Purmerender vrijgesproken van slaan politieagent
Frits Verhagen
Alkmaar/Purmerend * Een 29-jarige man uit Purmerend is gisteren door de
Alkmaarse politierechter Lamboo vrijgesproken van mishandeling van een
politieman. Volgens de rechter staat niet vast dat de Purmerender de agent 17 oktober
vorig jaar met opzet heeft geslagen.
De politieagent deed aangifte omdat de Purmerender hem hard op zijn kaak zou
hebben geslagen. Dat zou zijn gebeurd toen de agent er in zijn vrije tijd getuige van
was dat de man een fiets probeerde te stelen.
Volgens de politieman is door de mishandeling een stukje van zijn tand afgebroken.
Hij claimde 450 euro aan smartengeld van de Purmerender.
De Purmerender ontkende gisteren met klem dat hij de agent heeft geslagen. ,,Het
was juist andersom. Hij begon in het wilde weg te slaan en aan mijn capuchon te
trekken. Mijn hele gezicht was blauw.'' De man heeft op zijn beurt aangifte gedaan
tegen de agent. Officier van justitie Hollander kon gisteren niet zeggen hoe het daar
mee staat.
De aanklaagster meende dat er voldoende bewijs was voor mishandeling van de
politieman. Volgens Hollander weegt de verklaring van een agent extra zwaar en
heeft een huisarts bovendien schade aan zijn gebit geconstateerd.
Politierechter Lamboo vond dat bewijs echter 'te dun'. Zij volgde het betoog van
advocaat Van Esser dat de verklaring van de politieagent door geen enkele andere
getuige wordt gesteund. Ook de lichte schade aan een tand was voor de rechter geen
reden om de Purmerender te veroordelen.
De man werd wel veroordeeld voor de poging om de fiets te stelen. Hij gaf gisteren
voor het eerst toe dat hij dat van plan was. De Purmerender wilde de fiets verkopen
en met de opbrengst cocaïne kopen, zo zei hij. Hij kwam niet ver toen hij de
politieagent tegen het lijf liep. Die kreeg hulp van omstanders om de fietsendief na
een worsteling te overmeesteren.
De Purmerender reed bij zijn aanhouding volgens de politierechter ook op een
gestolen bromfiets. De man ontkende dat. Volgens hem had hij de bromfiets zonder
slot gevonden en daarna opgeknapt. Maar rechter Lamboo vond dat verhaal
ongeloofwaardig. De Purmerender kreeg uiteindelijk naast de 12 dagen cel die hij al
eerder heeft uitgezeten een werkstraf van 50 uur.

