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Gitarist vandaag voor
rechter in moordzaak

27 juni Het dode lichaam van een 38-
jarige vrouw uit Leeuwarden - Mi-
randa Olivier, moeder van drie kin-
deren - wordt vrijdagochtend gevon-
den in de Frederik Ruyschstraat. Ook
haar ex-vriend (45), een bekende
Leeuwarder gitarist, wordt met lich-
te verwondingen in het huis aange-
troffen.

Hij wordt per ambulance naar het
MCL gebracht en daar aangehouden
als verdachte. Buren spreken van

rechter
LEEUWARDEN De verdachte (45)
van moord of doodslag op Miranda
Olivier (38) in juni vorig jaar, ver-
schijnt vandaag voor de rechtbank.
Een overzicht van de feiten.

een uit de hand gelopen ruzie. De
doodsoorzaak wordt niet bekend ge-
maakt door de politie. Ze is, zo wordt
meegedeeld, ,,overleden onder ver-
dachte omstandigheden’’.
28 juni Op het lichaam van het
slachtoffer wordt sectie verricht om
de doodsoorzaak vast te stellen. Ze is
ter hoogte van het hart en de linker-
long in de rug gestoken.
30 juni Verdachte wordt voorgeleid
aan de rechter-commissaris die be-
sluit het voorarrest met twee weken
te verlengen. Hij bekent. De recher-
che heeft tien mensen gesproken die
wellicht iets van de ruzie hebben
meegekregen. Meer mogelijke getui-
gen worden nog gehoord.

r in moor
3 september Justitie stelt dat de ver-
dachte zijn ex-vriendin opzettelijk
en met voorbedachten rade van het
leven heeft beroofd.
3 oktober Bekend wordt dat de fami-
lie van Miranda Olivier advocaat Ri-
chard Korver heeft ingeschakeld. De
raadsman wil onder meer een forse
vordering tot schadevergoeding in-
dienen tegen de verdachte.
1 december Pro-formazitting. Dui-
delijk wordt dat gedragsdeskundi-
gen verschillend adviseren over de
verdachte. Het gaat de rechtbank te
ver om al een advies te vragen over
tbs met voorwaarden.
7 januari inhoudelijke zitting, de
rechtbank zal onder meer deskundi-

moordzaak
gen horen over de toerekeningsvat-
baarheid van de verdachte, het ge-
vaar van herhaling en de noodzake-
lijke behandeling.

Vorig jaar kwamen in totaal twee
mensen in Friesland door geweld
om het leven. Op 7 januari werd de
46-jarige Henk Kolthof doodgesto-
ken in de Curacaostraat in Leeuwar-
den. De 46-jarige dader werd in juni
veroordeeld tot zes jaar cel. Het
Openbaar Ministerie wilde hem
moord met voorbedachten rade ten
laste leggen, maar de Leeuwarder
rechtbank vond dat er sprake was
van doodslag.
De zaak van vandaag is live te
volgen op Twitter via @LC_Live

dzaak


