
mens. \'.rslag.nhf'ld tlJd&ns De Witte
, ... \'an 7 mei 1999 In Zw..gwestelnde.
'lzenden men en schr&euwen nu, een half
Ir na het ""rede mlsdrtjf. teeds harder
I rKhtlgheld.





samenspe l tussen de autoriteiten .

De Irakees heeft het seks ue le contac t

op grond van een DNA·test - vier

dagen na de aangifte al gedaan 

bekend maar hij beweert dal e r van
dwang of geweld geen sprake is ge

weest. Daarom wordt hij n iet ve rv o lgd

en is hij gewoon overgeplaatst naar een

AZC elders in o ns land . Staar die vent
moet berecht worden . Daarom zij n we
op 7 septem ber een beklagp rocedu re

(de Artikel l ä -procedure. red.} bij hel

Hof gestart. Niemand mag zich o n ge

straft vergrij pen aan een I~ief kind dar
lal van hartoperaties heeft gehad in het

verleden. en haar ook nog ee ns verwon
den ... D~t laatsle is gewoon niet opge

nomen IR het \ e rbOlal. ~ taal' ze IlXl

nog wel bij de t~' siothl·rapeut . Een gr

\e sc hande. Nel zo' n grole schand; a l
hel horen .... van miJn ge tfiHlIn a tis e l..' rd
kmd lil de 1'" I · k ' .. l OH l.la · " Ian ;m ne Vaat:.
tra . F~lt elijk modU en dl' rei,..herchl..'u
haar RlC'1 bC'l asl ', " en mei \Tagen over dc.z.e
\ l'rschn kke IiJ'k' '.1 lc ml SUaal Ill\U IllC'1\ dco
dcon ze lf.U ma' ' h
1 k

· • ar Vla u.u ma.usl·h. p~
IJ · \\t.' rkster."

En \oor zijn dOl'n Op\allC'nd ~' eë'm'll l '
nl'erd "0 d ~ .
. . P e Uil d l' h.Uld gelll pCn I
lormatlC'a\ond l.il..'c · ' h

. u Zie col' n kmn I
Rlge "Uuali'

c.: \lll.'r. hg l ' lthJk IC' .. .
\ Ollr .' ,. .. nut

u grOil' -h
k '" .h' IR de~l' h t.·

tree , Ik al~
• w.U\h\l('llge \ .kder \

" DIe profetie heeft me\ rou.... Vaat sira
mderdaad gedaan . En hel Idtlple
prCCle !oo In dC7.e r '1 0 I" een "'pc l aan de
gan "arm Vt' .f u I:o. ·ktr ko IC " UI
ko I de hand hoven h 1 hoo ij moel
"ordcn ge houden hcl ui J rCIl durende

m. kt juetitte aan ons btkend d. I er nu 7\lgena. mdc '!ClC1.h:k mg...beleid ' - (klk

\\ 'I 11"1("II:el een lrake,e :l!.)lt:!yoc!ttr zo ~cm-.cmd lr enkele lokale poilllCi
v n d moord op xtanannc wordt • wa r de utocbrone men...en lang-

h
.. I zar ncrb nd tureluurs \. n worden

vcrüacnt . r .
lin echtacnotc M33lke herhaalt c:\..lct;.'Gcloof me ik kun er net als de- \ ,1;\1 
dl,' woorden die l ij tegen panorama I .v stra 's \.11 meepraten." De jonge, zorg-

:-p k 111 de uren voordat het \. oor hen \. uldig formulerende vader In _een
dramatische nieuws \.111 de ncgancvc 1l1l:uwhouwl1U1S erge ns in Ko llum IS de

UItslag van de D:'\.-\-wl)l.cliJklllg in het wanhoop nab ij . Hij en ~ijn gezinsleden

Gerechtelijk Lab in RIJs\\ ijk hekend z ij n ook ge... lachtoffcrd door Het
werd "Een \. uil polUit-1,; spel lU ....en Systeem. Dat fuj anonim iteit cluimt . IS

dl' in ..renti c.. . Dal i .. hier gaandl' . Bij niet vcrwonderlijk. want b ij hem 10 de
dl.. \1.C in dl' hete rt'gio hier ..raat woonkamer Zit zijn t-t-jarige dochter -

l'en doofpot . Bijna iedereen weet dat een prachtkind de onschuld zC'1\"C' - die

ool... \1 jarenlang. \\ ij. a h nabe..ta an- nel als Marianne Vaabtra op geweld-
den a n ee n vermoord kind. weten dadigc w ijze is verkra cht en f) 'sick en
dur m i....chien wet hl'f mee ..t van . gec..lelijk al 'vee l en veel te lang ' lijdt .

