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Medeverdachten: Wij wilden Azim A. tegenhouden
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN Het contrast was groot.
Zat Azim A. donderdag boos, geïrriteerd en zwijgzaam in de rechtszaal, vrijdag toonden de medeverdachten spijt en berouw.

Geen dag gaat voorbij dat ze er niet
aan denken. Ze vinden – zeggen ze –
het vreselijk wat er is gebeurd. De 21jarige Tolga K. en de 21-jarige Dany A.
waren erbij toen Azim A. op 15 oktober vorig jaar student Sidney Ruiter
neerschoot aan de Korreweg. Ze waren aan het chillen geweest bij het
Hoornsemeer, vervolgens hadden
ze wat gegeten in een cafetaria en
daarna waren ze op een bankje gaan

zitten, langs het fietspad van de Korreweg. Daar zouden ze afscheid van
elkaar nemen. Azim, zeggen ze, was
al heel de avond vervelend. Allemaal
hadden ze veel gedronken. Whisky,
bier, Jägermeister. Vanaf het bankje
sprak Azim passerende fietsers aan.
,,We hadden geen kwade intenties’’,
zegt Tolga K.
Azim had dat wel. Toen het latere
slachtoffer Sidney Ruiter aan kwam
fietsen, ging het fout. K. en Dany A.
ontkennen dat ze – zoals de verdenking is – Sidney hebben tegengehouden. Juist niet. Azim wel. Tolga zou
nog hebben gezegd, zegt hij zelf,
’fiets alsjeblieft door’. Er ontstond
een handgemeen, ineens trok Azim
een revolver en schoot. Tolga K.:

Allemaal hadden
ze veel gedronken,
whisky, bier,
Jägermeister
,,Het was doodeng.’’
Dany A. zegt dat hij zich niet alles
kan herinneren. En dat hij bang is
om verklaringen af te leggen. ,,Ik
moet aan mijn veiligheid en aan de
veiligheid van mijn familie denken.’’
Tolga K. zegt ook bang te zijn, bang
voor Azim. ,,Ik durf niet meer de
straat op.’’ Concrete bedreigingen
zijn er niet, zeggen ze. Maar ze ken-

nen mensen uit het ‘kamp’ van
Azim. ,,Die maken geen grappen.’’
Dat doet ook officier van justitie
Henk Mous niet. Hij meent dat de
twee zich schuldig hebben gemaakt
aan wapenbezit en openlijk geweld.
Hij eiste drie maanden celstraf tegen
Tolga K. en zes maanden tegen Dany
A. die een strafblad heeft met geweldsdelicten. De advocaten vinden
dat de twee moeten worden vrijgesproken. Ze hebben geprobeerd
Azim tegen te houden, daar kun je
geen openlijk geweld van maken, is
de lezing van de verdediging.
Tegen een 25-jarig en een 27-jarige
man uit Groningen werden celstraffen geëist van drie en acht maanden,
omdat ze Azim zouden hebben ge-

holpen toen hij voortvluchtig was.
Azim zelf zei – als getuige – dat hij
tijdens zijn drie weken durende
vlucht op verschillende plekken
heeft verbleven. ,,Ik was overal en
nergens.’’ Op 6 november werd hij
aangehouden in de woning van een
van de verdachten aan de Duindoornstraat. Azim verklaarde dat hij
zonder toestemming van de bewoner – een vriend – naar binnen was
gegaan en zijn vriend ‘een beetje onder druk had gezet’.
De rechtbank neemt extra tijd om
tot een oordeel te komen. Azim A.
hoorde donderdag twaalf jaar cel en
tbs met dwangverpleging tegen zich
eisen wegens poging tot moord. Uitspraken op 19 oktober.

