3

DEN HAAG

woensdag 14 november 2012

DEN HAAG

Jongetje (6) in
toilet misbruikt
Een nog onbekende man heeft,
naar nu blijkt, op vrijdag 3 augustus een 6-jarig jongetje tot
onzedelijke handelingen gedwongen in het herentoilet van
een fastfoodketen aan het Spui.
Camerabeelden laten zien dat
de man meermalen in de fastfoodketen is geweest en ook in
een restaurant aan de overzijde
van de straat. Het jongetje was
samen met zijn ouders wat aan
het eten, toen hij naar het toilet
moest. De verdachte volgde
hem. Het duurde nogal lang,
waarop de moeder besloot een
kijkje te nemen. Het kindje vertelde direct wat er was gebeurd.
De moeder van het slachtoffer
sprak de man direct aan. Hij
wist weg te komen.
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‘Te weinig geld
voor het Strafhof’
Het kabinet betaalt volgend jaar
nog maar de helft van de huur
van het Internationaal Strafhof
in Den Haag. Tot nu toe nam
Nederland de gehele huur van
het tijdelijke onderkomen voor
zijn rekening. De Tweede-Kamerfractie van D66 vindt dat
het kabinet onvoldoende gastheerschap toont en het in geldnood verkerende strafhof volledig uit de brand moet helpen.
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Voor tandpasta
weer de cel in
Een 21-jarige man uit Vogelenzang is maandag aangehouden, omdat hij voor 91
euro aan tandpasta had gestolen in een supermarkt
in de Prins Hendrikstraat.
De verdachte was dezelfde
ochtend vrijgelaten uit de
gevangenis in Zoetermeer.
Hij moet zich vandaag verantwoorden voor de supersnelrechter.

DEN HAAG

‘Zorgdagboek’
naar inspectie
Het ‘Dagboek van de Zorg’,
waarin medewerkers van HWW
Zorg dit najaar hebben bijgehouden hoe het er op de werkvloer aan toe gaat, is gistermiddag aangeboden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het dagboek onthult de moeilijke omstandigheden waarin de
medewerkers ouderen moeten
verzorgen in verpleeg- en verzorgingshuizen van HWW in
Den Haag. Zo blijkt dat ze ‘s
middags vaak helemaal alleen
een afdeling met 23 mensen
draaiende moeten houden.

ZOETERWOUDE

Hagenaars
breken in
Drie Hagenaars van 15, 20 en 22
jaar zijn maandag om 19.10 uur
aangehouden op verdenking
van het plegen van een woninginbraak. Agenten zagen een
auto rijden met drie inzittenden
met inbrekerswerktuigen. De
bewoner miste geld, dat bij
fouillering van de mannen werd
aangetroffen.

Kort nieuws
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Scholen tegen geweld
Lessen en theater over omgaan met agressie
DEN HAAG • Scholen besteden meer
aandacht aan pesten en agressie onder
leerlingen. Actueel met extremen als
de Facebookmoord, dreigtwitters en
zelfmoord. ‘Het komt best vaak voor.’
MAAIKE KRAAIJEVELD
Celeste Charité (16) zit heel veel op
Facebook met vrienden, zegt ze.
,,Soms krijg je ruzie als je op Facebook zit en dan komen er dingen op
die er niet meer af kunnen.’’ Dingen
als schelden of erger. Of dat eng is,
vindt Celeste een moeilijke vraag.
,,Het is maar net wat je eng vindt.’’
Volgens Meluska Fornerino (16) kan
je ‘vrienden vragen je te helpen als
je bedreigd wordt via social media’.
,,Maar je moet het altijd oplossen
zonder agressie.’’
De twee bovenbouwleerlingen
van het Esloo College voor voortgezet praktijkonderwijs aan de Noordpolderkade hebben net de interactieve theatervoorstelling Hard gezien in de gymzaal waarin de
thema’s pesten, agressie, geweld en
vriendschap centraal staan. Een actueel onderwerp onder jongeren en
scholen, waarvan de excessen het
nieuws halen: de Facebookmoord,
dreigtwitters en zelfmoord na langdurig pesten.
De twee leeftijdgenootjes en
mede-leerlingen Ismaël Ben Mohamdi (14) en Wesley Cornelio (16)
zeggen na het zien van de voorstelling door theatergroep PlayBack in
eerste instantie dat ze ‘er nooit mee
te maken hebben’. Maar doorpratend blijkt ‘het best vaak voor te
komen’. Niet bij henzelf, maar wel

De leerlingen
Meluska Fornerino, Wesley Cornelio
(boven), Ismaël Ben Mohamdi en Celeste Charité
van Esloo
College: ‘Je
moet alles
oplossen zonder slaan.’
FOTO AD

bij vrienden of op scholen. ,,Iedereen heeft zijn eigen emoties,’’ zegt
Meluska.

