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Een vorm van
romantiek

rechtbankrechtbank

Een droom was aan digge-
len, toen de vriendin van
een 23-jarige man uit Sint

Jacobiparochie al na drie weken
samenwonen haar biezen pakte.
Hij had net een huis gekocht en
had er een half jaar aan getim-
merd om het beoogde liefdes-
nest te vervolmaken. Het mocht
niet zo zijn. Ze vertrok, juni 2013,
zonder bevredigende verklaring,
vond hij.

Eigenlijk kan de verdachte het
twee jaar later nog steeds niet
goed verkroppen, blijkt tijdens
een zitting van de politierechter.
Hij staat terecht wegens bela-
ging. Voor de tweede keer in het
verdachtenbankje, want in
maart 2014 werd hij voor het-
zelfde ook al veroordeeld tot 160
uur werkstraf, waarvan de helft
voorwaardelijk. Politierechter
Elly Läkamp wrijft de verbroken
relatie er nog maar eens in: ,,U
kon zich daar niet helemaal in
vinden.’’ ,,Moeilijk’’, verzucht de
verdachte.

Ook had hij twee keer voor de
deur gestaan: op 30 oktober en
op 4 november. De eerste keer
werd niet opengedaan en de
verdachte reed door naar de
ouders van de vrouw om daar op
de ramen te bonzen.

De tweede keer stond hij al
om half zeven ’s ochtends voor
de deur. De ex had het licht in de
kamer nog niet aangedaan of
prompt ging de bel. ,,Had u daar
al een tijdje gewacht?’’, vraagt
Läkamp. ,,Of was het toeval?’’ Via
de brievenbus maande de vrouw
de belager om te vertrekken:
,,Wat moet je hier nog?’’ Toen hij
weigerde, stormde haar nieuwe
vriend naar buiten, verloor zijn
zelfbeheersing en verkocht de
ongenode gast een flinke dreun.
,,Voor ik het wist lag ik 2 meter
verderop.’’

Tijdens de uitvoering van zijn
taakstraf was hij aan het prakki-
seren geslagen, legt hij uit: ,,Ik
dacht: zou het niet normaal op
te lossen zijn?.’’ Er moet wel-
haast sprake zijn van een enorm
verschil in beleving tussen beide
ex-geliefden, oppert de rechter.
,,Hoe vaak wil je met je hoofd
tegen de muur lopen voordat je
snapt dat het uit is?’’

Läkamp vreest voor herhaling.
,,U houdt steeds een slag om de
arm, dat kriebelt mij. Dan denk
ik van: ‘Oeps’.’’ De verdachte
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beweert echter dat hij inmiddels
volwassen is geworden. ,,Ik ben
er klaar mee.’’ In ieder geval
heeft het slachtoffer sinds de
incidenten slapeloze nachten. En
de gordijnen houdt ze altijd op
een kiertje als de duisternis is
ingetreden. ,,Het is toch te zot
voor woorden’’, merkt de rechter
op. ,,Kennelijk is ze zwaar aange-
daan.’’De reclassering is bezorgd
over het gebruik van verdovende
middelen door de verdachte en
vreest, zonder behandeling, voor
zijn geestelijk en emotioneel
welzijn. Officier van Justitie
Henk Mous eist opnieuw een
werkstraf van zestig uur, naast
de uitvoering van tachtig uur die
nog op de plank stonden. Ook
eist hij een voorwaardelijke
gevangenisstaf van twee weken
met een proeftijd van drie jaar -
,,nog een keer en u bent de klos’’
- toezicht door de reclassering
en behandeling door de GGZ.

Zijn cliënt werd gedreven door
menselijke emoties waar de
literatuur bol van staat, merkt
advocaat Ad Speksnijder op.
,,Het is een vorm van roman-
tiek.’’ Hij wil de incidenten niet
goedpraten, maar het stempel
belaging gaat de raadsman te
ver, te meer omdat zijn cliënt
geen kwaad in de zin had. ,,Ei-
genlijk was hulp nodig.’’

,,Het is op het randje’’, geeft
rechter Läkamp toe, maar gezien
de voorgeschiedenis kan volgens
haar toch van belaging worden
gesproken. Daarom veroordeelt
ze de verdachte tot een voor-
waardelijke celstraf van drie
weken met een proeftijd van
drie jaar, met als bijzondere
voorwaarden een contact- en
locatieverbod voor een jaar,
reclasseringstoezicht en behan-
deling door de GGZ.

De taakstraf van tachtig uur
die eerder voorwaardelijk was
opgelegd, moet de verdachte
alsnog uitvoeren.
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