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Voor een reactie op het verhaal van Han-
ny Schouten verwees het ministerie van
Justitie naar de antwoorden die de minis-
ter op 16 juli gaf op Kamervragen over deze
zaak. Op de vraag of het juist is dat het Ne-
derlands Forensisch Instituut organen
heeft verwisseld antwoordde de minister
toen dat „onder verantwoordelijkheid van
het Openbaar Ministerie een oriënterend
feitenonderzoek worden verricht” en dat
de uitkomsten hiervan moeten worden af-
g e wa ch t .

Op de vraag of het klopt „dat aan de
moeder van deze overledene door het mi-
nisterie van Justitie een aanbod is gedaan
van 25.000 euro schadevergoeding”, rea-
geerde de minister met de mededeling:
„Nee. Op 1 juni 2006 heeft op mijn departe-
ment een gesprek plaats gevonden met de
ouders van de overleden D.S. en de toen-
malige raadsman. Naar aanleiding van dat
gesprek is door de toenmalige raadsman
bij brief van 21 juli 2006 een schikkings-
voorstel gedaan, dat werd afgewezen.”

Hanny Schouten: ‘Ik had het gevoel dat ik in een horrorfilm terechtgekomen was’ Foto Merlin Daleman

‘Het werd steeds gekker’
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in de plaatselijke kroeg of jeugdsoos.
Ze rijden in volgepropte auto’s naar
de grote steden en door het hele land
naar feesten.”

Veenbaas: „Veel kinderen zijn geen
echte plattelandskinderen meer. De
ouders zijn vaak import en komen
bijvoorbeeld uit de grote steden. De
normen en waarden van de stad heb-
ben al wortel geschoten op het platte-
land.” 

Noorda: „Je moet niet onderschat-
ten welke enorme veranderingen het
platteland heeft ondergaan. De verza-
kelijking, het verdwijnen van voor-
zieningen, individualisering, het ge-
brek aan vertier. De jongeren raken
op drift en zoeken hun heil in iets an-
ders, of dat nou Lonsdale is of de hip-
hopcultuur. En waar je ook bent in
Nederland, de dominante cultuur
wordt via tv en internet over je uitge-
stort. Daar is geen ontkomen aan.”

Veenbaas: „De anonimisering raakt
ook het platteland. Andere dorpsbe-
woners kennen de jongeren niet
m e e r. ”

Noorda: „Uit een recente studie
blijkt dat zestig tot zeventig kleine
gemeenten echt grote overlastproble-
men heeft. Dat is nieuw.”

Veenbaas: „En de problemen voor
de laaggeschoolden nemen toe. De
druk om mee te kunnen doen in de
kennissamenleving is groot en dat
wordt ook gevoeld. De maatschappij
wordt immers steeds ingewikkelder,
zeker voor dit soort laagopgeleide
jongeren. Een andere groep zijn de
sleutelkinderen. De ouders werken.
De koelkast is altijd vol. Maar de kin-
deren moeten daar zelf hun eten uit
klaarmaken, want vader en moeder
hebben geen tijd.”

Noorda: „Deze kinderen zijn min-

der zichtbaar dan in de grote stad. Op
het platteland bestaat helaas nog wel
eens de neiging om sociale proble-
men toe te dekken. In de stad kunnen
ze bogen op een lange ervaring met
de nare en moeilijke kanten van het
leven. Die ervaring ontbreekt op het
platteland.”

Prachtwijken
GGD-manager Tanja Snijders meent
dat opvoeders, hulpverleners en be-
leidsmakers in Zeeland zich nu goed
bewust zijn van de groeiende proble-
matiek onder jongeren. Maar het was
eerst wel wennen. Zo werd het rela-
tief rustige Zeeland de laatste jaren
geconfronteerd met loverboyproble-
matiek. De GGD kreeg ook meldin-
gen binnen over meisjes die zich voor
de webcam hadden uitgekleed. Op
verzoek van de politie ontwikkelde
de GGD een voorlichtingscampagne.