VADER
Die emoties, waarmee jongeren
moeten leren mee omgaan, worden
uitvergroot in de voorstelling Hard.
Zó levensecht en zó helemaal in de
taal van jongeren dat de stoer onverschillige sfeer die eerst in de
gymzaal hangt, al na een paar minuten omslaat in betrokkenheid. ,,Je
bent haar vader niet,’’ roept leerling
Tarik wanneer er in het stuk een
meisje door haar vriendje op agres-
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sieve toon wordt verboden met een
vriendin uit te gaan. Op organische
wijze wordt de voorstelling onderbroken door indringende vragen als
‘Wat kan je doen als je zo’n vriend
hebt?’. ,,Dumpen,’’ roept een meisje.
En op de vraag of je alles voor elkaar
moet doen als je verkering hebt, zegt
leerling Nathalie: ,,Je hebt wel alles
voor elkaar over, maar het wil niet
zeggen dat je alles voor elkaar moet
doen. Je hebt ook je eigen leven.’’ Ze
wordt later naar voren geroepen om
in het stuk rust te brengen tussen
twee ruziënde ﬁguren.
Vooral de situatie waarin een ac-

teur een jongen uitbeeldt die agressief wordt, omdat ‘hij veel aan zijn
hoofd heeft’ kan op begrip rekenen
in de zaal. ,,Hij heeft zo veel dingen
aan zijn hoofd, dan gaat hij exploderen. Dat heb ik ook.’’ Ook daarvoor
komt een advies uit de zaal zelf. ,,Je
moet tot tien tellen voordat je wat
gaat doen.’’
Ismaël, Wesley, Meluska en Celeste vinden de voorstelling ‘nuttig’.
,,We praten op school ook veel over
deze dingen. Over hoe je met elkaar
om gaat. Want het is echt zo dat je
agressief kan worden. Maar je moet
alles oplossen zonder slaan.’’

Boele is de allerbeste
DEN HAAG • De winkel van Ed
Boele in de Fahrenheitstraat is
gisteravond in Amersfoort uitgeroepen tot beste kaasspeciaalzaak van Nederland. Boele ontving het Gouden Kaasmes 2013.
De vakjuryteams die de winkel
hebben bezocht waren vol lof
over de zaak. ‘Deze winkel heeft
alles voor elkaar’, aldus het jury-

rapport. ‘De functie van de rijpingskasten wordt prima uitgelegd. Uitmuntende presentaties
en eigenaar en medewerkers zijn
goed en volop met hun vak
bezig. Deze zaak is een voorbeeld voor de branche.’
Boele neemt al sinds 1993 deel
aan de competitie. In 2007 won
hij ook al het Gouden Kaasmes.
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DUIZENDEN SOORTEN BEHANG EN VERFKLEUREN
OP VOORRAAD. LAGER DAN INTERNETPRIJZEN!
OOK VOOR VLOEREN EN RAAMDECORATIE.

DEN HAAG: MAANWEG 64, TEL. 070-3904808
SCHEVENINGEN: BADHUISSTRAAT 1 98 TEL. 070-3555257
ALLE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Jerry R. hoort acht jaar eisen
om neerschieten ‘verkrachter’
DEN HAAG • Tegen de Haagse crimineel Jerry R. is gisteren in hoger
beroep acht jaar cel geëist vanwege
het neerschieten van een man in de
Rubensstraat. R. zou het in 2008
hebben voorzien op de verkrachter
van zijn vriendin, die hij kogels in
het bovenbeen en lies zou hebben
gejaagd.
Eerder is zijn vriendin Selma K.
veroordeeld tot twee jaar cel vanwege het lossen van die schoten. R.
werd toen vrijgesproken, omdat zijn
vriendin Selma de schoten zou hebben gelost.
Van die lezing gelooft het Openbaar Ministerie (OM) echter niets.
Het OM is ervan overtuigd dat R. op
het slachtoffer schoot en hem
raakte. Het slachtoffer wist over een
schutting te klimmen en te vluchten. De vriendin van R. zou vervolgens tijdens een gesprek met 112

driemaal in de lucht hebben geschoten om de schuld op zich te nemen.
Tijdens het gesprek zei ze op haar
verkrachter te hebben geschoten.
Een leugen, denkt het OM dus.
Want op de handen van R. werden
kruitsporen gevonden, een aanwijzing dat ook hij schoten loste. Bovendien zegt het slachtoffer zelf dat
hij niet door Selma, maar door Jerry
onder vuur werd genomen.
De politie hield na de schietpartij
in 2008 niet alleen R. en K. aan,
maar ook het 37-jarige slachtoffer.
Deze zegt dat hij de vrouw niet heeft
verkracht, maar dat ze vrijwillig
seks met hem had.
Jerry R. kwam in 2008 al eerder
in het nieuws. In januari van dat
jaar kwam de auto waarin hij op de
A13 bij Delft reed door een bom tot
ontplofﬁng. Hij raakte daarbij een
vinger kwijt.

