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Premium

’Ik moest liegen van mijn advocaat’: verdachten van
gewelddadige beroving in Zaandam krijgen eisen
tot 15 maanden cel te horen
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Frits Verhagen
Gisteren om 20�00

ZAANDAM/ALKMAAR

De verdachte van een gewelddadige beroving in Zaandam zei donderdag voor de

rechtbank in Alkmaar dat zijn vorige advocaat hem opdracht gaf om te ontkennen en

te liegen.

,,Ik kon er niet van slapen en voelde me schuldig’’, aldus de man. ,,Het slachtoffer dient de
waarheid te horen. Nu heb ik een andere advocaat en ben ik opgelucht.’’

De 30-jarige Ugur C. uit Koog aan de Zaan is niet de enige die berouw kreeg na een eerdere
zitting over de zaak. Medeverdachte Collin S. (37) uit Koog aan de Zaan legde in september
vier dagen na de zitting een bekennende verklaring af bij de politie. ,,Ik ben er letterlijk in
meegezogen’’, zei de man donderdag.

Wat bij S. ook een rol heeft gespeeld is de indrukwekkende verklaring van het slachtoffer
vorige keer. Die riep de verdachten op de waarheid te vertellen. Alleen dan zou hij ze
kunnen vergeven.

Appje

De plotselinge ommekeer bij Collin S. werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij
vertelde aan de rechtbank dat hij een appje had gekregen met de vraag of ’alleen Turken
voor deze zaak moesten zitten en de Hollander niet’.

De drie verdachten in de zaak - de derde is de 35-jarige Ziko A. uit Assendelft - ontkenden
hun aandeel in september nog in alle toonaarden. De rechtbank heropende het onderzoek
nadat Collin S. nog voor de uitspraken 180 graden draaide van standpunt.

De beroving deed zich 25 maart vorig jaar voor in Zaandam. Ugur C. had nog kostgeld te
goed van het slachtoffer. De man werd met een smoes naar het huis van A. in Zaandam
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gelokt. Toen het slachtoffer helder maakte dat hij niet ging betalen, sloeg de vlam in de
pan.

Letterlijk uitgekleed

Volgens de man kreeg hij klappen en is er een fles wijn op zijn hoofd kapot geslagen. Hij
werd beroofd van zijn mobiele telefoons, portemonnee, rijbewijs en bankpasjes. Bovendien
werden de kleren van zijn lijf gerukt. Het slachtoffer kwam uiteindelijk in zijn onderbroek
op straat terecht, waar de politie hem later huilend aantrof.

Ugur C. en Collin S. gaven donderdag toe dat zij te ver zijn gegaan. ,,Ik weet niet wat mij
bezielde’’, zo zei C. Medeverdachte S. had dreigend een stuk trapleuning in zijn hand
gehad. ,,Ik heb enorme spijt dat ik me hier mee heb ingelaten.’’

Verdachte Ziko A. zei dat hij niet betrokken is geweest bij het geweld. Hij heeft wel
geschreeuw gehoord toen hij boven met de was bezig was.

De officier van justitie geloofde daar niks van. Volgens hem heeft niemand verklaard dat A.
niet in de kamer was. De aanklager hield vast aan de eisen van september vorig jaar:
celstraffen tot vijftien maanden cel.

Onvoldoende bewijs

Advocaat Johan Mühren pleitte voor vrijspraak van Ziko A. Volgens hem is er onvoldoende
bewijs dat zijn cliënt heeft meegedaan aan de gewelddadigheden. Raadsman Mark Jan
Bouwman vroeg om een werkstraf voor Collin S. en raadsvrouw Kate Lans van Ugur C.
bepleitte een straf van maximaal een jaar.

De rechtbank doet in alle drie zaken op 25 februari uitspraak.


