Zaandammer trok plukken
haar uit van zijn vrouw
Jeannine Verhagen
Alkmaar/Zaandam * Toen de politie op 7 november 's nachts na een melding over huiselijk geweld
binnenkwam in een woning in Zaandam lagen de plukken haar van de vrouw des huizes in de hal.
Zij vertelde dat haar man haar flink had toegetakeld. Ze had builen op haar hoofd, rode plekken in
haar hoofdhuid en veel pijn, ook in haar buik. Kort daarvoor was ze bevallen, maar dat weerhield
haar man er niet van in haar buik te trappen. De 32-jarige Vidal D. moest zich hiervoor maandag
verantwoorden bij de politierechter in Alkmaar. ,,Ik heb haar met geen vinger aangeraakt. Ik ben
onschuldig'', zei hij.
,,We hadden ruzie en er was een worsteling, maar ik heb haar zeker niet mishandeld'', beweerde de
verdachte. Waar kwamen die plukken haar dan vandaan, vroeg politierechter Van Muijden.
,,Misschien uit een borstel'', zei de man.
Buren hadden de vrouw en haar dochtertje horen schreeuwen. Een buurvrouw zei dat ze wel vaker
geschreeuw hoorde vanuit het huis. Het dochtertje vertelde tegen de politie dat haar moeder een
rode neus had, omdat haar vader met een tang haar neus had dichtgeknepen.
Volgens de officier van justitie was er genoeg bewijs om D. te veroordelen. ,,Dit is een hele nare
zaak. Het baart mij zorgen dat het slachtoffer geen aangifte durfde te doen. Zij is bang voor haar
man. Je hoort je veilig te voelen in je eigen huis. Heel erg dat het jonge dochtertje in dit gezin haar
vader moest tegenhouden.'' De officier vond een forse taakstraf op zijn plaats. Ze eiste 180 uur
taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf.
Advocaat Martijn van Rooij vroeg om vrijspraak. Hij haalde een medewerkster van de reclassering
aan, die had verklaard dat het slachtoffer niet altijd de waarheid spreekt.
De politierechter veroordeelde de man. ,,Dit kan echt niet, zeker niet als er kinderen bij zijn. Heel
naar en ernstig wat er is gebeurd.'' De eis vond ze te hoog. Ze gaf de verdachte 60 uur werkstraf,
waarvan de helft voorwaardelijk.

