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sijpeltuit zijn mond Ritcharden zijn vrienden
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AndrØ voor de grap op straat liggen om Ioannis
Ritchard
nis na te doen
Bij Timeless blijft
buiten

is

hij

kortademig

HERSENDOOD
Zaterdagochtend

omstreeks

uur

4

krijgt

het politiebureau Nieuwmarkt een melding
vechtpartij’
in de Voetboogstraat
binnen over ’een
straat Agenten

gewonden aan In
ambulance krijgt Joes

treffen drie

van

afwachting

de

Kloppenburg hartmassage In het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis blijkt dat Ioannis Zafiris en
Martin van
hebben
arts

Veen

der

vraagt diens

ders hoe
Joes’

een

hersenschudding

heeft ernstig hersenletsel Een

Joes

denken

zij

over het doneren

organen Die ochtend om

1 1

de doktoren zijn hersendood

len

ouders

gealarmeerde

in allerijl

van
stellen

uur

.45

vast

Op grond van gesprekken met getuigen in
en buiten de snackbar heeft de politie al snel
een redelijk betrouwbaar signalement van de

vermoedelijke
grode man

onder

daders

met

een

negrode

geblondeerd kroeshaar

Gezien

wie

zien de ernst van het feit vraagt de politie aan
het lokale tv-station het signalement die

AT5
avond

uit te

zenden

dagavond

uur en

23

speciale

leden van het

Zes

zaterdagavond

ciale rechercheteam verspreiden tussen

zondagochtend 5

uur in een groot aantal uitgaansgelegenheden
in

de

met

Amsterdamse binnenstad vlugschriften
meer

onder

signalement

het

van

namen

hoofddader

Die actie levert de

Ritchard

van AndrØ en van Alain M

L

de

op van

Via Alain hoort Ritchard zaterdagochtend
dat ØØn

van

gewonden

de

denkt dat het gaat om

in

coma

de jongen

ligt

berjack maar durft zich niet aan

te

Ritchard haalt drank voor zijn oma

Hij

bomberjack

het

in

geven
slentert
’

door de stad en praat over de ’vechtpartij met
zijn vriendin Zaterdagnacht verzamelen de
vrienden zich

het cafØ van

in

oma

inmiddels dat de gewonde man

is

Ze

weten

overleden

en dat de politie op en rond het Rembrandtplein
plein - onder meer in Timeless - naar de

vermoedelijke

moedelijke daders heeft genformeerd

Zondagochtend
5

uur

melden

Alain M

M

der van

18

augustus omstreeks

Ritchard L
en AndrØ

Kenneth

op

R

neef

Kenneth
vader

zich met de

het politiebureau

Warmoesstraat

moesstraat Ruim een etmaal na de fatale

gebeurtenis

beurtenis is het afnemen van een (vrijwillige
bloedtest zinloos Daardoor valt niet meer na
te

andere

gaan of de jongens mogelijk xtc of een

dere drug hadden gebruikt

worden ingesloten en nog diezelfde
beginnen
de verhoren In horten en stoten
dag
komt het verhaal eruit Ritchard begrijpt niet
Ze

dat Joes

is

overleden Hij kan zich niet voorstellen
Het was niet

stellen dat hij zo hard kan slaan

zijn bedoeling de jongen dood te slaan

Het drama

van de Voetboogstraat brengt

een ware schok teweeg

Kloppenburg
dood bekopen

Waarom moest

zijn hulpvaardigheid
Is

de terreur van de

Joes

met

de

niemand meer veilig voor
straat In de Amsterdamse
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gemeenteraad ontstaat

het plan een gedenkteken

ken op te richten ’voor een slachtofferdat een
hielp’
ander in nood
de familie van Ritchard en neef Kenneth

Ook
neth

is

kunnen

gebeuren

ren

Wilden de jongens zich bewijzen

tegenover

geschokt Hoe heeft

dit

Heeft de drank

over hun oudere vrienden
hun agressie opgewekt
pil in

Is

misschien een

er

het drankje gedaan

Ritchard verklaart twee keer eerder met
de
1

in
aanraking te zijn geweest
1 996
beide keren wegen mishandeling

politie in

993 en

april

in

handeling Overigens zonder dat hij alcohol
had gedronken Kenneth zegt tegen de politie

vechtpartijtjes betrokken
is
matig
bij
Ritchard heeft volgens Kenneth de neiging
om

opmerkingen

reageren en

is

met

opdracht van de rechter-commissaris

stelt

op

te

drank op sneller prikkelbaar

’NORMALE INDRUK’
In

klinischpsycholoog dr
zoek

in

een onderzoek

Baneke

J

naar de persoonlijkheidsstructuurvan

Ritchard

hem op 10 en 12 september
november 1996 in het Huis

Hij spreekt

tember en op
van Bewaring

7

Almere

in

en heeft tevens een

gesprek met de moeder van de verdachte

In

zijn rapport constateert Baneke ’dat betrokkene

kene zo’n normale
bepaald niet over
sieve

indruk

als

maakt’

Hij komt
agressieve

’een impulsieve

persoon’

ongecontroleerde

en

voelt

zich schuldig over wat hij heeft aangericht

De geboorte van Ritchard zo blijkt uit het

gecompliceerd Zijn tweelingbroertje
broertje
overleed in de baarmoeder en
Ritchard kwam in de couveuse
’Uit de
rapport was

researchliteratuur

searchliteratuuris bekend

dat dit vaak

negatieve gevolgen

voor de

heeft

kindrelatieen tevens

tot

zeer

moederkindrelatie

gedragsproblemen

(latere

blemen kan

leiden
Hij was een druk kind en
bezocht een groot aantal (lomZijn Antilliaanse vader - volgens

moeder
man’

eigen vader ’geen

net als haar

fijne

-

vertrok toen Ritchard anderhalfwas Volgens
’misschien’
Baneke is er
een genetische component
ponent die ’een zekere gewelddadigheid op
betr heeft overgedragen dit is echter vrij hypothetisch’
pothetisch’
De familieband is volgens het
rapport ’zeer

