
Bloedspatten funest yoor Jans?
Wie gelooft Rik Jans nog?
Sinds gisteren is de man
in het beschuldigden-
bankje allicht weer een
paar'fans' kwijtgespeeld.
Volgens specialisten
vallen de zogeheten'high
velocity' bloódipatten óp
de poort van zijn loods
immers niet te rijmen met
het verhaalván wettige
zelfverdediging dat hij
volhoudt. De twijfel
groeit.

Rik Jans bleef er ook gisteren nog
op hameren dat Didier Lemmens
die fatale 7de december 2006 zlin
loods binnengewandeld kwam mêt
een geweer. Volgens Jans slaagde
hij er wonderwel in het jachtwapen
af te nemen vanzljn tegenstander.
Maar dan zou het tot een scher-
mutseling gekomen zijn, waarbij
Didier Lemmens gestruikeld is, en
Jans een schot gelost zou hebben in
de richting van de Tongenaar. Met
de bekende fatale gevolgen.
Wetsgeneesheer Wim Van De
Voorde en ballistisch deskundige
Erwin Borgers kregen gisteren dan
ook dé hamvraag voorgeschoteld:
kan zoiets wel? Of wil Rik Jans hof
en jury zijn eigèn waarheid op de
mouw spelden? VerraSsende slot-
som van beide deskundigen: ja, wat
Rik Jans vertelt, kan wetenschap-
pelijk gezien wel zeker. Althans, tot
op zekere hoogte. Jaris' verklaringen
'kunnen' namelijk overeenstemmen
mef de wijze waarop het dodelijke
hagelschot temmenS getroffen
heeft. Het is in ieder geval één van
de mogelijke scenario's.

Bloedspatten
Maar er is meer. Op de poort van
de loods werden namelijk 'high ve-
locity' bloedspatten teruggevonden,
afkomstig uit de schotwonde ín het
hoofd van Lemmens. Daarom ook
kwamen de deskundisen tot het
besluit dat Didier LeÀmens zich
heel dichtbij de poort moet hebben
bevonden toen het schot afser,'uurd
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meter ver vliegen. Beschuldigde Rik Jans heeft altijd beweerd dat Lemmens en hij een stuk
verder stonden van de bewuste poort.
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werd. Voor dit type van bloedspat-
ten geldt irnmers dat ze niet meer
dan anderhalve meter ver kunnen
vliegen. Jans daarentegen heeft al-
tijd beweerd dat Lemmens en hij een
stuk verder verwijderd stonden van
de bewuste poort. Dat de spatten
dan later veroorzaakt werden toen
Jans het bloed van Lemmens op-
poetste? Neg verklaarden dezelfde
specialisten, hetis onmogelijk om zo
dergelijke spatten te veroorzaken.
En nog iets. Aan de hand van de

hagelkorreltjes die aangetroffen
werden in de hersenpanvan Didier
Lemmenq konden wetenschappers
het type munitie bepalen waannee
gevuurd werd. Bijzonder veel kans
dat dit het soort van hagelpatrooh
is dat Rik Jans eerder ging'lenen bij
eenvriend. zo kwameen onderzoe-
ker vertellen. Toeval, of misschien
toch niet?

Angst
Vervolgens mocht psychiater

Lieve Dams in het getuigenbankje
plaatsnemen. Zljhad, in opdracht
van Jans' adv o caten zijn geestes ge -
steldheid onderzocht. Ansst was de
drijfveer achter het delici geweest,
zo verklaarde Dams gisteren: "Hij
was bang om dood te gaan. 'Het
was hij of ik', heeft hij meerdere
keren gezegd. Yolgens zijn vriendin
maakte hij na de feiten in zijn slaap
ook schietgeluiden en wilde bewe-
gingen. " Dams concludeerde voorts
dat Jans met een posttraumatische
stress-stoornis kampte, waarbij hij
de feiten wilde verdringen. Dat hij
zo lang ontkend heeft, had volgens
de psychiater ook te maken met
diezelfde angst.

De openbaar aankJager en de ad-
vocaten van de burgerlijke partijen
zetten gisteren evenwel nadrukkelijk
vraagtekens bij haar<rerslag.

Vandaag is er geen zitting. Donder-
dagkomen ondermeer de gerechts-
psychiaters aan het woord.
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