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tot de dood ons scheidt
vergeving zou je kunnen je 
omschrijven als iemand  niet 
meer aanrekenen wat jou 
als slachtoffer is aangedaan. 
vergeving is een begrip dat 
regelmatig in de bijbel terug-
komt, bij voorbeeld in het 
alom bekende “onze vader”. 
Gevraagd wordt dat God 
onze schulden zal vergeven, 
“gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren”.

Het is bewonderenswaardig 
hoe slachtoffers in staat zijn 
om hun eigen leed ondergeschikt te maken 
en de dader vergeven voor het onrecht wat 
hen is aangedaan.
 
Hier ligt soms ook de taak van een advocaat, 
die tijdens de voorbereiding van een zaak 
aandacht kan besteden aan het maken van 
(oprechte) excuses en spijt in de richting van 
slachtoffers. 

Dat een dader daarin hel erg ver in kan gaan, 
blijkt uit een strafzaak, die recentelijk speelde 
in Haarlem. De feiten waren in die zaak gru-
welijk, eigenlijk te gruwelijk als stof voor een 
meestal luchtig bedoelde column. 

Dader en slachtoffer hadden een relatie met 
elkaar; zij hebben elkaar via internet leren 
kennen.  onder druk van de familie moest 
de vrouw echter kiezen voor een andere 
man. De vrouw laat de man bij een ontmoe-
ting weten dat zij hem dus moet verlaten. 
De man wordt razend en steekt vervolgens 
als een dolleman diverse malen op haar in. 
Badend in het bloed wordt zij in haar slaap-

kamer gevonden. tijdens de 
rechtszaak werden kenne-
lijk foto’s getoond waarop 
te zien is hoe het bloed in de 
slaapkamer van de vrouw 
van de wanden droop. op 
andere foto’s zijn de steek-
wonden te zien die de vrouw 
in haar buik, handen, armen 
en benen had.

De man toont bij de zitting 
spijt, maakt haar excuses en 
geeft aan dat hij nog steeds 
veel van haar houdt. Daar 

laat de man het niet bij. De man richt zich 
tijdens die zitting vervolgens rechtstreeks 
tot de vrouw en vraagt haar ten huwelijk! 
Het rumoer, ook op de publieke tribune,  zal 
groot geweest zijn, maar werd nog groter 
toen de vrouw, tot ontsteltenis van de aan-
wezigen, ja heeft  gezegd. Zij liet weten dat 
zij geloofde dat hij van zijn fout heeft geleerd 
en vergaf hem zijn zonden.

Ik ben benieuwd hoeveel mensen het aan-
staande bruidspaar hebben gefeliciteerd na 
afloop. De huwelijksreis zal, zo vrees ik voor 
het aanstaande bruidspaar - nog even uitge-
steld worden. Het openbaar Ministerie vond 
namelijk een gevangenisstraf van vier jaar op 
zijn plaats.

vrouwe Justitia is geblinddoekt en oordeelt 
zonder aanzien des persoons. Liefde maakt 
soms blind;  de aanwezigen waren voor even  
getuige van de verschijning van de heilige 
vrouwe Justitia, in eigen persoon.

Mr. David Dronkers


