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Einde aan stroef proces
door Emil Visser
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De dood van Fer Loontjens - carnaval 2008 - had in zijn woonplaats
Geleen grote impact, inclusief stille tocht. Typerend voor deze zaak is
dat tot op de laatste zittingsdag de zaken niet soepel verlopen.

E en geëmigreerde getuige
die niet te ondervragen
was, een orkaan die een
verhoor onmogelijk maak-

te, een moeilijk te traceren getuige
op wereldreis en een overleden ver-
dachte. We hadden toch al heel
wat gezien in de zaak rond de dood
van Gelener Fer Loontjens.
Gisteren, tijdens de laatste zittings-
dag van de zaak-’t Vlaegelke, die
draait om de geweldsexplosie op
carnavalszondag in 2008, kwam er
nog een stroomstoring in de Sit-
tardse bajes bij. De stroomvoorzie-
ning in De Geerhorst haperde in
de ochtenduren. Hierdoor konden
de twee hoofdverdachten Stephan
P. en Gennaro S. niet naar buiten
komen. Terwijl een busje dat ze
naar het gerechtshof in ’s Hertogen-
bosch moest brengen, stond te
wachten. De vervoersdienst had er

na enkele minuten wachten echter
genoeg van en vertrok, zonder pas-
sagiers.
Tot ontsteltenis van het gerechts-
hof. Voorzitter Van Gink van het
Bossche hof kon haar ogen niet ge-
loven toen ze een verklaring las dat
P. en S. niet konden komen, omdat
het busje was weggereden. „Het is
onbestaanbaar dat dit gebeurt. In
zo’n belangrijke zaak.” Een boos te-
lefoontje van advocaat-generaal
Gerard Sta richting Geerhorst hielp
niet. „Op calamiteiten is de organi-
satie niet ingericht”, lichtte Sta toe
na zijn gesprek. „Ze zitten organisa-
torisch gezien aan hun ‘max’, door
bezuinigingen. Ze kunnen niet ko-
men. Nu zijn er wel vaker proble-
men met deze vervoersdienst. Dus
dit incident staat niet op zichzelf.”
Van Gink probeerde nog het een
en ander te redden. Een deel van
de zitting kon eventueel worden
verschoven, naar 29 april, zodat de

verdachten er toch bij konden zijn:
„Er staat voor hen het nodige op
het spel.”
Omdat de zaak al dik drie jaar
sleept, meldden P. en S. via hun ad-
vocaten het zo snel mogelijk achter
de rug te willen hebben, ondanks
de grote belangen.
Dát er veel op het spel stond, bleek
wel toen Sta zijn strafeis voor P. en
S. formuleerde. Beiden zouden tien
jaar achter de tralies moeten. Twee
jaar meer dan de rechtbank in
Maastricht in november 2008 had
opgelegd. Tot schrik van de advoca-
ten. Peer Szymkowiak, raadsman
van P.: „Dit had ik niet gedacht. Ik
verwachtte dat het Openbaar Minis-
terie de straf van de rechtbank zou
volgen.” Maar dat vond Sta te mild.
„Het incident heeft voor maat-
schappelijke verontrusting gezorgd.
Daarnaast hebben ze alletwee een
strafblad.” P. was al eerder veroor-
deeld tot acht jaar celstraf, voor het

doodschieten van de Geleense kas-
telein Tonie Kentjens in 1997. S.
kreeg eind jaren negentig elf jaar
cel voor onder meer diefstal met ge-
weld en afpersing.
De advocaten vonden tien jaar te
veel. Zeker omdat in hun ogen de
getuigenverklaringen niet allemaal
zo helder waren als Sta even daar-
voor had doen voorkomen. „Het is
een tragische gebeurtenis”, stelde
Karin Blonk, advocate van S. „Maar

ik zet grote vraagtekens bij de be-
trouwbaarheid van enkele getui-
gen. Het was donker, mensen had-
den veel drank op die carnavalszon-
dag. Ik heb begrepen dat één van
de getuigen dertig biertjes had ge-
dronken die avond. Daarnaast
blijkt dat sommige getuigen andere
dingen zeggen dan ze altijd hebben
beweerd.”
Symkowiak laat bovendien weten
dat de verdenking ‘doodslag’ vol-

gens hem niet klopt. „Het gaat om
een mishandeling met fatale af-
loop. Het gevecht is niet aangegaan
om Fer Loontjens dood te maken.”
En als ze toch voor doodslag veroor-
deeld worden, is tien jaar zeker te
veel volgens de raadslieden. Zes
jaar vinden zij beter, net als Rick
D., die door de rechtbank in Maas-
tricht werd veroordeeld en niet in
hoger beroep ging. Op 26 april doet
het gerechtshof uitspraak.

Advocaten, rechters en een advocaat-generaal. De verdachten Stephan P. en Gennaro S. ontbraken gisteren bij de behandeling van hun hoger beroep omdat hun vervoersbusje wegreed zonder hen.  illustratie Yules van Rees


