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niet te h
Dolgraag willen advocaten
een belangrijke getuige in
de zaak rond de dood van
Gelener Fer Loontjens aan
de tand voelen. De techniek
laat hen echter in de steek.

door Emil Visser

EE en belangrijke getuige van
de fatale vechtpartij in het
Geleense café ’t Vlaegelke
- op 3 februari 2008 - die

Fer Loontjens het leven kostte, is
naar Australië geëmigreerd. De
man, die toen achter de bar stond,
kan echter niet worden gehoord.
De techniek werkt niet mee.
Drie mannen die verantwoordelijk
worden gehouden voor de dood
van Loontjens kregen jarenlange
celstraffen opgelegd en gingen in
hoger beroep. Via een beeldverbin-
ding tussen down under en Neder-
land wil de verdediging de getuige
nogmaals horen over zijn eerdere,
belastende verklaringen.
Peer Szymkowiak, raadsman van
hoofdverdachte Stephan P., is niet
blij met de gang van zaken. „Het
heeft ten eerste lang geduurd voor-

dat men in Australië meewerkte en
technische ondersteuning wilde
verlenen. En nu is het al voor de
tweede keer mislukt om verbin-
ding te maken met Australië. We
hadden in de tussentijd al tien keer
heen en weer kunnen gaan om de
getuige dáár te horen. Dit is zeer
frustrerend voor mijn cliënt.”
Al in november werd getracht con-
tact met de getuige te maken, maar
dat liep technisch in de soep. En
ook nu weer ging het mis. In Veld-
hoven zou maandag een beeldver-
binding tot stand gebracht moeten
worden, zodat de getuige de Neder-
landse kant kon zien en de advoca-
ten de Australische kant. „Maar we
hebben anderhalf uur met elkaar
naar een beeldscherm met ‘verbin-
ding mislukt’ zitten kijken”, zegt
Arthur Voncken, advocaat van Bar-
ry H. De zitting in hoger beroep
voor het gerechtshof in Den Bosch
is gisteren daarom geschorst.
Eerst wordt nogmaals bekeken of
op 5 januari wél contact gelegd kan
worden met de getuige. Voncken
vindt het horen van de barman
van groot belang voor alle verdach-
ten. „Deze getuige heeft belastende
verklaringen afgelegd. Dat heeft hij
in eerste instantie ook gedaan over
een andere verdachte, maar deze
trok hij vervolgens in.”

horen


