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brute gijzeling
MAASTRICHT – Vier mannen en een
vrouw uit Hoensbroek en Voe-
ren-daal, variërend in de leeftijd
van 17 tot en met 29 jaar, worden
verdacht van betrokkenheid bij de
gewelddadige gijzeling van een
29-jarige man uit Brunssum, in ok-
tober van dit jaar. Reden hiervoor
zou geld zijn geweest, zo blijkt uit
het officiële onderzoeksdossier. De
Brunssumer heeft verklaard op 21
oktober dit jaar door een van de
verdachten naar een plek in zijn
woonplaats te zijn gelokt, alwaar
hij rake klappen kreeg en beroofd
werd van zijn sieraden, geld en mo-

biele telefoon. Hierna zou de man
in een auto zijn geduwd en zijn
overgebracht naar een woning in
Kerkrade, waar hij werd gedwon-
gen naar een maffiafilm te kijken.
Tussendoor werd hij meerdere ma-
len met een mes in zijn benen ge-
stoken en keihard aan zijn oren ge-
trokken. Dit waren volgens het ver-
meende slachtoffer praktijken die
in de film te zien waren. Daags
daarna moest hij bij meerdere be-
kenden, onder wie zijn advocaat,
om geld gaan bedelen. Uit het poli-
tiedossier blijkt dat de doodsbange
inwoner van Brunssum tijdens een
autorit naar België een mes op de
keel kreeg gezet en zijn schoenen

ling 29-jarige
moest uitdoen. In een bos werd
hem vervolgens bevolen bloots-
voets te gaan rondlopen en tegelij-
kertijd zijn kleren uit te doen, waar-
na hij naakt op zijn knieën moest
gaan zitten. Een van de verdachten
zou toen met een mes zijn haar
hebben afgesneden. Geruime tijd
later werd de Brunssumer in Heer-
len vrijgelaten door de gijzelne-
mers die aangifte deed bij de poli-
tie. Vrijwel onmiddellijk is die een
onderzoek gestart. Arthur Vonken,
advocaat van de verdachte inwoner
van Voerendaal, bevestigt de aan-
houding van zijn cliënt, die ‘vol-
gens hem niet als hoofdverdachte
kan worden gezien’.
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