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‘Die ‘junk’ was
wél mijn vader’
‘Die ‘junk’ was
RECHTSZAAK OM eist 5 jaar cel en tbs voor doodschoppen Brouwers

Voor de rechtbank in Maas-
tricht is gisteren vijf jaar cel
en tbs met dwangverpleging
geëist tegen Gerard M. Hij
wordt verdacht van moord
op Maastrichtenaar Pascal
Brouwers.

door Stefan Gillissen

GG erard M. (28) loopt in
december 2014 vrij
rond. Volgens behande-
laars is de Maastrichte-

naar schizofreen en psychotisch en
hallucineert hij. M. valt een hulp-
verlener van Mondriaan aan met
een scherp voorwerp, mishandelt
medewerkers van een café en een
snackbar. En toch lukt het niet om
hem verplicht op te laten nemen.
M. wil dat ook niet, hij vindt dat
hem niets mankeert. Medicatie is
„een poging mij te vergiftigen.” Hij
leeft op straat. En het gaat van

kwaad tot erger. Na een straf voor
openlijke geweldpleging en bedrei-
ging pleegt Gerard M. een moord.
Tenminste: zo ziet het Openbaar
Ministerie (OM) dat. Het eist vijf
jaar cel en tbs met dwangverple-
ging. Tbs omdat de kans op herha-
ling zeer groot wordt geacht.
Wat gebeurt er op 6 december in
het Leger des Heils aan de Maas-
trichtse Statensingel? In de hal
vindt een confrontatie plaats tus-
sen M. en Maastrichtenaar Pascal
Brouwers (44). De twee worstelen,
Brouwers valt na een aantal vuist-
slagen op de grond. M. trapt vervol-
gens 31 keer hard tegen Brouwers’
hoofd. Soms met aanloop. De be-
wusteloze Brouwers wordt naar
buiten gesleept en met het hoofd
op de stoeprand gelegd. M. schopt
Brouwers hard in de nek. „Een
junk hoort op straat”, aldus M.
Op camerabeelden is te zien hoe
het slachtoffer in een hoek ligt. M.
pakt zijn telefoon en kijkt naar het
display. Daarna schopt hij verder.
Moord, zegt het OM. Immers: er
was genoeg tijd om een heroverwe-
ging te maken. Noodweer in eerste

instantie, stelt advocaat Arthur Von-
ken. De raadsman van M. wijst op
het feit dat Brouwers ogenschijnlijk
agressief op zijn cliënt afkomt. „Dat
Gerard M. niet stopt met schop-
pen, heeft met razernij te maken.
Zijn pink werd tijdens de worste-
ling gebroken door Brouwers. Er
was geen moment voor M. om
kalm te worden.” Gita Biesmans,
die M. ook bijstaat, vraagt de recht-
bank geen celstraf op te leggen.
„Mocht dat gebeuren, dan zou het
verstandig zijn zo spoedig mogelijk
met de behandeling van M. te be-
ginnen. Ook in de gevangenis is hij
een gevaar voor anderen.”
De stiefdochter van Brouwers
maakt veel indruk met haar slacht-
offerverklaring. „Ik begon en ein-
digde de dag altijd met een lach.
Nu is alles zwart. Ik kon de enige
man die ik ooit papa noemde niet
eens meer zien, alleen de kist. Ik
reed met een urn naast me naar
huis, in plaats van die beer op de
stoel. Ik wil de kleur in mijn leven
terug. En die ‘junk’, dat was wél
mijn vader.”
Uitspraak over twee weken.


