
Nieuw
spoor
in zaak
Joshua
Vreemd bloed in woning waar
vriend van Kim Feenstra overleed
Door Chris Klomp

groningen � Er komt
een nieuw onder-
zoek naar bloed-
sporen in de wo-
ning waar Joshua
Bathoorn om het

Joshua Bathoorn (29), vriend
van model Kim Feenstra, werd
op 9 augustus in de woning
van een vriendin met een en-
kele messteek gedood. De poli-
tie arresteerde de 32-jarige Ar-
ron B. uit de stad op verden-
king van doodslag. Zijn bloed
zat op het gebruikte mes.

Het openbaar ministerie ver-
legt de aandacht nu naar aan-
getroffen bloedsporen op de
voordeur, de trapleuning en in
de gang van het huis. Uit een
eerste onderzoek blijkt dat het
om bloed van een vrouw gaat.
Om duidelijk te krijgen of de
bloedsporen iets te maken
hebben met de gewelddadige
dood van Bathoorn, wordt de
bewoonster van het huis on-
derworpen aan een verhoor.
De advocaat van Arron B. wil
bovendien weten of het om (re-
latief) vers bloed gaat of dat er
sprake is van oude bloedspo-
ren.

De vrouw, een gezamenlijke
vriendin van verdachte en
slachtoffer, is al gevraagd om
een verklaring af te leggen,
maar zij weigert tot nu toe elke
medewerking. Ze verklaarde
eerder bij de politie al voor de
steekpartij met haar kind te
zijn gevlucht naar de wc, waar-
door ze het fatale steekmo-

leven is gekomen.
Daarvoor wordt de be-
woonster van het huis op
korte termijn gehoord.

ment niet heeft kun-
nen zien.

Inmiddels is uit me-
dische rapportage dui-
delijk geworden dat
Bathoorn na het oplo-
pen van de steekwond
fysiek nog in staat
moet zijn geweest tot
lichamelijke inspan-

ning. Dat is van belang omdat
de verdachte altijd heeft ge-
zegd dat Bathoorn de agressor
was, ook na de steek met het
mes.

Volgens zijn advocaat Peter
Plasman bevestigt de conclu-
sie van het medische rapport
de verklaring van zijn cliënt
dat hij uit zelfverdediging een
mes heeft gepakt om zich te
verweren tegen een agressieve
Bathoorn. Het slachtoffer zou
hierop in het mes zijn gelopen.

Uit de medische rapportage
kan volgens een deskundige
verder worden opgemaakt dat
de steekwond niet met kracht
is toegebracht. Verdachte Ar-
ron B. ziet in dit gegeven ook
de bevestiging dat hij niet
heeft gestoken, maar dat er
sprake was van een noodlottig
ongeluk.

� wapen zoek

Onlangs hoorde B. voor de steek-
partij een gevangenisstraf eisen
van acht jaar. De rechtbank be-
sloot echter geen uitspraak te
doen omdat het onderzoek niet
volledig is. Zo moest onder meer
het gebruikte mes nog verder
worden onderzocht op sporen.
Deze week werd duidelijk dat het
moordwapen zoek is. Justitie zet
alle zeilen bij om het wapen
boven water te halen. De recht-
bank gaat op 31 augustus verder
met de zaak.

Bathoorn


