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Bewakers
mogelijk
vervolgd
’Dit was doodslag’ Q Gerechtshof kijkt
naar rol bewakers bij dood gevangene
Annelies Karman

a.karman@hollandmediacombinatie.nl

Alphen aan den Rijn Q Het gerechtshof van Den Haag gaat bekijken of
gevangenisbewakers toch vervolgd
kunnen worden voor hun rol bij de
dood van een 40-jarige gevangene in
2015.
Dat zegt advocaat Richard Korver,
die de nabestaanden van de man vertegenwoordigt. Het gerechtshof bevestigt dat de zaak is aangemeld,
maar kan er verder niets over zeggen.
Op 7 juni 2015 stichtte de gevangene
brand. Voor straf moest de verwarde
man naar een andere cel, waar hij
weer brand veroorzaakte. Daarop
werd het interne bijstandsteam op

40-jarige man afgestuurd. Dat is
speciaal toegerust, met helmen en
schilden, om probleemsituaties op
te lossen. Vijf mensen overmeesterden de gevangene na een worsteling. Hij raakte onwel en moest naar
het ziekenhuis, waar hij een dag later overleed. De directie van de gevangenis sprak toen van een natuurlijke doodsoorzaak. Het openbaar
ministerie concludeerde na onderzoek dat hij aan zuurstoftekort is
overleden.
De vijf leden van het interne bijstandsteam werden tijdelijk uit hun
functie gezet en als verdachten verhoord. Het openbaar ministerie besloot uiteindelijk om een van de vijf
bewakers te vervolgen: de man die
de gevangene twee keer in zijn gezicht schopte.
Advocaat Korver vertegenwoordigt

Het gevangenis aan de Maatschapslaan.

de vrouw, twee dochters en zoon van
de overleden gevangene. ,,Wij zijn
het op twee punten oneens met het
openbaar ministerie’’, begint hij.
,,We willen dat de bewaarder niet
voor mishandeling wordt vervolgd,
maar voor doodslag. Daarnaast willen mijn cliënten dat de andere bewaarders ook worden vervolgd.’’
Korver begrijpt dat er ingegrepen
moest worden na het gedrag van de
gevangene. ,,Hij heeft zijn cel in de
fik gestoken. En als hij dan naar een
andere cel moet, zet hij die ook in

Een woordvoerder van het Gerechtshof wil niets over de kwestie zeggen.
,,De zaak is hier bekend. Maar in een
artikel-12-procedure is iemand nog
niet eens verdachte, vandaar dat we
er nooit mededelingen over doen.’’
Korver wil er inhoudelijk ook niet al
te veel over kwijt. ,,Dat is niet netjes
als het onder de rechter is. Maar in
algemene zin kan ik zeggen dat het
hof de bewaarders niet zou ontbieden als ze onze klacht onzin zou vinden. De rechters hadden het beklag
ook direct kunnen afwijzen.’’

Anderhalf jaar cel voor
ontsnapping uit fuik

Archeon-stickers
moeten weer weg
Loman Leefmans

Alphen/regio Q De stickers van Archeon op de verwijsborden langs
rijksweg N11, moeten ervan af. Dat
laat Rijkwaterstaat weten. Directeur
Jack Veldman van het Alphense themapark is zwaar teleurgesteld. ,,Het
werd lang gedoogd. Daarom leek
het me ook beter het onderwerp onaangeroerd te houden.’’
Archeon ligt langs de N11, maar de
naam van de historische attractie
mocht van Rijkswaterstaat niet op
de officiële blauwe borden in de directe omgeving. Dat gold ook, enkele kilometers verderop, voor de Rijneke Boulevard bij Hazerswoude.
Beide instantie plaatsen daarom zelf
spandoeken in de bermen, maar die
werden tien jaar geleden weggehaald door de wegbeheerder.
Rijkswaterstaat gebruikt als stelregel dat een ’dagrecreatief object’
meer dan één miljoen bezoekers per
jaar moet trekken voor een vermelding op de borden langs de rijksweg. Voor een woonboulevard of bedrijventerrein geldt bovendien dat
het minimaal 200 hectare groot
moet zijn. Dat halen Rijneke, Archeon of winkelcentrum De Baronie
niet en daarom kunnen ze fluiten
naar de gewenste verwijzingen aan

