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RECHTER Man heeft strafblad van 21 pagina’s

Eis: 2 jaar voor
mishandeling bij
Leger des Heils
door Judith Houben
MAASTRICHT – Justitie heeft gisteren geëist dat de 41-jarige dakloze
Guido van de S. uit Maastricht
voor twee jaar naar een Inrichting
Stelselmatige Daders moet. Daar
worden veelplegers vastgezet. Op
13 oktober vorig jaar heeft hij in
het slaaphuis van het Leger des
Heils in Maastricht een andere dakloze mishandeld. Later die avond is
hij dreigend met een ijzeren staaf
in zijn hand voor een medewerkster gaan staan.
Van de S. heeft een strafblad van
21 pagina’s, een drank- en harddrugsprobleem en is impulsief en
gewelddadig. Gistermiddag gaf hij
toe dat hij de andere man heeft geslagen en met de staaf later is teruggegaan. Maar hij kan zich niet herinneren dat hij toen gezegd heeft
dat hij het slachtoffer zou dood maken. „Ik heb hem trouwens niet zo
hard tegen een ladder geduwd als
de officier van justitie nu zegt en ik
heb hem ook niet in zijn buik ge-

trapt. Ik heb hem alleen maar geduwd zo van hier ben ik.” De rechter moest gisteren zijn relaas telkens onderbreken om de regie te
houden. Van de S. vertelde hoe het
slachtoffer hem al langer het bloed
onder de nagels haalt. „Ik kom al
twintig jaar in het slaaphuis en hij
flipt echt over alles. Over de wiebelende tafels of als ik mediteer in
bed. We lagen samen in een stapelbed, ik boven. Op een nacht draaide ik me en omdat het bed piepte,
flipte hij weer. Hij noemde me een
moederneuker. Dat deed pijn omdat mijn moeder een jaar dood is.”
Van de S. stond ook terecht omdat
hij op 23 september in de V&D
was geweest terwijl hij een toegangsverbod voor verschillende
winkels in de binnenstad heeft.
Advocaat Arthur Vonken vindt
dat zijn cliënt veel te lang (sinds 26
oktober) in voorlopige hechtenis
zit en dat hij de kans moet krijgen
zijn leven te beteren. Ook omdat
hij en het slachtoffer het hebben
bijgelegd.

