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groningen � Justitie weet zich
geen raad met de inmiddels
60-jarige Dirk de V. De man
verblijft in een TBS-kliniek,
maar is daar niet te handha-
ven.

Meerdere deskundigen heb-
ben geadviseerd De V. op een
’high-security longstay-afde-
ling’ te plaatsen. Het pro-
bleem: zo’n afdeling bestaat
niet in Nederland.

Uit stukken van het open-
baar ministerie blijkt dat De V.
’blijvend delictgevaarlijk’ is en
dat hij niet te behandelen is.
Bij het ministerie van justitie
ligt een aanvraag om De V. op
een longstay afdeling te plaat-
sen. Gelet op het gedrag van
De V. is het verblijf op een re-
guliere longstay echter niet
haalbaar, zo stelt justitie.

TBS’ers die op een longstay
belanden, komen in principe
nooit meer op vrije voeten. 

Begin dit jaar is de TBS-status
van De V. door de rechtbank
Groningen met twee jaar ver-
lengd. De V. is het met die be-
slissing niet eens en heeft ho-
ger beroep aangetekend. Dit
beroep wordt komende week
behandeld door het gerechts-
hof in Arnhem.

In de jaren negentig gold
Dirk de V. als de meest gevaar-
lijke gedetineerde van Neder-
land. Het werd omschreven als
bloedlink, explosief en ex-
treem agressief. Het zwaarste
gevangenisregime was des-
tijds op hem van toepassing.

Justitie eiste in 2000 een le-

venslange gevangenisstraf.
TBS-behandeling zou geen zin
hebben, zo zei de officier van
justitie tien jaar geleden in de
Groninger rechtszaal. In die
rechtzaal zat De V. met zeven
leden van een speciale politie-
eenheid om zich heen.

Een jaar na zijn veroordeling
ging De V. in hongerstaking,
uit protest tegen de extra

strenge veiligheidsmaatrege-
len. Hij zat op dat moment al
anderhalf jaar in afzondering.
Zijn eisen werden niet ingewil-
ligd. Eerder had De V. gezegd
dat hij de doodstraf humaner
vond dan dat hij voor de rest
van zijn leven in een gevange-
nis zou moeten slijten.

Voor de moord op Tjirk van
Wijk verbleef De V. in de Extra
Beveiligde Inrichting (EBI) in
Vught. Omdat niemand raad
met hem wist en hij in gewone

gevangenissen niet was te
handhaven, werd besloten De
V. vrij te laten. Onder toezicht
mocht hij in Assen gaan wo-
nen. Dit besluit pakte desa-
streus uit: drie maanden later
vermoordde hij Tjirk van
Wijk, een willekeurig slachtof-
fer, op gruwelijke wijze.

Na een jarenlange juridische
strijd waar ook de Tweede Ka-
mer zich mee bemoeide, er-
kende justitie dat er fouten wa-
ren gemaakt. 

ve roorde e lde vecht ve r le n gin g tbs a an

� ’Extreem
gevaarlijke
man’ 

Door Rob Zijlstra

Op zaterdag 16 oktober
1999 wordt aan het begin
van de avond aangebeld
bij de woning aan de Bun-
nemaheerd (Beijum) in
Groningen. Bewoner
Tjirk van Wijk, net thuis
van zijn werk, doet open.
Vrijwel direct wordt hij
aangevallen en met tien-
tallen messteken om het
leven gebracht door twee
mannen: Dirk de V. en
Henk H., zijn maatje uit
Assen. Deze laatste krijgt
na een curieuze rechts-
gang twaalf jaar celstraf. 
De twee mannen waren,
onder invloed van drank
en drugs, vanuit Assen
naar Groningen gereisd
om in Beijum een vuur-
wapen te kopen. In de
woonwijk krijgen ze ru-
zie met iemand die in de
tuin aan het werk is. Uit
vrees dat de politie is
gewaarschuwd, besluiten
ze voor even onder te
duiken en bellen aan bij
een willekeurige woning.
Die van Tjirk.
Met diens auto rijden ze
terug naar Assen, maar
botsen bij de afslag Assen
Noord tegen een ver-
keersbord. Ze worden
door de politie meegeno-
men naar het politiebu-
reau. Aan de hand van
het kenteken van de auto
wordt het adres van Tjirk
achterhaald. Als agenten
daar die avond een kijkje
gaat nemen, vinden ze
het ernstig toegetakelde
lichaam van Tjirk. Naast
zijn lichaam ligt de mo-
biele telefoon van Dirk de
V.

Tjirk, een
willekeurig
slachtoffer

Tien jaar geleden werd de
toen 27-jarige Tjirk van Wijk
in zijn woning in Groningen
vermoord door Dirk de V.
Zijn moordenaar, die 14 jaar
celstraf en TBS met dwang-
verpleging kreeg, blijkt nog
even gevaarlijk als destijds. 

Justitie weet geen raad met Dirk de V.

