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Ze heeft alles netjes bijgehou-

den: de brieven van het gerecht,
het schriftje waarin ze haar ge-
dachten dag na dag neerpende,
de papieren met daarop alles wat
ze zeker wilde vertellen aan Peter
of aan anderen. 
Kwaadheid of haat heeft ze zel-
den gevoeld, zelfs niet toen het
pas gebeurd was. Ze heeft hem
verwenst, jazeker. Maar daar had
ze niets aan. Myriam zou nooit
meer terugkomen. Bovendien
was er de zorg voor de twee doch-
tertjes van Myriam en Peter. Die
mochten nergens onder lijden.
Dus besloot Marleen in te gaan op
Peters verzoek om een gesprek. 
‘Waarom ik dat wilde? Niet omdat
ik een goed mens ben. En al hele-
maal niet om te horen dat hij spijt
heeft. Ik wilde weten hoe Myri-
ams laatste ogenblikken eruitza-
gen. Of ze nog iets gezegd had. Ik
wilde hem ook aan de tand voelen
over een aantal tegenstrijdige uit-
spraken. Ik had sterk de indruk
dat hij zijn eigen waarheid geloof-
de. Sommige dingen klopten he-
lemaal niet. Ik wilde hem in de
ogen kunnen kijken terwijl hij
zijn verhaal vertelde. Ik dacht: als
ik hem zie, dan weet ik meteen of
hij de waarheid spreekt.’

RUST IN HET HOOFD

Samen met Els Goossens van
Suggnomè, het forum voor her-
stelrecht en bemiddeling, bereid-
de Marleen zich voor op de con-
frontatie met Peter. In maart
2006, een half jaar voor het pro-
ces, ging ze met Els en met de be-
geleidster van Slachtofferhulp
naar de gevangenis. Het was de
eerste keer dat ze elkaar zagen se-
dert de feiten.
‘We gedroegen ons heel beheerst,
maar we hadden allebei tranen in
de ogen. Mijn eerste gedachte
was: hij ziet er goed uit. Ik was ge-
neigd dat niet eerlijk te vinden,
maar dat is natuurlijk een rede-
lijk nutteloze gedachte.’
Marleen kreeg als eerste het
woord. Ze confronteerde Peter

met haar argwaan: hij herinnerde
zich weinig van wat er gebeurd
was, zo bleek uit het dossier, maar
ze twijfelde aan zijn oprechtheid.
Hij speelde verstoppertje, vond
ze. Ook de verhalen over ‘zijn
remmen die niet werkten’, slikte
ze niet. 
Wanneer Marleen vertelt over de
impact die de moord heeft gehad
op haar familie krijgt ze het moei-
lijk. Net zoals ze het moeilijk
kreeg tijdens het gesprek met Pe-
ter. Maar ze vond dat hij moest
horen hoeveel verdriet hij te-
weeggebracht had. Haar vader
was inmiddels overleden, haar
moeder had net gehoord dat ze
borstkanker had.
‘Peter leefde toen zozeer in zijn ei-
gen wereldje dat hij niet leek te
beseffen wie hij allemaal geraakt
had. En dan heb ik het nog niet
eens over zijn eigen familie, want
voor die mensen was het ook een
drama.’
Ook de kinderen vormden een
pijnlijk hoofdstuk in het gesprek.
Marleen leest het bewuste stukje
tekst voor: ‘“Peter, je hebt van je
kinderen de kinderen van een
moordenaar gemaakt. We gaan er
alles aan doen om ze een goede
opvoeding te geven.” Dat heb ik
hem gezegd. Het gaat gelukkig
heel goed met hen, maar als ze
morgen iets mispeuteren, dan ligt
het verwijt voor de hand: “Je va-
der was een moordenaar!” Ik zou
het afschuwelijk vinden als ze
daardoor in een negatieve spiraal
terechtkomen. Maar nogmaals:
het zijn fantastische kinderen. Ze
doen het op elk vlak prima.’
Marleen vertelde Peter nog meer.
Over haar schuldgevoel als moe-
der, de gedachte dat ze had moe-
ten ingrijpen, al kon geen mens
vermoeden dat de situatie zo uit
de hand zou lopen. 
‘Misschien heb ik mijn dochter
wel tekortgedaan. Dat gevoel heb
ik soms nog. Ik weet niet hoe dat
komt. Nu ik dag in, dag uit voor de
kleinkinderen zorg, vraag ik me
wel eens af: heb ik ooit zoveel
voor mijn eigen kinderen ge-
daan? Mijn relatie met Myriam

