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Alleen Azim A. kan opheldering geven
De rechtbank be-
handelt vandaag
en morgen de bi-
zarre schietpartij
aan de Korreweg
in Groningen, op
15 oktober vorig
jaar. Hoofdver-
dachte is Azim A.

ROB ZIJLSTRA

W
aarom? Dat is een van
de meest prangende
vragen. Waarom
schoot de toen 20-jari-

ge Azim A. op het slachtoffer? Voor
zover bekend was er geen aanlei-
ding. Er was geen ruzie. Ze kenden el-
kaar niet. Het gebeurde ‘gewoon’. En
vooral dat ‘gewoon’ maakt het zo bi-
zar.

Het slachtoffer heeft gewerkt, is
op stap geweest en fietst ’s ochtends
rond vijf uur naar huis. Ter hoogte
van het Bernoulliplein staan langs
het fietspad van de Korreweg drie
mannen. Twee van hen spreken
hem aan, houden hem tegen, duwen
of trekken. Zouden hebben gesla-
gen. Willen ze hem beroven? Of wil-
den ze ‘gewoon’ even stoer doen?

Maar dan ineens. Drie schoten. De
student weet weg te lopen. Nog een
schot. Hij zakt tien meter verderop
ineen. De belagers gaan ervandoor
in een auto. Het slachtoffer is drie
keer geraakt, eenmaal in zijn rug. De
gevolgen zijn inmiddels bekend: de
jonge Groninger is deels verlamd en
is zoals het nu lijkt voor de rest van
zijn leven aangewezen op een rol-
stoel.

Waarom?
De vraag is of Azim A. vandaag

met een antwoord of met een ver-
klaring komt. Bij de politie heeft hij
vooral gezwegen. In april – tijdens
een pro-formazitting – vroegen de
rechters aan A. of hij tijdens de
rechtszaak zal spreken. Het ant-
woord: ,,Ik beroep mij op mijn zwijg-
recht.’’

De vraag of Azim A. de schutter is
(of onschuldig) staat niet centraal.

Hij heeft geschoten, hij vluchtte en
hield zich drie weken schuil. De
rechters moeten beoordelen of er
sprake is van een poging tot moord –
waar het Openbaar Ministerie tot
dusver vanuit gaat – of van een po-
ging tot doodslag? Dit laatste is
waarschijnlijk het standpunt van de
verdediging. A. wordt bijgestaan
door advocaat Guy Weski. Die liet al
eerder weten dat van voorbedach-
ten rade (poging tot moord) geen
sprake is geweest.

Het verschil is de maximaal op te
leggen straf: voor poging tot dood-
slag is dat maximaal tien jaar, voor
een poging tot moord twintig jaar
(in theorie zelfs levenslang). De
praktijk: acht jaar cel is het uitgangs-
punt.

Er zijn nog andere vragen. Azim A.
is onderzocht in het Pieter Baan Cen-

trum (PBC). Is hij volledig toereke-
ningsvatbaar? Of is er sprake van
een stoornis? Hij zou hebben geroe-
pen dat hij het schieten fijn had ge-
vonden. Alsof hij een vogel uit de
lucht schoot. Azim is vaker met poli-
tie en justitie, zoals dat heet, in aan-
raking gekomen. Behalve de poging
tot moord staat hij vandaag ook te-
recht voor een gewelddadige dief-
stal in een telefoonwinkel in Zuidla-

ren, in juli 2016.
Ook de leeftijd kan nog een rol

gaan spelen. Hoewel hij meerderja-
rig is en normaliter berecht zal wor-
den via het volwassenenstrafrecht,
kunnen de rechters beslissen het
jeugdstrafrecht toe te passen. De op
te leggen straf zal dan vooral in het
teken staan van behandeling en
minder in dat van vergelding.

Wat de zaak kleurt is dat er getui-
gen zijn bedreigd. Azim A. zou daar
de hand in hebben gehad. Twee we-
ken geleden stond een 32-jarige man
uit Zwolle terecht die een getuige
zou hebben bedreigd om hem ertoe
te bewegen een voor A. belastende
verklaring in te trekken. Vrijdag
staat ook een 27-jarige inwoner van
Groningen terecht, wegens verbale
bedreigingen (‘de mensen die heb-
ben gepraat sla ik de schedel kapot’).

De vraag of Azim
A. de schutter is of
onschuldig, staat
niet centraal

Nog vier verdachten,
strafproces op vrijdag

Vrijdagochtend staan twee mannen

(20, 21) uit Groningen terecht we-

gens wapenbezit en openlijk geweld.

Zij waren aanwezig bij de schietpartij

en zouden het slachtoffer hebben

tegengehouden en van zijn fiets ge-

trokken. Vrijdagmiddag staan twee

mannen (25, 27) uit Groningen te-

recht die Azim A. zouden hebben

geholpen onder te duiken. A. wist drie

weken uit handen van de politie te

blijven en kreeg daarbij hulp. Het

verbergen van een voortvluchtige is

strafbaar. Een van deze mannen zou

ook een getuige hebben bedreigd.

De rechtszaak tegen Azim A. is vanaf

9.30 uur live te volgen via dvhn.nl

Schietpartij Korreweg, Groningen. Inzetje: verdachte Azim A.


