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Misbruik leerlinge: ex-
docent hoort cel eisen
ERIC NEDERKOORN

ZWOLLE Wegens misbruik van
een leerlinge is donderdag tegen
een ex-docent uit Tynaarlo 30
maanden celstraf geëist, waar-
van 10 voorwaardelijk.

De man (59) bekende dat hij zich
in 2014 vergreep aan een leerlin-
ge van het Zernike College (toen
15). De officier van justitie wil dat
de man de nu 24-jarige vrouw een
schadevergoeding betaalt. Ook
zou hij moeten worden behan-
deld voor uiteenlopende stoor-
nissen, om herhaling te voorko-
men. In de eis woog ook kinder-
pornobezit mee.

Met horten en stoten en door
tranen heen vertelde de man
over de klik met het meisje, toen
ze door trombose was geveld en
ook psychisch in de knoei raakte.
,,Ze vond zichzelf lelijk, wat grote
onzin was. Ik werd hopeloos ver-
liefd.” Hij meende dat het weder-
zijds was. Had ze geen taart voor
hem gebakken en bij hem thuis-
gebracht?

Hij was behalve haar docent
ook haar vertrouwenspersoon.
De man beaamde dat hij het ini-
tiatief nam om meer dan alleen
contact in woorden te hebben.
Hij ging veel te ver, gaf hij nu toe.
Hoeveel te ver herinnert hij zich
niet. Het slachtoffer wel. De offi-
cier van justitie vond seksueel
binnendringen bewezen, niet
twijfelend aan haar geloofwaar-
digheid. Zij vindt dat de man zich
nog steeds onvoldoende verant-
woordelijk toont voor zijn daden.

De laatste schooldag van 2014
nam de docent haar mee naar een
stuk bos, waar het meisje ge-
slachtsgemeenschap weigerde.
Volgens de docent belde de leer-
linge hem in september om te
zeggen dat het afgelopen moest
zijn. Even ervoor had hij haar
zelfs nog betast, in een volle bus
op weg voor een Italiaanse excur-
sie. Ook na het ‘uitmaken’ bleef er
contact, met name via pornogra-
fisch beeldmateriaal dat hij het
meisje had gevraagd op te sturen.

Letselschadeadvocaat Liesbeth
Poortman-de Boer stond het
slachtoffer bij en vroeg namens
haar 20.000 euro schadevergoe-
ding. Haar cliënt vindt het niet te
verteren dat de verdachte niet be-
kent dat wat hij bij haar deed ver-
der gaat dan aanranding. De
vrouw is en wordt nog behandeld
voor wat haar is aangedaan.

Bij de rechtbankvoorzitter wa-
ren alarmbellen afgegaan. Ging
de man niet met veel meer jonge
meisjes om? Naast leerlingen be-
geleidde bij de voetbalclub ook
een meisjesteam. De man gaf sek-
sueel contact met een andere ex-
leerlinge (16) toe, maar bezwoer
dat hij verder niet over de schreef
ging. Dan was er nog kinderpor-
no: op zijn apparatuur vond de
politie 453 foto’s en 9 films.

Advocaat mr. Bas Koster van de
verdachte betwistte dat z’n cliënt
zich nog steeds niet verantwoor-
delijk voelt voor wat hij deed. En
gezien de andere gevolgen – baan
kwijt, leven weg – ging onvoor-
waardelijke celstraf hem te ver.

Uitspraak volgt op 8 december.


