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ASSISEN. Openbaar ministerie 

vraagt 30 jaar, verdediging 

reageert: “Hoezo een gevaar? Hij 

kan amper nog een sigaret 

aansteken” 

GERAARDSBERGEN Vandaag kent Guy Pardaens zijn straf. Na een 

beraad van meer dan vier uur heeft de jury gisteren beslist dat Guy 

Pardaens (65) schuldig is aan moord met voorbedachte rade op zijn 

ex-vrouw Nicole Van Assche. “Als hij spreekt over de laatste 

seconden van Nicole, is hij zeer zakelijk. Hij heeft hier drie keer 

herhaald hoe de doodsreutel van Nicole klonk. Walgelijk”  
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13:23 

Laatste woord 

Guy Pardaens krijgt het laatste woord. "Het spijt mij enorm. Dit 

verdiende ze niet", huilt hij waarna hij wordt weggeleid.  

13:22 

Meester Mallego vraagt 20 jaar voor zijn cliënt. 

13:07 

Waardigheid afgenomen 

"'Ik zag ze te graag', zegt hij altijd tegen mij. Hij deed alles voor haar. 

Maar ze trok Guy naar haar toe. Hij heeft zijn familie daarom de rug 

toegekeerd. Hij heeft zelfs zijn hobby's opgegeven voor haar en zijn 

geld afgegeven. Op een bepaald moment heeft ze zijn vinken 

losgelaten. Guy deed toen niets. Dat is toch merkwaardig? Ik zou dus 

wel van dat u vragen dat u niet meegaat met dat idee van 

agressieveling." 

"Op het einde had hij geen geld meer. Hij had van zijn 14 jaar 

gewerkt en de buren moeten komen om hem wat eten te brengen. De 

goed geklede playboy met zijn mooie auto's kreeg nu restjes van de 

buren. Hij was doodongelukkig en berooid. De keizer stond daar 

ineens zonder kleren aan." 

"Zijn waardigheid is daar afgenomen en dat mag je nooit doen. Dat 

eindigt altijd slecht. Het noodlot is toen toegeslagen. Onder woede zit 

vaak heel veel verdriet. Ik ben er van overtuigd dat ze de liefde van 

zijn leven was en dat hij ze echt graag zag. Hij voelde zich enorm 

onrechtvaardig behandeld. Een gebroken man die ten einde raad 

was." 

"Zorg alstublieft dat er nog wat hoop is voor hem. Als de hoop 

verdwijnt, dan ben je eigenlijk al dood."  

12:48 



"Heel veel zaken worden hier uit hun context getrokken. Zo was er 

bijvoorbeeld het verhaal van de frieten zonder saus. Het was precies 

of hij ging die frietman daar de kop ging inslaan. Onzin natuurlijk..." 

12:43 

Berouw 

"Hij heeft tegen de gevangenisdirecteur gezegd dat hij het verdient 

om opgesloten te worden. Hoezo geen berouw? We hebben ook 

nooit een verzoek ingediend om het vroeger vrij te laten. Hij wilde dat 

niet." 

12:35 

Oude en gebrandmerkte man 

"Er wordt hier gezegd dat hij niet kan omgaan met autoriteit. In de 

gevangenis is hij nochtans een voorbeeldgevangene. Hij is zeer 

respectvol naar het personeel. Zijn gevangenisdirecteur met 36 jaar 

ervaring noemt hem de beste leerling van de klas. Dat zegt iets over 

hem. Ook bij zijn collega's werd hij op handen gedragen. Hij kon 

misschien eens een grote 'bakkes' opzetten, maar dat was alles. 

Volgens de psychiaters is hij nu ineens een gevaar voor de 

maatschappij. Dat begrijp ik niet, hoor." 

"Hij kan momenteel zijn vlees nog niet snijden. Hij doet er vier 

minuten over om zijn sigaret aan te steken. Als hij ooit buitenkomt, is 

hij een oude en gebrandmerkte man."  

12:09 

Doordeweekse Vlaming 

"Hij heeft een quasi blanco strafregister. Voor een man van 65 jaar is 

dat toch niet slecht. Wat voor iemand was Guy Pardaens. Hij was 

iemand die de vrouwtjes graag zag, iemand die hield van zijn vogels 

en auto's. Een doordeweekse Vlaming, eigenlijk. Geen monster..." 



"Het enige positieve wat men van hem kan zeggen, is dat hij een 

harde werker is en dat hij graag geld zag. Hij gaf dat geld ook uit. Aan 

iedereen die hij zag. Veel van de klusjes die hij deed, waren ook 

gratis. Hij heeft 8 huizen verbouwd." 

Op een bepaald moment zat hij op de achterbank, terwijl zijn vrouw 

vooraan zat met haar vrijer. In Aalst zeggen we: Daarvoor moet je 'ne 

geklasjte' zot zijn. Hij zat daar toch heel rustig. En daar had hij toch 

geen kort lontje? Dat past niet in het profiel dat men van hem wilde 

schetsen."  

"Zijn ex-vrouw verklaarde dat hij een zalige man was als hij niet 

dronk. Ook zijn kinderen waren tijdens hun getuigenis niet zwart-wit. 

Volgens de burgerlijke partij was dat allemaal op voorhand 

afgesproken, dat is natuurlijk quatsch."  

"Zijn kinderen gaan hem in de gevangenis allemaal opzoeken. Zo een 

monster zal hij dus wel niet zijn."  

12:04 

Lichtpunt 

"Wij willen een aantal zaken die over Pardaens gezegd zijn, 

nuanceren en corrigeren. Is hij onverbeterbare narcist? Een 

agressieve en egocentrische man die niet in staat is tot liefde? Neen, 

dat is een vertekening van de werkelijkheid. U kan hem voor de rest 

van zijn leven in de gevangenis steken. De kans is zeer groot dat hij 

in de gevangenis zal sterven." 

"U kan hem ook een lichtpunt geven. Hij moet boeten, maar hij mag 

niet in die vergeetput wordt gestoken. Iemand straffen zonder 

toekomstperspectief, is gewoon wraak. We leven in een 

humanistische samenleving met fundamentele rechten. Niets kan 

Nicole terugbrengen. Konden we dat maar...." 

"We horen meester Vermassen zeggen dat hij zielsgelukkig is in de 

gevangenis. Maar dat is klinkklare onzin. Hij maakt er het beste van. 



Hij weet dat de samenleving veel geld steekt in het gevangeniswezen 

en ergert zich aan het geklaag van zijn medegevangenen."  

11:56 

'ne specialen' 

"Guy is mij beginnen vertellen over Nicole en ik ben hem beginnen 

leren kennen zoals hij is. En inderdaad, het is 'ne specialen, een met 

een handleiding, you love him or you hate him'. Ik ga hem proberen in 

een beter daglicht te stellen zodat u meer begrip krijgt voor hem."   

11:51 

Verdediging bij monde van meester D'hondt 

"Ik wil me richten tot de familie. We willen ons mededogen voor uw 

verdriet betuigen. Wij weten dat we niet de meest sympathieke rol 

hebben, maar dat ligt zo vast in de wet. Guy Pardaens verdient de 

steun van mij en meester Mallego omdat hij een mens is. Wij 

verontschuldigen ons uw naam van Guy Pardaens voor de moord op 

Nicole, zijn choquerende houding en zijn grote en kleine leugens. Wij 

verontschuldigen ons ook over de details die uit uw privéleden naar 

boven zijn gekomen. Wij danken u voor de sereniteit en de 

beheersing. Wat jullie hebben meegemaakt moet niemand 

meemaken."   

 


