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door Bjorn Thimister

SPAUBEEK/MAASTRICHT – Een uit
Egypte afkomstige man van onge-
veer 39 jaar vermoordde in mei vo-
rig jaar lerares Marie-José Mullens
uit Spaubeek. Dat verklaarde Gele-
ner Rahali K. (42), verdacht van de
moord op de 56-jarige vrouw, giste-
ren tegenover de rechtbank in
Maastricht. De man erkende wel in
haar woning te zijn geweest.

Rahali K. zei dat hij door de
Egyptenaar, wiens naam hij niet
wilde noemen, werd opgehaald om
samen op dievenpad te gaan. Nadat
het tweetal volgens K. eerst een ca-
ravan had gestolen, kwamen zij
langs de woning van Marie-José
Mullens in Spaubeek gereden.

Bij het zien van de auto van Mul-
lens zou K. gezegd hebben: ‘dat is
pas geld verdienen’. „Die Egypte-
naar heeft nadat we onze auto ge-
parkeerd hadden, met een breek-
ijzer de zijdeur van haar huis open-
gebroken. Daarna zijn we naar bin-
nen gegaan om waardevolle spul-
len te zoeken. Ik wilde per se de au-
tosleutels hebben”, aldus K.

Plots hoorde de Gelener naar ei-
gen zeggen elders in de woning ‘ge-
bonk en lawaai’. „Ik ben gaan kij-

ken en zag die Egyptenaar staan
naast de benen van een persoon
die op de grond lag. Ik zei tegen
hem: ‘wat doe je?’, heb daarna
mijn breekijzer gepakt en ben naar
de voordeur gerend, waar ik de au-
tosleutel pakte. Daarna ben ik met
de auto van Mullens weggereden.”

Rahali K. zei niet te hebben ge-
weten dat de door hem genoemde
Egyptenaar gewelddadig was. „An-
ders was ik nooit met hem meege-
gaan. Dit is mij allemaal overko-
men. Ik ben geen moordenaar.”

Het feit dat er onder meer bloed
van Mullens op de schoenen van
K. werd aangetroffen, hield de ver-
dachte Gelener voor mogelijk. „Het
kan zijn dat dit via het breekijzer
daarop terecht is gekomen.”

Officier van justitie Anneke Ro-
gier bestookte K. met een spervuur
aan vragen en noemde zijn lezing
vaag: „U heeft bij de politie ook al
vijf keer uw verklaring weerlegd.”
Volgens K.’s raadsman Peer Szym-
kowiak had hij zijn cliënt ter zit-
ting ‘op geen enkele leugen kun-
nen betrappen’.

Vandaag zal officier Rogier de
strafeis tegen Rahali K. toelichten
in het requisitoir.