Ouders weten steeds minder wat ze
met hun kinderen aanmoeten en
doen vaker een beroep op opvoe-
dingsondersteuning, merkt Snijders.
„Een paar jaar geleden hadden ge-
meenten nog wel eens de neiging om
de problemen onder jongeren te on-
derschatten. Tegenwoordig valt dat
wel mee.”

Een groter probleem is volgens
Snijders het geld. Extra rijksgelden
voor de bestrijding van jeugdproble-
matiek en overlast gaan volgens haar
bijna altijd naar de grote steden en de
achterstandswijken. Dat geldt ook
voor de Centra voor Jeugd en Gezin,
die de komende vier jaar worden op-
gericht. De eerste zeven komen in
grote steden. „En dat terwijl in plaat-
sen als Terneuzen, Vlissingen en Mid-
delburg dezelfde problemen spelen.
Weliswaar is de schaal hier kleiner,
maar wel degelijk vergelijkbaar”.

De Zeeuwse Gedeputeerde Jeugd-
zaken Van Heukelom verwacht ook
dat Zeeland achteraan komt in de ver-

deling van Rouvoets gezinscentra.
„Eerst de grote steden. Dan Ella Voge-
laars veertig probleemwijken die
prachtwijken moeten worden, ver-
volgens de provinciesteden en daarna
komt het platteland eindelijk aan de
beurt.” Hij vindt dat jammer. „De
problematiek van onze jeugd is in de
kern hetzelfde als die van Amster-
dam. Alleen de schaal is anders.”

Meerssen (7500 inwoners), iets ten
noorden van Maastricht. Danny (24)
is eigenlijk al van de oude generatie,
maar bezoekt nog geregeld jongeren-
centrum ’t Kechelke. Het is donder-
dagavond en hij en vijf maten zitten
op het tegenovergelegen terras aan
baco’s en bier – alcohol en blowen
zijn verboden in het jongerencen-
trum. Ze proberen een schatting te
maken van het cocaïnegebruik onder
de ‘jonkies’, de jongeren van onder de
achttien. Het is fifty-fifty roept de één.
Nee joh, meer rond de veertig procent
zegt Danny. „Nou ja, veel in ieder ge-
val. Negentig procent gebruikt wel
íéts”, zegt Danny. En ‘iets’ is wiet of
speed. De kleinere jongens worden
harder en dat geldt ook voor de meis-
jes. „In mijn tijd liepen ze echt niet
met traangas.” Maar de jongens noe-
men de meiden geen sletjes, dat gaat
te ver.

De vriendengroep denkt dat het le-
ven in het dorp niet zoveel verschilt
van het leven in de stad. Behalve dat
in het Heuvelland moeilijk een baan
is te vinden. Een aantal jongens komt
maar niet aan de bak, hoe hard ze ook
proberen. Misschien lopen in het
dorp ook nog iets meer housegab-
bertjes rond. Maar de meeste jongens
luisteren naar van alles, ook naar hip-
hop en r&b. Een kopie van Scarface zit
bij één jongen in de tas, voor later op
de avond. En ja, ze hebben ook een
kerel rondlopen die zich Tony laat
noemen.

OVERPE INZ INGEN

Rasmussen
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O p die zomeravond, 56 jaar gele-
den, was het overal in Neder-
land doodstil op straat. Wim

van Est, de man die de dag tevoren
zich met het slagzwaard van zijn
klimmersdémarrage en zijn granie-
ten dijen naar de Gele Trui had ge-
vochten, was in een ravijn gevallen.
Zwaar gehavend ging hij de bezem-
wagen in. Het volk was binnen een
etmaal van aan razernij grenzende
opgetogenheid tot diepe rouw ver-
vallen. Aan deze nationale tragedie
hebben we ook nog een aforistische
uitspraak van de wielrenner te dan-
ken: ‘Mijn hart stond stil, maar mijn
Pontiac liep.’ Al fietsend maakte de
ploeg van Van Est reclame voor de
Pontiac horloges.

