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Tweemaal
acht jaar voor
‘kastmoord’

RECHTBANK ‘Doodslag in vereniging

door Annelies Hendrikx

MAASTRICHT – De 31-jarige Jona-
than Kennedy uit Schotland is in ja-
nuari 2007 in Nuth om het leven
gebracht door twee van zijn landge-
noten: Roy M. (42) en Paul M. (34).

De rechtbank in Maastricht ver-
oordeelde hen gisteren allebei tot
acht jaar celstraf wegens doodslag
in vereniging. In tegenstelling tot
het openbaar ministerie vindt de
rechtbank dat wel bewezen kan
worden verklaard dat ook Paul M.
bij de dood van Kennedy betrok-
ken was.

Volgens de rechtbank kan welis-
waar niet worden vastgesteld wie
van de twee de dodelijke steek in
het hart heeft toegebracht, maar
vast staat wel, dat dat één van hen
moet zijn geweest. Zij waren in de
nacht van 6 op 7 januari immers al-
leen met hem in het kamerverhuur-
bedrijf boven een café in Nuth
waar zij alle drie woonden. Het
slachtoffer is in elk geval op zijn
hoofd geslagen door Paul M., die
daar een gebroken hand aan over
hield, en één keer gestoken door
Roy M. Die steek heeft niet zijn
dood veroorzaakt.

„Nu binnen een kort tijdsbestek
in een kleine ruimte door beide ver-
dachten ernstig geweld is uitgeoe-
fend op het slachtoffer, gaat de
rechtbank uit van medeplegen, wat

tot gevolg heeft dat beiden straf-
rechtelijk voor zijn dood verant-
woordelijk zijn.”

Officier van justitie Wim Smits
had tegen Roy M. negen jaar geëist
wegens moord en tegen Paul M.
twintig maanden voor louter het
verbergen van het lijk. Het lichaam
van Jonathan Kennedy werd pas
op 18 januari gevonden in de muur-
kast van een onverhuurde kamer in
het betreffende pand.

Beide verdachten hebben geen
geloofwaardige verklaringen gege-
ven voor omstandigheden die daar
wel om vroegen, aldus de recht-
bank: zoals bloed van het slachtof-
fer op een sok en een schoen van
Paul M. en het DNA van Roy M. op
een dekbedovertrek waarmee het
lichaam van Kennedy werd verbor-
gen.

Het openbaar ministerie was in
zijn nopjes met de uitspraak. Advo-
caten Francoise Landerloo van Paul
M. en Peer Szymkowiak van Roy
M., die vrijspraak hadden bepleit,
waren „verbouwereerd” en kondig-
den meteen hoger beroep aan.

Roy M. zit nog vast in Neder-
land, maar Paul M. is alweer een he-
le tijd vrij. Hij werd in januari van
dit jaar vrijgelaten, na een verzoek
daartoe van Landerloo, omdat het
OM moest toegeven geen bewijs te
hebben voor zijn betrokkenheid bij
de dood van Jonathan Kennedy.


