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Verdachte doodslag wilde ex
‘waarschuwend prikje’ geven

De Leeuwarder, een bekende gitarist
in de regio, toonde berouw over het
feit dat op 27 juni een ruzie, om-
streeks vier uur in de nacht, zo uit de
hand liep dat hij een 19 centimeter
lang mes uit de keuken greep en Oli-
vier in de rug stak. Long en hart wer-
den geperforeerd. Het slachtoffer
(38) kreunde even, zakte in elkaar en
overleed luttele seconden later. Bei-
den waren onder invloed van alco-
hol en cocaïne.

LEEUWARDEN Hij wilde zijn (ex-)
vriendin Miranda Olivier uit Leeu-
warden niet doodsteken, alleen
waarschuwen, zei de 45-jarige ver-
dachte gisteren in de rechtbank.

Olivier zou hebben gedreigd haar
nieuwe partner er bij te roepen om
de verdachte in elkaar te slaan. Toen
ze daadwerkelijk de telefoon pakte,
greep de verdachte naar het mes,
waar eerder die dag nog de maaltijd
mee was bereid. Tegenover de politie
verklaarde de Leeuwarder later dat
hij alleen een ,,waarschuwend prik-
je’’ had willen geven.

Officier van Justitie Agnes de Vries
achtte niet moord, maar doodslag
bewezen omdat de verdachte niet
met voorbedachte rade had gehan-
deld. Maar van een ,,waarschuwings-
prikje’’ wilde ze niet horen. ,,Hij
moet met enige kracht op haar heb-
ben ingestoken. Steken is wat anders

dan prikken. Hij handelde uit boos-
heid, dan wel een andere gemoeds-
opwelling.’’ Ze eiste een celstraf van
zeven jaar met aftrek van voorarrest,
in combinatie met oplegging van tbs
met dwangverpleging.

Advocaat Tjalling van der Goot
noemde tbs een te zware maatregel.
Er is volgens hem amper kans dat
zijn ,,uiterst schuldbewuste’’ cliënt
in herhaling zal vallen .

Hij bepleitte vier jaar gevangenis-
straf, waarvan een of twee jaar voor-
waardelijk en klinische behandeling
van onder meer de verslavingspro-
blemen.

Op woensdag 21 januari doet de
rechter uitspraak. > pagina 27


