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Hoe Dirk de V. op
vrije voeten kwam

De Groninger rechtbank doet maandag uitspraak in de moordzaak op Stadjer Tjirk van Wijk.

Justitie eiste twee weken geleden een levenslange gevangenisstraf tegen hoofdverdachte

Dirk de V. (50). Drie maanden voor de moord op Tjirk kwam De V. op vrije voeten. Achteraf

zijn velen het er over eens dat dat niet had mogen gebeuren. Nu de strafzaak ten einde

loopt, beginnen de nabestaanden van Tjirk een nieuwe juridische strijd waarbij de Staat der

Nederlanden, het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) in Assen en een

psychotherapeut worden gedaagd. Wie is verantwoordelijk voor ”wat achteraf nooit had

mogen gebeuren” maar uiteindelijk leidde tot de dood van Tjirk? Een brief die de

Amsterdamse rechtbank niet bereikte, lijkt een cruciale rol te spelen.

Rob Zijlstra

De feiten in het kort: op zaterdag 16 ok-
tober vorig jaar reizen Dirk de V. en
zijn kompaan Henk H. (46) vanuit hun

woonplaats Assen met de bus naar Groningen,
waar ze bij ene Willem die in de wijk Beijum
woont een vuurwapen willen kopen. Ze zijn
dronken en hebben harddrugs gebruikt. In de
wijk krijgen ze ruzie met bewoners die in de
tuin aan het werk zijn. De politie wordt gewaar-
schuwd. Dirk en Henk vinden het verstandiger
’eventjes van de straat te zijn’ en bellen aan bij
een willekeurige woning. Tjirk van Wijk, 27
jaar, doet open en wordt vrijwel direct met tien-
tallen messteken om het leven gebracht. Met de
auto van hun slachtoffer rijden Dirk en Henk te-
rug naar Assen waar ze ter hoogte van de afslag
Noord van de weg raken. De gewaarschuwde po-
litie houdt het tweetal kort daarop aan. Het ken-
teken van de auto brengt de politie nog die-
zelfde avond bij de woning van Tjirk. Op de te-
gels voor de deur ligt bloed. Het ernstig ver-
minkte lichaam van Tjirk wordt gevonden.

Henk H. is eind juli veroordeeld tot twaalf jaar
gevangenisstraf wegens doodslag. H. is een la-
biele, zwakbegaafde man, schrijven onderzoe-
kers in een rapport. H. zegt dat ’ie gehandeld
had uit angst voor Dirk de V. De rechters geloof-
den dat niet. H. – niets te verliezen – is in hoger
beroep gegaan.

In dezelfde zittingszaal zat twee weken gele-
den Dirk de V. De man is bovengemiddeld intel-
ligent, meldden de rapporten. Maar ook iemand
die aan zeer ernstige stoornissen lijdt. En dat
maakt hem gevaarlijk. Justitie tijdens de zitting:
’Uitgesloten moet worden dat deze man ooit
weer in de samenleving terugkeert.’

De V. is een bekende van de Groninger recht-
bank. Op 13 september 1985 staat hij terecht
omdat hij in maart van dat jaar een bezoeker
van een café in Beijum met een mes in de rug
heeft gestoken. Hij zegt tegen de rechter: ”Ik
heb mezelf goed in de hand, behalve als ik
drank op heb.” Hij moet zeven maanden de cel
in. Een jaar later staat hij er weer, ditmaal we-
gens een ernstige mishandeling (poging tot wur-
ging) in de Groninger binnenstad. De ’sterke gla-
zenwasser’, zo bericht deze krant, zegt dat hij
zich onder behandeling wil stellen. Hij krijgt an-
derhalf jaar cel.

Dirk de V. wordt in Amsterdam geboren in
een allesbehalve warm nest. Als hij zes jaar
oud is, snijdt zijn vader een van zijn pezen

door met een bierflesje. Als hij 21 is, schiet die-
zelfde vader een pistool op hem leeg: vier kogels
doorboren zijn borst, een kogel treft zijn hoofd.
Hij overleeft het op het nippertje. Zijn vader

wordt vrijgesproken: noodweer.
Het strafblad van De V. begint in 1968. Tot

1976 staan daar voornamelijk geweldsdelicten
op. In 1976 krijgt hij tbr (voorloper van tbs) op-
gelegd wegens doodslag. In 1982 komt hij op
vrije voeten en weet op het rechte pad te blijven
tot de steekpartij in het café in Beijum. Daarna
zal het niet meer goed komen. In oktober 1991
steekt hij in Amsterdam twee mensen neer met
de bedoeling, aldus Justitie, hen van het leven te
beroven. Beide slachtoffers raken zeer ernstig
gewond, maar overleven het. In februari 1992
wordt De V. voor deze twee zaken veroordeeld
tot acht jaar celstraf.

