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Eis: 5,5 jaar
voor poging
doodslag

Eis: 5,5 jaar
OM Vergelijking met mishandelde grensrechter

door Judith Houben

In de nacht van 1 op 2 april dit jaar
reed M. met vier vrienden naar Ge-
leen om een laptop terug te geven
aan zijn ex-vriendin. Bij haar woon-
adres gaven twee vrienden haar de
computer, waarna Fouad zei dat hij
haar wilde spreken. Omdat hij aan-
drong en ze geen zin had in een ge-
sprek, stapte ze bij een vriend van
haar in de auto. Er volgde een wil-
de achtervolging door Geleen. „U
reed als een idioot, net Schuma-
cher”, zei de officier van justitie.

De auto met de ex-vriendin reed
tijdens de achtervolging de rotonde
bij het crematorium in Geleen in te-
gengestelde richting op en knalde
tegen een lantaarnpaal. Hierna ruk-
ten de vijf de bestuurder uit de wa-
gen. Ze schopten en sloegen hem.
Fouad zou geprobeerd hebben
hem te wurgen. Getuigen hoorden

MAASTRICHT – De 33-jarige Fouad
M. uit Maastricht moet 5,5 jaar
celstraf krijgen voor poging tot
doodslag in Geleen. Dat eiste jus-
titie gisteren in de Maastrichtse
rechtbank. Justitie vergeleek de
mishandeling met die van de vo-
rige week overleden grensrech-
ter Richard Nieuwenhuizen.

het slachtoffer het gebed prevelen
van stervende islamieten.

Ali A. (21) stond ook terecht, om-
dat vooral hij en M. geschopt zou-
den hebben. Ook zou hij M.’s ex ge-
slagen hebben. Zijn advocaat,
Maartje van Riet, vroeg vrijspraak
vanwege de tegenstrijdige verklarin-
gen. De officier sprak van „een ge-
vecht van beesten” en „ijzingwek-
kende verklaringen”.

M.’s advocaat Peer Szymkowiak
vindt de vergelijking met de mis-
handelde grensrechter onterecht:
„Dit slachtoffer heeft een flink pak
rammel gekregen. Maar poging tot
doodslag? Waar zijn dan het bloed
en de botbreuken?” Veertien maan-
den waarvan vier voorwaardelijk
vindt hij een gepaste straf. Justitie
ziet wel een gelijkenis. „Hij was
ook misselijk en is pas later overle-
den. Dat kan ook zonder bloed of
botbreuken.” Bovendien is de eis te-
gen M. ook gebaseerd op twee an-
dere mishandelingen in Maastricht.
In oktober 2011 bekraste hij tijdens
een gevecht de hals van zijn broer
met een mes en in januari bedreig-
de hij een andere broer met een
schaar. Justitie: „Geen mes want
dat had vader sinds oktober ver-
stopt. Dit was de opmaat voor Ge-
leen.” Uitspraak 21 december.


