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 c Ook schadevergoeding

Negen jaar 
cel voor 
neersteken 
vrouwen

Dominique Elshout 
d.elshout@ed.nl
Eindhoven

De man sloeg twee keer toe in 
Eindhoven. De eerste keer stak hij, 
in januari, een vrouw die aan het 
wandelen was in de Karel Door-
manstraat in haar gezicht. Twee 
maanden later kreeg een vrouw die 
jogde in de Marterstraat een steek 
in haar zij. Ze werd van achter aan-
gevallen.

De vrouw wist hevig bloedend 
de Boschdijk te bereiken, waar ze 
door voorbijgangers werd gehol-
pen. Het is aan die hulp te danken 
dat ze het overleefde, stelt de recht-
bank in Den Bosch. En het was een 
groot geluk dat haar vitale organen 
niet zijn geraakt, de steekwond was 
vijf centimeter diep. De andere 
vrouw mag van geluk spreken dat 
ze een bril droeg. Anders was ze 
volgens artsen een oog kwijtge-
raakt.

Tijdens de rechtszaak twee we-
ken geleden waren opnames te ho-
ren van de ijzingwekkende kreten 
die de slachtoffers slaakten toen ze 
werden gestoken. De verdachte, 
van Somalische komaf en 26 jaar in 
Nederland, ontkende. ,,Het moet 
bewezen worden”, zei hij keer op 
keer.

De rechtbank vindt het sterkste 
bewijs in het dna van het tweede 

slachtoffer. Dat zat op de spijker-
broek van de man. Daar komt bij dat 
op camerabeelden te zien was dat 
hij twee keer vlakbij de steekpar-
tijen rondfietste. Een fiets die erg 
leek op de fiets van de beelden, 
werd bij hem in de schuur gevon-
den. Bewegingswetenschappers 
stelden vast dat de man op een 
aparte manier zijn fietsstuur vast-
hield en dat de man die ze bij beide 
steekpartijen zagen fietsen, de-
zelfde was.

Het steken zelf was niet in beeld, 
maar de rechtbank twijfelt al met al 
niet aan de schuld van de man, in 
beide gevallen. Het was zijn bedoe-
ling de vrouwen te doden, stelt de 
rechtbank. Hij stak met kracht, op 
levensgevaarlijke plekken in het li-
chaam van de vrouwen. Dat levert 
twee keer poging doodslag op.

Geen enkel medelijden
De rechtbank heeft het over het 
zeer gewelddadige karakter van de 
steekpartijen. Toen de twee vrou-
wen in de rechtszaal vertelden wat 
hen was overkomen, toonde de 
man geen enkel medelijden. Hun 
verhaal was niet belangrijk voor 
hem, zei hij.

Omdat hij niet meewerkte aan 
onderzoeken door een psychiater of 
psycholoog, en ook niet in het Pie-
ter Baan Centrum, konden geen 
stoornissen worden vastgesteld. 
Daarom eiste de officier van justitie 
geen tbs, maar wel twaalf jaar cel. 
De rechtbank heeft wel nagedacht 
over tbs, maar kon geen juridische 
gronden daarvoor vinden. Naast 
een celstraf  van negen jaar moet de 
man in totaal ruim 12.000 euro 
schadevergoeding betalen.

De 50-jarige Eindhovenaar die 
vorig jaar uit het niets op straat 
twee keer een willekeurige 
vrouwen neerstak, heeft een  
celstraf van negen jaar 
opgelegd gekregen.

EINDHOVEN

Engelse heli’s 
in Eindhoven
Zes helikopters van de 
engelse luchtmacht heb-
ben gistermiddag een 
korte tussenstop ge-
maakt op Vliegbasis 
eindhoven. Volgens een 
woordvoerder van de ba-
sis waren de helikopters 
onderweg naar duitsland 
en hebben ze hier bijge-
tankt. Wat hun eindbe-
stemming was en of de 
militaire inzet te maken 
heeft met de spanningen 
in oekraïne, kon hij niet 
zeggen.

