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De Nieuwedieper hoorde tien
maanden celstraf tegen zich eisen,
waarvan vier maanden voorwaarde-
lijk. De aanklager geloofde zijn ver-
haal niet. De man zei dat de bloed-
uitstortingen in de nek van de
vrouw te maken hadden met seks-
spelletjes, die ze de middag van de
26e april nog samen hadden ge-
speeld. „Dat deden we wel vaker, bij-
na dagelijks. Zij vond dat fijn.” Maar
volgens de officier pasten de won-
den van de vrouw totaal niet bij het
verhaal over de seksspelletjes.

Het slachtoffer zei bij de politie

dat zij en haar vriend ruzie kregen
op een verjaardagsfeestje, omdat M.
jaloers was geworden toen zij man-
nelijke aandacht kreeg. Op straat
was het al misgegaan en zou ze zijn
mishandeld.

Toen het stel thuis was bij de ou-
ders van M., waar beiden destijds
woonden, zou het helemaal uit de
hand zijn gelopen. De vrouw liet
haar vriend weten dat ze de relatie
uit wilde maken en M. zou in woede
zijn ontstoken en haar de revolver
op haar hoofd hebben gezet.

Daarna zou ze klappen hebben
gekregen en was ze door de wurg-
greep korte tijd bewusteloos ge-
raakt. Ze belde haar moeder en die
kwam samen met haar zus. De zus
hoorde buiten ruzie, geschreeuw,
een klap alsof iemand viel en het
slachtoffer schreeuwen. De zus was
daar zo van in paniek, dat ze het
raam in de voordeur met een steen
insloeg toen er niet werd openge-
daan.

Overdreven
Volgens de verdachte was het alle-
maal zwaar overdreven. „Het enige
wat ik heb gedaan is dat ik mijn
toenmalige vriendin een duw heb
gegeven. Misschien had dat de uit-

werking van een klap, maar het was
een duw. Overigens was het geduw
en getrek over en weer. Zij is echt
niet zo lief als ze doet voorkomen.”

Ook de bedreiging met het vuur-
wapen ontkende de man. Wel gaf hij
het bezit van de revolver toe. „Ik heb
een half jaar bij de Marine gezeten
en ik vind wapens heel mooi. Stom
van me achteraf omdat in het huis
van mijn ouders te bewaren.”

Hersenletsel
De aanklager vond het allemaal heel
ernstig. „Wapens tolereren we niet,
want dat levert veel gevaar op voor
de maatschappij. Illegaal wapenbe-
zit wordt streng bestraft.” Ook de
mishandeling van de vriendin vond
ze erg. „Gezien het letsel is het vast-
pakken in de nek heel krachtig en
intensief geweest. De halsstreek is
kwetsbaar. Als je zuurstoftekort
krijgt, kun je hersenletsel krijgen.
Gelukkig is dit nog relatief goed af-
gelopen.”

De man heeft sinds de aangifte
van zijn ex een contactverbod met
de vrouw. Die vroeg 2000 euro als
smartengeld en voor onkosten,
maar de officier vond ruim 200 euro
toewijsbaar. De rechtbank doet 19
augustus uitspraak.

’Die wonden kwamen
door seksspelletjes’
Jeannine Verhagen

Den Helder ! De 24-jarige B. M.
uit Den Helder ontkende don-
derdag bij de politierechter in
Alkmaar dat hij zijn ex-vriendin
had bedreigd met een vuurwa-
pen en haar had mishandeld
door haar bij haar hals te pakken
in een wurggreep. De vrouw zei
echter dat ze haar bewustzijn
even had verloren en dat ze bij de
ruzie eerst een revolver tegen
haar hoofd had gekregen en de
man zei: ’Ik kan nu schieten’. Ook
zou haar familie door hem zijn
bedreigd met de dood.

Dop heeft in Den Helder al enkele
malen geprobeerd een crematorium
neer te zetten. Vanwege de maat-
schappelijke weerstand heeft hij die
plannen laten varen.

Uitvaartbedrijf DELA heeft con-
current Yarden overgenomen. Om
te voorkomen dat het marktaandeel
van DELA te groot wordt, heeft de
Autoriteit Consument en Markt
(ACM) de verkoop van een aantal on-
derdelen bevolen. Waaronder het
crematorium in Schagen.

,,Ik heb me ook als geïnteresseer-
de partij gemeld bij DELA’’, legt de
Helderse ondernemer uit.

Eerder werd bekend dat Pieter
Dekker Uitvaartzorg uit Heerhugo-
waard-Noord het crematorium wil
kopen.

1 euro
Jan Dop: ,,Eigenlijk wil ik het cre-
matorium kopen voor 1 euro exclu-

sief btw. Want het is een gedateerd
gebouw dat niet duurzaam is, met
ovens op gas, een niet optimale rou-
ting, een inefficiënte logistiek en as-
best. Het is te oud om er nog iets
moois van te maken.’’

De beste oplossing is volgens de
Helderse ondernemer om het huidi-
ge pand te slopen. ,,Dan kan er een
nieuw, efficiënt crematorium wor-
den neergezet. Duurzaam, met zon-
nepanelen, geen gas- maar elektri-

sche ovens.’’ Hij hoopt en verwacht
dat de nieuwe eigenaar bij het bepa-
len van een verkoopprijs rekening
houdt met de huidige staat van het
crematorium. Dop sluit niet uit dat
DELA alle zeven crematoria die
moeten worden verkocht aan één
partij verkoopt. Als hij het cremato-
rium verwerft krijgt het complex
dat hij neerzet een heel andere op-
zet. ,,De functie van crematoria is de
laatste tien tot vijftien jaar erg ver-
anderd. De plechtigheden worden
heel vaak elders gehouden. De gang
naar het crematorium is alleen voor
de feitelijke crematie.’’

Dop wil crematorium
in Schagen kopen
Delano Weltevreden

Den Helder ! Ook uitvaarton-
dernemer Jan Dop uit Den Hel-
der heeft zijn oog laten vallen op
het crematorium van Yarden in
Schagen. Het gedateerde com-
plex platgooien en een nieuw,
modern crematorium op die plek
bouwen heeft zijn voorkeur.

Uitvaartondernemer
denkt aan slopen
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