Officier wil verdachte
stalker in de cel hebben
Jeannine Verhagen
Alkmaar/Zaandam * Zaankanter Jeffrey B. (25) moest gisteren opnieuw bij de rechtbank in
Alkmaar voorkomen voor stalking van een ex-vriendin. Bijna twee maanden zou ze door hem zijn
bestookt met vervelende emails, berichtjes en was hij haar gevolgd op haar werk. Ook vertelde ze
tegen de politie dat B. een dag lang een blootfoto van haar als profielfoto op zijn Whats App
gebruikte. Die wilde hij weghalen als het weer goed kwam. ,,Ik voelde me enorm gestrest'', zei de
vrouw tegen de politie. De emails bevatten teksten als 'ik haat jou, slet en je hebt me kapot
gemaakt'.
Daarnaast verdenkt justitie B. van het mishandelen van zijn huidige vriendin. Die was doodsbang
toen hij spullen naar haar gooide. Ze zei dat ze door een zware asbak was geraakt en zat vol blauwe
plekken. Ze was doodsbang van de blik in zijn ogen. B. had toen xtc gebruikt, maar dat doet ie naar
eigen zeggen niet meer.
Officier van justitie Marjolein Kubbinga vond het welletjes, omdat de verdachte vaker voor stalking
is veroordeeld. ,,Dit zijn heel ernstige feiten.'' Ze eiste drie maanden celstraf, waarvan een maand
voorwaardelijk en wil dat de verdachte ook een maand celstraf gaat uitzitten die nog boven zijn
hoofd hing. Deskundigen zeggen dat B. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft
verlatingsangst en een stoornis. De officier wil dat hij een behandeling afmaakt, die hij al is gestart.
De verdachte vond dat zijn ex hem had willen pakken toen ze aangifte deed. ,,Ze wist van die
vorige zaak. Ik begreep enigszins tot niet dat ze geen contact meer wilde. Eerder kwam het ook
goed nadat het uit was.'' Hij had fouten gemaakt, gaf hij toe. De ex wil 600 euro smartengeld.
Volgens zijn advocaat Mark Jan Bouwman is het belangrijker dat B. wordt behandeld, dan dat hij de
cel in gaat. Uitspraak op 4 maart.

