
een 34-jarige Werkendammer
kon gisteren niet uitleggen
waarom hij ladingen kinder-
porno had. ,,het is niet zo dat ik
er opgewonden van word’’,
 vertelde hij de rechter in Breda.

Manon de Boer
Werkendam/Breda

In zes jaar tijd was het drie keer raak
bij de Werkendammer. In 2011 werd
voor het eerst kinderporno gevon-
den. In 2013 en 2015 was het weer
raak toen de politie zijn computer
bekeek. 

Het gaat om duizenden foto’s en
honderden video’s waarop te zien
is dat kinderen ‘op allerlei manie-
ren’ worden betast en gepene-
treerd. Ook zijn er pornografische
foto's van kinderen met dieren.

Chatprogramma
Hoe belandden die beelden bij de
Werkendammer? ,,Via een
 chatprogramma. Daarin kreeg je

dingen toegestuurd’’, probeerde hij
de rechter uit te leggen. Maar
waarom hij het nu opzocht, wist hij
de  mannen in toga niet te vertellen.
,,Misschien deed ik het uit
 verveling? Of om de spanning op te
zoeken?’’ Waarom hij dan kiest
voor kinderporno en niet iets als
bungeejumpen, zoals de rechter
gisteren opperde, weet hij niet zo
goed. ,,Daar wil ik nog steeds achter
komen.’’

Om hem daarbij te helpen, is hij
na zijn derde aanhouding
 begonnen met een therapie. Maar
omdat die in groepsverband was,
stopte hij daar weer mee. ,,Het is
voor mij niet makkelijk om over te
praten.’’ 

Opname
Wat betreft de psychiatrische
 polikliniek was het alles of niets. En
dus stopte de therapie. Officier van
justitie Janne Kerkhofs wil dat de
man nu verplicht wordt
 opgenomen. Bovenop een gevange-
nisstraf van twee jaar, waarvan acht
maanden voorwaardelijk. De
 hoeveelheid kinderporno en de
lange periode zijn voor haar reden
hem relatief zwaar te straffen. ,,De
meest afschuwelijke dingen zijn
met deze kinderen gebeurd. In een
filmpje is een meisje van anderhalf
jaar te zien dat vastgebonden en
 gemarteld wordt. Meneer heeft dat
filmpje gewoon op zijn telefoon en
laat het er op staan.’’

Hulpvraag
Advocaat Barry van de Luijtgaarden
kan zich vinden in de verplichte
opname. ,,Want dit duurt al heel
lang. Hij wil hulp.’’ 

In tegenstelling tot de officier wil
hij niet dat de Werkendammer voor
zijn opname eerst nog een jaar
moet vastzitten. ,,Dan wordt het
probleem alleen maar groter.’’ 

Zodra er plaats is, zou de man
 direct in een kliniek moeten
 worden geplaatst.

De rechter doet 7 april uitspraak.

Ladingen
kinderporno
voor spanning
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Joris van egmond
Waalwijk

Een tweede petitie over hetzelfde
onderwerp. Donderdag startte een
Waalwijker wederom een actie
tegen bebouwing van de Akkerla-
nen, aan de rand de Loonse en
 Drunense Duinen. Waar de eerste
petitie door 860 mensen werd
 gesteund, zijn er voor de tweede
petitie binnen een dag al bijna 400
handtekeningen verzameld.

De inzet is hetzelfde: de bouw
van de woningen moet niet
 doorgaan. ‘Met de bouw van een
nieuwe wijk wordt het laatste
stukje Oostelijk historisch groen
vernietigd’, schrijft initiatiefnemer
Frans van der Gouw. ‘Daarmee

komt ook een einde aan het gebruik
van de  recreatieve mogelijkheden
zoals men dat gewend is. De bouw
is niet nodig omdat er nog genoeg
grond in ontwikkeling is op de
westkant van Waalwijk.’

Of de petitie nog verandering
 teweeg kan brengen, is de vraag. Al
in 2008 dacht de gemeente na over
bebouwing van het gebied, ten
westen van de surfplas. 

En de  gemeenteraad heeft ook al
de  duidelijke wens voor bebouwing
uitgesproken. Alleen moet nog
worden gekeken welk plan het
beste in het gebied past. 

Bij een  inspraakavond daarover
anderhalve week geleden, kwamen
meer dan 200 bewoners
 meepraten. 

Weer petitie tegen bouw
woningen Akkerlanen 

Dik de Joode
Vlijmen

Aan de Akkerstraat 10 in Vlijmen,
naast het Plein, zit nog steeds asbest
in de grond. Volgens een woord-
voerder van de gemeente Heusden
gaat het om een kleine hoeveelheid,
onder de puinverharding aan het
einde van de bouwweg tussen Ak-
kerstraat en de parkeerplaats achter
Bakker Bart. Omdat de asbest onder
de puinverharding zit, is er volgens
de  gemeente geen gevaar voor de
volksgezondheid. 

Naar verwachting is de asbest
binnen twee  weken weg. ,,De voor-
bereidingen zijn al gestart, iedereen
wil het snel oppakken”, aldus de

woordvoerder.
Onlangs ruimde de eigenaar van

de grond, na lang aandringen van
de gemeente, op het betreffende
perceel nog asbest. Dat was achter-
gebleven na eerdere  sloop. Die sa-
nering gebeurde volgens een ge-
meentewoordvoerder echter op ba-
sis van een  verkeerde tekening. ,,Als
de saneerder gelijk de aangepaste
tekening had gehad, was het gelijk
goed  gegaan.” Na die eerste sane-
ring droeg de eigenaar zoals afge-
sproken de grond over aan de ge-
meente Heusden. Vlak daarna
meldde de toen inmiddels vorige
eigenaar dat een stukje was verge-
ten. Het zou gaan om ongeveer drie
bij drie meter.

