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TEHERAN – Duizenden Iraniërs demonstreerden gisteren in Teheran tegen de regering-Ahmadinedjad. Oppositieleider Musavi was volgens ooggetuigen zelf ook aanwezig.  Foto EPA

Woningzwemleraar L.ontruimdDEN BOSCH (ANP) – Het huisvan de 59-jarige zwemleraarBenno L. uit Den Bosch, deverdachte in een omvangrijkeontuchtzaak, is gisteren leeg-gehaald door dewoningcorpo-ratie.De vrouw van L. verzocht omde spoedverhuizing. De woningcorporatie zoekt naar anderepassendewoonruimte voor haar.Woensdagavond dromde eengroep mensen samen rondom dewoning van de verdachte zwemleraar, die in hechtenis zit. Demensen uitten luidkeels hun afschuw.Justitie heeft de zwemleraar bijzijn voorgeleiding voor de raadkamer afgelopenweek naast hetplegen van ontuchtige handelingen „uit voorzorg” ook verkrachting ten laste gelegd. Datheeft een woordvoerster van hetopenbaar ministerie vanmorgengezegd. Door de tenlasteleggingvan verkrachting kan justitie dezwemleraar langer in hechtenishouden.

Van onze verslaggeverAMSTERDAM – „Weg met hetislamitisch regime!” TientallenIraanse Nederlanders demon-streerdengistermiddag inAmsterdam tegen het bewindin Iran. „Een Holocaustontken-ner als Ahmadinejad kan tochgeen president zijn?”„Wegmet de dictator!” klinkt hetop de Dam in Amsterdam. Enkele tientallen Iraniërs betuigensteun aan de honderdduizendenlandgenoten in Iran.Die demonstreren al dagenlangtegen de vorige week verkozenconservatieve president Ahma

dinejad. Die zou op frauduleuzemanier aan zijn stemmen zijngekomen.„Waar is mijn stem?” luidt deaanklacht op een groen bordje.Op posters is een kruis doorhet hoofd van Ahmadinejad gehaald.„De Iraanse regering bestaatuit terroristen”, zegt de 32jarigeIraanse vrouw Hamideh Shadanpoor uit Amsterdamverontwaardigd. „Ze maken mensen doodof stoppen ze jarenlang in de gevangenis.” Als meisje voelde zezich Iran niet thuis. „Er is geenvrijheid. Ik mocht niet zelf mijnkleren kiezen.”Diverse demonstranten be

seffen dat de belangrijkste opponent van Ahmadinejad, oppositieleider Musavi, ook weldegelijk bloed aan zijn handenheeft. „Musavi is verantwoordelijk voor executies in het verleden. Hij is ook niet 100 procentgoed, maarwel beter dan Ahmadinejad. Dat is een dwaas”, zegtAli Sheikh Mughaddus (58).Ook zijn zoon Reza (17) moetniets hebben van de huidigepresident Ahmadinejad. „Dieman zegt dat de Holocaust nooitheeft plaatsgevonden. Hoe kanzo iemand president van eenland zijn?” Dat christenen inIran worden onderdrukt, noemtReza „belachelijk. Iedereen moet

vrijheid van meningsuiting hebben.”Filmpjes op YouTube, beeldenop televisie: rechtenstudentAmir Dezfouli (25, spijkerbroek,wit vest, zwart Tshirt) uit Amsterdam volgt het nieuws overhet ongekende oproer in Iranop de voet. Verontwaardigd: „InIran worden demonstrantendoodgeschoten. Onmenselijk!
Bmt! jl! ejf! ﾜmnqkft! {jf-! pouqmpg!ik bijna van woede. Een jongenwerd doodgeslagenwaar zijn ouders bij stonden. Ik voel me Iranees. In Nederland worden weal boos als iemand een bal tegeneen hond schopt. In Iranwordenmensen doodgeschoten alsof ze

lucht zijn. En dan met steun vanAhmadinejad.”Dezfouli is ervan overtuigddat het regime zelf onlustenensceneert, om zo een „smoeste hebben om mensen in elkaarte kunnen slaan.” Hij zegt dat
fs! pq! joufsofu! ﾜmnqkft! djsdvmf.ren waarop te zien is dat veiligheidsdiensten zélf dingen kapotslaan.De kritiek van het Iraanse regime dat onder meer Amerikade demonstranten opstookt, isaan de rechtenstudent niet besteed. „Onzin. Obama heeft juistgezegd dat Amerika zich niet bemoeit met binnenlandse kwesties in Iran.”

