
Ex opgepakt
voor moord
Derk Kiers
3 Johanna B. ontkent be-
trokkenheid bij dood Wil-
dervanker
3 Zij staat bekend als la-
biel en onberekenbaar

Door Bas van Sluis
en Mick van Wely
Wildervank/Groningen De politie
heeft een 37-jarige vrouw uit Gro-
ningen opgepakt voor de moord op
de Wildervanker Derk Kiers. Het is
de ex-vriendin van Kiers, Johanna
B. De naam van de ex-vriendin van
de 41-jarige Kiers prijkte al kort na-
dat de Wildervanker dood in zijn
woning werd gevonden, op een
verdachtenlijstje van de recherche.
De twee raakten gebrouilleerd na-
dat de relatie vlak na de kerst werd
verbroken.
B. werd gisteren rond het mid-

daguur opgepakt. Ze is een be-
woonster van sociaal pension Om-
melanderhuis in Groningen. Een
woonvorm voor dak- en thuislozen
met psychiatrische problemen. De
37-jarige B. wordt door mensen uit
haar directe omgeving neergezet

en Mick van Wely

als een labiel en onberekenbaar
persoon met drugsproblemen.
Johanna B. is inmiddels gehoord.

Zij ontkent betrokkenheid bij de
gewelddadige dood van Kiers. "Ze
heeft aangegeven niet meer in de
woning van Kiers te zijn geweest
nadat de relatie eind vorig jaar was
beëindigd. Ze was er zeker niet
rond de dagen dat Kiers moet zijn
omgebracht", aldus B.’s advocaat
Cees Eenhoorn.
Na haar aanhouding in het Om-

melanderhuis werd haar kamer
gistermiddag door de recherche
doorzocht. Over het resultaat van
de huiszoeking doet de politie geen
mededelingen. Ook in Wildervank
is een pand doorzocht. Eind febru-
ari werd aan de Greidhoek in Wil-
dervank– vlakbij het huis vanKiers
– door duikers gezocht naar het
moordwapen.
Deze week loofde de justitie een

beloning uit van 10.000 euro voor
een gouden tip. De vondst van dna-
sporen van verdachte B. in de wo-
ning van Kiers zegt niet veel. Ze
kwam er natuurlijk veel in de pe-
riode dat ze nog een relatie hadden.