Uit de vorige eeuw herinner ik me
de namen van andere Tourhelden:
Fausto Coppi, Louison Bobet, Jacques
Anquetil, Eddy Merckx en natuurlijk
Wout of Woutje Wagtmans. Of je van
wielrennen hield of niet, de Tour de
France was toen al onontkoombaar.
Hoe komt dat? In de eerste plaats,
denk ik, door de omvang. De gedach-
te aan een marathon, meer dan 42 ki-
lometer hard lopen, gaat je al door
merg en been; een 2500 kilometer zo
hard mogelijk fietsen, in tijdritten en
over hoge bergen is nog veel erger,
heeft iets onmenselijks. Je wilt weten
hoe dat afloopt.

Daarbij wordt het je hoe langer
hoe gemakkelijker gemaakt. De Tour
was al vóór de televisie een rijdend
Mekka voor de sportverslaggevers. Je
kon er niet omheen. Tegen de tijd dat
de kopgroep de eindstreep van de
dag, de meet, naderde, nam het ver-
keer in de stad af en ging overal de ra-
dio aan. Rustig op straat lopend, kon
je van huis tot huis door de open ra-
men de gebeurtenissen volgen. De
schrijvende pers liet zich niet onbe-
tuigd. De passage hierboven, over het
slagzwaard en de granieten dijen her-
inner ik me uit een verslag in de Volks-
krant.

Toen kwam de televisie. Daardoor
werden de schrijvende pers en de ra-
dio niet buiten gevecht gesteld, nee,
eerder gestimuleerd om nog grotere
prestaties te leveren. De Tour werd
behalve de grootste wielerwedstrijd
ook een krachtmeting op het gebied
van de verslaggeverij. Beroemd was
in zijn tijd Theo Koomen. En ik heb
de indruk dat op het ogenblik Mart
Smeets de onbetwiste Paus van de
Tour is.

Misschien denkt u nu dat ik een
groot wielrenliefhebber ben. Nee. De
Tour valt niet te ontlopen. Als je je
via welk medium dan ook op de
hoogte wilt stellen van de toestanden
in Irak, Afghanistan en Palestina,
moet je deze drie weken eerst door de
Tour heen. Ik vind dat geen nadeel.
Als je het andere laatste nieuws wilt
weten, lees je CNN op internet. En
vooral op de televisie heeft de Tour
zijn voordelen. De renners worden
onophoudelijk gefilmd, de kop-
groep, de Gele Trui, het peloton. Ter-
wijl dat gebeurt, komen vanzelf ook
het landschap, de dorpjes en stadjes

in beeld, de bergen, de Franse gevel-
rijen, de hele kleurschakering van
Frankrijk in de zon. De Tour de Fran-
ce is de zomer.

Intussen is de Tour, zoals alles,
steeds commerciëler geworden. Ik
weet niet hoeveel een renner ver-
dient, ik wil het ook niet weten, maar
ik denk: veel. Wat is veel? Misschien
even veel als een beroemde voetballer
of de president van een groot concern
of een filmster. Val me er niet mee las-
tig. En omdat er zulke grote sommen
worden betaald, gaan de renners sti-
mulerende middelen gebruiken. Ge-
woon je uiterste best doen om de bes-
te te worden is niet voldoende. Er
moet een middeltje bij. Dope. Dat is
verboden. Dus gaat het stiekem. Dus
komen er controles. Dus vallen ze
door de mand. Schandaal, algemene
verontwaardiging, zoals dat bij alle
schandalen het geval is. Het schan-
daal is de traktatie voor de braven.

Nu is Michael Rasmussen, aan-
voerder van de Raboploeg, drager
van de Gele Trui ontmaskerd. Dat is
niet meer een gewoon schandaal
maar een schandaal van wereldfor-
maat. Iedere avond hebben we hem
gezien, berg op, berg af, met vertrok-
ken gezicht aan zijn eindsprint be-
zig. Je kunt veel van hem zeggen,
maar niet dat hij niet zijn best heeft
gedaan. Hij heeft zich misschien
twee soorten illusies gemaakt: zoals
iedere leugenaar, dat zijn bedrog niet
zou worden ontdekt, en dat in het
vervolg daarop de glorie van de Tour-
winnaar zijn deel zou zijn. Nu ligt hij
in de peilloze afgrond van de publie-
ke verachting, waar alle grote leuge-
naars terecht komen.

