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O
pvrijdag 10augustus
staanPeterOomsen
zijnzusWilkeophet
punteenvande jon-
gens teontmoetendie
zes jaareerderhun
broeropbrutewijze
vanhet levenberoof-
den.
Wilke: ‘Westonden

voordepenitentiaire inrichtingen ikdacht: ik
doehetniet. Ikwilnietsmeer temakenhebben
metdit alles.MaarPeter zei:wegaan,wehebben
noudithelekolereeindgereden.’

Peter: ‘Hetwasalsof onzebroeronseenduw-
tje inderuggaf.Gaditmaar regelenmetzijn
tweeën.Als sociaalwerkerhielphij altijdmen-
senvooruit.’

PeterOoms,uithetOverijsselseHeino,werkt
ineendistributiecentrumvanAlbertHeijn.
WilkeCornelesewoont inhetGelderseVarsse-
veld. Ze is thuishulpmedewerker.Dekiemvoor
hetgesprek ligtbij eenkorte ingezondenbrief
vanhenaandeVolkskrantovereenverkiezings-
poster vandeVVDwaarop te lezenvalt: ‘Meer
straf enminderbegripvoorcriminelen.’

Indebrief vertellenzeoverdeontmoeting
meteenvandemoordenaars vanhunbroer.
‘Dezeontmoetingheeft ertoegeleiddatwij
weer indekrachtende toekomstvandezeman
geloven’, schrijvenze. ‘Erhoevennietnogmeer
mensenlevenskapot tegaan.’ Enaanheteind:
‘Geef onsmaareenpartij dieookcriminelen
eenkanskanenwilgeven.’

Ogenschijnlijknuchterenmeteenbijnaon-
ophoudelijkewoordenstroomvertellenPeter
enWilke indedrieuurdievolgenhunverhaal.

‘Waarom
zoujede
moordenaar
nietvergeven?’

Zes jaargeledenwerdMarinusOomsdoordrie
twintigers inzijnhuisomhet levengebracht.
BroerPeterenzusWilkeworstelden jarenmet
hunemoties.Onlangs sprakenzeeenvande
daders.Nupleitenzevoormeerbegripvoor
criminelen.
Tekst Irene de Pous Foto’s Marcel van den Bergh

Ikbennaarbijnaallezittingen
geweestenhoelangerikdezaak
volgde,hoemeerikhet idee
kreeg:die jongenheeftéchtspijt.

Interview Peter Ooms en Wilke Cornelese gingen dit najaar in gesprek met een van de moordenaars van hun broer

Peter Ooms.

de moord

Indenachtvanzondag8oktober2006rijden
drie jongensvanbegin20vanAmsterdamnaar
het FriesedorpjeHaulerwijk.Gewapendmet
eenalarmpistool, tiewrapseneenmesgaanze
hethuisbinnenvande51-jarige sociaalwerker
MarinusOoms.Ze lopendirectnaar zijn slaap-
kamerenvragenhemomzijngeld. Zebedrei-
genhem,bindenhemvast eneenvanhen
steekt eenmes inzijn rug.Meteenportefeuille,
eenrijbewijs en50euromakenzezichuitde
voeten.Oomsoverleeftdemessteekniet.

Inmaart, vijf maandennademoord, zienPe-
ter enWilkedeverdachtenvoorheteerst. Peter:
‘Toenzat ikmetzoveel adrenaline inmijn lijf. Zo
van,wieheefthet rechtmijnbroerwataan te
doen?Erwarenmomentendathetgoedwasdat
ereenrechercheurnaastmezat, als jebegrijpt
wat ikbedoel. ‘Ikknijp je eenkeerhier, Peter, in
jemonnikskapspier en ikknijp je in jeknieen je
blijft gewoonrustig zitten.’Hetwaseenmoge-
lijkheidvan tweestappenen ikhaddedaders
ophunstoel achter inhunnekkunnenslaan.’