Baneke

sterk’

typeert

Ritchard

een

als

jongen

met een gering zelfbeeld die soms bijna timide
mide overkomt
’hetgeen gecompenseerd
moet worden

in

een zekere stoerdoenerij Dit

laatste zal misschien het sterkst zijn onder

vloed van

alcohol

stoornis

de impulscontrole en

in

Er

is

sprake van

invloed

’een

agressieregulatie’

gulatie’
en de kans op herhaling

aanwezig
Daarom adviseert Baneke naast een eventuele
ele straf ook TBS op te leggen
Een tweede gerechtelijk deskundige de
psychiater R

Graaff

komt

is

op

grond van

twee gesprekken tot een vergelijkbaar advies
dat diens
oma en moeder
Hij merkt op
Ritchard vermoedelijk weinig grenzen heb-
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De Voetboogstraatvormt een aaneenschakeling van kroegen eethuisjes en discotheken

Wel krijgt

ben gesteld

hij

zakgeld een auto

rapportages
de Poorter is het wegens de tegenstrijdige

geld voor sporten uitgaan en benzine ’In die
zin is er sprake geweest van een "verwennende

portages onmogelijk een beslissingte nemen
De verdachte dient eerst nader te worden onderzocht

(dat maakt het voor
nende verwaarlozing
betrokkene moeilijkerdan voor de gemiddeld

derzocht

normale om zichzelf beperkingen of grenzen

van zes

te

in zijn

zenuwarts prof

Zeegers op 1 november
aan als
Hij treft Ritchard

M

dr

1996 diens cliºnt

vriendelijkejongen
gedrag’
Zeegers
zijn

beleefd en

’een rustige
correct in

beurde

het gevolg van

als

verbazing’

’Met

bruik

gebeurde

het

ziet

drankmisbruik
ernstig

kennis van

neemt

hij
Graaft’

de rapporten van Baneke en

’Er

is

een

incident geweest waarbij de agressieregulatie
heel duidelijk gestoord was
niet in verband

met de persoonlijkheid

primair

Cliºnt heeft

weliswaar hulp en begeleiding nodig aldus
reden’
voor
Zeegers maar er is ’totaal geen

TBS

Baneke

Na de kritiek van Zeegers voert
vrijdag

op

22

november 1996

onderzoeksgesprek’

’aanvullend

met de

dr

een
verdachte

dachte Hij blijft bij zijn conclusie en schrijft
twee dagen later dat er sprake is van ’op zijn
minst een persoonlijkheidsstructuurmet
sociale trekken

antisociale

maar dat ook de diagnose

persoonlijkheidsstoornisgesteld

antisociale

worden’
kan

Ritchard samen met neef Kenneth

tegen

De

eist

TBS

1996
in

moet

Amsterdam

’het

de officier van justitie zes jaar

Advocaat Knoops
toch rigoureuze

verzet zich fel

middel’

rechtbank besluit twee weken

zaak aan te houden

in

verbleef

het

De verdachte is volledig
toerekeningsvatbaar voor het gepleegde delict
Het advies luidt geen

lict

Maandag

TBS

op te leggen

28 april aanstaande wordt de zitting

de rechtbank voortgezet De officier van

van

justitie liet vorig jaar
ze bij

november

al

weten dat

een negatiefPBC-ad vies een hogere

gevangenisstraf

vangenisstraf zal eisen twaalf jaar
Het drama

in

de Voetboogstraat speelt

dagelijks

gelijks door de hoofden van de nabestaanden

nebben levenslang Waarom moest dit hun
overkomen In de bomvolle rechtszaal

Zij

Joes

de moeder van Joes vorig jaar ’Van ieder
weldenkend mens mag men toch op z’n minst
zei

verwachten dat

hij of zij

’t

zonder gevaar voor

eigen leven opneemt voor z’n medemens die
in

nood verkeert
De vader van Joes wil dat

er

lering uit het

drama getrokken wordt ’zodat Joes niet voor
gestorven’
niets is
Ouders en docenten moeten
ten

volgens hem

een

kind

eerder

ingrijpen wanneer
voorbeeld

ontspoort en zelf het goede

Normen

en waarden

dienen een

vast onderdeel van het lespakket te zijn Ouders

voorkomen AndrØ R moet zich later
voor de politierechter verantwoorden Tegen
plus

in

waarvan

professor Zeegers

ders moeten eerder hulp krijgen bij de opvoeding
ding

van

TBS

later de

Volgens president mr

B

desnoods onder dwang
nagedachtenis van Joes komt

Ter

dam

Ritchard

Centrum (PBC

PBC Het rapport bevestigt
met zoveel woorden de contra-expertisevan

beeld geven
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maandag 25 november
Op

het Pieter Baan

maanden voorwaardelijk
afgelopen zeven weken

Ritchard L

maar dat stond

mair maar met alcoholmisbruik

een

De

leggen

gedrag op
Knoops de advocaat
Op verzoek van mr G
onderzoekt de Haagse
caat van Ritchard L

in

Utrecht Neef Kenneth krijgt driejaar

Voetboogstraat

in

neonlettersde tekst

in

de

HELP

hangen een ontwerp van de Amsterdamse
kunstenares Sandra de Wolf

te

Via

mensen

Eurotransplant konden
aan een

in

totaal vijf

nieuw leven geholpen

den met zijn hart longen

lever en nieren

worden
ƒ

