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Boze moeder raakt
kinderen kwijt

RECHTBANK

B ang dat ze haar tweeling
kwijt zou raken, besloot
een 35-jarige vrouw uit

Menaam op zaterdag 17 augus-
tus 2013 tot een bijzondere actie.
Ze parkeerde haar auto tegen-
over haar woning in Sint Jacobi-
parochie, waar haar ex verbleef.
Een week eerder had hij haar
meegedeeld te willen scheiden.

Ze parkeerde haar Lancia in
een parkeervak tegenover de
toen nog gezamenlijk woning en
gaf vol gas toen haar ex, gehol-
pen door anderen, met tassen
vol babyspullen naar buiten
kwam. ,,Toen werd mijn moeder
boos’’, vertelde haar dochter, die
op de bijrijdersstoel zat, later
tegen de politie. ,,Ik had het idee
dat het een waarschuwingsactie
was.’’

In de eerste versnelling, met
veel kabaal schoot de vrouw
over een groenstrook het troit-
toir op. Een vriend van de ex, die
hielp bij het sjouwen, kon vol-
gens getuigen net op tijd weg-
springen over het tuinhek om
vervolgens een koprol te maken
en naar de voordeur te rennen.
,,Als ik dat niet had gedaan, had
ze me geraakt’’, verklaarde hij
later.

Met haar actie bereikte ze een
averechts effect. Jeugdzorg
plaatste niet alleen de tweeling
uit huis, ook de twee andere
kinderen werden bij een pleeg-
gezin ondergebracht. Inmiddels
is de moeder ruim tien rechtsza-
ken verder. De kinderen ziet ze
nog sporadisch, de oudste doch-
ter, die destijds naast haar zat,
helemaal niet meer.

Vandaag de zoveelste zitting.
Dit keer bij de politierechter Bert
Dölle. De vrouw is poging tot
zware mishandeling ten laste
gelegd. Volgens de vrouw was ze
helemaal niet van plan om op de
vriend in wilde rijden. ,,Ik wilde
alleen de weg naar de voordeur
blokkeren omdat ze mijn twee-
ling mee wilden nemen.’’

,,Hebt u de man niet zien
duiken?’’, vraagt Dölle. De ver-
dachte schudt haar hoofd. Hij
stond niet eens voor de auto
volgens haar. ,,Ik heb hem niet
zien wegspringen.’’. De sfeer was
al langer gespannen en Jeugd-
zorg had een gezinsvoogd aan-
gesteld. De donderdag voor het
incident had de moeder nog
contact gezocht. ,,Bel na het
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weekend maar weer’’, adviseerde
een medewerker, ,,dan is de
voogd wel weer terug.’’

,,Er was dus niemand beschik-
baar’’, vertelt de verdachte.
,,Mijn ex had besloten de kinde-
ren drie en een halve maand
mee te nemen. Hij blowde alleen
maar. Dus wilde ik ze niet mee-
geven.’’ Omdat de ouders het
niet eens konden worden, wer-
den de kinderen uit huis ge-
plaatst. ,,Ik ben nog steeds bezig
ze terug te krijgen.’’

,,Als u alleen had willen blok-
keren’’, houdt officier van justi-
tie Ed Boelen de verdachte voor,
,,dan had u niet eerst hoeven
wachten. Dat had u direct kun-
nen doen.’’ Hij vindt dat ze de
auto gebruikte als moordwapen.
,,Als die man verstijfd was ge-
weest van angst, had u hem
geraakt en dan was er een gere-
de kans dat hij het leven moest
laten of zwaar lichamelijk letsel
op zou lopen.’’ Hij eist een werk-
straf van tachtig uur.

Volgens advocaat Rick Schütz
reed zijn cliënt niet snel, maar
klonk het alleen zo. De afstand
ten opzichte van de wegduiken-
de man zou volgens een van de
getuigen nog behoorlijk zijn
geweest. ,,Kan het zijn dat hij in
zijn haast is gestruikeld om haar
voor te zijn bij de voordeur?’’

Voor Dölle staat onvoldoende
vast dat hier sprake is geweest
van een poging om zwaar licha-
melijk letsel toe te brengen. Hij
laat het bij het veroorzaken van
een verkeersgevaarlijke situatie.
,,De man dook weg omdat u reed
waar u niet hoorde te rijden.’’

Vanwege de moeilijke situatie
van de vrouw en omdat het
voorval al langer geleden plaats-
vond, veroordeelt Dölle haar tot
een voorwaardelijke werkstraf
van twintig uur. ,,Ik wens u veel
sterkte in deze moeilijke om-
standigheden.’’standigheden.’’
ANDRÉ HORJUS


