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OM beboet
bedreiger
Onno Hoes

OM beboet
AANGIFTE Foto’s mishandelde homoseksuelen

door Stefan Gybels en Ruud Maas

MAASTRICHT – Een 24-jarige Maas-
trichtenaar heeft een geldboete
moeten betalen voor het bedrei-
gen van burgemeester Onno
Hoes en diens echtgenoot Albert
Verlinde. De man stuurde foto’s
van mishandelde homoseksue-
len naar het echtpaar. De woord-
voerder van Hoes bevestigt dat.

De Maastrichtenaar stuurde de fo-
to’s ongeveer twee maanden gele-
den aan de burgemeester en diens
echtgenoot. Dat gebeurde digitaal,
stelt woordvoerder Gertjan Bos.
Burgemeester Hoes vond het dusda-
nig shockerend dat hij besloot bij
de politie aangifte te doen. De ver-
dachte werd later aangehouden.

Hoe hoog de boete is die de
Maastrichtenaar heeft moeten beta-
len, wil Eugène Baak, woordvoer-
der van het Openbaar Ministerie
(OM) niet zeggen. „Omdat de zaak
niet voor de rechter is gebracht, is
de informatie niet openbaar. De of-
ficier van justitie heeft de man een
voorstel gedaan, waarmee hij ak-
koord is gegaan. Was dat niet het
geval geweest, dan was de zaak
voor de rechter gebracht.”

De bedreiging vond plaats in een
periode waarin nogal wat rumoer
in het koffieshopdossier ontstond,
al wil woordvoerder Bos daar geen
verband tussen leggen. Het leidde
de afgelopen periode wel tot diver-
se verwensingen aan het adres van
Hoes: op T-shirts, stickers, ruiten

van een café en een Facebook-pagi-
na werd hem dringend verzocht
‘naar huis’ te gaan. Bos kent de be-
richten en zegt dat de sociale me-
dia zich daar nu eenmaal gemakke-
lijk voor lenen. „Je kunt vrij ano-
niem dat soort geluiden laten ho-
ren. Dat is geen probleem, ook niet
als dat scherp gebeurt, maar in dit
specifieke geval zijn de grenzen
overschreden.”

Weekblad Weekend maakt deze
week melding van de bedreiging.
Onno Hoes stelt in een artikel in
het blad: „Jammer dat iemand zo’n
vreselijke mensonterende afranse-
ling lijkt te willen gebruiken in de-
ze kwestie.” Hij zegt dat het echt-
paar geen extra veiligheidsmaatrege-
len heeft genomen. Woordvoerder
Bos bevestigt die uitspraak tegen-
over deze krant. Hij merkt op dat
de onderkomens van het echtpaar
- in Maastricht en in het
Noord-Brabantse Cromvoirt - al
zeer goed beveiligd zijn. Hoes heeft
ook geen extra bescherming geno-
men voor als hij en zijn man over
straat gaan. Verlinde, in Weekend:
„Wij willen over straat kunnen lo-
pen en tot ’s avonds laat op een ter-
rasje kunnen zitten zonder over on-
ze schouder te moeten kijken.”

Burgemeester Hoes en
tv-persoonlijkheid Verlinde
scherpen beveiliging niet
verder aan na bedreiging.
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