Maar Rasmussen verweert zich.
Hij heeft geen doping gebruikt, hij
heeft alleen gezegd dat hij in Mexico
aan het fietsen was, terwijl hij in de
Dolomieten trainde. Ook dat mag
niet van zijn werkgever. Rasmussen
verklaart de baas van zijn ploeg voor
gek. France Soir meldt op de hele voor-
pagina dat de Tour de France op 104-
jarige leeftijd is gestorven. Die voor-
pagina staat ’s avonds op de voorpa-
gina van de slijpsteen. En over dit al-
les schrijft S. Montag zijn stukje.

Donderdag sprak ik toevallig een
goeie vriend wiens oordeel ik op prijs
stel. Wat dacht hij van Rasmussen? Ja,
die man heeft gelogen, hij moet er-
uit, zei hij. En bovendien staat z’n ge-
zicht me niet aan. Ik probeerde nog
verzachtende omstandigheden aan te
voeren, maar hij bleef onverbidde-
l ij k .

Volgend jaar wordt het hoogst-
waarschijnlijk weer zomer; met de
volgende Tour, de doping en de rest.
Neem dat van mij aan.

Renate van der Zee

D oodziek kwam de 21-jarige Denise Schou-
ten thuis van een avondje uit op tweede
kerstdag 1999. Normaal dronk ze altijd

cola, maar dit maal had ze een apfelkorn met
seven-up genomen. En dat drankje had vies,
muf gesmaakt. De hele nacht was ze vreselijk
ziek. En de volgende ochtend was ze dood.

Nu, bijna acht jaar later, is haar moeder Han-
ny Schouten nog steeds op zoek naar de waar-
heid omtrent haar dochters dood. Is het een na-
tuurlijke dood geweest, zoals de politie be-
weert? Of is ze vergiftigd?

De nachtmerrie begon toen de cardioloog
van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg de
familie Schouten vertelde dat Denise was over-
leden. Hanny Schouten: „Hij zei: ‘Uw kind doet
niet meer mee’. Hij begreep niet waarom hij
haar niet had kunnen redden. Mijn man, zoon,
dochter en ik, we waren volledig kapot. Verbijs-
terd zijn we naar huis gegaan.”

Vervolgens kreeg de familie Schouten bezoek
van twee rechercheurs die vertelden dat het li-
chaam van Denise in beslag was genomen voor
onderzoek door het Nederlands Forensisch In-
stituut. „Een van hen zei dat Denise waar-
schijnlijk een natuurlijke dood was gestorven.
Hij zei: ‘Ze had een ontstoken hartspier’. Hij
voegde daar aan toe: ‘over zes weken hebben we
zekerheid, want dan is het sectierapport klaar’.

„Na zes weken kwam hij met één pagina uit
het sectierapport. Die legde hij op tafel en hij
zei: ‘Ik had gelijk, het was een ontstoken hart-
spier’. Maar ik vond het vreemd dat ik niet het
hele sectierapport te zien kreeg. Denise was al-
tijd kerngezond geweest. Ik geloofde niets van
het hele verhaal.”

Hanny Schouten maakte een afspraak met de
officier van justitie, want ze wilde inzage in het
sectierapport. De officier van justitie weigerde
omdat het ‘niet goed’ voor haar zou zijn. Ze
mocht wel het toxicologisch rapport zien.
Daarin stond dat er mogelijk methadon en an-
tidepressiva in het bloed van Denise Schouten
hadden gezeten. Dat was vreemd. Want Denise
gebruikte geen medicijnen en ook geen drugs.

„Die officier van justitie zei dat we een second
opinion konden vragen. Hij raadde ons het Aca-
demisch Ziekenhuis in Maastricht aan, omdat
dat het beste ziekenhuis op het gebied van car-
diologie was. Toen we weggingen, tikte hij
mijn zoon op zijn schouder en zei hij: ‘Als ik u
was zou ik een heel goede advocaat in de arm
nemen’.”