w ant and ere ouderv wenden zich fot "Omdat z ij IS misbruikt in de nacht van
on.. met hun ' er..ch ri l.. l...l' lij l..l' vcr-ha- 30 april op I met llN9. de nacht waann
ten OH'r \t'~rijpen door bewoners Marianne werd vermoord" onthult de

va n de a..lelzoeker..centra : verkrach - man met C'C'I\ d ikke strot . "Maar InIJn
t in g en aa n ra nding of pogtnacn kind leeft gelukkig nog... al is dat leven

daart oe. bedretgtng met 'lapt.'ns. kapot.'
agre....leve ..e!....ucle benadering van Terwijl hC'1 meisje zich. zwijgend hele-

meisje.., En haast alles wordt tocge- maal fixeert op een woll ig hondje in
d ekt, nootporwerk. E én voorbeeldje. haar armen, komt vader met z ijn

Een meisje wordt aangerand door jon- schokkende vcrhaal . " O p Koninginnc-
gcns Uit het AZC in Koll um. maar de dag, nota bene de eerste keer dat ze a l-

politie doel er niets aan. EC'n wurgpo- leen uit moc ht in Kollum. is mij n doch-
ging door een van de daders wordt tenje vcrkracht . Door een m inderjarige

zelf.. uitgelegd als 'een aa l 0\ er het ge- lrakcc.. - wie weet of ie vij ft ien. zeven-
Zicht" Kippenv el krijg ik daar van.c. tien o f negentien jaar is? - hier uit hel
Meisjes en ook HOU\\en z jjn gewoon AZC. :\Iel ons durfde zij het drama niet

ang..ng Door ouder.., partners of ende- Ie bespreken. maar via kermissen en de
re familieleden worden afspraken ge- huisans kwamen we achter de waar-

maakt om kinderen Ie vervoeren of te held. Op 14 mei pas heeft ze aangifte

begele iden vanaf en naar school. vanaf gedaan. waarna de zaak op ~8 mei bij
en naar het werk . taar Hel Systeem het O~t In Leeuw rden belandde. Toen

blijft gehandhaafd. Toen op 7 oktober al begon het gesurntel van de instau-
de informaueavond over het meu.... e tle~ . We moc:-.ten dC' z:l.ak beslist stil-

AZC \ olledlg Uit de hand !lep. heb ik z\\IJgen ' m deze explosieve s fee r rond
\oorspeld: A'u gaal dt' :aak:ó branden. de moord op Mariannc ' en daar laten
nu gaat t'r snel jt' t.\ ~cllOH m/.I g t'O('II - we dan thuis . Je zou toc h tC'gC'n de

,....n . Omdat /II t'f1 H 'tl ",á('/ doen , muur op\'\lC'gen van e llende'? En nadal

Prompt, krol' drlt' dagl'n latl'r. IH1rdt dl' Ik eer"'l al een.. had moelen rC'dameren
Ittlket',( H mgcrekt'tlli" over een uit hl·t niets \ e rst,..henen kran

te nbC'ridu dat 'i n (l\'erleg met de \"Cr

dadlle l'n de men ...en om hC'1 slachlol1'er
hccn de aangiftc I'" mgetrokken ' , Vl'r
~ t uu rdl' hl'l ()~1 (lP 15 Juli een hnef ml'l

de medl'dc-Ilng dat dc ...aak I" ~w"cro

ncerd 1;.1" W.I du ::> g 'n aanklacht 1llel'r
(lP de d g dal '" l\'{llld de gC'tneelltl·.
raad met kr JlJll' tnl'erdl'rhC'Il.I \l ''Ir el·tl

nhm" \Z{ 10:00$ I n Ol1men..d IJkl'
rtll <;lred. \\ l'6r d.ll enge hck'ld d.lt
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een verkracht kind stopte op een gege
ven moment een stel raddraaiers. Ik
greep er een bij beide wangen en
schreeuwde: Denk om Marianne!
Denk om mijn verkrach te dochter!
Denk om mij... want ik móet hier van
avond mijn verhaal kwijt ! Om onze
privacy te beschermen zou dat verhaal
worden verteld door een fantastische
buurman. die de autoriteiten al nadruk
kelijk had gewezen op ons verdriet .
Zover kwam het niet, in deze onwerke
lijke leefsituatie. waarin maar g één
verbetering komt."

