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Is Alex O. wel of niet de Jumbo-bomber?
NIEUWSANALYSE

De rechtbank in Groningen doet morgen uitspraak in de
Jumbo-zaak. Is Alex O. de man die het concern vorig jaar
vijf maanden lang bestookte met dreigementen? En is hij
ook de man die explosieven in elkaar knutselde waarvan
er eentje ook daadwerkelijk ontplofte?

H
ROB ZIJLSTRA

Het Openbaar Ministerie is
overtuigd van Alex O.’s
schuld en eiste 8 jaar ge-
vangenisstraf.

Het politie-onderzoek naar de af-
perser van de Jumbo kreeg een
prijs omdat het voor reuring
zorgde. Het moet niet veel
gekker worden, zei advo-
caat Tjalling van der Goot
in de rechtszaal, een
prijs voor de politie
terwijl die de
verkeerde

persoon arresteert. Onmiddellijk re-
ageerde de leider van het politieon-
derzoek vanaf de publieke tribune
op Twitter: ‘Geen sterke opening van
de raadsman in zijn pleidooi.’ De
tweet werd later verwijderd.

Advocaat Van der
Goot vindt dat er

onvoldoende be-
wijs is om tot een
veroordeling te
komen. Met die

politieprijs en alle
aandacht in de me-

dia is O. bij voorbaat
veroordeeld, hield de

raadsman de rechters
voor.

,,Het beeld dat is ontstaan vraagt
om gedegen tegenwicht, opdat het
evenwicht wordt hersteld.’’ Van der
Goot zegt dat O. moet worden vrijge-
sproken. De advocaat: ,,Het onder-
zoek bevat te veel aannames en te
veel vermoedens. Wat de politie
heeft gedaan is eerst schieten en pas
daarna de roos tekenen. De overtui-
ging gaat aan de bewijzen vooraf.
Dat is griezelig.’’

De visie van het Openbaar Minis-
terie, zoals officier van justitie Cas-
sandra Westerling de rechtszaal
schetste, is dat de dreigementen af-
komstig zijn van één persoon die
zich Sir Ahmed noemde en conse-
quent gebruikmaakte van de Engel-

se taal. Steeds werd gevraagd
om bitcoins (2000 stuks met
toen een waarde van
400.000 euro). De dreige-
menten (15 stuks) werden
verstuurd van het Tor-net-
werk.

Tekst van laatste dreigement dat 9 oktober 2015 bij de politie binnenkwam:

‘Imagine what the public
will say when people
really get hurt or die’
(Stel je voor wat het publiek zal zeggen als er echt gewonden of doden vallen)

In het bompakket dat is aange-
troffen bij de Jumbo-vestiging aan
de Wilhelminakade in Groningen is
een haar aangetroffen. Onderzoek
(DNA) toont aan dat het ‘veel waar-
schijnlijker’ is dat de haar van O. is
dan van een willekeurig ander per-
soon.

Met de bankpas van O. is op 23
april 2015 om 12.36 uur bij verfwin-
kel Bossina een product gekocht
voor 5,70 euro. De winkel heeft een
product met die prijs: een liter ace-
ton. Met aceton kan (in combinatie
met waterstofperoxide en zuur) een
dodelijk explosief (TATP) worden ge-
maakt.

Bij twee bompakketten (één on-
derschept, één ontploft) zijn kook-
wekkers van het merk Leifheit ge-
bruikt. Alex O. heeft 1 en 26 mei twee
kookwekkers van dit type gekocht
bij de Blokker. Van de eerste aan-
koop bestaan camerabeelden, de
tweede wekker werd met de pinpas
van O. betaald.

Tante H. belt op 13 augustus 2015
de meldkamer van de politie met de
mededeling dat Alex O. de ‘Jumbo-
dader’ is. Ze vertelt dat haar nicht de
partner is van Alex. En dat haar nicht
een zwarte paraplu heeft die nu weg
is. Een soortgelijke paraplu is te zien
op de dan pas vrijgegeven camera-
beelden van de dader. Ook zegt ze
dat ze Alex O. heeft horen spreken
over bitcoins. De partner wordt ge-
hoord en verklaart dat O. met een
kookwekker kwam aanzetten die op
een gegeven moment ook weer was
verdwenen. Ze vertelt ook dat er een
ontploffing in haar woning is ge-
weest, in de wasbak. O. zal later ver-
klaren dat hij bezig was met het was-
sen van synthetische drugs. Onder-
zoek in de woning levert daarvoor
geen aanwijzingen op.

Op een verjaardagskaart (met
dreigement) verstuurd aan de Jum-
bo in Zwolle wordt onder de postze-
gel (een plakzegel) DNA aangetrof-
fen dat van O. is dan wel kan zijn.

Op 9 oktober 2015 om 15.20 uur
komt er een dreigmelding bij de po-

litie binnen. O. is dan al aangemerkt
als verdachte. Onmiddellijke wor-
den de camera’s bekeken die gericht
staan op de woning van O. aan de Su-
matralaan in Groningen. Te zien is
dat hij om 15.09 uur de woning be-
treedt en om 15.23 uur de woning
weer verlaat. O. wordt dan aange-
houden. De computer in die woning
wordt onderzocht. Onderzoek toont
aan, aldus het OM, dat er een Tor-
browser is gedownload. Daarmee
kunnen anoniem berichten worden
verstuurd.

In de drie woningen waar Alex O.
regelmatig verbleef, zijn goederen
(waterstofperoxide, azijnzuur, zout-
zuur) aangetroffen waarmee vol-
gens het OM explosieven kunnen
worden gemaakt. Aceton, ook beno-
digd, is niet aangetroffen, maar Alex
heeft dit goedje wel aangeschaft
(Bossina).

Het zijn aannames en vermoe-
dens, zegt advocaat Tjalling van der
Goot. De redenering ‘het is allemaal
wel heel toevallig’ mag geen bewijs-
kracht hebben. Van der Goot zegt
dat er een concreet beeld bestaat van
de dader: de man die is gefilmd door
beveiligingscamera’s kort voordat
een explosief tot ontploffing komt.
En de man op de beelden is niet Alex
O. De kleding komt niet overeen met
wat O. draagt. De paraplu die zicht-
baar is, is niet de paraplu die zoek is.
En de man op de beelden heeft een
raar loopje, hij trekt met zijn linker-
been. Dat doet Alex O. niet. Het aan-
gevoerde bewijs is ,,suggestief, spe-
culatief en wankel’’, concludeert de
advocaat.

De kookwekkers? Van der Goot:
,,Die zijn niet alleen bij Blokker te
koop, zoals het OM beweert, maar
ook bij webshops.’’ En het DNA dan?
,,DNA is overdraagbaar. Mijn cliënt
verkeert in kringen waar de misdaad
niet altijd als een zonde wordt ge-
zien. Misschien heeft Alex contact
gehad met de dader.’’

De rechtbank doet morgen om
13.00 uur uitspraak. Die wordt met-
een gepubliceerd op www.dvhn.nl

Verdachte Alex O. en zijn advocaat Tjalling van der Goot in januari tijdens de pro-formazitting van de ‘Jumbo-bomber’.
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