Dirk de V. (op de tekening in het midden) heeft met de moord op Tjirk van Wijk veel losgemaakt. De zus van het slachtoffer (rechts) vecht nog altijd voor de rechten van nabestaanden. Fotocollage: DvhN/Ulce Witte

groningen � De nabestaanden
van Tjirk van Wijk, Mans en
Lena (zus) Kerstholt, voerden
een jarenlange (juridische)
strijd tegen de Staat der Neder-
landen om de fouten die rond
de vrijlating van Dirk de V. zijn
gemaakt, boven water te krij-
gen. Uiteindelijk werden die
fouten toegegeven, maar de
Staat erkende geen aansprake-

lijkheid. Ook is nooit iemand
verantwoordelijk gesteld voor
de fouten. De nabestaanden
hebben een bescheiden finan-
ciële tegemoetkoming ontvan-
gen. Daarnaast zetten Mans en
Lena zich in om de positie van
nabestaanden in het strafpro-
ces te verbeteren. Hun inzet
leidde ertoe dat de ’zaak-Tjirk
van Wijk’ onder de aandacht

kwam van leden van de Twee-
de Kamer en van opeenvolgen-
de ministers van justitie. Die
aandacht bleef niet zonder ge-
volgen. Het legde de basis voor
een wetswijziging die het mo-
gelijk maakt dat slachtoffers
(en nabestaanden) van ernsti-
ge geweldsmisdrijven spreek-
recht hebben tijdens een straf-
zaak. Pogingen nabestaanden

in aanmerking te laten komen
voor gefinancierde rechtshulp
– zoals verdachten die ook krij-
gen – slaagden ten dele. Er
kwam een proef. Mans en Lena
Kerstholt voeren nog eenmaal
per jaar een gesprek met de
hoogste ambtenaren van justi-
tie om te voorkomen dat de be-
langen van nabestaanden van
de agenda verdwijnt.

Nabestaanden Tjirk van Wijk voerden lange strijd

Advertentie
groningen � Dode duiven tegen het
rooster, lekkende ventilatiekanalen,
Jan Piet van der Weele, van het gelijk-
namige adviesbureau voor installa-
tietechniek en bouwfysica, heeft al

naal bestaat de kans dat de afgewerk-
te lucht wordt aangezogen.

"Het systeem kan absoluut goed
werken en voor een goede ventilatie
zorgen, maar dan moet het wel goed
aangelegd zijn." En goed worden ge-
bruikt, voegt Van der Weele er aan
toe. Onder veel huurders in Meppel,
Assen en Groningen leeft het idee dat
het openen van ramen om extra te
ventileren het systeem in de war
schopt. "Complete flauwekul! Dege-
ne die dat de huurders wijsmaakt,
heeft het werkelijk niet begrepen."

heel wat ellende met balansventila-
tiesystemen van dichtbij bekeken.
Het systeem is omstreden, vooral
doordat veel bewoners gezondheids-
klachten hebben die ze toeschrijven
aan het systeem.

In Assen, Meppel, Winschoten en
Groningen klagen huurders van on-
der meer Actium en Lefier steen en
been, in Emmen maken huurders
zich zorgen over de veiligheid van het
systeem.

Vaak gaat het al mis bij de bouw van
de woning, stelt Van der Weele. "De

installateurs worden financieel uit-
geknepen en dan wordt er gesjoe-
meld met de randvoorwaarden. Vaak
zijn de verbindingen tussen de venti-
latiekanalen niet goed. De installatie-
wereld hangt van duct tape aan el-
kaar. Die tape blijft wel een paar jaar
zitten, maar dan laat het vaak los."

Een lekkend ventilatiekanaal is het
laatste wat je wilt bij een balansventi-
latiesysteem. Het is namelijk een ge-
sloten systeem dat afgewerkte lucht
uit de woning wegzuigt en verse
lucht aanzuigt. Bij een lek in zo’n ka-

interview � jan piet van der weele, installatiedeskundige

’De installatiewereld hangt van duct tape aan elkaar’
Balansventilatie kan een ideaal,
energiezuinig systeem zijn. Mits
goed geïnstalleerd en onderhou-
den. De Groningse deskundige Jan
Piet van der Weele legt uit.

Door Bram Hulzebos

veendam � Bij de eerste, banaanvormi-
ge schets van de nieuwe voetbaltempel
van BV Veendam gaf beroepscriticus Jo-
han Derksen het plan het predicaat
’lachwekkend’. "Heel weids, een ba-
naan in de Veenkoloniën, maar het is
geen gezicht", strooide de hoofdredac-
teur van Voetbal International zijn onge-
zouten kritiek. In de nieuwe tekening
is de banaan geëvolueerd tot een ei of
dubbele banaan, waarmee het bouw-
werk meer de vorm van een écht stadi-
on krijgt. Maar het blijft een vreemde
eend in de bijt.

