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Proces van Gerry Mossoux van start

Drugsverslaafde slaat tante dood
Voor het Limburgse hof van

assisen is het proces van de

28-jarige Gerry Mossoux uit
Gingelom van start gegaan.

Mossoux wordt beschuldigd

van moord op zijn a8-jarig

tante Jeanine Renson. De

feiten dateren van 10 november

2005 en speelden zich af in
Borgworm.

oorzitter DirkThys startte het
' verhoorvan de beschuldigde

Mossoux. Die sloeg zijn tante
minstens veeltien keer met een ha-
mer op het hooÍd. Het slachtoffer
werd zwaar bebloed en bewuste-
loos door een familielid in haar zetel
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aangehoffen. Ze stierf op weg naar
het ziekenhuis aan een hartstilstand
na het meervoudige schedeltrauma.
De beschuldigde pleegde de feiten
nadat hij twee dagen voordien ont-
siagen was uit een psychiatrisch
centrum, waar hij was opgenomen
voor een nvare dugsversiaving. Op
de dag van zijn @lating uit de in-
stelling kocht Mossou\ meteenvoor
100 euro drugs. Op de tvreede dag
besloot hij om een fietstocht naar
zijn tante in Borgworm te maken.
Onderweg gebruikte hij drugs. Op
het toilet bij zijn tante zette hij nog
een speedshot. Omdat hij na de fei-
ten de sleutels en het draagbare tele-
foontoestel van zijn tante meenam,

riskeert hij ook veroordeeld te wor-
den voor roofrnoord. Meester Bert
Partoens, liet @dag alvast weten
dat Mossoux enkel schuldig pleit
aan doodslag.
De verdediging van Mossoux wees
er ook op dat een plaatsvervangen-
de wederechter Mossoux had r'nj-
gelaten uit de instelling. Dat gebeur-
de ondanks het uitdrukkelijke ver-
zoek van de behandelende psychla-
ter om de gedwongen opname van
Mossoux met drie maanden te ver-
lengen De beschuldigde zei @dag
dat hij op de dag van de feiten naar
zijn tante fietste 'om zijn energie
kwijt te geraken': 'Ze was blij om mij
te zien. We babbelden een tiental
minuten in de woonkamer. Nadien
ging ik naar het toilet omdat ik nog
een injectie met speed wilde zetten.

Toen ik terugkwam, begon mijn
zicht te vertroebelen en keeg ik
enorme angstgevoelens. Ik heb het
beeld dat ik de hamer uit mijn jas

haal, maar ik weet niet of dat iets is
wat ik mii inbeeld of niet.'
In het volgende'beeld'zag Mossoux
zijn tante naar eigen zeggen in de
zetel liggen, met een grote plas
bloed op de grond. 'Toen besefte ik
dat ik met die hamer in mijn hand
stond. Ik keeg schrik en wilde er zo
snel mogelijk weg', zo ging Mos-
sorx verder. Val de slagen zelf zegt
hij zich niets meerte herinneren. Hij
herinnert zich wel dat hij de bebloe
de hamer nabij een brug in de buurt
verstopte en ook zijn fiets achterliet.
De jury, acht mannen en vier wou-
wen, oordeelt eind volgende week.
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