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Verdachte overval
Oirsbeek is ook
‘pinkenknipper’

RECHTBANK Niet naar Pieter Baancentrum

door Annelies Hendrikx

MAASTRICHT – De 33-jarige Geof-
frey D. uit Heerlen, die wordt ver-
dacht van de ‘wildwest-overval’ in
juli op de Jumbo-supermarkt in
Oirsbeek, is begin 2004 veroor-
deeld tot zeven jaar cel wegens het
medeplegen van een gewelddadige
overval op een Brunssumse koffie-
shopeigenaar. Tijdens de overval
werd bij deze man een pink afge-
knipt.

Het openbaar ministerie (OM)
wil dat D. wordt onderzocht in de
justitiële observatiekliniek Pieter
Baancentrum (PBC), zo bleek giste-
ren tijdens een pro forma-zitting
voor de Maastrichtse rechtbank.
Die vindt dat „op dit moment”
niet noodzakelijk, aldus voorzitter
Hazen. D. zelf ziet een opname
daar in het geheel niet zitten, zo
verzekerde hij de rechtbank. „Daar
ga ik niet aan meewerken.” Hij wil
wel meewerken aan onderzoek
door een psycholoog en een psy-
chiater, „want ik heb ook wel het
idee dat er iets fout zit. Ik had ge-

hoopt hier nooit meer te komen.
Het spijt me dat u uw tijd weer aan
dit randfiguur moet besteden.”

D. wordt ervan verdacht zater-
dagavond 10 juli met een geladen
vuurwapen de Jumbo aan de
Markt in Oirsbeek te zijn binnenge-
stormd. Hij eiste de inhoud van de
kassa’s op en hield daarbij zijn pis-
tool schreeuwend tegen het hoofd
van een 17-jarige caissière. Buiten
bleek zijn kompaan met scooter ge-
vlogen; hij gijzelde een automobilis-
te en dwong haar met hem weg te
rijden. Ver kwam hij niet, omdat
omstanders een dranghek voor de
auto gooiden. Andere dorpelingen
wisten hem te overmeesteren.

Volgens D.’s advocaat Peer Szym-
kowiak beweert zijn cliënt dat hij
werd gedwongen tot deze geweld-
dadige overval door twee mannen
wier wietplantage hij enkele weken
eerder had geript. „Zij wilden geld
zien en bedreigden hem.”

D. moet zich tevens verantwoor-
den voor een (mislukte) gewapen-
de overval op een slijterij in Hoens-
broek, eerder diezelfde avond.


