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Verdachte gijzeling
zegt relatie met
slachtoffer te hebben

Verdachte gijzeling
RECHTER Zaak aangehouden

door Judith Houben

MAASTRICHT – Justitie verdenkt Jus-
tino A. (23) uit Maastricht ervan
dat hij op 2 en 3 mei dit jaar zijn
ex-vriendin heeft gegijzeld en met
een vuurwapen bedreigd. A. moest
onder meer hiervoor gisterochtend
voor de rechter in Maastricht ver-
schijnen.

Op 2 mei zou A. hebben geëist
dat zijn ex hem met de auto naar
zijn ouders in Roermond bracht.
Hij zou haar gsm hebben afgepakt
en tijdens de rit enkele keren het
wapen hebben doorgeladen en er-
mee hebben gespeeld. Later die dag
dwong A. haar naar het adres van
een vriend van hem te rijden.

De volgende dag zou A. in Roer-
mond een man bedreigd hebben.
Ook deze moest A. onder bedrei-
ging met een vuurwapen vervoe-
ren en hem zijn geld geven. Dit
keer wilde A. naar Kitskensberg. A.
drukte hierbij het wapen tegen het
been van de man. Later in Vlodrop
dwong hij weer een andere man
uit diens auto te gaan. Ook deze
man zou hij met een vuurwapen
bedreigd hebben, terwijl hij het
portier van de wagen opentrok.

Maar voordat de meervoudige ka-

mer gisteren Justino A. zelf om zijn
versie van het verhaal kon vragen,
werden eerst twee brieven behan-
deld van A.’s advocaat Peer Szymko-
wiak. Hij had schriftelijk een ver-
zoek ingediend om in totaal nog
twaalf getuigen te horen. Zijn be-
langrijkste vraag: ging A.’s ex-vrien-
din op 2 mei wel of niet vrijwillig
met hem mee. Szymkowiak: „Er
zijn verschillende mensen die hen
gezien hebben. Maar hebben zij
ook gezien dat er een pistool was
en dat mijn cliënt daarmee zat te
spelen? Was het slachtoffer verdrie-
tig? Of heeft ze het wapen bijvoor-
beeld ook zelf vastgehouden en
kon ze gewoon naar de wc gaan?”
Szymkowiak zegt dat de jonge
vrouw regelmatig zelf contact
zocht met A.

„Maar omdat haar moeder tegen
hun relatie was, wilde ze mijn
cliënt alleen maar stiekem ontmoe-
ten. Om een beeld van hun relatie
te krijgen wil ik de sms-gegevens,
maar ook het contact dat ze via in-
ternet hadden inzien. Sms’te mijn
cliënt haar steeds, of nam zij ook
het initiatief?” Na lang beraad stem-
de de rechtbank er gisterochtend
mee in dat nog zeven getuigen ge-
hoord moeten worden.