was altijd al een beetje anders
dan met de anderen. Ze was zo
gek op hem, het was Peter voor en
Peter na. Op haar achttiende ging
ze al met hem samenwonen. Mis-
schien had ik toen wel moeten in-
grijpen. Misschien had ik ook iets
kunnen doen die laatste keer dat
ik met haar telefoneerde. Toen
was hij wellicht al aanwezig in het
appartement waar hij haar even
later vermoord heeft. Ik had er
naartoe kunnen gaan. Maar het
haalt allemaal niets uit. Myriam

Je kind dat vermoord wordt, dat
is de ergste nachtmerrie van elke
ouder. Vijf jaar geleden overkwam
het Marleen Van den Abeele. Na
de schok kwamen de vragen:
waarom en hoe was het gebeurd?
Via herstelbemiddeling ging ze in
gesprek met de dader.

HIJ VERMOORDDE HAAR DOCHTER, NU PRAAT ZE MET HEM

Marleen: ’Herstelbemiddeling maakt van een dader weer een mens.’

‘Ik wilde hem in de 

‘Ik wilde weten hoe 
Myriams laatste ogen-
blikken eruitzagen. Of ze
nog iets gezegd had’
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is er niet meer. We kunnen alleen
maar proberen de kinderen zo
onbekommerd mogelijk groot te
brengen. Dat is mijn grootste ver-
langen. Peter is me daar dankbaar
om, zei hij. Bovendien heeft hij
me beloofd dat hij de kinderen
nooit van de ene dag op de andere
bij mij zal weghalen. Dat was een
enorme opluchting. De mensen
hadden me bang gemaakt. Ieder-
een leek ervan overtuigd dat hij
de ochtend na zijn vrijlating de
meisjes zou komen opeisen.’

Op haar vragen over Myriams
laatste ogenblikken heeft Mar-
leen nooit duidelijke antwoorden
gekregen. Peter vertelde wel,
maar het bleef allemaal uiterst
vaag. Toch gaf het haar wat ze
zocht: rust in haar hoofd.

WEER MENS

Een halfjaar later zagen ze elkaar
weer, op het proces. Toen het von-
nis werd uitgesproken — 25 jaar
cel — voelde Marleen iets wat
voor de buitenstaander mis-
schien nog het meest op medelij-
den lijkt. Al wil ze dat zelf niet zo
noemen.
‘Ik dacht: 25 jaar, dat is best veel.
Wij waren met de hele familie ge-
komen, ik voelde me goed om-
ringd. Peter stond daar alleen. Ik
moest naar hem toe, ik wilde hem
absoluut iets zeggen. Even later
zag ik hem in de gang, omringd
door vier agenten. Ik ben meteen
naar hem toe gelopen. De agenten
waren op hun hoede, die dachten
wellicht dat ik hem zou aanvlie-
gen. Maar ik wilde hem alleen
zeggen dat hij aan zichzelf moest
werken. Dat hij ruggengraat
moest kweken, hulp zoeken. En
dat hij de kinderen altijd zou mo-
gen blijven zien. “Doe iets met de
straf die je gekregen hebt”, zei ik
hem. Het klonk allemaal nogal
bazig, vrees ik. Maar Peter leek
het te waarderen en beloofde me
dat hij zou doen wat ik hem vroeg.
Het was een bijzondere ontmoe-
ting.’
Enkele maanden na het proces
volgde een tweede gesprek in het
kader van de herstelbemiddeling,
maar daaraan heeft Marleen wei-
nig herinneringen. Er werden
praktische afspraken gemaakt
rond de kinderen, en dat was het
zo ongeveer. Aan een nieuwe ont-
moeting heeft Marleen weinig be-
hoefte. Ze heeft haar leven weer
opgepakt, zo goed als dat gaat.
‘Het lukt wel, maar ik heb ook
kwade dagen. Het zorgeloze leven
van veel van mijn leeftijdgenoten
gaat aan mij voorbij. Ik ga niet op
reis, ik heb twee jonge kinderen
op te voeden. Mijn sociaal leven
heb ik noodgedwongen moeten
terugschroeven. Ik zat in de ge-
meenteraad en gaf catechese,
maar dat heb ik stopgezet. Maar
me opsluiten doe ik niet. Ik volg
kooklessen, ga op school praten
met anderstalige kinderen, bege-
leid mee het niveaulezen. Het is
raar: ik sta aan de schoolpoort
tussen vrouwen die ik als kind ge-
kend heb, toen ze bij Myriam in
de klas zaten. Ik mag daar niet te
lang bij stilstaan, want dan krijg
ik het moeilijk.’
Over het nut van herstelbemidde-
ling is ze ondubbelzinnig: ‘Ik vind
het waardevol. Je krijgt de kans
alle dingen te zeggen en te vragen
die anders toch maar door je
hoofd blijven spoken. En je maakt
van een dader weer een mens.’