Gsm-mastenbruikbaar alsregenmeterWAGENINGEN (ANP) –Mastenvoor mobieletelefonie zijn bruikbaarals regenmeter.Dat stelde de leerstoelgroep hydrologie en kwantitatief waterbeheer vande Wageningen Universiteit gisteren. Volgens dewetenschappers biedt hetnetwerk van gsmmasteneen „uitgelezen mogelijkheid om regenval gedetailleerd te registreren.”Gsmmasten staan metelkaar in contact om telefoonverkeer van mobieltjes door te geven. Dieverbindingen zijn gevoelig voor verstoring doorregen. Aan de hand vanhet verlies aan vermogentussen twee gsmmastenis te berekenen hoeveelneerslag er valt.

LEIDEN (ANP) – Meisjes die ineen justitiële inrichting heb-bengezeten komen na hunvrijlating vrijwel allemaal inernstige problemen.Van na-zorg is nauwelijks sprake.Dat zijn de conclusies van onderzoekers van het centrumvoor kinder en jeugdpsychiatrieCuriumLUMC in Leiden enVUmc in Amsterdam, waar hetNederlands Dagblad gisterenover berichtte.Een op de drie onderzochtemeisjes bleek vijf jaar na vrij lating aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis te lijden. Ookwas een derde al moeder.Psychiater Anne Krabbendamen psychologe Elsa van der Molen ondervroegen 229 meisjes enjongevrouwenvan 17 tot 23 jaardie om gedragsproblemen in eeninrichting terechtkwamen.Volgens Krabbendam zijn deconclusies nog voorlopig. „Voor

de helft van de onderzochtemeisjes staat het vast. Maar watwe aantreffen overtreft al onzeangsten.”De psychiater benadrukt datnazorg maar ook preventie vanhet grootste belang zijn, maardat de huidige nazorg niet effectief is. „Eén gespreksuurtje inde maand heeft weinig zin. Ookop de overdracht van instantienaar instantie valt een hoop aante merken. Als deze meisjes hetadvies krijgen om bijvoorbeeldnaar de Riagg te gaan, zullen zedat in de meeste gevallen niet uitzichzelf doen. Zij hebben weinigvertrouwen meer in instanties”,aldus Krabbendam. Ook is de nazorg volgens haar voornamelijkafgestemd op jongens.Jaarlijks verblijven 7300 jongeren in een jeugdinrichting. Hetverblijf kan variëren van eenpaar dagen tot maximaal zesjaar. Het aandeel meisjes is ongeveer een kwart.
BinnenlandredactieDEN BOSCH – De Centra voorJeugd en Gezin (CJG) richtenzich te veel op jeugdbeleid ennauwelijks tot niet opgezins-beleid. Daarmee is de kans opsuccesvoor de CJG’s klein.Dat betoogden dr. B. Hooghiemstra en dr. C. Verhaar vanmiddagbij hun aantreden als respectievelijk erelector en lector jeugden gezin bij Fontys Hogescholenin Den Bosch.Gezinnen zijn belangrijk als focus, omdat daar de toekomstvande samenleving wordt bepaald,aldus Hooghiemstra en Verhaar.Gezinsbeleid moet lokaal ontwikkeld worden en dat gebeurtvolgens hen nog nauwelijks.De twee lectoren vinden bovendien dat het jeugd en gezinsbeleid te veel nadruk legtop problemen. „Dat is contraproductief, want wie wil er noggebruikmaken van een CJG alsje daarmee direct het stempel

”probleemgeval” krijgt? Het isbovendien zwaar overdreven,omdat niet elke vraag waarmeemensen zitten een ‘probleem’ is.Bovendien suggereert het beleiddat problemen tevermijden zijn,terwijl ze een normaal onderdeelvan het leven zijn.”Het lijkt er volgens Hooghiemstra en Verhaar soms op dat iedere (aanstaande) vader of moeder en ieder kind als potentieelrisico of probleemgeval wordtgezien. Iedereen moet daardooraan allerlei tests worden onderworpen.Het isvolgens de lectoren noodzakelijk om, net als in andere beroepen, blijvend te investeren inde kwaliteiten van mensen dievoor jeugd en gezin werkzaamzijn. Zij moeten daarom meermogelijkheden krijgen om vervolgopleidingen op te pakken.Het lectoraat is gevestigd bij depabo en pedagogisch management kinderopvang, twee opleidingen die Fontys vanuit ’sHertogenbosch verzorgt.

