
Thaise moo.rdenaar' Vughtenaar
Odekerken nog voortvluchtig
Thaise autoriteiten '

zoeken bij verstek
veroordeelde minnaar.

door Ad Rijken
VUGHT -Een van de mannen die
in Thailand tot de doodstraf is ver-
oordeeld wegens de moord op
Vughtenaar Jules Odekerken is
nog steeds voortvluchtig. De man,
de minnaar van Odekerkes Thaise
vrouw Marissa,werd op 21decem-
ber bij verstek veroordeeld. De
rechtbank in de vakantieplaats Pat-
taya achtte bewezen dat hij samen
met een broer van Odekerkes
vrouw verantwoordelijk is voor de
moord. De broer heeft dat ook be-
kend. Diens doodstraf is daarom
omgezet in levenslang.
Volgens woordvoerder Bart Bak-
ker van de familie Odekerken zijn
de Thaise autoriteiten mei man en

macht o'p_~~eknaar 4e'voortvluch-

tige moordenaar. Diens aanhou-
ding is volgens Bakker ook van be-
lang omdat de minnaar mogelijk
licht kan doen schijnen op de rol
van Odekerkes vrouw Marissa.
De vrouw 'heeft' tegenstrijdige en
leugenachtige verklaringen afge-
legd maar kon tot mi toe niet als
verdachte worden aangemerkt. In
de ogen van de familie is zij echter
de kwade genius achter de moord.
Odekerken, die in Nederland en
na zijn verhuizing naar Thailand
ook daar- zakelijk succesvol was,
zou om het leven zijn gebracht
vanwege zijn geld en ook omdat
hij het veld moest ruimen voor de
minnaar van zijn vrouw.
Odekerken werd op 17 november

= Op 21 december werden tweemannen tot de doodstraf veroor-
deeld wegens de moord op Vugh-
tenaar Jules Odekerken. Een van
hen is nog steeds voortvluchtig.

2003 op gruwelijke wijze om het
leven gebracht. Hij werd met mes-
sen gestoken en gedumpt op een
vuilnisbelt buiten de stad waar de
moordenaars een betonnen plaat
op zijn hoofd lieten vallen.
Zijn vrouw, haar broer en minnaar
kwamen vrijwel onmiddellijk in
beeld als verdachten.
Het politieonderzoek verliep voor
de familie aanvankelijk uiterst on-
bevredigend. De familie vreesde
dat de zaak in de doofpot zou be-
landen, onder andere omdat de
minnaar, zelf burgemeester, in-
vloedrijke kenniSsen heeft. Uitein-
delijk heeft de Thaise justitie ech-
ter toch de zaak rond weten te ma-
ken. Mogelijk dat druk vanuit Ne-
derland daarbij een rol heeft ge-
speeld. Onder andere oud-Kamer-
lid Hilbrand Nawijn en Kamerlid
Fred Tee"vendrongen bij de Thaise
autoriteiten aan op voortvarend-
heid.
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