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‘Ik was dat jongetje van 10 jaar’
INTERVIEW

De aanslag op Jo-
hannes Versfeld
uit ’t Zandt, op 23
november 2000,
is een van de za-
ken op de nieuwe
coldcasekalender
van de politie.
Zijn zoon Sven,
destijds 10 jaar,
overleefde de aan-
slag. Hij vertelt
voor het eerst zijn
verhaal.

ROB ZIJLSTRA

H
et is donderdag 23 no-
vember 2000, ’s och-
tends. Over de A28 rijdt
een rode Mercedes met

hoge snelheid richting Harderwijk.
Even voor Nunspeet gebeurt het:
een harde explosie. De bestuurder
en het 10-jarige jongetje op de bijrij-
dersstoel overleven de aanslag, want
dat was het. Wie erachter zat, of za-
ten, is tot op de dag van vandaag niet
bekend.

De bestuurder was Johannes Vers-
feld uit ’t Zandt, toen 45 jaar. Hande-
laar in softdrugs. Het jongetje van 10
op de bijrijdersstoel was zijn
zoontje. Onder de auto was een bom
geplaatst. Johannes Versfeld verloor
een been, het jongetje liep schram-
men en kneuzingen op.

,,Dat jongetje van 10, dat ben ik’’,
zegt de nu 27-jarige Sven Versfeld,
inmiddels zelf vader. Hij is blij met
de uitgave van de kalender, maar het
maakt ook iets los. De gebeurtenis-
sen van toen hebben zijn leven gete-
kend. Hij vertelt voor het eerst zijn
verhaal.

,,We waren vanuit ’t Zandt op weg
naar mijn opa in Werkendam. De
remmen van de auto piepten en we
wilden daarom eigenlijk even langs
de Kwik-Fit in Groningen. Hadden
we het maar gedaan, dan had de auto
op de brug gestaan en dan waren we
erachter gekomen. Maar we waren
laat en hadden nog een lange reis
voor de boeg. Mijn vader besloot
door te rijden.’’

,,Het was nog voor Nunspeet.
Hoewel we hard reden, kwam er een
Mercedes Vito naast ons rijden. Mijn
vader dacht een groene, hij is kleu-
renblind. Het was een blauwe Vito,
honderd procent zeker. De bestuur-
der keek bij ons naar binnen, hij had
een telefoon in zijn hand. Mijn vader
zag dat ook. Terwijl hij naar ons
keek, gebeurde het. Hij wist dus dat
er een kind in de auto zat.’’

D
e knal zelf kan Sven Versfeld
zich niet goed herinneren.
,,Die ben ik een beetje kwijt.

Maar de rest niet. Ik heb beelden, die
zie ik nu weer voor me. Mijn vader
riep, ik ben mijn been kwijt, ik ben
mijn been kwijt. Het been van m’n

vader hing aan een velletje, dat beeld
raak ik niet kwijt. In de bodem van
de auto was een gat geslagen, het
dak stond bol, de auto vol rook. De
deur aan mijn kant wilde niet open.
Mijn vader probeerde mij over zich
heen te tillen om mij aan zijn kant
uit de auto te zetten. Maar ik wilde
niet over dat been heen.’’

Wonder boven wonder, schrijft de
politie op de kalender, ‘bleef het 10-
jarige jongetje’ ongedeerd. Sven:
,,Kneuzingen, wat schrammen en
had last van mijn linkeroor. Links
hoor ik sindsdien slechter.’’

Na de explosie rijdt de auto nog
zo’n 2 kilometer door. De zwaarge-

wonde Versfeld probeert door met
de auto langs de vangrail te rijden de
vaart eruit de krijgen. Twee mede-
werkers van de Explosieven Oprui-
mingsdienst zijn – toeval, maar hoe
bizar – als een van de eersten bij de
auto om hulp te verlenen.

Terwijl vader en zoon Versfeld

met ambulances naar het zieken-
huis in Zwolle worden gebracht, ont-
dekt de politie dat de explosie een
gevolg is van een onder de auto ge-
monteerde bom: semtex in een mo-
biele telefoon die dienstdoet als ont-
steking. Het vermoeden is dat de
man in de blauwe Vito de bom met
zijn mobieltje liet exploderen. Er is
een compositietekening van de Vi-
to-bestuurder.

