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Werkstraf geëist
voor poging zware
mishandeling

RECHTBANK Gelener takelde slachtoffer toe

door onze verslaggever

MAASTRICHT/GELEEN – Het Open-
baar Ministerie heeft gisteren een
werkstraf geëist tegen Gelener Yas-
sin L. (19) voor een poging tot zwa-
re mishandeling.

L. moest zich gisteren verant-
woorden voor de rechtbank in
Maastricht. Hij gaf toe dat hij vorig
jaar op 21 november een veertien
jaar oudere plaatsgenoot had toege-
takeld. Volgens L. begon de confron-
tatie nadat hij een forse schouder-
duw had gekregen van zijn oppo-
nent toen hij die dag langs verzor-
gingstehuis de Bloemenhof in Ge-
leen liep. Vervolgens kreeg L. naar
eigen zeggen een scheldpartij naar
zijn hoofd geslingerd. „Hij zei
‘kut-Marokkaan’ en ‘ga terug naar
je eigen land’. Dat raakte me
enorm. Want ik ben gewoon in Ge-
leen geboren. Mijn ouders zijn wel
uit Marokko.”

Er zijn geen getuigen die deze
scheldpartij kunnen bevestigen. Het
slachtoffer zelf heeft geen verkla-
ring afgelegd. Hij heeft niet eens
aangifte gedaan, ondanks dat de po-
litie daarop aandrong. „Na de
scheldpartij kreeg ik ook nog een
duw en toen kreeg ik een waas voor
ogen. Ik heb me toen moeten verde-

digen, en ik was erg boos om wat
hij had gezegd”, aldus L.

Twee getuigen uit het
verzorgingstehuis zagen dat L. zijn
slachtoffer bij zijn capuchon greep
en hem zo tegen de grond trok. Ver-
volgens schopte en sloeg hij in op
het lichaam en het hoofd, zo ver-
klaarden de getuigen. Toen de poli-
tie arriveerde, stond L. met de ar-
men over elkaar en hij gaf toe dat
hij de man had „toegetakeld”. Het
slachtoffer had een gebroken rib en
rugwervel en een klaplong.

Officier van justitie Wil Peute zei
dat hij, gelet op het blanco strafblad
van de verdachte, een werkstraf van
honderd uur op zijn plaats vindt.
Daarnaast moet L. een voorwaarde-
lijke celstraf krijgen voor de duur
van drie maanden, met een proef-
tijd van twee jaar. Advocaat Arthur
Vonken vond dat er sprake was van
noodweer-exces. „Mijn cliënt is veel
te ver gegaan. Maar hij moest zich
verdedigen tegen het geweld en het
verbale geweld van zijn belager. Bo-
vendien had hij zijn schoenen uit
toen de politie kwam en die waren
uitgegaan tijdens de schermutse-
ling, nog voordat hij een waas voor
ogen kreeg.” Vonken pleitte voor
vrijspraak.

De uitspraak is over twee weken.


