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Verdachte mag weg bij
slachtofferverklaring
Rob Zijlstra

Het gerechtshof stemde tijdens
de behandeling van het hoger be-
roep in met het verzoek dat S. tij-
delijk de rechtszaal mocht verla-
ten. Dat is ongebruikelijk.

S. wordt ervan verdacht dat hij
op 4 februari 2012 in cafe ’t Kleine
Kroegje aan de Rodeweg in Gro-
ningen de toen 35-jarige Ertas Ca-
kici uit Veendam doodschoot.
Een ruzie in de binnenstad zou
daaraan vooraf zijn gegaan.

Tijdens de zitting mochten de
zus en de partner van Cakici de
rechters toespreken. Eerder had
de zus dat, op heel emotionele
wijze, gedaan in de rechtbank van
Groningen. Strafrechtadvocaat
Jan Boone – hij staat S. bij – zei dat
zijn cliënt onschuldig is en dus
niet het verdriet hoeft aan te ho-
ren van de nabestaanden. ,,Hij is
immers de dader niet.’’

Het Openbaar Minsterie eiste
opnieuw 15 jaar celstraf tegen S.
wegens moord, gelijk de straf
waartoe de rechtbank in Gronin-
gen hem veroordeelde. Tegen de
37-jarige F.L. uit Groningen werd
8 jaar cel geëist. L. zou het wapen

LEEUWARDEN De van moord
verdachte J.S. (32) uit Groningen
wilde gisteren niet luisteren
naar twee slachtofferverklarin-
gen van nabestaanden.

hebben geleverd. Hij werd vorig
jaar door de rechtbank vrijge-
sproken wegens gebrek aan be-
wijs.

Boone verzocht het hof zijn cli-
ent onmiddellijk vrij te laten. Het
slachtoffer is van zeer dichtbij
doodgeschoten, wat niet rijmt
met de aanname dat de schutter
vanuit de deuropening schoot. S.
kan dus de dader niet zijn, meent
Boone.

Advocaat Fred Kappelhof, die
L. bijstaat, vindt dat het hof zijn
cliënt opnieuw moet vrijspreken.
Kappelhof meent dat de politie
slecht onderzoek heeft gedaan.
,,Er zijn duidelijke aanwijzingen
dat het anders is gegaan dan het
Openbaar Ministerie beweert,
terwijl die alternatieven niet door
de politie zijn onderzocht. Dat
heet tunnelvisie.’’

Uitspraak over twee weken.

¬ Fred Kappelhof