Omdat hij in een gewone gevangenis niet is te
handhaven, wordt hij begin 1996 overgeplaatst
naar de Van Mesdagkliniek in Groningen. Aan
het einde van dat jaar, op 2 december, krijgt hij
voor het eerst proefverlof. Eén dag. De V. reist
naar Amsterdam en pleegt ’s avonds een ge-
welddadige overval op café De Stopera. De buit
bedraagt 500 gulden. Hij wordt gearresteerd en
krijgt in maart ’97 tbs.

In het vonnis van de Amsterdamse rechtbank
staat dat De V. moet worden beschouwd als een
groot gevaar voor de samenleving. Hij is onbe-
handelbaar en de deskundigen zijn van oordeel
dat gevaar voor herhaling groot is. Een tijdbom.

Diezelfde rechtbank laat De V. twee jaar later
lopen. Daar gaat veel aan vooraf, waarbij de rode
draad is dat niemand in justitieel Nederland
raad weet met de onhandelbare De V.

Na de uitspraak van de Amsterdamse recht-
bank zit De V. in een gewone gevangenis in af-
wachting van een plek in een tbs-kliniek. Het
F.S. Meijers Instituut in Utrecht heeft op dat mo-
ment de taak een plek voor hem te vinden. Dat
blijkt een onmogelijke opgave: geen kliniek wil
hem hebben. De V. wordt ondertussen om de
paar maanden overgeplaatst naar andere gevan-
genissen. Hij zit veelal in afzondering. Uiteinde-
lijk belandt hij in de Extra Bewaakte Instelling
(EBI) in Vught. Hier zitten de twintig meest ge-
vaarlijke gedetineerden van Nederland.

Op 9 juli 1998 wordt een zogeheten ’meerpar-
tijenoverleg’ gehouden over het probleemgeval
De V. Het ministerie van Justitie is een van de
partijen. Ten einde raad wordt besloten dat De
V. niet in aanmerking komt voor een behande-
ling in een gesloten kliniek, maar wel voor een
resocialisatie, hetgeen betekent dat De V. moet
terugkeren in de samenleving.

Het Meijers Instituut – onderdeel van het mi-
nisterie van Justitie – verzoekt op 16 april 1999
de tbs-kliniek Veldzicht de resocialisatie van De
V. te begeleiden. Maar bij de directie van Veld-
zicht gaan de alarmbellen rinkelen. Veldzicht

meldt op 22 juni aan Justitie De V. wel te willen
behandelen, maar niet op basis van het inmid-
dels opgestelde resocialisatieplan. Veldzicht
schrijft letterlijk ’de logica van het plan vol-
strekt niet te kunnen volgen’. Uitvoering van
het plan is volgens Veldzicht niet alleen ’onver-
antwoord’, maar ook ’schier onmogelijk’ en een
’duistere sprong uit onmacht’. Vrij vertaald laat
Veldzicht Justitie dus weten: jullie zijn hart-
stikke gek als je De V. laat lopen.

Zes dagen nadat die brief is verzonden, moet
de Amsterdamse rechtbank een besluit nemen
over het al dan niet verlengen van de tbs van De
V. Op die dag, 28 juni, gebeurt ’wat achteraf
nooit had mogen gebeuren’: de Amsterdamse
rechtbank besluit De V. vrij te laten. Zijn tbs-sta-
tus wordt wel met een jaar verlengd, maar de
dwangverpleging wordt opgeheven. In tegen-
spraak met de bevindingen van de Veldzichtdi-
rectie concludeert de rechtbank dat ’delictge-
vaarlijkheid niet onmiddellijk en dreigend aan-
wezig is’. Met ’ingang van 12 juli 1999 te 11.00
uur’ mag De V. de gevangenis verlaten, zo staat
in de beschikking van de Amsterdamse recht-
bank.

Het is zo goed als zeker dat de rechtbank in
Amsterdam nooit kennis heeft genomen van de
brief die de Veldzicht-directie zes dagen eerder
aan Justitie had gestuurd. Het sterke vermoeden
bestaat zelfs dat die brief bewust is achter ge-
houden. Het was voor het Meijers Instituut de
enige mogelijkheid om van die lastige De V., die
in geen enkele kliniek welkom was, af te ko-
men.