BuitenlandredactieTEHERAN – De machtige Raadvan Hoeders in Iranwil eenopengesprek met de drieverliezersvan de presidents-verkiezingenvanvorigeweek.Deverslagen kandidaten zijnuitgenodigdvoor overleg mor-gen over de 646 klachten die zehebben ingediend.Een woordvoerder van de raadzei gisteren dat alle klachten zeerzorgvuldig onder de loepwordengenomen. Het is niet bekend ofde drie verliezers van de stembusgang, van wie de hervormerMir Hossein Musavi het boegbeeld is, het aanbod tot overleghebben geaccepteerd. Politieke

analisten denken niet dat Musavi en de twee andere kandidatenveel hoop hebben op eenvoor deoppositie positieve uitkomst vanhet onderzoek.De Raad van Hoeders wordtdoor conservatieven gedomineerd. Het orgaan zou daardoorop de hand zijn van de winnaarvan de verkiezingen, de zittendeconservatievepresidentMahmudAhmadinejad.Musavi stelt dat de autoriteitengrootschalige fraude hebben gepleegd om Ahmadinejad te kunnen laten winnen. Het staatshoofd zou bijna twee derde vande stemmen hebben gekregen.Musavi eist nieuweverkiezingen,maar dinsdag liet de Raad vanHoeders alweten daar niets voor

te voelen. Mogelijk komt er weleen hertelling in gebieden waarde oppositie de uitslag betwist.Net als in de afgelopen dagengingen gisteren tienduizendenIraniërs in de hoofdstad Teheran de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag.Volgens ooggetuigenwas Musavizelf ook van de partij . De in hetzwart geklede betogers droegenkaarsen en herdachten zo demensen die maandag werdendoodgeschoten aan het eind vaneen demonstratie.De optocht verliep in stilte, totde menigte bij het Imam Khomeiniplein arriveerde,waar sommigen ”Dood aan de dictator” en”Waar zijn onze stemmen” begonnen te roepen.

Pq! qbnﾝfuufo! ibeefo! bbohangers van Musavi tekstengeschreven als ”Waar zijn onzebroeders?” en ”Waarom hebbenjullie onze broeders vermoord?”Buitenlandse nieuwsmedia mogen van de Iraanse autoriteitenniet meer op straat komen enhet persbureau AP kreeg zijnnieuws van ooggetuigen, die uitvrees voor represailles anoniemwilden blijven.Volgens staatsmedia zijn maandag zeker acht mensen doodgeschoten. Buitenlandse mediameldden dat extremistische leden van de Basijmilitie de moorden zouden hebben gepleegd. DeBasij steunen Ahmadinejad.Mogelijk zijn nog meer demonstranten om het leven gebracht.

Een groot aantal oppositieleidersis opgepakt en van sommigenis sinds hun aanhouding nietsmeer vernomen. Musavi riephet regime gisteren op de aangehouden politici vrij te laten. Ookeiste hij opheldering over het lotvan opgepakte journalisten.In Iran en het buitenlandwordtmet spanning gewacht op eennieuwe reactie van de hoogsteleider van het land, ayatollah AliKhamenei, op de politieke onrustsinds de presidentsverkiezingeneenweek geleden.Khamenei leidt in de universiteit van Teheran het islamitischevrijdaggebed en waarnemersverwachten dat hij zich over desituatie zal uitlaten.De machtigste man van het

strengislamitische Iran had dinsdagavond op de nationale televisie tot kalmte gemaand. Hijnoemde de hevigste protestensinds de zogenoemde islamitische revolutievan 1979 hetwerkvan onruststokers. Hij riep alleIraniërs op zich achter Ahmadinejad te verenigen.Het Iraanse ministerie van In
lichtingen claimt een reeks terreuraanslagen op de dag van depresidentsverkiezingen vorigeweek te hebben voorkomen. Datmeldde de staatsomroep IRIB.Enkele terreurgroepen zouden bommen hebben willen laten ontploffen bij moskeeën enandere publiekstrekkers in dehoofdstad Teheran. De terroristen hadden volgens het ministerie banden met Irans aartsvijandIsraël.De Iraanse Revolutionaire Garde is ondertussen begonnen metde arrestatievan aanhangersvanMusavi, meldden mediawaakhonden en mensenrechtenorganisatieswoensdag.Volgens de in de VerenigdeStaten gevestigde International

Campaign for Human Rights inIran zijn tientallen hervormersopgepakt. De organisatie Reporters Without Borders stelde hetaantal gearresteerde journalisten sinds de verkiezingen vanvrijdag op minstens tien. Eenwebsite van voormalig vicepresident Mohammad Ali Abtahi zeidat de bekende hervormingsgezinde politicus is opgepakt.Iran beschuldigde de VSwoensdag van „onverdraaglijke”inmenging in zijn interne aangelegenheden. De Iraanse televisie meldde dat de regeringde Zwitserse ambassadeur hadontboden, die de Amerikaansebelangen in Iran vertegenwoordigt. Er zou een klacht over deinmengingworden ingediend.
Pamflet: 

