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BEKKEVOORT - In het onderzoek
naar de moord op een Eindhovense vrouw van wie

mogelijk
verkeerd

afliep voor

het lijk werd gevonden
,in het Prinsenbos in
Bekkevoort, heeft het
""
rtË,
gerecht twee mannen aangehouden.
Behalve sekteleider
.Drazen Zabek (45)
,heeft ook een

35-jarige verdachte
zich gemeld.

villa in

Bekkevoort,

Renate
Jonkers, op
de foto onder

als Maria met
kind.
Foto's Raymond
LEMMENS

De 45-jarige Serviër Draze n Zabek - die zichzelf
uitgaf voor de spirituele leider Davrd Angelo
Ram leefde samen met het slachtoffer, de

-

Eindhovense Renate Jonkers, in een villa in
'Bekkevoort. Ze verdienden hun geld als levend
standbeeld: Zabek als de schilder Antoon van
Dyck, Jonkers als Maria met kind.

sche soeurders ondervraasd. Deze vrouw was
eveneéns een ex-vricndin van Zabek. Zc werd
ontvoerd omdat ze wou breken met de spirituelc
leider, die in haar "een uitverkorene" zagenhaar
doorhet hebben van sekswilde "bevriiden". De
yogalerares had vier dagen voor de ontvoering
gezegd dat ze niet langer naar de villa in Bek-

kevoort wou komen.

Sekte
Het lijk van Jonkers werd op 6 mei gevonden
in de tuin van een villa in Bekkevoort. Daar

warell speurders van het Leuvense gerecht
gaan
nadat verdachten in Neáerland

"oêken hadden afgelegd over een lijk dat
verklaringen
er begraven lag.
De villa was een tijdlang het hoofdkryartier van
een sekte die onder leiding
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. l,iin Nederland in

de

,iricel als verdachte van

j,.t.

gewelddadige

ontvoeflng van
'êen andere 31-

\

jarige vrouw uit

:l;",.'Eindhoven en is

i.daar woensdag

: door

Belgi-

Healings
Op basis van het verhoor in Eindhoven heeft de
Leuvense onderzoeksrechter een internationaal
aanhoudingsbevel tegen Zabek uitgevaardigd.
Hij wordt beschuldigd van opzettelijke slagen
en verwondingen met de dood tot gevolg.

De tweede verdachte, R.V.D. (35), woont in
Bekkevoort en heeft zichzelf dinsdag uit eigen
beweging aangeboden brj de politie. Volgens
het Leuvense parket werkt de man goed mee
met het onderzoek, maar zijn zijn verklaringen
over het overlijden van Renata van die aard
dat ook hij als een verdachte moet worden
beschouwd.

De sekte van 'David Aneelo Ram'hield in de
villa in Bekkevoort heali-ngs, die reinigend en
spiritueelzouden werken. Mogehjk is er bij zo'n
sessie iets fout gelopen voor Renata.
Belga/TB/GPD

