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heb alles gedaan wat ik kon om mijn zoon te reddentf

10/12/'08 De verdediging \ran Gern'Nlossoux toverde gtisteren een figuurlijk konijn uir iraar hoge hoed. \\'aar

een

Luikse pslcl-riater maandag tn de Tongerse assisenzaal nog bij hoog en bij laag berveerd had dat Nlossout een
ongeneeslijke pslchopaat rvas, luidde gisteren een totaal andere klok: "Ifet is heel goed rnogelijk dat Gern' hecl
even de realitcit r-erloren is. en toen ziin tante geslagen heeft", zo oordeelde fbrensisch pstchiater Lier.e Dams.

Her moet gezegd, erg tetreden rvas raadsman Bert Partoelrs niet toen hij het verslag onder ogen kreeg dat de
l.uikse gerechtspsychiater Schouteden na ecn kort onderzoek opgesteld had over zijn cliënt. \\rant daanrit. bleek,
liort satnengevat: Ger4'NÍossoux is een onbehandelbare psvchopaat.
Reden r'oor de advocaat van N{ossoux om ook elders zijn licht te gaan opsteken. \\'aarop Gerfi' mcer dan zeven

uur lang met allerlei testen en vragenlijstjes bestookt rverd door forensisch psr-cliater Lieve Dams en psvchologe

'\nneke

NÍillen.

ADHD
Dams' conciusie was uiteindelijk duidelijk: Gern XÍossoux is zeker geen psvchopaar. "Een cchre pslchopaat had
mij al nvintig lieer opgebeld om te horen hoe het met de rcsultaten r-an het onderzoek gestcld *'as. l)at heeft htj
rriet gedaan."

"\'oor mij is de ÀDHD,

hij als kind al leed, de dnjR'eer. Àl zijn hele ler.en is hct onmstigin ztfi hoofd err
\\ aarschijnlijk
is hij door de speed in een psvchose beland. Nlogelijk hceft hij op dat ogenblik heel even de realiteit verloren en
clan de slagen toegebracht. Dat hij geen emoties toont? Dat is n'pisch voor mensen met een
autismespecttumstoornis. Dic kunnen gecn emoties tonen. Of het nu over het weer gaat of een n-roord. I)aarover
vertcllen ze op dezelfde rvijze."
waaraan

ztjn hjf. Dat probleem heeft geleid tot de drugsverslaving, en de versiaving ui.teindelijk tot de feiten.

Afsluitend had psr-chiater Dams nog een stevige uitbrander in petto: "Hadden de artsen indertild de kans gekregen
om Gern' te helpen, dan rvas dit nooit gebeurd. Heel r-eel menscn hebben hun veranfloordelijkheid niet
op€ïenomen voor deze jongen. i\Iaar rk zal er persoonlijk roor zorgen dat hij de juiste behandeling knjgt in de
gevangenis."

Verminkt
Llr-en later mochten de gerechtsdokters hun r-erhaal doen, aan de hand r-an bijzondcr confronterende tbto's,

genomen ujdens de lijkschotnving. irÍossous liet het hoofd zaklien. IJij rveigerde naar de beelden te kijken r an het

met talrijke hamerslagen verminkte hoofd r-an slachtofferJeanine Renson.
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"Er zijn ten minste veertien slagen toegebtacht met een stomp voollery,
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een hamer", legde dokter Vanparijs uit.

"N'Ie'u'rouw Renson is or,-ededen aan de gevolgen van een meen'oudig schedeltrauma, met dodelijke open

venvondingen van de hersenstn:cturen. Daarbovenop kwam een terminale verstikliing doot het inademen van

bloed afhomstig van de hersenletsels."

Papa
En dan was er de papa van Gerry. Roger N{ossoux had eÍ

i

ar eigen zeggen alles aan gedaan om zijn zoon

opnieuw op het rechte pad te krijgen, weg vaÍr de drugs.

"Vier keer heb ik hem laten colloqueren. De laatste keer is hij veertig dagen opgenomen. De dokter stelde voor
om hem nog drie maanden langer daar te houden, omdat hij nog niet klaar was om opnieuw als r.rij man rond te
lopen. N{aar de vrederechter zer dat ze hem moesten laten gaan. Ik denk dan: je luistet toch naar een arts, met
naar iemand die aan de drugs verslaafd is. Daar zit voor mij evenveel schuld."
Vewolgens, snikkend: "\X'at Gerry gedaan heeft, is bijzonder spijtig, maar ik ben er zeker van dat hij dat niet met
opzet of met vooÍbedachten rade gedaan heeft."
\randaag vervolg van de getuigenvethoren.
Jan-Roel DRIESSEN
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