Waarom heb-
ben jullie onze 
broeders ver-
moord?
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Nachtdiertje 
verlegt vliegroute 
bij nadering  
lantaarnpaal
Willem H. SmithBRISTOL –Veel vleermuizenhebben last van kunstlicht.Maar het zijnvooral de lang-zamevliegers die lantaarnpa-len en dergelijke lichtbronnenmijden en noodgedwongenanderevliegroutes kiezen. Dathebben Britse onderzoekersgisterengemeld in hetweten-schappelijke onlinetijdschriftCurrent Biology.
Ef!lmfjof!ipfﾜk{fsofvt-!ffo!van de kleinste vleermuizen inEuropa, jaagt vooral op insecten. Hij doet dat bij voorkeurin een kleinschalig, bosachtig
mboetdibq/!Ifu!ﾜkohfcpvxef!zoogdiertje, dat in Nederlandin 1983 voor het laatstwerdwaargenomen, beweegt zich inde duisternis op een vrij trage,enigszins vlinderachtige maniervoort.Wetenschappers van de universiteit van Bristol ontdekten dathet nachtdier van zijn gebruikelijke vliegroutes afwijkt zodrahet beestje met lantaarnpalenen andere kunstmatige lichtbronnenwordt geconfronteerd.Een kwestie van lijfsbehoud, zo

blijkt uit het onderzoek van dewetenschappers Emma LouiseStone, Gareth Jones en StephenHarris.
Echo„Om hunweg in het donkerte vinden, zijn vleermuizenafhankelijk van echooriëntatie”, vertelt professor Jones.„Dit navigatiemiddel helpt henechter nauwelijks bij het tijdigsignaleren van mogelijke predatoren.” Eerder toonde hij metonderzoek aan dat de hoogfrequente signalen een vleermuisevenmin altijd in staat stellenprooi en omgeving van elkaar teonderscheiden.

De meeste vleermuizenvermijden licht op hun verblijfplaatsen en op routes naar hunvoedselgebieden. „Een verlichteomgeving maakt hen kwetsbaarvoor oogjagers als uilen.” Jones:„Dat iswaarschijnlijk dé redendat vleermuizen nachtdierenzijn.”Juist langzame soorten zoals
ef!lmfjof!ipfﾜk{fsofvt!)xbbsvan er in GrootBrittannië circa14.000 leven) zijn in dat opzicht„zeer kwetsbaar” en gedijen alleen in volslagen duisternis. „Zelijken van nature licht te vermijden”, aldus Jones, die aangeeftdat er ook snelvliegende soortenzijn die juist fel licht benutten,

omdat lampen vaak insectenaantrekken.
VliegrouteIn het kader van het onderzoekplaatsten de onderzoekers inZuidwestEngeland en Waleslangs bestaande vliegroutes van
ef!lmfjof!ipfﾜk{fsofvt!{phfiften hogedruknatriumlampen,waarvan de lichtintensiteitvergelijkbaar is met die vangangbare straatverlichting.Het team constateerde dat deactiviteiten van Rhinolophushipposideros op deze plekkenprompt dramatisch daalden. Delichtschuwe diertjes stelden hunvluchten zelfs uit en raaktenook niet gewend aan de lampen.Hoewel deze uitkomsten nietals een volslagen verrassingkwamen,waren dewetenschapperswel beduusd over deomvang van de gevolgen. Hetgros van de vleermuizen koosalternatieve routes, vermoedden zij .Dergelijke omwegen kunnennadelig uitpakken voor dezein GrootBrittannië in aantalslinkende diersoort: afstandentot foerageergebiedenwordengroter (wat meer energie vergt)en somsweten ze geen schuilplek te vinden. Vooral jongenlopen daardoor het risico alsprooi gegrepen teworden. Zestaan bovendien meer bloot aanweersinvloeden.

Straatverlichting moet meeraandacht krijgen bij plannenover terreinbeheer, menen dewetenschappers. De moeilijkheid is echter dat vleermuissoorten heel verschillend oplichtbronnen reageren.Zo gedragen echte bossoortenals de ruige dwergvleermuis engrootoorvleermuis zich over hetalgemeen zeer lichtschuw.Ookwatervleermuizen lijkenverlichting systematisch te mijden. Van vleermuizensoortendie laat vliegen is echter bekenddat ze regelmatig op verlichteplekken foerageren.
TijdklokOm te komen tot een doordachtverlichtingsbeleid pleiten deBritse onderzoekers voor eensoortgerichte aanpak.„Het is belangrijk tewetenwelke lichtintensiteit bepaaldevleermuissoorten nog tolereren,om zo het leed op een passendemanier te verzachten.”Hoewel op dat gebied veelvragen nog onbeantwoord zijn,dragen zij nu al ”tussenoplossingen” aan.Zo valt er veel winst te behalen met het spaarzaam plaatsenvan lichtbronnen, het vermijdenof afschermen van felle lampenen het gebruik van een tijdklokdie ervoor zorgt dat lichtbronnen langs vliegrouteswordenuitgeschakeld.