••n

Wie heeft in de eerste uren van de
eerste dag van me i 1999 het leuke
Friese meisj e Mari an ne Imke Vaatst ra
verk racht en vervolgens vermoord op
een wijze waarva n - aldus een officier
van justitie - 'je maag omdraait? ' Wie
is ' Het Beest van de Keningswei' ,
zoals vader Bauke de gewetenloze
killer van zijn tienerdochter conse
quent betitelt? Zwaag\\'esteinde, Ko l
lum. Veenklooster (het gehucht waar
het meisje in een weüand werd gevon
den) en omliggende plaatsjes praten
op de dagen rond de officiële bekend
making van het nieuws dat de ver-

meende dader uit Irak o nschuldig
moet zijn over niet s anders dan
dit myste rie . Jong en oud ventileren
hun mening. Sporadisch beheerst en
we loverwogen , meestal geagiteerd.

'Een wurgpoging

door een asielzoe

ker wordt door de

politie uitgelegd

als een aai over

het gezicht'

weirug genuanceerd en agress ief.

~
. Inds de ontdekkin~ van het mis
drijf dil voorjaar zijn de frustraties
alleen maar groter l:e,\orden. Door
dat er nog steeds geen dader is en
door de negatieve beeld,orming di e
h entstaan van d e bew oners van dil
noordelijke stukj e :"\ ederland, Barst
het hier inderdaad van de racisten.
neonezt 's of andere cxt rem h ten en
ijLen reters van ulrrarechts" "O n
zi n. De mensen hier zij n overwegend
rustige, nuchtere Friezen die zich ge
woon zwaar mi skend voelen door de

autorite iten ," analyseert hoofdredac
teur Anne de Jong van het Nie uws
blad van Noordoost-Friesland. " Zij
voelen zi ch gediscrim ineerd. al vanaf
de opening van het tijdelijke AZC De
Poelpleats in 1994 . Omdat er nooit
openheid is geweest daar en alle kwa
lijke prakt ijken van bewoners ervan in
de doofpot gingen. Dankzij de instan
ties hier. Dát is de wortel van alle
kwaad. Onze krant heeft deze mensen
een stem gegeven in onze rubriek
' Ingezonden ' . maar zelfs dat mag
geloof ik al niet meer."
Zijn adjunct Wieger Rekker (55): "Wij
hebben deze tragedie en haar lange
nasleep - voor ons het belangrijkste
nieuws na de Elfstedentocht - uitstekend
en integer gecoverd. We zijn helemaal
nie t zo gedurfd of anarchistisch. maar
\..ie zijn wel als enig medium misstanden
gaan publiceren. Vergrijpen van mensen
uit het AZC die de politie gewoon ver
zweeg. Gigantische ruzies op het cen
trum, autodiefstallen en vele, vele delic
ten op het vlak van de zeden. Wat hier
aan de hand is? De mensen voelen Zich
onbehaaglijk, bang en opgefokt. Door
dat ze al jaren ongelijk behandeld wor
den door de autoriteiten. De asielzoe
kers krijgen een voorkeursbehandeling
en in het drama·.\tarianne heen ' t daar
ook weer vcrdacht veel van \\~ ..

P . "OR
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PIgmeni bepaalt de ~leur van uw haar.

