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Rechtbank
acht moord
niet bewezen

Rechtbank
VONNIS Djeylan P. moet achttien jaar de cel in

door onze verslaggever

MAASTRICHT – De Maastrichtse
rechtbank heeft Djeylan P. giste-
ren veroordeeld tot achttien jaar
gevangenisstraf in de zaak Rian-
ne Brouwer. Omdat de rechter
voorbedachten rade niet bewe-
zen achtte is P. veroordeeld voor
doodslag. Het OM eiste vorige
week twintig jaar voor moord.

P. stak Rianne Brouwer op 30 mei
2014 dood in haar appartement aan
het Oranjeplein in Maastricht. De
27-jarige vrouw uit Nieuwegein
was op dat moment bezig met ver-
huizen. Haar vader trof Rianne he-
vig bloedend aan en waarschuwde
de hulpdiensten, maar dat mocht
niet baten. Drie messteken in haar
hals en één in de borst werden
haar uiteindelijk fataal.

Djeylan P. heeft bekend de
vrouw te hebben omgebracht. De
Waalse drugsverslaafde bood zijn
excuses aan voor de moord, maar
gaf ook aan ‘geen enkel excuus’ te
hebben voor zijn daad.

De relatief hoge strafmaat voor
doodslag is mede gevolg van het
feit dat de rechter oordeelde dat
het ‘gekwalificeerde doodslag’ be-
treft; dat houdt in dat het delict is
gepleegd met het oogmerk om een
ander strafbaar feit makkelijker te
maken of om de kans op betrap-
ping te verkleinen. Dat andere straf-

bare feit is in dit geval dat P. Rian-
ne Brouwer heeft gedood „met de
bedoeling om haar sleutels van de
woning te kunnen meenemen en
om uit de woning weg te kunnen
komen”, aldus de rechter. Ook
heeft de rechter de zware impact
van het verlies op de nabestaanden
meegewogen in de bepaling van de
strafmaat.

Twee weken geleden maakte Jan
Brouwer, de vader van Rianne, ge-
bruik van het spreekrecht voor
slachtoffers. „Wij kunnen naar de
lege plekken kijken. Mijn vrouw en
ik wachten nu gewoon op de
dood”, sprak hij toen diep geëmo-
tioneerd.

Beide partijen hebben twee we-
ken om in hoger beroep te gaan te-
gen het vonnis. Het OM, dat van
mening is dat moord bewezen kan
worden, laat weten dat het de uit-
spraak bestudeert, en dat het niet
uitsluit dat het hoger beroep zal
aantekenen. Peer Szymkowiak, de
raadsman van Djeylan P. verklaart
„nog geen zinnig woord” te kun-
nen zeggen over een eventueel ho-
ger beroep.

Rechter weegt zware
impact van het verlies op
de nabestaanden mee in
bepaling van strafmaat.
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