Lieke de Waal had mogelijk
relatie met een leerling
Van onze verslaggever

ZWOLLE - Een verrassende
wending aan het einde van
de tweede dag van het Midwinternachtsmoord-proces gisteren. Congiërge Leen
Jansma, opgeroepen door
de advocaat van de verdachte Nico M., verklaarde dat er
voor haar dood al langere
tijd geruchten rondgingen
binnen de school over het
slachtoffer. Lieke de Waal,
ten tijde van haar dood 30
Leen Jansma
jaar, zou een liefdesaffaire
hebben gehad met een leerling uit de eindexamenklas. was gefrustreerd en had geen
goede band met het slachtoffer.
Op de tweede dag van de
rechtszaak tegen Nico M. kwa- Frustraties
men gisteren vooral oud-col- Na de verhoren van de getuigen
lega’s van de toenmalige do- raakten M’s advocaat Meester
cent biologie aan het woord. Groot Kamerlink en Officier
Zo verscheen dramadocente van Justitie Vera de Rie in een
Annefleur Hoogzand in het ge- verhitte discussie over deze
tuigenbankje waarna ook rec- frustraties. ‘Bent u nooit eens
tor Cees Michielsen en congiër- gefrusteerd?’ , riep de advocaat
ge Leen Jansma aan het woord het uit. ‘Dat maakt u toch geen
kwamen. Met name mevrouw moordenaar.’ De Rie riep hierop
Hoogzand en de rector maak- getuige-expert psychiater Benten een gespannen indruk. no Starreveld op die nog eens
onderstreepte dat ernstige
De oud-collega’s van Nico M. be- frustraties zeker kunnen leivestigden het beeld dat al lan- den tot het vormen van een
ger van de verdachte bestaat. M. vijandbeeld en ongecontro-

leerde

woede-uitbarstingen.

Geruchten
Echt spannend werd het desalniettemin pas aan het einde van
de dag toen congiërge Jansma
terug werd geroepen in de getuigenbank en bevestigde dat er
hardnekkige geructhten rondgingen over het slachtoffer. Zij
zou een affaire hebben gehad
met haar leerling Jordi Prins.

Vandaag staan meerdere leerlingen van het Hermes College op de rol om te getuigen,
waaronder Jordi Prins zelf.
Wellicht zal dit een ander licht
op de zaak doen schijnen.

