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THE BROTHERS Vonken: ‘Twee Hells Angels bij deur koffieshop gingen na een knik vlot opzij’

door Siebrand Vos

MAASTRICHT/HEERLEN – De verdach-
te van de dodelijke schietpartij bij
koffieshop The Brothers in Heer-
len, de 41-jarige Duitser G., blijft
voorlopig in zijn cel, in afwachting
van inhoudelijke behandeling van
zijn zaak. Bij de schietpartij van 26
maart jl. kwam een eveneens 41-ja-
rige man om het leven.

Met een bijna filmisch betoog
pleitte zijn nieuwe advocaat Arthur
Vonken in een pro-formazitting gis-

teren tevergeefs voor opheffing of
schorsing van de hechtenis. Von-
ken beschrijft de gebeurtenissen
aan de hand van het politiedossier
en camerabeelden als volgt: „Voor
de deur staan twee Hells Angels,
van wie één in full colours (vol or-
naat). We zien twee auto’s arrive-
ren, waarvan een met Duits kente-
ken met vijf personen erin. Uit de
andere wagen stapt ook Stephan,
de voormalige vice-president van
de Luxemburgse Hells Angels.”

„Cliënt stelt zich afzijdig op en

probeert de politie te bellen. De
twee Hells Angels, van wie een de
bewaker is, gaan na een knikje van
Stephan vlot aan de kant”, vervolgt
de advocaat van G. „Cliënt ziet een
bedreigende overmacht van negen
personen, onder hen een gerenom-
meerde Duitse vechtsporter. Cliënt
vlucht een portiek in, wordt daar
mishandeld en verweert zich met
een sneeuwschep. Dan vlucht hij
de glazen ruimte naast de shop in
en merkt dat die geen andere uit-
gang heeft. (...) Hij komt naar bui-

ten en schiet in de lucht. Helpt
niet. Een onbekende komt op hem
af. Er staan nog steeds negen man.
(...) Had hij zijn wapen moeten ge-
ven?”

Op het latere slachtoffer richten,
was wellicht verkeerd, besluit Von-
cken. Maar een beroep op nood-
weer of noodweer-exces zou kans-
rijk zijn. Advocaat Vonken wil
meer camerabeelden zien. „Omdat
de groep mogelijk bewapend was.”

De inhoudelijke zitting volgt vol-
gend jaar.


