze redacteur
Danielle Pinedo

KEULEN. Het plein tegenover het hoofdsta-
tion van Keulen ligt er rustig bij. Toeristen
slenteren naar de Dom. Alleen de mobiele
politiepost verraadt dat er iets is veranderd
sinds Oudjaarsavond, toen dit plein het to-
neel was van diefstallen en aanrandingen
die hebben geleid tot een verhit debat over
de vraag of migranten een bedreiging vor-
men voor de vrijheid van vrouwen.

De komende weken zijn er vijf rechtszaken,
waarbij er veel aandacht zal zijn voor de her-
komst van de verdachten en de details van
hun delicten. Vooral de zaak op 22 april, te-
gen een 26-jarige Algerijn die een vrouw be-
tastte en bestal, zal in de schijnwerpers staan.
Het is de eerste ‘seksuele zaak’ die uit de vele
aangiften op Oudjaarsavond voortkomt. En
juist over die categorie is heel weinig bekend.

Uit navraag bij het Duitse OM, donderdag,
blijkt dat er tot nu toe 1.157 aangiftes zijn ge-
daan. In 489 gevallen gaat het om seksuele
delicten, waaronder twee verkrachtingen.
De politie heeft 130 mannen in beeld – w at
niet altijd betekent dat ze vastzitten. In 31
gevallen gaat het om mannen die zich moge-
lijk schuldig hebben gemaakt aan een seksu-
eel delict. Van die 130 mannen komen er 42
uit Marokko, 39 uit Algerije, 17 uit Irak en 9
uit Syrië. In totaal zijn er 59 asielzoekers bij
en 18 illegalen.

Maar hoe ze te werk gingen en of ze hun
acties hadden voorbereid, durft Jürgen Ma-
thies, de nieuwe korpschef van de politie in
Keulen, niet met zekerheid te stellen, zei hij
in maart tegen N RC . Zelfs de advocaten van
de verdachten weten soms weinig over hun
cliënten. „Ze hadden geen papieren op zak”,
zegt Florian Storz, die drie mannen bijstaat.
Eén van hen maakte op Oudjaarsavond ruzie
met een politieagent, één stal een mobiele
telefoon en één had amfetamine op zak.

Storz zegt dat de mannen in de noodop-
vang zitten en zes tot twaalf maanden gele-
den naar Duitsland kwamen. Of ze illegaal
zijn, weet hij niet. „Ze hebben mij verteld
dat er die avond geen sprake was van een ge-
coördineerde actie. Ze zijn op eigen initiatief
naar Keulen gegaan om te feesten.”

Maar waarom werden er dan zo veel soort-
gelijke delicten in en rond het station ge-
pleegd? Hoe langer het antwoord op die
vraag uitblijft, hoe hoger de emoties oplo-
pen. De burgemeester van Keulen, Henriette
Reker, staat op debatavonden soms tegen-
over een tierend publiek.

Reker, de eerste vrouwelijke burgemees-
ter van een Duitse miljoenenstad, zegt dat
mensen die weigeren de gelijke rechten van
vrouwen te omarmen, moeten worden be-
straft „naar ónze maatstaven”. Waarmee zij
indirect verwijst naar de buitenlandse ach-
tergrond van de mannen die op Oudjaars-
avond aan de gewelddadigheden deelna-
men. „Asielzoekers zijn opgegroeid met een
ander vrouwbeeld”, betoogt Reker. „Net als
de generatie Duitsers voor ons. De kunst is
dat vrouwbeeld zó over te brengen, dat ook
die groep het tot zich kan nemen.”

Hoofdaanklager Ulrich Bremer is „niet on-
te v re d e n” over de voortgang van het onder-
zoek. Wel verloopt het onderzoek naar sek-
suele zaken veel trager dan andere zaken.
„Gestolen telefoons kun je traceren via serie-
nummers. Maar van de mannen die seksuele
delicten pleegden, bestaat meestal geen
goed videomateriaal.” Zelfs de super recogni-
ze r van Scotland Yard, die door de Duitse po-
litie werd ingevlogen, kon volgens Bremer
niet voor een doorbraak zorgen.

