
mijnkindisvermoord
De moeders van Nicky, Sabrina, Daniël, Peter, Caroline 
en Katja proberen het onbeschrijflijke in woorden te vatten.
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NANJA VAN DER MEULEN (61), ge-

trouwd, drie kinderen. Haar zoon

Daniël was 27 toen hij 15 januari 2000

zonder aanwijsbare reden werd neerge-

stoken door een vijftienjarige jongen. 

“Die avond was er een stille tocht op tele-

visie voor iemand die door zinloos geweld

om het leven was gekomen. Een paar uur

later was ik zelf aan de beurt. Mijn

schoondochter belde: ‘Daniël is dood,

Daniël is dood.’ Ik wist meteen dat het

waar was. Het was of er een stuk uit mijn

hart werd gesneden. 

Daniël is nog naar het ziekenhuis

gebracht; het mes was door zijn rechter-

long in zijn hartzak terechtgekomen. Hij is

langzaam doodgebloed. 

Toen we in het ziekenhuis aankwamen,

werden we opgewacht door een recher-

cheur. We kregen tien minuten om

afscheid te nemen. Daarna zou hij wor-

den overgebracht naar het Forensisch

Instituut in Rijswijk. Ik wilde bij mijn nog

warme kind blijven. Dat de politie me dat

heeft ontnomen, neem ik ze nog altijd

kwalijk.

De dader liep na vier jaar weer vrij rond. Ik

ben hem al verschillende malen tegenge-

komen. Op zo’n moment is het net alsof

alles om me heen begint te schudden.

Het is maar goed dat mijn man hem niet

herkent, want die staat niet voor zichzelf

in. De pijn wordt na zeven jaar niet

minder. Het is bij vlagen net zo erg of

erger. Ik ga me meer en meer realiseren

dat ik hem nooit meer zal zien. Af en toe

zou ik hem wel willen toeschreeuwen:

kom even om het hoekje kijken. Vooral als

zijn zevenjarige zoontje – die toen zeven

maanden was – bij ons is en aandachtig

de foto’s van zijn vader bekijkt.” 

‘Hij was 
nog warm’

VE
S

T 
B

U
R

B
ER

R
Y

 

MFM_1026453_vermoorde_kinderen  04-12-2006  15:55  Pagina 2



BEB SURINGA (56), getrouwd, één

kind. Haar dochter Katja werd op 25-

jarige leeftijd vermoord door haar vriend.

Hij bracht haar op 22 februari 2001 met

zes messteken om het leven, omdat hij

niet wilde dat ze erachter zou komen dat

hij twee maanden eerder een goede

vriendin van haar had gedood. Anderhalf

uur later sprong hij voor de trein. In zijn

auto liet hij een afscheidsbrief achter

waarin hij beide moorden bekent.

“We kregen bloemen met linten waarop

stond: we zijn er voor jullie. Na drie

maanden zagen we niemand meer. Ook

geen vriendinnen waar ik vijftien, vijf-

entwintig jaar mee bevriend was. Wel

kregen we er lieve vrienden bij, die

samen met ons een bijna onbegaanbaar

pad volgen.

Het voelde alsof ik in één klap van de

wereld was afgeslagen. Dat Katja – ons

enige kind – dood was, drong in eerste

instantie niet tot me door. Ik huilde niet,

maar raakte in een diepe shock. Mijn

hersenfuncties raakten totaal verstoord.

Ik kon niet meer eten. Als ik wakker werd,

gaf ik over. Het heeft ruim een jaar

geduurd voordat ik voelde dat ik Katja

kwijt was. Mensen zagen me in de tuin

werken en trokken daaruit de conclusie

dat het wel weer ging. Ze hadden geen

idee van de chaos en verwarring waarin

ik leefde. 

Katja zit elke dag in mijn hoofd, is altijd

aanwezig door haar afwezigheid. Ik heb

drie jaar lang nachtmerries gehad en heb

nooit geweten dat ik zo agressief kon

zijn. Ik schreeuwde, hakte en smeet de

woede eruit. Dan zei ik tegen de buur-

vrouw: je hoeft niemand te roepen, het

moet er even uit.” 

