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Geleende auto schoonfamilie gebruikt
als ‘moordwapen’
Terwijl de 21jarige Gouwenaar Samir B.H. met zijn kersverse verloofde in de auto foto’s
van hun verlovingsfeest zat te bekijken, maakte een buurtbewoner zich druk om ‘die
verdachte personen’ op deze notoire overlastplek. De confrontatie die volgde liep compleet
uit de hand.
Marco Gerling 200217, 23:12
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Ik was in paniek, had een black-out
 Samir B.H.

Volgens het Openbaar Ministerie resulteerde dit in een poging tot doodslag. Vandaag stond Samir
B.H. daarvoor terecht. Omdat de Oudebrugweg bij Stolwijkersluis bekendstaat als overlastplek en
er sprake zou zijn van verdacht gedrag, besloten een buurtbewoner en zijn vrouw op Samir en zijn
verloofde af te stappen. Al snel ontaarde dit gesprek in een stevige woordenwisseling.
Pas echt goed mis ging het toen Samir besloot gas te geven en de buurtbewoner op de motorkap
van de bestelbus belandde. ,,Ik was in paniek, had een blackout’’, zei de Gouwenaar vandaag.
Door gas te geven had hij de buurtbewoners voor zijn auto weg willen krijgen.

Ik heb nooit de intentie gehad om die man te
verwonden. Ik ken hem niet. Het ging allemaal zó
snel, na die tik
 Samir B.H.

De vrouw ging opzij maar de man niet. Hij belandde niet alleen op de motorkap, Samir besloot ook
door te rijden. Totdat zijn slachtoffer enkele honderden meters verderop in een bocht losliet, toen
hij hoopte op het gras te vallen. Hij viel hard op straat en raakte ernstig gewond aan een elleboog.
Samir reed met zijn verloofde naast zich weg en parkeerde even verderop bij een tankstation, om
daar zelf de politie te bellen. Sinds die bewuste 6 november vorig jaar zit hij vast, een dag nadat
hij de hele dag feest had gevierd vanwege de verloving. En dat valt hem zwaar. ,,Ik heb nooit de
intentie gehad om die man te verwonden. Ik ken hem niet. Het ging allemaal zó snel, na die tik.’’

Met ‘die tik’ doelt Samir op de klap met een zaklamp, die het slachtoffer gaf op de ruit van de
bestelbus. De voorruit van de auto, die Samir geleend had van zijn schoonmoeder  liep een forse
ster op. Grote vraag was gisteren of die klap gegeven werd voordat het slachtoffer op de motorkap
belandde of pas daarna. Volgens Samir en zijn verloofde was het ervoor, volgens het slachtoffer,
zijn vrouw en drie getuigen was het daarna.

Bewust
,,Zeer ernstig, zeer laakbaar en ongelooflijk’’, zo noemde de officier van justitie de keuze van
Samir om met de man op de motorkap weg te rijden. Volgens haar nam hij daarmee bewust het
risico dat de man zou kunnen sterven door een harde val op het asfalt. ,,De auto is ingezet als
moordwapen.’’

Dit is een jongen met oprechte spijt die zélf de
politie belde. Dit is geen poging tot doodslag, dat is
klip en klaar
 Patrick van der Meij

Maar na ‘veel wikken en wegen’ besloot ze  mede door het nagenoeg blanco strafblad van Samir
en de aard van de opgelopen verwondingen  toch te kiezen voor een straf die past bij het
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel: 15 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met
een proeftijd van 5 jaar. Daarnaast werd een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 5 jaar geëist.
Advocaat Patrick van der Meij was het zeer oneens met de lezing van het Openbaar Ministerie.
,,Dit is geen beroepscrimineel die gas gaf. Dit is een jongen met oprechte spijt die zélf de politie
belde. Dit is geen poging tot doodslag, dat is klip en klaar. Ik snap deze ongenuanceerde en
ongekende strafeis niet. Dit kan ons allemaal overkomen.’’
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