berouw

‘Brandstichter brievenbussen
niet terug cel in’
De 19-jarige Maastrichtenaar die in april branden stichtte in
brievenbussen in Heugem hoeft van het Openbaar Ministerie
(OM) niet terug de cel in.
ANNELIES HENDRIKX
Het OM eiste gisteren voor de Maastrichtse rechtbank 720 dagen jeugddetentie,
waarvan 603 dagen voorwaardelijk. De rest heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Wel
moet hij zich onder meer houden aan voorwaarden van de reclassering en moet hij
van het OM een drugs- en alcoholverbod krijgen en een locatieverbod voor Heugem,
de wijk waar hij woonde met zijn moeder. Momenteel verblijft hij bij zijn vader aan
de andere kant van de stad.
De nacht van 24 op 25 april was in Maastricht een drukke voor politie, brandweer en
beschermengelen: in zes woningen werd brand gesticht via de brievenbus, in vier
andere bleef het bij een poging. De meeste bewoners lagen te slapen, maar werden
op tijd wakker. „Hij mag in zijn handjes knijpen dat er niet iets veel ergers is
gebeurd”, zei de officier van justitie. Ze vroeg de rechtbank het jeugdstrafrecht toe te
passen: dat stelt immers het belang van de jongere voorop in plaats van de
vergelding, zoals het volwassenenstrafrecht doet. Daarin staat vijftien jaar op
opzettelijke brandstichting.
Voor de rechtbank zat een keurige jongen van 19, boordevol berouw. Die ook niet
weet wat er die nacht in hem is gevaren. Hij zat in een depressieve periode. Hij had
de hele dag onafgebroken geblowd en ’s avonds wat alcohol gedronken. Waarom hij
brand is gaan stichten weet hij niet: eigenlijk is hij bang voor vuur. „Ik was onder
invloed, maar dat is geen excuus. Ik ben van de drugs af.”
Hij was zichtbaar geraakt door de slachtofferverklaringen die werden voorgelezen.

De branden hebben diepe wonden geslagen en bij veel slachtoffers gevoelens van
angst en onveiligheid veroorzaakt. „Dat doet me heel veel pijn”, zei de verdachte, die
zich niet alle brandstichtingen kan herinneren. „Ik heb vage beelden van die nacht en
vind het heel erg wat ik heb gedaan. Ik ben bereid om alles voor jullie te doen”,
meldde hij de slachtoffers. Hij wil volgend jaar een opleiding gaan volgen en werkt
nu fulltime bij een schildersbedrijf. „Ik werk keihard en betaal graag jullie schade.”
Zijn raadsman Arthur Vonken kon zich helemaal aansluiten bij de eisen van het OM.
De rechtbank doet 7 november uitspraak.

