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‘Veroordeelde voor moord Michael de Vrieze moet vrij’
ROB ZIJLSTRA

LEEUWARDEN De man die in 2010 de
toen 45-jarige schaker Michael De
Vrieze uit Burum om het leven zou
hebben gebracht, moet direct in
vrijheid worden gesteld. Hij is, zo
zou nieuw onderzoek aantonen,
ten onrechte veroordeeld.

Dat zegt strafrechtadvocaat Jan Tae-
kema. Volgens de advocaat blijkt uit
nieuw onderzoek door het Neder-
lands Forensisch Instituut (NFI) dat
de aannames op grond waarvan de
man tot12 jaar celstraf is veroordeeld
niet kloppen. Het gerechtshof
neemt naar verwachting vandaag
een beslissing over het verzoek dat

Taekema gisteren toelichtte bij het
gerechtshof in Leeuwarden.

Michael de Vrieze zou om het le-
ven zijn gebracht door de nu 37-jari-
ge Cafer G. uit Groningen. Hij werd
in 2013 wegens doodslag veroor-
deeld tot12 jaar celstraf. Er was10 jaar
cel geëist. De moord (doodslag) zou
zijn gepleegd in een woning aan de
Jupiterstraat in Groningen. Een van
de aanwijzingen daarvoor is bloed
dat in die woning is aangetroffen.
Het is bloed van De Vrieze. Zijn li-
chaam is nooit gevonden.

Politieonderzoek toonde aan dat
is geprobeerd het bloed te verwijde-
ren. Cafer G. huurde een kamer in de
woning waar ook Michael de Vrieze
veel verbleef. Nieuw onderzoek door

het NFI laat zien dat – anders dan
waar de rechtbank vanuit is gegaan –
er maar heel weinig bloed is aange-
troffen. Te weinig, aldus Taekema,
om te kunnen passen bij de misdaad.

Het scenario dat G. de dader is, is niet
langer houdbaar, meent de advo-
caat. Volgens hem is het maar zeer
de vraag of de Jupiterstraat in Gro-
ningen wel een plaats delict is.

Hij vindt dat het daarom voor de
hand ligt dat de detentie van G.
wordt opgeschort. Later dit jaar
dient de zaak in hoger beroep. G. zou
dat proces als vrij man moeten kun-
nen afwachten. Wanneer de zaak in
hoger beroep wordt behandeld, is
nog niet bekend. Taekema gaat er-
van uit dat G. wordt vrijgesproken.

Tijdens de rechtszaak in Gronin-
gen werd geen keihard bewijs op ta-
fel gelegd waaruit kan blijken dat G.
de dader is. Wel zijn daar tal van aan-
wijzingen voor die – opgeteld – heb-

ben geleid tot de overtuiging bij de
rechters dat G. schuldig is.

Zo verliet G. kort na de moord Ne-
derland en vestigde hij zich in Tur-
kije, een land dat geen onderdanen
uitlevert. G. heeft, nadat De Vrieze
spoorloos was verdwenen, ook geld
opgenomen met de bankpas en cre-
ditcard van de Burumer. Tijdens het
strafproces in Groningen beriep G.
zich op het zwijgrecht. Ook dat zwij-
gen droeg bij aan de veroordeling:
wie zwijgt terwijl de feiten schreeu-
wen om een verklaring maakt zich
verdacht. Cafer G. zou zich veilig
hebben gewaand in Turkije. Hij werd
op verzoek van Nederland opgepakt
toen hij een uitstapje maakte naar
Rusland.
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