Wilke: ‘Ik voeldebijdieeerste zittingalleen
verdriet.Hetduurde 13uur,dus jehebtveel tijd
omnatedenken. Ikkreegmedelijdenmet ie-
dereen,ookmetde familie vandehoofddader.
Ik zagzijnbroertje endacht,watkomtervan
jou terecht, jochie?Endeouders,die tochnaar
eerengeweteneenkindhebbengrootge-
bracht,hoeveel verdrietmoetenzijhebben?

‘Ophet laatstkreeg ikzelfsmedelijdenmetde
rechter.Diemanmoest erookmaar 13uurzijn
aandachtbijhouden. Ik zageenrechtszaal vol
verliezers,maar ikvoeldenietdathetovermij
ging.AlsMarinus inhet criminele circuithad
gezetenof autoracesdeed,danwist ikdathij ri-
sico’sopzocht.Maarditkonniet.Hijhadge-
woon inbedgelegen.’

Inapril 2008wordendedrie jongensveroor-
deeld tot 10, 15 en 18 jaar celstraf.De langste straf
is voorde jongendiedemessteek toebracht.De
lichtste straf voorde jongendieerophet laatste
momentals chauffeurwasbijgevraagd.Aanvan-
kelijk zouhij indeautowachten,maaromdat
hijde tweeanderenniet vertrouwdebijhet ver-
delenvandebuitwasookhijnaarbinnenge-
gaan.

De rechterhoudtalledriede jongensverant-
woordelijk voordemoord.Deovervalwasgeza-
menlijk voorbereid,waarbij van tevorenduide-
lijkwasdatgeweldniet zouwordengeschuwd.

Directnadeuitspraakvraagtde ‘chauffeur’
via zijnadvocaatomeengesprekmetde familie.

Watwinjemetvergeldingsdrang?
Bitterheid?Hateniszonde.Want
danis jouwlevenverloren,datvan
jebroerendatvandiedaders.
Alleenmaarverliezers.
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Wilke Cornelese.

Peter: ‘Die jongenbetuigdebijdeeerste zitting
al spijt. Veel stotteren, veelhuilen. Eerstkijk je
dataan…’

Wilke: ‘Krokodillentranen,denk jedan.’
Peter: ‘Maar ikbennaarbijnaalle zittingen

geweest enhoe langer ikdezaakvolgde,hoe
meer ikhet ideekreeg:die jongenheeft écht
spijt.’

Tochstemmenzeniet inmeteengesprek.
Wantophetzelfdemomentgaanalle veroor-
deelden inhogerberoep. Peter: ‘Watwil jedan?
Spijtbetuigenentegelijkertijd inhogerberoep,
waardoorhet vooronsnog langerduurt voor
weereenpuntachterkunnenzetten.’

Dezaaksleeptdaarnanog jarenvoort. Steeds
moeternieuwbewijswordenverzameld,on-
derzoekheropend,getuigenopnieuwver-
hoord.Ondertussenreist Peter voorbijnaalle
zittingennaarLeeuwarden,ookvoordezoge-
noemderegiezittingen. Somsstaathijna tien
minutenweerbuiten.

Peter: ‘Ikgingeraanonderdoor.’
Wilke: ‘Wehebbenallebeiwelmomentenge-

haddat jedenkt: vanmijhoefthetnietmeer.’
Peter: ‘Doorgesprekkenmetmijnzusben ik

gaan inziendathet zoniet verderkon.Als jedie
haatblijfthouden,kunnenwe je straksopdwei-
len, zei ze.Hetheeft al genoegnegatieveenergie
gekost. Ikmoestproberendezaakwatmeer los
te laten.’

Wilke: ‘Watwin jemetvergeldingsdrang?Bit-
terheid?Haten is zonde.Wantdan is jouwleven
verloren,dat van jebroerendatvandiedaders.
Alleenmaarverliezers.’

