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Stille SCHREEUW om Nicky
Ze hebben een loden last
van Bauke Vaatstra zien
afglijden, nu de moordenaar
van zijn dochter Marianne
na dertien jaar alsnog is
gevonden. Pas dan komt er
ruimte voor het werkelijke
verlies. Nu zijn zíj aan de
beurt, vinden Berthie en
Peter Verstappen.
Ze willen verlost worden
van de kwellende gedachten
over de laatste uren van het
leven van hun Nicky.
Weer doen ze een appèl op
de dader. Een ingehouden
schreeuw om antwoord.

door Claire Van Dyck en Henk Driessen

A

d tempus Vitae. Levenslang, in
het Latijn. De woorden, getatoeëerd op de pols van Peter
Verstappen, behoeven wat
hem betreft geen toelichting.
Treffender kan zijn gevoel
niet worden verwoord. Hij en zijn vrouw
Berthie moeten verder zonder zoon Nicky,
hun leven lang. Zusje Femke draagt dezelfde boodschap in grote sierletters als een
armband om haar pols.
Weer zitten we bij Berthie en Peter Verstappen aan de keukentafel. De zoveelste keer
de afgelopen veertien jaar. Naarmate de jaren verstrijken, wordt de sfeer aan tafel alleen maar somberder. Je voelt de vreugdeloosheid van hun leven. Dat slijt niet, integendeel, het wordt alleen maar erger. Hun
radeloosheid is haast tastbaar. Op geen enkele manier kunnen ze hun verdriet verwerken. Het malen in hun hoofd, de argwaan
jegens een ieder die ze tegenkomen, houdt
aan zolang ze niet weten wat er met hun
Nicky is gebeurd. Een vraag die eindeloos
blijft rondspoken en hen van binnenuit verteert. Veertien jaar verder, en geen stap dichterbij de oplossing van de mysterieuze dood
van hun zoon. De moordenaar van Nicky
loopt nog steeds rond of heeft het geheim
mee in zijn graf genomen.
Ditmaal klinken Berthie en Peter Verstappen anders. Verzachtende woorden vallen
voor het eerst weg. De dood van Nicky is zo
raadselachtig, dat ze nooit hebben gesproken van moord. Mede op advies van politieprofilers. De dader(s) zou(den) wel eens
nooit de bedoeling kunnen hebben gehad
om Nicky te doden.
„Maakt dat het minder erg?” Voor het eerst
zeggen ze wat er werkelijk door hen heen
gaat, voor het eerst reppen ze van een moordenaar. „Iemand heeft Nicky meegenomen,
met verkeerde bedoelingen. Om een vies
spelletje te spelen. Misschien is Nicky zich
echt doodgeschrokken, met zijn karakter
zou dat best kunnen. Maar dan nog heb je
zijn dood wèl op je geweten. Dan ben je
een moordenaar.”
Berthie klinkt ongemeen fel. En krijgt voor
het eerst ruimhartig bijval van de anders zo
zwijgzame Peter. Hoe noem je zo iemand?
Beest, zoals Bauke Vaatstra de boer noemt
die bekend heeft Marianne te hebben vermoord? Geen enkel woord geeft het gevoel
weer, het is allemaal „te weinig”, zegt Peter.
„Het is in ieder geval een lafaard. Hoe kan
iemand zo ongevoelig en gewetenloos zijn
dat hij al veertien jaar zwijgt?” Ook Nicky’s
moordenaar moet wroeging kennen, net zoals Jasper S. die voelde. Daar gaan Peter en
Berthie tenminste vanuit. Maar hoe spreek
je hem aan? Hoe weet je hem te raken zodat de waarheid eindelijk wordt gesproken?
Duidelijkheid voor de familie Vaatstra heeft
veel losgemaakt bij de Verstappens. Ze hebben regelmatig contact met de inmiddels gescheiden ouders van Marianne, evenals met
andere lotgenoten. Jarenlang verkeerden ze
in hetzelfde schuitje als de ouders van Marianne Vaatstra. „Die opluchting nadat er zekerheid is, die verdienen wij ook. Ooit krijgen we antwoord. Maar dat het zo lang
moet duren, en je helemaal niets weet, is zo