‘Ik heb nooit 
geweten dat ik 

zo agressief kan zijn’
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BERTHIE VERSTAPPEN (43), ge-

trouwd, twee kinderen. Haar zoon

Nicky was elf jaar toen hij op 10 augus-

tus 1988 tijdens een voetbalkamp dood

werd gevonden op de Brunssummer-

heide. Naar de dader wordt nog altijd

gezocht.

“Nicky twijfelde of hij op voetbalkamp

wilde. De vorige keer had hij ontzettende

heimwee gehad. Maar omdat al zijn

vriendjes gingen, besloot hij zich toch op

te geven. Voordat hij ging, zei ik: ‘Als het

niet gaat, bel je maar en dan komt papa

je halen.’ Twee dagen later kregen we

een telefoontje dat Nicky was wegge-

lopen. Ik was direct over mijn toeren:

Nicky loopt niet weg en zeker niet

midden in een bos, dat durft hij helemaal

niet. Na twee dagen zoeken werd zijn

lichaam gevonden.

Elke dag vraag ik me hetzelfde af. Hoe

lang heeft hij nog geleefd? Heeft hij pijn

gehad? Ik ben bang voor het antwoord,

maar wil het weten. Het is belangrijker

voor me dan wíe het heeft gedaan. 

Ik moet leven met de gedachte dat Nicky

heeft geschreeuwd en ik hem niet vast

heb kunnen houden. Een kind verliezen

aan een ziekte, is ook verschrikkelijk,

maar dan kun je alles doen wat in je

macht ligt om het te helpen.

We leven niet, we overleven. We staan 

’s ochtends op, doen ons ding, maar de

pijn wordt niet minder. Als ik strijk, mis ik

zijn voetbalbroeken en shirts op de plank

en de radio blijft uit omdat ik bang ben

dat er liedjes op komen die Nicky mooi

vond. Na acht jaar kan ik nog steeds

geen foto van hem bekijken. Ze hangen

aan de muur, maar ik kijk erlangs.”

‘Ik heb hem niet vast
kunnen houden’
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SIEN KUIPER (69), gescheiden,

drie kinderen. Op 15 augustus 1982

verliet haar tienjarige zoon Peter Oort de

verjaardag van zijn oom – waar zijn

ouders ook zijn – om een paar honderd

meter verder thuis televisie te gaan kij-

ken. De volgende dag vond een schipper

zijn vermoorde lichaam in het water. De

dader is nooit gevonden.

“Toen we de politie waarschuwden dat

Peter was verdwenen, probeerden ze

ons te sussen: ‘Die komt wel weer terug

hoor.’ In die tijd kwamen ze bij de ver-

missing van een kind pas na drie dagen

in actie. De volgende middag stonden er

twee rechercheurs voor de deur. We

moesten Peter identificeren. Zijn warrige

bos haar was gladgekamd. Ik zei: ‘Zijn

haar zit niet goed.’ 

Bijna direct kwamen in de buurt de rod-

dels op gang. Mijn toen zestienjarige

zoon Cor zou de moord op zijn geweten

hebben. Volkomen uit de lucht gegrepen,

maar het heeft Cor zo aangegrepen dat

hij op het verkeerde pad terecht is geko-

men. Hij kreeg verkeerde vrienden, greep

naar de drugs en overleed uiteindelijk op

de zorgafdeling van de gevangenis aan

een overdosis slaappillen. De moorde-

naar heeft dus ook de dood van mijn

andere kind op zijn geweten.

Ik huil makkelijk, maar op de dag dat

mijn vermoorde kind werd gevonden,

heb ik geen traan gelaten. Het is zo’n

klap, dat het even duurt voor je er gevoel

bij krijgt. 

Peter zou nu 34 jaar zijn geweest. Zijn

klasgenoten zijn getrouwd en hebben

kinderen. Hij blijft altijd tien.” 

