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Rechter: U maakt
er een zooitje van
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN Is de 40-jarige Maikel S.
verantwoordelijk voor de dood van
Gudrun Küster (66) en Trevor Grif-
fiths (71) uit Groningen? Op de eer-
ste zittingsdag kwam S. met een
nieuwe verklaring.

Maar naarmate de dag vorderde en
Maikel S. langer werd ondervraagd
door de rechters, werden zijn ant-
woorden warriger en ongeloofwaar-
diger. Alle kans dat hij afgelopen
nacht slecht heeft geslapen met het
oog op de strafeis die in de loop van
vanochtend wordt gepresenteerd.
Niet uitgesloten is dat dat levenslang
zal zijn.

Tijdens de ondervraging stelde
een van de rechters vast: ,,U ver-
klaart dan weer zus en dan weer zo. U
maakt er met al die verklaringen wel
een zooitje van.’’ S. sprak de rechters
niet tegen en bleef uiterst beleefd.

Op 18 januari 2013 werden Gudrun
Küster en Trevor Griffiths op gruwe-
lijke wijze op het leven gebracht. Zij
in haar woning aan de Oliemulders-
weg, hij in zijn woning aan de Wal-
deck Pyrmontstraat in Groningen.
Maikel S. heeft in 2012 enige tijd bij
beiden ingewoond, samen met zijn
vriendin, een prostituee. De bewij-
zen die de politie heeft verzameld
zijn talrijk en voor S. zeer belastend.

Er is DNA, verklaringen van derden,
er zijn afgeluisterde gesprekken en
er zijn de verklaringen van S. zelf, die
niet allemaal even aannemelijk zijn.

S. zweeg eerst, verklaarde vervol-
gens uitvoerig dat hij het niet had
gedaan en gisteren, 33 maanden na
zijn aanhouding, kwam hij in de
rechtszaal met een nieuwe verkla-
ring.

Samen met een beruchte crimi-
neel had hij in Drenthe een wietkwe-
kerij leeggehaald. Waarde van de
buit: 160.000 euro. S. verstopte de
wiet in vuilniszakken in de wonin-
gen van Küster en Griffiths. Tussen-
door belandde hij in de gevangenis.
Eenmaal weer op vrije voeten, een
paar maanden later, bleek de wiet uit
de woningen verdwenen, zo vertelde
hij.

De rechters: ,,En toen?” Er waren
twee onbekende mannen op hem af-
gekomen die in het Stadspark een
vuurwapen op zijn hoofd hadden ge-
zet. Ze noemden zich Mo en Kees. Hij

moest met geld over de brug komen
of vertellen waar de drugs waren ge-
stolen. Maikel S.: ,,Ik besloot de
adressen aan te wijzen. We zijn er in
een auto langsgereden en daarna
hebben ze me thuis afgezet.’’

De moordenaars zouden dus heel
goed Mo en Kees kunnen zijn, zo wil
S. maar aangeven. En die man met
wie hij de wiet had gestolen en met
wie hij die 160.000 zou moeten de-
len? S.: ,,Dat is Muljaim Nadzak.’’ Of
hij die naam wilde spellen. Maikel S.:
,,Hij is dood. Twee weken geleden is
hij doodgeschoten.’’

Muljaim Nadzak is een van de
twee mannen die in een vakantie-
huisje in het Brabantse Hooge Zwa-
luwe op 15 oktober werd vermoord,
samen met de leider van de Amster-
damse afdeling van motorclub No
Surrender. En Kees en Mo? Maikel S.
heeft geen idee. Hij vermoedt dat die
twee door Amsterdam lopen.

De officier van justitie reageerde
niet op de nieuwe verklaring van S.
Hij is kort geleden hierover geïnfor-
meerd. Volgens de aanklager waren
er geen rechercheurs beschikbaar
om het verhaal te verifiëren.

Het strafproces wordt vandaag
voortgezet. In de loop van de och-
tend, zo is de verwachting, zal het
Openbaar Ministerie de strafeis pre-
senteren. Daarna krijgt de advocaat
van de verdachte het woord.

De bewijzen
die de politie
heeft verzameld
zijn talrijk

Maikel S., drie keer gezien door rechtbanktekenaar Annet Zuurveen. ’s Middags kreeg hij het koud en trok zijn jas aan


