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RUZIE Rechtbank schorst voorlopige hechtenis tot volgende zitting

door René Willems

MAASTRICHT/KERKRADE – De recht-
bank in Maastricht heeft de voorlo-
pige hechtenis van de 20-jarige mes-
sentrekker K. uit Kerkrade gisteren
geschorst. K. mag thuis wachten op
de volgende zitting die voor 19 ok-
tober op de agenda staat.

K. zou in april tijdens een ruzie
in het drugsmilieu twee broers uit
Rotterdam hebben neergestoken.
Die verdenking rechtvaardigt vol-
gens rechter Evert Krol eigenlijk
een verlenging van het voorarrest:
„Mensen vinden het waarschijnlijk
vreemd dat u straks weer over
straat loopt.” De rechtszaak tegen
K. is gisteren aangehouden omdat

niet alle informatie beschikbaar is.
Het definitieve proces-verbaal van
de politie is nog steeds niet klaar,
en ook de beoordeling van K’s ei-
gen verwondingen door het zieken-
huis van Maastricht is niet binnen.

Volgens de rechtbank hoeft K.
daar niet de dupe van te worden.
Daarom is de voorlopige hechtenis
voorlopig geschorst. „Bij wijze van
hoge uitzondering”, zegt Krol er na-
drukkelijk bij. Tot aan de zitting in
oktober mag K. geen enkel contact
hebben met de slachtoffers of ande-
re betrokkenen.

K.’s advocaat Peer Szymkowiak
is ervan overtuigd dat K. uit nood-
weer zijn mes heeft getrokken. Hij
zou door de Rotterdamse broers,

„twee grote, stevige, enge man-
nen”, met boksbeugels zijn gesla-
gen. Ook K. houdt vol dat hij met
de rug tegen de muur stond: „Als
ik niet was weggerend, dan zat ik
nu waarschijnlijk niet hier voor u.”

Het feit dat K. een mes bij zich
had, was vroeger voldoende ge-
weest om noodweer uit te sluiten,
erkent Szymkowiak. Tegenwoordig
wordt dat volgens hem echter an-
ders bekeken: „Het gaat om de
vraag wie de echte slechterik was.”

De rechtbank ziet vooralsnog
geen waterdicht bewijs voor nood-
weer. Daarom wordt K.’s voorlopi-
ge hechtenis niet opgeheven, maar
slechts geschorst: op 19 oktober
moet hij zich weer melden.


