
GELEEN

Lid Satudarah vrij dankzij
gebrekkige opnames
Een 34-jarig lid van motorclub Satudarah uit Geleen
is mede doordat heimelijk gemaakte beeld - en gelu-
idsopnames van de politie niet synchroon lopen op
vrije voeten gekomen.

DOOR JOS EMONTS

De rechtbank is het met advocaat Peer Szymkowiak eens
dat het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs heeft dat
de verdachte bij een gesprek was waarin een vermeend
slachtoffer onder druk werd gezet en mishandeld. Volgens
de strafpleiter blijkt zelfs dat dit aantoonbaar niet zo is.
Szymkowiak verwijt politie en justitie dat ze de verdedig‐
ing met deze aanpak doelbewust op achterstand hebben
gezet. „Het heeft veel moeite gekost om te bewijzen dat de
verdachtmakingen aan het adres van mijn cliënt onterecht
waren.”
De rechtbank zegt dat er na het bekijken en beluisteren van
de opnames te veel onduidelijkheid is over de aan‐
wezigheid en de rol van het Satudarah-lid. Ook het ver‐
meende slachtoffer is n a het zien van het  materiaal gaan
twijfelen. Eerder had hij de road-captain op een foto nog
herkend als „een van de personen die met elkaar fluister‐
den over wat er met mij nog moest gebeuren”.
In een reactie zegt het Openbaar Ministerie (OM) dat het
technische onmogelijk was om de bijeenkomsten, die in
2017 zijn afgeluisterd en gefilmd in het Molukse gemeen‐
schapshuis Merpati in Geleen, op één gegevensdrager op te
nemen. „Het materiaal wordt gesynchroniseerd, maar dat
kost veel tijd.” Advocaat Szymkowiak zegt dat eerder wel al
‘normale’ opnames zijn vertoond.
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In 2017 hebben politie en justitie 28 bijeenkomsten van
Satudarah Geleen heimelijk gefilmd. Onder meer op basis
van deze opnames heeft de politie negen verdachten
opgepakt. De drie mannen die dinsdag zijn  gearresteerd,
blijven op last van de rechter-commissaris nog zeker veer‐
tien dagen in de cel.
Het OM heeft beroep aangetekend tegen de vrijlating van
de 34-jarige.