Peter beantwoordt niet aan het
stereotiepe beeld van een dader,
wat dat ook moge zijn. Hij praat
zacht en beheerst, analyseert zijn
gedachten en emoties, wikt zijn
woorden. En hij is bloednerveus
voor dit interview, heeft de hele
dag geen hap door zijn keel gekre-
gen. Hij wil dit goed doen, geen
fouten maken, tonen dat hij elke
dag aan zichzelf werkt: het zijn
zinnetjes die bijna als een mantra
terugkeren doorheen het ge-
sprek. Af en toe wellen de tranen
op. Als hij over zijn dochtertjes
spreekt, maar ook als hij het over
Marleen heeft. Het contact met
haar was in zekere zin een eye-
opener.
‘Die eerste maanden in de gevan-
genis zette ik me schrap tegen alle
aantijgingen. Het was een verde-
digingsmechanisme: ik schoof de
schuld van me af, verbloemde wat
ik gedaan had. Het was mijn ma-
nier om te overleven, de enige
manier waarop ik het leven in de
gevangenis draaglijk kon houden.
De enige manier ook waarop ik
met mezelf verder kon. Het besef
van wat ik gedaan had, sijpelde
maar geleidelijk aan door. Ik be-
gon na te denken over wie ik alle-
maal gekwetst had. Het was als
een steen in het water gooien en
kijken naar de rimpelingen die al-
maar verder uitdeinen. Ik heb
niet alleen Myriam weggenomen,
ik heb het geloof van heel veel
mensen in de maatschappij en in
de mensheid geschonden. Toen ik
ten volle besefte wat ik gedaan
had, voelde ik me een monster.
Moord had me altijd een ultieme
daad van lafheid geleken. Nu be-
hoorde ik zelf tot de lafaards.’ 
Toen Peter een info-avond over
herstelbemiddeling bijwoonde,
was hij meteen gebeten door het
idee. Hij wilde iets goedmaken,
zijn spijt betuigen oog in oog met
de nabestaanden. ‘De emoties in
iemands ogen zien, is helemaal
anders dan een papieren “sorry”.
Of ik vergiffenis wilde vragen?
Neen. Dat zou ik nooit durven.
Dat wil ik ook niet. Het zou zo
goedkoop klinken. Wat zou ik ook
vergiffenis vragen aan Marleen
als ik het mezelf niet eens kan ver-
geven?’ 
‘Ik wilde vooral duidelijk maken
dat ik onafgebroken aan mezelf
werk, elke dag. Ik zou me nooit
kunnen koesteren in het relatieve
comfort van de gevangenis. Ik
weiger te beantwoorden aan het
archetype van de dader die zich
verongelijkt van de wereld af-
sluit. Ik wil een beter mens wor-
den en nooit meer de fouten van
vroeger maken. Want daar is het
misgelopen: ik zat al een hele tijd
in een depressie, maar niemand
mocht het weten. Ik gedroeg me
naar buiten toe als de vlotte jon-
gen, de gangmaker, terwijl ik van
binnen doodging. Marleen heeft
me ooit een “smoelentrekker” ge-

