Midwinternachtsmoordproces
kantelt en kantelt op vierde dag
vermoorden van Lieke de Waal.

Van onze verslaggever

ZWOLLE - Nadat de derde dag
van het Midwinternachtsmoordproces al eindigde met
opmerkelijke nieuwe feiten,
ging het proces gisteren op
diezelfde voet verder. Zowel
de advocaat van verdachte
Nico M. als het Openbaar
Ministerie brachten nieuwe feiten in die het proces
keer op keer lieten kantelen.
Op de één voor laatste dag van
het Midwinternachtsmoordproces lijkt nog allerminst duidelijk welke kant de bal uiteindelijk op zal rollen. De advocaat
van verdachte Nico M. slaagde
er de afgelopen dagen goed in
om de focus van zijn cliënt af
te halen door het aanvoeren
van andere potentiële daders.
Zo werd aan het einde van de
derde dag bekend dat enkele
leerlingen van het Hermes College mogelijk in de gelegenheid
waren om de moord te plegen.

‘Onzin’, zo begon Officier van
Justitie Vera de Rie op dag
4 haar pleidooi. De jongens
zouden, volgens haar, weliswaar geen alibi, maar ook
geen motief hebben gehad.
Koren op de molen van
advocaat
Groot
Kamerlink die het OM hiermee

Vera de Rie

precies leek te hebben Officier van Justitie Vera de
waar hij haar graag wilde. Rie leek even van haar stuk
gebracht door deze nieuwe
Drugscircuit
feiten, maar herpakte zich na
De advocaat leek de proces- een korte door haar aangedag goed voorbereid te heb- vraagde schorsing. In allerijl
ben. Hij bracht uit het dossier riep zij vervolgens de moeder
weggelaten stukken in en riep van Jordi Prins op die het alibi
zowel congiërge Leen Jansma van de jongen bevestigde. Hij
als leerlingen Jordi Prins en zou op de dag van de moord
Youssef Hamza nogmaals op. gewoon thuis zijn. Iets dat oveIn de spannende ondervra- rigens haaks staat op de getuigingen die volgden, werd een genis van congiërge Jansma die
totaal nieuw aspect aan het pro- vrij zeker is dat hij de scooter
ces toegevoegd. Het slachtoffer, van Prins die bewuste dag op
Lieke de Waal, zou in het drugs- het schoolplein heeft gezien.
circuit actief zijn en haar leerling Jordi Prins onder druk zet- Droomdagboek
ten om te dealen. Eerder werd Het OM had later op de middag
al bekend dat De Waal er moge- nog een troef in handen. Uit het
lijk een affaire met Prins op na- droomdagboek van verdachhield. Iets wat door hem overi- te Nico M. blijkt dat hij al langens nog steeds ontkend wordt. gere tijd dromen had over het

De grootste streep door de
rekening van de verdediging
kwam uiteindelijk niet uit de
hoek van het OM, maar van de
verdachte zelf. Tegen de wens
van zijn advocaat in, nam Nico
M. helemaal aan het einde van
de dag nog een keer het woord.
In zijn verklaring verschafte
de oud-docent Jordi Prins een
nieuw alibi voor het tijdstip
van de moord. De jongen zou
de school al veel eerder hebben verlaten, gelijk met M. zelf.
Door deze kantelingen staat
de jury voor een lastige taak.
Met nog maar één dag te
gaan, is het dan ook nog gissen wat haar oordeel zal zijn.

Jelle Groot Kamerlink

