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‘Moet ik dat
verhaal nou echt
alwéér vertellen?’

GERECHTSHOF Getuige in ‘Vlaegelke’-zaak

Het gerechtshof in Den
Bosch ging gisteren verder
met de behandeling van het
hoger beroep in de zaak van
de fataal afgelopen mishan-
deling van Fer Loontjens.

door Annelies Hendrikx

HH et is het lot van vele ge-
tuigen in grote strafza-
ken: keer op keer op
keer moeten zij hun ver-

haal vertellen. Talloze malen bij de
de politie, bij de rechter-commissa-
ris en met een beetje pech ook nog
op zitting, als de rechtbank de zaak
behandelt. Als er hoger beroep
wordt aangetekend, zijn ze er nog
niet vanaf: ook dan zijn er door-
gaans weer getuigenverhoren bij de
onderzoeksrechter en ook dan kan
het gebeuren dat het gerechtshof
het nodig acht getuigen ter zitting
te horen.
Het overkwam een getuige in de
‘Vlaegelke’-zaak: een man die op
die fatale carnavalszondagavond,
waarop Gelener Fer Loontjens dus-
danig werd mishandeld dat hij
twee weken later aan de gevolgen
overleed, aan het werk was in het
café. Het was 3 februari 2008. Bijna
tweeënhalf jaar geleden. In deze
zaak waarin uitvoerig sporenonder-
zoek vrijwel niks heeft opgeleverd,
vormen getuigenverklaringen het

eventuele bewijs. De getuige werd
gisteren voor het gerechtshof in
Den Bosch geacht te vertellen over
die avond, louter puttend uit zijn
eigen herinneringen, uit hetgeen
hij daadwerkelijk met eigen ogen
heeft gezien. „Moet ik dat verhaal
nou echt alwéér vertellen?”, vroeg
hij het hof vertwijfeld.
Het verhaal over de ruzie om niks
tussen Fer Loontjens en een ande-
re cafébezoeker, die ontaardde in
de gruwelijke mishandeling door
een grote groep mannen. Vier van
de zeven verdachten die voor de
Maastrichtse rechtbank werden ge-
bracht, werden veroordeeld wegens
doodslag. Stephan P. en Gennaro S.
kregen elk acht jaar; Barry H. en
Rick D. ieder zes. P., S. en H. gin-
gen in beroep en de behandeling
daarvan loopt.
En jawel, de getuige moest inder-
daad wederom dat verhaal vertel-
len. Liefst exact hetzelfde verhaal
als bij de rechter-commissaris,
want ogenschijnlijke pietluttighe-
den kunnen een groot verschil ma-
ken. „Zag u hem nou slaan, of zag
u hem een slaande beweging ma-
ken?”, informeerde hofvoorzitter
Van Gink bijvoorbeeld bij de getui-
ge. Hij verklaarde dus niet echt con-
sistent. Herinnerde zich ook veel
niet meer. Raadsman Arthur Von-
ken van Barry H. zette de getuige
als onbetrouwbaar weg; zijn ver-
zoek om opheffing van het voorar-
rest van zijn cliënt werd ingewil-
ligd. H. mag de verdere behande-
ling als vrij man afwachten.


