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Vergiftigen van moeder mislukt
� Tienerstel (15 en 18) wilde
haar doden, omdat ze tegen
hun relatie was.

� Muizengif in thee bleek niet
beoogde effect te sorteren.

Van onze verslaggever

Peter de Graaf

MAASTRICHT Een 15-jarig meisje
uit Stein en een 18-jarige jongen uit
Born hebben begin augustus ge-
probeerd de moeder van het meis-
je te vergiftigen door muizengif in
haar thee te doen. De moeder
merkte de vreemde korreltjes een
dag later op in de theepot en deed
aangifte bij de politie. De tieners
zijn begin augustus gearresteerd.
Ze zitten vast op verdenking van
poging tot moord.

Het meisje en de jongen wilden
de vrouw vermoorden, omdat zij
tegen de relatie van het tweetal is.
Ook had de moeder haar dochter

tegen haar zin opgegeven bij een
internaat in België. Uit onvrede be-
raamden de tieners een plan om
de vrouw uit de weg te ruimen.

Ze togen begin augustus naar de
dierenwinkel met de vraag of ze
daar ook rattengif verkochten.
Maar rattengif is zo zwaar en ge-
vaarlijk dat het alleen door de ge-
meente wordt verstrekt. Daarop
kochten de tieners het veel lichte-
re muizengif.

Ze boden de moeder aan thee

voor haar te zetten en deden stie-
kem gifkorrels in de theepot. Om
de vreemde smaak te verdoezelen
serveerden ze er een reep chocola-
de bij.

De poging tot vergiftiging bleef
zonder succes. De moeder bleef
ongedeerd. Wel merkte ze bij het
legen van de theepot de volgende
dag op dat er rare korreltjes op de
bodem lagen.

Ze alarmeerde de politie, die na
onderzoek al snel terechtkwam bij

twee verdachten: de dochter en
haar vriend.

Volgens Françoise Landerloo, ad-
vocaat van de jongen, hebben bei-
de verdachten psychische proble-
men. Haar cliënt is autistisch en
ook het meisje heeft psychische
problemen.

Volgens Landerloo ging het initi-
atief tot de vergiftiging ‘meer van
haar uit’. Het tweetal heeft al ruim
een jaar een relatie. ‘De moeder
van het meisje was er niet blij
mee’, aldus Landerloo. De moeder
heeft volgens haar geen gevolgen
aan de poging tot vergiftiging
overgehouden.

De advocaat wilde verder geen
bijzonderheden verstrekken. Dat
wilde het OM evenmin. ‘De ver-
dachten zijn jong en kwetsbaar. Ze
hebben het al moeilijk genoeg’, al-
dus Landerloo.

Op 21 augustus heeft de raadka-
mer de voorlopige hechtenis van
de jonge verdachten met negentig
dagen verlengd.