BOXTEL

Jong en in 
waterschap 
bas Peeters (25) is be-
noemd tot nieuw lid van 
het dagelijks bestuur van 
Waterschap de dommel. 
de boxtelaar is een van 
de jongste waterschaps-
bestuurders van neder-
land. Peeters heeft de 
portefeuille schoon wa-
ter. Hij volgt Jan Verhoe-
ven op, die om gezond-
heidsredenen stopte. 
Peeters studeerde bouw-
kunde in eindhoven en 
werkte daarna bij een ad-
viesbureau. Hij zat al 
sinds 2019 in het alge-
meen bestuur van het 
waterschap.

EERSEL

Preproloog op 
6 november
de Preproloog van de 
dakar rally op Landgoed 
duynenwater in eersel is 
dit jaar op zondag 6 no-
vember. Zo’n twee weken 
eerder dan gebruikelijk. 
de afgelopen twee jaar 
moest de traditionele uit-
zwaaidag van neder-
landse en belgische 
deelnemers aan de da-
kar rally op het laatste 
moment worden geannu-
leerd. Het evenement is 
op verzoek van deelne-
mers en bezoekers op 
zondag.

Geldropse bende 
moet drugswinst 
terugbetalen
Iets minder dan een miljoen 
euro. Dat bedrag is volgens jus-
titie verdiend met twee hennep-
kwekerijen in Helenaveen en 
Eghel. Ze wil dat bedrag terug 
van vijf daders.

Max Steenberghe 
m.steenberghe@ed.nl
Geldrop

Die vijf, drie man uit Geldrop, een 
Helmonder en een man uit Liessel, 
lopen inmiddels alweer vrij rond. 
Ze kregen celstraffen tot 42 maan-
den voor het werk in ‘bijzonder 
professioneel opgezette’ kweke-
rijen.

Die waren goed weggestopt, 
stonden in het kleine Helenaveen 
en het nog kleinere Eghel (bij Pan-
ningen). Ze zaten in loodsen waar 
ook paarden rondliepen. Daardoor 
viel niet op dat er regelmatig men-
sen langskwamen. Toch liep het in 
de gaten. Rechercheurs namen stie-
kem een kijkje in Helenaveen, hin-

gen daar camera’s op, tapten de ge-
sprekken en vonden zo ook de kwe-
kerij in Eghel.

Justitie heeft nu de werkelijke 
winst van de kwekerijen op een rij-
tje gezet. Dat is een heel gereken ge-
weest. De oogsten worden geschat, 
daar wordt de marktprijs aan ge-
hangen, maar vervolgens worden er 
ook keurig alle onkosten vanaf ge-
trokken: lonen, transport, verpak-
king, inkoop et cetera.

Dat levert in rechtszaken vaak 
lange discussies op. Waren de oog-
sten zo goed als de politie schatte? 
Hoe hoog waren de planten, hoe-
veel wiet kwam er vanaf, hoeveel 
kregen de bendeleden. Om al die 
discussies bij voorbaat al te beslech-
ten, trok officier van justitie Jolanda 
Vermeulen simpelweg een enkele 
oogst van de totale rekening.

Wat overblijft is nog steeds flink: 
ruim 960.000 euro. Die wil justitie 
terug gaan vorderen van de veroor-
deelden in komende zittingen, de 
eerste daarvan is eind april. 

Alleen is ook maar alleen, 
dacht Peter Kools uit Son en 
Breugel toen hij een gans in z’n 
uppie door het dorp zag 
waggelen. Dus ging hij op zoek 
naar een nieuw vriendje. 
Inmiddels ‘gakken’ de dieren 
samen wat af. Missie geslaagd.