EenkeerpuntkomtvoorPeter tijdenshetho-
gerberoep,datafgelopenvoorjaardiende.Hij
maaktgebruikvanzijn spreekrechten leest een
brief vooraandedaders. ‘Datmoest vanuithet
publiek. Ik stondopvijftienmeterafstandvan
dedaders, zondermicrofoon.Kijkeenswat je
hebtaangericht,wilde ikzezeggen.’

‘Er zaten tweeherenbijdiehetniet raakte.
Maardederdedraaidezijn stoel 180gradenen
keekmij rechtaan.Dat iknavijf regels in tranen
uitbarstte eneenkennis vanmijhetmoestover-
nemen,doetniet ter zake.Hijwasdeenigedie
demoeitenammij aan tekijkenentehorenwat
ik te zeggenhad.’

Datwashetmomentdat zebesloten in te
stemmenmeteengesprek.Wilke: ‘Ik zei: laten
wehetdanooksneldoen.Dankunnenwehet
achterons laten.’

de ontmoeting

Opvrijdag 10 augustus stappenPeter enWilke
depenitentiaire inrichtingbinnen. Peter: ‘Het
was een steriel gesprek vanongeveer eenuur,
wedronkengeenkoffie of water.We zaten te-
genover elkaar aan eenkleine tafel.Wehadden
van tevorenbedacht elkaar gewoon te tutoye-
ren enhemeen fermehanddruk te geven.
Daarmeegeef je iemandeen stukje vertrou-
wen.’

‘Deeerste tienminutenheefthij vooral zitten
snotteren,hij zeiniet veel. Toenhebbenweover
hemgepraat. Jongen,watwil je eigenlijkgaan
doenmet je leven?

Afgesprokenwasdathetnietoverhetmis-
drijf zelf zougaan.Wilke: ‘Natuurlijkhebbenwe
vragen.Hoeheefthetkunnengebeuren?Wat is
erpreciesgebeurd?Maar steldathijdingenzou
vertellendie iknognietwist, dangaatallesweer
open. Ikhebwelgewoonmijnwerk.’

Peter: ‘En jeweetniethoedeemoties lopen.
Wezaten tegenoverelkaaraaneen tafel.’

Alshetgesprek tochophetmisdrijf komt, is
deenigevraagdie ze stellen:had jenietskun-
nendoen?Nee, luidthetantwoord, ik schrok
ook. Ik stonderbij enkonernietsmeeraan
doen.Wilke: ‘Toenheb ikgevraagdhoehetmet
zijnouders is.’
Peter: ‘Spijt is zachtuitgedruktvoorwatdie

jongenvoelde.’
Wilke: ‘Tegenoveronszat eenmandiemetde

minuutkleinerwerd. Ikdacht:wat jij in je leven
nogmoetmeemaken…Hijheefthetbeeldvan
mijnbroervoorogen.Wij zijn inhethuisge-
weestnadathetbloedwasverwijderdmet
blauwevloeistof.Nou,dievloeistof zatoveral. Je
hebtweinig fantasienodigomvoor je te zien
watdaar isgebeurd.Maarhijheefthet echtge-
zien.Hij raaktdatbeeldderest vanzijn leven
nietmeerkwijt.’
Peter: ‘Die straf gaatooknadie 10 jaar cel

door.’
Wilke: ‘Ikhebgezegd: ikhoopdathetgoed

met jegaat,maarvergevenkan ik jeniet.Hij ant-
woorddedathij ookgeenvergevingverwachtte.
Ikworsteldedaarmee,want ikwildehemeen

tweedekansgeven,maarhijheeftwel iets vrese-
lijksgedaan. Ikbenmijnbroerkwijt endiekrijg
ikniet terug.’

Peter: ‘Wegingendegevangenisuit ener
stonden inmijnogendrieanderemensen. Twee
buiteneneenbinnen.’

