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Ontvoering: cel geëistOntvoering: cel geëist
RECHTBANK Slachtoffer zegt te zijn vastgebonden en geslagen

door Emil Visser

GELEEN – Justitie wil dat Diego W.
(25) uit Geleen een celstraf krijgt
van dertig maanden, waarvan de
helft voorwaardelijk, met een
proeftijd van drie jaar. W. wordt
ervan verdacht zijn (ex-)vriendin
te hebben mishandeld en haar te-
gen haar zin in te hebben vastge-
houden.

Dat bleek tijdens een rechtszaak,
gisteren in Maastricht. W. zou op
21 juli vorig jaar de keel van de jon-
ge vrouw hebben dichtgeknepen
waardoor ze buiten bewustzijn
raakte. Toen ze bijkwam was ze

vastgebonden en had ze een kus-
sensloop over haar hoofd. Vervol-
gens kreeg ze nog diverse klappen
en werd een (nep)vuurwapen op
haar hoofd gezet, zo verklaarde ze.
W. ontkent die versie echter. Vol-
gens hem was de vrouw al bont en
blauw toen zij bij hem in de auto
stapte en zorgde hij juist de hele
dag voor haar, omdat ze met die
verwondingen haar moeder niet
onder ogen durfde te komen.

Eigenlijk zou de vrouw die dag
naar Amsterdam vertrekken met
een vriendin. Maar ze sprak af voor
een korte ontmoeting met W. Ze
reden naar de woning van W.’s
moeder, die op vakantie was. Daar

ging het mis, volgens de lezing van
de vriendin.

Ze gingen niet normaal door de
voordeur, maar ze moest via de ach-
tertuin en over een hek klimmen,
zodat haar moeder, die al twee
keer aan de deur was gekomen,
haar niet zou zien.

Na de mishandelingen moest ze
in W.’s auto plaatsnemen. Vervol-
gens reden ze naar Wijchen, waar
de vader van W. woont. Omdat de
vader bemerkte dat de twee ruzie
hadden, bood hij aan om de vrien-
din terug naar Geleen te brengen.
Dat aanbod nam ze aan.

Arthur Vonken, advocaat van
W., vond dat niet bewezen kon

worden dat zijn cliënt verantwoor-
delijk was voor de mishandelingen,
ondanks dat de zus van het slacht-
offer vlak voor het vertrek nog had
gezien dat ze geen verwondingen
had.

Ook vond hij dat, indien weder-
rechterlijke vrijheidsberoving zou
worden bewezen door de recht-
bank, deze niet zou moeten gelden
voor de autorit naar Wijchen.
„Toen is de auto bij tankstations ge-
stopt en heeft mijn cliënt haar al-
leen gelaten in de auto. Ze had
toen kunnen weggaan.”

De rechtbank doet uitspraak
over twee weken.