Dat deed Hanny Schouten. Die advocaat
schreef een brief aan het Forensisch Instituut
met het verzoek de organen van Denise, die
daar voor onderzoek naar toe waren gebracht,
niet zoals gebruikelijk na enkele maanden te
vernietigen. Maar toen Hanny Schouten het Fo-
rensisch Instituut belde om te vragen welke
resten van haar dochter daar aanwezig waren,
kreeg ze te horen dat er niets meer was. Ze had-
den alleen nog het hart van Denise.

Een monster van dat hart werd onderzocht
in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht.
De kosten van het onderzoek bedroegen bijna
zevenhonderd euro. Schouten: „En het rare was
dat wij wèl de rekening ontvingen, maar niet de
uitslag van het onderzoek. Na lang wachten en
veel rondbellen, bleek die uitslag al wekenlang
bij de officier van justitie te liggen.’’

Die uitslag was hoogst merkwaardig. De
kransslagaders van Denise bleken verkalkt.
Heel vreemd voor zo’n jonge vrouw. Hanny
Schouten belde met de cardioloog in Tilburg
die haar dochter de ochtend van haar overlijden
had gezien. „Hij zei tegen me: ‘Je kunt hier je
kont mee afvegen. Dit hart kan nooit van uw
dochter zijn. U moet een DNA-onderzoek laten
doen.’ Dat heb ik laten doen. En de deskundige
van het Leids Universitair Medisch Centrum
concludeerde: dit is het hart van een man.”

Inmiddels ging het niet goed met het gezin
Schouten. Jaap Schouten, de vader van Denise,
had zijn metselbedrijf gesloten. Hij kon niet
meer functioneren. Hij had zijn eigen dochter
thuis geprobeerd te reanimeren en dat was niet
gelukt. Die gedachte was voor hem ondraaglijk.
Hij probeerde zijn vrouw te weerhouden van

haar verbeten pogingen de waarheid te achter-
halen. Dat leidde tot hooglopende ruzies. „Uit-
eindelijk heeft hij zich er bij neergelegd dat hij
mij niet kon tegenhouden. Hij zei: ‘Jij bent niet
te stoppen. Zo is jouw karakter’. Ik zei: ‘Het
gaat niet om mijn handtas die gestolen is’.”

In november 2002 ging Hanny Schouten op
bezoek bij het Forensisch Instituut om te vra-
gen hoe het kon dat ze haar het hart van een
man hadden toegespeeld. „Ze hielden vol dat
de monsters die zij in huis hadden van Denise
wa r e n ”, zegt Schouten. „En verder vertelden ze
me dat ze zelf ook onderzoek gingen laten
doen. Een monster van het hart werd naar Oos-
tenrijk gestuurd. Dat bleek niet analyseerbaar.
Vervolgens bekeken onderzoekers van de VU in
Amsterdam een hartmonster. Die constateer-
den dat mijn dochter geen ontstoken hartspier,
maar een hartinfarct had gehad en dat ze al eer-
der een klein hartinfarct had gehad. Nou, daar
hadden wij nooit iets van gemerkt. Volgens de
cardioloog in Tilburg was er niets mis geweest
met het hart van mijn dochter.

„Ik zag dat op mijn kopie van het rapport de
geboortedatum van mijn dochter onleesbaar
was gemaakt. Toen ik vroeg wat dat te beteke-
nen had, zeiden ze dat dat was ‘om verwarring
te voorkomen’. Er stond namelijk als geboorte-
jaar 1960, terwijl Denise van 1978 was. Ik dacht
toen: hebben ze misschien weer een verkeerd
hart bekeken?”

Vervolgens vertelde de patholoog van het Fo-
rensisch Instituut haar dat er nog restweefsel
aanwezig was van organen van Denise. Dat zou

in oktober 2004 worden vrijgegeven. Maar, zei
hij, een stukje van de nier en een stukje van de
lever zijn er niet, want die liggen in het Leids
Universitair Medisch Centrum.