BRISTOL  – Brits onderzoek wijst uit dat traag vliegende vleermuizen zoals 
de kleine hoefijzerneus hinder hebben van kunstlicht.  Foto Gareth Jones

B i n n e n l a n d / B u i t e n l a n d

René ZeemanStevent Iran af op een burger-oorlog? Zesvragen en antwoor-den over de situatie in Iran.HeeftAhmadinejad door bedrogde verkiezingengewonnen?De oppositie zegt vanwel. Voordeze stelling zijn een aantalaanwijzingen, maar geen hardebewijzen. Opiniepeilingen gehouden vlak voor de stembusgangwezen uit dat het op eennekaannekrace zou uitlopen.Niemand zou vreemd hebbenopgekeken als Ahmadinejad eennipte overwinning zou hebbengeboekt, maar een overwinningmet 65 procent van de stemmenis absoluut ongeloofwaardig.Opvallend is dat het verkiezingsresultaat onwaarschijnlijksnel bekendwas. Miljoenenstembiljettenwaren in enkeleuren geteld.Bij de uitslag viel op datAhmadinejad in alle provinciesmet circa 65 procent van destemmenwon, zelfs in de gebiedenwaar de andere presidentskandidaten vandaan kwamen.Kandidaat Rezai behaalde bijvroegere verkiezingen steeds17 procent van de stemmen. Nuslechts 1 procent.StaatAhmadinejad tegenoverMusavi, of is er meer aan de hand?Met Ahmadinejad en Musavistaan conservatieven tegenover

gematigden in Iran. In Iranspeelt een interne strijd tussende machtige geestelijken. Ahmadinejad is de kandidaat vanconservatief geestelijk leiderKhamenei en Musavi is de manvan de gematigde oudpresidentKhatami.Met Ahmadinejad en Musavistaat ook de conservatieve plattelandsbevolking tegenover demeer vooruitstrevende stedelingen.Is het verschil tussenAhmadine-jad en Musaviwerkelijk zo groot?Zowel Ahmadinejad als Musavistaat achter de IslamitischeRevolutie. In de jaren tachtigwas Musavi ministerpresident.Toen viel hij op door zijn goedeeconomische beleid, niet doorzijn democratische hervormingen. Tochwordt hij op dit moment als een soort alternatiefvoor Ahmadinejad gezien. Allemensen die iets anders willenhebben zich achter Musavigeschaard.Ahmadinejadwerd in 2005gekozen omdat hij strenggelovig is, dat betekent voor veelgodsdienstige Iraniërs zo veelals: niet corrupt. Ahmadinejadis van oorsprong een Pasdaran,een lid van de paramilitaireelitie van Iran. In zijn eersteregeringsperiode heeft hijveel vroegere wapenbroedersop belangrijke posten in demaatschappij geplaatst. Onder

Ahmadinejad heeft een militarisering van de maatschappijplaatsgevonden.Hebben de protesten kans vanslagen?Waarschijnlijk niet. Khameneien de Raad van Hoeders is eralles aangelegen dat de rustweerkeert. Bepalend is echterhoe de machtsstrijd zich tussende geestelijken ontwikkelt.Komt het tot eenburgeroorlog?Dat gevaar is aanwezig. Dekloof tussen de aanhangersvan Ahmadinejad en die vanMusavi is moeilijk te overbruggen. De meeste demonstratenzijn uiterst teleurgesteld in hetregime. Als de regering reageertmet onderdrukking zal de situatie verslechteren. Ahmadinejadlijkt niet tewillenwijken. Devraag is hoeveel geweld hijwil inzetten om zijn positie teverdedigen. Omgekeerd is devraag relevant hoeveel bloed deoppositiewil vergieten.Zijn er parallellen met de revolu-tie van 1979?Het grote verschil met 1979 isdat er anno 2009 geen echteleider is. Musavi is niet in staatde massa’s te inspireren zoalsKhomeini datwel kon. Alsiemand zich kan ontwikkelentot een potentiële leider van eenbevolkingsgroep sluiten de autoriteiten hem onmiddellijk op.