•••
Vervolg op blz. 30

Peter: ’De emoties in iemands ogen zien is helemaal anders dan een papieren "sorry".

ogen kunnen kijken’

‘Moord had me altijd een
ultieme daad van lafheid
geleken. Nu behoorde ik 
zelf tot de lafaards’
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noemd. Ze had gelijk. Ik was wel-
licht een smoelentrekker, die ont-
kende wat er allemaal in zijn
hoofd speelde.’

MENTALE VRIJHEID

Hij heeft niet voor zichzelf aan
herstelbemiddeling gedaan, zegt
hij. Maar dat er op geen enkel mo-
ment sprake geweest zou zijn van
enige berekening, klinkt weinig
geloofwaardig.
‘Oké, in het begin misschien wel,’
geeft hij toe. ‘Ik hoopte dat het in
mijn dossier zou komen. Maar die
gedachte verdween heel snel naar
de achtergrond toen ik Marleen
zag. Het was zo surrealistisch: ik
was het monster dat het leven van
deze vrouw verwoest had. Het
liefst van al zou ik een bunker in-
gekropen zijn van schaamte. Hoe
meer ik hoorde, hoe kleiner ik me
voelde. Wat Marleen doet, is on-
gelooflijk. Ze voedt mijn kinderen
op zonder haat. Dat ze mij boven-

dien bewust níét afschildert als
de duistere, slechte vader, als
nietsnut, ontroerde mij. Het is
een signaal dat ik niet kan of wil
negeren: ik moet hier iets mee
doen.’
De ontmoeting met Marleen in de
gangen van het gerechtsgebouw
staat ook Peter nog haarscherp
voor de geest. 
‘Het gevoel dat ze zich om me be-
kommert, heeft me kracht gege-
ven. Het is een gevoel dat je in een
flesje zou moeten kunnen van-
gen, als medicijn. Daar doe ik het
voor. En vooral hiervoor natuur-
lijk (toont een foto van zijn kinde-
ren). Zij zijn alles voor mij.’
De Peter van toen en de Peter van
nu ziet hij als twee verschillende
mensen. De nieuwe Peter is uitge-
sproken gelovig. Hij volgt de we-
kelijkse mis, leest er voor en luis-
tert naar de preken van de aal-
moezenier, waar hij universele
menselijke waarden in terug-
vindt. 
In stilte hoopt hij volgend jaar de
plechtige communie van zijn
oudste dochter te mogen bijwo-
nen. Niet het feest natuurlijk, be-
nadrukt hij, enkel de mis. Al
maakt hij zich liever niet te veel
illusies, want dan komt de afwij-
zing dubbel hard aan. 
Overdag werkt hij op de culturele
dienst van de gevangenis. De
mentale vrijheid en de ruimden-
kendheid die daar heersen, com-
penseren in zekere zin de licha-
melijke onvrijheid. 
Ook literatuur troost. Af en toe
schrijft hij zelfs een stukje proza
of poëzie.