Portret van Nicky Verstappen met op de achtergrond een detail van het
zwaar.” Berthie zucht. Andere ouders die
hetzelfde lot trof, weten vaak wel wie de dader is. „Dan heb je nog een hele hoop ellende, maar ook antwoorden en misschien
krijg je rust in je hoofd. Ik weet dat de kans
bestaat dat het antwoord op onze vraag alleen maar meer pijn doet, maar we moeten
tòch weten wat er gebeurd is. We zijn doodmoe van het malen.”
De woede, frustratie en machteloosheid
heeft zich diep van binnen genesteld, maar
kent geen uitlaatklep. „Je ontploft bijna.
Alsof je een fles water met koolzuur flink
schudt, maar de dop kan er niet af.”
„En Peetje zit zo vol haat. Zo erg, dat Femke
zich weer zorgen om haar vader maakt. Hij
slaapt slecht, ligt te schoppen in bed”, zegt
Berthie. Peter vertelt dat hij zich in zijn dromen ziet rondlopen met een geweer, klaar
om de dader iets aan te doen.
Ruim veertien jaar geleden, op 11 augustus

1998, stokt hun leven. Het gaat wel door,
maar wordt niet meer geleefd. „Peetje eet
omdat het hem wordt voorgezet, maar als
het afgelopen zou zijn, vond hij het ook
goed. Een verlossing. Maar dat kan niet, we
moeten door. Als we Fem niet hadden…”
Omwille van hun dochter, èn de belofte die
Peetje maakte aan Nicky toen ze hem vonden - dat ze niet rusten voordat duidelijk is
wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is - gaan ze door. Maar hun leven heeft voorgoed glans verloren. Feestdagen worden niet gevierd, met uitzondering
van eerste kerstdag, Femkes verjaardag. „We
werden uitgenodigd door vrienden om nu
met oud-op-nieuw bij hun te komen. Heel
lief, maar we hebben bedankt. Laat ons
maar samen thuis. Er valt niks te vieren.”
Het diepst denkbare leed treft Berthie en
Peter Verstappen als hun zoon levenloos
wordt aangetroffen op de Brunssummerhei,

monumentje op de Brunssummerhei.
op amper een kilometer van het tentenkamp van het Jeugdwerk Heibloem, waar
hij anderhalve dag eerder zo raadselachtig
uit een tent verdween. Ook daarna blijft
hen weinig bespaard.

‘Misschien komt de
dader wel bij ons
over de vloer’
Een duidelijke doodsoorzaak is er niet, wel
aanwijzingen dat Nicky gedrogeerd is en
seksueel misbruikt, al valt ook dat niet met
zekerheid vast te stellen. De enige zekerheid
die ze tot op de dag van vandaag hebben, is
dat hij blootsvoets verdween en amper
40 uur later dood werd teruggevonden.
Na de begrafenis beginnen de speculaties,
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gevoed door uitspraken van de politie dat
de dader onder de kampleiding moet worden gezocht. Veel dorpsgenoten keren hen
daarop de rug toe. Het hechte dorp scheurt,
het jeugdwerk zwijgt. „Op drie jongens na
zijn ze nooit bij ons geweest om uit te spreken dat ze het vreselijk vonden dat ze zonder uzze Nick zijn teruggekomen. Nooit een
woord van compassie. Ook al zijn ze niet
schuldig, ze zijn wèl verantwoordelijk. Ons
wordt de zoektocht naar de dader kwalijk
genomen. Maar wíj zijn ons kind kwijtgeraakt”, zegt Berthie.
Ook een monument in Heibloem ter nagedachtenis aan het overleden voetballertje
roept in het dorp grote weerstand op. Het
komt er uiteindelijk toch. Het monumentje
op de hei waar Nicky is gevonden, wordt
keer op keer vernield. Zo vaak, dat de
ouders herstel opgeven.
Berthie en Peter voelen zich gedwongen

