Nico M. in het nauw op derde dag
Midwinternachtsmoordproces
Van onze verslaggever

ZWOLLE - Nico M. , de verdachte in het Midwinternachtsmoordproces dat deze week
plaatsvindt in de Rechtbank
Overijssel, heeft gelogen
over het moordwapen. Dat
bleek gisterenmiddag tijdens
de derde dag van het proces.
Verklaarde de verdachte eerder nog nooit een zogenaamd
karambit-mes gezien te hebben, gisteren kwam aan het
Meester Groot Kamerlink
licht dat de docent biologie
ten tijde van de moord zelfs
zo’n mes in zijn bezit had. Rie pakte onmiddelijk door
en wees de jury erop dat deze
Nico M. schuifelde gisterenmid- leugen, bovenop de eerdedag zichtbaar in zijn getuigen- re feiten, het net rond Nico
bank toen hij door de Officier M. in haar ogen doet sluiten.
van Justitie werd geconfronteerd met zijn eerdere leugen. Onhandig
Vlak voor hem had toenmalig De advocaat van Nico M., Jelle
leerling Youssef Hamza in zijn Groot Kamerlink, leek desalgetuigenis verklaard dat zijn niettemin weinig van zijn stuk
mes, dat qua type en lemmet- gebracht. Hij deed de leugen gislengte exact overeen komt met teren in de rechtbank af als ‘onhet vermoedelijke moordwa- handig’ en blijft bij zijn standpen, een dag voor de moord punt dat de dader in een andere
in beslag is genomen door M. hoek gezocht moet worden.
Eerder op de dag riep hij diverse
M. kon niet anders dan zijn leu- leerlingen en docenten van
gen toegeven. Hij is het mes het Hermes College op als gedestijds vergeten in te leve- tuigen om een mogelijk scenaren en was bang zichzelf ver- rio in te kleuren. Er gingen
dacht te maken, zo verklaarde in de school geruchten dat
hij, zichtbaar ongemakkelijk. het slachtoffer Lieke de Waal
Officier van Justitie Vera de een liefdesaffaire zou hebben

met een leerling. De dader
van de moord, zou volgens
Groot Kamerlink eerder in die
hoek gezocht moeten worden.

Liefdesaffaire
Hoewel diverse getuigen, waaronder medeleerlingen, de geruchten bevestigen, ontkent de
betreffende leerling Jordi Prins
zelf dat er sprake was van een
affaire tussen hem en de vermoorde docente, anders dan
dat ze hem extra lessen gaf.
Een getuigenis die advocaat
Groot Kamerlink in twijfel leek
te trekken. De verwachting is
dan ook dat hij vandaag zeker
terug zal komen op dit spoor.
Het aanwijzen van een andere
dader lijkt dan ook de enige manier om Nico M. nog te kunnen
vrij pleiten van een veroordeling

