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‘Ik krijg misschien wel levenslang’
ACHTERGROND

De rechtbank buigt zich donderdag en vrijdag over de tweevoudige moord op Gudrun Küster (66)
en Trevor Griffiths (71), gepleegd op 18 januari 2013 in de stad Groningen. De verdachte is een 39-
jarige man.

ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN Ruim een jaar lang deed
hij een beroep op het zwijgrecht.
Best dat ze hem van twee moorden
beschuldigen. Laat ze het maar be-
wijzen, ze zoeken het maar uit. Dat
was de houding van de dan 38-jarige
Maikel S. In april 2014, vijftien maan-
den na de moorden, besloot hij te
praten en de waarheid te vertellen.
Hij verklaarde: ,,Ik heb het niet ge-
daan.’’

Donderdag en vrijdag moet blij-
ken of dat ook zo is. Maikel S. heeft –
zwakjes uitgedrukt – de schijn wel
een beetje tegen.

In de vroege ochtend van vrijdag
18 januari 2013 wordt in haar woning
aan de Oliemuldersweg (Oosterpark)
het lichaam gevonden van de 66-ja-
rige mevrouw Gudrun Küster. ’s
Avonds doet de politie nog een vre-
selijke vondst: in een woning aan de
Waldeck Pyrmontstraat (Helpman)
wordt na een brand de 71-jarige Tre-
vor Griffiths gevonden. Er is op hem
ingeslagen, om zijn hoofd zit een
plastic zak die met een koord is vast-
gebonden, in zijn mond een thee-
doek. Zijn lichaam is deels verbrand.

Dat Gudrun Küster is overleden
als gevolg van een misdrijf wordt pas
een paar dagen later duidelijk. Een
arts stelde een natuurlijke dood vast.
Medewerkers van een uitvaartver-
eniging vertrouwen het niet. Waar-
om heeft iemand die een natuurlijke

dood is gestorven een steekwond in
de hals? De medewerkers trokken
aan de bel.

Maikel S. komt al snel in beeld als
mogelijke verdachte. Hij kent beide
slachtoffers: hij heeft bij beiden een
tijdje ingewoond, samen met zijn
mantelzorgende vriendin. De politie
viste uit zijn telefoon een volgende
boodschap, niet lang na die vrijdag-
avond verstuurd aan die vriendin:
‘Baby, ik zit in de shit, ik heb er een
zooitje van gemaakt, kom naar huis,
ik zit ondergedoken, zonder gelul,
dit komt niet goed’. Er zijn meer be-
lastende telefoontjes. Later als S. in
het huis van bewaring zit, onder-
schept de politie nog een bericht: ‘Ik
krijg misschien wel levenslang’.

Het is geen bekentenis, maar het
kleurt de verdenking. En het is ook

‘Ik ben geen
patiënt. Ik moet
alleen wat vaker
tot tien tellen’

niet het enige dat de recherche aan
‘stukken van overtuiging – de offici-
ele benaming van ‘bewijzen’ – heeft
verzameld. Er is DNA: er is bloed van
S. aangetroffen op de kleding van
mevrouw Küster. Toen hij werd aan-
gehouden op zijn ‘onderduikadres’
aan de Peizerweg werd daar een
boodschappentas van de Albert
Heijn gevonden met daarin een liter
volle melk, bamischijven, roerbak-

mix, blikje bier en een rollade. Het
zijn exact die producten die Trevor
Griffiths kort voor zijn dood heeft
gekocht. S. had een verklaring: hij
had die tas voor een tientje gekocht
in de buurt van de Van Mesdagkli-
niek.

Over Gudrun Küster zegt hij dat
hij een klusje had in de buurt van
zijn voormalige hospita en haar on-
derweg op straat zag liggen. Geen
hartslag. Hij vertelde dat hij de
vrouw heeft opgetild en naar huis
heeft gebracht. Eenmaal binnen
heeft hij haar op de bank gelegd,
haar telefoon gepakt en is toen weg-
gegaan. Vorig jaar oktober is ter
plaatse met acteurs en in het bijzijn
van S. een reconstructie gemaakt
van deze lezing. De uitkomsten van
de reconstructie hebben de verden-

kingen tegen S. niet doen verdwij-
nen.

Over Maikel S. is niet heel veel be-
kend. Hij heeft een fors strafblad en
bracht als gevolg van eerdere veroor-
delingen opgeteld zeven jaar in de
gevangenis door. Hij kwam als baby
in 1975 met zijn ouders vanuit Suri-
name naar Nederland. Hij is ver-
slaafd, zou zes kinderen hebben en
staat binnen de hulpverlening be-
kend als iemand die stelselmatig
hulp weigert. Onderzoek in het Pie-
ter Baancentrum leverde niet veel
op. Er ligt geen advies om bijvoor-
beeld tbs op te leggen.

Zelf zei hij tijdens een van de pro-
formazittingen tegen de rechters:
,,Ik ben wie ik ben. Ik ben geen pa-
tiënt. Ik moet alleen wat vaker tot
tien tellen.’’
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