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Onmenselijk
Vijf jaar na de drievoudige moord (2005) van
Richard H. op zijn vrouw en twee dochters wordt
de herinnering aan dit drama vastgelegd. In het
boek en de gelijknamige documentaire ‘Het
familiedrama van Zoetermeer. Claudia, Marieke
en Charlotte moesten dood’ komen familie,
vrienden en collega’s van de slachtoffers aan het
woord. In de verhalen klinkt telkens dezelfde
verzuchting door: “Wat kan één mens veel
ellende veroorzaken…”
In geval van criminaliteit wordt weleens
gesproken over het rimpeleffect. Een daad kan
gevolgen hebben voor meerdere mensen en ook
nog op langere termijn. Wie het boek leest, ziet
dit effect heel duidelijk en schrijnend in beeld
gebracht. De rimpels zouden dan beter golven
genoemd kunnen worden. Golven van verdriet,
pijn, woede, angst, haat, verwarring, wantrouwen. Vader Ruud bracht zijn dochter
regelmatig ’s avonds thuis: “Dan dacht ik: ze is veilig thuis. Maar dan blijkt dat niet zo
te zijn. Dat schiet regelmatig door mijn hoofd.” (p.72-73) Moeder Corry paste
wekelijks op Marieke en Charlotte. “Ze voelt elke dag sterker de grote pijn dat ze niet
meer compleet is, dat ze geamputeerd is en dat ze levenslang heeft gekregen.”
(p.17) De kring van slachtoffers is echter nog groter. De beste vriendin van Claudia
werd depressief en wacht op de juiste behandeling voor haar posttraumatisch
stresssyndroom. De rechercheurs noemen de zaak ook na vijf jaar nog een drama.
Angst en woede zijn bij de ooms en tantes nog steeds aanwezig. Collega’s houden
zich vast aan de paasboodschap dat het verderf niet het laatste woord heeft.
Een vraag die bij zo’n drama al snel opkomt is of niemand dit aan heeft zien komen.
Op integere wijze geeft Fijen aan dat dit niet het geval was. Richard leek zo gewoon.
Het gezin werd zelfs als perfect gezien. En misschien is dat wel wat op de lezer de
meeste impact heeft: Hoe kan zoiets zo onverwacht gebeuren? Kan iedereen dit dan
overkomen? Of nog beangstigender: Zou je zelf zover kunnen komen…?
Het zou haast vanzelfsprekend zijn om Richard H. neer te zetten als een beest. Als
iemand waarin nooit een greintje goed te vinden was. Daarmee zouden we afstand
creëren. We plaatsen de dader dan buiten onze eigen kring en hoeven niet
persoonlijk te worden. Wij zijn immers geen beesten, denken we dan. Maar

opmerkelijk genoeg gebeurt dat niet in het boek, hoeveel weerzin er bij de
slachtoffers ook in doorklinkt. Door een dader te zien als mens, die weliswaar iets
gruwelijks heeft begaan, worden we plotseling verantwoordelijk voor de ander. Hij is
één van ons. Dit zal onuitsprekelijk zijn voor de ouders van Claudia. Hun schade
wordt er niet mee hersteld. Zij zullen altijd moeten leven met de dood van hun
kinderen. Nijpende vragen zullen hen altijd achtervolgen. Want heeft de moordenaar
van je dochter en kleinkinderen zelf nog recht op leven? Is er een passende straf die
recht doet aan de pijn en verdriet die veroorzaakt zijn? Het zouden je eigen kind en
kleinkinderen maar geweest zijn…denken velen.
Maar hoe zijn we eraan toe als het de haat is die ons voedt? Als we energie halen uit
een ‘verbond met de dood’ (p.46)? Moeder Corry kan er geen begrip voor opbrengen
dat Richard nog een moeder heeft die hem wekelijks bezoekt. Vader Ruud rust niet
voordat Richard levenslang heeft. Het is onmenselijk om van deze zwaar
beschadigde (groot)ouders te verwachten om Richard nog als één van hen te zien.
Tegelijkertijd zijn er anderen die dit wel op kunnen brengen. Wellicht ook niet op
eigen kracht, maar vanuit een ander verbond. Een Verbond dat Leven geeft. Een
Verbond dat God, die ook Eén van ons is geworden, met ons mensen heeft willen
sluiten. Onmenselijk, dat wel.
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