EEN FLINKE JONGEN

Peter hoopt dat hij Marleen in de
nabije toekomst nog eens kan
ontmoeten. 
‘Die eerste keer verliep het alle-
maal een beetje stroef. Ik had
moeite om me helemaal bloot te
geven. Dat zou ik nu wel kunnen.
Ik wil Marleen vertellen dat ik
een cursus heb gevolgd over zelf-
beeld, verantwoordelijkheid en
herstel. Ik wil haar vertellen dat
ik lessen Engelse literatuur volg.
Misschien wil ik haar gewoon to-
nen dat ik een flinke jongen ben.
Dat ik kan en durf te lachen ook.
Alles achter mij laten, wil ik niet.
Mijn misdaad bepaalt mee wie ik
vandaag ben. Maar ik wil wel een
goed man proberen te zijn.’
Voor herstelbemiddelaar Els
heeft Peter niets dan lof: ‘Zij was
écht onpartijdig. Ik had verwacht
dat ze aan de kant van het slacht-
offer zou staan, maar dat is nooit
gebeurd. Ik besef dat ik mijn daad
nooit zal kunnen goedmaken,
maar ik heb wel de kans gekregen
om te tonen dat ik aan mezelf wil
werken.’ 
‘Ik heb ook gezien dat Marleen
een bijzonder sterke vrouw is. De
manier waarop zij naar de we-
reld, de kinderen en de toekomst
kijkt: daar kan ik alleen maar het
grootste respect voor hebben.’

haven, waar vroeger de schepen
met nieuwe immigranten bin-
nenvoeren.
Generaties Amerikanen hebben
het beeld van binnenuit beklom-
men. Maar direct na de aanslagen
van 11 september 2001 deed de re-
gering-Bush eiland en beeld op
slot. Na drie maanden stelde ze
Liberty-eiland weer open; in
2004 volgde het voetstuk van het
beeld. Maar de kroon bleef voor-
goed dicht, zo besloot Bush. Het
beeld was een ‘gewild doelwit
voor terroristen’ en slecht te be-
veiligen. Bovendien was het met
slechts één trap omhoog en één
omlaag en zonder nooduitgangen
gewoon te onveilig.

NIEUW BEGIN

Dat was niet naar de zin van de
New Yorkse boulevardkrant The
Daily News. Behalve de vlag is er
‘geen herkenbaarder symbool
van de Verenigde Staten, hun ide-
alen en de belofte van het land’
dan Lady Liberty. ‘Wat is het dan
jammer, dat wij het Vrijheids-
beeld hebben afgestaan aan Al-
Qaeda. Symbolisch, natuurlijk.
Maar deze hele discussie gaat
over symbolen’, schreef zij. De
krant beet zich vast in een lange
publiekscampagne tegen de ‘gij-
zeling’ van Lady Liberty door ter-
roristen.
Bush gaf niet toe. Maar de rege-
ring-Obama was amper beëdigd
of de nieuwe minister van Bin-
nenlandse Zaken Ken Salazar be-
klom de 354 treden en kondigde
aan dat de kroon weer open ging.
Het moest ‘een nieuw begin en
het herstel van vertrouwen in het
Amerikaanse volk, in zijn rege-
ring en onze plaats in de wereld’
symboliseren. Salazar prikte van-
daag, Amerika’s Onafhankelijks-
heidsdag, voor de heropening.
Voor 9/11 kwam het voor dat be-
zoekers er vijf uur over deden om,
tree voor tree, bovenin te komen.
Die situatie wil Salazar vermij-
den. Om de veiligheid te vergro-
ten, mogen vanaf vandaag elke
twintig minuten slechts tien be-
zoekers, in een groep én onder be-
geleiding, naar boven. Elke groep
krijgt vijf minuten in de kroon
zelf. Bezoekers moeten van tevo-
ren reserveren.
‘Ze worden dubbel zo streng ge-
controleerd als op de luchtha-
vens’, belooft een woordvoerder
van de nationale parkdienst, die
het eiland beheert. Ondanks al
die restricties staan New Yorkers
volledig achter dat besluit om de
kroon te heropenen. ‘Het werd
hoog tijd’, meent de gepensio-
neerde lerares Elsa Hecht. ‘De