Nahetbezoek twijfeltWilkeoverhaardubbele
boodschapvannietkunnenvergeven,maarwel
willenbemoedigen.Uiteindelijkbesluit ze sa-
menmetPeternogeenbrief naarde jongente
sturen,dat zehemookvergeven. Peter: ‘Weheb-
bendeadvocaatgevraagdookeenkopienaar
zijnouders te sturen,datdiewetendatWilkeen
Peterhierklaarmeezijn.’

Wilke: ‘Wevergevenhemnietwater isge-
beurd,datkanniet.Maarmisschienzijnaan-
deel.Dezeknulheeft spijtbetuigdenwilop-
recht ietsmakenvanzijn leven.Het isniet aan
onsdatniet toe te staan.’

Ronddiezelfde tijd stopter bijWilkevoorde
deur inVarsseveldeenauto. Eendamevande
VVDstaptuit enhangteenverkiezingsposterop
met de tekst: ‘Meer straf enminderbegripvoor
criminelen.’Wilkebeltwitheethaarbroerop.
‘Watweet zo’nvrouwvangedetineerden?Dit is
tochpureonderbuik?We leven tochniet ineen
bananenrepubliek?’

‘Wijwarennet indegevangenis geweest,’
zegtWilkenu. ‘Mensen zeggendat gevange-
nenhet beter hebbendanbejaarden.Maar je
kuntnog zo veel televisie en internet hebben,
die deur zitwel dicht. Dat voeldenwij heel
sterk.’

Peter: ‘Die jongensmogenvier vande24uur
ietsdoen indegevangenis, verder zittenzedui-
mentedraaien. Strakskomenzevrij, enkeltje
Amsterdamendaar staandekameradenweer
klaar.Wijhebbengezienhoebelangrijkhet is
diemensenhandvatten tegevenomiets van
hun leven temaken.’

Wilke: ‘Demaatschappij kanniet iedereen la-
tenvallendiehaarniet aanstaat. Iedereenver-
dienteen tweedekansomweereen levenopte
bouwen.’

Vanuitdezeovertuigingschrijvenzeeenbrief
naardeVolkskrant,waarinzeervoorpleitenniet
tebezuinigenop ‘gedetineerden’. ‘Watmijbe-
trefthadhunbrief opdevoorpaginamogen
staan’, reageert een lezereendag later. ‘Als ie-
dereenzo’ngroothart zouhebbendankomt
hetwelgoedna 12 september.’

Maar inhundirecte omgeving stuit hunac-
tie op veel onbegrip.Wilke: ‘Mensen zeggen: ik
zou zeniet vergeven, ik zou ze zelf doodslaan.
Iemandvroeg zelfs: hield jewel van je broer?’
(Ze valt even stil.) ‘Dat heb ik opme laten in-
werken.’

Nietdat zeeenmoment twijfeldeaande
liefdevoorhaarbroer,haast zeeraan toe tevoe-
gen. ‘Maar ikging twijfelenaandemanier
waarop ik reageer.Maar ik stavoormijnovertui-
ging. Jemoetalsmaatschappij investeren inde
rehabilitatie vandezemensen.Deze jongen
moetnazijn straf hoedanookverder.Alshij 80
wordt,heefthijnogmeerdan50 jaar tegaan.
Hijwasoptimistischoverhet vindenvaneen
baan.Maarprobeermaaraandebak tekomen
als jemoetuitleggenwaar jedeafgelopentien
jaarbentgeweest.Watalshethemtegenvalt?’
Peter: ‘Mensenkunnenhet zichniet voorstel-

lendatwijdithebbengedaan.Maarhet is voor
onseenkansgeweesthemeenzetje tegevenom
watvanzijn leven temaken.’
Ookoverdit artikel zullenmensenwelweer

eenoordeelhebben, zegtWilke. ‘Wat zeovermij
denken,maaktmenietmeeruit.Maar ikhoop
datmensenmeergaannadenkenvoorzeeen
anderveroordelen.Dat zewatmeerbegripvoor
elkaarkunnenopbrengen.Het is temakkelijk
omiedereen tuig tenoemen.’


