Jongerenruzie Den Burg
loopt uit op rechtszaken
Jeannine Verhagen
Alkmaar/Den Burg * De 22-jarige N.B. Uit Den Burg was razend op zijn ex-vriendin, die volgens
hem zijn auto had bekrast en besmeerd met ei. Hij liet het er niet bij zitten en ging verhaal halen bij
het meisje. Op het schoolplein sloeg hij een ei in haar gezicht, gooide haar op de grond en schopte
hij tegen haar aan. Ook stuurde hij via Whats App naaktfoto's van zijn ex naar haar beste vriendin.
Gisteren moest B. voorkomen bij de politierechter, evenals de huidige vriend van het meisje en een
kameraad. Deze twee gingen bij B. verhaal voor de mishandeling van het meisje.
,,Het was niet zo slim om naar dat schoolplein te gaan'', vond B. achteraf. ,,Maar ik was zo
ontzettend boos. Eerst had ze mijn auto bekrast. Toen die daarna onder het ei zat, werd ik woedend.
Maar ik heb haar niet tegen haar hoofd getrapt.'' Het meisje vertelde tegen de politie dat B. haar op
de grond gooide en tegen haar arm schopte. Getuigen zagen hem in de richting van haar hoofd
schoppen.
Zowel officier van justitie De Moor als politierechter Otter vonden het kwalijk dat B. voor eigen
rechter had gespeeld. De officier eiste 40 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.
Politierechter Otter vond die straf te laag. ,,U heeft uw ex-vriendin te grazen genomen. Dat is net zo
schandalig als dat andere feit. Als u naaktfoto's aan iemand doorstuurt, kan die ze verder
verspreiden. Dat kan levens verwoesten.'' Ze gaf B. 100 uur werkstraf, waarvan de helft
voorwaardelijk en legde verplicht reclasseringstoezicht op.
Verdachte J.H., de huidige vriend van het meisje, zei dat hij er spijt van had voor eigen rechter te
hebben gespeeld door naar het huis van B. te gaan. ,,Ik wilde hem erop aanspreken dat hij geen
meisjes moet slaan. Maar het liep uit de hand. Dat was niet mijn bedoeling.'' Hij kreeg een
geldboete van 150 uur en een week voorwaardelijke celstraf.
Zijn maat N.Z. ging ook mee naar het huis. Hij bedreigde H. met de woorden dat als hij nog eens
een meisje zou molesteren, hij hem verrot zou slaan. ,,Niet zo slim'', vond Z., die 300 euro boete
moet betalen van een oude straf en daarnaast 30 uur gratis moet werken.

