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Rook, geen vuur

‘Onvoorstelbaar’
Stephanie heeft ,,absoluut niks’’ met de
zaak-Vaatstra te maken, zegt leider Cor
Reijenga van het rechercheteam dat de
moord op Marianne Vaatstra onderzoekt.
Hij noemt het heel vervelend dat een
aantal complotdenkers het op haar ge-
munt heeft. Reijenga: ,,Onvoorstelbaar dat
het gebeurt. Het is niet gebaseerd op de
feiten. Er klopt niks van die verhalen.’’
De amateurspeurders stellen dat Stephanie
op de avond van de moord samen met
Marianne en haar vrienden in een Kollu-
mer café zat. ,,Onzin’’, zegt Reijenga.
Het 3D-team van de Friese politie, dat
geleid wordt door Reijenga, onderzoekt
sinds 2007 de moord op Vaatstra. Het
gebruikt de nieuwste opsporingsmethodes
om de tactische en technische onderzoeks-
gegevens in de zaak te analyseren. De
moordenaar van Marianne komt zeer
waarschijnlijk uit haar nabije omgeving, zo
maakte het team in juni bekend.
Elke dag komen er nog tips binnen, zegt
Reijenga. Sommige zijn bruikbaar, maar er
zitten ook veel onbruikbare aanwijzingen
tussen. Reijenga: ,,Dan melden mensen:
mijn buurman doet vreemd sinds Marian-
ne is vermoord. Of: ‘dy en dy is gek op
froulju’.’’ Last van de complotdenkers heeft
het team niet, stelt hij. ,,Daar steken we
geen energie in.’’
Inmiddels heeft het Friese openbaar minis-
terie aan de Nederlandse justitietop toe-
stemming gevraagd voor een grootschalig
dna-verwantschapsonderzoek in de omge-
ving van Veenklooster. Mogelijk gaat dat
eind dit jaar van start.
De familie van Marianne heeft ook ’skjin
har nocht’ van de internetschrijvers. De
familie wil er niks mee te maken hebben.,
zegt een van de zussen van Marianne. Het
meest ergerlijke? ,,Dat se har mei de saak
bemuoie en elkenien lestich falle út nam-
me fan de famylje. It is ferskriklik.’’

Ze is altijd op haar hoede.
Stephanie (27) uit Kollum
wordt door amateur-
speurders gezien als
‘kroongetuige’ in de zaak-
Vaatstra. Nog een keer
doet ze haar verhaal. ,,Ik
heb er zo genoeg van.’’
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V
orig jaar maart kwam ze
in het nieuws. Stephanie
(27) uit Kollum werd door
internetspeurders be-
stempeld tot ‘kroonge-

tuige’ van de moord op Marianne
Vaatstra.

Volkomen onterecht, zegt leider
Cor Reijenga van het Vaatstra-
team dat de zaak onderzoekt. Maar
de druk was enorm. Stephanie
werd thuis opgezocht door een
amateurspeurder, haar moeder
werd op haar werk lastiggevallen
en op internet schreven anonieme
streekgenoten dat het tijd werd
dat ze ,,eindelijk eens de waarheid
zou vertellen’’.

Het voelt als terreur, zegt Ste-
phanie. Alsof zij en haar hele fami-
lie in elkaar zijn geslagen. En het is
bijna niet uit te leggen wat dat met
je doet. Nadat ze haar verhaal deed
in deze krant, hielden de bedrei-
gingen abrupt op. Maar ook die
stilte voelt niet goed. ,,Je denkt tel-
kens: O, wat komt er straks?’’

Het is rustiger geworden, maar
het hield niet op, merkte ze. Niet
echt. ,,Mensen denken; waar rook
is, is vuur.’’

Stephanie had de brute pech dat
ze werd verkracht op de avond dat
Marianne werd vermoord. De da-
der was Feik, een asielzoeker die
door internetspeurders met de

moord op Marianne in verband
wordt gebracht.

Puzzel
Jaren na dato werd haar verkrach-Jaren na dato werd haar verkrach-
ting een puzzelstukje in een inge-
wikkelde complottheorie. En ze
kan hoog of laag springen, maar er
is geen kruid tegen de verhalen ge-
wassen.

Ze kende Marianne niet, zegt
Stephanie, laat staan dat ze met
Marianne en haar vrienden op de
avond van de moord in een Kollu-
mer café heeft gezeten. Maar ver-
tel dat aan de roddelaars in de
streek. ,,Do hoechst neat mear te
fertellen, wy witte wol wasto bist’’,
zeggen mensen. En als ze de kwes-
tie probeert uit te leggen: ,,We ken-
ne dyn ferhaal, dat stiet op inter-
net.’’

Weerleggen helpt niet, merkt ze.
En ondertussen leeft ze in een
,,vreemdsoortige stilte’’. Mensen
vragen haar nooit rechtstreeks
hoe het nou eigenlijk zit. ,,Maar als
ik me bijvoorbeeld aan een onbe-
kende voorstel, merk ik dat ze
schrikken bij het horen van mijn
naam.’’

