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Het best te bekijken met een 
goed glas Sauvignon Blanc 

uit 1982. 

Chez Piet. Vanavond om 19.50

Het Gentse parketgeneraal
voerde bijna twee jaar onder
zoek naar mogelijke wanprak
tijken van de gewezen onder
zoeksrechter uit Veurne. Yves
Vanmaele, die
intussen de
bijnaam ‘trage
rechter’
kreeg, moet
zich verant
woorden voor
de oplichting
van de Oost
duinkerkse
kunstenaar
William
Sweetlove.

Meer dan vijf jaar geleden zou
Vanmaele drie kunstwerken
bij Sweetlove hebben besteld,
maar er niet voor betaald heb
ben. Volgens het gerecht werd
Sweetlove onder druk gezet om
ze gratis te bezorgen. Maar
Vanmaele ontkent dat. ‘De
kunstenaar heeft simpelweg
nooit een factuur gestuurd.
Waarom zou hij dan betalen?’,
zei de advocaat van Vanmaele.
Die gaat voor de vrijspraak, te
meer omdat hij de facturen on
dertussen wél heeft betaald.

Ondertussen loopt nog steeds
een onderzoek naar mogelijke
corruptie binnen het gerecht in
Veurne. Tal van getuigen be
schuldigen Vanmaele ervan dat
bij hem alles mogelijk was, ‘zo
lang er betaald werd’. (mkm)

‘Trage rechter’
vandaag zelf
voor rechtbank
De omstreden Veurnse ex
magistraat Yves Vanmaele
(62) staat vandaag zelf
voor de rechter. Hij wordt
ervan verdacht een kunste
naar te hebben opgelicht.

De helft van de zwarte Afri
kanen in Antwerpen die be
smet zijn met hiv, weten dat
zelf niet. Ze krijgen geen zorg
en lopen het risico anderen te
besmetten. Dat blijkt uit on
derzoek van het Instituut
voor Tropische Geneeskun
de, de eerste studie die peilt
naar hoe vaak hiv specifiek in
de doelgroep van ‘subSaha
raans Afrikaanse migranten’
(SAM) voorkomt.

4,6 procent testte hivposi
tief: 6,1 procent van de vrou
wen en 3 procent van de
mannen. ‘Het grootste pro
bleem is dat er in de zwarte
gemeenschap zo’n groot stig
ma rust op aids’, legt antro
pologe Jasna Loos uit. ‘Wie
hivpositief is, moet wel pro
miscue zijn, of op z’n minst
besmettelijk, denken Afrika
nen vaak. Daarom kiezen
mensen die vermoeden dat ze
hiv hebben er vaak toch voor
om zich niet te laten testen.’

In België zijn net zoals in de
rest van WestEuropa twee
grote groepen getroffen door
hiv: homomannen (5 pro
cent) en SubSaharaans Afri
kaanse migranten (SAM) –
mensen afkomstig uit zwart
Afrika. (syma)

5 procent zwarten
in België heeft hiv,
helft weet het niet
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De voorbije twee dagen heeft
hij geen voet meer durven bui
tenzetten, Mohammad Asim
Abbasi (22). Nochtans is hij in
de wijk in Ukkel waar hij met
zijn Pakistaanse familie woont
een gekend figuur. Vlotte jon
gen, vlot Frans en Engels spre
kend. Begenadigd cricketspeler
ook die in tweede divisie ge
staag aan zijn carrière werkt.
Kortom, een brave gast die hier
al vier jaar gelukkig woont.

Maar dat geluk heeft sinds be
gin deze week plaatsgemaakt
voor ongeloof en boosheid. Om
dat de federale politie een op
sporingsfoto van hem ver
spreidde en enkele kranten hem
afschilderden als een mogelijke
terrorist die plannen zou heb
ben om de Israëlische ambassa
de te beschieten. ‘Plots wordt
onze familie overstelpt met te
lefoons. Mensen schelden ons
uit omdat ik zou gezien zijn met
een wapen. Waanzin. Meer kan
ik er niet over zeggen.’

‘Verdacht gedrag’

Wat was er gebeurd? Eind au
gustus had een veiligheidsagent
een foto van hem genomen toen
hij zich in de buurt van de Is
raëlische ambassade ‘verdacht’
gedroeg. Het waren de nadagen
van de schutter van het Joods
Museum, Mehdi Nemmouche.
Er gebeurde echter niets en de
‘verdachte’ sprong op de tram.
Ook de drie volgende maanden

gebeurde er niets. Tot dit
weekend een oproep tot
getuigen werd gelan
ceerd en enkele kran
ten hem aan terroris
me linkten. ‘Ik ben met
een naar het politiebureau.
Hier ben ik, de zwaarste terro
rist van het land, riep ik. Uiter
aard werd meteen duidelijk dat
het om een vreselijk misver
stand ging. Ja, ik was daar die
dag. Ik stond in de regen te
wachten op een tram op weg

naar een cricketwedstrijd. On
der mijn linkerarm hield ik
mijn houten bat vast, gehuld in
een jas. Waarom? Omdat het re
gende. En oh ja, ik was ook nog
een koekje aan het eten. Meer
niet.’

Schadevergoeding

De Pakistaanse familie zegt ex
cuses te eisen, net als een fikse
schadevergoeding. Want de ge
volgen zijn niet min. Moham
mads vader is net ontslagen uit

het zieken
huis. Opgeno
men met een veel
te hoge bloed
druk. De familie
is totaal onte
recht ten schan
de gemaakt. En
nog erger: de
man is sinds gis
teren ook zijn job
kwijt. ‘27 jaar heb ik
met hart en ziel ge
werkt op de Pakistaanse
ambassade in Brussel.
Toen ze de foto van
Mohammad in de kran
ten zagen, werd ik zon
der pardon buitenge
gooid. Met vaders van
terroristen hebben
we niets te zien, zei
den ze. Nu nog gelo
ven ze ons niet.
Mijn hele carrière
is om zeep en ze
dreigen ons terug
naar Pakistan te
sturen. Waar
door? Door een
foto van mijn
zoon die een koek
staat te eten.’

Het leven van Mohammad Asim Abbasi (22) en
zijn familie is helemaal overhoop gegooid nadat
hij valselijk aangeduid werd als terrorist die de
Israëlische ambassade wou beschieten. ‘En
waarom? Omdat ik met een in een jas gewikkel
de cricketbat op mijn tram stond te wachten in
de regen. Waanzin.’

PIETER HUYBERECHTS EN CEDRIC LAGAST

Man die plots overal geseind stond als
‘gewapend’ is onschuldige sporter

,,MOHAMMAD
ASIM ABBASI

Ik ben meteen naar
het politiebureau
gelopen. ‘Hier ben ik,
de zwaarste terrorist
van het land’, riep ik

‘Ik een terrorist? Ik stond
verdorie een koekje te eten’

DE POLITIE DACHT
DAT HIJ EEN

WAPEN DROEG

MAAR HET BLEEK GEWOON
EEN CRICKETBAT
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