De volgende dag belde Schouten naar het
LUMC om navraag te doen naar dat stukje lever
en dat stukje nier. „Tot mijn stomme verbazing
vertelden ze me dat de hartmonsters van mijn
dochter daar al jaren in de ijskast lagen en nooit
weg waren geweest. Ik had het gevoel dat ik in
een horrorfilm terecht was gekomen, want het
werd steeds gekker. Er werd mij voortdurend
een rad voor ogen gedraaid. Maar toen het
LUMC begreep dat ik het hart wilde laten on-
derzoeken, wilden ze het niet vrijgeven.”

In de zomer van 2004 arriveerde een brief uit
de psychiatrische afdeling van de Koepelgevan-
genis in Haarlem op de redactie van De Telegraaf.
Gedetineerde Johan H. beweerde daarin dat hij
op Tweede Kerstdag 1999 de beruchte ‘party-
drug’ GHB in het drankje van Denise had ge-
daan. Hij schreef dat hij de waarheid onthulde
omdat hij ‘als christen’ zijn zonden wilde belij-
den. Aandachttrekkerij van een gek? Of einde-
lijk de waarheid omtrent de dood van Denise?
De politie deed onderzoek en constateerde dat
het om aandachttrekkerij ging. Hanny Schou-
ten vertrouwde inmiddels niemand meer.

In oktober 2004 haalde Hanny Schouten het
restweefsel van de organen van haar dochter bij
het Forensisch Instituut op. Het was haar laat-
ste strohalm. Dit materiaal zou kunnen uitwij-
zen of Denise een natuurlijke dood was gestor-
ven of was vergiftigd. „Er werd mij verzekerd
dat dit materiaal allemaal van mijn dochter
wa s ’’, zegt Schouten. Om zekerheid te verkrij-
gen, liet ze DNA-onderzoek uitvoeren door de
beroemde prof. Jean-Jacques Cassiman aan de
Universiteit van Leuven. Die constateerde dat
het weefsel van verschillende mensen was.

„Hij zei: ‘Dit is een pot tutti frutti’. Toen heb
ik een miljoen euro schadevergoeding geëist
van het ministerie van Justitie. Maar volgens
Justitie was het restweefsel van Denise vervuild
en was daardoor verwarring ontstaan. Er zou-
den DNA-sporen van onderzoekers op terecht
zijn gekomen.”

Vervolgens schreef Hanny Schouten een per-
soonlijke brief aan de koningin en aan minister
Donner van Justitie. In juni 2006 mocht ze op
gesprek komen op het ministerie van Justitie.
„Daar werd me een schadevergoeding van
25.000 euro geboden. Maar dan moest ik voort-

aan wel mijn mond houden over de hele zaak.
Mijn mond houden? Ik wil weten wat er met
mijn dochter is gebeurd en waarom wij voor de
gek zijn gehouden.

„Mijn man en zoon hebben zich neergelegd
bij de dood van Denise en willen er liever niet
over praten. Zij zeggen dat ze het een plaatsje
hebben gegeven. Ze zijn ervan overtuigd dat ze
is vermoord, maar ze hebben geaccepteerd dat
er nooit duidelijkheid zal komen.

„Maar ik, als moeder, kan dat niet. En mijn
jongste dochter Kristel al evenmin. Als Denise
is vermoord, dan loopt de dader vrij rond. Dat
mag toch niet? En wat is er gebeurd met de or-
ganen van mijn dochter? Is het Forensisch Insti-
tuut alleen maar slordig geweest of is er sprake
van een c o v e r- u p ? Er ontbreken te veel stukjes
aan deze puzzel. En het ergste is dat ik doordat
ik zo voor de gek ben gehouden, nooit om de
dood van mijn dochter heb kunnen huilen. Ik
zou het zo graag willen, maar ik kan het niet. Ik
heb geen gevoel meer. Ik ben een robot gewor-
den.”

Hanny Schouten wil weten waardoor
haar 21-jarige dochter Denise
plotseling overleed. Maar na acht jaar
weet ze het nog steeds niet.
„Er ontbreken te veel stukjes aan deze
puzzel.” Tweede aflevering van een
serie van vijf bureaucratische
horror verhalen.
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Hanny Schouten over de zoektocht naar de doodsoorzaak van haar overleden dochter

Somalische jongere op het dorpsplein in Meerssen

Reactie van Justitie