Asbest Akkerstraat
nog niet helemaal weg 
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� Officier van justitie Janne
Kerkhofs eist 2 jaar gevangenis-
straf en verplichte opname. Van
de 2 jaar zijn er 8 voorwaarde-
lijk.

WAALWIJK

De Grote
Notenkrakers 
Kindermusicalgroep De
Notenkrakers spelen
vandaag en morgen de
GroNoShow in Theater
De Leest. Het wordt een
muzikale jubileumshow
ter ere van het 35-jarig
bestaan. De show duurt 2
uur. De shows zijn op
 zaterdag 25 maart om
19.00 uur en op zondag
26 maart om 14.00 uur.
Kaarten zijn 12,50 euro
en kinderen tot 12 jaar
betalen 10 euro.

WAALWIJK

Gemeente deelt
gratis compost uit
Inwoners kunnen van-
daag gratis compost op-
halen. De gemeente deelt
dit uit als beloning voor
het scheiden van gft- en
groenafval. Van 10.00 tot
15.00 uur kunnen
 inwoners de compost op-
halen bij de milieustraat
aan de Dullaertweg in
Sprang-Capelle. Inwo-
ners mogen maximaal
één kuub  compost opha-
len. Mensen moeten wel
zelf een schep, emmer of
zak meenemen.

KAAtSheuVeL

Taakstraf voor klap
in Tilburgse kroeg
Een 21-jarige man uit
Kaatsheuvel krijgt 240
uur taakstraf en drie
maanden voorwaardelijk
cel. In café Le Clochard
op de Heuvel in Tilburg
gaf hij op 13 augustus
vorig jaar een man uit die
stad een klap, terwijl hij
nog een colaglas in zijn
hand had. De Tilburger
hield aan het knappende
glas in zijn gezicht een
snee over van een centi-
meter of tien. Het litteken
zal nooit verdwijnen.

Tweet van de dag
@psbrabant

#Jonge gasten vandaag
in de vergadering van
@PSBrabant. Leerlingen
van groep 6 en 7 van
 basisschool Athena uit
Drunen!

Sjaan van Son (90) uit Vlijmen
bezoekt bijna dagelijks de St.
Jan in Den Bosch. ,,Ik zie het als
een mooi uitje, want ik geef niks
om thuiszitten.”

Kees Klijn 
Vlijmen

In het appartement van Sjaan van
Son staan heel veel engeltjes. Ook
hangen er schilderijen. Een paar
zelf geschilderd, in de meeste ka-
ders hangt borduurwerk met Ma-
ria en andere bijbelse taferelen.
Elke avond brandt de 90-jarige
Vlijmense waxinelichtjes. Bij het
portret van haar man, Antoon. Bij
haar kleinzoon, die veel te jong na
een duikongeval overleed. 

Een kaarsje ontbranden, het ge-
beurt ook overdag. Maar dan in de
St. Jan in Den Bosch. Zo’n vijf, zes
keer per week stapt Sjaan op de

bus, die pal tegenover het apparte-
mentencomplex stopt. Samen met
de rollator, anders blijft de kathe-
draal uit zicht. Dertig jaar geleden
is ze haar eigen bedevaart naar de
bisschopsstad begonnen. ,,Toen
mijn man overleed, ben ik naar
Vlijmen verhuisd. Hier, in dit ge-
bouw, woonde een vriendin. Maar
toen ik hier twee maanden
woonde, ging ze plotseling dood.
We hadden al het plan opgepakt
om regelmatig Den Bosch op te
zoeken. Nu ga ik dus alleen.” En al-
tijd is de St. Jan de eindbestem-
ming. 

,,Ik bezoek een mis. Daarna
steek ik bij Maria een waxine-
lichtje aan. Dan vraag ik dat het
goed mag gaan met mijn zes kin-
deren, de kleinkinderen, mijn vier
achterkleinkinderen.” En soms
wordt er gedacht aan RKC Waal-
wijk. ,,Mijn dochter Annemieke is
daar helemaal weg van. Als er iets
op het spel staat, komt er een extra
lichtje bij.” Soms steekt ze een no-
veenkaars aan bij Maria. ,,Ik krijg
ze weleens mee van iemand. Met
een boodschap.” 

Nuchter
Altijd weer de St. Jan, het is inge-
geven door haar geloof. ,,Ik kom
uit een goed katholiek gezin. Elke
dag gingen we naar de kerk in
Nieuwkuijk. Boterhammen mee,
kon je die op school opeten. Het is
met de paplepel ingegoten. Nee, ik
heb er nooit een hekel aan gehad.
Ben de kerk altijd trouw gebleven.
Ook vrijwilliger geweest. Altaard-
walen gewassen, een groot kar-
wei.” Alaardwalen? ,,Het zijn heel
lange, witte lakens.” Verwar de
gang naar de St. Jan niet met een
diep religieus verlangen, daar is
Sjaan te nuchter voor. ,,Het is voor
mij een uitje. Ik geef niks om
thuiszitten. Bij De Muzerije drink
ik een kop koffie. Fijne wc’s heb-
ben ze daar, kan ik met mijn rolla-
tor in. En ik laat bij een Vietna-
mese manicure mijn nagels doen.”

Ik krijg weleens een
kaars van iemand
mee. Met een
boodschap
—Sjaan van Son

Elke dag maakt
Sjaan een uitje
naar de Sint Jan

� Sjaan van Son steekt een
kaarsje op. FOTO MARC BOLSIUS