‘De moordenaar
heeft ook mijn andere
kind vermoord’

TR
U

I L
O

U
IS

A
 C

ER
A

N
O

MFM_1026453_vermoorde_kinderen  04-12-2006  15:56  Pagina 5



WIL VREEBURG (66), getrouwd,

vier kinderen. 7 augustus 1996 werd

aan de rand van Parijs het lichaam

gevonden van een 24-jarig meisje.

Weken later kreeg haar familie te horen

dat het om Caroline gaat. De dader is

nooit gevonden.

“Caroline liftte naar een jongerenevene-

ment in Portugal. Het was een soort

generale repetitie voor de reis die ze

twee maanden later met haar nieuwe

liefde naar India zou maken. Op de

terugweg zouden we elkaar ontmoeten

op een camping bij Eurodisney. Daar is

ze nooit aangekomen. Op de afgespro-

ken dag ging ik ervan uit dat ze een paar

dagen vertraging op had gelopen, na een

week wist ik dat er iets helemaal mis

was.

Het blijft een wond. Er komt een vliesje

op, maar dat gaat heel gemakkelijk weer

open. Ik zal het gemis tot mijn dood met

me mee moeten dragen. Inmiddels kan

ik het dragen en weer genieten van het

leven, maar er is altijd die schaduw. 

Mijn twee jongste dochters waren twaalf

en dertien toen het gebeurde. Ik voel me

schuldig dat ik na Carolines dood zo

weinig aandacht voor ze heb gehad. Ze

hebben me dat ook kwalijk genomen,

net als mijn man. Ons huwelijk is over-

eind gebleven, maar er zijn momenten

geweest dat ik dacht dat we er beter

mee konden stoppen. Caroline zou het

vreselijk vinden dat haar dood me nog

steeds zo bezighoudt. 

Door lezingen te geven op middelbare

scholen, probeer ik jongeren duidelijk te

maken wat geweld met mensen doet.

Dat is mijn manier om iets heel negatiefs

om te zetten in iets positiefs.”

‘Mijn kinderen 
nemen het me nog
altijd kwalijk’
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MIEKE VAN DORST (56), getrouwd,

drie kinderen. Haar dochter Sabrina

Smit werd 14 januari 2001 vermoord

door haar ex. Haar zoontje van zeven

maanden bleef ongedeerd. De dader

kreeg zes jaar gevangenisstraf en tbs

met dwangverpleging.

“Hij heeft haar dood min of meer aan-

gekondigd. ‘Als ze bij me weggaat, is ze

dood en dan weet jij dat ik het heb

gedaan’, zei hij een paar weken voor de

moord tegen zijn nichtje. Op een zon-

dagochtend was het zover. Hij probeerde

haar te wurgen en heeft haar meerdere

malen met een mes gestoken. Hij is als

een beest tekeergegaan. 

Ik heb hem nooit gemogen, de blik in zijn

ogen stond me niet aan. Sabrina vond

hem grappig en kon goed met hem

praten. Toen ze uiteindelijk inzag hoe hij

werkelijk was, tekende ze haar dood-

vonnis. Om half drie werd ik getipt dat er

politie bij mijn dochter thuis was. Ik

rende erheen in de veronderstelling dat

hij haar in elkaar had geslagen. Toen de

politie me vertelde dat mijn dochter was

overleden, leek het alsof ik met een

hamer werd neergeslagen. Ik heb de

longen uit mijn lijf gekrijst. 

Ik heb als een robot mijn kleinkind opge-

haald, zijn luier verschoond, een flesje

gegeven. Het enige wat door mijn hoofd

ging was: Sabrina is vermoord, mijn kind

is dood. Twee dagen later moest ik haar

identificeren. In de gang van het zieken-

huis zei ik tegen mijn man: ‘Dit is een

nachtmerrie. Dadelijk komen we daar

binnen en ligt er iemand anders.’ Het

eerste wat ik zag, waren haar handen. Ik

herkende ze meteen.”

‘Ik heb de 
longen uit mijn 

lijf gekrijst’
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