
 

HET LAATSTE NIEUWS: 23/06/1995: Voorwaardelijke straf voor man die 

echtgenote neersteekt 

 
Ronse  

Nouirra D. (24) die reeds geruime tijd in ons land woont, werd na tien dagen huwelijk 

neergestoken door haar echtgenoot Akdim R. (24). Gisteren werd de man veroordeeld tot één 

jaar gevangenisstraf en een geldboete van 10.000 frank, allebei met uitstel gedurende drie 

jaar. 

Nouirra woont reeds geruime tijd in België en heeft zich de zeden en gewoonten van heer 

nieuw thuisland gedeeltelijk eigen gemaakt. Ze werd door haar vader uitgehuwelijkt aan de 

Marokkaanse Akdim R. (24). Het huwelijk werd te Ronse voltrokken en reeds tijdens de 

wittebroodsweken vertoonden zich de eerste onweerswolken. 

Het meisje dat zich volgens de traditie van de islam volledig moet onderwerpen aan haar 

echtgenoot en hem onvoorwaardelijk gehoorzaam moet zijn, rebelleerde tegen haar 

conservatieve echtgenoot. Op 11 mei 1995 had het stel reeds tien dagen ruzie achter de rug en 

Nouirra gaf Akdim twee klappen in het aangezicht en wees hem de deur. De diepgelovige 

Akdim, die leeft volgens de wetten van de koran, was gekrenkt tot in het diepste van zijn 

wezen en ging zijn echtgenote met een keukenmes te lijf. De vrouw kreeg drie messteken in 

de ribben, waarbij bijna de longen werden doorboord. Nouirra werd in allerijl naar het 

ziekenhuis overgebracht terwijl Akdim de benen nam. 

 

Verklaring ingetrokken 

 

In haar eerste verklaring trok Nouirra hard van leer tegen haar belager. Later trok zij al haar 

verklaringen in. Zij beweerde dat haar echtgenoot nooit de bedoeling had haar te doden en 

bedekte de zaak met de mantel der liefde. 

Substituut van de Procureur des Konings Merchiers  bleef echter halsstarrig aan de eerste 

verklaring vasthouden en sprak zijn vermoeden uit dat het meisje onder druk van de familie 

haar verklaringen wijzigde. 

 

Tweede kans 

 

Meester Merry die optrad voor Akdim, vroeg de herkwalificatie van de feiten. “Gezien zelfs 

zijn echtgenote hem vergeeft en alles omschrijft als een uit de hand gelopen ruzie waarbij hij 

nooit de bedoeling had haar te doden, vroeg zij rechter Van Impe gul te zijn en de kwalificatie 

“poging tot doodslag” om te zetten tot “toebrengen van slagen en verwondingen”.”  

“In onze beoordeling van het gedrag van Akdim moeten wij steeds voor ogen houden dat het 

gaat om twee moslims wiens ziel, gemoed en gedragingen zijn gevormd door de opvoeding 

volgens de voorschriften van de koran”, aldus meester Merry. 

Daarom vroeg zij om het jonge stel, dat vast van plan is met elkaar verder te leven, een 

tweede kans te geven.  

Ondanks het bezwaar van Substituut Merchiers ging de rechter hierop in en veroordeelde 

Akdim tot één jaar gevangenisstraf en een geldboete van 10.000 frank, allebei met uitstel 

gedurende drie jaar. – VSG 

 


