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Moordverdachte
‘kijkt vooruit’
Moordverdachte
RECHTBANK ‘Marie-José was uniek mens’

De rechtbank in Maastricht
begon gisteren met de be-
handeling van de zaak tegen
de verdachte van de moord
op lerares Marie-José Mul-
lens (56) uit Spaubeek.

door Annelies Hendrikx

TT wee volstrekt tegenoverge-
stelde persoonlijkheden.
Zelden zullen slachtoffer
en verdachte in zulke ver

uiteenlopende bewoordingen zijn
geschetst als gisteren voor de Maas-
trichtse rechtbank. Zij: sociaal be-
wogen, altijd klaar staand voor ie-
dereen, hoop en vreugde gevend
aan haar leerlingen, gelovend in de
goedheid van de mens, uniek.
Hij: agressief, uitflippend als een
kleinigheid hem niet zint, een dui-
vel, een monster. Zij: slachtoffer
van een geweldsuitbarsting in haar
eigen huis in Spaubeek, liefdevol
herdacht door nabestaanden. „Ze
geloofde in de uitdrukking: wie
goed doet, goed ontmoet. Die is
juist voor haar niet uitgekomen.”
Hij: vermeend dader van deze ge-
weldsexplosie, haatdragend beschre-
ven door diverse ex-vrouwen. „Hij
sleurde zijn toen 11-jarige dochter
ooit aan haar haren de trap af. Ik
ben doodsbang voor hem.”
Hij kijkt alleen vooruit, vertelde
verdachte Rahali K. (42) uit Geleen

de rechtbank gisteren: „Wat achter
me ligt, daar denk ik niet aan.” Bo-
vendien heeft hij voor genoemde
gewelddadigheden zijn straffen in-
middels uitgezeten, betoogde zijn
raadsman Peer Szymkowiak.
Marie-José Mullens, lerares aan
twee Maastrichtse middelbare scho-
len, werd in de nacht van 14 op 15
mei 2009 om het leven gebracht.
Ze was net thuis na een school-
feest. Waarschijnlijk lag ze in bed
toen K., volgens het openbaar mi-
nisterie, haar huis binnendrong
met een breekijzer, waarmee hij
haar vervolgens op hoofd en
lichaam zou hebben geslagen. Haar
bed werd in brand gestoken en het
levenloze lichaam van Marie-José
Mullens werd gevonden in de bad-
kuip. Haar auto was weg. „Onaan-
vaardbaar blijft de totale zinloos-
heid waarmee een waardevol men-
senleven is weggenomen voor een
autosleutel”, zei Marie-José’s broer
Paul gisteren tot de rechtbank.
Rahali K. ontkent tot dusver. Vele
dna-sporen wijzen evenwel op zijn
betrokkenheid. K. verzekerde de
rechtbank dat hij een verklaring
gaat afleggen. En wel maandag, na-
dat getuigen-deskundigen zijn ge-
hoord over met name de dna-spo-
ren. „Hij geeft volledige openheid
van zaken”, beloofde advocaat
Szymkowiak. Officier van justitie
Anneke Rogier zei te vrezen dat de
verdachte zijn verklaring dan weer
gaat aanpassen aan die van de des-
kundigen, „zoals hij zijn verklaring
steeds aanpast aan de feiten”.


