
zaterdag, 19 april 2008

Escalatie 
geweld 

voorkomen
� Na fatale mishandeling Geleen

Jos Emonts en Annelies Hendrikx
GELEEN � De politie heeft in
het onderzoek naar de ge-
welddadige dood van Fer
Loontjens uit Geleen moge-
lijk een verdere escalatie
van geweld in die stad voor-
komen. 

Op bijna hetzelfde tijdstip als
dat waarop Loontjens zaterdag
16 februari in het AZM in Maas-
tricht stierf, viel de politie met
zeven man een woning in Ge-
leen binnen. De recherche be-
schikte over concrete aanwij-
zingen dat de bewoner, een
kroongetuige van de doodslag
op Loontjens, zich had bewa-
pend. Hij zou daarover afspra-
ken hebben gemaakt met een
andere getuige. 
Nadat de politie tevergeefs ge-
zocht had naar wapens, werd de
man weer op vrije voeten ge-
steld. De advocaat van de man
bevestigt de arrestatie. Het
openbaar ministerie wil over
deze kwestie niets zeggen.
De betrokkene was op zondag-
avond 3 februari een van tien-
tallen aanwezigen in café
’t Vlaegelke waar Fer Loontjens
ruzie kreeg met een groep ande-

re bezoekers. Loontjens stierf
op 16 februari aan de gevolgen
van die vechtpartij.
De politie kreeg via telefoon-
taps te horen dat de inwoner
van Geleen en een tweede getui-
ge van plan waren om een
pistool en munitie aan te schaf-
fen. Uit de afgeluisterde ge-
sprekken tussen hen werd dui-
delijk dat zij zich wilden bewa-
penen uit angst voor
represailles van de verdachten
over wie ze hadden verklaard.
Advocaat Peer Szymkowiak van
hoofdverdachte Stephan S.
vraagt zich af hoe reëel de angst
van de getuigen eigenlijk is:
„Als die echt is, dan gaat de poli-
tie er wel op een heel vreemde
manier mee om door alle getui-
gen met naam en toenaam in
het dossier op te nemen.”
De twee getuigen die een
pistool wilden aanschaffen
spraken via de telefoon ook
over het samenstellen van een
knokploeg. In een van de uitge-
werkte tapverslagen, waarover
deze krant beschikt, zegt de
jongste dat hij „ze kapot schiet
als ze vrijkomen”.
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