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Meer sporen
gevonden in
zaak-Mullens

MOORD Belastend voor hoofdverdachte

door Bjorn Thimister

SPAUBEEK/MAASTRICHT – De recher-
che heeft tijdens het onderzoek in
de zaak van de brute moord op Ma-
rie-José Mullens uit Spaubeek een
paar schoenen gevonden waarop
bloed van het slachtoffer zit en te-
vens een bodywarmer met daarin
sleutels van Mullens’ auto.

Dat bevestigt woordvoerster Cin-
dy Reijnders van het openbaar mi-
nisterie (OM) in Maastricht. Deze
sporen wijzen naar de 41-jarige
hoofdverdachte K. uit Geleen.

Volgens justitie is Marie-José
Mullens het slachtoffer geworden
van homejacking, waarbij inbrekers
het hadden voorzien op de auto
van de bewoner(s). De auto van
Mullens, een zilvergrijze Peugeot,
werd later echter enkele straten ver-
derop met afgesloten deuren terug-
gevonden. Naar nu blijkt is in de
kelder van K.’s zus een paar schoe-
nen met daarop bloed van de ver-
moorde Spaubeekse aangetroffen.
Verder vond de recherche hier ook
een bodywarmer, waarin de sleu-
tels van Mullens’ auto zaten. Peer
Szymkowiak, advocaat van verdach-
te K., zegt een verzoek bij de recht-
bank in Maastricht te gaan indie-
nen om alle aangetroffen sporen
door het Nederlands Forensisch In-
stituut (NFI) in Rijswijk nader te la-

ten onderzoeken. „Voor de verdere
rest wil ik niks kwijt over deze
zaak.” Eerder meldde deze krant
dat er tijdens het onderzoek een
handschoen was aangetroffen met
daarop bloed van de vermoorde
Spaubeekse en eveneens DNA-ma-
teriaal van de verdachte Gelener,
die zelf elke betrokkenheid bij de
moord ontkent.

Onderwijzeres Marie-José Mul-
lens (56) werd op vrijdag 15 mei
2009 vermoord in haar woning in
Spaubeek. Brandweerlieden von-
den het levenloze lichaam van Mul-
lens in de badkuip. Zij bleek door
geweld om het leven gebracht.

De uitzending, afgelopen dins-
dag, van het landelijke opsporings-
programma Opsporing Verzocht
over de moord op lerares Ma-
rie-José Mullens uit Spaubeek heeft
tot nu toe vijf tips opgeleverd. Of
de tips voor de politie bruikbaar
zijn, moet nog onderzocht worden.
De tipgevers reageerden op de foto
van de handschoenen die zijn ge-
vonden in de auto waarin de in no-
vember vorig jaar aangehouden
41-jarige Geleense hoofdverdachte
K. reed. De auto was gestolen in
België, reden waarom gisteravond
ook de Belgische televisie aandacht
heeft besteed aan de geruchtmaken-
de moord.


