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Behandeling van
zaak-Brouwer
start op 9 juni

Behandeling va
JUSTITIE Moordverdachte Djeylan P.

door Jeroen Geerts

MAASTRICHT – De rechtszaak tegen
de Belg Djeylan P., die heeft be-
kend dat hij vorig jaar de Maas-
trichtse promovenda Rianne Brou-
wer heeft vermoord, start op 9
juni. Die datum is gisteren vastge-
steld tijdens een pro-formazitting
voor de rechtbank in Maastricht.
Op een eerdere pro-formazitting,
eind december vorig jaar, kon die
datum nog niet worden vastgelegd,
omdat de rapportages van de psy-
chologische onderzoeken van P.
niet vertaald waren in het Frans, de
moedertaal van de verdachte.

Advocaten Peer Szymkowiak en
Gita Biesmans, die P. sinds kort bij-
staan, meldden gisteren echter dat
de deskundigen hebben aangege-
ven dat ze zich naar hun mening
over een tijdje een nog beter beeld
van de psyche van P. kunnen vor-
men, wanneer P. ‘langdurig heeft
afgezien van het gebruik van canna-
bis’.

Szymkowiak vroeg de rechtbank

gisteren ook een reconstructie te or-
ganiseren. Er is volgens hem nog al-
tijd enige onduidelijkheid over wat
zich precies bij de flat van Rianne
Brouwer heeft afgespeeld. Kleine
details, die het verschil kunnen ma-
ken tussen een veroordeling voor
moord of doodslag.

Een tweede argument om een re-
constructie te vragen, was dat P.
het moeilijk vindt om in een volle
rechtszaal uit te leggen wat er pre-
cies gebeurd is. Maar de rechtbank
heeft het verzoek afgewezen omdat
zij meent dat Djeylan P. prima in
staat is om zijn verhaal te doen.
Dat dat voor een volle zaal moet ge-
beuren, is volgens de rechtbank iets
waar hij maar ‘doorheen’ moet.

P. drong in mei vorig jaar het
appartementencomplex aan het
Oranjeplein in Maastricht binnen,
waar Rianne Brouwer woonde.
Daar liep hij de 27-jarige, uit Nieu-
wegein afkomstige Brouwer tegen
het lijf, die bezig was met verhui-
zen. Tijdens de worsteling die ont-
stond, stak P. het Brouwer dood.