Ik kan mij niet
voorstellen dat
het om een
spontane actie
g i ng

AANSLAG ZAVENTEM

Politie reconstrueert vlucht
van de ‘man met het hoedje’

AMSTERDAM. Het Belgisch fe-
deraal parket heeft een nieuw
opsporingsbericht verspreid
over de man die ervan wordt
verdacht de derde dader van de
aanslagen op luchthaven Za-
ventem te zijn. Het gaat om de
‘man met het hoedje’. Hij was
op 22 maart op het vliegveld sa-
men met Najim Laachraoui en
Ibrahim el-Bakraoui. Terwijl die
laatste twee zichzelf opbliezen,
ging de bom van de man met
het hoedje niet af. Hij sloeg ver-
volgens op de vlucht.
De politie is erin geslaagd de
route te reconstrueren die hij
heeft afgelegd. Zo valt op nieu-
we beelden te zien hoe hij,
deels in looppas, van de lucht-
haven tot aan het kruispunt van
de Brabançonnelaan en de No-
telaarstraat in Schaarbeek
loopt. De regenjas die hij aan-
had op de beelden die vlak na
de aanslagen zijn vrijgegeven,
heeft hij onderweg weggegooid
en is nog niet teruggevonden.
De man heeft zijn weg vervolgd

in een lichtkleurig hemd met
opgestroopte mouwen.
Verschillende camera’s hebben
de route van de man geregi-
streerd. Zo is hij om 9.42 uur
vastgelegd op het Meiserplein
in Schaarbeek. De laatste beel-
den waarop hij te zien is, zijn
van 9.50 uur en laten zien dat
hij loopt op de Notelaarsstraat.
Daarna raakt de politie het
spoor kwijt.
Het federaal parket maakte
donderdag tevens bekend dat
de Brusselse rechtbank het
voorarrest van meerdere ver-
dachten heeft verlengd, waar-
onder dat van Salah Abdeslam,
een van de verdachten van de
aanslag in Parijs.
De advocaat van Abdeslam,
Sven Mary, zei donderdag dat
zijn cliënt over enkele weken
naar Frankrijk kan worden uit-
geleverd. Hij zit nu vast in een
gevangenis in Brugge. Voor zijn
uitlevering wil de Belgische jus-
titie hem nog ondervragen.
( N RC )

BANGLADESH

Protest na lynchen atheïstische blogger
DHAKA. Een atheïstische Bengaalse student die zich op sociale me-
dia uitsprak tegen de islam en voor secularisme, is woensdag op
straat in de hoofdstad Dhaka met kapmessen en een kogel gedood.
De daders, drie gemaskerde mannen op één motorfiets, schreeuw-
den ‘Allahu akbar’ (Allah is groot) en wisten te ontkomen. Kort na
de moord hielden studenten een protestbetoging, waarbij ze de re-
gering van premier Sheikh Hasina verweten weinig te ondernemen
tegen de daders van zulke aanslagen. Sinds 2013 zijn er zes seculie-
re bloggers en uitgevers vermoord door radicale moslims. Bangla-
desh kampt met een groei van islamitisch fundamentalisme. (AP)

FRANKRIJK

Betaalde seks voortaan illegaal:
overtreders riskeren 1.500 euro boete

AMSTERDAM. Na drie jaar debat
heeft de Franse Assemblée Na-
tionale woensdag definitief een
wet aangenomen die klanten
van prostitué(e)s strafbaar
maakt. Wie betaalt voor seks
kan een boete krijgen van 1.500
euro. Bij recidive loopt dat be-
drag op tot 3.750 euro en ver-
plichte deelname aan een be-
wustwordingscursus. De wet,

een verkiezingsbelofte van pre-
sident Hollande, werd in 2013
voor het eerst goedgekeurd,
maar strandde in de door rechts
gedomineerde Senaat. Daarop
was een nieuwe poging nodig.
Schrijver Frédéric Beigbeder
baarde in 2013 opzien met een
manifest van „343 smeerlap-
p e n” die het recht op hoerenlo-
perij opeisten. (NRC)

De Duits-Iraanse
Emitis Pohl.

‘Koe op de veemarkt’

‘De man met het hoedje’ loopt weg van het vliegveld op 22 maart.
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mensen zijn al bestraft voor diefstal. Deze maand
zijn er nog 5 zaken, ook voor een seksueel delict.
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