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Bram Moszkowicz beriepen vader

Klaas H. (54) en zoon RandyH. (29)

zich op het zwijgrecht. Mijn cliën-

ten, zo hield de advocaat het ge-

rechtshof voor, zijn zo zenuwach-

tig dat ze misschien dingen gaan

zeggen die ze niet zo bedoelen. Gis-

teren hoorden vader en zoon op-

nieuw 15 jaar gevangenisstraf te-

gen zich eisen voor demoord, in ju-

ni 2009, op Jan Zuidema. De man

werd doodgestoken in café Bina in

Groningen.

Een doelgerichte actie, aldus het

openbaar ministerie (OM), en dus

moord. Noodweer, bepleitte advo-

caat Moszkowicz. Volgens hem

werden vader en zoon in het café

door Jan Zuidema met een mes

aangevallen. In de daarop volgende

worsteling werd Zuidema met dat

mes tenminste tienmaal gestoken.

Volgt het gerechtshof deze lezing

van de gebeurtenissen, dan gaan

vader en zoon vrijuit. Volgens de

advocaat zijn de verklaringen van

getuigen, waarop het OM het be-

lastende bewijs baseert, onbe-

trouwbaar.

Ook verweet Moszkowicz het

OM dat selectief gebruik is ge-

maakt vanverklaringen.Watbelas-

tend voor de verdachten is, wordt

gepresenteerd, terwijl ontlastende

verklaringen worden verzwegen.

Het OM bestrijdt dit.

Feit is dat de getuigenverklarin-

gen met moeite zijn verzameld.

Veel getuigen wilden niets zeggen,

anderenkwamen later op eerder af-

gelegde verklaringen terug. Deson-

danks stelt het OM dat Randy met

zijn vader het café binnenstormde.

Vader Klaas zou Zuidema vervol-

gens een kopstoot hebben gegeven

en hem toen met een armklem

hebbenvastgehoudenwaarop zoon

Randy zou hebben gestoken. Dat

Zuidema de aanval heeft ingezet,

zou nergens uit blijken.

Een half uur voor de steekpartij

zou Randy met twee vrienden ook

al ruzie hebben gehad met Zuide-

ma. Daarbij vielen over en weer

klappen. Randy werd toen, aldus

diverse verklaringen, het café uit-

gezet. Zelf ontkent hij dat. Dit laat-

ste is volgens het OM een aantoon-

bare leugen.

Over het motief werd gespecu-

leerd. Het zou een wraakactie kun-

nen zijn. In 2003 stak Jan Zuidema

in een café driemensen neer, onder

wie Randy H. Zuidema werd ver-

oordeeld tot zes jaar celstraf waar-

van hij er vier uitzat. Niet heel lang

na zijn vrijlating werd hij ver-

moord. Verschillendemensen heb-

ben tegenover de politie verklaard

dat vaderH. de dood van JanZuide-

ma had aangekondigd.

Volgens het OMmaakt het zwij-

gen vande verdachtende lezing dat

er sprake is geweest van noodweer

(zelfverdediging) niet aannemelij-

ker. Want waarom zou je in dat ge-

val zwijgen? Praten ligt dan meer

voor de hand. Overigens beriepen

vader en zoon H. zich ook tijdens

het proces in de rechtbank Gronin-

gen op het zwijgrecht. Ook bij de

politie hebben ze nauwelijks ver-

klaringen afgelegd. Randy H. had

zich daags na de steekpartij gemeld

bij de politie enmet demededeling

dat hij ’het’ had gedaan. Meer niet.

Het hof doet op 3 maart uit-

spraak.


