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Was er nu wel of geen betonschaar?

De fontein op de Arnhemse Markt was gisteravond verlicht in regenboogkleuren.

Was er nu wel of geen betonschaar?
Homogeweld Gekissebis tussen advocaten ARNHEM
De advocaten van twee van de zes verdachten van de mishandeling van twee
homomannenin Arnhem afgelopen weekend komen met een fors afwijkende lezing
van het incident. Volgens hen is er onder meer geen betonschaar gebruikt door de
vermeende belagers en deelde een van de 'slachtoffers' de eerste klap uit.
BERRIE VAN HELDEN LEON VAN WIJNGAARDEN
Advocaat Sydney Smeets van de Arnhemmers van 31 en 35 jaar is niet onder de indruk van het verhaal
van de tegenpartij. ,,Dat zie je altijd in dit soort zaken. Verdachten die zeggen dat het niets met
homoseksualiteit te maken heeft en dat de ander is begonnen." De verdachten zijn vijf Arnhemmers van
14 en 16 jaar oud en een 20jarige inwoner van Gennep. Zij troffen zondagmorgen vroeg rond vier uur op
de Nelson Mandelabrug over de Rijn Jasper Vernes (35) en Ronnie Sewratan (31) en raakten slaags.
Ronnie moet vijf tanden missen, volgens de mannen door een klap met een betonschaar.
De politie zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de slachtoffers vanwege hun geaardheid zijn
uitgescholden en mishandeld. Het wapen was gisteren nog niet boven water.
Advocaat Gerald Roethof, die een van de minderjarige vermeende belagers bijstaat, zegt dat door de
jongeren geen wapen is ingezet. Hij stelt bovendien dat een van de mannen de eerste klap zou hebben
uitgedeeld. Ook stelde hij dat de groep jongeren niet uit zeker zes maar uit vier tieners bestond, die daar
bovendien niet rondhingen maar net als het homostel terugkwamen van een avondje stappen in het
stadscentrum. Roethof wil verder niet ingaan op vragen totdat zijn cliënt is voorgeleid aan de rechter
commissaris. Ze horen dan of ze vast moeten blijven zitten. Dat gebeurt waarschijnlijk vandaag. De
Arnhemse strafpleiter Machteld Roethof, die ook een van de jongeren vertegenwoordigt, bevestigt het
beeld dat haar collega schetst.
Maar volgens Smeets is er geen enkele reden om aan het verhaal van het stel te twijfelen. ,,Die tanden
zijn er niet vanzelf uitgevallen. En met de blote vuist lukt je dat ook niet, behalve als je Badr Hari bent.
Mijn cliënten houden vast aan het verhaal met de betonschaar. En ook aan het feit dat die jongens anti
homoteksten gebruikten."
Gerald Roethof kondigt aan dat zijn cliënt aangifte doet tegen Vernes en Serwratan. Smeets had daarover
gistermiddag nog niks gehoord. ,,De politie ziet ze ook absoluut niet als verdachten, maar als
slachtoffers."
Waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem wijst in een reactie op de kwestie naar de ouders van
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de jonge verdachten. ,,Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat kinderen van 14 en 16 om vier 's ochtends
met een betonschaar over de straat lopen", zegt Staal. ,,Hoe is het mogelijk dat er ouders zijn die hun
kinderen op de wereld schoppen en zich daarna als ze ouder worden niet meer om hen bekommeren. Ik
heb een kleinzoon van 18 die ook af en toe nog gecorrigeerd moet worden.''
Volgens Staal ligt de sleutel om dergelijke incidenten te voorkomen bij de ouders. ,,Wij zouden hen ook
aansprakelijk moeten stellen voor de schade die de slachtoffers hebben geleden. Laat hen het maar voelen
dat zij niet weten waar hun kinderen zich om vier uur in de ochtend ophouden. Ik denk dat we in dit
geval toch al snel over een bedrag van 5.000 tot 6.000 euro praten.''
Onderzoek van de politie moet uitwijzen wat de pubers op straat deden. De slachtoffers wekten eerder de
suggestie dat ze er al langer rondhingen. Gerald Roethof, advocaat van een van de jongeren, zei dat ze
terugkwamen van het stappen op de Korenmarkt.
De Arnhemse jongerenwerker Melvin Kolf kan zich dat voorstellen. ,,Je ziet tegenwoordig meer
stappende jongeren van 16 of jonger", zegt hij. ,,Het aanbod voor deze groep is gegroeid." Voorzitter Bas
van Es van de Arnhemse horeca noemt het onwaarschijnlijk dat de jongeren nog tot kort voor vier uur 's
nachts verbleven in een horecagelegenheid. ,,Daar wordt echt op gehandhaafd, als je jonger bent dan
achttien kom je nergens in." Volgens Kolf is er in Arnhem geen structureel probleem met rondhangende
jongeren in de kleine uurtjes. Ouders weten volgens hem in de meeste gevallen wel waar hun kind
uithangt. ,,Het kan wel zijn dat een jongere toestemming krijgt om bij zijn vriend te slapen. En dat die
vriend langer weg mag blijven."
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