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Wie vermoordde
Jonathan Kennedy?

RECHTBANK Negen jaar geëist voor moord

In de muurkast van een
onbewoonde kamer boven
een café in Nuth werd op
18 januari vorig jaar het ont-
zielde lichaam gevonden
van Jonathan Kennedy.

door Annelies Hendrikx

Op 2 januari vorig jaar nam Jona-
than Kennedy (31) afscheid van
zijn moeder in Schotland om pro-
ductiewerk te gaan doen in
Zuid-Limburg. Hij zou in februari
weer naar huis komen. Zijn moe-
der belde hem herhaaldelijk in de
week die volgde, maar kreeg hem
niet aan de lijn. Op zijn werk ver-
scheen hij evenmin. Vanaf de 12de
stond hij officieel als vermist te
boek. De 18de werd in de muurkast
van een onbewoonde kamer naast
die van Jonathan het in een dekbed
ingepakte lichaam van Jonathan
Kennedy gevonden. Hij bleek al in
de nacht van 6 op 7 januari te zijn
doodgestoken. „Onze levens zijn to-
taal verwoest”, vertelde zijn moe-
der de rechtbank in Maastricht gis-
teren.

Daar stonden twee landgenoten
van Kennedy terecht op verden-
king van de moord, maar om nou
te zeggen dat de zaak glashelder is
en aan duidelijkheid weinig te wen-
sen overlaat: nee.
Over de vraag wie Jonathan Kenne-
dy vermoordde lopen de meningen
drastisch uiteen. Volgens het open-
baar ministerie heeft de 42-jarige
Roy M. hem doodgestoken en wel
met voorbedachten rade. Officier
van justitie Wim Smits eiste tegen
M. negen jaar wegens moord.
Diens raadsman Peer Szymkowiak

stelde in een uitvoerig verweer dat
M. weliswaar een soort van beken-
tenis heeft afgelegd, maar dat die
hoogstwaarschijnlijk vals is. Hij
wees juist in de richting van de an-
dere verdachte, de 34-jarige Paul M.
Die zou als enige zijn overgebleven
samen met Jonathan, die fatale za-
terdagnacht. Voor officier Smits,
die twintig maanden eiste, staat
vast dat deze Paul niets met de
moord van doen heeft, maar dat
hij ‘alleen’ het lichaam heeft ver-
stopt en bloedsporen weggemaakt.
Een verhaal dat Paul M.’s advocate
Francoise Landerloo als volstrekt
ongeloofwaardig naar de prullen-
bak verwees. Zij vroeg zich af waar-
om de huisbaas, tevens café-eige-
naar, nooit als verdachte is ge-
hoord.
Wat er nou precies is voorgevallen
die zaterdagavond bleef erg schim-
mig. Vast staat, dat de drie mannen
in het café hebben gezeten. Alle
drie huurden ze een kamer boven
of naast het café en verkeerden die
avond in redelijke staat van dron-
kenschap. Er is een ruzie ontstaan,
maar beide verdachten weten niet
meer waarover. Jonathan en Paul
gingen op een gegeven moment
naar het appartement boven het ca-
fé, alwaar Roy even later zijn op-
wachting maakte met een mes. Hij
zou Jonathan, die opsprong van de
bank in de gezamenlijke woonka-
mer, ‘per ongeluk’ hebben gesto-
ken. Roy M. beweert dat hij is ver-
trokken toen Jonathan nog „alive
and kicking” (springlevend) was.
Paul, die tijdens de steekpartij in
de keuken was, zegt helemaal niets
te hebben gezien of gehoord. Op
sokken van Paul is wel bloed van Jo-
nathan gevonden. Maar dat is wat
hem betreft logisch verklaarbaar: „I
was living in a crime-scene.” (Ík
leefde in een misdaad-plaats).
De rechtbank doet 25 september
uitspraak.