brand. Maar stuur je dan een psychiater of het bijstandsteam?’’
De advocaat heeft namens de nabestaanden gevraagd om een artikel-12-procedure, waarmee het Gerechtshof gevraagd wordt te oordelen of het OM terecht besloot niet
tot vervolging over te gaan. Daarmee hoopt hij te bereiken dat de andere bewakers alsnog worden vervolgd. Volgens Korver worden de
bewakers volgende maand bevraagd
door het Gerechtshof van Den Haag.
Deze gesprekken zijn niet openbaar.
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Maarten Bakker

Een van de borden langs de N11.

weerszijden van de snelweg.
Archeon vindt een themapark toch
iets anders dan een winkelcentrum
of bedrijventerreinen. Maar ondanks herhaaldelijke verzoeken van
Veldman bleek Rijkswaterstaat niet
te vermurwen. Daarom werd een illegaal alternatief bedacht. Op verschillende borden in de buurt werd
een sticker geplakt met ’Archeon’ erop. Veldman ontkent noch bevestigt
enige betrokkenheid daarbij.
Door het gebruik van het officiële
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lettertype en de exacte bruine kleur
die hoort bij toeristische aanduidingen, bleef de toevoeging onberoerd
door Rijkswaterstaat. Nu is het dan
toch in het oog gesprongen, en moeten de illegale stickers weg. Een
woordvoerster van Rijkwaterstaat
ontkent overigens dat haar organisatie niet op de hoogte was van de
Archeon-plakkers. Het had met
’prioriteitstelling’ te maken. ,,Maar
dat mag geen vrijbrief zijn om stickers op onze borden te plakken.’’

Den Haag Q De Haagse rechtbank
heeft de 22-jarige automobilist Zurab I, die op 6 januari bij de Maximabrug in Alphen aan den Rijn een
politieman bijna aanreed, veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden. Daarvan zijn zes maanden
voorwaardelijk. Volgens de rechters
heeft de Georgische bestuurder zich
schuldig gemaakt aan een poging
tot doodslag.
Zurab I. kwam de bewuste dag terecht in reed een politiefuik die was
opgezet om passerende automobilisten te controleren op hun alcoholconsumptie. Daar had I. geen zin in.
Hij gaf flink gas en reed weg uit de
fuik. Een politieman moest wegspringen om niet door de Ford geraakt te worden. „Dit levensgevaarlijke gedrag rechtvaardigt een lange
celstraf”, concludeerde de officier
van justitie twee weken geleden al
tijdens de rechtszitting. „Mijnheer
heeft maling aan de verkeersveiligheid.”
De officier rekende de rechtbank
voor dat als de agent door de auto
was geraakt, er een kans van 85 procent was geweest dat de politieman

Zurab I. reed bijna
agent dood bij
zijn vluchtpoging
het niet had overleefd. „De agent
keek de dood in de ogen.”
Zurab I. bevestigde op de zitting dat
hij met ongeveer 90 kilometer per
uur was ontsnapt uit de fuik. „Ik
hield het gaspedaal ingedrukt”, zei
hij. Hij ontkende echter dat hij een
levensgevaarlijke situatie had geschapen. Omdat hij een goede coureur was, kon hij de agent goed ontwijken. Hij bestreed dat hij met opzet op de agent was ingereden.
„Kom nou, Ik ben een christen, geen
terrorist!” Hij had de agent gewoon
niet gezien.
De rechters vonden dat maar moeilijk te geloven. De agent was in zijn
gele hesje lastig te missen. Zurab I.
moet de politieman ook 500 euro
schadevergoeding betalen. De straf
van de rechtbank is gelijk aan de
strafeis van de officier van justitie.