Want ze was toch het vriendin-
netje van Feik, die met de moord in
verband wordt gebracht? En nou
ja, ze begaf zich toch ook niet be-
paald in goede kringen? En waar
kende ze Marianne trouwens van?
Het is om moedeloos van te wor-
den.

Stephanie: ,,Als ik dan zeg dat ik
Marianne nooit heb ontmoet, en
dat ik ook helemaal niet het vrien-
dinnetje van Feik was, vallen de
monden open. Maar er is geen be-
ginnen aan. Telkens weer komen
die verhalen boven.’’

Ze heeft er genoeg van. En ze
heeft ook schoon genoeg van de
anonieme berichten op internet,
van streekgenoten die beloven dat
ze wel eens even bij haar langs zul-
len gaan, omdat ,,de waarheid bo-
ven tafel’’ moet komen. Het is inti-
miderend, het kruipt onder je
huid, zelfs al is het dikke onzin.

Toen de gekte op internet op
zijn hoogtepunt was, was ze her-
stellende van een zware hartopera-
tie. Door de stress heelde het litte-
ken niet. Ze moest twee keer een
hersteloperatie ondergaan.hersteloperatie ondergaan.

Gevaar
Het effect van alle insinuaties? ZeHet effect van alle insinuaties? Ze
slikt. Ze weet niet wie haar vrien-
den of wie haar vijanden zijn. Ze
heeft geen idee van welke kant het
gevaar komt. Ze is altijd op haar
hoede. Ze is alert als ze een school
voor haar dochtertje moet uitzoe-

ken en ze staat strak als er een auto
drie keer door de straat rijdt.

Altijd loert er gevaar, zo voelt
het. Overal wil ze met haar gezicht
naar de deur zitten. Ze wil weten
wie er binnenkomt. ,,Ik wil niet
verrast worden.’’ De hele dag door
leest ze de gezichten van de men-
sen die ze tegenkomt. Zijn ze voor
of tegen haar? ,,Ik wil de uitdruk-
king in hun ogen zien.’’

Maar het deed zeer toen ze laatst
met haar gezin naar Speelstad
Oranje ging en haar dochter bij de
ingang zomaar ,,out of the blue’’
tegen haar zei: ,,Kom maar hoor
mama, het is veilig’’. Ze bijt op haar
lip: ,,Dat moet ík doen. Ik moet
haar beschermen. En niet anders-
om.’’

Vier maanden geleden bereikte
ze het keerpunt. De machteloos-
heid nekte haar. ,,Ik was op het
punt beland dat ik mensen serieus
dood wenste. Ik dacht: de eerste de
beste die nu nog aanbelt of op
mijn terrein komt, sla ik met een
koevoet op zijn harses. Ik herken-
de mezelf niet meer.’’ Ze ging in
therapie.

En nu staat ze op. De complot-
denkers vernederen haar tot in het
diepst van haar ziel, zegt ze. Ze
misbruiken haar verkrachting.
Nog een keer vertelt ze haar ver-
haal. Maar hierna, als er weer eens
journalisten bellen omdat ze wil-
len weten wat zij van het jongste
Vaatstra-nieuws vindt, zal ze het

gesprek verbreken.
Want de moord op Marianne

heeft niks met haar leven te ma-
ken. ,,Ik kan mensen de moorde-
naar niet geven.’’ En ze verpoft het
om nog langer een puzzelstukje te
zijn. ,,Mijn verkrachting is mijn
trauma, mijn verhaal. Laat het bij
mij.’’mij.’’

VerhuizenVerhuizen
Ze vertrekt uit Kollum. Ze gaat ver-
huizen. En nee, dat voelt niet als
een nederlaag. Het voelt als een
bevrijding, zegt ze. ,,Ik denk dat
het helpt. Ik laat alles letterlijk en
figuurlijk achter me.’’ Ze woont nu
nog in het huis waar ze met haar
ouders woonde. Het is het huis
waar ze thuiskwam nadat ze was
verkracht. ,,Ik zie nog de politie zit-
ten. Ik kan het gevoel van toen zo-
maar oproepen.’’

Ze gaat opnieuw beginnen. Ze
wil een onbezorgd leven. Ze wil er-
gens wonen waar ze gewoon naar
de supermarkt kan, waar ze de ge-
zichten niet meer hoeft te lezen.
Nuchter: ,,Natuurlijk vinden de
speurders me weer. Maar ik doe
niet meer mee.’’

Want het verhaal van Marianne
is niet haar verhaal, zegt ze. ,,De
zaak is van de familie, van de poli-
tie en van het openbaar ministe-
rie. Maar niet van mij.’’

Zo, dat is er uit. Ze oogt opge-
lucht. De grens is getrokken. Klaar.
Over. Uit.

‘Ik kan mensen
de moordenaar
niet geven’

Stephanie vertrekt uit Kollum. En nee, dat voelt niet als een nederlaag.
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