Mr. G. Breuken, de raadsman van De V., deelt
dit vermoeden. Hij zegt: ”Wanneer de Amster-
damse rechtbank die inhoud van die brief wel
had gekend, dan hadden ze De V. nooit en te
nimmer laten lopen.”

Op 12 juli 1999, 11.00 uur, verlaat De V. de EBI
in Vught. Het is niet eerder voorgekomen dat
een gedetineerde vanuit deze gevangenis recht-
streeks de straat wordt opgestuurd. In het begin
heeft De V. moeite met lopen: hij is dat niet

meer gewend. Tijdens de behandeling van zijn
zaak door de Groninger rechtbank, zei De V.
over zijn plotselinge vrijlating: ”Dat is een
maffe zet geweest.”

De V. moet zich, op last van de Amsterdamse
rechtbank, aan een aantal voorwaarden
houden in het belang ’van de veiligheid

van anderen dan wel de algemene veiligheid
van personen of goederen’. Hij moet alle aanwij-
zingen van het CAD Drenthe, dat als toezicht-
houder wordt aangewezen, opvolgen. Verder:
hij mag geen alcohol en drugs gebruiken en
geen strafbaar feiten plegen. Dit alles op straffe
van een onherroepelijke terugkeer naar de ge-
vangenis.

Psychotherapeut H.G. Noltes – die De V. nog
kent vanuit de Van Mesdagkliniek – krijgt de
taak de man te begeleiden. Het CAD heeft als
toezichthouder de taak erop toe te zien dat De V.
zich houdt aan de voorwaarden. Overtredingen
dienen gemeld te worden aan Justitie.

De V. reist op die twaalfde juli naar Assen,
waar zijn moeder woont. En vrijwel onmiddel-
lijk gaat het mis. Hij lapt de een na de andere re-
gel aan zijn laars. Hij drinkt, gebruikt cocaı̈ne.
Noltes regelt via het CAD zelf dat De V. wordt op-
genomen in het methadonprogramma. De V.
koopt messen en een pistool waarmee hij een
drugsdealer wil vermoorden. Noltes neemt het
pistool in beslag. In zijn woning drogeert De V.
een vrouw. Zij wordt – door Noltes – met spoed
en vrijwel naakt naar het politiebureau ge-
bracht.

Noltes verklaart later dat hij de vertrouwens-
relatie die hij had met De V. niet wilde schaden.
Ook beroept hij zich op zijn geheimhoudings-
plicht die hij als psychotherapeut zou hebben.
Het CAD onderneemt wel iets: er wordt, op 11
oktober, een soort tussenrapport opgesteld
waarin staat dat het goed gaat met De V.

De V. zegt tijdens de zitting tegen de Gronin-
ger rechtbank: ”Ze wisten dat het slecht met me
ging, ze wisten dat ik dronk, dat ik zwaar aan de

coke was en dat ik een wapen had. Toch schre-
ven ze een pracht van een rapport over me. Het
waren pure leugens.” Over de vertrouwensrela-
tie met Noltes: ”Gelul.”

Vijf dagen na het verschijnen van het ’prach-
tige rapport’, wordt, op zaterdag 16 oktober,
Tjirk van Wijk in zijn woning afgeslacht.

De nabestaanden klagen de Staat der Neder-
landen aan, omdat het ministerie van Justitie
volledig op de hoogte was van de omstandighe-
den van De V., maar naliet in te grijpen. Het ern-
stige vermoeden is zelfs dat Justitie informatie –
de brief van Veldzicht van 22 juni – heeft achter-
gehouden voor de Amsterdamse rechtbank. Het
verwijt aan het CAD en aan psychotherapeut
Noltes is dat zij wisten dat De V. zich niet hield
aan de voorwaarden, maar geen actie onderna-
men, terwijl zij daartoe wel verplicht waren.

De civiele rechtzaak die de nabestaanden nu
beginnen, kan lang gaan duren. Het is zeer de
vraag of De V. kennis zal kunnen nemen van de
uitkomsten. De rechtbank van Groningen zal
maandag zeer waarschijnlijk een langdurige ge-
vangenisstraf opleggen. De V. zei twee weken
geleden hierover dat hij dat niet zit zitten. Hij
wil tbs. ”Wanneer ik weer naar de gevangenis
moet, dan heeft mijn leven geen zin meer. Dan
wil ik euthanasie.”
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