met Femke te vertrekken en verhuizen
naar Meijel, vijf kilometer verderop.
Nicky’s slaapkamer verhuist mee, compleet
met alle Ajaxattributen. Zelfs familiebanden breken. Feestdagen worden immers
niet gevierd en de draad van het leven oppakken, lukt niet.
Een second opinion naar het politieonderzoek brengt veel fouten aan het licht. Fouten die desastreus zijn voor het verloop
van het onderzoek. Wel wijst het onderzoek uit - aan de hand van toxicologisch onderzoek en sporen op het lichaam - dat
Nicky uren langer heeft geleefd dan werd
aangenomen. Een kwellende gedachte: wat
heeft Nicky nog moeten doorstaan?
Met het verstrijken van de jaren, sterven
ook enkele mensen die de politie nadrukkelijk in het vizier had moeten krijgen. De
kok van het priesterkamp van Rolduc, dat
tegelijkertijd met het Jeugdwerk Heibloem

op de hei verbleef, heeft een verleden als
misbruiker. Later sterft ook kampoudste
Joos Barten, oprichter van het jeugdwerk
Heibloem, in de jaren vijftig veroordeeld
voor het misbruiken van kinderen. De man
die onterecht niet als verdachte is aangemerkt in het eerste politieonderzoek, zoals
de korpsleiding nadien bekent.
Dankzij nieuwe technieken wordt een
DNA-spoor gevonden op de pyjamabroek
van Nicky. Maar een DNA-onderzoek onder ruim 100 mannen, van vooral Jeugdwerk Heibloem, het priesterkamp en bekenden en familie, levert niets op. Behalve de
wetenschap dat drie mannen weigeren,
maar voor de ouders is onbekend wie dat
zijn. Het graf van de overleden Barten
wordt geopend, maar zijn DNA vertoont
geen match met het gevonden spoor.
In Friesland wordt een verwantschapsonderzoek gestart in de hoop via DNA van familie bij de dader van de moord op Marianne Vaatstra uit te komen. Dat biedt nieuwe
hoop voor Berthie en Peter Verstappen. Ze
vragen justitie om een vergelijkbaar onderzoek, maar het DNA-spoor bij Nicky blijkt
net niet sterk genoeg. Nog niet, houdt
Berthie moed. De techniek ontwikkelt zich
snel. Het moment nadert dat dit wel kan.
„Wij rusten niet voordat wij weten wat met
Nicky is gebeurd en de dader is gepakt.”
Hun leven wordt beheerst door die alles
omvattende zoektocht. Het laat diepe sporen na. Peter kan geen voetbal meer zien.
Er is geen radio meer in huis. Muziek die
op de begrafenis werd gedraaid of nummers die Nicky graag luisterde, verdragen
ze niet. Alleen bij Poison van Alice Cooper,
een favoriet van Nicky, kan het niet hard
genoeg. De kracht van het nummer laat
het toe dat ook Berthie de emoties laat
gaan, dan schreeuwt ze het uit.
Ze zijn zoveel vrienden kwijtgeraakt, dat ze
geen nieuwe vriendschappen meer durven
aan te gaan uit angst weer teleurgesteld te
worden. Dat geldt ook voor Femke, die harder en afstandelijker is geworden. „Zij is
haar grote broer kwijtgeraakt, tegenwoordig zegt ze broertje. Nick is altijd elf gebleven, Fem is al twee keer zo oud.”
Jarenlang voelen ze zich tegengewerkt door
het openbaar ministerie, dat tot voor kort
weigerde het politiedossier te geven, vanwege privacy van getuigen. Noch aan steun en
toeverlaat Peter R. de Vries , noch aan hun
advocate Benedicte Ficq. Zij heeft nu de toezegging dat ze het komend jaar krijgt, als
het cold-caseteam klaar is met een nieuwe
review. Negentig ordners vol.
Berthie en Peter zijn hun vertrouwen in
mensen kwijt. „Wie zegt dat wij niet met
de dader praten? Of onze Fem? Je weet het
niet. Wie weet komt hij hier wel eens over
de vloer. Je bent zo achterdochtig geworden. Het kan iedereen zijn, al geloven wij
niet zo in de grote onbekende. Onze Nick
was veel te bang om weg te lopen of met
een vreemde mee te gaan.”
„Maar als het wel die onbekende is, van buiten Heibloem, dan ben ik nóg bozer op al
die mensen in dat dorp die ons hebben laten vallen. Waarom in hemelsnaam, als ze
er niets mee te maken hebben?” Schamper:
„Ik denk niet dat ze in Heibloem de vlaggen uithangen als de dader wordt gepakt,
zoals in het dorp van Marianne.”