Wanneer de~ hiervan teruglooPt.

wordt uw haar steecs grijzer Daarom IS

Greclan 2000 oolwlHeld. Deze kleurloze

101Ion snmseert namelijk de aanmaak

van nieuw ÇlIgment. ZOdat lIgeleldehJk llW

natIJlIrlljke lIaarklellr terllgkrllil Met

cecen 2000 pakt 11 hel probleem dus
aan bIJ de lVOrteL Zoodef verf, en met~

veoo resultaat Helgebr\,ll ~ IS SfT'()el U

~it de IobOtl elke <xhter\d.tl De eerste

óne Wl'kendagelllks Da.vNlIS~

pet' week alllOlclOende

OE JEUGD K UU R
VOOR G RIJZE HARE N

1lIl~~ tIl--'"

Giician 2000·-

.. Een (nog)
vreedzaam
protest tegen
de vestiging
van een
permanent
AZC In Koiium.

bij ons wonen, eten, drinken en slapen,

mits ze zich aan onze regels houden.
Re ëel toch?"

"Je weet op 't laatst niet meer wal j e

moet doen, moet denken . Wie j e moet
verdenken... Ik kom nOOl1 meer los van
die zaterdag. de eerste dag van mei,
toen ik M arianne daar verkracht, ge

wurgd en met doorgesneden keel in die
wei zag liggen. Haar vriend en de part
ner van M ariannes vriendin wilden me

weghouden bij haar, maar... Is er iets
ergers dan je kind zo te moeten aantref
fen?"

Zijn vrouw Maaike interrumpeert. "'k

Heb toch heel wat levenservaring. heel
wat levenswijsheid maar ik wi st niet

dat een mens zó veel pijn kan lijden.

volgens onze wet proces-verbaat met alle bijzon
derheden opgemaakt en het monster binnen 48

uur, in een verpakking en met een sluitzegel van
het Gerechtelijk Lab, in Rijswijk afgeleverd. Daar
bij is , zoals het hoort , ook gebruikgemaakt van

ldentrtertszegets in tweevoud, die met elkaar
worden vergeleken vóór nader onderzoek. ~
Het ligt volgens de OM·functionaris voor de hand
dat er. zoals meestal gebeurt, twee DNA·mon
sters van de man ZIJn afgenomen, maar zeker
heid daarover kan zij niet geven. Op verzoek van
verdachten wordt dat extra celmateriaal nogal
eens gebruikt voor een contra-expertise. Aanvra
gen voor een contra-expertise door de benadeel
de partij worden volgens deskundigen steehts

zelden gehonoreerd.

'ûs er iets ergers

dan je kind zó \1:e

moeten

aantreffen?'

heden over de loodzware problemen

waartegen ze moeten knokken. Vader
vaats tra. " Overal ben ik al voor ungc
maakt . Ik zou een van de ergsic vrcem-

delingenhaters. racisten van ons land
zij n. M ij n haal tegen buitenlanders zou

me steeds verder wegvoeren van Ma

rianne... M aar ik zeg je: asielzoekers.
de echte mensen-in-nood kunnen hier

Evenals vader Bauke Vaatstra vragen tal van zijn

streekgenoten zich af of er in Turkije niet is ges
joemeld met het DNA-materiaal van de Irakees

Alt Hussein H. Vrijdag 15 oktober, nog geen uur
na de persconferent ie van het OM in Leenwar
den, waren in Kollum en Zwaagwesteinde al
zwaar tendentieuze berichten over die DNA-test
te horen.

"Maar het gaat om een uiterst betrouwbare
proef. die aan alle voorwaarden , en dat zijn er
nogal wat - van de Néderlandse wet voldoet. •
verklaart desgevraagd woordvoerster verneeg
van het OM In Leeuwarden. "Het wangshJm van
de potentiele verdachte H. is door een Turkse
arts afgenomen In het biJZIJn van in elk geval één
Nedertandse opsporingsambtenaar. Die heeft

kennen. De man -tuun UIt wraak cnke
k belagers Uil het AZC in Kolfurn af op
het tweetal. dat nl1g ~tl'l,.'d~ niet los kan

komen \.10 pani sche angsten.
Verontrustend nocmen de Friezen het

grot e :I:m131 geval len van seksueel ge
wcld door allochtonen waarvan - al

j aren lang - zel fs geen aangifte zou zijn
gedaan. Ouders van slachteffenjes zou
den dal niet willen of durven. "Dal

soort mensen heb Ik {lok aan de Iele

foon gehad" zegt Maaikc vaatstra.

Gesjoemel met DNA uitgesloten

In de huiskamer van Bauke en zijn
\TOUW wordt weer grondig gerookt.

Verrassend openhartig praten de echte-
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