Saskia Castelyns
Son en Breugel

Twintig jaar lang dobberden twee 
ganzen op de Dommel bij Son en 
Breugel. Tot ongeveer een half jaar 
geleden. Toen was er plots eentje 
zoek. De achterblijver trok het 
dorp in en leek op zoek te zijn naar 
zijn maatje. 

Het dier werd overal gespot. Op 
straat, op parkeerplaatsen, bij het 
hertenkampje en natuurlijk bij de 
Dommel. Het deed Peter Kools 
(41) pijn, al die eenzaamheid. Sa-
men met zijn 3-jarige dochter So-
fie is hij vaak buiten te vinden en 
zodoende kwamen ze de ganzen 
ook regelmatig tegen. 

De dieren werden steevast ge-
trakteerd op een gezonde lekker-
nij. ,,Sofie vond het zo zielig dat de 
gans alleen door het dorp doolde 
dat ik haar blij wilde maken. Ik 
ging op zoek naar een oplossing.”

Kools probeerde het bij dieren-
opvangcentra, maar zonder resul-
taat. Tot hij bij een biologische 
boerderij terechtkwam. Daar lie-
pen drie ganzen rond, twee man-
netjes en een vrouwtje. 

Kools greep zijn kans. ,,Na het 
horen van het verhaal over onze 
eenzame gans kon ik van de boer 

voor tien euro een van de drie die-
ren kopen.” Het dier ging mee naar 
huis en niet veel later werd het 
boerderijexemplaar losgelaten. 
Vlak bij zijn tot nu toe eenzame 
soortgenoot. 

Kools en dochter Sofie hielden 
hun adem in. Zouden ze elkaar 
wel kunnen luchten en zien? Of 
werd de aanval ingezet? Ganzen 
kunnen nogal fel zijn. Daarom 
worden ze ook als bewakers van 
menig boerenerf ingezet. Maar van 
vijandelijkheid was geen sprake; 
gelukkig was het snel pais en vree. 

,, Ze riepen al vlug naar elkaar. 
We hebben ze nog in de gaten ge-
houden en na een paar uurtjes 
gingen ze zelfs samen het water in. 
Toen wisten we dat het goed zat.”

Dus nu dobberen er weer twee 
ganzen op de Dommel bij Son en 
Breugel. Zoals het al jaren was. ,,En 
zo hoort het ook”, weet Kools. 
,,Het zijn nu éénmaal groepsdie-
ren.” En nu maar hopen dat de 
vrienschap standhoudt.”

Eenzame gans krijgt 
voor een tientje een 
nieuw maatje

SOMEREN

Burgemeester Someren 
baalt van politieke onrust
De Somerense burgemeester 
Dilia Blok baalt dat haar ge-
meente in een kwaad daglicht 
wordt gesteld. Dat zegt ze in een 
persoonlijke videoboodschap 
over de politieke onrust die is 
ontstaan.

Volgens Blok is die onrust medio 
2020 begonnen toen er vermoedens 
bij haar binnen kwamen van niet 
integer handelen door toenmalig 
wethouder Guido Schoolmeesters.

,,Op het moment dat je als burge-
meester zo’n signaal krijgt, kun je 
niet anders dan een dergelijk sig-
naal zeer serieus nemen. En actie 

ondernemen. In zo’n situatie is het 
van belang dat elke schijn van be-
langenverstrengeling onder de loep 
wordt genomen.”

Er kwam een onafhankelijk on-
derzoek door Necker van Naem. 
Mede op basis daarvan ontsloeg de 
gemeenteraad Schoolmeesters. 
Blok staat nog steeds achter het 
‘zeer zorgvuldige’ onderzoek. De 
feiten staan volgens haar niet ter 
discussie. Ze spreekt ook nog haar 
onvoorwaardelijke steun en dank-
baarheid uit aan de ambtenaren die 
meewerkten aan het onderzoek. De 
kwestie wordt vanavond besproken 
in de gemeenteraad. c Regio 4-5

 e Peter Kools en dochtertje 
Sofie met de nieuwe gans.


