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Moord in Sittard: DNA nieuw
bewijs
Erfelijk materiaal van Abbas Al-S. onder twee nagels
van het slachtoffer Abbi Maihouane uit Sittard is
nieuw belangrijk bewijs voor justitie in deze mo-
ordzaak in april 2017.

DOOR JOS EMONTS

De DNA-sporen zijn voor de rechtbank Limburg belangrijk
bij haar besluit om de verdachte in de cel te houden. Ook
het feit dat Abbas Al-S. tot nu heeft gezwegen, heeft niet
in zijn voordeel gewerkt.
Maihouane werd medio april neergeschoten in de toiletru‐
imte van loungebar Tropicana in Sittard. Er zou daar ruzie
zijn geweest over 1100 euro. Barpersoneel en cafébezoekers
waarschuwden de politie en de ambulance niet. Dat deed
zijn broer die na het voorval was opgebeld. Abbi overleed
die nacht.
Abbas Al-S. was al snel in beeld als verdachte. Die bleek
naar het buitenland te zijn gevlucht. Hij meldde zich
maanden later bij de politie. Zijn toezegging om een verk‐
laring af te leggen, kwam hij niet na. De verdachte besloot
te zwijgen. Hij vond dat in het politiedossier geen belas‐
tend bewijs zat waartegen hij zich zou moeten verdedigen.
Ook gisteren, tijdens een tussentijdse zitting in Maastricht,
zweeg de moordverdachte vooral. „Het is voor de officier
van justitie makkelijker om te bewijzen dat ik onschuldig
ben dan dat ik schuldig ben”, zei hij wel.
Zijn advocaat Peer Szymkowiak had eerder in een uitge‐
breid en vurig pleidooi geprobeerd de vijf punten waarop
de verdenking is gebaseerd onderuit te halen.
Volgens Szymkowiak is het dossier voor 90 procent
gebaseerd op „geklets, achterklap en geruchten”.
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1. Dat er - volgens anonieme bronnen - een geschil zou
zijn tussen Maihouane en de verdachte maakt Al -S. nog
niet tot moordenaar.
2. Dat beiden in de bar waren bewijst niets. Er kunnen zo
vijf andere potentiële schutters worden aangewezen.
3. Er is te weinig bewijs dat Al -S gewapend was. En als dat
wel zo is geweest, betekent nog niet dat hij ook met het
wapen heeft geschoten.
4. Dat de zwaargewonde Abbi Maihouane op weg naar het
ziekenhuis het woord ‘Íraki’ - de bijnaam van Al-S. - zou
hebben genoemd betekent niet automatisch dat hij daar de
schutter mee heeft bedoeld. Szymkowiak twijfelt aan de
verklaringen van de getuigen.
5. Dat sporen van Al-S. onder de nagels van het slachtoffer
zijn gevonden, kan ook betekenen dat ze contact hebben
gehad, bijvoorbeeld een hand en een omhelzing.
Volgens officier van justitie Leonard Geuns zijn deze vijf
punten, in hun samenhang aangevuld met andere verk‐
laringen, voldoende om Al-S. in de cel te houden.
Hij vond de rechtbank aan zijn zijde.
De komende tijd worden de uitbaatster van Tropicana en
twee familieleden opnieuw gehoord. Deze getuigen zouden
nog niet het achterste van hun tong hebben laten zien.


