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MAASTRICHT – De 20-jarige Tanita
K. uit Hoensbroek die mede-ver-
dachte is in de strafzaak rond de do-
delijke schietpartij op 11 maart dit
jaar in Cadier en Keer mag morgen
naar huis. Dat heeft de rechter giste-
ren bepaald tijdens de pro-formazit-
ting. Haar 24-jarige vriend Berry K.
uit Maastricht haalde immers de
trekker over en niet Tanita.

Berry heeft bij de politie ver-
klaard dat hij zeven dagen per
week drugs dealde. Op 11 maart
kwamen volgens hem drie Belgen
drugs bij hem halen in de Pastoor
Kikkenweg, het waren vaste klan-
ten. Volgens justitie en Tanita’s ad-
vocaat Peer Szymkowiak zouden
de Belgen een greep hebben ge-
daan in de zak met drugs van Ber-
ry. Deze pakte hierop zijn wapen
uit het dashbordkastje van zijn au-
to en schoot.

Om te kijken vanuit welke hoek
is geschoten in de buik van de man

is de kleding van het 40-jarige
slachtoffer nodig. Maar die kleding
is nog in België omdat de andere
twee Belgen hun toen nog levende
vriend na de twee schoten per auto
naar Jupille bij Luik vervoerden.
Onderweg belden ze de hulpdien-
sten, maar deze konden de man
niet meer redden. Ook moet het
sectierapport nog worden afgeslo-
ten door de Belgische patho-
loog-anatoom. Verder willen de ad-
vocaten van Berry (René Corten)
en Tanita de twee Belgische getui-
gen nog horen. Omdat de mannen
hiervoor niet naar Nederland wil-
den komen, gaan de advocaten, de
officier van justitie en rechter-com-
missaris binnenkort naar België.

Intussen wordt de voorlopige
hechtenis van Tanita geschorst on-
der zeer strikte afspraken. Zo moet
ze meteen vanaf vrijdag al een ge-
dwongen behandeling ondergaan
voor haar problemen.  D e volgen-
de pro-formazitting dient op 14 sep-
tember.


