slachtoffer/dader

Celstraffen geëist
na ruzie in Geleen
over auto
Het Openbaar Ministerie eist vijf en zes
jaar cel tegen respectievelijk Alex R. en
Ryan C. uit Geleen. De twee kregen eind
juni op klaarlichte dag ruzie over een
auto. Dit escaleerde.
DOOR RIK VAN HULST
De 40-jarige Alex R., een bekende van de politie,
stond gisterochtend terecht voor poging tot doodslag
nadat hij afgelopen juni in Geleen was ingereden op
fietser Ryan C. - zijn ‘vriend’.
Volgens het Openbaar Ministerie zouden de twee
goede kennissen ruzie hebben gekregen om een
auto. Daarop zou Ryan C. (35) zijn ‘maat’ met een
mes hebben gestoken en zou Alex R. de wegfietsende
C. omver hebben gereden.
Van dit laatste incident circuleren camerabeelden op
internet. Daarop is te zien hoe Alex R. tegen het
verkeer in rijdt, op het fietspad langs de RijkswegZuid in Geleen. Daarbij schept hij de fietser. De
neergestoken verdachte verklaarde niet bewust op
hem te zijn ingereden. „Ik was doodsbang. Ik had net
een mes uit mijn lichaam getrokken en had maar één

ding voor ogen: ik moet naar het ziekenhuis. Ik dacht
aan mijn vrouw en mijn kinderen en ben gaan
rijden. Toen ik op de Rijksweg reed, stond er een file.
Ik besloot uit te wijken naar het fietspad. Daar schoot
opeens een fietser voor mijn auto. Ik wist dat ik
iemand aanreed, maar niet dat het Ryan was. Ik
móest naar het ziekenhuis, dus ik reed door.”
Officier van justitie Georges van den Eshof geloofde
het verhaal niet. De verdachte zou later namelijk
hebben toegegeven op C. te zijn ingereden. „Dat je
bent neergestoken, geeft je niet het recht om het
recht in eigen handen te nemen.”
Advocaat Peer Szymkowiak, die Alex R. bijstaat,
stelde dat het bewijs ontbrak en vroeg om vrijspraak.
„Is het een opzettelijke poging, of is het een bizar
ongeluk?”
Ryan C., die lichte verwondingen opliep door de
aanrijding, noemde het gisteren een wonder dat hij
nog leeft. De Gelener hoorde zes jaar celstraf tegen
zich eisen omdat hij ervan verdacht wordt zijn
‘kameraad’ R. met een mes te hebben gestoken.
Hijzelf ontkende dat. „Ik denk dat hij zichzelf met het
mes heeft verwond tijdens de worsteling. Het is erg
voor hem, maar ik was het niet.”
C. verklaarde dat R. zonder toestemming rondreed in
zijn auto. Toen hij hem zag staan met de auto, ging
hij verhaal halen. „Mijn bedoeling was om mijn auto
terug te halen, zonder het drama waar het nu op uit
is gelopen.” Volgens zijn advocaat, Ellen Hendriks,
ziet C. zichzelf als slachtoffer, niet als dader. Ook zij
vroeg om vrijspraak. De officier van justitie geloofde
het verweer van de verdachte niet. De rechtbank doet
over twee weken uitspraak.