VA N  O N Z E  CO R R ES P O N D E N T

I N  D E  V E R E N I G D E  STAT E N

FRANK KOOLS
NEW YORK Je moet precies

354 zware treden nemen om hele-
maal boven in het hoofd van het
Vrijheidsbeeld in New York te ko-
men. Het grootste deel van de weg
loopt via een stalen wenteltrap
met een lage armleuning en tre-
den van slechts vijftien centimer
diep. Je kunt niet halverwege
stoppen. Wie aan de tocht begint,
moet door naar de top.
Voor het eerst in bijna acht jaar
klimmen vandaag weer bezoe-
kers naar de bovenkamer van La-
dy Liberty, de koosnaam voor het
standbeeld op Vrijheidseiland in

de New Yorkse haven. Onder het
geribbelde, bolle, koperen dak
(de haren van Lady Liberty) kun-
nen zij op een vloer van drie bij
anderhalve meter rondlopen en
vooral van het uitzicht genieten.
Door 25 kleine ramen, de edelste-
nen in Liberty’s kroon.
Van daaruit heb je een spectacu-
lair uitzicht. Niet op de skyline
van Manhattan, al is die door en-
kele ramen links van het midden
wel net te zien. Het beeld, dat in
1886 onthuld werd, is een ge-
schenk van Frankrijk ter viering
van honderd jaar Amerikaanse
onafhankelijkheid en kijkt daar-
om richting Parijs. Wie Liberty’s
blik volgt, ziet vooral uit over de

KROON VRIJHEIDSBEELD NEW YORK WEER 

Lady Liberty
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Suggnomè, het forum voor
herstelrecht en bemiddeling,
werd in 2005 opgericht onder de
vleugels van het ministerie van
Justitie. De vereniging geeft
slachtoffers, nabestaanden, da-
ders en getuigen de kans om in
contact te komen met een van de
andere partijen.
Daartoe moet aan twee criteria
voldaan zijn: de dader moet zijn
misdaad bekend hebben en er
moet een duidelijk aanwijsbaar
slachtoffer zijn. Alles gebeurt op
vrijwillige basis. De bemidde-
ling kan op elk moment worden
stopgezet als een van de partijen
dat wenst. De bemiddelaar blijft
neutraal — hij behandelt ieder-
een op gelijkwaardige basis —
en alle informatie blijft strikt
vertrouwelijk. 
Maar herstelbemiddeling is niet
voor iedereen weggelegd, zegt
Els Goossens, die als herstelbe-
middelaar optrad tussen Mar-
leen en Peter. ‘Bij de slachtoffers
of hun nabestaanden zie je grof-
weg twee groepen mensen: die-
genen die hun trauma alleen
willen verwerken, en diegenen
met een enorme nood aan infor-
matie. Ze willen vaak tot in de
details weten wat er gebeurd is.
Heeft hij of zij nog iets gezegd,
en wat waren dan de laatste
woorden? Hoe heeft de dader
daarop gereageerd? En de grote
waaromvraag natuurlijk: had
het écht niet anders gekund?
Slachtoffers voelen daarnaast
de behoefte te vertellen wat de
misdaad met hen en hun omge-
ving gedaan heeft. Voor deze
mensen is bemiddeling zeer zin-
vol.’

- ONLINE
www.suggnome.be

Herstelbemiddeling is
niet voor iedereen
weggelegd

Gesloten voor het publiek

De kroon
25 vensters: 
Symboliseren juwelen en hemelse stralen
die over de wereld schijnen

Stralen: 
De zeven stralen vertegenwoordigen de zeven
zeeën en continenten van de wereld
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Het Vrijheidsbeeld was een geschenk 
als teken van vriendschap vanwege
Frankrijk (1886). Het staat op
Liberty Island in de haven van New York.
   Er kunnen slechts 10 personen
gelijktijdig naar de kroon.
Dat zijn er 30 per uur
of 50.000 per jaar.

Het vrijheidsbeeld was sinds de aanslagen van 11 september 2001 
gesloten voor het publiek. Naar aanleiding van de Amerikaanse 

nationale feestdag op 4 juli wordt het opnieuw geopend.
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Het vrijheidsbeeld

Bijna acht jaar na de aanslagen van 9/11 gaat de kroon
van het Vrijheidsbeeld in New York weer open. Voor de
regering-Obama symboliseert de opening ‘het herstel van
vertrouwen in het Amerikaanse volk, in zijn regering en
onze plaats in de wereld’.


