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Alkmaar/Purmerend/Zwaag * ,,Help. Wie kent deze vrouw? Ze heeft mijn moeder bestolen. Ze
draagt gewoon mijn ring. Daarmee maakt ze mijn moeder te schande. Dat heeft mijn moeder niet
verdiend.'' Dat schreef de 63-jarige Janny B. uit Zwaag vorig jaar op Facebook bij een foto van haar
schoonzus uit Purmerend. De vrouw moest gisteren bij de politierechter in Alkmaar voorkomen
voor het zwart maken van haar schoonzus: laster volgens de wet. Het incident op Facebook was de
apotheose van een familieruzie, die al in 2000 begon. ,,Ze hebben me alles afgenomen, zelfs mijn
kinderen en kleinkinderen'', zei de verdachte over haar familie. ,,En nu moet ik ook nog een boete
gaan betalen? Schandalig!''
De moeder van de vrouw overleed in 2002. ,,Het was de ring van mijn moeder. Ik heb er meer recht
op dan mijn schoonzuster'', benadrukte B. Ze gaf het plaatsen van het bericht op Facebook toe.
,,Misschien niet zo handig, maar het is gewoon de waarheid.'' Volgens de vrouw hield haar familie
haar overal buiten bij het verdelen van de erfenis. Dat vond ze erger dan dat ze de bewuste ring niet
had gekregen.
Politierechter Lamboo zei dat meer mensen conflicten hebben over een erfenis. ,,Van boosheid tot
iets op internet plaatsen dat niet klopt, is een hele stap. Uw moeder is toch niet bestolen? Zij leefde
al tien jaar niet meer toen u dat schreef.''
Naast de post op het sociale medium, bestookte de vrouw familieleden met berichten waarin ze haar
schoonzus een hoer en snol noemde, zelfs tegenover de kleinzoon (15) van het slachtoffer.
Aangiftes van stalking seponeerde het Openbaar Ministerie. Daar zou te weinig bewijs voor zou
zijn.
Officier van justitie Van Loon eiste 700 euro geldboete. ,,U heeft uw schoonzus op internet ten
onrechte in een kwaad daglicht gesteld tegenover mensen, die hier niets mee te maken hebben. Dat
tolereren we niet.'' De verdachte vond de eis 'erg'.
Politierechter Lamboo is bezorgd dat de vrouw in de toekomst nog eens zoiets zal doen. Ze zag
geen echte spijt. ,,Woede en wrok over uw familie hebben geleid tot allerlei berichten, blijkt uit het
dossier. U had dit bericht niet op Facebook mogen schrijven. Het is laster.'' De vrouw uit Zwaag
moet van de rechter 500 euro boete betalen. Een even groot bedrag blijft drie jaar lang boven haar
hoofd hangen, mocht het weer mis gaan.