Sven: ,,Kennelijk hadden ze ge-
wild dat mijn hoofd er net zo uitzag
als het been van mijn vader. Dat er
een kind in de auto zat, liet hen koud
gelaten. Ik vind dat niet menselijk.’’

,,Ik heb er een posttraumatische

Verkeerd tijdstip

De coldcasekalender waarop ook de
Versfeld-zaak staat, wordt in verschil-
lende talen verspreid in gevangenis-
sen. Politie en justitie hopen op tips
vanuit de bajes. De gouden tip die leidt
tot oplossing van deze aanslag levert
70.000 euro op. Justitie looft 20.000
euro uit, Johannes Versfeld doet daar
zelf nog eens 50.000 euro bij.
Op de kalender staat dat deze aanslag
op 23 november 2000 is gepleegd om
acht uur ’s avonds. Dat is een fout.
Een heel vervelende, erkent de politie.
Het was wel die dag, maar tussen tien
en elf ’s ochtends. De fout wordt bij de
herdruk – de uitgave is populair –
hersteld. Vorig jaar is zo’n kalender
voor het eerst gemaakt en in gevange-
nissen verspreid. Dat leverde achthon-
derd tips op. Naar aanleiding daarvan
is het onderzoek naar negen onopge-
loste ernstige misdrijven heropend.

stressstoornis aan overgehouden. Ik
heb veel ellendige dingen meege-
maakt. Ik voelde vaak dat ik werd
achtervolgd en bedreigd. Zag dingen
die er niet waren. Bij mijn moeder
thuis, ik was toen 11, zag ik een man
met een pistool en een bivakmuts
op. Zoals een kind een boef ziet. Ik
raakte in paniek en om te vluchten
sloeg ik een raam stuk. Daarbij ben
ik toen behoorlijk gewond geraakt.
Maar er was niemand, het waren
waanbeelden.’’

,,De periode na de aanslag was
vreemd. Ik mocht niet naar school
van de politie. Ik was getuige, ik had
die man in die Vito gezien. We zijn
toen een tijdje elders ondergebracht
en werden beveiligd.’’

E
n nu, zeventien jaar later? ,,Ik
ben schrikachtig, soms voel ik
me agressief. Mijn opa is over-

leden, maar dat kan ik een plek ge-
ven. Iedereen krijgt daar vroeg of
laat mee te maken. Maar zo’n aan-
slag is anders, ik kan dat geen plek
geven. Ik heb een tijdje hulp gehad,
maar dat heeft niet veel opgele-
verd.’’

,,Ik hoop dat de dader of daders
worden gepakt en dat ze hun ver-
diende loon krijgen. Dat zou goed
voelen. Ik ben ervan overtuigd dat er
mensen rondlopen die meer weten.
Misschien zijn het mensen die nu
zelf ook kinderen hebben, zelf vader
zijn. Ik weet ook dat er mensen zijn
die zeggen: ‘Je vader was een drugs-
handelaar’. Die denken dan: eigen
schuld. Maar die mensen realiseren
zich niet dat ik ook in de auto zat.’’

Heeft hij zijn vader ooit iets kwa-
lijk genomen?

,,Nee. Absoluut niet. Het klopt dat
hij geen doorsnee vader is, maar ik
had mij geen betere vader kunnen
wensen. Geen betere opa ook.’’

Hebben jullie een vermoeden wie
achter de aanslag zit?

,,Jawel. Dat weet de politie ook.
Maar aan vermoedens heb je heel
weinig. Er moeten bewijzen zijn. En
die zijn er niet. Ik hoop dat er ie-
mand opstaat en gaat praten. Dat
zou geweldig zijn, hoewel ik ook be-
sef dat mijn vader daarmee zijn been
niet terugkrijgt.’’

‘Aan vermoedens
heb je heel weinig.
Er moeten
bewijzen zijn’

Sven Versfeld overleefde als 10-jarige een bomaanslag. FOTO CORNÉ SPARIDAENS


