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Een café als rechtszaal
Om met eigen ogen
te aanschouwen of ge-
tuigen van de fatale
mishandeling van Fer
Loontjens inderdaad
kunnen hebben ge-
zien wat ze verklaren
te hebben gezien,
kwam de Maastricht-
se rechtbank gisteren
naar café ‘t Vlaegelke
in Geleen.

door Annelies Hendrikx

E lf uur ‘s ochtends op een
gewone doordeweekse don-
derdag en het is volle bak
in het Geleense café. Toch

zouden de meeste kasteleins zich
waarschijnlijk niet erg gelukkig prij-
zen met deze ‘klandizie’. Drie rech-
ters en een griffier, een officier van
justitie, rechercheurs, medewerkers
van de parketpolitie, zes verdach-
ten, zeven advocaten, de café-eige-
naren, vier journalisten en niet te
vergeten twee nabestaanden.
Mag duidelijk zijn dat hier geen
druppel wordt gedronken. Hier
wordt gewerkt. Café ‘t Vlaegelke
vormt het decor van een gerechtelij-
ke schouw: rechters proberen terug
te gaan naar die fatale carnavalszon-
dagavond 2008. Toen werd rond
tien uur ‘s avonds de 47-jarige Fer
Loontjens uit Geleen in zijn stam-
kroeg dusdanig in elkaar geslagen
dat hij dertien dagen later aan de
gevolgen overleed. In de maanden
daarop werden zeven verdachten
aangehouden, die mogelijk betrok-
ken zouden zijn geweest bij deze
mishandeling.
Het was carnavalszondag en dus
druk in de kroeg: ongeveer net zo
druk als nu met de schouw. Zo’n
veertig gasten waren aanwezig en
velen van hen hebben tegenover de
politie getuigenverklaringen afge-
legd. De rechters willen vooral met
eigen ogen aanschouwen of getui-
gen vanaf hun afzonderlijke posi-
ties inderdaad gezien kunnen heb-
ben wat ze zéggen te hebben ge-
zien. Zo kan het gebeuren dat een
meervoudige strafkamer het po-
dium op klimt en een kijkje neemt
achter de bar. Rechtbankvoorzitter
Evert Krol maakt wel een uitzonde-
ring op de regel die wil dat degene
die achter de bar kruipt, een rondje
moet geven.
Het gaat uiteindelijk om de vraag
of degenen die achter de bar ston-
den precies kunnen hebben regis-
treren wat er aan de ‘korte kant’ ge-
beurde. Is vanuit het midden te
zien wat zich daar afspeelde? Die

korte kant van de bar, bij de toe-
gangsdeur en de gokautomaten,
heeft de speciale interesse van de
rechtbank en ook van de advoca-
ten. Hier is Fer die avond beweging-
loos gevonden, zijn hoofd in een
plas bloed. Nadat een technisch re-
chercheur erin is geslaagd een meet-
lint tevoorschijn te toveren, wordt
hier alles opgemeten: de hoogte
van de bar, de breedte, de lengte,
de pilaar. Alles is nog hetzelfde als
die zondagavond, verzekeren de uit-
baters de rechtbank. Het uitzonder-
lijke aan deze schouw is wel dat er
journalisten worden toegelaten, al
komen fotografen en cameramen-
sen er niet in, in verband met de
privacy van de verdachten. De
schouw is in feite onderdeel van
een openbare terechtzitting, zegt
persrechter Patrick Brandts, al is dit
deel van de zitting ‘beperkt open-
baar’: publiek is niet welkom. Daar-
om is het deel van de Markt vóór ‘t
Vlaegelke woensdagavond al afge-
zet. Buiten de hekken staan familie-

leden en vrienden van de verdach-
ten. Die bezetten in de middaguren
ook in groten getale de publieke tri-
bune van zittingzaal A in het Maas-
trichtse gerechtsgebouw, waar de
behandeling van de zaak voor ieder-
een toegankelijk wordt voortgezet.
Hier kondigt officier van justitie
Anneke Rogier alvast aan dat ze
aan het eind van de rit vrijspraak
gaat vragen voor verdachte Douglas
C. (42), omdat er geen sprake is
van ‘wettig en overtuigend bewijs’
van zijn betrokkenheid bij de vecht-
partij. Vele getuigen hebben de poli-
tie verteld over ‘de groep rond Step-
han P.’, een volgens hen beruchte
groep van wisselende samenstel-
ling in het Geleense uitgaansleven.
Op verzoek van enkele advocaten
worden twee van de getuigen deze
middag op de zitting gehoord. Offi-
cier Rogier probeert de rechtbank
ervan te overtuigen dat deze man-
nen beter „buiten aanwezigheid
van de verdachten” gehoord kun-
nen worden: „Ze hebben er sowie-

so al grote moeite mee om te getui-
gen.” Alle advocaten zijn daar op te-
gen en de rechtbank is het met hen
eens. „Het is geen leuke setting
voor de getuigen, maar ze worden
in alle openbaarheid gehoord”,
zegt voorzitter Krol.
De advocaten proberen tijdens de
verhoren met name aan te tonen

dat de getuigen onbetrouwbaar en
weinig consistent zijn in hun ver-
klaringen. Eén van hen is gaan twij-
felen aan zijn eerdere verklaringen
bij de politie. Hij weet niet meer of
het hoofdverdachte Stephan P. (32)
is geweest die hij een barkruk heeft
zien hanteren. De barkruk waar-
mee slachtoffer Loontjens zou zijn

geslagen. „Bent u nog bedreigd
door Stephan?”, informeert P.’s
raadsman Peer Szymkowiak bij de-
ze getuige. Die ontkent dat.
Vandaag wordt de zaak voortgezet
met onder meer het horen van de
patholoog van het Nederlands Fo-
rensisch Instituut over de exacte
doodsoorzaak van Fer Loontjens.

DE VERDACHTEN
� Stephan P. (32), hoofdverdachte, 5 februari aangehou-

den.
� Rick D. (22), 11 februari aangehouden.
� Anthony P. (26), 11 februari aangehouden, zit in voorar-

rest wegens andere verdenking.

� Berry H. (26), aangehouden op 11 februari.
� Douglas C. 19 februari aangehouden,

nu vrij.
� Paul S. (22), 14 maart aangehouden, nu vrij.
� Gennaro S. (33), medio juni aangehouden.

Verdachten ontkennen of zwijgen
Van de zeven verdachten ontkennen er drie elke betrokkenheid bij de
dodelijke mishandeling van Fer Loontjens: Paul S., Douglas C. (voor wie het openbaar ministerie
ook vrijspraak gaat vragen, zo bleek gisteren) en Berry H. De overige vier beroepen zich voorals-
nog op hun zwijgrecht.