Waarom geen stadion met meer klas-
sieke vormen? Het antwoord is dat de
arena moet voldoen aan een aantal
wensen. Het nieuwe onderkomen
moet de club spek op de botten bezor-
gen zonder dat het ten koste gaat van
de gezelligheid in het stadion. Hoe cre-

vervolgens maar voor een kwart vol zit-
ten.

BV Veendam kan straks in de ene ba-
naan 6500 toeschouwers kwijt. Die
kunnen deels achter beide doelen zit-
ten, wat voor de nodige sfeer zorgt. In
de tegenoverliggende banaan worden
activiteiten gehuisvest die Veendam
kunnen helpen bij een gezonde be-
drijfsvoering, zoals winkels, een hotel

en kantoren. Het binnengebied van het
stadion is drie voetbalvelden groot. In
het midden verrijst een groot parkeer-
terrein dat afwisselend voor winkelend
publiek en voetbalfans kan worden in-
gezet. De bedenkers gaan er vanuit dat
BV Veendam wordt vrijgesteld van de
kosten, omdat de club de ruimte alleen
buiten winkeltijden benut.

De club is in het concept slechts één
van de huurders. Andere bedrijven
moeten helpen de lasten te drukken,
zoniet tot nul te reduceren. Wat verder
geld in het laatje kan brengen is het
meervoudig gebruik van horecavoor-
zieningen. Ook de bouw van business-
seats en skyboxen verhogen de spon-
sorbijdragen. Een kunstgrasveld biedt
in combinatie met de open toeganke-
lijkheid van het veld uitgelezen moge-
lijkheden voor concerten, terwijl on-
der de tribunes een discotheek kan
worden gevestigd.

Al met al is de dubbele banaan veel
meer dan een voetbalstadion. Mocht
het concept BV Veendam zo’n succes
worden dat het – in navolging van gro-
te broer FC Groningen – steeds meer
liefhebbers trekt, dan is het een gerust-
stellende gedachte dat de capaciteit
aan de open zijde simpel is op te
schroeven naar 11.000 toeschouwers.

eer je een knusse arena die toch vol-
doende commerciële mogelijkheden
in zich bergt?

Een ontwerp vinden dat dit alles in
zich verenigt is lastig. Kennis en tech-
niek op het vlak van kleine stadions
zijn amper voor handen. Vaak worden
voor kleinere clubs dan toch maar
rechthoekige of ronde stadions ge-
bouwd met hoge exploitatielasten, die

inzicht � nieuw voetbalstadion aan de n33

Waarom Veendam in een dubbele banaan moet spelen
Als de politiek akkoord gaat en de
benodigde 55 miljoen euro bijeen
wordt gebracht, betrekt BV Veen-
dam in 2016 een nieuw stadion.
Waarom moet het nieuwe onderko-
men per se de vorm van een ei of
dubbele banaan krijgen?

Artist impression van het nieuwe stadion van BV Veendam. Illustratie: Team 4 Architecten

Door William Pomp

leeuwarden � Een zeilwed-
strijd tussen elf skûtsjes van de
gemeente Leeuwarden en
Boarnsterhim is zaterdagoch-
tend gestaakt. In totaal raak-
ten zestien mensen te water
tijdens de vriendschappelijk
bedoelde wedstrijd.

Burgemeester Ferd Crone
van Leeuwarden verloor kort
na de start zijn evenwicht toen
twee skûtsjes met elkaar in
botsing kwamen en belandde
in de plomp. Een schipper
raakte door de klap gewond
aan zijn ribbenkast.

Tegelijkertijd sloeg een an-
dere boot om, waardoor alle
veertien opvarenden natte
voeten opliepen. De drenke-
lingen werden door een rond-
vaartboot op het droge gezet.

Nog vóór de wedstrijd begon
viel het eerste natte pak te no-
teren. Een 77-jarig beman-
ningslid van een van de skuts-
jes sloeg overboord. Hij werd
met onderkoelingsverschijn-
selen uit het water gevist,
waarna hij in het ziekenhuis
op krachten moest komen.

Hierop besloot de organisa-
tie de zeiltocht af te blazen.
(ANP)

Zeilers houden
het niet droog

07/09
Een groot aantal Por-
sche-bezitters verschijnt aan
de start van een Elfsteden-
tocht voor voertuigen van dit
sportieve merk. Meer dan 125
wagens rijden zo’n 250 kilo-
meter door Friesland. 

In aanwe-
zigheid
van minis-
ter Maxi-
me Verha-
gen is in
Roermond
de Natio-

nale Indië Herdenking van
militairen die tussen 1945
en 1962 sneuvelden in
Nederlands-Indië en
Nieuw-Guinea.

Klachten over balansventilatie-
systemen leven vooral onder
huurders, zegt Van der Weele.
"Eigenaren zijn veel meer zelf
met hun woning bezig, vervan-
gen filters tijdig en lossen het
vaak zelf op als er een probleem
is. Huurders zijn afhankelijk
van de corporaties bij het oplos-
sen van problemen."

Vooral huurders


