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Advocaat wil extra onderzoek naar
doodsoorzaak van Pascal Brouwers
Advocaat wil extra onderzoek naar
VECHTPARTIJ Slachtoffer werd tientallen keren tegen hoofd geschopt bij Leger des Heils

door Stefan Gillissen

MAASTRICHT – Advocaat Arthur
Vonken wil extra onderzoek naar
de doodsoorzaak van Maastrichte-
naar Pascal Brouwers (44). Die
stierf op 6 december 2014 tijdens
een vechtpartij in een pand van
het Leger des Heils aan de Staten-
singel in Maastricht.

Volgens het Openbaar Ministerie
(OM) heeft Gerard M. (28), cliënt
van Vonken, de Maastrichtenaar
met voorbedachte rade vermoord.
Bronnen binnen justitie hebben be-
vestigd dat Brouwers door M. tien-

tallen keren hard tegen het hoofd is
geschopt. Dat is vastgelegd door be-
veiligingscamera’s. Ook waren er
getuigen bij het Leger des Heils.

Tijdens een pro-formazitting gis-
teren voor de rechtbank in Maas-
tricht heeft advocaat Arthur Von-
ken gevraagd om een aanvullende
rapportage over de doodsoorzaak
van Pascal Brouwers. „Uit de came-
rabeelden blijkt dat een aantal ge-
tuigen mogelijk meer kan vertellen.
Daarom wil ik die getuigen horen.
In het toxicologisch onderzoek is
sprake van hersenoedeem (zwel-
ling van de hersenen). Dat kan ook

voorkomen door intoxicatie. Ik wil
graag weten of de aanwezigheid
van amfetaminen in het bloed van
het slachtoffer en diens hoge bloed-
druk wellicht hebben bijgedragen
aan het overlijden.”

Officier van justitie Wil Peute
vindt extra onderzoek overbodig.
Volgens de officier laat het toxicolo-
gisch rapport weinig aan duidelijk-
heid te wensen over. „Pascal Brou-
wers is overleden door uitwendig
geweld. In de rapportage is er geen
sprake van dat drugs enige invloed
hadden op het overlijden.”

Onduidelijk is nog of de beelden

tijdens de inhoudelijke behande-
ling van de zaak tegen M. getoond
worden. Het Openbaar Ministerie
heeft daarvoor wel gepleit. De
rechtbank omschrijft de beelden
als schokkend.

Wanneer de zaak inhoudelijk
wordt behandeld is nog onduide-
lijk.

Gerard M. is in het Pieter Baan
Centrum psychisch onderzocht.
De verdachte verklaarde eerder dat
„duidelijk zal worden dat mij niets
mankeert”. M. zit momenteel vast
in de penitentiaire inrichting in
Vught.


